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Abstract:
Purpose:  To describe characteristics of sexual dysfunction and 
test the predictive power of the following seven factors: age, 
stage of disease, type of treatment, depression, body image, 
sexual self-schema and marital relationship, on sexual 
dysfunction in Thai women with cervical cancer after 
treatment. 
Design: Descriptive research design   
Methods:  Participants in the study comprised of 150 women 
with cervical cancer. All of them lived with their partners. The 
participants had received follow up care at 3 hospitals in 
Bangkok, Thailand. They were diagnosed with early stage (IA) 
to advanced stage (IIB) of cervical cancer and had completed 
their cancer treatment for at least 6 weeks. Data were collected 
by questionnaires. Statistical analyses included descriptive 
statistics and binary logistic regression.  
Main findings: After treatment, women with cervical cancer 
had characteristics of sexual dysfunction such as: lack of sexual 
interest, failure to orgasm and generally not feeling relaxed after 
having sexual intercourse. The results showed that stage of 
disease, type of treatment, age and marital relationship were 
associated with sexual dysfunction (p< .05). But, only 2 factors 
could predict the severity of the sexual dysfunction by 25.6%. 
They were whether the patient was at stage III of the disease or 
not and marital relationship (p< .05).  
Conclusionandrecommendations: The study demonstrated 
that, women after treatment for cervical cancer had sexual 
dysfunction. In order to reduce sexual dysfunction and prevent 
vaginal stenosis, nurses should be trained for early detection of 
sexual dysfunction in patients with cervical cancer. Clinical 
Nursing Practice Guidelines for preventing sexual dysfunction 
are also necessary. 
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ลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความบกพร่องทางเพศ
ในสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับการรักษา*
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่บรรยายลกัษณะความบกพรอ่งทางเพศและทดสอบ
อำนาจการทำนายของปจัจยั 7 ตวั ไดแ้ก ่อาย ุระยะของโรค ประเภท
ของการรกัษา ภาวะซมึเศรา้ ภาพลกัษณ ์ อตัมโนทศันท์างเพศและ
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสตอ่ความบกพรอ่งทางเพศในสตรีไทยทีป่ว่ย
เปน็มะเรง็ปากมดลกูภายหลงัไดร้บัการรกัษา  
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็ผูป้ว่ยมะเรง็
ปากมดลกูทีย่งัอยูก่บัคูค่รองจำนวน 150 ราย ซึง่มาตรวจตดิตามการ
รกัษาที่โรงพยาบาล 3 แหง่ในเขตกรงุเทพมหานคร  กลุม่ตวัอยา่งมี
ระยะของโรคอยู่ในระยะตน้ (I A) ถงึ ระยะลกุลาม (III B) ภายหลงัสิน้
สุดการรักษาไปแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห ์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณาและสถติวิเิคราะห์
ถดถอยโลจสิตกิ   
ผลการวจิยั: ลกัษณะความบกพรอ่งทางเพศทีพ่บในผูป้ว่ยมะเรง็ปาก
มดลกูภายหลงัรกัษา เชน่ มคีวามสนใจทางเพศลดลง ไมบ่รรลจุดุสดุ
ยอดเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์ ไมรู่ส้กึผอ่นคลายจากการมเีพศสมัพนัธ ์ พบวา่ 
ระยะของโรค ประเภทการรกัษา อาย ุและสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส 
มคีวามสมัพนัธต์อ่ความบกพรอ่งทางเพศ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี ่  
p < .05 แตม่เีพยีง 2 ปจัจยัไดแ้ก ่การมรีะยะของโรคมะเรง็ปากมดลกู
ในระยะที ่3 และสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส เทา่นัน้ทีส่ามารถทำนาย
ความรนุแรงความบกพรอ่งทางเพศได ้รอ้ยละ 25.6 (p < .05)  
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ผลการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่ ภายหลงัการรกัษา  
ผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกูมคีวามบกพรอ่งทางเพศเกดิขึน้ เพือ่เปน็การ
ปอ้งกนัความบกพรอ่งทางเพศและการเกดิภาวะชอ่งคลอดตบีตนัตามมา 
พยาบาลจงึควรไดร้บัการฝกึฝนใหส้ามารถประเมนิความบกพรอ่งทาง
เพศไดต้ัง้แตร่ะยะแรกเริม่ของอาการ และควรมกีารสรา้งแนวปฏบิตัิ
ทางการพยาบาลเพือ่ปอ้งกนัความบกพรอ่งทางเพศดงักลา่ว 
 
คำสำคญั:  มะเรง็ปากมดลกู ความบกพรอ่งทางเพศ สมัพนัธภาพ
ระหวา่งคูส่มรส ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการรกัษา ชอ่งคลอดตบีตนั 
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