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การศึกษาครัง7 นี7ได้ดําเนินการตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกี ารศึกษาเรื/องเล่า
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื/อทําความเข้าใจความหมายและเรือ/ งราวของการจัดการชีวติ ในภาวะวิกฤตการ
ตัง7 ครรภ์ไม่พร้อม เพื/อศึกษากระบวนการและเงือ/ นไขการจัดการชีวติ ในภาวะวิกฤตการตัง7 ครรภ์ และ
เพื/อค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดวิกฤตและแนวทางส่งเสริมการจัดการชีวติ ของตนเองของหญิง
วัยรุ่นภายใต้บริบทพื7นทีเ/ ศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครัง7 นี7มจี ํานวน
5 ราย ปจั จุบนั มีอายุอยู่ระหว่าง 17-35 ปี โดยเป็ นหญิงทีเ/ คยตัง7 ครรภ์ครัง7 แรกในช่วงอายุระหว่าง
15-19 ปี และวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการวิเคราะห์เพื/อสร้างเรื/องเล่า (Narrative analysis) มีผล
การศึกษาดังนี7
การจัดการชีวติ ในภาวะวิกฤตการตัง7 ครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ
ได้แก่ ระยะที/ 1 ระยะก่อนเกิดวิกฤต เป็ นระยะของปญั หาสะสมที/มาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก มี
การสร้างความหมายถึงการคุมกําเนิดว่าเป็นสิง/ ทีไ/ ม่จาํ เป็น คนรักเด็กจะไม่มปี ญั หาในการมีบุตร และ
การตัง7 ครรภ์จะทําให้สามีรกั ทําให้ดําเนินชีวติ บนความเสี/ยงต่อการตัง7 ครรภ์ ซึ/งมีเงื/อนไขเกี/ยวข้อง
กับการอบรมเลีย7 งดูจากครอบครัว การอยูอ่ าศัย การออกจากระบบการศึกษา การตัดสินใจคุมกําเนิด
ระยะที/ 2 ระยะวิกฤต หญิงวัยรุ่นรับรูว้ ่าตนเองกําลังตัง7 ครรภ์และประเมินว่าไม่มคี วามพร้อม มีการ
สร้างความหมายว่าชีวติ เต็มไปด้วยความทุกข์ ความเครียด ทําให้ดําเนินชีวติ อย่างไม่สมดุล ซึ/งมี
เงือ/ นไขเกีย/ วข้องกับการจัดการข้อมูลในแบบปกปิด หรือเปิดเผยข้อมูลแต่ถูกปฏิเสธความช่วยเหลือ
การมีปญั หาความสัมพันธ์ และการเสียสมดุ ล ด้านจิต ใจ โดยพบว่ ากระบวนการจัดการชีว ิต มี 2
รูปแบบ ได้แก่ 1) จัดการอย่างรวดเร็ว ทําให้ปญั หาลุกลาม 2) มุ่งขยายเวลาจัดการ ทําให้หมดความ
อดทนต่ อปญั หา ระยะที/ 3 ระยะคลี/คลายวิกฤต เป็ นระยะที/หญิงวัยรุ่นมุ่งแก้ปญั หา มีการสร้าง
ความหมายเกี/ยวข้องกับการได้รบั ความรัก จากบิดามารดา ความโล่งใจ ทําให้สถานการณ์ปญั หาลด
จํานวนลงและมีก ลไกการแก้ ปญั หาเพิ/มขึ7น มีก ระบวนการจัด การในด้านสถานการณ์ ด้านการ
ปรับตัว ด้านการยอมรับความช่วยเหลือ ซึ/งมีเงื/อนไขเกี/ยวข้อ งกับการได้รบั การให้อ ภัยและการ
ยอมรับจากครอบครัวเดิม การแสดงความรับผิดชอบจากสามี การช่วยเหลือจากหน่ วยงานทางสังคม
และการได้รบั กําลังใจจากผูอ้ /นื ทําให้เกิดการยอมรับและปรับตัวต่อการตัง7 ครรภ์ หยุดทําร้ายตนเอง
หรือทารก ระยะที/ 4 ระยะฟื7นฟูวกิ ฤต หญิงวัยรุ่นมุ่งเน้นการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยการ
ปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับบทบาท คืนสมดุลด้านจิตใจสร้างความหมายเชิงบวกกับตนเองว่าชีวติ จะดี
ขึน7 กว่านี7 และเน้นการป้องกันการเกิดวิกฤตซํ7า โดยมีเงื/อนไขเกี/ยวข้องกับการแสดงบทบาทของสามี
ในการเป็นหัวหน้าครอบครัว การช่วยเหลือและให้การยอมรับจากครอบครัวเดิม
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This study was conducted through qualitative methodology and a narrative
analysis. The purposes of this study were: 1) to understand the meaning and the narrative
of life manangment in an unintended pregnancy crisis situation; 2) to examine the life
management; 3) to study the conditions related to life management; and 4) to identify and
develop guidelines for life management and promoting guidelines for life management in
unintended pregnancy crisis for teenage girls. The key informants included five pregnant
girls who first got pregnant the ages between of fifteen and nineteen years old. (Currently
aged between 17-35 years old).
The results can be divided into four phases; 1) pre-pregnancy crisis stage,
featuring problem situations such as a lack of experience with children and sexual initiation
with husband up until pregnancy. This was related to child rearing styles in a family, living
types, leaving the education system and making decisions about contraception; 2) in the
pregnancy crisis stage, teenager girls perceived themselves as actually being pregnant,
then denied the reality of the situation. This may be why they find themselves unprepared
for pregnancy, which leads to a crisis state. It called imbalance living. This was related to
dissembling or disclosing the data but denying help. This causes relationship problems with
others and a psychological imbalance. They also chose the pattern of life management
which can suddenly cause problems to spread and extended time management resulted in
exhaustion and impatience with problems; 3) post-pregnancy crisis stage, teenager girls
focused on problem solving that decreased problems and had more of a problem solving
mechanism. They had a situation management process to change themselves and to
accept help. This was related to forgiveness and acceptance from relatives family
responsibilities from their husband, social support and the morale of others; and 4)
rehabilitation state, teenager girls were focused on adaptation with their environment. They
performed their roles properly, returned to a psychological balance through positive
communication with themselves and prevented crisis relapse with more planned living. This
was related to role expression in their immediate family, and acceptance and support from
relatives family.

