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บทคดัย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
การคุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิง และศึกษาป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดใน
วัยรุ่นหญิง อายุระหว่าง 15-19 ปี ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองแวง ต าบลโพนเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 166 คนจ าแนก ตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพของ
ครอบครัว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  แบบสอบการวัดความรู้
เก่ียวกับการคุมก าเนิด และแบบสอบถามการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยค า นวณค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุด หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคว์สแควร์และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับการคุมก าเนิด อยู่ในระดับต ่าและการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของวัยรุ่นหญิงไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด  และความรู้ด้านการ
คุมก าเนิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ด้านการปูองกันการตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r=.170, p=>0.05 
ความรู้ด้านวิธีการคุมก าเนิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ด้านการปูองกันการตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
(r=.371, p=<.001)  
ค าส าคัญ: การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด การปูองกันการตั้งครรภ์ วัยรุ่นหญิง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the behavior of accessing contraception services in 
female adolescents. Author studies the knowledge about contraception in female adolescents and to 
study the factors related to knowledge and behavior of accessing contraception services among female 
adolescents aged 15-19 years who live in the responsibility area of Nong Waeng Health Promotion 
Hospital, Phon Khwa subdistrict, Mueang district, Sisaket province. Total 166 persons classified by age, 
marital status, education level, income and family status. Data were collected by using questionnaires. 
Consisting of personal characteristics of knowledge about contraception and questionnaire about access 
to contraception services. The reliability of the questionnaire was calculated by calculating the alpha 
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coefficient of Conbach. Quantitative data was analyzed by using the finished program calculate frequency, 
percentage, mean, standard deviation minimum and maximum values. Find the correlations using Chi-
square and Pearson product-moment statistics.  
The results of the research showed that the sample has knowledge about contraception is low and 
access to contraception is at a medium level. Personal factors of female adolescents do not correlate 
with access to contraception services. And knowledge of contraception positively correlated with 
knowledge of pregnancy prevention significantly at the level of 0.05 (r = .170, p => 0.05 Knowledge of 
contraception positively correlated with Know the significance of pregnancy prevention at the level of 
0.01 (r = .371, p = <.001) 
Keywords : Contraceptive services of Adolescents, pregnancy prevention and Adolescent 
 
1.บทน า 

จากสถานการณ์การต ั ้งครรภ์ในวัยรุ ่น เป ็น
ป๎ญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจในการแก้ไขป๎ญหา ซึ่งพบว่า
มีอัตราการเพิ่มของการตั้งครรภ์ในหญิงอายุต ่ากว่า 20 ปี 
เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และมีแนวโน้มของอายุหญิงตั้งครรภ์
ลดต  ่ าลง  องค ์การอนาม ัย โลก (World Health 
Organization: WHO, 2014) ได้ก าหนดให้อัตราหญิง
ตั้งครรภ์อายุต ่ากว่า 20 ปีควรน้อยกว่าร้อยละ 10 และ
จากข้อมูลเก่ียวกับสถิติของหญิงตั้งครรภ์อายุต ่ากว่า 20 ปี
ในระดับโลก พบว่า ในปี 2557 มีอุบัติการณ์ในวัยรุ่นหญิง 
16 ล้านคนทั่วโลก ที่มีอายุในช่วง 15-19 ปี มีอัตราการ
ตั้งครรภ์และการคลอดคิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากร
ทั่วโลก และจ านวนประมาณ 3 ล้านคนทั่วโลก ของวัยรุ่น
หญิงอายุ 15-19 ปี ที ่ต ั ้งครรภ์ ได้ร ับการท าแท้งที ่ไม่
ปลอดภัยเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้แล้วยังพบว่าทารกที่
เกิดจากมารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีอัตราการตายสูงกว่า
มารดาที่มีอายุ 20-29 ปี ดังนั้นภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดบุตรจึงเป็นสาเหตุของการตายที่
ส าคัญในมารดาวัยรุ่น อายุ15-19 ปี  (ส านักงานอนามัย
การเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

การด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศไทย ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ส่งผลให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารของโลกสมัยใหม่แพร่กระจาย
เข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วและแพร่หลายท าให้อิทธิพล
ของวัฒนธรรมตะวันตกได้ครอบง าวิถีชีวิตของวัยรุ่นไทย

จ านวนมาก ทั ้งในด้านการรับประทานอาหาร การแต่ง
กาย การคบเพื่อนต่างเพศ ซึ ่งเด็กและเยาวชนถือเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่สภาพ
สังคมไทยในป๎จจุบันมีป๎จจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบ เป็น
ป๎ญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก
และเยาวชนไทย พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในป๎จจุบัน
ออกนอกกรอบดั้งเดิมมากขึ้น เช่น การเลือกคู ่ครองจะ
ถือเอาความรักเป็นส าคัญ ไม่ชอบการคลุมถุงชน การคบ
เพื่อนต่างเพศ เป็นไปอย่างอิสระ เพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่อง
น่าอาย หญิงสาวให้ความส าคัญในการครองตัวเป็นหญิง
พรหมจรรย์จนถึงวันแต่งงานน้อยลง ประกอบกับความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ท าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และเกิดป๎ญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ที่
ไม ่พ ึงประสงค์ และป๎ญหาการท าแท้ง  ซ ึ ่งก  าล ังจะ
กลายเป็นป๎ญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน  ผลส ารวจที่
พบว่าวัยรุ ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง แต่
ป๎ญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยเพิ่มขึ้นก็ก าลังเริ่ม
จะเป็นป๎ญหาใหญ่ของสังคม  

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตชายแดน
ไทย - กัมพูชา มีการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและความเชื่อต่าง  ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การมีเพศสัมพันธ์ คู่รักหนุ่มสาววัยรุ่น  เป็นช่วงวัยที่มีการ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม เป็นช่วงวัย
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ที ่ควรได้ร ับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นวัยที ่ต ้องการอิสระ ความ
อยากรู้อยากลอง เพื่อนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่า
บุคคลในครอบครัว ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดป๎ญหาหลาย
ด้าน รวมถึงป๎ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น 
การตั ้งครรภ ์ในวัยร ุ ่น เป็นต ้น จากข้อมูลส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ ปีงบประมาณ2561การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดศรีสะเกษพบว่า มีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อย  ๆ ในปี พ.ศ. 2559-2561 พบสถานการณ์
กลุ ่มวัยรุ่นจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15 - 19 ปีคิดเป็นอัตราต่อพัน 32.26, 33.33 และ
28.31ตามล าดับ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ 
ปีงบประมาณ 2561) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้ทราบว่า
การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดในจังหวัด  ศรีสะเกษ 
โดยเฉพาะอ าเภอเมืองมีการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด
น้อยกว่าอ าเภอรอบนอกของจังหวัดศรีสะเกษ  

ดังน้ันผู้วิจัย จึงมีความสนใจเก่ียวประเด็นป๎ญหา
การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดของวัยรุ ่นในเขตพื ้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ  เนื ่องจากพบว่ามีจ  านวนของการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดศรีสะเกษที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก  ๆ ปี 
พร้อมทั ้งมีแนวโน้มของอายุหญิงตั ้งครรภ ์ที ่ลดลง ซึ ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เก่ียวการคุมก าเนิดของวัยรุ่นและ
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ถึงแม้ในสถานศึกษาจะ
มีการจัดกิจกรรมสอนสุขศึกษาให้กับเด็กนักเรียนแต่ก็ยัง
พบว่า ป๎ญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ โดยเฉพาะในวัยรุ่นหญิง
ซึ ่งเป็นกลุ ่มท ี ่ได ้ร ับผลกระทบโดยตรงจากป๎ญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าว และเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการ
พัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมการคุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิงที่
ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ 
 
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการ
คุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิง 

2. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดใน
วัยรุ่นหญิง  

3. เพื่อศึกษาป๎จจัยที ่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้และพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดในวัย 
รุ่นหญิง 
3.ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษา
ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการ
คุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี ผู้ที่อาศัยอยู่
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนอง
แวง อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 
4.วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Des – 
criptive Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ศึกษาโดยผ่านระเบียบวิธ ีการวิจ ัยในการเลือกกลุ ่ม
ตัวอย่าง รวมถึงการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติ โดย
มีรายละเอียด ของวิธีการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 กลุ ่มประชากรเป ็นวัยร ุ ่นหญิงท ี ่ม ีอายุ

ระหว่าง 15-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลโพนเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดศร ีสะเกษ ประกอบไปด้วย 11 
หมู่บ้าน จ านวน 284 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ค ือประชาชน

หญิงอายุ 15 – 19  ปี  ที่อยู่ในต าบลโพนเขวา  อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปีพ.ศ. 
2561 จ านวน 166 คน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนหญิงอายุ 15 – 19  ป ีท ั ้งหมด  
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ในการวิจัยครั้งนี้  ค านวณจาก
ส ูตรการก  าหนดขนาดต ั วอย ่างของทาโรยามาเน่   
(Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื ่องมือที ่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

การศึกษาครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 
แบ่งออกเป็นแบบสอบถามชุดมีทั้งหมด  3  ตอน ดังน้ี 
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  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป จ านวน  11  ข้อ 
ประกอบ ด้วยอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน สถานภาพครอบครัวในป๎จจุบัน 
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย อายุเม่ือมีประจ าเดือนครั้งแรก การ
ใช้บริการคุมก าเนิด วิธีการคุมก าเนิด และสถานบริการที่
เคยใช้บริการคุมก าเนิด 

ตอนที่ 2 แบบสอบการวัดความรู้เกี่ยวกับการ
คุมก าเนิด มีค าถามจ านวน 20 ข้อ  คะแนนเต็ม 20 
คะแนน ล ักษณะค  าถาม เป ็นแบบเลือกตอบถูกผิด 
(Dichotomous) โดยแต่ละค่ามี ความหมายดังน้ี ตัวเลือก 
2 ข้อ คือ 

ใช่ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  0  คะแนน 
การแบ่งระดับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติใช้

วิธีการจัดกลุ่มแบบอิงเกณฑ์ของ Bloom (1986:42) แบ่ง 
เป็น 3 ระดับดังน้ี คือ 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับต ่า (<9 คะ 
แนน)  

คะแนน ร้อยละ 60 - 80 ระดับปานกลาง (9 - 
16 คะแนน)  

คะแนน มากกว ่าหร ือเท ่าก ับร ้อยล ะ 80 
ระดับสูง (>16 คะแนน) 

ตอนที ่ 3  แบบสอบถามการเข้าถึงบริการการ
คุมก าเนิด มีค าถามจ านวน 15  ข้อ เป็นค าถามเพื ่อให้
ตอบ ค าถามแบบแบ่งระดับความรู้สึก แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มี
ค าถามที ่เป็นข้อความจ านวน 15 ข้อ การให้คะแนน มี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

มากที่สุด  ให้คะแนน 4 
มาก  ให้คะแนน 3 
ปานกลาง ให้คะแนน 2 
น้อย  ให้คะแนน 1 
น้อยที่สุด ให้คะแนน 0 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ แบ่งออกเป็น 
คะแนน 1.00 - 2.49 คะแนน หมายถึง มีระดับ

การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด อยู่ในระดับไม่ดี 

คะแนน 2.50 - 3.49 คะแนน หมายถึง มีระดับ 
การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนน 3.50 - 5.00 คะแนน หมายถึง มีระดับ
การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด อยู่ ในระดับดี 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
1.ศ ึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากต  ารา เอกสาร 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2.น าข้อมูลที่ศึกษามาพัฒนาเป็นข้อค าถาม ให้

สอดคล้องกับค านิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Likert Scale) 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านสูติ
นรีเวชกรรม จ านวน 3 ท่าน ประเมินภาพรวมพบว่า มี
ความเหมาะสมและปรับภาษาในบางข้อ ซึ ่งถือได้ว่า มี
ความตรงตามเนื ้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
เท่ากับ 0.87 หลังจากนั้น น าแบบสอบถามที ่ได้รับการ
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับตัวแทนครัวเรือน ที่
ชุมชนบ้านหนองแก้ว ต าบลหนองแก้ว จ านวน 30 คน 
เพื่อดูความเข้าใจในเน้ือหา และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค 
(Cronbach’sCoefficent of Alpha) โดยได้ค่าความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือเท่ากับ 0.81 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการ เก็บ

รวบ รวมข้อมูล โดยการด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหา ว ิทยาล ั ย เฉล ิมกาญจนาขอความร ่วมม ือถ ึ ง
โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวงและผู้น า
ชุมชนในเขตต าบลโพนเขวา อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล  

2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเข้าพบกับผู ้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบลโพธิ ์ ต าบลหนองแก้ว 
และต าบลโพนเขวา อนุญาตให้ท าการเก็บข้อมูลโดยมี
ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนน าในการ
เก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน  
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3. ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   
และได้อธิบายรายละเอียด วัตถ ุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ในการเก็บ
ข้อมูล  

4. ผู ้วิจัยน าข้อมูลที ่ได ้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องการความครบถ้วนแล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์    

5. ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็น
ความลับและในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะไม่ระบุชื่อหรือที่
อยู ่ของกลุ ่มตัวอย่าง โดยจะน าไปใช้ในประโยชน์ทาง
วิชาการเท่านั ้นส่วนผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวม
เท่าน้ัน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังน้ี 
1. หาความเช ื ่อม ั ่นของแบบสอบถามโดย

ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (บุญใจ ศรี
สถิตนรากูร 2550) 

2. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิ 
บายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างอธิบายด้วย ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ค่า สูงสุด(Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) 

3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัย
ส ่วนบุคคลกับและพฤติกรรมการเข ้าถ ึงบร ิการการ
คุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิงใช้สถิติไค–สแควร์ (Chi–Square 
Statistics) 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
พฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิง ใช้ 
สถิติสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร ์ส ัน (Pearson 

product moment correlation) 

5. สรุปผลการวิจัย  

  1. ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นเพศหญิง ชุมชนต าบล
โพนเขวา อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วัยรุ่น
หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 16 ปี จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ อายุ 17และ19 

ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  ด้านการศึกษา 
พบว่ามีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
134 คน คิดเป ็นร้อยละ 80.7 รองลงมาคือระด ับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 
ด้านสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 รองลงมา มีสถานภาพ
สมรสอยู่ด้วยกัน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  ด้าน
อาชีพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.7 รองลงมา ท างานเป็นพนักงานรับจ้าง 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ จ านวน142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ 
8,000 บาท จ านวน 9 คน ค ิดเป็นร ้อยละ 5.4 ด ้าน
สถานภาพของครอบครัวป๎จจุบัน พบว่าส่วนใหญ่บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 
รองลงมา บิดามารดาหย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ16.3 ด้านป๎จจุบันอาศัยอยู่ พบว่าอาศัยอยู่กับ
บ ิดา มารดา จ านวน 104 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 62.7 
รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.7  การมีประจ าเดือนครั้งแรกอายุ (ปี) พบว่าส่วนใหญ่
มีประจ าเดือนครั้งแรกอายุ 12 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.8 รองลงมา อายุ13 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.1  ด้านการเคยใช้บริการการคุมก าเนิด พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการการคุมก าเนิด จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเคยใช้บร ิการการค ุมก าเนิด 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  วิธีการคุมก าเนิด 
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยใช้วิธีการคุมก าเนิด จ านวน 102 คน 
คิดเป็นร ้อยละ 61.4 รองลงมามีการใช้ถุงยางอนามัย 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และการใช้สถาน
บริการที่เคยใช้บริการการคุมก าเนิด พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคย
ใช้บริการ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา
ใช้บริการที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3  
  2. การวิเคราะห์ระดับความรู ้เกี ่ยวกับการ
คุมก าเนิดรายด้าน  
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ระดับความรู ้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดของกลุ ่ม
ตัวอย่าง พบว่ามีความรู้ในระดับปานกลาง จ านวน 128 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 รองลงมา มีความรู้อยู่ในระดับต ่า 
จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ10.2 

 ระดับความรู ้ด ้านวิธีการคุมก าเนิด ของกลุ ่ม
ตัวอย่าง พบว่า มีความรู้ในระดับต ่า จ านวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.7 รองลงมา มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ31.3 
  ระดับความรู้ด้านการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
กลุม่ตัวอย่าง พบว่า มีความรู้ในระดับต ่า จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.6  รองลงมา มีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.4 

ระดับความรู้เก่ียวกับการคุมก าเนิดโดยรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความรู ้ระดับต ่า ทั้งหมดจ านวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. การวิเคราะห์การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด 
การวิเคราะห์การเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด อยู่

ในระดับปานกลาง โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (0.18) พบว่า
ส่วนใหญ่แหล่งให้บริการคุมก าเนิด เช่น ร้านขาย ยา 
คลินิก โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ  สามารถให้ 
บริการคุมก าเนิดที ่ครบถ้ วน มีค่าเฉลี ่ย 2.94 (0.33) 
รองลงมาการให้บริการค ุมก านิดในโรงพยาบาลหร ือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการให้บริการอย่าง
เหมาะสม และการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดในป๎จจุบันมี
ความสะดวกสบายมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.90 (0.30) และ
วัยรุ่นหญิงไม่รู้สึกอายที่จะใช้บริการการคุมก าเนิด แหล่ง
ให้บริการคุมก าเนิดต่าง ๆ และขณะใช้บริการ วัยรุ่นหญิง
มักเจอค าถามหลายๆอย่างจากเจ้าหน้าที่ ท าให้ไม่กล้าที่
จะไปใช้บริการคุมก าเนิด มีค่าเฉลี่ย 2.89 (0.31) และพบ
น้อยที ่ส ุด แหล่งให ้บร ิการค ุมก าเนิดจัดสถานที ่ให้
ค าปรึกษาเป็นส่วนตัว มีค่าเฉลี่ย 2.78 (0.41) 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ส่วนบุคคลกับการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกับการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด พบว่า อายุ 
การศ ึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ สถานภาพของ

ครอบครัวในป๎จจุบัน ป๎จจุบันอาศ ัยอยู ่กับใคร การมี
ประจ าเดือนครั ้งแรกเมื ่ออายุ การเคยใช้บร ิการการ
คุมก าเนิด วิธีการคุมก าเนิด และสถานบริการที ่เคยใช้
บริการการคุมก าเนิด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการการคุมก าเนิด  

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เก่ียว กับการคุมก าเนิดกับการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด   
 การ เ ข ้ า ถ ึ ง บ ร ิ ก า ร การ ค ุ มก  า เ น ิ ด ไ ม ่ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้ด้านวิธีการคุมก าเนิด การ
เข้าถึงบริการการคุมก าเนิดไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความร ู ้ด ้านการปูองกันการตั ้งครรภ์ ความร ู ้ด ้านการ
คุมก าเนิดไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้ด้านวิธีการ
คุมก าเนิด ความรู้ด้านการคุมก าเนิดมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความร ู ้ด ้านการปูองกันการตั ้งครรภ์อย ่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r=.170 *p=>0.05) ความรู้ด้าน
วิธีการคุมก าเนิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ด้านการ
ปูองกันการต ั ้งครรภ ์อย ่างมีน ัยส  าค ัญที ่ระด ับ 0.01 
(r=.371* p=<.001)  
 
6.อภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งน้ี อภิปรายผลได้ ดังน้ี 
          1. ความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดโดยรวมอยู่ใน
ระดับต ่า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการคุมก าเนิด 
รองลงมาคือระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านวิธีการคุมก าเนิด และระดับต ่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที ่สุดคือด้านการปูองกันการตั ้งครรภ์ มีระดับต ่า เมื ่อ
พิจารณารายข้อของแต่ละด้านทั้ง3 ด้านได้ผลดังนี้ ด้าน
การคุมก าเนิดทั้งหมด 5 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือการคุมก าเนิดคือ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ
ปูองกันการปฏิสนธิหรือขัดขวางการตั้งครรภ์ ด้านวิธีการ
คุมก าเนิดทั้งหมด 7 ข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ใน
ระดับต ่าโดยข้อที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือผลของ
การกินยาคุมก าเนิดแบบเม็ดจะท าให้น ้าหนักเพิ่มมากขึ้น
และด้านการปูองกันการตั้งครรภ์ทั้งหมด 8 ข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ระดับต ่า โดยข้อที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
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มากที่สุดคือ หากกินยาคุมก าเนิดชนิดฉุกเฉินภายใน 24 
ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์จะช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้
ความรู้เกี ่ยวกับการคุมก าเนิดโดยรวมและรายด้านของ
กลุ ่มตัวอย ่าง พบว่า มีความรู ้ในระด ับต ่า ท ั ้งนี ้อาจ
เนื ่องมาจาก กลุ ่มตัวอย ่างขาดความรู ้  ความเข้าใจที่
ถูกต้องและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ 
การขาดการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเพศภายในครอบครัว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พอเพ็ญ ไกรนรา (2556) พบว่าความร ู ้เก ี ่ยวกับการ
ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีและการ
ปูองกันการตั้งครรภ์อยู่ใน ระดับน้อย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรทิพย์  มีชัยและคณะ (2556) ศึกษาความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน
ในโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่
พบว่ากลุ ่มต ัวอย ่างมีความร ู ้ เก ี ่ยวกับการใช ้ยาเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉินอยู่ในระดับต ่า  เพื่อเป็นการปูองกัน
การตั ้งครรภ์หรือการคุมก าเนิดในวัยรุ่นหญิง  บุคลากร
ทางการแพทย์จึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิ ด
ฉุกเฉินและวิธีการคุมก าเนิดวิธีอื่น ๆ ที่ครบถ้วนถูกต้อง 
โดยเฉพาะในเร ื ่องวิธีการรับประทานยา วิธีการใช้ยา 
ผลข้างเคียงของยา ข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้ที ่อาจ
เกิดขึ้นและควรมีการสอด แทรกเนื้อหาวิธีการคุมก าเนิด
เช่น การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน ใช้รับประทาน
หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์ ใช้เมื ่อจ  าเป ็นเท่านั ้น ไม่ใช้แทนยาเม็ด
คุมก าเนิดชนิดรับประทานสม ่าเสมอ เนื ่องจากยาคุม
ฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนสูง จึงเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์ได้ อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ต ่ากว่ายาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทานสม ่าเสมอ 
ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินไม่อาจใช้ยุติการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น
แล้ว จึงไม่ใช่ยาท าแท้ง เป็นต้น 
        2. ความรู้เก่ียวกับการคุมก าเนิดมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความร ู ้ด ้านการปูองกันการตั ้งครรภ์อย ่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r=.170 *p=>0.05) ความรู้ด้าน
วิธีการคุมก าเนิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ด้านการ

ปูองกันการต ั ้งครรภ ์อย ่างมีน ัยส  าค ัญที ่ระด ับ 0.01 
(r=.371 *p=<0.01) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
ทาเทพ (2555) ศ ึกษาป ๎จจ ัยท านายพฤติกรรมการ
ค ุมก  า เน ิ ดของน ัก เ ร ี ยนอาช ี วศ ึ กษาหญ ิ ง ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ที ่พบว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนใน
การคุมก าเนิด และการสนับ  สนุนจากคู ่นอนในการ
คุมก าเนิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ค ุมก  า เน ิ ดของน ัก เ ร ี ยนอาช ี วศ ึ กษาหญ ิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 (r = .367, 
r = .460, r = .551, r = .485, r = .559 และ r = .442 
ตามล าดับ)  ในช่วงวัยรุ่น เพื่อนจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
มากกว่าคนในครอบครัว ทั ้งในด้านความคิด ความเชื่อ
และการกระท าพฤติกรรมการคุมก าเนิด วัยรุ่นจะถือเป็น
เรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่นในป๎จจุบัน จึงมีแนวโน้มที่
วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมการคุมก าเนิดมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมการคุมก าเนิด ในเรื่อง
การรับรู้ของวัยรุ่น วัยรุ่นอาจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่
ถูกต้องในเรื่องเพศ เน่ืองจากวัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยปราศจากการได้รับค าปรึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม โดย
เชื่อว่าสื่อต่าง ๆ สามารถส่งเสริมทัศนคติของวัยรุ่นเรื่อง
การม ีเพศส ัมพันธ์ ในวัยร ุ ่นท ี ่ม ีอาย ุน ้อยและการมี
ความส ัมพันธ์ทางเพศนอกชีว ิตสมรส  โดยการใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องเพศมากยิ่งขึ้น  
ใช้เทคนิคหรือวิธีการที ่ใช้ในการปูองกันการตั ้งครรภ์ได้
หลายวิธี ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการคุมก าเนิดแบบใด ควร
เป็นไปโดยความสมัครใจ ควรพิจารณาความสะดวกในการ
ใช้ ความสะดวกในการเข ้าถ ึง ระยะเวลาที ่ต ้องการ
คุมก าเนิด ความสามารถในการปูองกันการตั ้งครรภ์ 
ความสามารถในการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โรคประจ าตัวหรือข้อเสียของการคุมก าเนิดแต่ละวิธี  และ
พิจารณาวิธีการคุมก าเนิดเป็นชนิดชั ่วคราวหรือถาวร 
บางครั้งสื่อต่าง ๆ อาจส่งผลให้วัยรุ่นใช้ยาคุมก าเนิดลดลง
หรือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคุมก าเนิดที ่ไม่ถูกต้อง 
โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี ้อาจชี ้ให้เห็นถึงจ านวนวัยรุ ่นที ่มี
เพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยมีการคุมก าเนิดที่ ไม่ถูกต้อง
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หรือไม่มีการคุมก าเนิดเลย ซึ ่งก่อให้เกิดการตั ้งครรภ์
ตามมา 
           3. การเข ้าถึงบร ิการการค ุมก าเนิดของกลุ ่ม
ตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 (0.18) เนื่องมาจากวัยรุ ่นหญิงมีการเข้าถึงบริการ
การคุมก าเนิดพบว่าส่วนใหญ่มีอายุน้อย และก าลังศึกษา
อยู่มีสถานโสด ที่อาจได้รับการอบรมสั่งสอนจากสถาบัน
การ ศึกษา และมีความคิดมุ ่งเน้นที่จะเรียนหนังสือ ไม่
หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศ มากกว่าผู้ที่มีอายุมากที่อยู่ใน
สถานภาพสมรส การอยู ่ร ่วมกันทางครอบครัวกับบิดา
มารดาในป๎จจุบัน การอาศัยอยู่กับบิดามารดาในป๎จจุบัน 
ท าให้วัยรุ่นมีโอกาสใกล้ชิดกับบิดามารดา ได้รับการดูแล
อบรมสั ่งสอนจากบิดามารดาของตนเอง ด ังนั ้นป๎จจัย
ข้างต้นจึงมีผลต่อการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดของวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่าง และพบว่าวัยรุ่นที่มีป๎จจัยต่อการมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์และการ
เข้าถึงบริการการคุมก าเนิดที่ถูกต้อง ก็จะมีความเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์น้อย แต่ป๎จจัยเรื่องอายุ 
ชั้นปีการศึกษา รายได้/เดือน ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เข้าถึงบริการการคุมก าเนิดในวัยรุ ่น ซึ ่งสอดคล้องกับ
บทความวิจัยของสันทิต บ ุณยะส่ง และคณะ (2555-
2556) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเฝูาระวังและ
ช่วยเหลือวัยรุ่นที ่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ โดยอาสาสมัคร
แกนน าอนามัยการเจร ิญพันธุ ์ว ัยรุ ่น ท ี ่พบว่า  วัยรุ ่น
ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการให้ค าปรึกษาและ
บร ิการสุขภาพอื ่น ๆ ที ่ ไม่ท  าให้ภาพพจน์ของวัยรุ ่น
เสียหายเม่ือเข้าไปใช้บริการ รูปแบบการให้บริการสุขภาพ
ส าหรับวัยรุ่นจึงควรมีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่นและไม่ยึดติดอยู่กับระบบบริการสุขภาพลักษณะเดิม 
เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึง ยอมรับ และพึงพอใจต่อการบริการที่
ได้รับ ระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในเรื่องบริการสุขภาพของวัยรุ ่นได้  อายุ
เฉลี่ยของวัยรุ ่นที ่จะมีบุตรอยู่ระหว่าง 15-17 ปี เฉลี ่ย 
16.8 ปี ส่วนใหญ่จะรู้จักและใช้การคุมก าเนิดชนิดยาเม็ด
คุมก าเนิดมากที ่สุด ส่วนการคุมก าเนิดชนิดอื ่นๆ รู ้จัก
ค่อนข้างน้อย วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะใช้ถุงยางอนามัย หาก

วัยรุ่นไม่รู้สึกอาย สามารถซื้อหาถุงยางอนามัยได้ง่ายและ
กลัวการติดเชื้อเอชไอวี ป๎จจัยที่มีผลต่อการยอมรับและ
เลือกใช้การคุมก าเนิดของวัยรุ่นในอเมริกาได้แก่ เวลาที่
ต้องเรียนอีกหลายปีก่อนจบชั้นที่ตนเองคาดหวังไว้ มีการ
รับรู้เชิงผลลบต่อการตั้งครรภ์ กลัวการตั้งครรภ์ มีเพื่อน
หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่สนับสนุนการคุมก าเนิด 
การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน เป็นวิธีคุมก าเนิดที่ดีใน
การปูองกันโอกาสพลาดของถุงยางอนามัย หรือการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ปูองกัน เมื่อใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลัง
ร่วมเพศและพบอัตราการตั ้งครรภ์เพียงร้อยละ   0.2-3 
การจัดหาและการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงยาเม็ด
คุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ
วัยร ุ ่นมากขึ ้นหรือน้อยลง ในอเมริกาสามารถซื ้อยา
คุมก าเนิดชนิดฉุกเฉินโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากเภสัชกรเพื่อ
ขยายการเข ้าถ ึ ง ส ่วนในประเทศไทยการเข ้าถ ึ งยา
คุมก าเนิดของวัยรุ่นยังมีป๎ญหา เนื่องจากให้บริการเฉพาะ
ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบรอบเดือน และจ่ายฟรีให้เฉพาะใน
หญิงที่แต่งงานแล้วเป็นส่วนใหญ่ ส่วนยาคุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉินยังไม่แพร่หลายและหาซื้อได้ยาก มีราคาค่อนข้าง
แพง ไม่แจกฟรีเหมือนยาเม็ดคุมก าเนิดแบบรอบเดือน ยา
คุมก าเนิดฉุกเฉินเป ็นยาที ่แนะน าให้วัยรุ ่นพกไว้ก่อน 
เพราะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะครั้งแรกเป็น
สิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน และประสิทธิภาพของวิธีการนี้
จะเก ี ่ ยวข ้อง โดยตรงก ับระยะเวลาระหว ่างการมี
เพศสัมพันธ์กับการรับประทานยา อุปสรรคของวัยรุ่นใน
การเข ้าถ ึงบร ิการค ุมก าเนิดในป๎จจุบ ัน ได ้แก่ การ
ให ้บร ิการที ่ เป ็นความลับ ความกังวลใจเกี ่ยวกับผล 
ข้างเคียง เช่น น ้าหนักเพิ่มขึ้น สิว เป็นต้น ความลังเลที่จะ
บอกกับคู่ในการใช้ยา ความกดดันจากเพื่อนๆ และการใช้
แบบผิดๆ ท าให้มีอาการข้างเคียงและผลแทรกซ้อน วัยรุ่น
มักไม่วางแผนการมีเพศสัมพันธ์ ท าให้ไม่สามารถหายา
คุมก าเนิดได้ ความรู้สึกอับอายไม่กล้าบอกกับแพทย์ว่ามี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ปูองกันการตั ้งครรภ์ อุปสรรคที่
ส าคัญในหมู่วัยรุ่นคือเรื่องการรักษาความลับ วัยรุ่นจะรู้สึก
ไม่สบายใจที่จะขอยาคุมก าเนิดในที่ที่ไม่มีความเป็นส่วนตัว 
เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก ร้านขายยา เป็น
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ต้น เพราะกลัวว่าคนอื่นอาจรู้ความลับของตนเอง วัยรุ่น
ชอบที่จะขอยาจากเพื ่อนหรือแฟนมากกว่า ผู้ให้บริการ
สุขภาพสามารถสนับสนุนการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบ
ฉุกเฉิน ในวัยรุ่นได้โดยให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการคุมก าเนิด
แก่วัยรุ่นโดยแบบเน้นการรักษาความลับ และพูดคุยกับ
วัยรุ่นเพียงล าพังโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองหรือครูอยู่ด ้วย 
โดยพยายามท าให ้ม ีคล ิน ิกบร ิการด ังกล่าว ท ี ่อาจ
ประกอบด้วยการชวนเชิญ เปิดใจการสนทนา ส่วนตัว ตัว
ต่อตัว เข้าถึงได้ง่าย ต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ รู้ภาษา
กาย ไม่ออกความเห็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ (วัยรุ่นไม่
ต้องการ รู ้ส ึกตัดสินโดยผู ้ใหญ่) ไม ่ตั ้งสมมติฐานจาก
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู ้ให้บริการ ใช้อารมณ์ขันที่
เหมาะสม ท าให้วัยรุ่นรู้สึกผ่อนคลาย 
 
7.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย    

ข้อเสนอแนะ 
            จากการที ่ผ ู ้จัดท  าวิจ ัยได้ศึกษาพบว่า กลุ ่ม
ตัวอย่างยังมีความรู้ด้านการคุมก าเนิดอยู่ในระดับต ่าและ
พฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดอยู่ในระดับปาน
กลางซ่ึงสามารถน าผลการวิจัยน้ีไปใช้ได้ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นหญิงมีความรู้เรื่องการ
คุมก าเนิดอยู่ในระดับต ่า ควรน าผลการวิจัยไปวางแผนใน
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องการคุมก าเนิดในวิธีต่าง ๆ 
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

2. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการคุมก าเนิดอยู่
ในระดับปานกลาง ควรส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการคุมก าเนิด
อย่างถูกวิธี เช่น การแจกถุงยางอนามัยในวันส าคัญ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
    1. ควรศึกษาในกลุ ่มตัวอย่างที ่เป็นวัยรุ่นเพศ
ชาย เพื่อที่จะได้ศึกษาการเข้าถึงบริการการคุมก าเนิดที่
ทั่วถึงและครอบคลุม 
       2. ศึกษารูปแบบการให้บริการการคุมก าเนิด 
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าเข้าถึงบริการการคุมก าเนิด 
     3. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าผลการ 
ศึกษามาใช้พัฒนาการคุมก าเนิดในวัยรุ่น 
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