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อิ พย ู พย ู จอร์:ความรู้ ทศันคติ 
และการปฏิบติัตนในการใชย้าเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมในสตรีวยัเจริญพนัธ์ุท่ีแต่งงา
นแลว้ของผูอ้พยพชาวพม่าในจงัหวดัระนอง ประเทศไทย (KNOWLEDGE, ATTITUDE 
AND PRACTICE OF COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES (COCS) AMONG 
MYANMAR MIGRANT MARRIED WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AT RANONG 
PROVINCE IN THAILAND) อ. ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั:  ศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุศกัด์ิ 
ฐานีพานิชสกุล,  101  หนา้ 

การศึกษาภาคตดัขวางน้ีศึกษาความรู้ทศันคติและการปฏิบติัตนในการใชย้าเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนร
วมในแรงงานขา้มชาติหญิงวยัเจริญพนัธ์ุท่ีแต่งงานแลว้ชาวพม่าท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัห วดัระนอง 
ประเทศไทย โดยการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 ราย ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 
จากการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 50 . 4  มีการใชย้าเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (COCs) 
เหตุผลท่ีส าคญัในการเลือกใชคื้อ การแนะน าจากเพื่อนและบุคลากรวางแผนครอบครัว 
และการตดัสินใจใ ชน้ั้นพบวา่มากกวา่คร่ึงตดัสินใจท่ีจะใช ้ COCs ดว้ยตวัเอง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบั  COCs 
เน่ืองจากการใหข้อ้มูลอยา่งเป็นกนัเอง  
และเป็นขอ้มูลท่ีประสิทธิภาพในดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว และการใชย้าคุมก าเนิดพบว่ า 
ผูต้อบรายงานตอ้งการใหมี้คลินิกบริการการวางแผนครอบครัว  
และตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว  ร้อยละ 50.2 ของผูต้อบมีอาย ุระหวา่ง 20-29 ปี  
ในดา้นการเขา้ถึงบริการพบวา่ร้อยละ 45.4 มีการซ้ือ  COCs จากร้านขายยา ร้อยละ 98.9 สามารถท่ีจะจ่ายเงิน 
ซ้ือยาชนิดรับประทานได ้ ร้อยละ 88.9 มีความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บดา้นความรู้ ทศัคติ เก่ียวกบั  COCs  
พบวา่ร้อยละ 52 .2 มีความรู้ในระดบัต ่า ในขณะท่ีเพียงร้อยละ 6.4 มีความรู้ในระดบัสูง ร้อยละ 68 .6 
มีทศันคติระดบักลาง ร้อยละ19.3 มีทศันคติในเชิงบวก ร้อยละ12.1 มีทศันคติในเชิงลบ ในกลุ่มตวัแปรอิสระพบวา่  
กลุ่มอายรุะดบัการศึกษา สถานท่ีอยู ่การเดินทาง และความสะดวกในการซ้ือมีความสมัพนัธ์กบัความรู้ในการใช้  
COCs อยา่งไรก็ตามระยะห่างจากแหล่งท่ีขาย COCs มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติต่อการใช้  COCs กลุ่มอาย ุอาชีพ 
จ านวนบุตร ระยะเวลา ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย และระยะห่างจากแหล่งบริการ  COCs มีความสมัพนัธ์กบัการใช้  
COCs ความรู้เก่ียวกบั  COCsไม่มีความสมัพนัธ์ ถึงแมว้า่ทศันคติต่อการใช้  COCs จะมีความสมัพนัธ์กบัการใช้  
COCs อยา่งมีนยัสาคญัก็ตาม 
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This study is cross sectional study and was collected in Muang District in 

Ranong Province in February, 2010. 300 Myanmar migrant married women of 

reproductive age were asked by using structured questionnaire. This study resulted that 

the practice of combined oral contraceptives usage was 50.4 % among Myanmar 

migrant married women of reproductive age in Muang District, Ranong Province.  

Majority50.2 % of the respondents were distributed in the age group of 20 to 29 

years. In terms of accessibility, 45.4 % of the respondent got COCs from drug stores. 

98.9 % of women could afford combined oral contraceptives and 88.9 % of them also 

satisfied the service they got. In terms of knowledge and attitude towards COCs, 53.2 % 

of them had low level of knowledge while 6.4 % had high level of knowledge of COCs. 

68.6 % of the respondents in this study had moderate attitude towards COCs.  

Among the independent variables, age group and education level, places, 

transportation and convenience to get COCs were related with the knowledge of COCs. 

The respondents’ educational level, registration status and availability of COCs except 

distance away from the sources were associated with attitude towards COCs. Age group, 

occupation, number of living children, duration of stay in Thailand and distance away 

from the sources of COCs had relationship with practice of COCs among Myanmar 

migrant women. Knowledge of COCs was not related with the practice of COCs 

although attitude towards COCs had relationship with the practice of COCs 

significantly. 
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