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ABSTRACT

Sexual Adjustment and Intimate Relationship of Partners
of Spinal Cord Injured Persons in Maharat Nakhon
Ratchasima Hospital
Suksathien R and Chaiyaphan Y
*Department of Rehabilitation Medicine,
** Department of Nursing, Rehabilitation Ward; Maharat
Nakhon Ratchasima Hospital
Objectives:  To assess the sexual adjustment, intimate
relationship and factors correlated with sexual activities
and satisfaction of partners of spinal cord injured persons.
Study design:  Descriptive cross-sectional study
Setting:  Out-patient department and rehabilitation ward,
Maharat Nakhon Ratchasima hospital
Subjects:  Twenty-eight partners of spinal cord injured
patients for more than 6 months with stable partner
relationship and were in rehabilitation service of Maharat
Nakhon Ratchasima hospital during 1st January 2008 to
30th June 2009.
Methods: Questionnaires including sociodermographic
data, sexual activity and satisfaction, sexual function, sexual
behavior, psychosocial aspect and couple relationship
were completed. Quality of life was collected from Thai
version of the brief form of the WHO quality of life assessment
instrument (WHOQOL-BREF-THAI). The description about
spinal cord lesion, complications and bladder-bowel
management data were completed by the physiatrists.
Results: Of 28 partners, 96% were main caregivers, 44.4%
had no sexual activity after injury, 25.9% engaged in sexual
activity at least once a week, 29.2% engaged in intercourse,
70.8% expressed their affection in other ways, 92.3%

reported lower sexual desire than before injury, 50% never
experienced orgasm, 90% reported that partners had
erection problem and 25% had vaginal lubricant problem,
75% considered their partner had lower sexually attractive.
Less than half of the subjects (37%) considered sex an
important part of their lives, 46.4% concerned their partner
sexual enjoyment and 39.3% reported that they had the
perception that their partners enjoyed their sexual activities.
However, 57.7% satisfied sexual relationship, 88.9%
considered their overall relationship to be satisfactory and
76.9% could easily talk about sex with their partners. Only
20% had an idea of getting divorced or separation. The
quality of life of the study group was at a medium level in
overall and individual domains.
Conclusion: Most of the partners of spinal cord injured
patients had problems in sexual adjustment and activities.
However, they considered their sexual and overall
relationship to be satisfactory. The sexual part seems like
less important in the study group.
Key words: Sexual behavior, spinal cord injuries, quality of
life, marriage, spouses
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาการปรับตัวทางเพศ ความสัมพันธ
กับคู และปจจัยที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมทางเพศและความ
พึงพอใจของคูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
สถานที่ ทําการวิ จัย: หองตรวจผู ปวยนอกและ หอผู ปวย
เวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุมประชากร: คูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังจํานวน 28
รายเปนชาย 6 ราย หญิง 22 ราย ที่มีประวัติเจ็บปวยไมนอยกวา
6 เดือนและยังใชชีวิตคู ที่เขารับการรักษาที่กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟูระหวางวนัที่ 1 มกราคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552
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วิ ธีการศึกษา: เก็บขอมูลจากแบบสอบถามประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป กิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจ สมรรถภาพ
ทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ เร่ืองที่เก่ียวของกับจิตใจและสังคม
ความสัมพันธกับคู และประเมินคุณภาพชีวิตโดยใชเคร่ืองช้ีวัด
คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI) ส วนรายละเอี ยดของการบาด
เจ็บไขสันหลัง ภาวะแทรกซอน และการดูแลระบบปสสาวะ
รวบรวมจากการประเมินของแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ผลการศึกษา: รอยละ 96 เปนผูดูแลหลักของผูปวยบาดเจ็บ
ไขสันหลัง รอยละ 44.4 ไมมีกิจกรรมทางเพศภายหลังการ
เจ็บป วยของคู ชี วิต มี เพี ยงร อยละ 25.9 ที่ มี กิจกรรม
ทางเพศอยางนอยสัปดาหละคร้ัง กลุมศึกษา รอยละ 29.2
มีเพศสัมพนัธ สวนรอยละ 70.8 แสดงออกซึง่ความรักโดยวิธีอืน่
รอยละ 92.3 มีความตองการทางเพศลดลง รอยละ 50 ไมเคยถึง
จุดสุดยอด รอยละ 90 รายงานวาผู ปวยบาดเจ็บไขสันหลัง
มีปญหาอวัยวะเพศชายแข็งตัว ในขณะที่ผูปวยหญิงมีปญหา
น้ําหลอล่ืนชองคลอดเพียงรอยละ 25 สวนใหญ (รอยละ 75)
คิดวาผู ปวยบาดเจ็บไขสันหลังมีเสนห ดึงดูดทางเพศลดลง
ภายหลังการบาดเจบ็ รอยละ 37 คิดวาเร่ืองเพศเปนเร่ืองสําคัญ
ในชีวิต รอยละ 46.4 ที่ คํานึงถึงความสุขทางเพศของคู และ
รอยละ 39.3 คิดวาคู มีความสุขในการมี กิจกรรมทางเพศ
อยางไรก็ตามรอยละ 57.7 พอใจกับความสัมพันธทางเพศ
และรอยละ 88.9 พอใจกับความสัมพันธโดยรวม รอยละ 76.9
สามารถพูดคุยเร่ืองเพศกับคูได มีเพียงรอยละ 20 ที่มีความคิด
หยารางหรือแยกกันอยู กลุมศึกษามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ
กลาง ๆ ทั้งคะแนนรวมและแยกตามองคประกอบ
สรุป:  คูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังสวนใหญมีปญหา
การปรับตัวและกิจกรรมทางเพศ อยางไรก็ตามความสัมพันธ
ทางเพศและความสั มพั นธ โดยรวมอยู ในเกณฑ พอใจ
กลุมศึกษาสวนใหญคิดวาเร่ืองเพศมีความสําคัญนอย
คําสําคัญ: พฤติกรรมทางเพศ, บาดเจ็บไขสันหลัง, กิจกรรม
ทางเพศ, คุณภาพชีวิต, ชีวิตคู
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บทนํา
ภายหลังการบาดเจ็บไขสันหลังผูปวยมักมีความบกพรอง

ของการทํางานของรางกายหลายระบบ ไดแก การเคล่ือนไหว
การรับความรูสึก การควบคุมปสสาวะและอุจจาระ อาการเกร็ง
ปวด ปญหาดานจิตใจเชน ซึมเศรา และมีปญหาความบกพรอง
ทางเพศ ไดแก ความตองการทางเพศ การแข็งตัวของอวัยวะ
เพศ การถึงจุดสุดยอด การหล่ั งน้ําอสุจิและความสามารถ
ในการมีบุตร(1) ซ่ึ งมีผลกระทบตอความสัมพันธ กับคู ชี วิต

พบอัตราการหยารางของผู ป วยบาดเจ็บไขสันหลังสูงกวา
ประชากรทั่วไป 2.3 เทาในชวง 3 ปแรกหลังเจ็บปวย(2) คูชีวิต
ที่ ทําหนาที่ เปนผู ดูแลผูปวยมีปญหาความสัมพันธทางเพศ
ความสัมพันธโดยรวม และมีความขัดแยงมากกวาคู ชีวิตที่
ไม ไดทําหน าที่ ดู แลผู ป วย (3, 4) และจากการศึ กษาของ
Weitzenkamp(5) พบวาคู ชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่
รับภาระในการดูแลผู ป วยมีความเครียด ออนเพลีย และ
ภาวะซึมเศรามากกวาคูชีวิตที่ไมตองดูแลผูปวย

ปญหาเกี่ ยวกับเร่ืองเพศภายหลังการบาดเจ็บไขสันหลัง
เปนปญหาทีสํ่าคัญไมเพียงแคผูปวยแตมีผลกระทบอยางมากกบั
คู ชี วิต ซ่ึ งเปนปญหาที่ มักถูกละเลยจากบุคลากรทางการ
แพทยและสังคม การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองเพศของคูชีวิตของ
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังยังมีนอย และการใหความรูเร่ืองเพศ
กับผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังและคู ชี วิตนั้ นยังไม เพียงพอ (6)

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเพือ่ศึกษาการปรับตัวทางเพศและความ
สัมพันธของคูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจ

วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร

คู ชี วิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่ เขารับการรักษาที่
กลุ มงานเวชกรรมฟ นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ระหวางวนัที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2552
เกณฑคัดเขา
- เปนคูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีประวัติ

การเจ็บปวยไมนอยกวา 6 เดือน
- อายุ 18-60 ป
- ยังใชชีวิตคู
เกณฑคัดออก
- คูชีวิตซ่ึงเปนผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังมีประวัติบาดเจ็บ

ทางสมอง หรือบริเวณอุงเชิงกราน

เครื่องมืองานวิจัย
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่ วไป กิจกรรมทางเพศและ

ความพึงพอใจ สมรรถภาพทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ เร่ืองที่
เก่ียวของกับจิตใจและสังคม ความสัมพันธกับคู

ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใชเคร่ืองช้ี วัดคุณภาพชีวิตของ
องคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-
THAI)(7) ซ่ึงประกอบดวยคําถาม 26 ขอ โดยมีองคประกอบ
ดานสุขภาพกาย 7 ขอ ดานจิตใจ 6 ขอ ดานสัมพันธภาพทาง
สังคม 3 ขอ ดานส่ิงแวดลอม 8 ขอ  โดย 26 ขอเปนตัวช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพโดยรวม (2 ขอไมรวมอยู ในองคประกอบ
แตละดาน) มีคะแนนตัง้แต 26-130 โดยแบงระดับคุณภาพชวิีต
แยกตามองคประกอบดังนี้
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องคประกอบ การมีคุณภาพ คุณภาพชวีิต คุณภาพ
ชีวิตท่ีไมดี กลางๆ ชีวติท่ีดี

1. ดานรางกาย 7-16 17-26 27-35
2. ดานจิตใจ 6-14 15-22 23-30
3. ดานสัมพันธภาพ 3-7 8-11 12-15
    ทางสังคม
4. ดานส่ิงแวดลอม 8-18 19-29 30-40

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26-60 61-95 96-130

แบบสอบถามในส วนของกิ จกรรมทางเพศและความ
พึงพอใจมีขอคําถาม 3 ขอซ่ึงแปลจาก the sexual activity and
satisfaction (SAS) scale(8) มี  คะแนน  3-16 คะแนน
ซ่ึงจะใชเปนตัวแปรตามในการวิเคราะหหาความสัมพันธ

ข้ันตอนการวิจัย
ใหคู ชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังตอบแบบสอบถาม

ในสถานที่เปนสวนตัว หากมีปญหาในการอานหรือเขียนจะมี
เจ าหน าที่ เปนผู สัมภาษณ  รายละเอี ยดของการบาดเจ็บ
ไขสันหลัง ภาวะแทรกซอน และการดูแลระบบปสสาวะรวบรวม
จากการประเมินของแพทยเวชศาสตรฟนฟู

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
 สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย คามัธยฐาน พิสัย รอยละ และหาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจใชขอ
คําถาม 3 ขอซ่ึงแปลจาก The sexual activity and satisfaction
(SAS) scale(8) ซ่ึงมีคะแนน 3-16 คะแนน เปนตัวแปรตามโดย
ใชสถิติ Mann-Whitney, Kruskal-Wallis และ Spearman’s rho
โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติเม่ือ p < 0.05

หมายเหตุ การศึกษานี้ผานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
วิจัยในคนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในการพิจารณา
เชิงจริยธรรมการทําวิจัย

ผลการศกึษา
กลุมศึกษาซ่ึงเปนคูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง จํานวน

28 ราย เพศหญิง 22 ราย (รอยละ 78.6) เพศชาย 6 ราย (รอยละ
21.4) อายุเฉล่ีย 41.4 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.5) ป (พสัิย
24-67 ป) สวนใหญจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา กอนการ
เจ็บปวยของคูชีวิตเกือบทั้งหมดมีงานทํา ไมไดทํางานเพียง 2
ราย (รอยละ 7.1) หลังการเจบ็ปวยของคูชีวิตพบไมไดทํางาน 4
ราย (รอยละ 14.3) ระยะเวลาที่แตงงานอยูกินกับคูชีวิตมีคา
มัธยฐาน 15 ป (พิสัย 1-31 ป) เกือบทั้งหมดแตงงานกอนการ
เจ็บปวยของคู ชี วิต มีเพียง 2 รายที่ แตงงานหลังเจ็บปวย
ขอมูลพื้นฐานของกลุมศึกษาและขอมูลการเจ็บปวยของคูชีวิต
แสดงในตารางที่ 1

ขอมูล จํานวน
(รอยละ)

เพศ ชาย 6 (21.4)
หญิง 22 (78.6)

อายุ (ป) คาเฉล่ีย (พิสัย) 41.4 (24-67)

ระยะเวลาที่แตงงาน/
อยูกับคูชีวิต (ป) คามัธยฐาน (พิสัย) 15 (1-31)

การศึกษา ประถมศึกษา 18 (66.7)
มัธยมศึกษา และอนุปริญญา 6 (22.2)
มหาวิทยาลัย 3 (11.1)

อาชีพกอนการ งานประจํา 9 (32.1)
เจ็บปวยของคูชีวิต งานเปนครั้งคราว /รับจาง 5 (17.9)

งานสวนตัว 12 (42.9)
ไมไดทํางาน 2 (7.1)

อาชีพหลังการ งานประจํา 6 (21.4)
เจ็บปวยของคูชีวิต งานเปนครั้งคราว/รับจาง 4 (14.3)

งานสวนตัว 14 (50)
ไมไดทํางาน 4 (14.3)

ระดับการบาดเจ็บ คอ (cervical) 5 (17.9)
ไขสันหลัง อก (thoracic) 16 (57.1)

เอวและกนกบ (lumbosacral) 7 (25)

ความรุนแรงของ ASIA impairment scale A, B, C 23 (82.1)
การบาดเจ็บ ASIA impairment scale D 5 (17.9)

ระยะเวลาหลัง คามัธยฐาน (พิสัย) 1.25 (0.7-46)
เจ็บปวย (ป)

อายุท่ีคูชีวิต คาเฉล่ีย (พิสัย) 38 (10-57)
เจ็บปวย (ป)

การควบคุมการ ควบคุมได/ กล้ันอุจจาระ 25 (89.3)
ขับถายอุจจาระ ได (continent)

ควบคุม/กล้ันปสสาวะ 3 (10.7)
ไมได/ ราด (incontinent)

การควบคุมการ ควบคุมได/ กล้ันปสสาวะ 23 (82.1)
ขับถายปสสาวะ ได (continent)

ควบคุม/กล้ันปสสาวะ 5 (17.9)
ไมได/ ราด (incontinent)

การจัดการการ คาสายสวนปสสาวะ 10 (35.7)
ขับถายปสสาวะ (indwelling catheter)

สวนปสสาวะเปนครั้งคราว 4 (14.3)
(clean intermittent catheter)
ปสสาวะเอง 11 (39.3)
(spontaneous voiding)
ใสถงุหรือผารองซับปสสาวะ 3 (10.7)
(condom catheter/ diaper)

อาการเกร็ง มี 14 (50)
(spastic) ไมมี 14 (50)
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ขอมูล จํานวน
(รอยละ)

กลามเน้ือกระตุก มี 17 (60.7)
(muscle spasm) ไมมี 11 (39.3)

ปวดหลัง มี 10 (35.7)
(back pain) ไมมี 18 (64.3)

แผลกดทับ มี 3 (10.7)
(pressure ulcer) ไมมี 25 (89.3)

ตารางท่ี  1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมศึกษาและขอมูลการเจบ็ปวยของคูชีวิต

กิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจ
ความถี่ ของการมี กิ จกรรมทางเพศซึ่ งรวมการมี เพศ

สัมพันธและไมมีเพศสัมพันธ พบวากลุมศึกษา รอยละ 44.4
ไมมีกิจกรรมทางเพศ; รอยละ 14.8 มีนาน ๆ คร้ัง; รอยละ 14.8
มีเดือนละ 1-2 คร้ัง; และรอยละ 25.9 มีสัปดาหละคร้ังหรือ
มากกวา กลุมศึกษามากกวาคร่ึงคือ 15 ราย (รอยละ 57.7) มี
ความพอใจในความสัมพันธทางเพศกับคูชีวิตอยูในเกณฑมาก
และมากทีสุ่ด ดังแผนภูมิที ่ 1

สมรรถภาพทางเพศ
หลังการบาดเจ็บไขสันหลังของคู ชี วิตพบวากลุ มศึกษา

เกือบทั้งหมด 24 ราย (รอยละ 92.3) มีความตองการทางเพศ
ลดลง; กลุมศึกษาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 50) ไมเคยถึงจุดสุดยอด
หลังการเจ็บปวยของคูชีวิต ซ่ึงทั้งหมดเปนผูหญิง; เกือบทั้งหมด
(รอยละ 90) รายงานวาคูชีวิตมีปญหาการแข็งตัวของอวัยวะ
เพศชาย มีเพียงรอยละ 25 ที่ รายงานวาคู ชีวิตมีปญหาน้ํา
หลอล่ืนชองคลอด ดังตารางที ่ 2

พฤติกรรมทางเพศ
กิจกรรมทางเพศของกลุมศึกษาสวนใหญ 17 ราย (รอยละ

70.8) คือการสัมผัส กอด จูบโดยไมมีเพศสัมพันธ มีเพยีง 7 ราย
(รอยละ 29.2) ทีมี่เพศสัมพนัธ

เร่ืองที่เกี่ยวของกับจิตใจและสังคม
กลุมศึกษาสวนใหญ 21 ราย (รอยละ 75) คิดวาคูมีเสนห

ดึงดูดทางเพศลดลงภายหลังการบาดเจ็บไขสันหลัง; 17 ราย
(รอยละ 63) คิดวาเร่ืองเพศมีความสําคัญในชีวิตนอยและ
นอยที่สุด; 10 ราย (รอยละ 37) คิดวาเร่ืองเพศมีความสําคัญ
มากและมากที่สุด; 15 ราย (รอยละ 53.6) คํานึงถึงความสุข
ทางเพศของคู นอยและนอยที่ สุด; 13 ราย (รอยละ 46.4)
คํานงึถึงความสุขทางเพศของคูมากและมากทีสุ่ด; สวนใหญ 17
ราย (รอยละ 60.7) คิดวาคูชีวิตพอใจในความสัมพันธทางเพศ
กับตนเองนอยและนอยที่สุด

เพศของกลุมศึกษา รวม

ชาย (รอยละ) หญิง (รอยละ) จํานวน (รอยละ)

ความตองการทางเพศ ไมลดลง 2 (40) 0 (0) 2 (7.7)
ลดลงเล็กนอย 1 (20) 10 (47.6) 11 (42.3)
ลดลงปานกลาง 0 (0) 6 (28.6) 6 (23.1)
ลดลงมาก 2 (40) 5 (23.8) 7 (26.9)

การถงึจุดสุดยอด ไมตางจากกอนท่ีคูชีวิตเจ็บปวย 3 (75) 3 (16.7) 6 (27.3)
 ตางจากกอนท่ีคูชีวิตเจ็บปวย 1 (25) 4 (22.2) 5 (22.7)
ไมเคยถึงจุดสุดยอด 0 (0) 11 (61.1) 11 (50)

การแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือมีนํ้าหลอล่ืนชองคลอด
ของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังจากการรายงานของกลุมศึกษา

ไมเปล่ียนแปลง 3 (75) 2 (9.5) 5 (20)
ลดลงเล็กนอย 1 (25) 6 (28.6) 7 (28)
ลดลงมาก 0 (0) 6 (28.6) 6 (24)
ไมมเีลย 0 (0) 7 (33.3) 7 (28)

ตารางท่ี 2 สมรรถภาพทางเพศของกลุมศึกษาซึ่งเปนคูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังแยกตามเพศ
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ความพงึพอใจในความสัมพัธ ทาง
เพศ

ความพงึพอใจในความสัมพันธ 
โดยรวม

รอยละ

แผนภูมิท่ี 1 ความพึงพอใจในความสัมพันธทางเพศและความสัมพันธ
โดยรวมของกลุมศึกษา
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ความสัมพันธกับคู
ความสัมพันธโดยรวมของกลุมศึกษาและคู ชีวิตสวนใหญ

รอยละ 88.9 มีความสุข มีเพียงรอยละ 11.1 ที่ ใหคะแนน
ความสัมพันธโดยรวมวาไมมีความสุข สวนใหญ (รอยละ 76.9)
สามารถคุยเร่ืองเพศกับคูได มีเพียงรอยละ 23.1 ที่คุยเร่ืองเพศ
กับคูไดยากหรือไมไดเลย กลุมศึกษาสวนใหญ (รอยละ 80)
ไมเคยคิดหยารางหรือแยกกันอยูกับคู 4 ราย (รอยละ 16) มี
ความคิดนาน ๆ คร้ัง และ 1 ราย (รอยละ 4) มีความคิดนี้บอย ๆ
กลุ มศึกษาเกื อบทั้ งหมด (ร อยละ  96) เปนผู ดู แลคู ชี วิต
หลังการเจ็บปวย มีเพียง 1รายที่มีบทบาทในการดูแลนอย
คุณภาพชีวิต

กลุมศึกษามีคุณภาพชีวิตโดยรวมเฉล่ีย 86.5 (70-113)
หมายถึ งคุณภาพชี วิตในระดับกลาง ๆ เ ม่ื อแยกตามองค
ประกอบพบวา องคประกอบดานสุขภาพกายไดคะแนนเฉล่ีย
24.2 (17-33) องคประกอบดานจิตใจเฉล่ีย 21.3 (16-28)
องคประกอบดานสัมพันธภาพทางสังคมเฉล่ีย 9.5 (5-14)

องคประกอบดานส่ิ งแวดลอมเฉล่ี ย 25.3 (18-33) ซ่ึ งทุก
องคประกอบอยูในระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ
ปจจัยทางกาย จิตใจและสั งคมที่ มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจ

กลุ มศึ กษามี คะแนนกิ จกรรมทางเพศและความพึ ง
พอใจเฉล่ีย 8.5 (3-14) คะแนน โดยกจิกรรมทางเพศและความ
พึงพอใจของกลุ มศึกษาสัมพันธ กับความตองการทางเพศ
การถึงจุดสุดยอด ลักษณะของกิจกรรมทางเพศ การคํานึงถึง
ความสุขทางเพศของคู ชีวิต ความคิดวาคู ชี วิตพอใจในความ
สัมพันธทางเพศกับตนเอง ความคิดวาเร่ืองเพศมีความสําคัญ
ในชีวิต และการควบคุมการขับถายปสสาวะอุจจาระของคูชีวิต
ซ่ึงบาดเจ็บไขสันหลัง ซ่ึงพบวามีคาคะแนนกิจกรรมทางเพศและ
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 (ดังตารางที ่ 3)

บทวิจารณ
กลุ มศึ กษาเป นคู ชี วิ ตของผู ป วยบาดเจ็ บไขสั นหลั ง

สวนใหญเปนเพศหญิง อยู ในวัยกลางคน จบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษา เกือบทั้ งหมดรับบทบาทในการดู แลคู ชี วิต
หลังการเจ็บปวย มี เพียง 1 รายที่ มีบทบาทนอย กอนการ
เจ็บปวยของคู ชี วิตสวนใหญมี งานทํา มี เพี ยงร อยละ 7.1
ที่ไมมีงานทํา หลังการเจ็บปวยของคูพบวาไมไดทํางานเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 14.3 และมีสัดสวนทํางานประจําลดลง ในสวนของ
คูชีวิตซ่ึงเปนผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังมากกวาคร่ึงมีระดับการ
บาดเจ็บไขสันหลังระดับอก (thoracic) ระยะเวลาหลังการ
บาดเจ็บประมาณ 1 ปเศษ สวนใหญสามารถปสสาวะและ
อุจจาระไดโดยไมราด (รอยละ 82.1 และ 89.3) ปสสาวะไดเอง
รอยละ 39.3 คาสายสวนปสสาวะและสวน ปสสาวะเปนคร้ังคราว
รอยละ 50 มากกวาคร่ึงมีอาการเกร็งและกลามเนื้อกระตุก

กลุมศึกษาสวนใหญมีกิจกรรมทางเพศ เชน การสัมผัส กอด
จูบ โดยไมมีเพศสัมพันธ  มีเพียงรอยละ 30 ที่ มีเพศสัมพันธ
ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษาของธนยศ มูลละและคณะ(9) ที่ศึกษา
ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง สวนความถี่ ของการมีกิจกรรม
ทางเพศพบวาในกลุ มศึกษาสวนใหญแทบจะไม มีกิจกรรม
ทางเพศ จํานวนนี้ รอยละ 44.4 ไมมีกิจกรรมทางเพศและมี
เพียงรอยละ 25 ที่มีสัปดาหละคร้ังหรือมากกวา ซ่ึงใกลเคียงกับ
การศึกษา Kreuter M, Sullivan M และ Siosteen A(10) ซ่ึง
พบวารอยละ 46 ไมมี กิจกรรมทางเพศ และรอยละ 27 มี
กิจกรรมทางเพศสัปดาหละคร้ังหรือมากกวา เกือบทั้ งหมดมี
ความตองการทางเพศลดลง และคร่ึงหนึ่งไมเคยถึงจุดสุดยอด
ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษากอนหนานี้(10) ที่พบวาถึงจุดสุดยอด
รอยละ 52 กลุมศึกษาสวนใหญ (รอยละ 80) รายงานวาพบ
ปญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายหรือน้ําหลอล่ืนชองคลอด
ในเพศหญิงของคูชีวิตซ่ึงบาดเจ็บไขสันหลัง เม่ือแยกวิเคราะห
ตามเพศพบวาผูปวยชายมีปญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
จากการรายงานของคู ถึงรอยละ 90 ในขณะที่ ผู ปวยหญิง
ไมคอยมีปญหาเร่ืองนี ้ ซ่ึงสอดคลองกับการถึงจุดสุดยอดที่คูของ

คามัธยฐานคะแนน p-value
SAS (ตาสุด, สูงสุด)

ความตองการทางเพศ
ไมลดลง 11 (5,14) 0.036
ลดลงมาก 5.5 (3,13)

การถงึจุดสุดยอด
ไมตางจากกอนท่ีคูชีวิตเจ็บปวย 12 (11,13) 0.048
ตางจากกอนท่ีคูชีวิตเจ็บปวย 9 (3,12)
ไมเคยถึงจุดสุดยอด 7.5 (3,13)

ลักษณะของกิจกรรมทางเพศ
ไมมเีพศสัมพันธ 7.5 (3,13) 0.021
มีเพศสัมพันธ 12 (6,14)

การคํานึงถึงความสุขทางเพศของคูชีวิต
มากและมากท่ีสุด 11.5 (3,14) 0.015
นอยและนอยท่ีสุด 5.5 (3,13)

ความคิดวาคูชีวิตพอใจในความสัมพันธ
ทางเพศกับตนเอง
มากและมากท่ีสุด 12 (3,14) 0.019
นอยและนอยท่ีสุด 7 (3,12)

ความคิดวาเรื่องเพศมีความสําคัญในชีวิต
มากและมากท่ีสุด 12 (5,14) 0.012
นอยและนอยท่ีสุด 7 (3,12)

การควบคุมการขับถายปสสาวะอุจจาระ
ของคูชีวิตซ่ึงบาดเจ็บไขสันหลัง
ควบคุมได ไมราด 12 (3,14) 0.034
ควบคุมไมได ราด 7 (3,11)

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทียบคะแนนกจิกรรมทางเพศและความพงึพอใจ (sexual
activity and satisfaction scale, SAS) จําแนกตาม ความตองการทางเพศ
การถึงจุดสุดยอด ลักษณะของกิจกรรมทางเพศ การคํานึงถึงความสุขทาง
เพศของคูชีวิต ความคิดวาคูชีวิตพอใจในความสัมพันธทางเพศ ความคิด
วาเรือ่งเพศมคีวามสําคญัในชวิีตและการควบคมุการขบัถายปสสาวะอจุจาระ
ของคูชีวิตซ่ึงบาดเจ็บไขสันหลัง
J Thai Rehabil Med 2010; 20(3)
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ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังเพศชายสวนใหญไมเคยถึงจุดสุดยอด
ในขณะที่คูของผูปวยหญิงพบปญหาเร่ืองนี้นอย สามในส่ีคิดวา
คู ของตนเองมี เสนห ดึ งดูดทางเพศลดลงหลังการเจ็บป วย
สวนใหญคิดวาเร่ืองเพศมีความสําคัญในชีวิตนอย และกวาคร่ึง
คํานึ งถึงความสุขทางเพศของคู ชี วิตนอย สวนใหญ คิดวา
คูชีวิตพอใจในความสัมพนัธทางเพศกบัตนเองนอย ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาในคู ชี วิตของกลุมศึกษาซ่ึ งเปนผูปวยบาดเจ็บ
ไขสันหลัง(11)

ในเร่ื องของความพอใจในความสัมพันธทางเพศพบวา
กลุมศึกษามากกวาคร่ึงมีความพอใจในความสัมพันธทางเพศ
และเกือบทั้งหมดมีความสุขกับความสัมพันธโดยรวม ความคิด
หย าร องหรือแยกกันอยู ตํ่าพบเพียงรอยละ  20 สวนใหญ
สามารถพูดคุยทําความเขาใจเร่ืองเพศได ระดับคุณภาพชีวิต
ทั้งโดยรวมและแยกองคประกอบพบวาอยูในเกณฑกลางๆ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาในคู ของกลุ มศึกษา(11) ที่ พบวาแม
ความพอใจในเร่ืองเพศจะไมสูงมากแตความสัมพันธโดยรวม
อยู ในเกณฑที่ ดี มีความสุขและมีความคิดหยารางหรือแยก
กันอยูตํ่า

ปจจัยที่สัมพันธกับกิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจคือ
ความตองการทางเพศ การถึงจุดสุดยอด ลักษณะของกิจกรรม
ทางเพศ การคํานึงถึงความสุขทางเพศของคูชีวิต ความคิดวา
คูชีวิตพอใจในความสัมพันธทางเพศกับตนเอง ความคิดวาเร่ือง
เพศมีความสําคัญในชีวิต และการควบคุมการขับถายปสสาวะ
และอุจจาระของคูชีวิตซ่ึงบาดเจ็บไขสันหลัง ซ่ึงสอดคลองกับ
การศกึษาในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง(1, 8, 11, 12,13) การตระหนักถึง
ปญหาเพศ การใหความรู และคําแนะนําผู ป วยบาดเจ็บไขสันหลั ง
แ ละ คู ชี วิ ต มี ความ สํา คั ญไม น อย ไปกว า กา รฟ นฟู
สมรรถภาพทางรางกาย การรักษาภาวะแทรกซอนจากการ
บาดเจ็บไขสันหลัง โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลเร่ืองปสสาวะ
และอุ จจาระมีความสําคัญมากซ่ึ งจากการศึ กษาพบว า
สัมพันธกับกิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจทั้ งในคู ชี วิต
และผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง

เนื่ องจากสังคมและวัฒนธรรมไทยใหความสําคัญเร่ื อง
เพศนอยกวาในซีกโลกตะวันตก ทําใหปญหาเร่ืองเพศมีผล
กระทบตอความสัมพันธโดยรวมและคุณภาพชีวิตนอยกวาใน
ประเทศซีกโลกตะวันตก อายุและการแตงงานมากอนการเจ็บ
ปวยอาจเปนปจจัยหนึง่ที่มีความสัมพนัธกับกิจกรรมทางเพศและ
ความพึงพอใจ แตเนื่ องจากกลุมตัวอยางจํานวนนอยทําให
ความสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีการศึกษาหนึ่งกลาววา
การที่ผูปวยและคูชีวิตไมมีกิจกรรมทางเพศอาจเปนการปรับตัว
ที่ประสบความสําเร็จ(10) ซ่ึงจากการศึกษานี้พบสอดคลองคือ
รอยละ 74.1 มีกิจกรรมทางเพศนาน ๆ คร้ังถึงไมมีเลย มีความ
พอใจในความสัมพันธทางเพศพอสมควร แต เกือบทั้ งหมด
(รอยละ 88.9) พอใจในความสัมพันธโดยรวม และมีความคิด
หยารางหรือแยกกันอยูตํ่า

เนื่องจากแบบสอบถามที่ใชไมไดทําการทดสอบความตรง
(validity) และความเที่ยง (reliability) กลุมศึกษามีจํานวนนอย
และไมตอบคําถามในบางขอโดยเฉพาะขอคําถามเกีย่วกับเร่ืองเพศ
ซ่ึงเปนขอจํากัดของการศึกษานี้

สรุป คูชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังสวนใหญมีปญหา
การปรับตัวทางเพศและความสัมพันธกับคู อยางไรก็ตามกลุม
ศึกษาสวนใหญพอใจกับความสัมพันธกับคู และใหความสําคัญ
กับเร่ืองเพศคอนขางตํ่า
กิตติกรรมประกาศ
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