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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (cross-sectional survey study)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุใ นจังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ศึกษา
คือกลุมชาติพั นธุที่ อยูใ นช วงวั ยเจริญพั นธุ (15-49 ป) ที่อาศัย อยูใ นเขตอํ าเภอเมื อง อําเภอแมจัน
อํ าเภอเชี ย งแสน และอํ าเภอแม ฟ าหลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย จํ านวน 560 คน เก็ บ ข อมู ล โดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวนและรอยละ ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางมีการคุมกําเนิด รอยละ 76.40 โดยใชวิธีการคุมกําเนิดดวยถุงยางอนามัยมากที่สุด รอยละ
33.90 รองลงมา ไดแก ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบแผง รอยละ 30.10 และนอยที่สุดคือการใชหวงอนามัย
รอยละ 0.70 โดยการศึกษาครั้งนี้พบวาการคุมกําเนิดในระยะแรกของการมีเพศสัมพันธ มีการใช
ถุ ง ยางอนามั ย มากที่ สุ ด ร อยละ 42.10 โดยมี เ จ าหน าที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ (รพ.สต.)
เปนผูแนะนําและสนับสนุนเรื่องการคุมกําเนิดมากที่สุด รอยละ 32.00
คําสําคัญ: การคุมกําเนิด กลุมชาติพันธุ เชียงราย
Abstract
This cross-sectional survey research aims to study the contraception of the
ethnic groups living in the highlands in Chiang Rai Province. 560 samples in the
reproductive age (15-49 years) from Mueang Chiang Rai, Mae Chan, Chiang Saen and
Mae FaLuang Districts were used as research audiences. Data collection was conducted
by questionnaires. The statistics used for data analysis were frequencies and
percentages. The study found that 76.40% use contraception, using condoms 33.90%,
followed by 30.10% oral contraceptive pill and least is use of intrauterine device was
0.70%. This study found that the condom was used the most as a contraceptive in the
early stages of the congress 42.10%. The Tambon Health Promoting team were major
factors in recommending and supporting the use of contraception by 32.00%.
Keywords: contraception, ethnic group, Chiang Rai
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บทนํา
การคุมกําเนิด มีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมจํานวนประชากรของประเทศใหมีอัตราการเพิ่ ม
จํานวนขึ้นในจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรอยางรวดเร็วนั้นจะสงผลตอการแกงแยงการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํานวนจํากัดและไม
เพียงพอตอความตองการของมนุษย การคุมกําเนิดเปนสวนหนึ่งของงานดานอนามัยการเจริญพันธุ
ที่ตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เนื่องจากการรูจักคุมกําเนิดหรือการวางแผนครอบครัวจะสงผลให
มนุษยมีสุขภาพที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุขและทําใหคูสามีภรรยามีบุตรในเวลาที่ตองการ
ปองกันการเกิดบุตรที่ไมปรารถนา เวนชวงการมีบุตรในภาวะที่เหมาะสม มีจํานวนบุตรพอเหมาะกับ
สุขภาพรางกายและจิตใจ สภาพทางสังคมและภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ง นี้เพื่อใหเกิด ความสุขแก ตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
จากรายงานการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ. 2552 (สํานักงานสถิติแห งชาติ, 2553)
พบว าอั ต ราการคุ ม กํ าเนิ ด ของหญิ ง สมรสในวั ย เจริ ญ พั นธุ (อายุ 15-49 ป ) เท ากั บร อยละ 79.60
วิธีคุมกําเนิดที่มีการใชมากที่สุด คือ การใชยาเม็ดคุมกําเนิด รอยละ 35.00 ตามดวยทําหมันหญิง
รอยละ 23.70 ยาฉีดคุมกําเนิด รอยละ 14.00 ถุงยางอนามัย รอยละ 2.30 และวิธีคุมกําเนิดสมัยใหม
อื่น ๆ (ยาคุมฉุกเฉิน/ยาคุมหลังรวมเพศ ยาฝงคุมกําเนิด หวงอนามัย และทําหมันชาย) รอยละ 2.50
สวนวิธีแบบดั้งเดิมที่ใชไดแก นับระยะปลอดภัยรอยละ 1.70 และวิธีอื่น ๆ รอยละ 0.50 อัตราการ
คุมกําเนิดแปรผันตามอายุของหญิงสมรสกลุมอายุ 30-44 ป มีอัตราการคุมกําเนิดสูงกวากลุมอายุอื่น
หญิงอายุนอยนิยมใชวิธีคุมกํ าเนิด แบบชั่ วคราว คือ ยาเม็ ดคุมกํ าเนิด มากกวาวิ ธีอื่น รองลงมาคื อ
ยาฉีดคุมกําเนิด ขณะที่หญิงอายุ 40-49 ป นิยมใชวิธีคุมกําเนิดแบบถาวรมากที่สุดคือ ทําหมันหญิง
รองลงมาใช แบบชั่วคราว คือ ยาเม็ ดคุ มกําเนิ ด หญิง สมรสอายุ 15-49 ป ที่ป จจุบันไมคุม กําเนิ ด
เนื่องจากตองการมีบุตรเพิ่มมากที่สุด รอยละ 32.80 รองลงมาคือ คิดวาตนเองอายุมากหรือไมมี
ประจําเดือนแลว รอยละ 15.20 กําลั งตั้งครรภ รอยละ 14.70 และสามีไ มคอยอยูบ าน รอยละ
10.10 โดยเหตุผลที่ไมคุมกําเนิดของหญิงสมรสมีความแตกตางกันตามอายุ คือ เกือบครึ่งหนึ่งของ
หญิงสมรสอายุ 15-19 ป ไมคุมกําเนิดเพราะกําลังตั้งครรภมากกวา 1 ใน 3 ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ
หญิ งสมรสอายุ 20-39 ป ต องการมี บุต รเพิ่ม และร อยละ 28-53 ของหญิ งสมรสอายุ 40-49 ป
ไมคุมกําเนิดเพราะคิดวาตนเองอายุมากหรือไมมปี ระจําเดือนแลว
การดํ า เนิ น งานด า นการคุ ม กํ า เนิ ด ในกลุ ม ชาติ พั น ธุ ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ มี วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารแตกตาง
จากชาวไทยโดยทั่ วไป ถึ ง แม วาจะมี ความแตกตางกั นหลายด าน แตการดํ าเนิ นงานตามนโยบาย
วางแผนครอบครัวยั ง จํ าเป นต องดํ าเนิ นต อไปอยางต อเนื่ อง ซึ่ งเป นแนวทางหนึ่ง ของการพั ฒ นา
สุขภาพของคนทุกคนรวมทั้งคนในพื้นทีห่ างไกล ทุรกันดารและนําไปสูการมีสุขภาพดีของคนทุกคน
จากข อมู ล ที่ กล าวมาข า งต น ทํ าให ค ณะผู วิ จัย เห็ นความสํ าคั ญ ของการคุ ม กํ าเนิ ด ของ
กลุมชาติพันธุ ในจั งหวัด เชียงราย ซึ่งจากการสํารวจงานวิจัยที่ ผานมา พบวางานวิจัย ที่ศึกษาเรื่อง
ดังกลาวยังมีนอย ดังนั้นจึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคุมกําเนิด
ของกลุ ม ชาติ พั นธุ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งราย และนํ ามาใช เ ป นขอมู ล พื้ นฐานในการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย
การเจริญพันธุของกลุมชาติพันธุตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (cross-sectional survey study) ที่มี
รายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ กลุมชาติพันธุในชวงวัยเจริญพันธุ (15-49 ป) ที่อาศัยอยูบนพื้นที่
สูงในเขต อ.เมือง อ.แมจัน อ.เชียงแสน และ อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ประกอบดวย 8 ชาติพันธุ
ไดแก เมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู ลัวะ ไทลื้อ จีนฮอ และไทใหญ โดยจํานวนของกลุมตัวอยาง ใชวิธีการ
แบงโควตาใหกลุมละประมาณ 60-70 คน สุมแบบเจาะจงเฉพาะผูที่สามารถสื่อสารได และใหความ
รวมมือในการเก็บขอมูล ไดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 560 คน
เครื่องมือในการวิจัย ใชแบบสอบถามที่ประกอบดวย 2 สวน คือขอมูล ทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามและขอมูลการคุมกําเนิด โดยเครื่องมือที่ใชผานการตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และทดสอบความเที่ยงในกลุมตัวอยางที่เปนกลุมชาติพันธุในอําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน
การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. คณะผู วิจัย ติ ด ต อประสานงานหน วยงานที่ เ กี่ ย วข องในพื้ นที่ ข องแต ล ะชนเผ า เช น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ผูใหญบานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะห /รวมมือ
ในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
2. นัดหมายกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยแกกลุมตัวอยางเพื่อใหตอบ
ตามความเปนจริง
3. แจกแบบสอบถามกั บ กลุ ม ตั ว อย า ง ในกรณี ที่ ส ามารถอ า นเองได แต ใ นกรณี ที่
ไมสามารถอานเองไดจะมีผูชวยนักวิจัยอานใหฟงและตอบทีละขอจนเสร็จสิ้น
4. ตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุ นํามาวิเคราะหโดยใช
การแจกแจงความถี่ รอยละ
ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีจํานวนทั้งหมด 560 คน เปนหญิงมากที่สุดจํานวน 297 คน
รอยละ 53.00 เปนชายจํานวน 263 คน รอยละ 47.00 มีอายุระหวาง 15-25 ป มากที่สุด จํานวน
212 คน รอยละ 37.90 ไมไดเรียนหนังสือมากที่สุด จํานวน 142 คน รอยละ 25.40 สถานภาพสมรส
มากที่สุ ด จํานวน 324 คน รอยละ 57.90 นั บถือศาสนาพุ ทธมากที่สุ ด จํานวน 386 คน รอยละ
68.90 ไมไดประกอบอาชีพมากที่สุด จํานวน 200 คน รอยละ 35.70 ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันของ
กลุมตัวอยาง พบวา ใชภาษาของชนเผามากที่สุด จํานวน 361 คน รอยละ 64.50 มีบัตรประจําตัวที่
ทางราชการออกให จํานวน 474 คน รอยละ 84.60
การศึกษาครั้งนี้ พบวากลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงราย เคยคุมกําเนิด รอยละ 76.40 โดยมี
อัตราการคุมกําเนิดเทากันทั้งในเพศชาย รอยละ 76.80 และเพศหญิง รอยละ 76.10 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 การคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุ ในจังหวัดเชียงราย (n=560)
การคุมกําเนิด
เคยคุมกําเนิด
ไมเคยคุมกําเนิด
รวม

ชาย
จํานวน
202
61
263

หญิง
รอยละ
76.80
23.20
100.00

จํานวน
226
71
297

รวม
รอยละ
76.10
23.90
100.00

จํานวน
430
130
560

รอยละ
76.40
23.60
100.00

พบว า กลุ ม ชาติ พั นธุ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งรายที่ เ คยคุ ม กํ าเนิ ด ใช ถุ ง ยางอนามั ย เป นวิ ธีก าร
คุมกําเนิดที่มากที่สุดรอยละ 33.70 ในผูชายพบวาคุมกําเนิดโดยใชถุงยางมากที่สุด รอยละ 61.90
สวนเพศหญิงพบวาคุมกําเนิดโดยใชยาเม็ดคุมกําเนิดแบบแผง มากที่สุด รอยละ 43.80 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 วิธีการคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุ ในจังหวัดเชียงราย (n=428)
วิธีการคุมกําเนิด
ถุงยางอนามัย
ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบแผง
ยาฉีดคุมกําเนิด
ทําหมันชาย/หญิง
นับระยะปลอดภัย
ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน
สวนลางชองคลอด/ยาฆาอสุจิ
ยาฝงคุมกําเนิด
หวงอนามัย
รวม

ชาย
จํานวน
125
30
17
13
9
0
6
1
1
202

หญิง
รอยละ
61.90
14.90
8.40
6.40
4.50
0.00
3.00
0.50
0.50
100.00

จํานวน
20
99
54
31
7
9
0
4
2
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รวม
รอยละ
8.80
43.80
23.90
13.70
3.10
4.00
0.00
1.80
0.90
100.00

จํานวน
145
129
71
44
16
9
6
5
3
428

รอยละ
33.90
30.10
16.60
10.30
3.70
2.10
1.40
1.20
0.70
100.00

การวิจัยครั้งนี้พบวากลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงรายที่เคยคุมกําเนิด ในชวงแรก ๆ ของ
การมีเพศสัมพันธ ใชถุงยางอนามัยในการคุมกําเนิดมากที่สุดรอยละ 42.10 รองลงมา คือ การใชยา
เม็ดคุมกําเนิดแบบแผง รอยละ 38.30 (ตารางที่ 3)
จากการสํารวจพบวา ผูที่แนะนําหรือสนับสนุนใหใชวิธีคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุ จังหวัด
เชี ย งราย มากที่ สุ ด คื อ เจ าหน าที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ าบล (รพ.สต.) ร อยละ 32.00
รองลงมา คือ ใชดวยตนเองโดยที่ไมมีใครแนะนํา รอยละ 26.20 (ตารางที่ 4)
อภิปรายผล
อัตราการคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุ ในจังหวัดเชียงราย อยูในระดับสูง รอยละ 76.50
ใกลเคียงกับการศึกษาที่ผานมาในชนกลุมนอย จังหวัดแมฮองสอน (อรรถสิทธิ์, 2544) พบมีคูสมรส
ชนกลุมน อย ใชบ ริการวางแผนครอบครัว (คุม กําเนิด ) ร อยละ 75.90 และพบวาป จจัย ภายนอก
ดานเศรษฐกิจมีผ ลตอการคุมกําเนิดของคูสมรสชนกลุมนอย เนื่องจากการตองมีภ าระคาใชจายใน
ครอบครัวสูงตอการมีบุตรแตล ะคน ทําใหตองคุมกํ าเนิด เพื่อควบคุ มจํานวนบุ ตรในครอบครั วของ
ตนเอง เชนเดี ยวกับ การศึ กษาบทบาทหญิง ชายด านอนามัย การเจริ ญพั นธุ : กรณีศึ กษาชุ มชนม ง
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แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย (เสถียร, 2544) พบวาผูหญิงชาวมงและสามีไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคุมกําเนิดเปนประโยชนตอครอบครัว เปนการเวนระยะการมีบุตรและสามารถปองกันการมีบุตร
ตารางที่ 3 วิธีการคุม กําเนิด ในช วงระยะแรกของการมี เพศสัม พันธ ของกลุ มชาติพั นธุ ในจั งหวั ด
เชียงราย (n=428)
วิธีการคุมกําเนิดในชวงแรกของการมีเพศสัมพันธ
ถุงยางอนามัย
ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบแผง
ยาฉีดคุมกําเนิด
ปลอยตามธรรมชาติ (ไมคุมกําเนิด)
ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน
นับระยะปลอดภัย
ทําหมันชาย/หญิง
หวงอนามัย
ยาฝงคุมกําเนิด
รวม

จํานวน
180
164
37
15
13
11
3

3
2
428

รอยละ
42.10
38.30
8.60
3.50
3.00
2.60
0.70
0.70
0.50
100.00

ตารางที่ 4 ผูแนะนําหรือสนับสนุนใหใชวิธีคุมกําเนิดของกลุมชาติพันธุ จังหวัดเชียงราย (n=428)
ผูแนะนําหรือสนับสนุนใหใชวิธคี ุมกําเนิด
เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ตัวเอง (ไมมีใครแนะนํา)
คูรัก/สามี
ญาติ/เพื่อน
ผูปกครอง
เจาหนาที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน
เจาหนาที่โรงพยาบาลของรัฐ
อื่น ๆ (สื่อ/โรงเรียน)
รวม

จํานวน
137
112
82
32
23
21
19
2
428

รอยละ
32.00
26.20
19.20
7.40
5.40
4.90
4.40
0.50
100.00

การคุมกําเนิดในเพศชาย พบสูงถึงรอยละ 76.80 แสดงใหเห็นวาผูชายเห็นประโยชนของ
การคุมกําเนิด โดยความคิดของผูชายพบวาการคุมกําเนิดสงผลดีตอสุขภาพของผูชาย กลาวคือเมื่อมี
จํานวนบุตรที่เหมาะสมกับฐานะครอบครัว ผูชายซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได
ไม ต องทํ างานหนั กเกิ นไป มี เ วลาพั กผ อนมากขึ้ น ไม ต องเครี ย ด การมี จํานวนบุ ต รมากและไม มี
การคุมกําเนิด ทําใหหัวหนาครอบครัวมีความเครงเครียด ทํางานหนักและไมมีเวลาพักผอน สงผลให
ความสัมพันธในครอบครัวลดลง (พัฒน, 2544)
การคุมกําเนิดในเพศหญิง พบสูงถึงรอยละ 76.10 ใกลเคียงกับรายงานการสํารวจอนามัย
เจริญพันธุ พ.ศ. 2552 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) ที่พบวาอัตราการคุมกําเนิดของหญิงสมรสใน
วัยเจริญพันธุ เทากับรอยละ 79.60 โดยผูหญิงที่ใชวิธีคุมกําเนิดไดใหความคิดเห็นวา การคุมกําเนิด
สงผลดีตอสุขภาพรางกายโดยทําใหผูหญิงไมตองออนเพลียจากการตั้งครรภและการคลอดที่มากครั้ง
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สามารถทํางานหนักในไรไดดี ซึ่งการตั้งครรภและคลอดบุตรถี่ ทําใหเกิดโรคโลหิตจาง ตกเลือดหลัง
คลอดและเกิดมดลูกหยอนได (สุรศักดิ์ และดํารง, 2544)
การศึ กษาครั้ ง นี้ พ บการใช ถุ ง ยางอนามั ย ถึ ง ร อยละ 61.90 ในเพศชายซึ่ ง แตกต างจาก
การศึกษากลุมสามีชาวมงที่เคยคุมกําเนิดดวยถุงยางอนามัยเพียงรอยละ 2.95 (นัยนันทร, 2547) ซึ่ง
เหตุผลที่ทําใหมีการใชถุ งยางน อย มี เหตุผ ลวาอายภรรยาและคอนขางหาถุงยางอนามัยได ลําบาก
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุ มีการยอมรับในการใชถุงยางอนามัยในการคุมกําเนิ ด
มากขึ้นและการเขาถึงถุงยางอนามัยก็งายกวาในอดีตที่ผานมา สําหรับการทําหมันชายพบไดนอยใน
กลุม ชาติพั นธุ โดยให เหตุผ ลว ากลั วผลที่ ตามมาภายหลั ง เช น ออนเพลีย เจ็บ ปวยบ อยและเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ เช นเดี ย วกั บ การศึ กษาเรื่ องบริ บ ทวั ฒ นธรรมและการยอมรั บ การวางแผน
ครอบครัวชาวเขา พบวากลุมสามีสวนใหญไมยอมรับการคุมกําเนิด ซึ่งใหเหตุผลวาผูชายตองทํางาน
หนักกวาผูหญิง หากทําหมันจะทําใหออนเพลียและทํางานไมได (สารณีย และคณะ, 2543) ในชวง
ระยะแรกของการมีเพศสัมพั นธ กลุมชาติพันธุ นิยมใชการคุมกําเนิดโดยใช ถุงยางอนามัย (รอยละ
42.10) แสดงถึงการยอมรับวิธีการคุมกําเนิดวิธีนี้และการเขาถึงไดงายซึ่งเปนสิ่งที่ดีเพราะนอกจากจะ
ปองกันการตั้งครรภแลวการใชถุงยางอนามัยยังสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดอีกดวย
อยางไรก็ตามการปองกันการตั้งครรภในระยะแรกยังคงมีการใชยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน ซึ่งยาคุม
ฉุกเฉินเปนยาที่ผลิตคิดคนออกมาเพื่อใชเฉพาะในเหตุการณฉุกเฉินและจําเปนเทานั้น โดยจะเกิดผลดี
หากใช ในทางที่ถู กตองกั บ ผูที่ มี การวางแผนที่ จะมี เพศสั ม พันธ และยั งไม ตองการมี บุ ตร สามารถ
เลื อ กใช วิ ธี ก ารคุ ม กํ า เนิ ด แบบอื่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ต อ ผู ใ ช ม ากกว า เช น
การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแบบที่รับประทานติดตอกันทุกวัน การใชถุงยางอนามัย การใสหวง
อนามัย การใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะ เปนตน การใชยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน ๆ อาจทําใหเกิดความผิดปกติที่รังไข เยื่อบุโพรงมดลูก รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการ
ตั้งครรภนอกมดลูกถึง รอยละ 2 ดังนั้นการใชยานี้จึงควรใชเมื่อจําเปนเทานั้น (คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558)
การศึ กษาครั้ ง นี้ พ บว าเจ าหน าที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ าบล มี ส วนแนะนํ าหรื อ
สนับสนุนเรื่องการคุมกําเนิดมากที่สุด รอยละ 32.00 ซึ่งเจาหนาที่เหลานี้เปนเจาหนาที่สาธารณสุขที่
อยู ใ กล ชิ ด กลุ ม ชาติ พั น ธุ ม ากที่ สุ ด และได รั บ ความรู เ รื่ องการวางแผนครอบครั ว จากเจ า หน า ที่
สาธารณสุข (สารณีย และคณะ, 2543) ถึ งอย างไรก็ ตามกลุ มชาติพั นธุ มีความตองการเจ าหนาที่
ผูให บริการที่มีค วามเข าใจและยอมรั บถึ งความแตกตางดานภาษา สัง คมและวัฒ นธรรมตลอดจน
วิถีการดําเนิ นชี วิต ของกลุ มชาติ พันธุที่ ใหค วามสํ าคั ญกั บการทํ ามาหากิ นมากกวาการดู แลสุข ภาพ
ตนเอง ผู ใ ห บ ริ การต องเป นคนที่ มี สั มพั นธภาพที่ ดี กั บ ผู ใ ช บริ การ สร างความเชื่ อมั่ น ศรั ท ธาแก
ผูใชบริการ กลุมชาติพันธุตองการใหเจาหนาที่เปดโอกาสใหสามารถตัดสิ นใจเลือกวิธีคุมกําเนิดดวย
ตนเอง โดยไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับชนิดการคุมกําเนิดอยางถูกตอง ชัดเจนและครอบคลุม
จากเจาหนาทีใ่ หเปนไปตามองคประกอบพื้นฐานของการคุมกําเนิดที่ไดกําหนดใหผูใชบริการสามารถ
เลือกใชวิธีคุมกําเนิดไดตามความตองการ ไมใชตามความเห็นของผูใหบริการ รวมทั้งใหความรูเรื่อง
การคุมกําเนิดเพื่อใหผูใชบริการสามารถตัดสินใจเลือกใชอยางมีความพึงพอใจ (มัลลิกา และคณะ,
2540)
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สรุปผลการวิจัย
กลุมตัวอยางของกลุมชาติพันธุ มีการคุมกําเนิดในระดั บสูง รอยละ 76.40 โดยใชถุงยาง
อนามัย รอยละ 33.90 รองลงมา ไดแก ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบแผง รอยละ 30.10 โดยมีเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) เปนผูแนะนําและสนับสนุนเรื่องการคุมกําเนิดมากที่สุด รอยละ
32.00 โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว าการคุม กําเนิด ในระยะแรกของการมีเ พศสั มพันธ พบวามีการใช
ถุงยางอนามัยมากที่สุด รอยละ 42.10
ขอเสนอแนะ
การดํ า เนิ น งานด า นการคุ ม กํ า เนิ ด ในกลุ ม ชาติ พั น ธุ ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ มี วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีย มประเพณี สัง คม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ งภาษาที่ใ ชในการติด ตอสื่อสาร แต
การดําเนินงานตามนโยบายวางแผนครอบครัวยังจําเปนตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งหนวยงาน
ที่เ กี่ย วข องในพื้ นที่ เช น โรงพยาบาลส งเสริ มสุ ข ภาพตํ าบล ต องให ค วามสํ าคั ญ ในเรื่ องนี้ รวมทั้ ง
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ควรมีค วามเขาใจในบริบทของกลุมชาติพันธุและการให
ข อ มู ล ในการคุ ม กํ า เนิ ด ที่ ถู ก ต อ งสามารถที่ จ ะโน ม น า วให ก ลุ ม ชาติ พั น ธุ เ ห็ น ผลดี ผ ลเสี ย ของ
การคุมกําเนิดในแตละวิธี โดยเนนวิธีการคุมกําเนิดที่ไมขัดกับหลักความเชื่อของแตละชาติพันธุเพื่อให
สามารถนําไปใชจริง
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