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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค์: เพื่ออธิบายประสบการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศใน

ความสมัพนัธ์ทางเพศของนักเรียนวยัรุ่นหญิงที่ตัง้ครรภ์โดยไม่ได้วางแผน วิธี

การศึกษา: ในการศึกษาเชิงคุณภาพน้ี คดัเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 

จํานวน 20 คน ขอ้มูลจงึอิม่ตวั มอีายุระหว่าง 14 - 19 ปี ซึ่งตัง้ครรภ์ขณะกําลงั

ศกึษาอยู่ในโรงเรยีน เก็บขอ้มูลทีแ่ผนกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน ตัง้แต่

เดือนพฤศจกิายน 2561 – มถุินายน 2562 เก็บขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์เชงิลึก 

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง, บนัทกึเทปการสมัภาษณ์, การสงัเกตแบบไมม่ี

สว่นร่วม, และการจดบนัทกึภาคสนาม ใชก้ารวเิคราะหแ์ก่นสาระตามแนวคดิของ 

Braun และ Clarke ผลการศึกษา: ประสบการณ์ความสมัพนัธท์างเพศ สามารถ

จําแนกได้ 3 ประเด็นหลกั คือ 1) การคบหากบัเพศตรงข้าม 2) สถานการณ์ที่

นําไปสู่การยินยอมมีเพศสมัพนัธ์ และ 3) การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาหลังการมี

เพศสมัพนัธ ์สรปุ: ประสบการณ์ความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศในความสมัพนัธ์

ทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นหญิงที่ตัง้ครรภ์โดยไม่ได้วางแผนที่พบน้ีสามารถ

นําไปใชใ้หค้วามรูเ้พื่อป้องกนัการมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ไดว้างแผนและการสง่เสรมิ

การคมุกาํเนิดทีเ่หมาะสม   

คาํสาํคญั: นกัเรยีนวยัรุน่หญงิ, วจิยัเชงิคณุภาพ, ความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศ

, ความสมัพนัธท์างเพศ, ตัง้ครรภโ์ดยไมไ่ดว้างแผน  

 

 

 
 

  Abstract 

Objective: To describe the experiences of sexual health literacy in sexual 

relationship among female adolescent students with unplanned pregnancy. 

Method: In this qualitative study, 20 informants were purposively sampled 

and interviewed until the data were saturated. They were 14 - 19 years old 

and got pregnant while in school. The recruitment participants at Ante natal 

care department of the Community hospitals from November 2018 to June 

2019. Data were collected through in-depth interviews by semi-structured 

interview guide using voice recorder, non-participant observations, and field 

note. Thematic analysis of Braun and Clarke was employed to analyze the 

data. Results: The experiences of sexual relationship could be categorized 

into 3 groups, 1) dating the opposite sex, 2) situations leading to consent to 

have sexual intercourse, and 3) seeking a solution after sex. Conclusion: 

Experiences of sexual health literacy among female adolescents with 

unplanned pregnancy were identified. They could be used in education to 

promote the unplanned sex prevention and the proper use of birth control.  

Keyword: female adolescent students, qualitative study, sexual health 

literacy, sexual relationship, unplanned pregnancy  

 

 

 

Introduction 

The World Health Organization defines adolescence as a 

period of life within 10 to 19 years of age.1 In addition, 

adolescence is an important period of life, particularly with 

regard to independent decision-making.2 It is, therefore, a 

crucial time to arm adolescents with accurate and reliable 

health information, so they can develop lifelong healthy 

behavior.3 Especially, they are particularly vulnerable to poor 

sexual health outcomes of unplanned pregnancy.4 This is 

because adolescents have rapid physical changes, especially 

physiological and sexual hormone changes.5 Higher natural 

sexual hormone function stimulates arousal, causing 

adolescents to seek or experiment with sexual needs.6 In 

addition, lovers or partners usually look for opportunities to 

stay closer to each other in order to mutually engage in their 

interested activities to satisfy their sexual emotion.7  

Every year, approximately 21 million girls aged 15 to 19 

years and 2 million girls aged less than 15 years become 

pregnant in developing regions.8,9 Thailand is one of the 

developing countries that remains confronting with health and 

social challenges due to increased sexual health problem. 

Among Thai adolescents, 28% of males and 23% of females 

enrolled in secondary schools had sexual experience. Only 
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