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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการส่งเสรมิการฝังยาคมุกำาเนิด

ต่อความรู้และการใช้ยาฝังคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นหลังคลอดขณะ

พกัฟ้ืนที่หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จำานวน 66 คน แบ่งออกเป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 33 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการส่งเสริม

การฝังยาคุมกำาเนิด แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่น

หลังคลอด มีค่าความเชื่อมั่น .73 และแบบบันทึกการรับบริการฝังยาคุมกำาเนิด ดำาเนินการทดลอง
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และเกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนมถินุายนถงึเดอืนสงิหาคม 2561 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney 

U test, paired t-test และ independent t-test

 ผลการวจิยัพบว่า หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคุมกำาเนดิ

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 9.670, p < .001) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย

ผลต่างของคะแนนความรู้เก่ียวกับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนและหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 5.540, p < .001) และกลุ่มทดลองมีสัดส่วนของวัยรุ่นหลังคลอดที่

ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(    = 4.980, p < .05)

 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรนำาโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ใน

การดูแลวยัรุ่นตัง้ครรภ์และวยัรุน่หลงัคลอด โดยให้ความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิ และให้ครอบครวั

มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพ่ือให้วัยรุ่นมีการคุมกำาเนิดที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการป้องกันปัญหา

การตั้งครรภ์ซำ้าอย่างรวดเร็วในวัยรุ่น

ค�ำส�ำคัญ:  การส่งเสริมสุขภาพ  การคุมกำาเนิดแบบฝังยา  วัยรุ่นหลังคลอด  

             ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด

Abstract

 This quasi-experimental research aimed to determine effects of promoting 

contraceptive implant program on knowledge and use of contraceptive implants 

among postpartum adolescents. Participants consisted of 66 postpartum adolescents 

who recovered at postpartum ward, Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province 

and were equally divided into an experimental group (n = 33) and a control group 

(n = 33). The research instruments included the promoting contraceptive implant 

program, the demographic questionnaire, the knowledge of contraceptive implant 

scale with the reliability of .73, and the use of contraceptive implant record form. 

The implementation and data collection were conducted from June to August, 2018. 

Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square 

test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test, paired t-test, and independent t-test.
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

 ช่วงอายุที่เหมาะสมสำาหรับการต้ังครรภ์ คือ 

ช่วงอายุ 20–35 ปี โดยการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุ

ไม่เกิน 19 ปี ถือเป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (World 

Health Organization [WHO], 2012) ซ่ึงก่อให้

เกดิผลเสยีทัง้ต่อสขุภาพมารดา ทารก และครอบครวั 

ผลเสียต่อมารดาวัยรุ่น คือ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

โลหิตจาง มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ คลอด

ก่อนกำาหนด ตกเลือดหลังคลอด ไม่สามารถแสดง

บทบาทของมารดาได้อย่างเหมาะสม และอาจถกูพกั

การเรียน (ศรุตยา รองเลื่อน, ภัทรวลัย ตลึงจิตร,

และสมประสงค์ ศริิบรริกัษ์, 2555) อกีท้ังหลงัคลอด

ต้องมภีาระในการดแูลบตุรและมภีาระทีต้่องหารายได้

ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มข้ึน จึงไม่มีแรงจูงใจใน

การศึกษาต่อ (ฤดี ปุงบางกะดี่ และเอมพร รตินธร, 

2557) ผลเสยีต่อทารกในครรภ์ คอื ทารกมนีำา้หนกั

ตัวน้อยที่อาจเกิดจากการคลอดก่อนกำาหนด หรือ

ทารกโตช้าในครรภ์จากภาวะทุพโภชนาการของ

มารดาวัยรุ่น ส่งผลให้ต้องรับทารกแรกเกิดไว้รักษา

ในโรงพยาบาล (Ganchimeg et al., 2014) ส่วน

ผลเสียต่อครอบครัว คือ ครอบครัวรู ้สึกผิดหวัง 

เสียใจ สังคมไม่ยอมรับ ทำาให้ครอบครัวอับอาย

ในความเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล อีกทั้ง

ครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 

ทำาให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเครียด นำาไป

สู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและการหย่าร้าง 

(วไิล ตาปะส ีและประไพวรรณ ด่านประดษิฐ์, 2556) 

ซึง่อตัราการตัง้ครรภ์หรือการตัง้ครรภ์ซำา้ในวยัรุ่นใน

แต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป

 กรมอนามยั (2559) ได้กำาหนดตวัชีว้ดัอตัรา

 The research results revealed that after the experiment, the experimental group 

had statistically significant higher mean score of knowledge of contraceptive implant 

than that of before the experiment (t = 9.670, p < .001). The experimental group had 

statistically significant higher mean different score of knowledge of contraceptive 

implants than that of the control group (t = 5.540, p < .001). Additionally, the experimental 

group had statistically significant higher proportion of postpartum adolescents having 

contraceptive implant before discharging from hospital than that of the control group 

(    = 4.980, p < .05).

 This research suggests that health care providers should apply this program to 

care for pregnant or postpartum adolescents by giving knowledge of contraceptive 

implant as well as encouraging family to promote contraceptive implant use. This will 

help adolescents to have an effective contraception in order to prevent rapid repeat 

pregnancy.

Keywords:  Health promotion,  Contraceptive implants,  Postpartum adolescents,

                Knowledge of contraceptive implants
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การต้ังครรภ์และการตัง้ครรภ์ซำา้ในวยัรุน่ทีส่อดคล้อง

กบัเกณฑ์ของ WHO (2014) คอื กำาหนดให้มไีม่เกนิ

ร้อยละ 10 จากข้อมูลระดับโลกในปี พ.ศ. 2557 

พบอตัราการต้ังครรภ์ในวยัรุน่ประมาณร้อยละ 4.40 

(WHO, 2016) ส่วนในประเทศไทย แม้ว่าอัตรา

การตัง้ครรภ์หรอืการตัง้ครรภ์ซำา้ในวยัรุน่จะมแีนวโน้ม

ลดลง แต่ยังสูงกว่าตัวชี้วัด โดยในช่วงปี พ.ศ. 

2558–2560 ประเทศไทยมีอัตราการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ 15.30, 14.20 และ 12.90 

ตามลำาดบั (สำานกัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั, 

2560ก) และมอีตัราการตัง้ครรภ์ซำา้ในวยัรุน่คดิเป็น

ร้อยละ 12.20, 11.90 และ 10.80 ตามลำาดับ 

(สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2560ข) 

ส่วนจังหวัดจันทบุรี มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ลดลงเช่นกัน แต่ยังมีอัตราที่สูงมาก คือ คิดเป็น

ร้อยละ 53.50, 47.40 และ 48.70 ตามลำาดับ 

(สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2560ก) 

อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่สูง มีผลมาจากสาเหตุ

หลายประการ

 สาเหตุของการต้ังครรภ์และการต้ังครรภ์ซำ้า

ในวัยรุ่น คือ การมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การขาดความรู ้ใน

การคมุกำาเนดิ และการไม่ใช้หรอืใช้วธิกีารคุมกำาเนดิ

ที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

เก่ียวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำาให้เกิด

การต้ังครรภ์ซำ้า อนงค์ ประสาธน์วนกิจ, ประณีต 

ส่งวฒันา, และบุญวด ีเพชรรตัน์ (2552) พบว่า วยัรุน่

มคีวามเชือ่ว่าต้องมเีพศสมัพนัธ์หลายครัง้ถงึจะเกดิ

การตั้งครรภ์ วัยรุ่นจึงละเลยการคุมกำาเนิดในขณะมี

เพศสมัพนัธ์ ส่วนการขาดความรูใ้นการคมุกำาเนดิที่

นำาไปสู่การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นน้ัน นาฎนฤมล ทองมี, 

เอมพร รตินธร, และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง (2558) 

สุกัญญา ปวงนิยม, และวันเพ็ญ แก้วปาน (2561) 

และ Brito, Alves, Souza, and Requiao (2018) 

ศึกษาพบว่า วัยรุ ่นร้อยละ 63.60 มีความรู ้ใน

การคุมกำาเนิดในระดับตำ่า และการที่วัยรุ่นไม่ใช้หรือ

เลือกใช้วิธีการคุมกำาเนิดที่ไม่เหมาะสมนั้น นุชรีย์ 

แสงสว่าง, บุศรา แสงสว่าง, และประภาพร วสิารพนัธ์ 

(2559) และสำานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรม

อนามัย (2560ค) พบว่า วัยรุ่นก่อนตั้งครรภ์ร้อยละ 

31 ไม่ใช้การคุมกำาเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 

57.90 ใช้การคุมกำาเนิดแบบชั่วคราวที่ไม่สมำ่าเสมอ 

และร้อยละ 67.70 ใช้การคุมกำาเนิดแบบชั่วคราวที่

ไม่เป็นไปตามคำาแนะนำาของการใช้

 การคุมกำาเนิดที่ลดป ัญหาการตั้ งครรภ ์

และการตั้งครรภ์ซำ้าในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คือ การคุมกำาเนิดแบบกึ่งถาวร เนื่องจากเป็น

การคุมกำาเนิดที่มีความต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ 

มอีตัราการล้มเหลวตำา่กว่าการคมุกำาเนดิแบบชัว่คราว 

ดังนั้น สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(2557) จึงกำาหนดนโยบายการให้บริการคุมกำาเนิด

แบบกึง่ถาวรด้วยการฝังยาคมุกำาเนดิหรอืการใส่ห่วง

อนามัย แก่วัยรุ่นหลังคลอดที่สถานบริการสุขภาพ

ของรฐั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เพือ่ป้องกนัการตัง้ครรภ์

ซำา้ในวัยรุน่ ซึง่ในสถานการณ์จรงิ การคมุกำาเนดิแบบ

กึง่ถาวรด้วยวิธกีารฝังยาคมุกำาเนดิสามารถปฏบิตัไิด้

ง่าย กล่าวคือ สถานบริการของรัฐสามารถให้บริการ

คุมกำาเนิดวิธีนี้แก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดได้ทันที

ก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล (พทุธชาด เจรญิสริวิไิล, 

วรรณี เดียวอิศเรศ, และจินตนา วัชรสินธุ์, 2559; 

Fleming, O’Driscoll, Becker, & Spitzer, 2015) 

ส่วนวธิกีารคุมกำาเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามยัในวัยรุน่

หลงัคลอดนัน้ไม่สะดวกในทางปฏบิตั ิเนือ่งจากต้อง

รอให้มดลูกกลับคืนสู่สภาพ เมื่อมาตรวจหลังคลอด

จึงจะใส่ห่วงอนามัยได้ แต่วัยรุ่นหลังคลอดร้อยละ 

58 ไม่กลับมาตรวจหลังคลอดที่โรงพยาบาลของรัฐ 

(แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด

จันทบุรี, 2560) ดังนั้น เพื่อความเป็นไปได้ใน
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การปฏิบัติ กรมอนามัย (2559) ได้กำาหนดตัวชี้วัด

ของการฝังยาคมุกำาเนดิในมารดาวยัรุน่หลงัคลอดไว้

ที่ร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม การฝังยาคุมกำาเนิดใน

มารดาวยัรุน่หลงัคลอดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ แต่ยงัตำา่กว่า

ตัวชี้วัดที่กำาหนด คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2560 

ประเทศไทยมีอัตราการฝังยาคุมกำาเนิดในวัยรุ ่น

หลงัคลอดคดิเป็นร้อยละ 26.76, 49.09 และ 66.03 

ตามลำาดับ เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี ที่มีอัตรา

การคุมกำาเนิดชนิดฝังยาในวัยรุ่นหลังคลอดคิดเป็น

ร้อยละ 5.10, 4.29 และ 76.83 ตามลำาดับ (สำานัก

อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2560ค) ซึ่ง

การฝังยาคุมกำาเนิดถือเป็นพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ

 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการ

ที่จะนำาไปสู่เป้าหมาย คือ การมีสุขภาพดีตามบริบท

ของบุคคล การที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพได้อย่างเหมาะสมมาจากความรู้สึกนึกคิด

และอารมณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมนัน้ๆ ของบคุคล 

อันมีท่ีมาจาก 1) พฤติกรรมในอดีตที่เก่ียวข้อง 

(ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม 

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้

ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม 

และความรูส้กึทีม่ต่ีอพฤตกิรรม) และ 2) ปัจจยัส่วน

บุคคล (ได้แก่ อิทธิพลจากบุคคลอื่น อิทธิพลจาก

สถานการณ์) ทั้งพฤติกรรมในอดีตและปัจจัยส่วน

บุคคล ร่วมกับความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติพฤติกรรม 

และการยับยั้งความต้องการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

พฤตกิรรม นำาไปสูพ่ฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ (Pender, 

Murdaugh, & Parsons, 2011) ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัพฒันาโปรแกรมการส่งเสรมิการฝังยาคมุกำาเนดิ

โดยเลือกเฉพาะตัวแปรการรับรู ้ประโยชน์ของ

การปฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ การรบัรูอ้ปุสรรค

ของการปฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ และอทิธพิล

จากบุคคลอื่น เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู้ประโยชน์ 

ลดการรบัรูอ้ปุสรรค และส่งเสรมิให้ครอบครวัมีส่วนร่วม

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 จากการศึกษาที่ผ ่านมาในต่างประเทศ 

มีการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการคุมกำาเนิดแบบ

กึ่งถาวรแก่วัยรุ่นและวัยรุ่นหลังคลอด โดยการให้

คำาปรกึษารายบคุคลแก่วยัรุน่ (Tomlin, Bambulas, 

Sutton, Pazdernik, & Coonrod, 2017; Wilson, 

Degaiffier, Ratcliffe, & Schreiber, 2016) 

สำาหรับการศึกษาในประเทศไทย มีการพัฒนา

โปรแกรมส่งเสริมการคุมกำาเนิดทั้งแบบช่ัวคราว

และแบบกึ่งถาวรแก่วัยรุ่นหลังคลอด ด้วยการให้

ความรูป้ระกอบคูมื่อ และให้สามมีส่ีวนร่วมสนับสนนุ

วัยรุ่น (ชัชฎาพร จันทรสุข, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, 

และสุกัญญา ปริสัญญกุล, 2558) และโปรแกรม

ส่งเสรมิการฝังยาคมุกำาเนดิแก่วัยรุน่ในระยะตัง้ครรภ์

และหลังคลอด ด้วยการให้ความรู้รายบุคคลตาม

ระดบัความพร้อมในการใช้ยาฝังคมุกำาเนดิ (สพุตัรา 

หน่ายสังขาร, 2561) แต่การศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัย

ยังไม่พบว่ามีโปรแกรมที่มีการประเมินการรับรู ้

ประโยชน์ของการฝังยาคุมกำาเนิด การประเมิน

อปุสรรคทีท่ำาให้ไม่อยากฝังยาคมุกำาเนดิ และการให้

สมาชกิในครอบครวัของวยัรุน่ทีว่ยัรุน่ระบวุ่ามผีลต่อ

การตัดสินใจคุมกำาเนิด (ไม่ได้เจาะจงเฉพาะสามี) 

เข้าร ่วมโปรแกรม ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของ

โปรแกรมการส่งเสริมการฝังยาคุมกำาเนิดต่อความรู้

และการใช้ยาฝังคุมกำาเนดิของวยัรุน่หลงัคลอด เพือ่

ให้วยัรุน่หลงัคลอดมกีารคมุกำาเนดิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เว้นระยะการมบีตุรได้อย่างเหมาะสม และลดโอกาส

การตั้งครรภ์ซำ้า ทำาให้วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการฝัง

ยาคุมกำาเนิดของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนกับหลัง

การทดลอง

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลต่างของความรูเ้กีย่วกบั

การฝังยาคุมกำาเนิดก ่อนและหลังการทดลอง 

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

 3. เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของวัยรุ ่นหลัง

คลอดท่ีได้รับและไม่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อน

จำาหน่ายจากโรงพยาบาล ระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มควบคุม

สมมติฐำนกำรวิจัย

 1. หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่

ความรู ้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดสูงกว่าก่อน

การทดลอง

 2. กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนน

ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนและหลัง

การทดลอง สงูกว่ากลุม่ควบคมุ

 3. กลุ่มทดลองมีสดัส่วนของวยัรุน่หลงัคลอด

ท่ีได้รบัการฝังยาคมุกำาเนดิก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล

สงูกว่ากลุม่ควบคมุ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัประยกุต์แนวคดิรปูแบบ

การส่งเสริมสุขภาพของ Pender et al. (2011) ซึ่ง

แนวคิดนี้กล่าวว่า การที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมมาจากความรู้สึก

นึกคิดและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นๆ 

อนัมีท่ีมาจากพฤตกิรรมในอดตีทีเ่กีย่วข้อง และปัจจยั

ส่วนบุคคล ท้ังน้ี การฝังยาคมุกำาเนดิในวยัรุน่หลงัคลอด

ขึ้นอยู ่กับการรับรู ้ประโยชน์ของยาฝังคุมกำาเนิด 

การรบัรูห้รอืความรูส้กึเกีย่วกบัการคมุกำาเนดิแบบฝังยา 

และการได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวั การท่ีวยัรุน่

จะรับรู้ประโยชน์ของยาฝังคุมกำาเนิดได้นั้น วัยรุ่น

ต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัยาฝังคมุกำาเนดิ ซึง่พบว่า วยัรุน่

ทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจสงูเกีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิ 

มผีลต่อความต้ังใจและการใช้ยาฝังคมุกำาเนดิ (ชัชฎาพร 

จันทรสุข และคณะ, 2558; สุพัตรา หน่ายสังขาร, 

2561; Birhane et al., 2016; Tang et al., 2016)

หากวัยรุ ่นมีความรู ้สึกเชิงลบต่อยาฝังคุมกำาเนิด

หรือรับรู ้ว ่ามีอุปสรรคต่อการฝังยาคุมกำาเนิด 

จะไม่ยอมรบัการใช้ยาฝังคมุกำาเนดิ (Bachorik et al., 

2015) และหากวยัรุ่นทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากบุคคล

ในครอบครัวเกีย่วกบัการฝังยาคุมกำาเนดิ มแีนวโน้ม

ที่จะตัดสินใจใช้ยาฝังคุมกำาเนิดสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้

รับการสนับสนุนจากครอบครัว (ชัชฎาพร จันทรสุข 

และคณะ, 2558; วนีสั วฒันธำารงค์ และคณะ, 2560; 

สุนีย์ จุ่มกลาง, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, และพรนภา 

หอมสนิธุ,์ 2560; Abdisa & Mideksa, 2017) ดงันัน้ 

ผู้วิจัยจึงประยุกต์แนวคิดของ Pender et al. มาใช้

ในการสร้างโปรแกรมการส่งเสรมิการฝังยาคุมกำาเนดิ

ในวยัรุน่หลงัคลอด โดยต้องการปรบัเปลีย่นความรู้สกึ

นึกคิดและอารมณ์ต่อการฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่น 

ด้วยการปรบัเปลีย่นให้มกีารรบัรู้ประโยชน์ของการฝัง

ยาคมุกำาเนดิมากข้ึน ลดการรบัรูอ้ปุสรรคของการฝัง

ยาคุมกำาเนิด และส่งเสริมให้ได้รับการสนับสนุนจาก

บุคคลในครอบครัว นำาไปสู่การมีความรู้เกี่ยวกับ

การฝังยาคุมกำาเนิดที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ คือ วัยรุ่นหลังคลอดได้รับการฝังยาคุม

กำาเนดิก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล สรปุเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1
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โปรแกรมกำรส่งเสริมกำรฝังยำคุมก�ำเนิด

กำรรับรู้ประโยชน์

  -  ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด ก่อนให้ความรู้

  -  ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด

  -  ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด หลังให้ความรู้

  -  ประเมินการรับรู้ประโยชน์ของการฝังยาคุมกำาเนิด

กำรรับรู้อุปสรรค

  -  ประเมินการรับรู้อุปสรรคที่ทำาให้ไม่ฝังยาคุมกำาเนิด

  -  ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับต้นแบบวัยรุ่น

  - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัย วัยรุ่น และครอบครัว

อิทธิพลจำกบุคคลอื่น

  -  เปิดโอกาสให้ครอบครวัมีส่วนร่วมในการสนบัสนนุและตัดสนิใจ

     ในการฝังยาคุมกำาเนิด

ความรู้เกี่ยวกับ

การฝังยาคุมกำาเนิด

การใช้

ยาฝังคุมกำาเนิด

แผนภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง (quasi-

experimental research) ชนิดสองกลุ่ม วัดก่อน

และหลังการทดลอง (two groups, pretest-

posttest design)

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรเป็น

วัยรุ่นหลังคลอดขณะพักฟื้นที่หอผู้ป่วยหลังคลอด 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ในช่วง

เดือนมถินุายนถงึเดอืนสงิหาคม 2561 โดยมเีกณฑ์

การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง คอื 1) มอีายนุ้อยกว่าหรอื

เท่ากับ 19 ปี 2) สื่อสารด้วยภาษาไทยได้คล่องทั้ง

การพูด การอ่าน และการเขียน 3) มีสามีหรือญาติ

ดูแลขณะที่อยู ่โรงพยาบาล และสามารถเข้าร่วม

โปรแกรมได้ 4) ไม่มข้ีอบ่งห้ามในการใช้การคมุกำาเนดิ

แบบฝังยา ได้แก่ โรคหัวใจ หลอดเลือดดำาอักเสบ 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ตับอักเสบ ตับแข็ง 

มะเร็งตับ มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ และมะเร็งเต้านม 

และ 5) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ส่วนเกณฑ์การยุติ

การเข้าร่วมการวจิยั ได้แก่ มภีาวะความดนัโลหติสงู 

ทำาให้ไม่สามารถฝังยาคุมกำาเนิดได้ และขอถอนตัว

จากการวจิยั กำาหนดขนาดตวัอย่างตามแนวคดิของ 

Cohen (1977) โดยคำานวณขนาดอิทธิพล (effect 

size) จากงานวจิยัของชชัฎาพร จนัทรสขุ และคณะ 

(2558) ได้ค่าเท่ากบั 1.41 กำาหนดอำานาจการทดสอบ

เท่ากับ .90 และระดับนัยสำาคัญทางสถิติเท่ากับ 

.05 นำามาเปิดตารางหาขนาดตัวอย่างสำาหรับสถิติ 

t-test ของ Polit and Hungler (1999) ได้จำานวน

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 33 คน (กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม) รวมจำานวน 66 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยวธิกีารเลอืกแบบสะดวก โดยจดัให้กลุม่ตวัอย่าง 

33 คนแรก เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มตัวอย่าง 33 

คนหลัง เป็นกลุ่มทดลอง เพ่ือป้องกันการถ่ายทอด

ข้อมูลระหว่างกลุ่ม (contamination)
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 เครื่องมือกำรวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 

โปรแกรมการส่งเสริมการฝังยาคุมกำาเนิด ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์แนวคิดของ Pender et al. 

(2011) เป็นชุดกิจกรรมสำาหรับวัยรุ่นหลังคลอด 

เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค 

และอิทธิพลจากบุคคลอื่น ดังนี้

   1.1 กจิกรรมเกีย่วกบัการรบัรูป้ระโยชน์

ใช ้ เวลาประมาณ 15 นาที โดยผู ้วิจัยประเมิน

การรับรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด และให้ความรู้

แก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดและครอบครัว ด้วยการ

บรรยายประกอบสไลด์ (PowerPoint slides) ตาม

แนวทางแผนการสอน และแจกคู ่มือเรื่อง การ

ส่งเสริมการฝังยาคุมกำาเนิด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การฝังยาคมุกำาเนดิ กลไกการออกฤทธิข์องยา ข้อดี 

อาการข้างเคียง วิธกีารปฏบิตัตินเมือ่ฝังยาคมุกำาเนดิ 

อาการผิดปกติที่จำาเป็นต้องมาพบแพทย์ และ

ช่องทางการติดต่อสอบถามเมื่อเกิดปัญหา จากนั้น

ผูว้จิยัประเมินการรับรู้เก่ียวกับการฝังยาคุมกำาเนิด 

และประเมินการรบัรูป้ระโยชน์ของการฝังยาคมุกำาเนดิ 

โดยการทวนถามความรู้ที่ได้รับจากการบรรยาย

   1.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการรบัรู้อปุสรรค 

ใช้เวลาประมาณ 20 นาท ีโดยผูว้จิยัประเมนิการรบัรู้

อปุสรรคทีท่ำาให้ไม่ฝังยาคมุกำาเนดิด้วยการพดูคยุ ให้

วยัรุน่หลงัคลอดพร้อมครอบครวัชมวีดทิศัน์เกีย่วกบั

ต้นแบบวยัรุ่นทีร่บัการฝังยาคมุกำาเนดิก่อนจำาหน่าย

จากโรงพยาบาลและสามารถใช้ชวีติได้ตามปกต ิจากนัน้

ผูว้จิยั วยัรุน่หลงัคลอด และครอบครวั ร่วมแลกเปลีย่น

ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ระบปัุญหา/อปุสรรคเกีย่วกบั

การฝังยาคมุกำาเนดิ ร่วมกนัคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา/

อุปสรรคที่ขัดขวางการฝังยาคุมกำาเนิด เสริมสร้าง

กำาลังใจ และจูงใจให้วัยรุ่นหลังคลอดตัดสินใจเลือก

ฝังยาคุมกำาเนิด

   1.3 กิจกรรมเกี่ยวกับอิทธิพลจาก

บุคคลอื่น ใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยผู้วิจัยเปิด

โอกาสให้สามีหรือญาติที่วัยรุ่นหลังคลอดระบุว่ามี

ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกฝังยาคุมกำาเนิด มี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนและตัดสินใจในการฝัง

ยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด

  ส่วนท่ี 2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล มี 3 ชุด ดังนี้

   ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ผูว้จิยัสร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อคำาถามเกีย่วกบัอายุ 

สถานภาพสมรส ชนดิครอบครวั วฒุกิารศกึษาสงูสดุ 

จำานวนปีที่ศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัว ประวัติ

การคุมกำาเนิดก่อนตั้งครรภ์ ประวัติความสมำ่าเสมอ

ในการคมุกำาเนดิ ความตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ จำานวน

ครั้งของการคลอด และผู ้ใกล้ชิดที่ให ้เข ้าร ่วม

โปรแกรม จำานวนทั้งสิ้น 12 ข้อ มีลักษณะคำาตอบ

เป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำา

   ชุดที่  2 แบบวัดความรู ้ เกี่ยวกับ

การฝังยาคมุกำาเนดิของวยัรุน่หลงัคลอด ผูวิ้จยัสร้าง

ขึ้น จำานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ประกอบด้วยข้อคำาถาม

ที่เป็นจริง จำานวน 15 ข้อ และข้อคำาถามที่เป็นเท็จ 

จำานวน 5 ข้อ มีลักษณะคำาตอบเป็นแบบให้เลือก

ตอบว่าถูก ผิด และไม่ทราบ โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน คือ ข้อคำาถามที่เป็นจริง หากตอบว่าถูก 

ให้ 1 คะแนน และหากตอบว่าผิดหรือไม่ทราบ ให้ 

0 คะแนน ส่วนข้อคำาถามที่เป็นเท็จให้คะแนนใน

ลักษณะตรงกันข้าม คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0–20 

คะแนน สำาหรบัการแปลผลคะแนน คะแนนรวมน้อย 

หมายถงึ มคีวามรูต้ำา่ และคะแนนรวมมาก หมายถงึ 

มีความรู้สูง

   ชุดที่ 3 แบบบันทึกการรับบริการ

ฝังยาคุมกำาเนิด ผู้วิจัยสร้างขึ้น สำาหรับให้ผู้วิจัยใช้

บันทึกการได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลัง

คลอดก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล
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  สำาหรบัการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือนัน้ 

ผู้วิจัยนำาโปรแกรมการส่งเสริมการฝังยาคุมกำาเนิด 

และสือ่ประกอบโปรแกรม (แผนการสอน สไลด์ คูม่อื 

และสครปิวดีทิศัน์) ไปให้ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม

ของภาษา ซึง่ผูท้รงคณุวฒุเิป็นอาจารย์พยาบาลทาง

สูติศาสตร์ ดำาเนินการแก้ไขตามคำาแนะนำา และนำา

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้เกี่ยวกับ

การฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด และแบบ

บันทึกการรับบริการฝังยาคุมกำาเนิด ไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ จำานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา ซึ่งผู ้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยสูติแพทย์ 

อาจารย์พยาบาลทางสตูศิาสตร์ (3 คน) และพยาบาล

แผนกหลังคลอด ได้ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา 

(CVI) เท่ากบั .81 และค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) 

อยู่ในช่วง .80-1 ดำาเนินการแก้ไขตามคำาแนะนำา 

จากน้ันนำาแบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิ

ของวัยรุ่นหลังคลอด ไปให้วัยรุ่นหลังคลอดทีไ่ด้รบั

การฝังยาคุมกำาเนิดก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล 

ท่ีมาตรวจหลงัคลอดทีโ่รงพยาบาลพระปกเกล้า จำานวน 

5 คน อ่าน เพือ่ทดสอบความสามารถในการสื่อสาร 

ดำาเนินการแก้ไขตามคำาแนะนำา และนำาไปทดลองใช้

กบัวยัรุน่หลงัคลอดทีไ่ด้รบัการฝังยาคุมกำาเนดิก่อน

จำาหน่ายจากโรงพยาบาล ที่มาตรวจหลังคลอดที่

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ทีม่คีณุสมบตัคิล้ายคลงึกบั

กลุม่ตวัอย่าง จำานวน 10 คน หาค่าความเช่ือมัน่ด้วย

วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน สูตรที่ 20 (KR-20) 

ได้ค่าเท่ากับ .73

 กำรพทิกัษ์สทิธกิลุม่ตวัอย่ำง มดีงันี ้1) หลงั

จากโครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา (เอกสารรับรอง เลขที่ 10-04-2561 วันที่ 

9 พฤษภาคม 2561) และคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี/เขต

สุขภาพที่ 6 (เอกสารรับรอง เลขที่ CTIREC 021 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ผู้วิจัยจึงเริ่มดำาเนิน

การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล และ 2) ผู้วิจัย

ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยั ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

ขัน้ตอนการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล และสทิธิ

ในการถอนตวัจากการวจิยั รวมทัง้แจ้งว่าข้อมลูจะได้

รบัการเกบ็รักษาเป็นความลบัและนำามาใช้ในการวจิยั

ครั้งนี้เท่านั้น โดยจะนำาเสนอข้อมูลในภาพรวม

 กำรด�ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้วิจัยขออนุญาตดำาเนินการวิจัยจาก

ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เข้าพบหวัหน้าฝ่าย

การพยาบาล หัวหน้าแผนกหลงัคลอด และเจ้าหน้าที่

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจัิยประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับ และขั้นตอนการทดลองและเก็บ

รวบรวมข้อมูล

  2. ผู ้วิจัยดำาเนินการกับกลุ ่มควบคุม

ทั้งหมดก่อน โดยพบกลุ่มควบคุมเป็นรายบุคคลใน

วันที่ 2 หลังคลอดทางช่องคลอด หรือในวันที่ 3 

หลังผ่าตัดคลอด ที่แผนกหลังคลอด แนะนำาตัว 

และดำาเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่าง (ข้อ 2) 

จากนัน้ให้ตอบแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป และแบบวดั

ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลัง

คลอด ก่อนการทดลอง (pre-test) โดยให้เวลา

ประมาณ 15 นาที

  3. ผูว้จิยัให้กลุม่ควบคุมได้รบัการดแูลตาม

ปกติจากพยาบาล โดยพยาบาลให้ความรู้เป็นราย

กลุ่มเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอดและทารก

แรกเกิดแก่มารดาทุกวัย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

โดยหวัข้อการคมุกำาเนดิเป็นหวัข้อย่อยทีม่เีนือ้หาใน

ภาพรวม ไม่ได้เจาะจงไปที่การคุมกำาเนิดแบบฝังยา

  4. ในวันที่ 3 หลังคลอดทางช่องคลอด 

หรือในวันที่ 4 หลังผ่าตัดคลอด ผู ้วิจัยให้กลุ ่ม
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ควบคุมตอบแบบวัดความรู้เก่ียวกับการฝังยาคุม

กำาเนดิของวยัรุน่หลงัคลอด หลงัการทดลอง (post-

test) โดยให้เวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นผู้วิจัย

ให้ความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิโดยการบรรยาย

คร่าวๆ พร้อมแจกคู่มือเรื่อง การส่งเสริมการฝัง

ยาคุมกำาเนิด

  5. เมือ่กลุม่ควบคมุได้รบัการจำาหน่ายจาก

โรงพยาบาล ผู้วจิยัตดิตามการได้รบัการฝังยาคมุกำาเนดิ

ก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล โดยดูจากแฟ้มประวตัิ

ของมารดา และบันทึกลงในแบบบันทึก

  6. ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองเป็นรายบคุคลใน

วันที่ 2 หลังคลอดทางช่องคลอด หรือในวันที่ 3 

หลังผ่าตัดคลอด ที่แผนกหลังคลอด แนะนำาตัว 

และดำาเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่าง (ข้อ 2) 

จากน้ันให้ตอบแบบสอบถามข้อมลูท่ัวไป และแบบวดั

ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลัง

คลอด ก่อนการทดลอง (pre-test) โดยให้เวลา

ประมาณ 15 นาที

  7. ผูว้จิยัให้กลุม่ทดลองได้รบัการดแูลตาม

ปกติจากพยาบาล และให้ได้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิ

การฝังยาคุมกำาเนิด เป็นรายบุคคล โดยเข้าร่วม

กจิกรรมเกีย่วกบัการรบัรูป้ระโยชน์ ใช้เวลาประมาณ 

15 นาที กิจกรรมเก่ียวกับการรับรู้อุปสรรค ใช้เวลา

ประมาณ 20 นาท ีและกจิกรรมเกีย่วกบัอทิธพิลจาก

บุคคลอื่น ใช้เวลาประมาณ 5 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น

ประมาณ 40 นาที

  8. ในวันที่ 3 หลังคลอดทางช่องคลอด 

หรือในวนัท่ี 4 หลงัผ่าตดัคลอด ผูว้จิยัให้กลุม่ทดลอง

ตอบแบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิของ

วัยรุ่นหลังคลอด หลังการทดลอง (post-test) โดย

ให้เวลาประมาณ 10 นาที

  9. เมื่อกลุ ่มทดลองได้รับการจำาหน่าย

จากโรงพยาบาล ผู้วิจัยติดตามการได้รับการฝัง

ยาคุมกำาเนิดก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล โดยดู

จากแฟ้มประวัติของมารดา และบันทึกลงในแบบ

บันทึก

  ทั้งนี้ ดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมลูในช่วงเดอืนมถินุายนถงึเดอืนสงิหาคม 2561

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์

ด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตราฐาน การเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปเรื่องวุฒิ

การศึกษสูงสุด อาชีพ ประวัติการคุมกำาเนิดก่อน

ตัง้ครรภ์ ความตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ และผู้ใกล้ชดิทีใ่ห้

เข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 

วเิคราะห์ด้วยสถติ ิChi-square test การเปรยีบเทยีบ

ข้อมูลทั่วไปเรื่องสถานภาพสมรส ชนิดครอบครัว 

ประวตัคิวามสมำา่เสมอในการคุมกำาเนดิ และจำานวน

คร้ังของการคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคุม วิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s exact test 

การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปเรื่องอายุ ระหว่าง

กลุ ่มทดลองกับกลุ ่มควบคุม วิเคราะห์ด้วยสถิติ 

independent t-test การเปรียบเทียบข้อมูล

ทั่วไปเรื่อง จำานวนปีที่ศึกษา และรายได้ครอบครัว 

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ด้วย

สถิติ Mann-Whitney U test การเปรียบเทียบ

ความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิของกลุม่ทดลอง 

ระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง วิเคราะห์ด้วย

สถิติ paired t-test การเปรียบเทียบผลต่างของ

ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนและหลัง

การทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

วิเคราะห์ด้วยสถิติ independent t-test ส่วน

การเปรยีบเทยีบสดัส่วนของวยัรุน่หลงัคลอดทีไ่ด้รบั

และไม่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนจำาหน่ายจาก

โรงพยาบาล ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

วิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square test
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ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ ่มทดลองและกลุ ่ม

ควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุ

เฉลี่ย 17.42 ปี (SD = 1.56) และ 17.67 ปี 

(SD = 1.14) ตามลำาดบั ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่ 

(อยู ่ด้วยกัน) คิดเป็นร้อยละ 93.90 และ 90.90

ตามลำาดับ อยู่ในครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 

87.90 และ 75.80 ตามลำาดับ มีวุฒิการศึกษสูงสุด 

คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 51.50 และ 45.50 ตามลำาดับ มีจำานวนปี

ที่ศึกษาเฉลี่ย 8.88 ปี (SD = 2.09) และ 8.94 ปี 

(SD = 2.36) ตามลำาดับ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ

อาชพี/เป็นนักเรยีน คดิเป็นร้อยละ 66.70 และ 63.60 

ตามลำาดับ มีรายได้ครอบครัวเฉล่ีย 11,272.73 

บาท/เดือน (SD = 7,946.20) และ 10,878.79 

บาท/เดือน (SD = 6,151.77) ส่วนใหญ่มีประวัติ

การคุมกำาเนิดก่อนต้ังครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 78.80 

และ 66.70 ตามลำาดับ โดยมีประวัติการคุมกำาเนิด

ไม่สมำา่เสมอ คดิเป็นร้อยละ 84.60 และ 56.50 ตาม

ลำาดบั ส่วนใหญ่ต้ังครรภ์ครัง้นีโ้ดยไม่ได้ตัง้ใจ คดิเป็น

ร้อยละ 81.80 และ 75.80 ตามลำาดบั เป็นการคลอด

ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 84.80 และ 87.90 ตาม

ลำาดบั และผูใ้กล้ชดิทีใ่ห้เข้าร่วมโปรแกรม คอื มารดา

ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 60.60 และ 45.40 ตาม

ลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่ม

ทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่าไม่แตกต่างกัน

 2. การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการฝัง

ยาคุมกำาเนิดของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนกับหลัง

การทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉล่ียความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

(t = 9.670, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อน

      กับหลังการทดลอง

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรฝังยำคุมก�ำเนิด         n            M            SD            t            p

  ก่อนการทดลอง

  หลังการทดลอง

  33

33

12.33

17.76

2.63

2.37
9.670 < .001

 3. การเปรยีบเทยีบผลต่างของความรูเ้กีย่วกบั

การฝังยาคมุกำาเนดิก่อนและหลงัการทดลอง ระหว่าง

กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมี

ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้เก่ียวกับการฝัง

ยาคุมกำาเนิดก่อนและหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 5.540, 

p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 2



PA
GE 115

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE  Vol. 31 No. 2 July - December 2020

 4. การเปรียบเทียบสัดส่วนของวัยรุ ่นหลัง

คลอดท่ีได้รับและไม่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อน

จำาหน่ายจากโรงพยาบาล ระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุม่ควบคมุ พบว่า กลุม่ทดลองมสีดัส่วนของวยัรุน่

หลังคลอดที่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนจำาหน่าย

จากโรงพยาบาลสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติ (    = 4.980, p < .05) ดังแสดงใน

ตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบสัดส่วนของวัยรุ่นหลังคลอดที่ได้รับและไม่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิด

  ก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

กำรฝังยำคุมก�ำเนิด 
      กลุ่มทดลอง (n = 33)      กลุ่มควบคุม (n = 33)        

               p
                                จำานวน   ร้อยละ          จำานวน     ร้อยละ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

23

10

14

19

69.70

30.30

42.40

57.60

4.980 .010

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัตาม

สมมติฐานการวิจัย ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุม

กำาเนิดสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนน

ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนและหลัง

การทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ี

เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริม

การฝังยาคุมกำาเนิด ทำาให้กลุ ่มทดลองมีความรู ้

เกีย่วกบัการฝังยาคุมกำาเนดิเพิม่มากขึน้ ซึง่โปรแกรม

การส่งเสรมิการฝังยาคมุกำาเนดิมกีจิกรรมการประเมนิ

การรบัรู้ประโยชน์ของการฝังยาคุมกำาเนดิของวยัรุน่

หลงัคลอดและครอบครวั ซึง่พบว่า วัยรุน่หลงัคลอด

และครอบครวัทราบข้อมลูเกีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิ

จากบุคลากรทางสุขภาพว่าเป็นบริการที่ได้รับฟรี 

ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย สามารถคุมกำาเนดิได้นาน 3–5 ปี 

แต่ไม่ทราบถึงอาการข้างเคียงและการดูแลตนเอง

หลงัการฝังยาคมุกำาเนดิ ผูว้จิยัจงึให้ความรูแ้ก่วยัรุน่

หลงัคลอดและครอบครวัเป็นรายครอบครวัเกีย่วกบั

ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนและหลัง

      การทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

  ควำมรู้เกี่ยวกับ          ก่อนกำรทดลอง     หลังกำรทดลอง    ผลต่ำง        
  t           p

กำรฝังยำคุมก�ำเนิด            M (SD)     M (SD)    d (SD)

กลุ่มทดลอง (n = 33)

กลุ่มควบคุม (n = 33)

12.34 (2.63)

11.67 (3.13)

17.76 (2.37)

13.00 (2.72)

5.42 (3.22)

1.33 (2.76)
5.540 < .001
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การฝังยาคุมกำาเนิด ด้วยการบรรยายประกอบ

สไลด์และคู่มือที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกลไก

การออกฤทธ์ิ ข้อดี อาการข้างเคียง วิธีการปฏบิตัติน

เมื่อฝังยาคุมกำาเนิด อาการผิดปกติที่ต้องรีบมา

พบแพทย์ และช่องทางการติดต่อสอบถามเมื่อเกิด

ปัญหาภายหลังการฝังยาคุมกำาเนิด อีกทั้งได้เปิด

โอกาสให้วัยรุ ่นหลังคลอดและครอบครัวซักถาม

ข้อสงสยั แล้วผูว้จิยัได้ตอบข้อสงสยันัน้ ซ่ึงการได้รบั

ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารคุมกำาเนดิแบบฝังยาทำาให้กลุม่

ทดลองมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ

แนวคดิการเรยีนรูข้อง Bloom (1976) ทีว่่า การเรยีนรู้

เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นจากการทำางานของระบบสมอง เป็นผลให้

บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น 

และสอดคล้องกับแนวคิดของ Pender et al. 

(2011) ที่ว่า ความรู้เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะทำา

ให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซ่ึงผล

การวจิยัครัง้น้ีสอดคล้องกบัการศกึษาทีพ่บว่า การได้รบั

ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำาเนิดทำาให้วัยรุ่นมีความรู้

เกี่ยวกับวิธีการคุมกำาเนิดแบบชั่วคราวมากข้ึน 

(เปรมวด ีคฤหเดช, 2560; พอเพญ็ ไกรนรา, เมธณิี 

เกตวาธิมาตร, และมัณฑนา มณีโชติ, 2556) และมี

ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารคมุกำาเนดิแบบกึง่ถาวรมากขึน้ 

(Wilson et al., 2016) อีกทั้งวัยรุ่นต้ังครรภ์ยังมี

ความรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิมากขึน้ (สพุตัรา 

หน่ายสังขาร, 2561)

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีสัดส่วนของ

วัยรุ ่นหลังคลอดที่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อน

จำาหน่ายจากโรงพยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

มนัียสำาคญัทางสถติ ิซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั 

ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมการส่งเสริม

การฝังยาคมุกำาเนดิทีป่ระกอบด้วย การเพิม่การรบัรู้

ประโยชน์เกีย่วกบัการฝังยาคุมกำาเนดิ การลดการรบัรู้

อปุสรรคท่ีขดัขวางการฝังยาคมุกำาเนดิ และการส่งเสรมิ

ให้ครอบครัวร่วมสนับสนุนและตัดสินใจในการฝัง

ยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด ในส่วนกิจกรรม

การเพิม่การรบัรูป้ระโยชน์เกีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิ 

ผูว้จิยัได้ประเมนิการรบัรูเ้กีย่วกบัการฝังยาคุมกำาเนดิ

ของวยัรุน่หลงัคลอดและครอบครวั ให้ความรู ้จากนัน้

ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิดและ

ประเมินการรับรู้ประโยชน์ของการฝังยาคุมกำาเนิด

ด้วยการสอบถาม พบว่า วัยรุ่นหลังคลอดมีความรู้

และมีการรับรู้ประโยชน์ของการฝังยาคุมกำาเนิดที่

มีต่อตนเองและครอบครัวถูกต้องเพิ่มขึ้น นำาไปสู่

การใช้ยาฝังคุมกำาเนิด ในส่วนกิจกรรมการลด

อปุสรรคที่ขัดขวางการฝังยาคุมกำาเนิด ผู้วิจัยได้จัด

กจิกรรมการประเมนิหาสาเหตทุีท่ำาให้เกดิการตัง้ครรภ์

ครั้งนี้ พบว่า สาเหตุที่ทำาให้เกิดการต้ังครรภ์ครั้งนี้ 

คือ ปัญหาด้านการล้มเหลวของการคุมกำาเนิดที่

ผ่านมา ได้แก่ การลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำาเนิด 

ความไม่ชอบผลข้างเคยีงของการฉดียาคมุกำาเนดิ 

(รู้สึกว่านำ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น กลัวอ้วน) จึงหยุดฉีดยา

คุมกำาเนิด บางคนให้ข้อมูลว่าให้ฝ่ายชายเป็น

ผู้คุมกำาเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย ซ่ึงฝ่ายชายได้ใช้

ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นบางครั้ง นอก

จากนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการรับรู้ที่เบี่ยงเบนเกี่ยวกับ

การฝังยาคุมกำาเนดิ พบว่า บางคนได้เหน็ภาพในสือ่

ทางสังคม (social media) เกี่ยวกับการมีเลือดค่ัง

ปริมาณมากบริเวณที่ฝังหลอดยาคุมกำาเนิด บางคน

รับรู้ว่าหลังฝังยาคุมกำาเนิดแล้วจะผอม ดำา บางคน

รับรู ้ว ่าหลังฝังยาคุมกำาเนิดจะมีเลือดออกทาง

ช่องคลอดกะปริดกะปรอยนานนับเดือน บางคน

รับรู ้ว่าการฝังยาคุมกำาเนิดจะทำาให้หมดอารมณ์

ทางเพศ ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาด้านการล้มเหลว

ของการคมุกำาเนดิทีผ่่านมา โดยเสนอทางเลอืกของ

การคุมกำาเนิดอีกหน่ึงวิธี คือ การฝังยาคุมกำาเนิด 

และได้แก้ไขการรับรู ้ที่เบ่ียงเบนเกี่ยวกับการฝัง

ยาคุมกำาเนิด โดยการให้ความรู ้เกี่ยวกับการฝัง
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ยาคมุกำาเนิดท่ีตรงประเดน็กับการรับรูท้ีเ่บีย่งเบนนัน้ๆ 

เพื่อปรับให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมกำาเนิด

ที่ถูกต้อง และให้ชมวีดิทัศน์เก่ียวกับต้นแบบวัยรุ่น

ทีร่บัการฝังยาคมุกำาเนดิก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาล

และสามารถใช้ชวีติได้ตามปกต ิเพือ่ให้รบัรูว่้าการฝัง

ยาคุมกำาเนิดไม่ใช่เรื่องยุ ่งยากและไม่คุกคามต่อ

สขุภาพของวยัรุน่หลงัคลอด หลงัจากชมวดีทิศัน์แล้ว 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัย วัยรุ่น

หลังคลอด และครอบครัว ซึ่งวัยรุ่นหลังคลอดได้ให้

ข้อมูลว่า วีดิทัศน์ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการฝังยา

คุมกำาเนิดมากขึ้น ช่วยในการตัดสินใจที่จะฝังยา

คุมกำาเนิดได้ง่ายขึ้น ลดความกลัวการฝังยาคุม

กำาเนิด และรับรู้ว่าการฝังยาคุมกำาเนิดไม่ได้เลวร้าย

อย่างที่คิด

 สำาหรับกิจกรรมการส่งเสริมให้ครอบครัวมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนและตัดสินใจในการฝังยา

คมุกำาเนดิของวยัรุน่หลงัคลอดนัน้ ผูว้จัิยเปิดโอกาส

ให้วยัรุน่หลงัคลอดและครอบครวัพดูคยุแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกัน พร้อมทั้งให้ครอบครัวมีส่วนร่วม

ในการตัดสนิใจในการฝังยาคมุกำาเนดิ ซึง่ครอบครวั

ของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่สนับสนุนให้วัยรุ่นหลัง

คลอดฝังยาคุมกำาเนิด โดยมารดาของวัยรุ ่นหลัง

คลอดหรือมารดาของสามีบางคนกล่าวกับวัยรุ่น

หลังคลอดว่า “ฝังยาคุมกำาเนิดก็ดี จะได้ไม่พลาด

ท้อง จะได้กลับไปเรียนให้จบ” ส่วนสามีของวัยรุ่น

หลังคลอดบางคนกล่าวกับวัยรุ่นหลังคลอดว่า “จะ

กินเหมือนเดิมก็ลืม จะฉีดทุกเดือนก็กลัวเข็ม เราว่า

ให้เธอฝังยาคุมก็ดี จะได้เจ็บแค่ครั้งเดียว และได้ผล

แน่นอน” หลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการฝังยา

คุมกำาเนิด กลุ่มทดลองจึงมีสัดส่วนของวัยรุ่นหลัง

คลอดที่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิดก่อนจำาหน่ายจาก

โรงพยาบาลสงูกว่ากลุม่ควบคมุ ทัง้นีส้ามารถอธบิาย

ตามแนวคดิของ Pender et al. (2011) ได้ว่า การที่

บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ บุคคลจะต้องมี

การรบัรูป้ระโยชน์ของพฤตกิรรม มีการรบัรูอ้ปุสรรค

ตำ่าในการปฏิบัติพฤติกรรม และได้รับการสนับสนุน

จากบคุคลอืน่โดยเฉพาะคนในครอบครวั จะส่งผลให้

บคุคลเกดิแรงจงูใจ มคีวามมุง่มัน่ และปฏบิตัพิฤตกิรรม

สุขภาพได้สำาเร็จ

 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่

พบว่า การรับรู้ประโยชน์ทำาให้วัยรุ่นหลังคลอดคุม

กำาเนิดด้วยวธีิคุมกำาเนดิแบบกึง่ถาวร (Tomlin et al., 

2017) วัยรุ่นท่ีมีความรู้เกี่ยวกับยาฝังคุมกำาเนิดใน

ระดับที่ดีจะส่งผลให้วัยรุ ่นรับรู ้ถึงประโยชน์ของ

การฝังยาคุมกำาเนิด นำาไปสู่การใช้ยาฝังคุมกำาเนิด

เพิ่มขึ้น (Birhane et al., 2016) การลดการรับรู้

อปุสรรคทำาให้หญงิวยัเจริญพนัธุเ์ลอืกคมุกำาเนดิโดย

ใช้ยาฝังคมุกำาเนดิเพิม่ขึน้ (George, DeCristofaro, 

Dumas, & Murphy, 2015) ในขณะทีก่ารส่งเสรมิ

การรบัรูป้ระโยชน์และการลดการรบัรูอ้ปุสรรค ทำาให้

หญิงวัยเจริญพันธุ์คุมกำาเนิดด้วยวิธีการคุมกำาเนิด

แบบกึง่ถาวรเพิม่ข้ึน (Secura, Allsworth, Madden, 

Mullersman, & Peipert, 2010) อีกทั้งการได้รบั

การสนบัสนนุการคุมกำาเนดิจากครอบครวัมอีทิธพิล

ทางบวกต่อการตัดสินใจใช้การฝังยาคุมกำาเนิดของ

วัยรุ ่นหลังคลอด (กรรณิการ์ แสงประจง, เอมพร

รตินธร, และวรรณา พาหุวัฒนกร, 2559; วีนัส 

วฒันธำารงค์ และคณะ, 2560; สนุย์ี จุม่กลาง และคณะ, 

2560; อารยีา สมรูป, 2561) ดังนัน้ การทีค่รอบครวั

สนับสนุนให้วัยรุ่นหลังคลอดฝังยาคุมกำาเนิด ทำาให้

วัยรุ ่นคุมกำาเนิดด้วยการฝังยาคุมกำาเนิดเพิ่มขึ้น 

(ชัชฎาพร จันทรสุข และคณะ, 2558)

 ส่วนกลุม่ควบคมุได้รบัการดูแลตามปกตจิาก

พยาบาล โดยพยาบาลให้ความรูเ้ป็นรายกลุม่เกีย่วกบั

การดูแลตนเองหลังคลอดและทารกแรกเกิดแก่

มารดาทุกวัย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยหัวข้อ

การคุมกำาเนิดเป็นหัวข้อย่อยที่มีเนื้อหาในภาพรวม 

ไม่ได้เจาะจงไปที่การคุมกำาเนิดแบบฝังยาที่เหมาะ
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สำาหรับวัยรุ่นหลังคลอด ทำาให้กลุ่มควบคุมมีความรู้

เกีย่วกบัการฝังยาคมุกำาเนดิแบบผวิเผนิในภาพรวม 

ไม่ได้รบัการปรบัการรบัรูที้เ่บีย่งเบนไป รวมถงึไม่ได้

รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวที่มีผลต่อ

การตัดสินใจในการฝังยาคุมกำาเนิด ส่งผลให้กลุ่ม

ควบคุมมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการฝังยาคุมกำาเนิด

ก่อนจำาหน่ายจากโรงพยาบาลตำ่ากว่ากลุ่มทดลอง 

สอดคล้องกบัการศึกษาทีพ่บว่า การให้การพยาบาล

ตามปกตทิำาให้วัยรุน่หลงัคลอดเลอืกใช้การคมุกำาเนดิ

แบบฝังยาน้อยกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรม (ชชัฎาพร 

จันทรสุข และคณะ, 2558; สุพัตรา หน่ายสังขาร, 

2561; สุวรรณา พาหุสัจจะลักษณ์, 2561)

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  บุคลากรทางสุขภาพควรนำาโปรแกรมนี้

ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลวัยรุ่นต้ังครรภ์และวัยรุ่น

หลังคลอด โดยเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการฝัง

ยาคุมกำาเนิด และให้บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม

ในการสนับสนุน เพื่อให้วัยรุ่นมีการคุมกำาเนิดที่มี

ประสทิธภิาพ ส่งเสรมิให้เว้นระยะการมบีตุรได้อย่าง

เหมาะสม อนัเป็นการป้องกนัปัญหาการตัง้ครรภ์ซำา้

อย่างรวดเร็วในวัยรุ่น

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกับ

การวิจัยครั้งนี้ โดยจัดโปรแกรมให้แก่วัยรุ่นทั้งใน

ระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด เพื่อให้มีอัตรา

การรับบริการฝังยาคุมกำาเนิดของวัยรุ ่นมากขึ้น 

และควรมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย เพื่อ

ให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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