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บทคัดยอ
ไดทําการศึกษาถึงการตอบสนองของอวัยวะเพศชาย ตอการแปะแผนไนโตรกลีเซอรีน ในผูปวยบาด
เจ็บไขสันหลังชนิดสมบูรณที่หยอนสมรรถภาพทางเพศ เปรียบเทียบกับยาหลอก ในกองเวชศาสตรฟนฟูโรง
พยาบาลพระมงกุฎเกลา ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ในจํานวนผูปวย 37
ราย อายุระหวาง 17-50 ป โดยวัดขนาดเสนรอบวง, ความยาว ของ อวัยวะเพศ, ชีพจรและความดันโลหิตกอน
ระหวาง และหลังสิ้นสุดการทดลองพบวา มีความ แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P<0.05) ของคาเฉลี่ย
เสนรอบวงและความยาวเฉลี่ยของอวัยวะเพศ ระหวางแผนไนโตรกลีเซอรีน และยาหลอก รวมถึงพบวาผูปวย
กลุมนี้ ขนาดของอวัยวะเพศไมลดลงหลังแปะยา 60 นาที สรุปวาการแปะแผนไนโตร-กลีเซอรีน มีผลใหเกิดการ
ขยายตัวของเสนรอบวง และความยาวของอวัยวะในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังไดอยางปลอดภัย และไดผล
Key Words : ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ; หยอนสมรรถภาพทางเพศ ; ไนโตรกลีเซอรีน.
การหยอนสมรรถภาพทางเพศเปนปญหาที่ควรไดรับ เรื่องความไมพึงพอใจของคูสมรส โรคติดตอทางเพศ
การดูแลอยางถูกตอง แตมีแพทยใหความสนใจในเรื่อง สัมพันธและการควบคุมการขับปสสาวะ ทั้งนี้ไดให
ดังกลาวเพียงเล็กนอย เทานั้น เนื่องจากขาดมาตรฐาน ความสนใจเปนพิเศษในวิธีและเทคนิคเพื่อใหไดมาซึ่ง
การดูแลปญหาบกพรองทางเพศ (1) ประมาณ 65-85% ความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศและความสามารถ
ของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังไมไดรับการปรึกษาเกี่ยว ในการมีบุตร(3)
มีผูศึกษาเกี่ยวกับการหยอนสมรรถภาพทางเพศ
กับปญหานี้ขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (2) พบวา
67% ของผูปวย บาดเจ็บไขสันหลังมีความกังวล
ใ น ผู  ป  ว ย บ า ด เ จ็ บ ไ ข สั น ห ลั ง ทั้ ง ช นิ ด สมบู ร ณ 
(complete)และไมสมบูรณ(incomplete)
.
พบวา 66% ของผูปวยทั้งสองประเภทมีการแข็งตัวของ (inpatient)กองเวชศาสตรฟนฟู รพ. พระมงกุฏเกลาฯ
อวัยวะเพศ (erection) เพียงพอตอการสอดใส และ และโรงพยาบาลทหารผานศึก
สามารถหลั่งนํ้าอสุจิไดเพียง 45% โดยผูปวยประเภท
2. ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังชนิด
upper
บาดเจ็บ ไมสมบูรณ มีโอกาสหลั่งนํ้ าอสุจิไดมากกวา motor neuronที่มีหลักฐานการวินิจฉัยทางคลินิกโดย
ชนิดสมบูรณ
แพทยวามีอาการ erectile dysfunction ซึ่งพนระยะ
ในปจจุบันมียาหลายชนิดที่ทําใหอวัยวะเพศชาย spinal shock
แข็งตัวหรือขยายตัวแตยามีราคาแพงมากจึงไมเหมาะ
3. มีการตอบสนองตอการเรงเราทางเพศ
กับคนไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวายาที่ใชขยายหลอด เปนปกติกอนบาดเจ็บไขสันหลัง

เลือด เชน nitroglycerin ซึ่งเปนยาที่ราคาไมแพง เมื่อ
4. ยินยอมเขารวมการศึกษาโดยสมัครใจ
เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กผู  ป  ว ยออกจากการ
นํามาแปะบนอวัยวะเพศชายจะสามารถทําใหเกิดการ
แข็งตัวและขยายตัวสามารถนําไปใชกับผูปวยบาดเจ็บ ศึกษา (exclusion criteria)
1. มีโรคเบาหวาน, โรคไต, โรคตับ
ไขสันหลังซึ่งมีปญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพื่อ
2. โรคความดันโลหิตตํ่า (systolic blood
ชวยใหคุณภาพชีวิตของผูปวยเหลานี้ดีขึ้น
pressure<90 mmHg, diastolic blood pressure
<50 mmHg)
วัตถุประสงคของการวิจัย
3. เคยไดรับการผาตัดตอมลูกหมาก
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผล (efficacy) ของยาไน
4. มีประวัติแพยาไนโตรกลีเซอรีน
โตรกลีเซอรีนชนิดแปะผิวหนังในการชวยใหอวัยวะเพศ
5. ไดรับการรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพ
ชายขยายตัวในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ASIA class
ทางเพศชนิดอื่น
A
6. ภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะอยางรุน
2. เพื่อดูผลขางเคียงของยาไนโตรกลีเซอ-รีน
แรง และ/หรือมีไข
ชนิดแปะผิวหนัง
7. ภาวะซึมเศรารุนแรง
8. บาดเจ็บไขสันหลังชนิด lower motor
วัสดุและวิธีการ
neuron
1. ผูปวย
2. อุปกรณที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
เกณฑ  ก ารคั ด เลื อ กผู  ป  ว ยเข า ศึ ก ษา
1. สายเทปวัดแบบพลาสติกอันใหม 3สาย
(inclusion criteria)
2. นาฬิกาจับเวลา
1. ผูปวยชายไทยอายุระหวาง 17-50 ป ที่ไดรับ
3. แผนไนโตรกลีเซอรีน TTSS (ciba)
บาดเจ็บไขสันหลังชนิดสมบูรณและมีการหยอนสมรรถ
ขนาด 3x4.5 cm.
ภาพทางเพศ โดยเปนผูปวยใน
4. แผน K-Y Jelly (ยาหลอก) ทําจากแผนไนโตรกลี
3. วิธีการศึกษา
1. จัดผูปวยใหอยูในภาวะแวดลอมที่สงบ
เซอรีน นําเอาตัวยาออกหมด โดยลางนํ้าสะอาด เช็ด
ไมพลุกพลาน ไมมีเสียงรบกวน
แหงดวยกระดาษชําระ ทาดวย K-Y Jelly บาง ๆ
2. ใหผูปวยทุกรายถายปสสาวะโดยการ
เคาะหรือกดบริเวณหัวหนาว หรือสวนปสสาวะอยาง
ปลอดเชื้อในกรณีที่ผูปวยไมสามารถถายปสสาวะได ทําความสะอาดอวัยวะเพศ แปะแผนยาอีกชนิดหนึ่ง
เอง
ทําการบันทึกเชนเดียวกับครั้งแรกในวันตอมา
3. หลีกเลี่ยงการกระตุนหรือสิ่งเราทางเพศใด ๆ
เชน manual, visual, auditory, oral stimulation, การเก็บขอมูล
vibration และ pulling of pubic hair
ตัวแปรที่ทํ าการบันทึกกอนและหลังการศึกษา
4. ใหผูปวยนอนหงาย ราบ ศีรษะหนุนหมอน จะบันทึกในขอมูลผูปวย (case record form) ไดแก
เตี้ย และตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิตในทานอน หลัง
1. คาเฉลี่ยเสนรอบวง (ซม.) = (เสน
จากนอนพักประมาณ 5 นาที ซักประวัติและตรวจราง รอบวงบริ เ วณโคน+เส น รอบวงบริ เ วณกึ่ ง กลางของ
กายลงในแบบสอบถาม (case record form) (ผนวก) อวัยวะเพศ) / 2
5. ผูปวยจะถูกสุมการศึกษาโดยวิธี
2. ความยาวจากโคนถึงรูเปดของ

stratified randomization ใหไดรับการรักษาโดยใช อวัยวะเพศโดยใชสายเทปวัดพลาสติก วัดทางดานบน
แผน Nitroderm TTSS ขนาด 3 x 4.5 ซม. หรือใช ของอวัยวะเพศ (ซม.) โดยวางตําแหนงสายเทปวัด
Nitroderm ที่เอานํายาออกแลวทาดวย K-Y Jelly แปะ พลาสติก ดังภาพ
บริเวณ dorsum ของอวัยวะเพศ โดยที่ผูปวย และผูทํา
การวัดขนาดอวัยวะเพศไมทราบชนิดของแผนที่ใชใน
การศึกษา จับเวลาตั้งแตเริ่มแปะ พรอมกับวัดการตอบ
สนองของอวัยวะเพศ วัดความดันโลหิต จับชีพจรทุก
15 นาที และสอบถามอาการแทรกซอน เชน เวียน
ศีรษะ คลื่นไส เปนเวลา 60 นาที หลังจากนั้น

การหยอนสมรรถภาพทางเพศเปนปญหาที่ควร
ไดรับการดูแลอยางถูกตอง แตมีแพทยใหความสนใจ
ในเรื่องดังกลาวเพียงเล็กนอย เทานั้น เนื่องจากขาด
(1)
มาตรฐานการดูแลปญหาบกพรองทางเพศ
ประมาณ 65-85% ของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังไมได
รับการปรึกษาเกี่ยวกับปญหานี้ขณะนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (2) พบวา 67% ของผูปวย บาดเจ็บไขสัน
หลังมีความกังวล
พบวา 66% ของผูปวยทั้งสองประเภทมีการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศ (erection) เพียงพอตอการสอดใส และ
สามารถหลั่งนํ้าอสุจิไดเพียง 45% โดยผูปวยประเภท
บาดเจ็ บ ไม สมบูรณมีโอกาสหลั่งนํ้ าอสุจิไดมากกวา
ชนิดสมบูรณ
ในปจจุบันมียาหลายชนิดที่ทําใหอวัยวะเพศชาย

เรื่องความไมพึงพอใจของคูสมรส โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธและการควบคุมการขับปสสาวะ ทั้งนี้ไดให
ความสนใจเปนพิเศษในวิธีและเทคนิคเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศและความสามารถ
ในการมีบุตร(3)
มีผูศึกษาเกี่ยวกับการหยอนสมรรถภาพทางเพศ
ใ น ผู  ป  ว ย บ า ด เ จ็ บ ไ ข สั น ห ลั ง ทั้ ง ช นิ ด สมบู ร ณ 
(complete)และไมสมบูรณ(incomplete)
.
(inpatient)กองเวชศาสตรฟนฟู รพ. พระมงกุฏเกลาฯ
และโรงพยาบาลทหารผานศึก
2. ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังชนิด
upper
motor neuronที่มีหลักฐานการวินิจฉัยทางคลินิกโดย
แพทยวามีอาการ erectile dysfunction ซึ่งพนระยะ
spinal shock
3. มีการตอบสนองตอการเรงเราทางเพศ

แข็งตัวหรือขยายตัวแตยามีราคาแพงมากจึงไมเหมาะ เปนปกติกอนบาดเจ็บไขสันหลัง
กับคนไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวายาที่ใชขยายหลอด
4. ยินยอมเขารวมการศึกษาโดยสมัครใจ
เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กผู  ป  ว ยออกจากการ
เลือด เชน nitroglycerin ซึ่งเปนยาที่ราคาไมแพง เมื่อ
นํามาแปะบนอวัยวะเพศชายจะสามารถทําใหเกิดการ ศึกษา (exclusion criteria)
1. มีโรคเบาหวาน, โรคไต, โรคตับ
แข็งตัวและขยายตัวสามารถนําไปใชกับผูปวยบาดเจ็บ
2. โรคความดันโลหิตตํ่า (systolic blood
ไขสันหลังซึ่งมีปญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพื่อ
pressure<90 mmHg, diastolic blood pressure
ชวยใหคุณภาพชีวิตของผูปวยเหลานี้ดีขึ้น
<50 mmHg)
3. เคยไดรับการผาตัดตอมลูกหมาก
วัตถุประสงคของการวิจัย
4. มีประวัติแพยาไนโตรกลีเซอรีน
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผล (efficacy) ของยาไน
5. ไดรับการรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพ
โตรกลีเซอรีนชนิดแปะผิวหนังในการชวยใหอวัยวะเพศ
ชายขยายตัวในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ASIA class ทางเพศชนิดอื่น
6. ภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะอยางรุน
A
แรง และ/หรือมีไข
2. เพื่อดูผลขางเคียงของยาไนโตรกลีเซอ-รีน
7. ภาวะซึมเศรารุนแรง
ชนิดแปะผิวหนัง
8. บาดเจ็บไขสันหลังชนิด lower motor
neuron
วัสดุและวิธีการ
2. อุปกรณที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
1. ผูปวย
1. สายเทปวัดแบบพลาสติกอันใหม 3สาย
เกณฑ  ก ารคั ด เลื อ กผู  ป  ว ยเข า ศึ ก ษา
2. นาฬิกาจับเวลา
(inclusion criteria)
3. แผนไนโตรกลีเซอรีน TTSS (ciba)
1. ผูปวยชายไทยอายุระหวาง 17-50 ป ที่ไดรับ
ขนาด 3x4.5 cm.
บาดเจ็บไขสันหลังชนิดสมบูรณและมีการหยอนสมรรถ
4. แผน K-Y Jelly (ยาหลอก) ทําจากแผนไนโตรกลี
ภาพทางเพศ โดยเปนผูปวยใน
เซอรีน นําเอาตัวยาออกหมด โดยลางนํ้าสะอาด เช็ด
3. วิธีการศึกษา
1. จัดผูปวยใหอยูในภาวะแวดลอมที่สงบ
แหงดวยกระดาษชําระ ทาดวย K-Y Jelly บาง ๆ
ไมพลุกพลาน ไมมีเสียงรบกวน
2. ใหผูปวยทุกรายถายปสสาวะโดยการ
เคาะหรือกดบริเวณหัวหนาว หรือสวนปสสาวะอยาง ทําความสะอาดอวัยวะเพศ แปะแผนยาอีกชนิดหนึ่ง
ปลอดเชื้อในกรณีที่ผูปวยไมสามารถถายปสสาวะได ทําการบันทึกเชนเดียวกับครั้งแรกในวันตอมา
เอง
3. หลีกเลี่ยงการกระตุนหรือสิ่งเราทางเพศใด ๆ การเก็บขอมูล
เชน manual, visual, auditory, oral stimulation,
ตัวแปรที่ทํ าการบันทึกกอนและหลังการศึกษา
vibration และ pulling of pubic hair
จะบันทึกในขอมูลผูปวย (case record form) ไดแก
4. ใหผูปวยนอนหงาย ราบ ศีรษะหนุนหมอน
1. คาเฉลี่ยเสนรอบวง (ซม.) = (เสน
เตี้ย และตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิตในทานอน หลัง รอบวงบริ เ วณโคน+เส น รอบวงบริ เ วณกึ่ ง กลางของ
จากนอนพักประมาณ 5 นาที ซักประวัติและตรวจราง อวัยวะเพศ) / 2

กายลงในแบบสอบถาม (case record form) (ผนวก)
2. ความยาวจากโคนถึงรูเปดของ
5. ผูปวยจะถูกสุมการศึกษาโดยวิธี
อวัยวะเพศโดยใชสายเทปวัดพลาสติก วัดทางดานบน
stratified randomization ใหไดรับการรักษาโดยใช ของอวัยวะเพศ (ซม.) โดยวางตําแหนงสายเทปวัด
แผน Nitroderm TTSS ขนาด 3 x 4.5 ซม. หรือใช พลาสติก ดังภาพ
Nitroderm ที่เอานํายาออกแลวทาดวย K-Y Jelly แปะ
บริเวณ dorsum ของอวัยวะเพศ โดยที่ผูปวย และผูทํา
การวัดขนาดอวัยวะเพศไมทราบชนิดของแผนที่ใชใน
การศึกษา จับเวลาตั้งแตเริ่มแปะ พรอมกับวัดการตอบ
สนองของอวัยวะเพศ วัดความดันโลหิต จับชีพจรทุก
15 นาที และสอบถามอาการแทรกซอน เชน เวียน
ศีรษะ คลื่นไส เปนเวลา 60 นาที หลังจากนั้น

3. ชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มทดลองจนถึง
เวลาที่ขนาดและความยาวสูงสุด (นาที)
4. ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
5. ชีพจร (ครั้งตอนาที)
6. อาการแทรกซอน ไดแก ปวดศรีษะ หนา
แดง วิงเวียน ออนเพลีย ความดันโลหิตตํ่า หนามืด

การวิเคราะหทางสถิติ
1. ขอมูลที่เปนคาตอเนื่อง (continuous
data) จะคํานวณหาคาเฉลี่ยและคา standard error
ไดแก อายุ ระยะเวลาในการตอบสนอง ,เสนรอบวง
ของอวัยวะเพศ
2. การเปรียบเทียบการตอบสนอง และผลขาง
เคียง ระหวางการศึกษาทั้งสองชนิดใชการทดสอบ TTest โดยกําหนดใหความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ผลการศึกษา
ภายใตสิ่งแวดลอม ที่กําหนดและเทคนิคการวัด
ดังกลาวขางตน ผูปวยที่ทําการศึกษาทั้งหมด 37 ราย
ชวงอายุ 17-50 ป เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเสนรอบวง
และความยาวเฉลี่ยของเสนรอบวงระหวางการใชยาไน
โตรกลีเซอรีนและ ยาหลอก ณ เวลาที่ 0, 15, 30, 45
และ 60 นาที พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ดังกลาวในตารางที่ 1 และ 2

ทางสถิติเทากับ 0.05

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยเสนรอบวง เปรียบเทียบระหวางการใชไนโตรกลีเซอรีนและยาหลอก
เวลา
(นาที)
0
15
30
45
60

ไนโตรกลีเซอรีน
(เซนติเมตร)
X
S.D.
8.646
1.076
8.797
1.100
8.984
1.147
9.170
1.177
9.238
1.204

ยาหลอก
(เซนติเมตร)
X
S.D.
8.584
1.023
8.616
1.082
8.681
1.150
8.657
1.32
8.619
1.081

Statistics
t-value
2.118
2.922
3.454
4.633
4.95

t-prob
.041
.006
.001
.000
.000

ความ
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง

ตารางที่ 2 แสดงความยาวเฉลี่ยเปรียบเทียบระหวางการใชไนโตรกลีเซอรรีนและยาหลอก
เวลา
(นาที)
0
15
30

ไนโตรกลีเซอรีน
(เซนติเมตร)
X
S.D.
8.176
1.408
8.865
1.313
9.119
1.296

ยาหลอก
(เซนติเมตร)
X
S.D.
8.157
1.386
8.219
1.426
8.241
1.434

Statistics
t-value
1.268
4.375
5.67

t-prob
.213
.000
.000

ความ
แตกตาง
ไมแตกตาง
แตกตาง
แตกตาง

45
60

9.227
9.265

1.276
1.320

8.219
8.211

1.421
1.418

6.194
6.301

.000
.000

แตกตาง
แตกตาง

เมื่อเปรียบเทียบการตอบสนองระหวางเวลาที่ 15-30 นาที , 30-45 นาที และ 45-60 นาที ดังแสดงใน
ตารางที่ 3,4 และ 5 พบวา
1. ผูปวยสวนใหญมีการตอบสนองในคาเฉลี่ยเสนรอบวง และ/หรือความยาวเฉลี่ยนอยกวา 10% ของ
ขนาดอวัยวะเพศกอนการศึกษา
2. ไมมีผูปวยรายใดมีการตอบสนอบของคาเฉลี่ยรอบวง และ/หรือความยาวเฉลี่ยของอวัยวะเพศ
มากกวา 20% ของขนาดกอนการศึกษาในระหวางเวลา 15-60 นาที

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการตอบสนองระหวางการศึกษา ตั้งแตเวลา 15-30 นาที

ยาหลอก
ไนโตรกลีเซอรีน
รวม

นอยกวา 10%
(คน)
36
33
69

10% - 20%
(คน)
1
4
5

20% - 30%
(คน)
0
0
0

มากกวา 30%
(คน)
0
0
0

รวม

มากกวา 30%
(คน)
0
0
0

รวม

มากกวา 30%
(คน)
0
0
0

รวม

37
37
74

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการตอบสนองระหวางการศึกษา ตั้งแตเวลา 30-45 นาที

ยาหลอก
ไนโตรกลีเซอรีน
รวม

นอยกวา 10%
(คน)
37
33
70

10% - 20%
(คน)
0
4
4

20% - 30%
(คน)
0
0
0

37
37
74

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการตอบสนองระหวางการศึกษา ตั้งแตเวลา 45-60 นาที

ยาหลอก
ไนโตรกลีเซอรีน
รวม

นอยกวา 10%
(คน)
37
35
72

10% - 20%
(คน)
0
2
2

20% - 30%
(คน)
0
0
0

37
37
74

เมื่อศึกษาระยะเวลาตั้งแตเริ่มทดลองจนถึงเวลาที่ขนาด และ/หรือความยาวสูงสุดของอวัยวะเพศที่มี
ตอไนโตรกลีเซอรีน ณ เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที พบวา สวนใหญของผูปวยที่ตอบสนองตอไนโตรกลีเซอรีน
มีขนาด และ/หรือความยาวสูงสุดที่30นาที และ16.2%ของผูปวยไมตอบสนองภายใน60นาทีของการศึกษาดังตา
รางที่6

ตารางที่ 6 แสดงระยะเวลาตั้งแตเริ่มทดลองจนถึงเวลาที่ขนาด และ /หรือความยาวสูงสุด
หลังแปะไนโตรกลีเซอรีน
ระยะเวลา (นาที)
15
30
45
60
ไมเปลี่ยนแปลง

จํานวน (คน)
6
12
10
3
6

รอยละ
16.2
32.4
27.0
8.1
16.2

ระยะเวลาตั้งแตเริ่มทดลองจนถึงเวลาที่ขนาด และ/หรือความยาวสูงสุด ตอยาหลอก ณ เวลา 15, 30,
45 และ 60 นาที พบวา 18.9% มีการตอบสนองสูงสุดที่ 30 นาที ไมตอบสนอง 75.7% ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาที่ขนาด และ/หรือความยาวสูงสุดหลังแปะยาหลอก
ระยะเวลา (นาที)
15
30
45
60
ไมเปลี่ยนแปลง

จํานวน (คน)
2
7
0
0
28

รอยละ
5.4
18.9
0
0
75.7

บทวิจารณ

ยาไนโตรกลีเซอรีนทั้งนี้อาจเนื่องจากผูปวยกลุมนิ้
ปจจุบันมีวิธีการและยาหลายชนิดที่ทําใหอวัยวะ ตอบสนองตอยาหลัง 60นาที

เพศชายมีการขยายตัว และ/หรือการแข็งตัว เชน การ
ฉีดยาPapaverineเขาอวัยวะเพศโดยตรง
,การใช
กระบอกสูบสูญญากาศ ยาLevodopaรูปรับประทาน
และรวมทั้งไนโตรกลีเซอรีน
ผลแทรกซ อ นของยาไนโตรกลี เ ซอรี น มี ห ลาย
ประการ เชน ผิวหนังอักเสบจากการแพยา,ปวดศรีษะ
และวิงเวียนศรีษะ แตการศึกษาครั้งนี้ไมพบขอแทรก
ซอนดังกลาวในผูปวยทุกคน
ประสบการณข องการใชไ นโตรกลีเ ซอรีนในผู
ปวยไขสันหลังที่หยอนสมรรถภาพทางเพศมีไมมากนัก
Owen et al 5ศึกษาถึงผลการแปะแผนไนโตรกลีเซอรีน
ที่มีตอการขยายตัวของอวัยวะเพศในผูปวย 26คน พบ
วา 18คนมีการเพิ่มขนาดเสนรอบวงอยางมีนัยสําคัญ
Sonken-J et al 4ศึกษาผลของไนโตรกลีเซอรีนในผูป
ว ย บาดเจ็ บ ในไขสั น หลั ง ซึ่ ง ตอบสนองต อ การฉี ด ยา
Papaverine เขาอวัยวะเพศ 17คน พบวา ผูปวย 12คน
ตอบสนองตอการทดสอบ
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดขอสังเกตหลายประการ
ที่นาสนใจดังนี้
1. แผนไนโตรกลีเซอรีน ที่แปะบนอวัยวะเพศ
อาจติดแนนกับผิวหนังไมเทากันในผูปวยแตละคน ซึ่ง
อาจเปนผลใหไดรับผลของยาไมเทากัน
2. การทดสอบทําในชวง 60 นาทีแรกของการ
แปะยา และใหสิ้นสุดการทดสอบหลังเวลา 60 นาที ดัง
นั้นไมสามารถสรุปไดวาผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาใน
60 นาที จะไมตอบสนองตอ

3. การตอบสนองอวัยวะเพศชายที่มีตอยาที่ใขใน
การทดสอบ เปนการขยายความยาวและเสนรอบวงไม
พบวามีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

สรุป
เราเชื่อวาผลของการแปะแผนไนโตรกลีเซอรีนใน
ผูปวยที่หยอนสมรรถภาพทางเพศยังคงตองมีการ
ศึกษาตอไป และอาจนํามาใชเปนทางเลือกลําดับแรก
กอนใชวิธีการอื่นๆ เนื่องจากเปนวิธีการที่งาย, ไมแพง
แตอยางไรก็ตามมีขอพึ่งระวังในการใชยาในผูปวยที่มี
ปญหาเรื่องกหัวใจและความดันโลหิต, ความดันใน
สมองสูงรวมทั้งตอหิน
งานวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ไนโตร- กลีเซอรี
น มีผลใหอวัยวะเพศชายในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง
ชนิดสมบูรณขยายตัวไดอยางมีนัยสําคัญ
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The response of penis after Transcutaneous Nitroglycerin application in spinal cord
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Abstract
To detect the response of penis after Transcutaneous Nitroglycerin application in spinal
cord injured men with erectile dysfunction ; the study was done in 37 spinal cord injured volunteers ;
age ranged from 17 to 50 years ; at phramongkutklao hospital ; from March 1998 to July 1999.
Circumference and length of penis were measure before, during and after experimentation. Pulse
rate, blood pressure were also monitored to avoid serious drug-side effect. Result : There were
statistically significant difference (P<0.05) in circumference and length of penis between
Nitroglycerin and Placebo application. The response lasted longer than 60 minutes. No serious side
effect was found in every subjects. Conclusion : Transcutaneous Nitroglycerin application was
safely and effectively used to increase circumference and length of penis in spinal cord injured men
with erectile dysfunction.
Key words : spinal cord injured men ; erectile dysfunction ; Nitroglycerin.

