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บทคัดย่อ
บทนำ�: การติดเชือ้ เอชไอวีและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ในกลุม่ วัยรุน่ ชายเป็นปัญหาสุขภาพสำ�คัญสำ�หรับประเทศไทย
และโลกอย่างต่อเนือ่ ง โดยการทำ�หน้าทีข่ องครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึง่ ในการป้องกันปัญหานีไ้ ด้
วัตถุประสงค์การวิจยั : เป้าหมายเพือ่ ศึกษาการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุน่ ชาย ตำ�บลท่าคล้อ
อำ�เภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นชายอายุ 10-19 ปี
จำ�นวน 135 ครอบครัว เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 135 คน และวัยรุ่นชาย 135 คน ทำ�การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครือ่ งมือเป็นแบบสอบถาม 2 ชุดเกีย่ วกับการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวเพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุน่ ชายตามการรับรูข้ องบิดามารดา
หรือผู้ปกครองและบุตรวัยรุ่นชาย ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน หาค่าดัชนีความตรงได้ 0.87
และ 0.85 ตามลำ�ดับ นำ�มาทดลองใช้และหาค่าความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของคอนบราค ได้ 0.79 และ 0.92 ตามลำ�ดับ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาสำ�หรับข้อมูลที่ได้จากคำ�ถามปลายเปิดจาก
แบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่าการรับรู้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่อการทำ�หน้าที่ครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่น
ชาย ส่วนมากอยูใ่ นระดับดี ( = 3.01, SD = 0.87) พบร้อยละ 75.2 และพบว่าบิดามารดาหรือผูป้ กครองปฏิบตั หิ น้าทีค่ รอบครัว
ในชีวติ ประจำ�วันมากทีส่ ดุ ด้วยการให้เงินเป็นค่าใช้จา่ ยประจำ�วัน ร้อยละ 76.1 การกำ�กับดูแลพฤติกรรมมีการปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ
ร้อยละ 13.3 สำ�หรับการรับรูข้ องวัยรุน่ ชายต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครอบครัวฯ ส่วนมากอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.99,
SD = 0.89) พบร้อยละ 74.8 และรับรูว้ า่ สิง่ ทีค่ รอบครัวปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ได้แก่การให้เงินเป็นค่าใช้จา่ ยประจำ�วัน ร้อยละ 65.93
การปฏิบตั ทิ น่ี อ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่การตักเตือนในเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆและการอบรมสัง่ สอนเพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ ร้อยละ 21.95
และพบว่าบิดามารดาหรือผูป้ กครองรับรูพ้ ฤติกรรมเสีย่ งของบุตรวัยรุน่ ชายร้อยละ 36.3 ส่วนวัยรุน่ ชายรับรูพ้ ฤติกรรมเสีย่ ง
ของตนเองร้อยละ 60.7
สรุปผล: ผลวิจยั สะท้อนถึงการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวเพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุน่ ชายปฏิบตั ใิ นด้านการอบรมสัง่ สอนและ
กำ�กับดูแลพฤติกรรมเสีย่ งเพือ่ การป้องกันโรคเอดส์อยูใ่ นระดับตํา่
ข้อเสนอแนะ : การทำ�หน้าทีค่ รอบครัวเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลพฤติกรรม การตักเตือนในเรือ่ งความเสีย่ งต่าง ๆ และการ
อบรมสัง่ สอนเพือ่ การป้องกันโรคเอดส์มกี ารปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ จึงควรหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการเพือ่ เสริมสร้าง
ความตระหนักและศักยภาพของครอบครัวในการทำ�หน้าทีด่ งั กล่าวให้มปี ระสิทธิภาพและจริงจังต่อไป
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Abstract

Introduction: HIV infection and related illnesses from AIDS among adolescent boys have
simultaneously been significant health issues for both Thailand and global community. To prevent
such issues, family functions are one of the contributing factors.
Research objective: This research aimed to investigate family functions to prevent AIDS in
adolescent boys at Takloa village, Benjalak sub-district, Srisaket province.
Research methodology: This study employed a descriptive design. A simple random sampling
technique was used to recruit 135 families with adolescent boys aged 10-19 years (135 parents and
135 adolescent boys). A research tool consisted of two questionnaires on family functions for AIDS
prevention of adolescent boys as perceived by parents or guardians, and adolescent boys. The questionnaires
were validated using 5 experts. The content validity indexes were 0.87, and 0.85, respectively. After a
try-out, the Cronbach’s alpha coefficient values were 0.79, and 0.92, respectively. Descriptive statistics
was used to analyze quantitative data. Content analysis was conducted to analyze qualitative data from
open-ended questions of the questionnaires.
Results: Findings indicated that overall, the perception score among parents or guardians
towards family functions to prevent AIDS in adolescent boys was at a good level (mean = 3.01, SD = 0.87),
accounting for 75.2%. Family function in daily living practiced by parents or guardians were mostly
giving money for expenses of adolescents (76.1%). The function of behavior monitoring was the least
practiced (13.3%). The overall perception among adolescent boys towards family functions to prevent
AIDS was at moderate level (mean = 2.99, SD = 0.89), accounting for 74.8%. They perceived that the
most practice by their parents or guardians was giving daily expenses (65.93%). The least practice was
monitoring of the risk behaviors and socialization on AIDS prevention (21.95%). In addition, findings
revealed that 36.3% of the parents or guardians perceived risk behaviors of adolescent boys, while
60.7% of the adolescent boys perceived their own risk behaviors.
Conclusions: The findings reflect that family functions to prevent AIDS in adolescent boys in term
of AIDS socialization and monitoring risk behavior were at low level.
Implication: Family functions on behavior monitoring, warning about various risks and training
for AIDS prevention was least practiced. Hence, there should seek for various methods to develop
innovations or programs to increase awareness and build capacity of family to function effectively and
seriously.
Keywords: Family functions, Adolescent boys, HIV/AIDS
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บทนำ�
โรคเอดส์ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของโลก
โดยพบผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยโรคเอดส์เพิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งในกลุม่ ประชากรทุกอาชีพ เพศและวัย ซึง่ ในปัจจุบนั
ทั่ ว โลกพบผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี 37.9 ล้ า นคน เป็ น ผู้ ติ ด เชื้ อ
รายใหม่ 1.7 ล้านคนและเสียชีวติ ประมาณ 1.1 ล้านคน ทัง้ นี้
มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มีอายุระหว่าง
15-24 ปี โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีวัยรุ่นและเยาวชนอายุ
15-24 ปี ประมาณ 12 ล้านคนหรือร้อยละ 45 ของผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีรายใหม่ทง้ั หมดทัว่ โลก1 ในประเทศไทยมีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2558 พบผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ย
เอดส์ 1.2 ล้านคน เสียชีวติ 7.7 แสน ส่วนใหญ่พบการแพร่
ระบาดมากพบในวัยแรงงานอายุ 15-45 ปี ร้อยละ 852 ซึง่ ข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.
2560-2573 โดย AIDS Epidemic Model (AEM) รายงานว่า
เมือ่ สิน้ ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ย
เอดส์สะสม จำ�นวน 1,526,028 คน มีผตู้ ดิ เชือ้ รายใหม่ 6,900 คน
(เฉลี่ยติดเชื้อรายใหม่วันละ 19 คน) ผู้เสียชีวิตด้วยเอชไอวี
16,100 คน ในจำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ ทีม่ ชี วี ติ อยูท่ ง้ั หมด 437,700 คน
เป็นเพศหญิง 181,600 คน เพศชาย 256,100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.4 และร้อยละ 58.6 ตามลำ�ดับ แยกเป็นอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป 433,600 คน และอายุไม่เกิน 15 ปี 4,100 คน3
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและอาการแสดงของ
โรคเอดส์เห็นได้วา่ แนวโน้มของผูต้ ดิ เชือ้ ในวัยรุน่ ชายเพิม่ มากขึน้
สอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมโรคปี 2560 พบอัตรา
การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่จากการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปอ้ งกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุม่ วัยรุน่ ชายอายุ 15-19 ปี4 ทัง้ นีป้ ญ
ั หาการติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ของวัยรุ่นชายนั้นมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
กระแสตะวันตก รวมทัง้ อิทธิพลของสือ่ ต่าง ๆ ซึง่ ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดำ �เนินชีวิต ความคิด ค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของวัยรุน่ ชาย อีกทัง้ สถาบัน
ครอบครัว การศึกษาและชุมชนมิได้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมรับมือ
และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กลุม่ วัยรุน่
ชายจึงถือได้วา่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวอย่างมาก5 ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดปัญหาใน

วัยรุ่นชายและทวีความรุนแรง โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสม รวมทัง้
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้อัตราการ
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ของวัยรุน่ ชายเพิม่ สูงขึน้ 6
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยเกีย่ วข้อง
ด้านปัจจัยทีท่ �ำ ให้วยั รุน่ ชายเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีและเป็น
โรคเอดส์ พบ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
จากธรรมชาติของวัยรุ่นที่มีการเจริญเติบโตทางร่างกายและ
จิตใจแต่การพัฒนาด้านวุฒภิ าวะยังไม่สมบูรณ์ มีความไม่สมดุล
ของฮอร์โมนซึง่ ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุน่ เกิดความอยากรู้
อยากลองในเรื่องเพศสัมพันธ์ 7,8 2) ปัจจัยด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมพบว่าสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ร วดเร็ ว และ
กว้างขวาง ส่งผลให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ท้ังที่ถูกต้อง
เหมาะสมและข้อมูลที่แฝงสิ่งยั่วยุ ลามกอนาจารที่กระตุ้น
อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์และ
สือ่ อินเตอร์เน็ต โดยสือ่ เหล่านีว้ ยั รุน่ สามารถเข้าถึงและเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง จึงอาจทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดและ
บางครัง้ ทำ�ให้เกิดความอยากลองอย่างมาก9 การบริโภคสือ่ โดย
ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะตัดสินใจได้ไม่ดี
ส่งผลให้วยั รุน่ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้งา่ ย นอกจากนีว้ ยั รุน่
ยังถูกชักชวนจากเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งทางเพศส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมเสีย่ งได้เช่นเดียวกัน การคบเพือ่ นทีอ่ ยูใ่ นวัยใกล้เคียง
กันหรือมีลกั ษณะคล้ายกันมีอทิ ธิพลต่อวัยรุน่ มากกว่าครอบครัว
เช่น วัยรุ่นที่มีเพื่อนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมักมีโอกาสเสี่ยง
ในเรือ่ งเพศสัมพันธ์สงู เช่นกัน10 และ 3) ปัจจัยด้านครอบครัวที่
มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางเพศ
สัมพันธ์พบว่ามักเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพและการทำ�หน้าที่
ครอบครัวในด้านการอบรมเลี้ยงดูและการขัดเกลาทางสังคม
(socialization)11 ซึ่งในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือเห็นว่าการพูดคุยเรือ่ งเพศกับบุตรวัยรุน่ เป็นเรือ่ ง
ทีล่ อ่ แหลม เป็นการชีโ้ พรงให้กระรอก ครอบครัวจึงไม่สามารถ
วางแผนในการดูแลบุตรวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ลำ�บากใจในการสอนเรื่องเพศให้กับบุตรวัยรุ่น12 การอบรม
สัง่ สอน การกำ�กับและควบคุมพฤติกรรมเสีย่ งต่อโรคเอดส์ของ
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วัยรุน่ ชายจึงมีความสำ�คัญต่อวัยรุน่ ชายในการแสดงพฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสมในการป้องกันโรคเอดส์ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดทุกชนิด
ดังนั้นครอบครัวจึงถือเป็นสถาบันแรกทางสังคมและมีความ
สำ � คั ญ ในการอบรมสั่ง สอนให้ บุต รมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ดี
สามารถแยกแยะความถูกผิดและความเหมาะสม สามารถ
ตัดสินใจในการปฏิบตั แิ ละดูแลตนเองเพือ่ การป้องกันความเสีย่ ง
ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย จิตใจรวมทั้งการ
พัฒนาด้านจิตสังคมอย่างมาก13
ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันส่งผลต่อการเผชิญปัญหาและการปรับตัวด้านต่าง ๆ
ในชีวติ ประจำ�วันของวัยรุน่ ชายและครอบครัว การเลีย้ งดูบตุ ร
วัยรุ่นชายในปัจจุบันของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของครอบครัวทัง้ ในบริบทเมืองและชนบทเป็นครอบครัว
เดี่ยวที่มีโครงสร้างครอบครัวเล็กลง ครอบครัวประกอบด้วย
บุคคลสองวัยได้แก่ผู้สูงอายุและเด็กมีมากขึ้น ในขณะที่บิดา
มารดาอยู่ในวัยแรงงานมีการอพยพเข้าไปทำ�งานในเมืองใหญ่
บิดามารดามีเวลาเลีย้ งดูและอยูร่ ว่ มกับบุตรน้อยลง ภาระการ
เลี้ยงดูหรือการอบรมจึงเป็นหน้าที่ของญาติ ผู้สูงอายุ เช่น
ปู่ ย่า ตา ยายหรือมีบิดาหรือมารดาเลี้ยงดูเพียงลำ�พัง14 มี
ปัญหาครอบครัวแตกแยกและการหย่าร้างเพิม่ มากขึน้ ครอบครัว
ขาดความอบอุน่ วัยรุน่ ขาดทีพ่ ง่ึ ทางใจ ครอบครัวให้การดูแล
อบรมสั่ง สอนและกำ � กั บ ดู แ ลพฤติ ก รรมเสี่ย งทางเพศและ
การป้องกันโรคเอดส์ได้นอ้ ย15 ครอบครัวทีใ่ ห้ความเอาใจใส่บตุ ร
วัยรุน่ ชายน้อยส่งผลให้วยั รุน่ ชายมักแสวงหาประสบการณ์ชวี ติ
โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ อีกทั้งสภาพสังคมที่มีส่ิงเร้าและ
อบายมุขต่าง ๆ ส่งผลต่อการคบเพื่อน การเที่ยวกลางคืน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้วัยรุ่นชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและนำ�ไป
สูก่ ารติดโรคเอดส์ได้16
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่
มุง่ เน้นการศึกษาการทำ�หน้าทีบ่ ดิ ามารดาในด้านการสอนเรือ่ ง
เพศแก่บุตรวัยรุ่นหญิงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการทำ�หน้าที่ครอบครัวในการป้องกันปัญหาเรื่องเพศแก่
บุตร ในส่วนของการศึกษาเพือ่ ให้เข้าใจการทำ�หน้าทีค่ รอบครัว
ทีม่ บี ตุ รวัยรุน่ ชายในการป้องกันโรคเอดส์ยงั พบน้อยมาก ทัง้ นี้
อาจมีผลมาจากความเชือ่ เรือ่ งความแตกต่างระหว่างชายหญิง

ในสังคมไทยที่ว่า “ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร” เพศชาย
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่สังคมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย
ในขณะทีเ่ พศหญิงได้รบั การสอนให้รกั นวลสงวนตัว เป็นกุลสตรี
การมีเพศสัมพันธ์ถอื เป็นเรือ่ งเสียหาย ทำ�ให้ครอบครัวมุง่ เน้น
การอบรมสั่ง สอนเกี่ย วกั บ เรื่อ งเพศสั ม พั น ธ์ แ ก่ วัย รุ่น หญิ ง
มากกว่าอบรมสัง่ สอนวัยรุน่ ชาย17,18 ครอบครัวเน้นการทำ�หน้าที่
ดูแลตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุตรวัยรุ่นชายเป็น
ส่ ว นใหญ่ เช่ น ดู แ ลด้ า นอาหาร เสื้ อ ผ้ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ให้เงินค่าใช้จ่ายประจำ�วัน สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิง
คุณภาพของ Panharach12 พบว่าวัยรุน่ ชายไม่ได้รบั การสอน
การเป็นสุภาพบุรุษ การให้เกียรติผู้หญิงและไม่เอาเปรียบ
ผู้หญิง เน้นการสอนให้ต้ังใจเรียนและตักเตือนไม่ให้มีแฟน
ไม่ให้ดม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดเพราะเป็นเรือ่ ง
ไม่เหมาะสม โดยไม่มีเป้าหมายป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศใดๆ12 รวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ ในด้านการกำ�กับดูแลและการให้คำ�ปรึกษาแก่บุตร
วัยรุน่ ชายเพือ่ ป้องกันโรคเอดส์พบว่าครอบครัวไม่ทราบว่าต้อง
ปฏิบัติอย่างไร คิดว่าบุตรวัยรุ่นชายสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคเอดส์ได้ด้วยตนเองจากสื่ออินเตอร์เน็ตและ
จากกลุ่มเพื่อน และคิดว่าบุตรชายไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้
รวมทัง้ ไม่กล้าพูดคุย รูส้ กึ อายทีจ่ ะสอนเกีย่ วกับเพศและคิดว่า
ความรู้เรื่องเพศบุตรวัยรุ่นชายของตนได้รับจากครูท่ีโรงเรียน
หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากโรงพยาบาล17 จึงทำ�การสอนบุตร
วัยรุน่ ชายให้รจู้ กั วิธปี อ้ งกันการติดเชือ้ เอดส์นอ้ ย19
จากการปฏิบัติงานประจำ�ของผู้วิจัยในพื้นที่ตำ�บล
ท่าคล้อ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบนั พบปัญหาการเสียชีวติ ด้วย
โรคเอดส์ของวัยรุน่ ชายอายุระหว่าง 18-20 ปี เพิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องโดยที่ครอบครัวไม่เคยทราบมาก่อนว่าบุตรวัยรุ่น
ชายติดเชื้อโรคเอดส์และมาทราบเหตุเมื่อบุตรเสียชีวิตแล้วใน
เวลาอันสัน้ ส่งผลให้ครอบครัวรูส้ กึ เศร้าโศกเสียใจอย่างมากที่
สูญเสียสมาชิกในขณะที่อายุยังน้อย และจากการสำ�รวจด้วย
การสัมภาษณ์เบือ้ งต้นจากบิดามารดาพบว่าการทำ�หน้าทีเ่ ลีย้ ง
ดูบตุ รชายเพือ่ ป้องกันปัญหาการติดเชือ้ และเป็นโรคเอดส์ไม่เคย
มุ่งเน้นปฏิบัติมาก่อนเพราะถือเป็นเรื่องไกลตัวและไม่กล้าพูด
คุยโดยเฉพาะบุตรชายการมีเพื่อนหรือมีแฟนในช่วงวัยรุ่นถือ
เป็นเรื่องไม่เสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อด้านอนาคตจึงมุ่งเน้น
ป้องกันการคบเพือ่ นไม่ดี การหลีกเลีย่ งการเสพยาและเครือ่ งดื่ม
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แอลกอฮอล์เพราะมีผลต่อการศึกษาเล่าเรียนและอนาคตทีด่ ไี ด้
จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมี
ความสำ�คัญยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพบุตรทั้งหญิงและชาย
รวมทั้งสามารถป้องกันปัญหาการติดเชื้อและเป็นโรคเอดส์ได้
อีกด้วย ซึ่งการทำ�หน้าที่ครอบครัว (Family function)
หมายถึง การกระทำ� กิจกรรมหรือวิธกี ารต่าง ๆ ของครอบครัว
ที่ปฏิบัติต่อสมาชิกในชีวิตประจำ�วันเพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพ
ทีด่ ที ง้ั ระบบและแก่สมาชิกทุกคน ตามแนวคิดของ Friedman,
Bowden และ Jones 20 ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่
1) การให้ความรักความเอาใจใส่ 2) การอบรมเลีย้ งดูและการ
กำ�กับพฤติกรรม 3) การผลิตสมาชิกใหม่ 4) การเผชิญปัญหา
ของครอบครัว 5) การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ
6) การจัดหาสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานสำ�หรับสมาชิกซึง่ ผลของการทำ�
หน้าทีค่ รอบครัวทีด่ จี กั ก่อให้เกิดความผาสุกทัง้ ระบบครอบครัว
รวมทัง้ การมีสขุ ภาพทีด่ ขี องสมาชิกทุกเพศวัยตลอดทุกช่วงอายุ20
จากสถานการณ์และความสำ�คัญของปัญหาที่กล่าว
มาผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์ ใ นวั ย รุ่น ชาย ในเขตพื้น ที่ตำ� บลท่ า คล้ อ อำ � เภอ
เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
ร่วมกับแนวคิดการสร้างเสริมความมัน่ คงให้แก่บตุ รระยะวัยรุน่
(Establishing child’s Integrity) ของ Virasiri13 เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ในการดูแลและป้องกันวัยรุน่ ชายให้ปลอดภัยจากการติดโรคเอดส์
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้ความรักความเอาใจ
ใส่ ดูแลสุขภาพและการมีปฏิสมั พันธ์ 2) ด้านการอบรมขัดเกลา
และกำ�กับควบคุมพฤติกรรม 3) การเผชิญปัญหาของครอบครัว
4) การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ 5) การจัดหา
สิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานทางกายภาพสำ�หรับสมาชิก โดยผลการศึกษา
จักสามารถนำ�มาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบนวัตกรรม
โครงการหรือกิจกรรมรวมทัง้ การวิจยั เพือ่ การสร้างเสริมการทำ�
หน้าทีค่ รอบครัวทีม่ บี ตุ รวัยรุน่ ชายเพือ่ การป้องกันโรคเอดส์ได้
อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจยั

การเกิดพฤติกรรมเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดโรคเอดส์ในวัยรุน่
ชายพบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล สังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะด้านครอบครัวพบว่าปัจจัยด้านนีม้ คี วาม

สำ � คั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากเนื่ อ งจากครอบครั ว เป็ น
หน่วยของสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์และมีหน้าทีด่ แู ลสมาชิกให้มี
สุขภาพที่ดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ การเอาใจใส่อบรมเลี้ยง
ดูของครอบครัวถือว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งเพราะครอบครัว
เป็นสถาบันแรกทางสังคมและใกล้ชิดกับบุตรวัยรุ่นชายมาก
ที่สุด ในการให้ ก ารดู แ ลอบรม สั่ง สอน กำ � กั บ ติ ด ตามเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ได้ จึงบูรณาการโดยใช้แนวคิดการทำ�หน้าที่
ครอบครัวของ Friedman, Bowden และ Jones20 เป็น
กรอบแนวคิดหลักและบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมความ
มัน่ คงให้แก่บตุ รระยะวัยรุน่ (Establishing child’s integrity)
ของ Virasiri13 เพื่อให้ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงและ
เหมาะสมสำ�หรับบริบทของสังคมไทย โดยการศึกษานี้สรุป
หน้าที่ครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ในบุตรวัยรุ่นชายได้
5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านความรักความเอาใจใส่ การดูแล
สุขภาพและการปฏิสมั พันธ์ 2) ด้านการอบรมขัดเกลาและกำ�กับ
ควบคุมพฤติกรรม 3) ด้านการเผชิญปัญหาของครอบครัว
4) ด้านการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ 5) ด้านการ
จัดหาสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานทางกายภาพสำ�หรับสมาชิก

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่ อ ศึ ก ษาการทำ � หน้ า ที่ ค รอบครั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น
โรคเอดส์ในวัยรุ่นชายในเขตตำ�บลท่าคล้อ อำ�เภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
research) กลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นชายอายุ
10-19 ปี จำ�นวน 135 ครอบครัว จากกลุม่ ประชากร จำ�นวน
443 ครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ทำ�
หน้าที่หลักในการเลี้ยงดูวัยรุ่นชายอย่างต่อเนื่องและพักอาศัย
อยูด่ ว้ ยกันเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จำ�นวน 135 คน และ
วัยรุน่ ชาย 135 คน กลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) โดยวิธีการคำ�นวณขนาด
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ประมาณค่ า เฉลี่ ย ประชากรในกรณี ท่ี ท ราบ
ประชากรแน่ชดั ใช้สตู รการคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
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โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกทัง้ สองกลุม่ ดังนี้ 1. บิดา
มารดาหรือผูป้ กครอง ประกอบด้วย 1.1) เป็นบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง ที่ทำ�หน้าที่อบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นชายอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงปัจจุบนั 1.2) มีการรับรูป้ กติ สือ่ สาร
ภาษาไทยได้เข้าใจ อ่านออกเขียนได้ 1.3) ไม่มีความผิดปกติ
เกีย่ วกับการพูด การได้ยนิ และการมองเห็น 1.4) ไม่มภี าวะ
เจ็บป่วยเฉียบพลันหรือร้ายแรงใด ๆ และ 1.5) ให้ความยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั สำ�หรับ 2. วัยรุน่ ชาย ประกอบด้วย 2.1) มีอายุ
ระหว่าง 10-19 ปี 2.2) เป็นผูม้ กี ารรับรูป้ กติ สือ่ สารภาษาไทย
ได้เข้าใจ อ่านออกเขียนได้ 2.3) ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
การพูด เขียน การได้ยิน และการมองเห็น 2.4) ไม่มีภาวะ
เจ็บป่วยด้วยโรคเฉียบพลันหรือร้ายแรงใด ๆ และ 2.5) บิดา
มารดาหรือผูป้ กครองและวัยรุน่ ชายแสดงความยินยอมเข้าร่วม
การวิจยั
เครือ่ งมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามซึง่ พัฒนาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และใช้ ก รอบแนวคิ ด การทำ � หน้ า ที่
ครอบครัวของ Friedman, Bowden และ Jones20 ร่วมกับ
กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความมัน่ คง (Establishing child’s
integrity) ของ Virasiri13 แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่แบบสอบถาม
การทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นชายตาม
การรับรูข้ องบิดามารดาหรือผูป้ กครอง และแบบสอบถามการ
ทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นชายตามการ
รับรู้ของวัยรุ่นชาย แต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
โดยส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
การทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นชาย
ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 5 ด้าน จำ�นวน 42 ข้อ แต่ละด้านมี
คำ�ถามปลายเปิดไว้ดา้ นละ 1 ข้อ แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นำ�
ไปตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาทั้งสองชุดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5 คน นำ�ผลการประเมินมาคำ�นวณได้ค่าดัชนีความตรงเชิง
เนือ้ หา 0.87 และ 0.85 ตามลำ�ดับ จากนัน้ นำ�ไปทดลองใช้กบั
กลุม่ ทีค่ ล้ายกันจำ�นวน 10 ครอบครัว ประกอบด้วยบิดามารดา
10 คน วัยรุ่นชาย 10 คน นำ�คะแนนมาหาค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของคอนบราค ได้เท่ากับ 0.79 และ 0.92
ตามลำ�ดับ
การเก็บข้อมูลดำ�เนินการโดยขอความร่วมมือจาก
อาสาสมัครประจำ�หมู่บ้านในพื้นที่ทำ�การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
การวิจยั เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแก่ครอบครัวทีบ่ า้ น

และแจกให้วัยรุ่นชายที่โรงเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและอาจารย์ สำ�หรับวัยรุ่นชายที่ทำ�งาน
อาชีพหรือไปศึกษาต่างถิ่นทำ�การแจกแบบสอบถามให้ท่บี ้าน
การส่งคืนแบบสอบถามใช้วธิ กี ารหย่อนกล่องทีจ่ ดั ไว้ให้หน้าห้อง
สมุดที่โรงเรียนและหน้าบ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมูบ่ า้ น (อสม.) ข้อมูลทีไ่ ด้น�ำ มาวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ สำ � เร็ จ รู ป ในการประมวลผล หาค่ า ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจาก
คำ�ถามปลายเปิดวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจัดแยกประเด็นข้อมูลทีม่ ี
ความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดที่นำ�มาประยุกต์ใช้และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถีแ่ ละร้อยละ
การวิจยั นีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE622107
โดยยึดหลักเกณฑ์ตามคำ�ประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of
Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(ICH GCP) เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 โดยปฏิบตั ติ าม
หลักการเข้าร่วมการวิจัยมีความเป็นอิสระ แสดงการยินยอม
ด้วยการปฏิบตั ิ (consent by action) ดำ�เนินการปกป้องอาสา
สมัครโดยให้ตอบแบบสอบถามในสถานทีส่ ว่ นตัวทีอ่ าสาสมัคร
ตัดสินใจเลือกเอง เช่น ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน แบบสอบถาม
ไม่มกี ารระบุชอ่ื และทีอ่ ยูใ่ ด ๆ มีสทิ ธิไ์ ม่ตอบแบบสอบถามข้อใด
ก็ได้ รวมทั้งขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ การเผยแพร่ผลการวิจัยนำ�เสนอในภาพรวม
และข้อมูลจากการวิจยั จะทำ�ลายเมือ่ สิน้ สุดการวิจยั ทันที

ผลการวิจยั
จากข้อมูลทั่วไปพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่มีบทบาท
เป็นมารดา ร้อยละ 56.3 ผูป้ กครอง (ปู,่ ย่า, ตา, ยาย ฯลฯ)
ร้อยละ 21.50 อายุเฉลีย่ 47 ปี การศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษา
ร้อยละ 56.30 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 77.70 สถานภาพ
สมรสอยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 77 สมาชิกครอบครัวประกอบด้วย
พ่อ แม่ ลูก ร้อยละ 44.4 รายได้ครอบครัวเพียงพอ ร้อยละ
47.40 จำ�นวนบุตร/หลานที่เลี้ยงดู 1-2 คน ร้อยละ 50.4
ส่วนใหญ่วยั รุน่ ชายมีสขุ ภาพดี/ไม่มโี รคประจำ�ตัว ร้อยละ 63.70
และบุตรวัยรุน่ ชายมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการดืม่ สุรา การสูบบุหรี่
และการใช้สารเสพติด ร้อยละ 39.30
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับและร้อยละการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวเพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุน่ ชายตาม
การรับรูข้ องบิดามารดาหรือผูป้ กครอง (n = 135)
การปฏิบตั ิ
		
หมวดที่ 1 การให้ความรักความเอาใจใส่ การดูแลสุขภาพและการปฏิสมั พันธ์

บิดามารดาหรือผูป้ กครอง
SD.
ระดับ ร้อยละ
3.11
0.78
ดี
77.78

หมวดที่ 2 การอบรมขัดเกลาและกำ�กับควบคุมพฤติกรรม

3.16

0.86

หมวดที่ 3 การเผชิญปัญหาของครอบครัว

2.69

0.94 ปานกลาง 67.26

หมวดที่ 4 การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

2.81

0.95 ปานกลาง 70.29

หมวดที่ 5 การจัดหาสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานทางกายภาพสำ�หรับสมาชิก
รวมเฉลีย่

3.27
3.01

0.82
0.87

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งวั ย รุ่ น ชายพบว่ า อายุ เ ฉลี่ ย 15 ปี
ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 42.9
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 73.30 สถานภาพสมรสโสด
ร้อยละ 97.80 พักอาศัยทีบ่ า้ นของตนเอง ร้อยละ 94.80 สมาชิก
ในครอบครัว ประกอบด้ว ยบิด ามารดาและพี่น้อง ร้อ ยละ
69.70 บุคคลใกล้ชดิ ทีไ่ ว้วางใจและขอคำ�ปรึกษาได้แก่ มารดา
ร้อยละ 53.30 มีภาวะสุขภาพดี/ไม่มีโรคประจำ�ตัว ร้อยละ
86.70 ส่วนใหญ่ยังไม่มีแฟนหรือคู่รัก ร้อยละ 76.30 และ
มีพฤติกรรมดืม่ สุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด ร้อยละ 60.70
2. การทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ใน
วัยรุ่นชายตามการรับรู้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พบว่า
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( = 3.01, SD. = 0.87) พบร้อยละ 75.23
จากการวิเคราะห์รายหมวด พบว่า คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดใน
ด้านที่ 5 การจัดหาสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานทางกายภาพสำ�หรับสมาชิก
อยู่ในระดับดี ( = 3.27, SD = 0.82) พบร้อยละ 81.81
หมวดที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดได้แก่ หมวดที่ 3 การเผชิญปัญหา
ของครอบครัว ระดับปานกลาง ( = 2.69, SD. = 0.94)
พบร้อยละ 67.26 ดังแสดงในตารางที่ 1
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครอบครัวฯจากคำ�ถามปลายเปิด พบการปฏิบัติมาก

ดี

ดี
ดี

79.03

81.81
75.23

ทีส่ ดุ ในการให้เงินวัยรุน่ ชายเป็นค่าใช้จา่ ยรายวัน ร้อยละ 76.10
ส่วนการกำ�กับควบคุมพฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรม/
สิง่ ผิดปกติ เช่น กลิน่ บุหรีจ่ ากเสือ้ ผ้า นอนไม่เป็นเวลา พบการ
ปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ ร้อยละ 13.33
3. การทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ใน
วัยรุ่นชายตามการรับรู้ของวัยรุ่นชาย พบว่าคะแนนเฉลี่ยการ
ทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นชายตาม
การรับรู้ของวัยรุ่นชาย คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 2.99, SD. = 0.89) พบร้อยละ 74.81 เมื่อ
วิเคราะห์รายหมวด มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุดในหมวดที่ 5 การจัดหา
สิ่งจำ�เป็นพื้นฐานทางกายภาพสำ�หรับสมาชิก อยู่ในระดับดี
( = 3.20, SD. = 0.87) พบร้อยละ 80 หมวดทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
น้อยที่สุด ได้แก่ หมวดที่ 3 การเผชิญปัญหาของครอบครัว
ระดับปานกลาง ( = 2.70, SD. = 0.99) พบร้อยละ 67.47
ดังแสดงในตารางที่ 2 และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั ิ
การทำ�หน้าที่ครอบครัวฯจากคำ�ถามปลายเปิดพบการปฏิบัติ
มากที่สุดในการให้เงินค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน ร้อยละ 65.93
ในส่วนการตักเตือนในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงและการสอนเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ มีการปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ พบร้อยละ 21.95
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับและร้อยละการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวเพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุน่ ชายตาม
		 การรับรูข้ องวัยรุน่ ชาย (n = 135)
การปฏิบตั ิ
		
หมวดที่ 1 การให้ความรักความเอาใจใส่ การดูแลสุขภาพและการปฏิสมั พันธ์
หมวดที่ 2 การอบรมขัดเกลาและกำ�กับควบคุมพฤติกรรม
หมวดที่ 3 การเผชิญปัญหาของครอบครัว

บิดามารดาหรือผูป้ กครอง
SD.
ระดับ ร้อยละ
3.11
0.78 มาก/ดี 77.78
3.16
0.86 มาก/ดี 79.03
2.69
0.94 ปานกลาง 67.26

หมวดที่ 4 การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
หมวดที่ 5 การจัดหาสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานทางกายภาพสำ�หรับสมาชิก
รวมเฉลีย่

2.81
3.27
3.01

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. การทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ใน
วัยรุน่ ชายตามการรับรูข้ องบิดามารดาหรือผูป้ กครอง โดยรวม
อยู่ในระดับดี หมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือหมวดการ
จัดหาสิ่งจำ�เป็นพื้นฐานครอบครัว ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง การทำ � หน้ า ที่ ในด้ า นการจั ด หาสิ่ ง จำ � เป็ น พื้ น ฐาน
ครอบครัวทีม่ งุ่ เน้นการจัดหาและสนองตอบสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นในชีวติ
ประจำ�วันให้สมาชิกรวมทั้งบุตรวัยรุ่นชาย เช่น เงิน อาหาร
เสื้อผ้า รองเท้า โทรศัพท์มือถือ ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตาม
ที่ วั ย รุ่ น ชายต้ อ งการ โดยครอบครั ว คิ ด ว่ า การตอบสนอง
ดังกล่าวเป็นการแสดงความรักต่อบุตร (หลาน) วัยรุน่ ชายและ
คิดว่าบุตร (หลาน) วัยรุ่นชายรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ครอบครัวกระทำ�
เป็นความรักทีม่ ตี อ่ ตนเอง11 ในขณะทีก่ ารเลีย้ งดูบตุ ร (หลาน) นัน้
นอกจากบิดามารดาหรือผูป้ กครองจะตอบสนองความต้องการ
หรือความจำ�เป็นพื้นฐานในชีวิตประจำ�วันอย่างเพียงพอแล้ว
จะต้องใส่ใจในการให้ความรักความอบอุ่นแก่วัยรุ่นชาย ไม่
ตามใจแบบไม่มีเหตุผล พยายามสอนให้เรียนรู้ท่ีจะรอคอย
รูจ้ กั อดทนทีจ่ ะได้มา ไม่จ�ำ เป็นต้องให้ในสิง่ ทีว่ ยั รุน่ ชายต้องการ
ทุกอย่างหากไม่มีเหตุผลสมควร และควรเพิ่มการปลูกฝัง
ระเบียบวินยั รวมทัง้ การฝึกช่วยเหลือตัวเองมากขึน้ 21 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Charoenchai22 พบว่า การเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน่
เพือ่ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสีย่ งของบิดามารดาในหมวดการ

0.95 ปานกลาง 70.29
0.82 มาก/ดี 81.81
0.87 มาก/ดี 75.23

เพิม่ พูนความมีวฒ
ุ ภิ าวะและการปกป้องคุม้ ครอง อยูใ่ นระดับ
ต่ําและก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการสูบบุหรี่
การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน่ อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05 ผูเ้ ลีย้ งดูตอ้ งมีการแสดงออกให้
วัยรุน่ รับรูถ้ งึ ความรัก ความอบอุน่ ความผูกพันอย่างสมํา่ เสมอ
โดยการจัดหาสิง่ จำ�เป็นในชีวติ ประจำ�วันอย่างเพียงพอสำ�หรับ
วั ย รุ่ น ครอบครั ว จะต้ อ งมี ก ารทำ � กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น
อันจะเป็นการสร้างความยึดเหนี่ยวผูกพันระหว่างบิดามารดา
หรื อ ผู้ป กครองกั บ วั ย รุ่น ชาย และทำ � ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์
ความใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมกั บ วั ย รุ่ น มากขึ้ น บิ ด ามารดาหรื อ
ผูป้ กครองจะรับรูไ้ ด้ถงึ ความเปลีย่ นแปลงหรือความผิดปกติของ
วัยรุ่น การทำ�หน้าที่ครอบครัวดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมให้
วั ย รุ่น ชายมี วุฒิภ าวะที่เ หมาะสม ส่ ง ผลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพที่ดี
มีความมัน่ ใจในตนเอง สามารถปฏิบตั บิ ทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม หมวดทีม่ คี ะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ หมวดที่ 3
การเผชิ ญ ปั ญ หาของครอบครั ว ผลการศึ ก ษาสะท้ อ นให้
เห็นว่า เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวหรือกับวัยรุ่นชาย บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมีการปกปิดปัญหาและตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เองโดยทีบ่ ตุ ร (หลาน) วัยรุน่ ชายไม่มสี ว่ นร่วม
แสดงถึงขาดการปรับตัวไม่ทนั ต่อการเจริญเติบโตของวัยรุน่ ชาย
คิดว่าบุตร/หลานยังเป็นเด็ก ไม่มคี วามสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงต้องทำ�หน้าที่ดูแลช่วยเหลือปกป้อง
คุ้มครองเมื่อมีปัญหารวมทั้งดำ �เนินการแก้ไขปัญหาให้เอง
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การทำ�หน้าที่ดังกล่าวทำ�ให้วัยรุ่นชายไม่มีโอกาสเป็นอิสระ
ทางความคิด ขาดทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ขาดการ
มีสว่ นร่วมรับรูป้ ญ
ั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และไม่มวี ฒ
ุ ภิ าวะในการ
แก้ไขปัญหาได้ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทำ�หน้าที่
ครอบครัวในการสร้างเสริมความมีวุฒิภาวะในระดับน้อย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Virasiri13 และ Apakupaku23
พบว่า การเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้
เหตุผลในการปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ แก่บุตร ฝึกการแก้ไขปัญหา
หากบุตรทำ�ผิดก็ไม่ลงโทษแต่ใช้วธิ กี ารค้นหาปัญหาและสะท้อน
ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี นการเผชิญปัญหา ไม่ให้ฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดแก้ไขปัญหา
เพียงลำ�พัง ซึง่ จะทำ�ให้วยั รุน่ ชายมีพฒ
ั นาการทางด้านความคิด
การควบคุมตนเองและการยอมรับทางสังคม อันเป็นการ
เพิม่ พูนวุฒภิ าวะให้วยั รุน่ ชายด้วย
ข้อมูลทีน่ า่ สนใจอีกประการหนึง่ จากข้อมูลทัว่ ไปของ
บิดามารดาหรือผูป้ กครอง เกีย่ วกับการรับรูถ้ งึ พฤติกรรมเสีย่ ง
ของบุตร (หลาน) วัยรุ่นชาย ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
การใช้ ส ารเสพติ ด (ยาบ้ า ) พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ถึ ง
ร้อยละ 21.4 จากความแตกต่างในการรับรูด้ งั กล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงการสังเกต กำ�กับติดตามที่ครอบครัวปฏิบัติน้อยซึ่ง
ปรากฏจากการวิเคราะห์ทง้ั ในส่วนการรับรูข้ องบิดามารดาและ
วัยรุ่นชายมีความสอดคล้องตรงกัน ทำ�ให้บิดามารดารับรู้ต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงของบุตรในจำ�นวนที่น้อยกว่าบุตรรับรู้ตนเอง
ดังกล่าว และการศึกษาของ Srihawong และ Dedoungpan24
พบว่า การเลี้ยงดูท่ีดีต้องประกอบด้วยการสร้างเสริมความ
ยึดเหนีย่ วผูกพัน การเพิม่ พูนความมีวฒ
ุ ภิ าวะ และการปกป้อง
คุม้ ครองซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ ได้แก่
พฤติกรรมเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุ พฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการใช้ยา
เสพติด และ พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ การเลีย้ งดูทบ่ี ดิ ามารดา
หรือผูป้ กครองไม่มเี วลาให้บตุ ร ไม่มกี ารควบคุมกำ�กับพฤติกรรม
โดยอาจคิดว่าบุตรวัยรุ่นชายโตแล้วไม่จำ�เป็นต้องให้การดูแล
มากนัก หรืออาจคิดว่าวัยรุ่นชายสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ
ได้ดว้ ยตนเองรวมทัง้ เรือ่ งเพศ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงต่าง ๆ ได้ ซึ่งการกำ�กับติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
ชายสามารถปฏิบตั ไิ ด้ทง้ั โดยตรงและโดยอ้อม เช่น การสังเกต
พฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วันโดยไม่ให้บตุ รรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจ

ด้วยการระวังท่าที หรือควรสอบถามจากเพื่อนสนิท ครูหรือ
พีน่ อ้ งทีใ่ กล้ชดิ เมือ่ พบว่ามีปญ
ั หาพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ19 บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองจักได้รีบการวางแผนป้องกันหรือแก้ไข
พฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ ได้
2. การทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ใน
วัยรุ่นชายตามการรับรู้ของวัยรุ่นชายจากการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ในหมวดการอบรม
ขัดเกลาและกำ�กับควบคุมพฤติกรรม ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
คือ “การแนะนำ�วัยรุน่ ชาย ให้หลีกเลีย่ งการอ่าน/ดู สือ่ ลามก
ต่าง ๆ” และ “การพูดคุยและเตือนบุตร (หลาน) วัยรุน่ ชาย
ในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ เช่น ลด/เลี่ยงการเที่ยว
กลางคืน การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่ด่มื เหล้า/
ไม่เสพยา” ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การทำ�หน้าที่
ของครอบครัวในการแนะนำ� สั่งสอนเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์และการควบคุมกำ�กับการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศปฏิบัติได้น้อย ซึ่งวัยรุ่นชายในปัจจุบันได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางเพศจากสื่อต่าง ๆ มากและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สื่อทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต วีดีโอ หนังสือที่
แสดงภาพลามกอนาจาร เป็นสิ่งที่กระตุ้นเกิดความรู้สึกทาง
เพศมากขึ้น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Panharach12
พบว่า วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทุกคน ยอมรับว่าได้
ดูหนังสือโป๊ วีดโี อโป๊ วีซดี โี ป๊ โดยเฉพาะสือ่ โป๊ทางอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น และปัจจุบนั โทรศัพท์มอื ถือกลายเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องมี
และยอมรับว่าสือ่ กระตุน้ ทางเพศเหล่านีท้ �ำ ให้เกิดความต้องการ
ทางเพศมากขึ้น วัยรุ่นที่ไม่ได้รับการอบรม สั่งสอน หรือ
แนะนำ�การบริโภคสือ่ ต่าง ๆ เหล่านี้ อาจมีความเข้าใจเรือ่ งเพศ
ทีไ่ ม่ถกู ต้องและมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย เกิดความเสีย่ งต่อ
การติดโรคเอดส์ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทร่ี วดเร็ว ทำ�ให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองไม่สามารถ
ควบคุม กำ�กับ ติดตาม การเข้าถึงสือ่ ต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้มากนัก
และอาจเนื่องมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ที่คิดว่าการแนะนำ�สั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่
น่าอาย ไม่เหมาะสม ไม่ควรเป็นหัวข้อทีน่ �ำ มาพูดคุยกัน17 ซึง่
การสอนและการควบคุมกำ�กับเรื่องเพศของบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง Ketman25 แนะนำ�ว่า การสอนเรื่องเพศสามารถ
สอนได้ตง้ั แต่เด็กยังเล็ก สอดแทรกไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอื่น ๆ บิดามารดาควรเป็นผู้สอนในเบื้องต้น เมื่อเข้าสู่
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โรงเรียนครูจะช่วยสอนให้สอดคล้องไปกับที่บ้าน เมื่อเด็กเริ่ม
เข้าสูว่ ยั รุน่ ควรส่งเสริมให้เด็กเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องมีความรู้ทางเพศอย่าง
ถูกต้อง ควรแสวงหาความรู้จากหนังสือหรือสอบถามจากผู้รู้
หรือจากสื่อที่มีคุณภาพดี ให้ความรู้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
มีทัศนคติท่ีเป็นกลางกับเรื่องเพศ โดยอาจสอดแทรกไปตาม
การเรียนรู้ปกติ ตามจังหวะ เวลา และสถานที่เปิดโอกาสให้
วัยรุน่ สอบถามและตอบคำ�ถามโดยไม่ปดิ กัน้ ความคิดของเขา
โดยสรุปการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นชาย บิดามารดาหรือ
ผูป้ กครองต้องทำ�หน้าทีต่ า่ ง ๆ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ครอบครัวต้องให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด ให้ความรัก อบรม
สั่ง สอน กำ � กั บ ดู แ ล แก้ไขปัญ หา ให้เหตุผลในการปฏิบัติ
สิ่งต่าง ๆ แก่บุตรให้รู้จักและฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
และช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ปั ญ หาแก้ ไขได้ ย าก หรื อ มี ค วามเสี่ ย ง
หากบุตรทำ�ผิดก็ไม่ลงโทษหากแต่ใช้วิธีการค้นหาปัญหาและ
สะท้อนปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการเผชิญปัญหา ไม่ให้ฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดแก้ไข
ปัญหาเพียงลำ�พัง ซึ่งจะทำ�ให้วัยรุ่นชายมีพัฒนาการทางด้าน
ความคิ ด การควบคุ ม ตนเองและการยอมรั บ ทางสั ง คม
อันเป็นการเพิ่มพูนวุฒิภาวะให้วัยรุ่นชายซึ่งจะสามารถกำ�กับ
ดูแลตนให้ปลอดภัยจากพฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ รวมทัง้ โรคเอดส์
ได้ตอ่ ไป

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. จากผลการศึกษาพบว่าการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวใน
การเผชิญปัญหา การอบรมสั่งสอนและการกำ�กับติดตาม

ในเรื่องเพศและพฤติกรรมเสี่ยงในบุตรวัยรุ่นชายอยู่ในระดับ
ปานกลางและปฏิบตั นิ อ้ ยในการอบรมสัง่ สอน กำ�กับพฤติกรรม
เสีย่ งในชีวติ ประจำ�วัน จึงควรหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมหรือ
โครงการเพือ่ เสริมสร้างความตระหนักและศักยภาพของครอบครัว
ในการทำ�หน้าทีด่ งั กล่าวให้มปี ระสิทธิภาพและจริงจังต่อไป
2. ผลการศึกษาบ่งชีไ้ ด้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีค่ รอบครัว
เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในบุตรวัยรุ่นชายด้านการอบรมสั่งสอน
ในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์การควบคุมกำ�กับการเข้าถึง
สือ่ ลามาอนาจาร อยูใ่ นระดับตํา่ จึงควรนำ�เสนอผลการศึกษา
นีเ้ สนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในระดับ
ตำ�บลและประเทศ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนดำ�เนินการ
รณรงค์สง่ เสริมเกีย่ วกับการป้องกันโรคเอดส์โดยเน้นครอบครัว
เป็นสถาบันหลักต่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั

1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป หรื อ
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาศักยภาพการทำ�หน้าทีค่ รอบครัวเพือ่
ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นชายโดยเน้นด้านการอบรมขัดเกลา
เรื่องเพศ การเผชิญปัญหา และการกำ�กับติดตามบุตรวัยรุ่น
ชายเพือ่ การป้องกันโรคเอดส์
2. ควรศึกษาการทำ�หน้าที่ครอบครัวเพื่อส่งเสริม
สุขภาพวัยรุน่ ชายเพือ่ นำ�มาใช้ในการวางแผนส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น พฤติกรรม
ความรุนแรง พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ พฤติกรรมเสีย่ งในการใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด รวมทั้งพฤติกรรมการ
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 155
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