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            วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการใชก้ารคุมก าเนิดและความสมัพนัธข์องการ
คุมก าเนิดกบัปัจจยัทางสงัคม ประชากร ความรู้เก่ียวกบัการคุมก าเนิด เจตคติในกลุ่มหญิงวยัเจริญ
พนัธุท่ี์แต่งงานแลว้จ านวน 358 คนผูท่ี้อาศยัในมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ขอ้มลูได้ มาจากการ
สมัภาษณ์  น ามาวิเคราะห์ดว้ยไคร์สแควร์เพื่อความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดงักล่าว กบัการใชก้าร
คุมก าเนิด  

การศึกษาน้ีพบว่า หญิงท่ีแต่งงานแลว้ในมณัฑะเลย ์ร้อยละ 43 มีอายุระหว่าง  25-34 ปี ร้อย
ละ 44.7 แต่งงานมานานกว่าสิบปี  มากกว่าคร่ึงหน่ึงมีบุตร 1-2 คน และเป็นแม่บา้น กลุ่มตวัอยา่ง
เกือบทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ ประมาณคร่ึงหน่ึงมีรายไดร้ะหว่าง 50,001-100,000 จัต๊ต่อเดือน 

ความชุกของการคุมก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 53.4 วิธีการคุมก าเนิดท่ีนิยมใชคื้อยาคุมก าเนิด
และยาฉีด สาเหตุท่ีปัจจุบนัไมไ่ดใ้ชก้ารคุมก าเนิดเพราะความกลวัท่ีจะเกิดผลขา้งเคียง ความตอ้งการ
มีบุตร เหตุผลทางสุขภาพ และสามีไม่ตอ้งการใหใ้ช้ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ รู้จักวิธีคุมก าเนิด และ
คร่ึงหน่ึงมีคะแนนความรู้ โดยตอบไดอ้ยา่งถกูตอ้งถึงร้อยละ 50-70 นอกจากน้ี มีเพียงร้อยละ 13-19 
เท่านั้นท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการคุมก าเนิด  

จากการศึกษาค่าไคร์สแควร์ เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างการใชก้าร คุมก าเนิดกบัตวัแปร
อิสระดงักล่าวพบว่า  หญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปีและมีบุตรแลว้ 1-2 คน ผูท่ี้แต่งงานมา แลว้เป็น
ระยะเวลา 6-10 ปี ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองการคุมก าเนิดดีและมีทศันคติปานกลาง จะยอมรับการ คุมก าเนิด
ได้อยา่งมีนยัส าคญั  ขอ้มลูท่ีพบคร้ังน้ีจึงมีความส าคญัท่ีจะน าไป สู่การใหค้วามรู้กบั ผูห้ญิงกลุ่มน้ี
เก่ียวกบัการคุมก าเนิด  
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            The objective of this study was to determine contraceptive usage and its 

association with socio-demographic factors, knowledge about contraception, attitudes 

towards contraception among 358 married women of reproductive age residing 2 

townships in Mandalay, Myanmar. The data of this face to face interview study was 

analyzed by chi-square test to understand the association between independent factors 

and current contraception usage.  

             The study revealed that 43% of the women in the two townships in Mandalay 

were 25 to 34 years of age. 44.7% reported being married for more than ten years; 

more than half had 1 to 2 children and were housewives. Nearly all were Buddhist. 

Nearly half of the women had an income 50,001-100,000 Kyat per month.             

             The prevalence of contraceptive use among married women was 53.4%. The 

most commonly used methods were oral pill and injectables. The common reasons for 

not currently using contraceptives were being afraid of side effects, wanting to get 

pregnant, health reasons and husband objecting. Most of the women heard of 

contraceptive methods and half correctly answered 50-70% of the knowledge 

questions. Only 13 to 19% of women had a favorable attitudes towards contraception 

use. 

             The relationship between independent variables and current usage of 

contraception was analyzed by chi-square test. The result showed that 21 to 30 years 

old, those with 1 to 2 children, women married for 6 to 10 years, women with more 

knowledge and women with a moderate level of attitude towards contraception are 

significantly more likely to be contraceptive users. This information is needed to help 

educate women about contraception. 
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