
NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 1  January - March  2019

Nursing Science Journal of Thailand4

Parent-Child Sexual Communication

Janya Chanphong, RN, PhD1

Abstract
 Sexual risk behavior among Thai adolescents causes reproductive health problem that have 
impacted on socio-economic consequences. These problems are caused by rapid changes in both 
physical and psychological development during adolescence and the changes of Thai society in terms 
of way of life that increasingly follows Western values and culture. As a consequence, a concept of 
preserving abstinence of female is decreased. In addition, the advanced technology in a form of 
social network also causes sexual risk behaviors. However, parent-child sexual communication 
rarely found in Thai society because parents believe that allowing a child to learn about sex is like 
pointing out the way for the villain. They expect that the role of teaching sex education rather belongs 
to teachers. In addition, many Thai parents lack for sexual communication skills and they do not 
know how to start it. For this reason, the objective of this article is to present an importance of  
families on sexual communication with their children, core concepts of sexual communication, 
principles and techniques of sexual communication so that nurses who work with adolescents and 
families will possess basic knowledge on parent-child sexual communication and bring to their  
nursing practice.
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บทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก

จรรยา จันทร์ผ่อง, PhD1

บทคัดย่อ

	 ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นไทยกำาลังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุส่งผลกระทบต่อ

สังคมและเศรษฐกิจตามมา	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากพัฒนาการตามช่วงวัยของตัววัยรุ่นเองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ท้ังด้านร่างกายและจิตสังคม	และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม	โดยเฉพาะวิถีการดำาเนินชีวิตท่ีเปิดรับค่านิยมจาก

วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในชีวิตประจำาวันมากข้ึนของสังคมไทย	 เป็นผลให้ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวของวัยรุ่นไทย 

ลดลง	นอกจากน้ีการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	เกิดเป็นโลกสังคมออนไลน์	(social	network)	ท่ีส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศได้มากข้ึน	 อย่างไรก็ตามพบว่าการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวไทยยังเกิดข้ึนน้อย	 และไม่ครอบคลุม 

ในทุกมิติ	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	ส่วนมากคิดว่าการส่ือสารเร่ืองเพศจะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก	และควรเป็นหน้าท่ีของครู

ท่ีจะสอนเร่ืองเพศศึกษา	 อีกท้ังผู้ปกครองส่วนมากยังขาดทักษะท่ีจะส่ือสารพูดคุยกับลูกเร่ืองเพศ	ทำาให้ขาดความม่ันใจ

และไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไร	 ดังน้ันบทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะนำาเสนอข้อมูลในเร่ืองความสำาคัญของครอบครัวต่อ 

การส่ือสารเร่ืองเพศ	แนวคิดหลักของการส่ือสารเร่ืองเพศ	หลักการพูดคุยกับลูกเร่ืองเพศและเทคนิคการส่ือสารเร่ืองเพศ	

ท้ังน้ีเพ่ือให้พยาบาลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับวัยรุ่น	ได้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นถึงความสำาคัญของการส่ือสารเร่ืองเพศ

ระหว่างพ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	กับลูกวัยรุ่น	และการนำาไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไป
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