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ABSTRACT

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.
Keywords: spinal cord lesion, satisfaction, sex life
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความพึงพอใจดานเพศสัมพันธใน
ผูปวยที่มีรอยโรคไขสันหลัง
รูปแบบงานวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทําการวิจัย: หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู รพ.ศรีนครินทร
กลุมประชากร:  ผูปวยที่มีรอยโรคไขสันหลังซ่ึงเขารับการรักษา
ที่ หอผูปวยและหองตรวจผู ปวยนอกแผนกเวชศาสตรฟ นฟู
รพ.ศรีนครินทร ต้ังแตกุมภาพันธ-สิงหาคม 2552
วิ ธีการศึ กษา:  เก็บขอมูลด วยการสัมภาษณ โดยใชแบบ
สอบถามความพึงพอใจดานเพศสัมพันธ
ผลการศึกษา:ผูปวยทัง้หมด 60 ราย เปนชาย 42 คน (รอยละ
70) หญิง 18 คน (รอยละ 30) อายุเฉล่ีย 42.9 (สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 13.2) ป รอยละ 60 เปนผูปวยอัมพาตคร่ึงลาง
โดยรอยละ 31.7 เปนอัมพาตชนิดสมบูรณ รอยละ 70 มีระยะ
เวลาหลังมีรอยโรคไขสันหลังอยู ในชวง 5 ปแรก รอยละ 55
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 41.4 ไมมีความตองการทางเพศ
หลังจากมี รอยโรคที่ ไขสันหลัง ร อยละ  64.4 ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการทางเพศของตนเองได ทั้งนี้ การตอบ
สนองทางเพศนั้นสวนใหญ (รอยละ 43.1) อยูในระดับทีไ่มพอใจ
รอยละ 32.8 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 15.5 คอนขาง
ไมพอใจ สวนอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมทางเพศคือการ
ออนแรงกลามเนื้อแขนขา (รอยละ 35) อาการเกร็งแขนขา
(รอยละ 10) ปญหาเร่ืองควบคมุปสสาวะไมไดและปวดแสบรอน
(รอยละ 5 เทากัน) เม่ือมีปญหาทางเพศผูปวย รอยละ 80
ไมสามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทยได โดยเหตุผลหลัก
คือเขินอาย (รอยละ 44.4)
สรุป: ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธของผูปวยที่มีรอยโรค
ที่ไขสันหลังยังอยูในระดับที่ไมพอใจเปนสวนใหญ และอุปสรรค
ที่สําคัญคือการออนแรงกลามเนื้อแขนขา
คําสําคัญ: รอยโรคที่ไขสันหลัง, ความพึงพอใจ, ชีวิตทางเพศ
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บทนํา
รอยโรคไขสันหลังเปนภาวะหนึ่งที่สงผลกระทบตอผูปวย

ทั้งดานรางกายและจิตใจ โดยรอยโรคที่ไขสันหลังเกิดไดจาก
หลายสาเหตุทั้งจากการบาดเจ็บ (traumatic) และจากสาเหตุที่
ไมไดเกิดจากการบาดเจ็บ (non-traumatic) เชน myelomen-
ingocele, โรคที่เกิดจากเนื้องอกไขสันหลัง เปนตน

จากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวามีจํานวนผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลังเพิ่มขึ้นประมาณปละ 12,000 รายและมีผูที่
รอดชีวิตจากการไดรับบาดเจ็บไขสันหลังเปนจํานวนประมาณ
229,000 - 306,000 ราย(1) ส วนในประเทศไทย  อํานวย
อุนนะนันทน และ ชลเวช ชวศิริ(2)  ศึกษาอุบัติการณของการ
บาดเจ็บทางกระดูกสันหลังและไขสันหลังที่โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ.2538-2539 พบวามีผู ปวยที่ ได รับบาดเจ็บทางกระดูก
สันหลัง 150 ราย  เปนชาย  90 ราย หญิง  60 ราย มีอายุเฉล่ีย
34.4 ป  ที่ผานมาพบวาผูปวยสวนใหญอยูในวัยเจริญพันธุ
ซ่ึงนอกเหนือจากการดอยโอกาสทางสังคมแลว ยังตองคํานึง
ถึงเร่ืองการมีเพศสัมพันธดวยซ่ึงเร่ืองดังกลาวมักถูกละเลยไป

วิ ถีทางเพศมีองคประกอบ  3 ส วนที่ เก่ี ยวข องกัน  คือ
ความตองการทางเพศ, วิถีปฏบิัติ และ อตัลักษณ(3) องคประกอบ
เหลานีมี้ปจจัยทางสรีระวิทยาและทางดานอารมณเขามาเกีย่วของ
ในชวง 20 ปที่ผานมานี้ หลายการศึกษาใหความสนใจศึกษา
เร่ืองเพศสัมพันธในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง เชน จากการ
ศึกษาของ Dahlberg ซ่ึ งศึกษาความพึงพอใจทางเพศใน
ผูปวยชายที่บาดเจ็บไขสันหลัง พบวามีความพึงพอใจในดาน
เพศสัมพันธ(4) ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังรอยละ 86 ยังมีความ
ตองการทางเพศอยู  และมี ผู ปวยรอยละ  68 ที่ ยังมีความ
สัมพันธทางเพศ และมีรอยละ 65 มีความรู สึกถึงจุดสุดยอด
แตส วนมากแล ว ความสามารถในการมี เพศสัมพันธต าง
จากเดิม โดยพบวาผูปวยมีความพึงพอใจในดานเพศสัมพันธที่
ตํ่ากวาเดิม(5,6) มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธลดลงจากเดิม(7)

และมีการถึงจุดสุดยอดทางเพศลดลง(4)

ปญหาและอุปสรรคของการมีเพศสัมพันธ คือไมมีความรูสึก
หมดสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไมแข็งตัว และทาทางการ
เคล่ือนไหวลําบาก(8) ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังแบบสมบูรณ
(complete lesion) มีปญหาดานเพศสัมพันธมากกวาแบบ
ไมสมบูรณ(9) ถึงแมมีปญหาดานการมีเพศสัมพันธและรอยละ
64.7 ไมเคยได รับบริการใหคําปรึกษาเร่ืองเพศ แตสวนใหญ
(รอยละ 52.9) ไมตองการปรึกษาเร่ืองเพศสัมพันธ(7)

การศึกษาในตางประเทศพบวาปญหาดานเพศสัมพันธ
มีผลเชิงลบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังโดยคา
คะแนน SF-36 physical component ตํ่า(10) และจากการ
ศึกษาของ Andersonและคณะ พบวาสัมพันธภาพทางเพศที่
ดีขึ้นเปนปจจัยสําคัญที่สงผลดีตอคุณภาพชีวิตที่ เพิ่มขึ้นของ

ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง(11)สวนการศึกษาปญหาของผูปวย
ไทยหลังจากมีรอยโรคที่ไขสันหลังพบวา ผูปวยจัดใหปญหาทาง
เพศเปนปญหาที่รบกวนชีวิตประจําวันเปนลําดับที่ 6 รองจาก
การเคล่ือนไหว การขับถายปสสาวะและอุจจาระ ความปวด
และแผลกดทับ(12)

จากการศึกษาตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น ทําใหเห็นถึง
ความสําคัญของชีวิตดานเพศสัมพันธวา ผูปวยที่ มีรอยโรค
ไขสันหลังมีความตองการและความรู สึกนึกคิดไมแตกตาง
จากบุคคลทัว่ไป แตปญหาเจบ็ปวยในหลายมิติ ทั้งทางดานกาย
ใจ และสังคม อาจทําใหสุขภาวะทางเพศ ความพึงพอใจในชีวิต
ดานเพศสัมพันธบกพรองหรือสูญหายไป ซ่ึงหากมีการตระหนัก
และมองเห็นความสําคัญและมีการหาทางออกที่ เหมาะสม
ก็อาจชวยใหผูปวยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีขึ้น

การศึกษาในตางประเทศถึงความพึงพอใจในชีวิตดาน
เพศสัมพันธ นั้นไดทําการศึกษามานานแลว แตในประเทศไทย
ยังไมมีการศึกษาที่บงช้ี ชัดถึงความพอใจดานนี้มากนัก อาจ
เนื่องจากความแตกตางดานวัฒนธรรม ประเพณี การยอมรับ
เปดเผยดานความตองการทางเพศ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ความพึ งพอใจของผู ป วยที่ มีรอยโรคที่ ไขสันหลังในการมี
เพศสัมพันธ ซ่ึงจะนําไปสูการการพัฒนาการดูแลรักษาผูปวย
ใหครอบคลุม และสงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร

ผูปวยที่ มีรอยโรคที่ไขสันหลังทั้งเพศหญิงและชาย ที่ เขา
รับการรักษา ณ หอผู ปวยและหองตรวจผู ปวยนอกแผนก
เวชศาสตรฟนฟู รพ.ศรีนครินทร ระหวางเดือนกุมภาพันธ-
สิงหาคม 2552 และยินยอมเขารวมการศึกษา
เกณฑคัดเขา (inclusion criteria)
- มีรอยโรคทีไ่ขสันหลัง อยางนอย 6 เดือน
- ไมจํากัดสถานภาพสมรส
- อายุ18 ปขึน้ไป
- สามารถอานหนังสือ (ภาษาไทย) ที่ใชในแบบสอบถามได
เกณฑคัดออก (exclusion criteria)
- มีปญหาดานการส่ือสาร
ข้ันตอนการวิจัย

สัมภาษณผู เขารวมงานวิจัยโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศที่คณะผูวิจัยจัดทําขึ้น ประกอบดวย
- ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาหลังการบาดเจ็บ

และระดั บความรุ นแรงของการบาดเจ็ บไขสั นหลั ง
สถานะภาพสมรส

- ความพึงพอใจทางเพศ ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการทางเพศของตน และคูครอง ความถี่ในการ
มีเพศสัมพันธ ปญหาที่พบในระหวางมีเพศสัมพันธ
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- การปรึกษาปญหาทางเพศ และอุปสรรคที่พบ
หมายเหตุ  งานวิ จัยนี้ ผานการรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย จากคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS version 15.0 โดย

แสดงคาความพึงพอใจเปนจํานวนรอยละ และวิเคราะหหา
ความสัมพันธ ที่อาจมีผลตอความพึงพอใจทางเพศ โดยใชสถิติ
Chi-square โดยใหคา p< 0.05 มีนัยสําคัญทางสถิติ

ผลการศกึษา
มีผูปวยรอยโรคไขสันหลังที่ เขารวมการศึกษาทั้งหมด 60

ราย เปนชาย 42 คน คิดเปนรอยละ 70 หญิง 18 คน คิดเปน
รอยละ 30 อายุเฉล่ีย 42.9 + 13.2ป (18-81 ป) สวนมาก
คิดเปนรอยละ 55 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 71.7 มีระยะ
เวลาหลังมีรอยโรคไขสันหลังอยู ในชวง 5 ปแรก สวนใหญ
คิดเปนรอยละ 68.3 มีรอยโรคแบบไมสมบูรณ และรอยละ 60
เปนอมัพาตคร่ึงทอนลาง (ตารางที ่ 1)

หลังจากที่มีรอยโรคที่ไขสันหลัง  รอยละ 58.6 ของผูปวย
ยังคงมีความตองการทางเพศ โดยพบวามีความตองการลดลง
เทาเดิม และมากขึ้น คิดเปนรอยละ 32.8, 17.2 และ 8.6 ตาม
ลําดับ โดยในผู ปวยกลุ มดังกลาวนี้ พบวามี ถึงรอยละ64.4
ที่ ไมสามารถตอบสนองความตองการทางเพศของตนเองได
ผูปวยรอยละ 43.1 ไมพอใจตอการตอบสนองทางเพศของตน
และผู ปวยรอยละ 80 มี กิจกรรมทางเพศเฉล่ียนอยกวา 1
คร้ังตอเดือน

เม่ือแยกตามเพศ พบวาผูปวยชายรอยละ 68.3 ระบุวามี
ความไมพอใจหรือคอนขางไมพอใจตอการตอบสนองทางเพศ
ในขณะที่รอยละ 35.3 ของผูปวยหญิงที่ไมพอใจในดานเพศ
(แผนภูมิที1่)

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนผูท่ีมีรอยโรคไขสันหลังท่ีมีความพึงพอใจดาน

เพศสัมพันธ จําแนกตามเพศ

หัวขอ จํานวน รอยละ

ความรุนแรงของรอยโรค
- อัมพาตครึ่งทอนลางแบบไมสมบูรณ 19 31.7

(incomplete paraplegia)
- อัมพาตครึ่งทอนลางแบบสมบูรณ 17 28.3

(complete paraplegia)
- อัมพาตท้ังตัวแบบไมสมบูรณ 18 30.0

(incomplete tetraplegia)
- อัมพาตท้ังตัวแบบสมบูรณ 2 3.3

(complete tetraplegia)
- Cauda equina syndrome 4 6.7

ASIA impairment scale
- A 19 31.7
- B 12 20.0
- C 20 33.3
- D 7 11.7
- E 2 3.3

สาเหตุ
- พิการแตกําเนิด (congenital) 1 1.7
- ไดรับบาดเจ็บ (trauma) 34 56.7
- เน้ืองอก/มะเร็ง (tumor) 8 13.3
- การติดเชื้อ (infection) 8 13.3
- อื่น ๆ 9 15.0

ระยะเวลาท่ีมีรอยโรค
- 0-5 ป 43 71.7
- 6-10 ป 8 13.3
- 11-15 ป 4 6.7
- 15 ปขึ้นไป 5 8.3

สถานภาพสมรส
- โสด 12 20.0
- คู 33 55.0
- หมาย 4 6.7
- หยา 7 11.7
- แยกกนัอยู 4 6.7

การศึกษา
- ไมไดเรียนหนังสือ 1 1.7
- ประถมศึกษา 24 40.0
- มัธยมศึกษา 14 23.3
- อนุปริญญาหรือเทียบเทา 10 16.7
- ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 7 11.7
- อืน่ๆ 4 6.7

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐาน

แผนภูมิแสดงจํานวนผูปวยที่มีรอยโรคไขสนัหลงัที่มีความพึง
พอใจดานเพศสมัพันธ จําแนกตามเพศ
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธของความพึงพอใจทางเพศ
ตออายุ เพศ ระดับรอยโรค ความสมบูรณของรอยโรค ความ
สามารถในการตอบสนองความตองการทางเพศของตนเอง
และของคูครอง พบวามีเพียงเพศ ความสามารถตอบสนอง
ความตองการทางเพศของตนเอง และความสามารถตอบสนอง
ความตองการทางเพศของคูครอง ที่มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เหตุผลที่ทําใหผูปวยสนใจรวมทํากิจกรรมทางเพศ คือมี
ความตองการทางเพศ  เพื่อความพอใจของคูนอน และทําตาม
ความเคยชิน  คิดเปนรอยละ 38.3, 13.3 และ 1.7 ตามลําดับ
โดยพบวารอยละ 48.3 ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ทางเพศของคูครองได มีเพียงรอยละ 21.7 เทานั้นที่สามารถ
ตอบสนองได และในกลุมที่ตอบสนองไดนี้สวนใหญ คิดเปน
รอยละ 57 ไมทราบวาทําใหคูครองพอใจหรือไม

ส วนปญหาที่ รบกวนการมี เพศสัมพันธ คือ กล ามเนื้ อ
แขนขาออนแรงพบรอยละ  35 อาการเกร็งพบร อยละ 10
ปญหาการควบคุมปสสาวะบกพรองพบรอยละ 5 และปวด
แสบรอนพบรอยละ 5 นอกจากนี้ เม่ือมีปญหาทางเพศ รอยละ
80 ไมสามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทยได โดยมีเหตุผล
หลักคือกระดากอาย คิดเปนรอยละ 44.4

บทวจิารณ
จากการศึ กษาความพึ งพอใจด านเพศสั มพั นธ ของ

ผูปวยที่มีรอยโรคไขสันหลังในงานวิจัยนี้ พบวาผูปวยยังมีความ
ตองการทางเพศ ร อยละ  58.6 และมีผู ปวยรอยละ 58.6
ซ่ึงใหระดับความพึงพอใจดานเพศสัมพันธอยูในระดับไมพอใจ

ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับการศึกษาของธนยศ มูลละ และคณะ(13)

แตเม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของตางประเทศ พบวา
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังหญิงในประเทศสหรัฐอเมริการอยละ
69 มีความพึงพอใจในเพศสัมพันธ (14) และรอยละ 65 ของ
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังชายในประเทศฟนแลนด  มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมทางเพศ (4) ซ่ึงสูงกวาที่พบในการศึกษานี้
ทั้งนี้อาจเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม

เม่ื อศึกษาปจจัยที่ เก่ี ยวของกับความพึงพอใจดานเพศ
พบวา เพศ ความสามารถในการตอบสนองความตองการทาง
เพศของตนเอง และความสามารถตอบสนองความตองการ
ทางเพศของคูครอง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจทางเพศ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือเพศหญิงและผูที่ มีความ
สามารถตอบสนองความต องการทางเพศจะสั มพั นธ กั บ
ความพึงพอใจทางดานเพศมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
กอนนี้ (5,15) ทั้ งนี้ อาจเปนเพราะเพศชายใหความสําคัญกับ
ปญหาทางเพศมากกวาเพศหญิง

ปจจัยดานความสามารถตอบสนองความตองการทางเพศ
ของคูครองตอความพึงพอใจทางเพศสอดคลองกับการศึกษา
ของ Kreuter และคณะ ซ่ึงพบวาความรู สึกวาคูครองพอใจ
ในการตอบสนองความตองการทางเพศเปนปจจัยที่สัมพันธกับ
ความเติมเต็มทางเพศของผูปวย(6)

สําหรับปจจัยทางดานอายุ  ในการศึกษานี้ ไมพบความ
สัมพันธตอความพึงพอใจดานเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซ่ึงแตกตางกับการศึกษาของ Valtonen และคณะ(5)

ผูที่มีรอยโรคที่ไขสันหลังก็มีความเปนมนุษยและสวนใหญ
ยังมีความตองการทางเพศเชนเดียวกัน แต เนื่ องจากพยาธิ

ไมพึงพอใจ พงึพอใจ P- value
จํานวน (%) จํานวน (%)

เพศ ชาย 28 (68.3) 13 (31.7) 0.003*
 หญิง 6 (35.3) 11 (64.7)

อายุ < 45 ป 14 (40.0) 21 (60.0) 0.275
> 45 ป 6 (26.1) 17 (73.9)

รอยโรค  incomplete 21 (58.3) 15 (41.7) 0.319
complete 13 (72.2) 5 (27.8)

ลักษณะอัมพาต        อัมพาตครึ่งลาง (paraplegia) 23 (59.0) 16 (41.0) 0.938
อัมพาตท้ังตัว (tetraplegia) 11 (57.9) 8 (42.1)

ความสามารถในการตอบสนองทางเพศของตนเอง
 ตอบสนองได 5 (38.5) 8 (61.5) 0.048*
ตอบสนองไมได 21 (75.0) 7 (25.0)

ความสามารถในการตอบสนองทางเพศตอคูครอง
ตอบสนองได 5 (38.5) 8 (61.5) 0.024*
ตอบสนองไมได 21 (75.0) 7 (25.0)

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยตางๆกับความพึงพอใจดานเพศสัมพันธของผูปวยท่ีมีรอยโรคไขสันหลัง
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สภาพของโรคก็อาจทําใหเกิดปญหา ทั้งนี้ผูที่ มีปญหากับการ
จัดการสัมพันธภาพทางเพศ ครอบครัวและสังคมพบอัตรา
การเคยพยายามฆาตัวตายสูงกวา(16) และการศึกษาคร้ั งนี้
พบวาผูที่ มีรอยโรคที่ ไขสันหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย มีปญหาดานความพึ งพอใจในเพศสัมพันธ  และ
อุปสรรคที่ รบกวนในการประกอบกิจกรรมทางเพศคือการ
ออนแรงกลามเนื้ อแขนขา อาการเกร็งแขนขา ปญหาเร่ือง
ควบคุมปสสาวะไมไดและปวดแสบรอน ซ่ึ งไมแตกตางจาก
การศึกษากอนนี้(13,17)

การศึกษากอนนี้ พบความพึ งพอใจของคู ครองมีผลตอ
ความรู สึกพึงพอใจของผูปวย(6)แตในการศึกษาคร้ังนี้ พบวา
รอยละ 57 ไมทราบวาทําให คู ครองพอใจหรือไม  ขอมูลนี้
บงช้ีวายังมีขอจํากัดในการเปดเผยความรูสึกดานเพศระหวาง
คูครอง และสอดคลองกับขอมูลที่ รอยละ 80 ไมกลาปรึกษา
ปญหาทางเพศกับบุคลากรทางการแพทย ดวยเหตุผลหลัก
คือความกระดากอาย จากขอมูลนี้ แสดงให เห็นวายังมี ผู ที่
ประสบปญหาทางดานเพศและยังตองการคําแนะนําเพิ่มเติม
อยูเปนจํานวนมาก(14,18) ดังนั้น บุคลากรที่ใหคําปรึกษาดานเพศ
สัมพันธ ควรมีความรูในการใหคําปรึกษาเร่ืองเพศ ใหการดูแล
ทั้ งดานจิตใจ ความสัมพันธกับคู ครอง และปจจัยทางกาย
นอกจากนั้น ยังควรใหคําปรึกษาแกทั้งผูปวยและคูครอง เพื่อ
ชวยใหคุณภาพชีวิตของผูปวย และสัมพันธภาพในครอบครัว
และชีวิตคูดีขึ้น(19)

สรุป
ความพึ งพอใจในการมี เพศสัมพั นธ ของผู ที่ มี รอยโรค

ที่ ไขสันหลังยั งอยู ในระดับที่ ไมพอใจเปนส วนใหญ  และ
อุปสรรคทีร่บกวนการมีเพศสัมพนัธคือกลามเนื้อแขนขาออนแรง
การขอรับคําปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทยยังจํากัดเนื่อง
จากความกระดากอายไมกลาเปดเผยปญหาดังกลาว ซ่ึงหาก
บุคลากรทางการแพทยตระหนักและใหความสําคัญกับปญหานี้
จะชวยใหการบําบัดและการจัดการปญหาของผูปวยเปนไปไดดี
ทั้งสุขภาวะกาย จิต สังคม
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