Original Articles / นิพนธตนฉบับ
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(3): 82-86
J Thai Rehabil Med 2010; 20(3): 82-86

ความพึงพอใจดานเพศสัมพันธของผูปวยที่มีรอยโรคไขสันหลัง
วันรัฐ ตัง้ กิจวานิชย พ.บ., เอกสิทธิ์ ภูศิรภิ ิญโญ พ.บ., วว. เวชศาสตรฟนฟู,
ณัฐเศรษฐ มนิมนากร พ.บ., วว. เวชศาสตรฟน ฟู
ภาควิชาเวชศาสตรฟ นฟู คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

ABSTRACT

บทคัดยอ

Satisfaction in Sexual Life of Patients with Spinal Cord
Lesions
Tangkitwanitch W, Poosiripinyo E, Manimnakorn N.
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine, Khonkaen University.
Objectives: To study satisfaction in sexual life of patients
with spinal cord lesions
Study design: Descriptive study
Setting: Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)
outpatient clinic and Rehabilitation Ward at Srinagarind
Hospital
Subjects: Patients with spinal cord lesion who were
admitted at PM&R from February to August 2009
Methods: Sixty participants were recruited in this study.
The data was collected by interview using a sexual life
satisfaction questionnaire.
Results: There were 60 patients: 42 males (70%), 18
females (30%); mean age of 42.9 (SD 13.2) years. Sixty
percent were paraplegia. Complete lesion was
documented in 31.7% of the patients. Seventy percent of
patient had spinal cord lesion within the first 5 years. Fifty
five percent were married. After spinal cord lesion, 41.4%
had loss of libido, 64.4% could not respond to their sexual
desire. Regarding sexual satisfaction, 43.1% reported
unsatisfied, followed by 32.8% of moderately satisfied and
15.5% of quite dissatisfied. Obstacles of sexual activity
were muscle weakness (35%) and spasticity (10%). Urinary
incontinence and neuropathic pain were equally
accounted for 5% of sexual hinder. Besides, 80% of the
patients did not consult medical personnel when they had
sexual problems. The main reason was embarrassment
(44.4%).
Conclusion: Most patients with spinal cord lesion reported
unsatisfied in sexual life. They perceived that major
obstacle of sexual activity was muscle weakness.
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วั ตถุ ประสงค : เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจด านเพศสั มพั นธ ใน
ผู ปวยที่มีรอยโรคไขสันหลัง
รูปแบบงานวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทําการวิจัย: หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู รพ.ศรีนครินทร
กลุม ประชากร: ผูปวยที่มรี อยโรคไขสันหลังซึง่ เขารับการรักษา
ที่ ห อผู ป ว ยและห องตรวจผู ป วยนอกแผนกเวชศาสตร ฟ น ฟู
รพ.ศรีนครินทร ตั้งแตกุมภาพันธ-สิงหาคม 2552
วิ ธี ก ารศึ กษา: เก็ บ ข อ มู ลด ว ยการสั ม ภาษณ โ ดยใช แ บบ
สอบถามความพึงพอใจดานเพศสัมพันธ
ผลการศึกษา:ผูป วยทัง้ หมด 60 ราย เปนชาย 42 คน (รอยละ
70) หญิง 18 คน (รอยละ 30) อายุเฉลี่ย 42.9 (สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 13.2) ป ร อ ยละ 60 เป น ผู ป ว ยอั ม พาตครึ่ ง ล าง
โดยรอยละ 31.7 เปนอัมพาตชนิดสมบูรณ รอยละ 70 มีระยะ
เวลาหลั ง มี รอยโรคไขสั นหลั งอยู ในช วง 5 ป แ รก ร อยละ 55
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 41.4 ไมมี ความต องการทางเพศ
หลั ง จากมี ร อยโรคที่ ไขสั น หลั ง ร อ ยละ 64.4 ไม ส ามารถ
ตอบสนองความตองการทางเพศของตนเองได ทั้ งนี้ การตอบ
สนองทางเพศนั้นสวนใหญ (รอยละ 43.1) อยูในระดับทีไ่ มพอใจ
รอยละ 32.8 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 15.5 คอนขาง
ไมพอใจ สวนอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมทางเพศคือการ
อ อนแรงกล า มเนื้ อแขนขา (ร อ ยละ 35) อาการเกร็ งแขนขา
(รอยละ 10) ปญหาเรือ่ งควบคุมปสสาวะไมไดและปวดแสบรอน
(ร อยละ 5 เท ากั น) เมื่ อมี ป ญ หาทางเพศผู ป วย ร อยละ 80
ไมสามารถปรึ กษาบุ คลากรทางการแพทยได โดยเหตุ ผลหลั ก
คือเขินอาย (รอยละ 44.4)
สรุป: ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธของผูปวยที่มีรอยโรค
ที่ไขสันหลังยังอยูในระดับที่ไมพอใจเปนสวนใหญ และอุปสรรค
ที่สําคัญคือการออนแรงกลามเนื้อแขนขา
คําสําคัญ: รอยโรคที่ไขสันหลัง, ความพึงพอใจ, ชีวิตทางเพศ
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บทนํา
รอยโรคไขสั นหลั งเป นภาวะหนึ่ ง ที่ ส งผลกระทบต อผู ป วย
ทั้ งด านรางกายและจิ ตใจ โดยรอยโรคที่ ไขสั นหลั งเกิ ดได จาก
หลายสาเหตุทั้งจากการบาดเจ็บ (traumatic) และจากสาเหตุที่
ไมไดเกิดจากการบาดเจ็บ (non-traumatic) เชน myelomeningocele, โรคที่เกิดจากเนื้องอกไขสันหลัง เปนตน
จากสถิ ติ ของประเทศสหรั ฐอเมริ ก าพบว ามี จํา นวนผู ป วย
บาดเจ็บไขสันหลังเพิ่มขึ้นประมาณปละ 12,000 รายและมีผูที่
รอดชีวิตจากการไดรับบาดเจ็ บไขสันหลังเปนจํานวนประมาณ
229,000 - 306,000 ราย (1) ส ว นในประเทศไทย อํ า นวย
อุนนะนันทน และ ชลเวช ชวศิริ(2) ศึกษาอุบั ติการณของการ
บาดเจ็บทางกระดูกสันหลังและไขสันหลังที่โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ.2538-2539 พบว ามี ผู ป ว ยที่ ได รั บ บาดเจ็ บ ทางกระดู ก
สันหลัง 150 ราย เปนชาย 90 ราย หญิง 60 ราย มีอายุเฉลีย่
34.4 ป ที่ ผา นมาพบว าผู ป วยส วนใหญ อยู ใ นวั ยเจริ ญพั นธุ
ซึ่ งนอกเหนื อจากการดอยโอกาสทางสังคมแล ว ยั งตองคํานึ ง
ถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ ดวยซึ่ งเรื่ องดั งกลาวมั กถู กละเลยไป
วิ ถี ท างเพศมี อ งค ป ระกอบ 3 ส ว นที่ เกี่ ยวข อ งกั น คื อ
ความตองการทางเพศ, วิถีปฏิบัติ และ อัตลักษณ(3) องคประกอบ
เหลานีม้ ปี จ จัยทางสรีระวิทยาและทางดานอารมณเขามาเกีย่ วของ
ในชวง 20 ปที่ ผานมานี้ หลายการศึ กษาใหความสนใจศึกษา
เรื่ อ งเพศสั ม พั น ธ ใ นผู ป ว ยบาดเจ็ บไขสั นหลั ง เช น จากการ
ศึ ก ษาของ Dahlberg ซึ่ งศึ ก ษาความพึ ง พอใจทางเพศใน
ผู ป วยชายที่ บาดเจ็บไขสั นหลั ง พบวามีความพึ งพอใจในดาน
เพศสัมพันธ(4) ผูป วยบาดเจ็บไขสันหลั งรอยละ 86 ยังมีความ
ต อ งการทางเพศอยู และมี ผู ป ว ยร อ ยละ 68 ที่ ยั ง มี ค วาม
สั มพั นธ ทางเพศ และมี รอยละ 65 มี ความรู สึกถึ งจุ ดสุ ดยอด
แต ส ว นมากแล ว ความสามารถในการมี เ พศสั ม พั น ธ ต า ง
จากเดิม โดยพบวาผูปวยมีความพึงพอใจในดานเพศสัมพันธที่
ต่ํา กวาเดิ ม(5,6) มี ความถี่ ในการมี เพศสั มพั นธ ลดลงจากเดิ ม(7)
และมีการถึ งจุ ดสุ ดยอดทางเพศลดลง(4)
ปญหาและอุปสรรคของการมีเพศสัมพันธ คือไมมีความรูสึก
หมดสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไมแข็งตัว และทาทางการ
เคลื่ อนไหวลํา บาก(8) ผู ป ว ยบาดเจ็ บไขสั นหลั งแบบสมบู รณ
(complete lesion) มี ป ญ หาด านเพศสั มพั นธ มากกว าแบบ
ไมสมบูรณ(9) ถึงแมมีปญหาดานการมีเพศสัมพันธและรอยละ
64.7 ไม เคยได รับบริ การให คําปรึ กษาเรื่ องเพศ แต สวนใหญ
(รอยละ 52.9) ไมตองการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ(7)
การศึ กษาในต า งประเทศพบว า ป ญ หาด านเพศสั ม พั นธ
มีผลเชิงลบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังโดยคา
คะแนน SF-36 physical component ต่ํ า (10) และจากการ
ศึกษาของ Andersonและคณะ พบวาสัมพั นธภาพทางเพศที่
ดี ขึ้ นเป นป จจั ยสําคั ญที่ สงผลดี ต อคุ ณภาพชี วิ ตที่ เพิ่ มขึ้ นของ

ผู ป ว ยบาดเจ็ บไขสั นหลั ง(11)ส วนการศึ ก ษาป ญ หาของผู ป วย
ไทยหลังจากมีรอยโรคที่ไขสันหลังพบวา ผูปวยจัดใหปญหาทาง
เพศเปนปญหาที่รบกวนชีวิตประจําวันเปนลําดับที่ 6 รองจาก
การเคลื่ อนไหว การขั บถ ายป สสาวะและอุ จจาระ ความปวด
และแผลกดทับ(12)
จากการศึ กษาต าง ๆ ที่ กล าวมาข างต นนั้ น ทําให เห็ นถึ ง
ความสํา คั ญของชี วิ ตด า นเพศสั มพั น ธ ว า ผู ป ว ยที่ มี รอยโรค
ไขสั นหลั ง มี ค วามต อ งการและความรู สึ ก นึ กคิ ด ไม แ ตกต า ง
จากบุคคลทัว่ ไป แตปญ
 หาเจ็บปวยในหลายมิติ ทั้งทางดานกาย
ใจ และสังคม อาจทําใหสุขภาวะทางเพศ ความพึงพอใจในชีวิต
ดานเพศสัมพันธบกพรองหรือสูญหายไป ซึ่งหากมีการตระหนัก
และมองเห็ น ความสํ า คั ญและมี การหาทางออกที่ เ หมาะสม
ก็อาจชวยใหผูปวยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีขึ้น
การศึ ก ษาในต า งประเทศถึ ง ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ด า น
เพศสัมพันธ นั้นไดทําการศึกษามานานแลว แตในประเทศไทย
ยั งไม มี การศึ ก ษาที่ บ งชี้ ชั ดถึ งความพอใจด า นนี้ มากนั ก อาจ
เนื่ องจากความแตกตางดานวัฒนธรรม ประเพณี การยอมรับ
เปดเผยดานความตองการทางเพศ ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความพึ ง พอใจของผู ป ว ยที่ มี ร อยโรคที่ ไขสั น หลั ง ในการมี
เพศสั มพั นธ ซึ่ งจะนําไปสู การการพั ฒนาการดู แลรักษาผู ปวย
ใหครอบคลุม และสงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิธกี ารศึกษา
กลุมประชากร
ผู ป วยที่ มี รอยโรคที่ ไ ขสั นหลั งทั้ ง เพศหญิ งและชาย ที่ เ ข า
รั บ การรั ก ษา ณ หอผู ป ว ยและห อ งตรวจผู ป ว ยนอกแผนก
เวชศาสตร ฟ น ฟู รพ.ศรี นคริ น ทร ระหว า งเดื อนกุ ม ภาพั นธ สิงหาคม 2552 และยินยอมเขารวมการศึกษา
เกณฑคัดเขา (inclusion criteria)
- มีรอยโรคทีไ่ ขสันหลัง อยางนอย 6 เดือน
- ไม จํากั ดสถานภาพสมรส
- อายุ18 ปขนึ้ ไป
- สามารถอานหนังสือ (ภาษาไทย) ที่ใชในแบบสอบถามได
เกณฑคดั ออก (exclusion criteria)
- มีป ญหาด านการสื่ อสาร
ขั้นตอนการวิจัย
สั มภาษณผู เข าร วมงานวิ จั ยโดยใชแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ
เรื่องเพศที่คณะผูวิจัยจัดทําขึ้น ประกอบดวย
- ข อมู ลทั่ วไป ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาหลังการบาดเจ็ บ
และระดั บความรุ นแรงของการบาดเจ็ บไขสั นหลั ง
สถานะภาพสมรส
- ความพึงพอใจทางเพศ ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการทางเพศของตน และคูครอง ความถี่ในการ
มีเพศสัมพันธ ปญหาที่พบในระหวางมีเพศสัมพันธ
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- การปรึกษาปญหาทางเพศ และอุปสรรคที่พบ
หมายเหตุ งานวิ จั ย นี้ ผ า นการรั บ รองเชิ ง จริ ยธรรมการวิ จั ย
ในมนุ ษ ย จากคณะกรรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หัวขอ

ผลการศึกษา
มี ผู ป วยรอยโรคไขสั นหลั งที่ เข าร วมการศึ กษาทั้ งหมด 60
ราย เปนชาย 42 คน คิดเปนรอยละ 70 หญิง 18 คน คิดเปน
ร อยละ 30 อายุ เฉลี่ ย 42.9 + 13.2ป (18-81 ป ) ส วนมาก
คิดเปนร อยละ 55 มี สถานภาพสมรสคู รอยละ 71.7 มี ระยะ
เวลาหลั งมี รอยโรคไขสั น หลั งอยู ในช ว ง 5 ป แ รก ส วนใหญ
คิดเปนรอยละ 68.3 มีรอยโรคแบบไมสมบูรณ และรอยละ 60
เปนอัมพาตครึง่ ทอนลาง (ตารางที่ 1)
หลังจากที่ มีรอยโรคที่ ไขสั นหลัง รอยละ 58.6 ของผู ปวย
ยังคงมีความตองการทางเพศ โดยพบวามีความตองการลดลง
เทาเดิม และมากขึ้น คิดเปนรอยละ 32.8, 17.2 และ 8.6 ตาม
ลํ า ดั บ โดยในผู ป ว ยกลุ มดั ง กล า วนี้ พบว า มี ถึ ง ร อ ยละ64.4
ที่ ไม สามารถตอบสนองความต อ งการทางเพศของตนเองได
ผู ปวยรอยละ 43.1 ไม พอใจตอการตอบสนองทางเพศของตน
และผู ป ว ยร อยละ 80 มี กิ จ กรรมทางเพศเฉลี่ ย น อ ยกว า 1
ครั้งตอเดือน
เมื่ อแยกตามเพศ พบวาผู ป วยชายร อยละ 68.3 ระบุ วามี
ความไม พอใจหรือคอนขางไมพอใจตอการตอบสนองทางเพศ
ในขณะที่ รอยละ 35.3 ของผู ป วยหญิ งที่ ไม พอใจในด านเพศ
(แผนภูมิท1ี่ )
แผนภูมิแสดงจํานวนผูปว ยที่มีรอยโรคไขสันหลังที่มีความพึง
พอใจดานเพศสัมพันธ จําแนกตามเพศ

หญิง

จํานวนผูปวย(รอยละ)

ชาย

70

68.3

64.7

60
50
40

35.3

31.7

30
20
10
0
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ
ความพึงพอใจดานเพศสัมพันธ

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนผูที่มีรอยโรคไขสันหลังที่มีความพึงพอใจดาน
เพศสัมพันธ จําแนกตามเพศ
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รอยละ

19

31.7

17

28.3

18

30.0

2

3.3

4

6.7

ASIA impairment scale
- A
- B
- C
- D
- E

19
12
20
7
2

31.7
20.0
33.3
11.7
3.3

สาเหตุ
- พิการแตกําเนิด (congenital)
- ไดรับบาดเจ็บ (trauma)
- เนื้องอก/มะเร็ง (tumor)
- การติดเชื้อ (infection)
- อื่น ๆ

1
34
8
8
9

1.7
56.7
13.3
13.3
15.0

ระยะเวลาที่มีรอยโรค
- 0-5 ป
- 6-10 ป
- 11-15 ป
- 15 ปขึ้นไป

43
8
4
5

71.7
13.3
6.7
8.3

สถานภาพสมรส
- โสด
- คู
- หมาย
- หยา
- แยกกันอยู

12
33
4
7
4

20.0
55.0
6.7
11.7
6.7

การศึกษา
- ไมไดเรียนหนังสือ
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญาหรือเทียบเทา
- ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- อืน่ ๆ

1
24
14
10
7
4

1.7
40.0
23.3
16.7
11.7
6.7

ความรุนแรงของรอยโรค
- อัมพาตครึ่งทอนลางแบบไมสมบูรณ
(incomplete paraplegia)
- อัมพาตครึ่งทอนลางแบบสมบูรณ
(complete paraplegia)
- อัมพาตทั้งตัวแบบไมสมบูรณ
(incomplete tetraplegia)
- อัมพาตทั้งตัวแบบสมบูรณ
(complete tetraplegia)
- Cauda equina syndrome

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิ เคราะห สถิ ติ โดยใช โปรแกรม SPSS version 15.0 โดย
แสดงค าความพึ งพอใจเป นจํา นวนร อ ยละ และวิ เคราะห หา
ความสัมพันธ ที่อาจมีผลตอความพึงพอใจทางเพศ โดยใชสถิติ
Chi-square โดยใหคา p< 0.05 มีนัยสําคัญทางสถิติ

80

จํานวน

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐาน
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพั นธของความพึงพอใจทางเพศ
ตออายุ เพศ ระดั บรอยโรค ความสมบู รณของรอยโรค ความ
สามารถในการตอบสนองความต องการทางเพศของตนเอง
และของคู ครอง พบว ามี เพี ยงเพศ ความสามารถตอบสนอง
ความตองการทางเพศของตนเอง และความสามารถตอบสนอง
ความตองการทางเพศของคู ครอง ที่ มี ความสัมพั นธ กับความ
พึงพอใจทางเพศอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เหตุ ผลที่ ทํา ให ผู ป ว ยสนใจร วมทํา กิ จกรรมทางเพศ คื อ มี
ความตองการทางเพศ เพื่อความพอใจของคูนอน และทําตาม
ความเคยชิน คิดเปนรอยละ 38.3, 13.3 และ 1.7 ตามลําดับ
โดยพบว าร อ ยละ 48.3 ไม สามารถตอบสนองความต องการ
ทางเพศของคู ครองได มี เพี ยงร อยละ 21.7 เท านั้ นที่ สามารถ
ตอบสนองได และในกลุ มที่ ตอบสนองได นี้ สวนใหญ คิ ดเป น
รอยละ 57 ไมทราบวาทําใหคูครองพอใจหรือไม
ส ว นป ญ หาที่ รบกวนการมี เ พศสั ม พั น ธ คื อ กล า มเนื้ อ
แขนขาอ อ นแรงพบร อ ยละ 35 อาการเกร็ ง พบร อ ยละ 10
ป ญ หาการควบคุ มป สสาวะบกพร องพบร อยละ 5 และปวด
แสบรอนพบรอยละ 5 นอกจากนี้ เมื่อมีปญหาทางเพศ รอยละ
80 ไมสามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทยได โดยมีเหตุผล
หลักคือกระดากอาย คิดเปนรอยละ 44.4

บทวิจารณ
จากการศึ กษาความพึ งพอใจด านเพศสั มพั นธ ของ
ผูปวยที่มีรอยโรคไขสันหลังในงานวิจัยนี้ พบวาผูปวยยังมีความ
ต อ งการทางเพศ ร อ ยละ 58.6 และมี ผู ป ว ยร อ ยละ 58.6
ซึ่งใหระดับความพึงพอใจดานเพศสัมพันธอยูในระดับไมพอใจ

ซึ่ งมี ค าใกล เคี ยงกั บการศึ กษาของธนยศ มู ลละ และคณะ(13)
แต เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ ผลการศึ กษาของต างประเทศ พบว า
ผู ป วยบาดเจ็บไขสันหลังหญิงในประเทศสหรัฐอเมริ การ อยละ
69 มี ความพึ งพอใจในเพศสั มพั น ธ (14) และร อ ยละ 65 ของ
ผู ป ว ยบาดเจ็ บ ไขสั น หลั ง ชายในประเทศฟ น แลนด มี ค วาม
พึ งพอใจในกิจกรรมทางเพศ (4) ซึ่ งสู งกวาที่ พบในการศึ กษานี้
ทั้ งนี้อาจเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม
เมื่ อศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ ความพึ ง พอใจด า นเพศ
พบวา เพศ ความสามารถในการตอบสนองความตองการทาง
เพศของตนเอง และความสามารถตอบสนองความต องการ
ทางเพศของคู ครอง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจทางเพศ
อย างมี นั ยสําคั ญทางสถิ ติ กล าวคื อเพศหญิ งและผู ที่ มี ความ
สามารถตอบสนองความต องการทางเพศจะสั มพั นธ กั บ
ความพึงพอใจทางดานเพศมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ก อ นนี้ (5,15) ทั้ งนี้ อ าจเป น เพราะเพศชายให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ป ญหาทางเพศมากกว าเพศหญิ ง
ปจจัยดานความสามารถตอบสนองความตองการทางเพศ
ของคู ครองต อความพึ งพอใจทางเพศสอดคล องกั บการศึ กษา
ของ Kreuter และคณะ ซึ่ ง พบว าความรู สึ กว าคู ครองพอใจ
ในการตอบสนองความตองการทางเพศเปนปจจัยที่สัมพันธกับ
ความเติมเต็มทางเพศของผูปวย(6)
สํ า หรั บ ป จ จั ยทางด า นอายุ ในการศึ ก ษานี้ ไม พ บความ
สัมพั นธ ตอความพึงพอใจด านเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ Valtonen และคณะ(5)
ผู ที่ มีรอยโรคที่ ไขสันหลังก็ มีความเปนมนุษยและสวนใหญ
ยั ง มี ความต อ งการทางเพศเช น เดี ย วกั น แต เนื่ องจากพยาธิ
ไมพึงพอใจ
จํานวน (%)

พึงพอใจ
จํานวน (%)

P- value

เพศ

ชาย
หญิง

28 (68.3)
6 (35.3)

13 (31.7)
11 (64.7)

0.003*

อายุ

< 45 ป
> 45 ป

14 (40.0)
6 (26.1)

21 (60.0)
17 (73.9)

0.275

รอยโรค

incomplete
complete

21 (58.3)
13 (72.2)

15 (41.7)
5 (27.8)

0.319

ลักษณะอัมพาต

อัมพาตครึ่งลาง (paraplegia)
อัมพาตทั้งตัว (tetraplegia)

23 (59.0)
11 (57.9)

16 (41.0)
8 (42.1)

0.938

ความสามารถในการตอบสนองทางเพศของตนเอง
ตอบสนองได
ตอบสนองไมได

5 (38.5)
21 (75.0)

8 (61.5)
7 (25.0)

0.048*

ความสามารถในการตอบสนองทางเพศตอคูครอง
ตอบสนองได
ตอบสนองไมได

5 (38.5)
21 (75.0)

8 (61.5)
7 (25.0)

0.024*

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยตางๆกับความพึงพอใจดานเพศสัมพันธของผูปวยที่มีรอยโรคไขสันหลัง
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เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(3)

สภาพของโรคก็อาจทําให เกิ ดปญหา ทั้ งนี้ ผูที่ มีป ญหากั บการ
จั ดการสั มพั น ธภาพทางเพศ ครอบครั วและสั งคมพบอั ตรา
การเคยพยายามฆ า ตั ว ตายสู ง กว า (16) และการศึ ก ษาครั้ งนี้
พบว าผู ที่ มี รอยโรคที่ ไขสั นหลั ง ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ของไทย มี ป ญ หาด า นความพึ ง พอใจในเพศสั ม พั น ธ และ
อุ ป สรรคที่ รบกวนในการประกอบกิ จ กรรมทางเพศคื อ การ
อ อนแรงกล ามเนื้ อ แขนขา อาการเกร็ ง แขนขา ป ญ หาเรื่ อ ง
ควบคุ ม ป สสาวะไม ได แ ละปวดแสบร อน ซึ่ งไม แตกต า งจาก
การศึกษากอนนี้(13,17)
การศึ ก ษาก อ นนี้ พบความพึ ง พอใจของคู ครองมี ผลต อ
ความรู สึ กพึ ง พอใจของผู ป วย (6)แต ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว า
ร อ ยละ 57 ไม ท ราบว า ทํ า ให คู ค รองพอใจหรื อ ไม ข อมู ลนี้
บงชี้ วายังมีขอจํากั ดในการเปดเผยความรู สึกดานเพศระหวาง
คู ครอง และสอดคล องกับขอมูลที่ รอยละ 80 ไม กลาปรึ กษา
ป ญ หาทางเพศกั บบุ ค ลากรทางการแพทย ด วยเหตุ ผลหลั ก
คื อความกระดากอาย จากข อ มู ลนี้ แ สดงให เห็ น ว า ยั งมี ผู ที่
ประสบป ญหาทางด านเพศและยังต องการคําแนะนําเพิ่ มเติ ม
อยูเปนจํานวนมาก(14,18) ดังนั้น บุคลากรที่ใหคําปรึกษาดานเพศ
สัมพันธ ควรมีความรูในการใหคําปรึกษาเรื่องเพศ ใหการดูแล
ทั้ ง ด า นจิ ต ใจ ความสั ม พั น ธ กั บคู ครอง และป จจั ยทางกาย
นอกจากนั้ น ยังควรใหคําปรึกษาแกทั้ งผู ป วยและคูครอง เพื่ อ
ช วยให คุณภาพชี วิ ตของผู ป วย และสัมพั นธภาพในครอบครั ว
และชีวิตคูดีขึ้น(19)
สรุป
ความพึ งพอใจในการมี เพศสั ม พั นธ ของผู ที่ มี ร อยโรค
ที่ ไขสั น หลั ง ยั ง อยู ในระดั บ ที่ ไม พ อใจเป น ส ว นใหญ และ
อุปสรรคทีร่ บกวนการมีเพศสัมพันธคือกลามเนื้อแขนขาออนแรง
การขอรับคําปรึ กษาจากบุ คลากรทางการแพทยยั งจํากั ดเนื่ อง
จากความกระดากอายไม กล าเป ดเผยปญหาดั งกล าว ซึ่ งหาก
บุคลากรทางการแพทยตระหนักและใหความสําคัญกับปญหานี้
จะชวยใหการบําบัดและการจัดการปญหาของผูปวยเปนไปไดดี
ทั้งสุขภาวะกาย จิต สังคม
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