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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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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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ความสำคัญของปัญหา
 ภายหลงัการรกัษา รอ้ยละ 40-60 ของผูป้ว่ยมะเรง็ปาก
มดลกูมกัเกดิภาวะบกพรอ่งทางเพศ (sexual dysfunction)1,2,3 
สาเหตอุาจเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของรา่งกายทัง้ดา้น
กายภาพและสรรีะวทิยา โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงของ
เยือ่บผุนงัชอ่งคลอด ทำใหผู้ป้ว่ยเกดิปญัหารนุแรงในเรือ่ง
การถงึจดุสดุยอด หรอืรูส้กึไมส่ขุสบายเมือ่มเีพศสมัพนัธก์บั
คูค่รอง4 ความบกพรอ่งทางเพศเปน็สภาวะเรือ้รงัทีบ่คุคลไม่
สามารถมเีพศสมัพนัธ์ไดต้ามความปรารถนาอยา่งพงึพอใจ 
ตามวงจรการตอบสนองทางเพศ (Human sexual response 
cycle) ซึง่ม ี4 ระยะไดแ้ก ่1. ระยะทีบ่คุคลมคีวามรูส้กึสนใจ
หรอืปรารถนาทางเพศ 2. ระยะทีร่า่งกายมกีารตืน่ตวัตอ่การ
เลา้โลม 3. ระยะทีม่กีารบรรลจุดุสดุยอดเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์ 
4. ระยะทีร่า่งกายรูส้กึผอ่นคลายภายหลงัสิน้สดุการมเีพศ
สัมพันธ ์ สำหรับลักษณะความบกพร่องทางเพศแบ่งตาม
เกณฑข์องสมาคมจติเวชศาสตรส์หรฐัอเมรกิา (American 
Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical 
Manual) ประกอบด้วย 1. ความรู้สึกสนใจหรือความ
ปรารถนาทางเพศลดลง 2. ความตืน่ตวัหรอืตอบสนองของ
รา่งกายตอ่การเลา้โลมลดลงหรอืหมดไป 3. การไมบ่รรลจุดุ
สดุยอดเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์ 4. มคีวามเจบ็หรอืปวดเมือ่มเีพศ
สมัพนัธ์5,6 ลกัษณะความบกพรอ่งทางเพศทีพ่บมากในสตรี
ไทยทีป่ว่ยเปน็มะเรง็ปากมดลกู ไดแ้ก ่ ความรูส้กึสนใจเรือ่ง
เพศลดลงพบรอ้ยละ 59 การตอบสนองของรา่งกายตอ่การ
เลา้โลมลดลง หรอืไมม่กีารตอบสนองเลยรอ้ยละ 58 ไมรู่ส้กึ
ถงึจดุสดุยอดและรูส้กึเจบ็ปวดเมือ่มเีพศสมัพนัธร์อ้ยละ 513  
การทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ความถีข่องการมเีพศสมัพนัธ ์
นบัเปน็สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการทำหนา้ทีท่างเพศของบคุคล  
การทีผู่ป้ว่ยไมม่เีพศสมัพนัธเ์ปน็อาการแสดงอยา่งหนึง่ของ
ความบกพรอ่งทางเพศ3,7 ในบรบิทของประเทศไทยนัน้การ
พดูคยุปญัหาเรือ่งเพศระหวา่ง บคุลากรทางการแพทยก์บั  
ผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกูยงัพบไดน้อ้ย ทำใหก้ารศกึษาวจิยัใน
ประเดน็ดงักลา่วมคีอ่นขา้งจำกดั  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความบกพร่องทางเพศ 
ดา้นสรรีะวทิยา ไดแ้ก ่ ระยะของโรคและการรกัษาพบวา่ 
ระยะของโรคทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาซับซ้อนมากขึ้น  
ภายหลงัการรกัษาทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของชอ่งคลอด 
ทำใหช้อ่งคลอดมขีนาดเลก็ลง ไมส่ามารถผลติสารหลอ่ลืน่
เมือ่มเีพศสมัพนัธ์ได ้ ทำใหรู้ส้กึเจบ็ปวดเมือ่มเีพศสมัพนัธ์8  
อายเุปน็อกีปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิความบกพรอ่งทางเพศ สตรเีมือ่
อายมุากขึน้ การทำหนา้ทีข่องรงัไข่ในการผลติฮอรโ์มนเพศ

ยอ่มลดลง จงึมคีวามตอ้งการทางเพศทีล่ดลง รว่มกบัการ
เกดิภาวะชอ่งคลอดแหง้ เมือ่มเีพศสมัพนัธจ์งึทำใหเ้กดิความ
เจ็บปวดเช่นกัน9 ปัจจัยด้านจิตใจ ได้แก ่ ภาวะซึมเศร้า
สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการทีผู่ป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกูตอ้งเผชญิ
กบัการเจบ็ปว่ย และการรกัษาที่ใชร้ะยะเวลานาน ทำใหม้ี
ความสนใจและความต้องการทางเพศลดลง10,11 ภายหลัง
การรกัษาอาจเกดิการเปลีย่นแปลงของภาพลกัษณ ์ สง่ผลให้
ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามลดลง สูญเสีย
ความมัน่ใจในตนเอง และรูส้กึไมแ่นน่อนในเรือ่งเพศ (sexual 
uncertainty) ผู้ป่วยจะรู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า มีความ
ตอ้งการและความสนใจในเรือ่งเพศลดลง12 อตัมโนทศันท์าง
เพศเปน็สิง่ทีส่ัง่สมมาจากประสบการณใ์นอดตี และสามารถ
กำหนดพฤตกิรรมทางเพศของบคุคลได ้ พบวา่บคุคลทีม่อีตั
มโนทัศน์ทางเพศเชิงบวก มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยในเรื่อง
เพศ ในขณะทีอ่ตัมโนทศันท์างเพศในเชงิลบสง่ผลใหบ้คุคลมี
แนวโนม้ทีจ่ะปกปดิในเรือ่งเพศ ผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกูทีม่ี
อตัมโนทศันท์างเพศในเชงิลบจะเกดิความบกพรอ่งทางเพศ
ได้มากกว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่มีอัตมโนทัศน์ทางเพศ
เชงิบวก13 ปจัจยัดา้นสงัคม ไดแ้ก ่ สมัพนัธภาพระหวา่งคู่
สมรส การมสีมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสทีด่ยีอ่มสง่ผลดตีอ่
เรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยด้วย14 การมี
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสที่ไมด่หีรอืมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ 
ยอ่มสง่ผลตอ่การตอบสนองทางเพศของผูป้ว่ย ผูป้ว่ยจะเหนิ
ห่างจากคู่ครองและไม่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย   
ภายหลงัการรกัษามะเรง็ปากมดลกู ผูป้ว่ยทีม่สีมัพนัธภาพไม่
ดกีบัคูค่รองจะเกดิความบกพรอ่งทางเพศไดง้า่ยกวา่ และ
มากกวา่ผูป้ว่ยทีม่สีมัพนัธภาพดกีบ้คูค่รอง13  
 สรปุไดว้า่ภายหลงัการรกัษามะเรง็ปากมดลกู ผูป้ว่ยมี
โอกาสเกดิความบกพรอ่งทางเพศขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ความ
ผาสกุ ชวีติการแตง่งานและสมัพนัธภาพภายในครอบครวั
ของผูป้ว่ย การทีผู่ป้ว่ยรูส้กึเจบ็ปวดเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์ กจ็ะ
ทำใหเ้กดิความกลวัในการมเีพศสมัพนัธใ์นครัง้ตอ่ไป หรอืยตุิ
การมีเพศสัมพันธ์อย่างถาวร การยุติการมีเพศสัมพันธ์ดัง
กล่าวทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ช่องคลอดตีบตันมากขึ้น ทำให้การตรวจติดตามการรักษา
ทำไดย้าก ผูป้ว่ยเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ในโพรงมดลกูมากขึน้15  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความบกพรอ่งทางเพศ เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการสรา้ง
แนวปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้มี
คณุภาพและเหมาะสมกบัผูป้ว่ยเปน็รายบคุคลได ้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. บรรยายลกัษณะความบกพรอ่งทางเพศทีเ่กดิขึน้ ใน
สตรีไทยทีป่ว่ยเปน็มะเรง็ปากมดลกู ภายหลงัไดร้บัการรกัษา 
 2. ทดสอบอำนาจในการทำนายของปจัจยัตา่งๆ ไดแ้ก ่
อาย ุ ระยะของโรค ประเภทของการรกัษา ภาวะซมึเศรา้ 
ภาพลักษณ ์ อัตมโนทัศน์ทางเพศ สัมพันธภาพระหว่างคู่
สมรส ต่อความบกพร่องทางเพศในสตรีไทย ที่ป่วยเป็น
มะเรง็ปากมดลกูภายหลงัไดร้บัการรกัษา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการ
ศกึษาครัง้นี ้ เปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกูภายหลงัสิน้สดุการ
รกัษา ทีม่าตรวจตามนดัทีห่นว่ยตรวจรงัสรีกัษา และหนว่ย
ตรวจมะเร็งนรีเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก ่ โรงพยาบาลศิริราช   
โรงพยาบาลราชวถิ ี และโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ระยะ
เวลาในการศกึษาตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2551 – 31 ตลุาคม 
2551 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยมคีณุสมบตั ิ1. อายตุัง้แต ่18 ปขีึน้ไป 2. ยงั
อยูก่บัคูค่รอง 3. มกีารเจบ็ปว่ยดว้ยมะเรง็ปากมดลกูเทา่นัน้  
โดยมีระยะของโรคอยู่ในระยะต้น (IA) ถึงระยะลุกลาม 
(IIIB) 4. เปน็ผูป้ว่ยทีส่ิน้สดุการรกัษามะเรง็ปากมดลกูไปแลว้
อย่างน้อย 6 สัปดาห์ขึ้นไป 5. ไม่มีความผิดปกติทางจิต
ประสาท อนัจะทำให้ไมส่ามารถเขา้รว่มการวจิยัได 6. ไมม่ี
ภาวะมะเรง็แพรก่ระจายไปยงัอวยัวะสว่นตา่งๆ ของรา่งกาย  
ในการวจิยัครัง้นี้ ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทีย่นิดเีขา้รว่มการวจิยัและ
ตอบแบบสอบถามไดค้รบถว้นสมบรูณจ์ำนวน 150 ราย   
 เครือ่งมอืการวจิยั การศกึษาครัง้นีเ้กบ็ขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถามจำนวนทัง้สิน้ 6 สว่น ผา่นการตรวจสอบความ
ตรงทางเนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญจำนวน 5 ทา่น ภายหลงัการ
แก้ไขปรบัปรงุ ไดน้ำไปหาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืในกลุม่
ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั จำนวน 30 ราย ไดค้า่
ความเชื่อมั่น (alpha coefficient reliability) ของ
แบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง .76 - .94  ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้   
 สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ยขอ้มลู
สว่นบคุคลเกีย่วกบั อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ฯลฯ 
จำนวน 5 ข้อ และข้อมูลด้านการรักษา โรคร่วม ยาที ่ 
รบัประทานเปน็ประจำ ระยะเวลาภายหลงัรกัษา ประเภท
การรกัษา การเปลีย่นแปลงของชอ่งคลอด ฯลฯ จำนวน 8 ขอ้  
 ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า (CES-D 
Scale) ใชแ้บบสอบถามของราดลอฟฟ ์ (Radloff) ซึง่แปล

เป็นภาษาไทยโดย ธวัชชัย วรพงศธรและคณะ และได้
ทำการทดสอบเพือ่หาคา่จดุตดัคะแนนทีเ่หมาะสมสำหรบัคน
ไทย โดย วไิล คปุตน์ริตัศิยักลุและพนม เกตมุาน16 ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถาม 20 ขอ้ เปน็ขอ้คำถามเชงิบวก 4 ขอ้ และขอ้
คำถามเชงิลบอกี 16 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็แบบใหเ้ลอืก   
4 ระดบั จาก “ไมเ่ลย” จนถงึ “บอ่ยครัง้” คา่คะแนนของ
แบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0 - 60 คะแนน  คา่คะแนนมาก
กวา่หรอืเทา่กบั 19 แสดงวา่มภีาวะซมึเศรา้เกดิขึน้     
 สว่นที ่ 3 แบบสอบถามภาพลกัษณ ์ (BIS) ใชแ้บบ
สอบถามของฮอพวู๊ดและคณะ (Hopwood et al)17  
แบบสอบถามนีแ้ปลเปน็ภาษาไทยโดย เบญจรตัน ์ชวีพนูผล18 

ประกอบดว้ย 10 ขอ้คำถามซึง่เปน็ขอ้คำถามเชงิลบทัง้สิน้ 
ลกัษณะคำตอบเปน็แบบใหเ้ลอืก 4 ระดบั จาก “ไมรู่ส้กึ
เลย” จนถงึ “รูส้กึมาก” คา่คะแนนแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 
0 - 30 คะแนน คา่คะแนนยิง่มากแสดงวา่กลุม่ตวัอยา่ง  
ไมพ่งึพอใจในภาพลกัษณม์าก  
 ส่วนที ่ 4 แบบวัดอัตมโนทัศน์ทางเพศ (SSS) ใช้
แบบสอบถามของแอนเดอรส์นัและคณะ (Andersen et al)19  
แบบสอบถามนีแ้ปลเปน็ไทยโดย อทติยา พรชยัเกต ุโอวยอง 
ประกอบด้วย 24 ข้อคำถาม ลักษณะคำตอบแบ่งเป็น 7 
ระดับ จาก “ไม่ได้บรรยายลักษณะของฉันเลย” จนถึง 
“บรรยายได้ตรงลักษณะของฉันมากที่สุด” ค่าคะแนน
แบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 42 - 102 คะแนน คะแนนยิง่มาก
แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมอีตัมโนทศันท์างเพศในเชงิบวกมาก     
 สว่นที ่5 แบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส (DAS)20 
ใชแ้บบสอบถามของสปาเนยีร(์Spanier) ซึง่แปลเปน็ไทย
โดย สายพณิ เกษมกจิวฒันา ประกอบดว้ย 32 ขอ้คำถาม  
ลกัษณะคำตอบแบง่เปน็ 6 ระดบั จาก “ไมเ่หน็ดว้ยเสมอ” 
จนถงึ “เหน็ดว้ยเสมอ” คา่คะแนนแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 
1-161 คะแนน คา่คะแนนยิง่มากแสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมี
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสด ี 
 ส่วนที ่ 6 แบบวัดการทำหน้าที่ทางเพศและการ
เปลีย่นแปลงของชอ่งคลอด (SVQ) ของเจนเซน่และคณะ 
(Jensen et al.)21 เจนเซ่นได้แจ้งไว้ท้ายแบบสอบถาม 
อนญุาตใหผู้ท้ีส่นใจสามารถนำแบบสอบถามนี้ไปใช้ได ้ ผูว้จิยั
จงึแปลแบบสอบถามเปน็ภาษาไทย และแปลยอ้นกลบัเปน็
ภาษาองักฤษโดยผูเ้ชีย่วชาญ หลงัจากนัน้จงึนำไปใหผู้ท้รง
คุณวุฒิตรวจสอบ แบบสอบถามประกอบด้วย 24 ข้อ
คำถาม  ลกัษณะคำตอบของแบบสอบถามแบง่ออกเปน็ 4 
ระดบัจาก “ไมเ่ลย” จนถงึ “มาก” คา่คะแนนแบบสอบถาม
อยูร่ะหวา่ง 15 - 104 คะแนน คะแนนนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 
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41 แสดงวา่มคีวามบกพรอ่งทางเพศ 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ ได้รับการ
พจิารณารบัรองใหด้ำเนนิการได ้ จากคณะกรรมการจรยิธรรม
ในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [เลขที ่ 244/
2551(EC4)] โรงพยาบาลราชวถิ ี (เลขที ่ 053/2551) และ
จากโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ฯ (เลขที ่ 722/2551) ผูว้จิยั
แนะนำตวักบักลุม่ตวัอยา่ง แจง้วตัถปุระสงคข์องการศกึษา 
อธบิายถงึประโยชนข์องการศกึษา การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่
ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอยา่งมสีทิธิท์ีจ่ะตอบรบัหรอืปฏเิสธการเขา้
รว่มโครงการวจิยั การตอบรบัหรอืปฏเิสธไมม่ผีลใดๆ ตอ่การ
รักษาพยาบาล เมื่อเข้าร่วมการวิจัยแล้วสามารถออกจาก
การวิจัยได้เมื่อต้องการ โดยยังคงได้รับการดูแลรักษา
พยาบาลตามปกต ิ ในการเกบ็ขอ้มลู เพือ่เปน็การรกัษาสทิธิ ์ 
ผู้ป่วย ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยนั่งรอ
เรยีกตรวจ หรอืเมือ่กลุม่ตวัอยา่งตรวจรกัษาเสรจ็แลว้เทา่นัน้  
เมือ่ไดร้บัความยนิยอมจากกลุม่ตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัจงึเริม่
ทำการศกึษา โดยนำกลุม่ตวัอยา่งไปยงัหอ้งทีม่ดิชดิมคีวาม
เปน็สว่นตวั   
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 6 ส่วน จำนวน 119 ข้อ ในระหว่างการตอบ
แบบสอบถามหากเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัย ผู้วิจัยจะ
ทำการอธิบายและชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ การตอบ
แบบสอบถามใชเ้วลานานประมาณ 45 นาท ี หากพบกลุม่
ตัวอย่างรายใดมีภาวะซึมเศร้า ผู้วิจัยจะรายงานแพทย์
เจา้ของไขเ้พือ่ใหก้ารรกัษาทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรม
สำเร็จรูป สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย   
การแจกแจง รอ้ยละ ความถี ่สถติไิคสแควร ์ independent 
t-test และการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ (Binary Logistic 
Regression)  
 
ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่งมอีายรุะหวา่ง 33-68 ป ีอายเุฉลีย่ 48.8 
ป ี กลุ่มตัวอย่างเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 58 ทำงานประจำ   
รอ้ยละ 42 ระดบัการศกึษาไม่ไดศ้กึษาจนถงึระดบัประภม
ศึกษา ร้อยละ 71.33 รายได้ครอบครัวน้อยกว่า 15,000 
บาทตอ่เดอืน รอ้ยละ 56.5 กลุม่ตวัอยา่งมาพบแพทยเ์มือ่
ระยะของโรคมกีารลกุลามไปมากแลว้ รอ้ยละ 58 กอ่นได ้ 
รบัการรกัษากลุม่ตวัอยา่งมเีพศสมัพนัธก์บัคูค่รองมากกวา่
หนึ่งครั้งต่อเดือนร้อยละ 60.8 กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่มีเพศ
สมัพนัธก์บัคูค่รองเลยตัง้แตก่อ่นเริม่การรกัษา รอ้ยละ 12.2   

 1. ลักษณะความบกพร่องทางเพศที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
ตวัอยา่งหลงัไดร้บัการรกัษา 
 ภายหลงัการรกัษากลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูส้กึสนใจทาง
เพศและความตอ้งการทางเพศลดลง รอ้ยละ 55.3 และกลุม่
ตวัอยา่งทีย่ตุกิารมเีพศสมัพนัธก์บัคูค่รองเพิม่ขึน้จาก รอ้ยละ 
12.2 เปน็รอ้ยละ 46.67 กลุม่ตวัอยา่งทีย่งัคงมเีพศสมัพนัธ์
กบัคูค่รอง มปีญัหาความบกพรอ่งทางเพศ ไดแ้ก ่ รูส้กึเจบ็
หรอืปวดในขณะมเีพศสมัพนัธ ์ รอ้ยละ 65 ไมรู่ส้กึถงึจดุสดุ
ยอดและไมรู่ส้กึผอ่นคลายเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์ รอ้ยละ 22.5  
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าช่องคลอดมีขนาดเล็กลงภายหลัง  
การรักษา ร้อยละ 58 และมีความผิดปกติของผนังเยื่อบ ุ 
ชอ่งคลอด โดยความผดิปกตทิีพ่บมากทีส่ดุคอืการเกดิชอ่ง
คลอดตบีตนัรอ้ยละ 41.2 กลุม่ตวัอยา่งไมม่ภีาวะซมึเศรา้
รอ้ยละ 82 มคีา่คะแนนเฉลีย่ในการตอบแบบสอบถามภาวะ
ซมึเศรา้ 11.78 คะแนน ระยะเวลาเฉลีย่ภายหลงัสิน้สดุการ
รักษาจนถึงวันที่เก็บข้อมูลเท่ากับ 39.37 เดือน และมี
คะแนนภาพลักษณ์ในระดับด ี ร้อยละ 87.33 ซึ่งเมื่อ
แจกแจงขอ้มลูทางคลนิกิจากการบนัทกึของแพทย ์พบขอ้มลู
ดงันี ้(ตารางที ่1)  

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จำแนก 
   ตามขอ้มลูทางคลนิกิจากการบนัทกึของแพทย ์

ขอ้มลูทางคลนิกิ 
ระยะของโรค (n=150) 
ระยะที ่1 
ระยะที ่2 
ระยะที ่3 
การเปลีย่นแปลงของ 
ชอ่งคลอด (n=150) 
มกีารเปลีย่นแปลง 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
ไม่ไดร้ะบไุว ้ 
ความผดิปกตขิองเยือ่บ ุ
ผนงัชอ่งคลอด (n=17) 
เกดิแผล 
เกดิผงัพดื 
เกดิการตบีตนั 
มรีทูะล ุ
ชอ่งคลอดตดิกนัแตย่งัไมเ่กดิการตบีตนั 

ความถี ่
 

63 
51 
36 
 
 

17 
55 
78 
 
  
1 
 4 
 7 
 1 
 3 

รอ้ยละ 
 

42
34
24

 
 

11.3 
36.7 
52

 

5.9 
23.5 
41.2 
5.9 

17.6 
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 2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิลในการทำนายความบกพรอ่งทางเพศ ในสตรทีีป่ว่ยเปน็มะเรง็ปากมดลกูภายหลงั
รกัษา 
         การศกึษาพบวา่ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความบกพรอ่งทางเพศอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .05) ไดแ้ก ่ระยะของ
โรค (λ2 = 10.165, p= .006) ประเภทการรกัษา (λ2 = 5.250, p= .022) อาย ุ(λ2 = 8.260, p= .041) และสมัพนัธภาพ  
ระหว่างคู่สมรส (λ2 = 6.300 , p= .043)  และการมีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสในระดับต่ำ สามารถทำนาย  
โอกาสเกดิความบกพรอ่งทางเพศไดม้ากทีส่ดุคา่ Odds ratio = 10.613  รองลงมาคอืโรคในระยะที ่3 และการมสีมัพนัธภาพ
ระหวา่งคูส่มรสในระดบัปานกลาง คา่ Odds ratio = 3.249 และ 2.248 อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p< .05) ตามลำดบั 
(ตารางที ่2)   

ตารางที ่2 การวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิ ของปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิความบกพรอ่งทางเพศในสตรทีีป่ว่ยเปน็มะเรง็ปากมดลกู 

ปจัจยั 
ระยะของโรค 
 ระยะที ่1 
 ระยะที ่2 
 ระยะที ่3 
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส 
 ตำ่ 
 ปานกลาง 
 ด ี

คา่ Odds Ratio  
 

Referent 
1.624 
3.249 

 
10.613 
2.248 

Referent 

ชว่งความเชือ่มัน่ รอ้ยละ 95 
 

Referent 
0.599-4.404 
1.066-9.903 

 
1.671-67.389 
1.017-4.967 
Referent 

คา่ p-value 
 

.113 

.341 

.038 
 

.012 

.045 
.15 

การอภิปรายผล
 จากข้อมูลลักษณะประชากรที่กล่าวไว้ ในข้างต้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมา ซึง่กลา่ววา่ โรคมะเรง็ปาก
มดลูกเป็นโรคที่เกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือใน
ประเทศที่ประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ22    

ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมาจากประเทศที่
กำลงัพฒันา มกัพบในสตรทีีม่อีายอุยู่ในชว่งวยักลางคนไม่
เกนิ 49 ป ี สตรเีหลา่นีม้กัมรีายไดต้ำ่ วา่งงาน มกีารศกึษา
นอ้ยขาดความรู้ในการดแูลตนเอง ทำให้โอกาสในการเขา้ถงึ
การรกัษาเปน็ไปได้ ไมด่เีทา่ทีค่วร ผูป้ว่ยสว่นใหญจ่งึมาพบ
แพทยเ์มือ่อาการของโรคเปน็มากแลว้ จำเปน็ตอ้งรกัษาดว้ย
วธิกีารทีซ่บัซอ้นมากขึน้7,3,22 ภายหลงัการรกัษาจงึมแีนวโนม้
ทีจ่ะเกดิความบกพรอ่งทางเพศขึน้ 
 ระยะของโรคและการรกัษามคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิ
ความบกพรอ่งทางเพศ  ระยะของโรคทีม่ากขึน้จะมกีารแพร่
กระจายของมะเรง็ลงมาทีบ่รเิวณชอ่งคลอด และลกุลามไป
ยังอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน การรักษาจึงซับซ้อนและ
ครอบคลมุลงมาบรเิวณชอ่งคลอดเกอืบทัง้หมด ภายหลงัการ
รกัษา ความยาวและขนาดของชอ่งคลอดจะลดลง มคีวาม
ไม่สุขสบายหรือรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์12 เมื่อ

ทดสอบอำนาจในการทำนายของระยะโรคตอ่ความบกพรอ่ง
ทางเพศ พบวา่โรคมะเรง็ปากมดลกูในระยะที ่ 3 มอีทิธพิล
ตอ่การทำนายการเกดิความบกพรอ่งทางเพศ เนือ่งจากใน
ระยะนีม้ะเรง็มกีารลกุลามเขา้ไปในเนือ้เยือ่ตลอดความยาว
ของชอ่งคลอด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยทีม่รีะยะของโรคใน
ระยะที ่ 1 และ 2 ภายหลังการรักษาถึงแม้จะสามารถ
ควบคุมโรคไว้ ได ้ แต่ก็มีการทำลายช่องคลอดจนสูญเสีย
หนา้ที ่ สง่ผลใหช้อ่งคลอดมคีวามยดืหยุน่นอ้ยลง แคบมาก
ขึ้น ไม่สามารถหลั่งสารหล่อลื่นในขณะมีเพศสัมพันธ์ได ้  
ผูป้ว่ยไมส่ามารถมเีพศสมัพนัธ์ได ้ หรอืมคีวามรูส้กึเจบ็หรอื
ปวดขณะมเีพศสมัพนัธ์8   
 ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการทำผา่ตดั Radical hysterectomy  
มีการตัดบริเวณช่องคลอดด้านบนออก เกิดการทำลาย
เนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณข้างเคียง ร่วมกับการตัด 
cardinal ligament และ uterosacral ligament ออก ทำให้
เสน้ประสาท uterovaginal  ซึง่อยู่ใน ligament ดงักลา่วถกู
ทำลายด้วย การรับความรู้สึกที่บริเวณ clitoris และช่อง
คลอดจงึลดลง ภายหลงัการผา่ตดัชอ่งคลอดจงึมขีนาดและ
ความยาวลดลง มีความตื่นตัวตอบสนองต่อการเล้าโลม  
ลดลง หรอืเมือ่มเีพศสมัพนัธก์็ไมส่ามารถบรรลจุดุสดุยอด
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ได้4,8,23 ผูป้ว่ยทีอ่ายมุากกวา่ 40 ปหีรอืมบีตุรเพยีงพอแลว้ 
อาจถูกตัดรังไข่ร่วมด้วย23 ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยจึงมีระดับ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนลดลง ทำใหผ้นงั
เยือ่บชุอ่งคลอดบางตวัลง กลา้มเนือ้เรยีบของชอ่งคลอดฝอ่
เหีย่วและหดตวั9 เมือ่มเีพศสมัพนัธจ์งึรูส้กึเจบ็ปวด  
 มะเรง็ปากมดลกูในระยะลกุลาม แพทยจ์ำเปน็ตอ้งใช้
รงัสรีกัษารว่มดว้ย การรกัษาดว้ยรงัสทีำใหร้งัไขซ่ึง่สามารถ
ทนทานต่อรังสีได้ ไม่เกิน 1,600 เซนติเกรย์24 ถูกทำลาย  
การฉายรังสีร่วมกับการสอดใส่สารกัมมันตรังสีทำให้ช่อง
คลอดได้รับรังสีในปริมาณที่มากกว่า 10,000 เซนติเกรย ์ 
ทำใหห้ลอดเลอืดซึง่ไปเลีย้งบรเิวณชอ่งคลอดเกดิการอดุตนั
และฝอ่ เกดิผงัพดืในชอ่งคลอด ภายหลงัการรกัษาดว้ยรงัส ี
ชอ่งคลอดไมส่ามารถผลติสารหลอ่ลืน่ได ้ เมือ่มเีพศสมัพนัธ์
จงึรูส้กึเจบ็ปวด ทำใหค้วามตอ้งการและความตืน่ตวัในเรือ่ง
เพศลดลง2 ภายหลงัไดร้บัรงัส ี รา่งกายมกีารตอบสนองโดย
เกดิกระบวนการอกัเสบของชอ่งคลอด ทา้ยทีส่ดุจงึเกดิการ
ตีบตันของช่องคลอดตามมา24 ดังนั้นผู้ป่วยที่มาพบแพทย์
เมื่อระยะของโรคเป็นมากแล้ว การรักษาก็จำเป็นต้องซับ
ซอ้นมากขึน้ ทำใหม้กีารเปลีย่นแปลงของชอ่งคลอดมากขึน้ 
และเกิดความบกพร่องทางเพศได้มากกว่าผู้ป่วยที่มีระยะ
ของโรคในระยะตน้ๆ    
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า การรักษามีความสัมพันธ์ต่อ
การเกดิความบกพรอ่งทางเพศ แต่ไมม่อีทิธพิลในการทำนาย
ความบกพรอ่งทางเพศได ้ อาจเนือ่งมาจากความคลา้ยคลงึ
กันของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับรังสีรักษามี
มากถึงร้อยละ 73.3 ส่งผลให้ในปัจจัยด้านการรักษาไม่มี
ความหลากหลายพอทีจ่ะทำนายการเกดิความบกพรอ่งทาง
เพศได ้  
 อายุมีความสัมพันธ์กับความบกพร่องทางเพศ สตรี
มอีายมุากขึน้ รงัไขจ่ะเสือ่มหนา้ที่ในการทำงาน ระดบัของ
ฮอรโ์มนเพศในเลอืดลดลง ความตอ้งการทางเพศ ความตืน่ตวั 
การตอบสนองทางเพศจึงลดลงด้วย ผนังเยื่อบุช่องคลอด  
มกีารเปลีย่นแปลงทำใหช้อ่งคลอดแหง้ เตา้นมหยอ่นยาน 
และไมต่ืน่ตวัเมือ่ถกูสมัผสัเหมอืนเคย9 กลา้มเนือ้ในอุง้เชงิ
กรานหดตัวน้อยลง ทำให้ช่องคลอดไม่กระชับ เมื่อมีเพศ
สัมพันธ์จึงบรรลุจุดสุดยอดได้ยาก9 แม้อายุจะมีความ
สมัพนัธก์บัการเกดิความบกพรอ่งทางเพศ แต่ไม่ใชป่จัจยัทีม่ี
อทิธพิลในการทำนาย เนือ่งจากการวจิยัครัง้นี ้ กลุม่ตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องอาย ุ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมอีายไุมเ่กนิ 49 ป ี ถงึรอ้ยละ 54.67 ทำให้ ไมม่ี

ความแตกตา่งเมือ่นำมาวเิคราะหท์างสถติ ิ 
 สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ ์ และมี
อทิธพิลในการทำนายความบกพรอ่งทางเพศ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาทีผ่า่นมา ซึง่พบวา่ความบกพรอ่งทางเพศทีเ่กดิใน
สตร ี มีผลมาจากสัมพันธภาพของคู่สมรส25 คู่สมรสที่มี
สมัพนัธภาพที่ไมด่ ี มคีวามขดัแยง้กนัมกัเกดิความบกพรอ่ง
ทางเพศได้มากกว่าคู่สมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดี26 การที่คู่
สมรสมสีมัพนัธภาพทีด่ตีอ่กนั ยอ่มสง่ผลตอ่บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในครอบครัว เกิดการยอมรับ มีความเห็นอก
เหน็ใจและเขา้ใจในกนัมากขึน้27 ทำใหก้จิกรรมทางเพศหรอื
เพศสัมพันธ์ดีด้วย สัมพันธภาพที่ดีมีพื้นฐานมาจากความ  
เชื่อใจ ความรัก การสื่อสารที่ด ี การมีความคิดเห็นและ
ตดัสนิใจรว่มกนัของสามภีรรยา14 การเกดิความขดัแยง้ในคู่
สมรสจะทำใหส้ตรมีกีารตอบสนองตอ่เรือ่งเพศเปลีย่นแปลง
ไป ความตอ้งการความตืน่ตวัทางเพศลดลง ไมถ่งึจดุสดุยอด
เมื่อมีเพศสัมพันธ ์ ในบางรายมีความขัดแย้งกับคู่ครอง  
จนนำไปสู่การแยกตัวและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์28  
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสมอีทิธพิลอยา่งมากตอ่ชวีติดา้น
เพศของสตรี27 การมสีมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสในระดบัตำ่
อาจเรยีกวา่ สมัพนัธภาพเปน็ไปในเชงิลบ ในสมัพนัธภาพ
ประเภทนี ้ จะพบวา่สามีไมเ่อาใจใส ่ ละเลย ไมเ่ปน็แหลง่
สนบัสนนุทีด่ ี และมกัมคีวามคดิเหน็ขดัแยง้กบัภรรยา การมี
เพศสมัพนัธใ์นคนกลุม่นีข้ึน้อยูก่บัความตอ้งการของฝา่ยชาย
เปน็หลกั โดยไมค่ำนงึถงึความรูส้กึ ความตอ้งการ หรอืความ
เจบ็ปวดของฝา่ยหญงิ28 ภรรยาจงึมคีวามรูส้กึและรบัรูต้อ่คู่
ครองในแง่ลบ ไม่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ตื่นตัว
ตอบสนองเมือ่ไดร้บัการเลา้โลม27  
 สัมพันธภาพในระดับปานกลาง เป็นสัมพันธภาพที่
ขาดการสนบัสนนุทีด่จีากสามเีชน่เดยีวกนั สมัพนัธภาพใน
ลกัษณะนีอ้าจเกดิขึน้ หรอืพบได้ในในกรณทีีภ่รรยาปกปดิ 
หรอืไม่ไดบ้อกเลา่เกีย่วกบัโรค หรอืความเจบ็ปว่ยของตวัเอง
ใหส้ามฟีงั หลกีเลีย่งทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ ์ ทำใหเ้กดิความขดั
แย้งตามมา28 เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น การมีปฏิสัมพันธ ์ 
การสือ่สารระหวา่งสามภีรรยายอ่มลดลงและหากปลอ่ยให้
ความสัมพันธ์ดำเนินไปในลักษณะนี ้ นานวันเข้าก็จะเกิด
กำแพง หรอืสิง่ทีม่าขดัขวางการมปีฏสิมัพนัธท์างเพศและ
เกิดความบกพร่องทางเพศขึ้น27 ผลในการวิจัยครั้งนี้กลุ่ม
ตวัอยา่งจำนวน 9 ราย สามารถมเีพศสมัพนัธก์บัสามีไดต้าม
ปกตเิหมอืนกอ่นการรกัษา ซึง่สอบถามพบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
รูส้กึกลวั และรูส้กึเจบ็มากเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกหลงัสิน้
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สดุการรกัษา แตค่วามกลวัและเจบ็ปวดลดลงในครัง้ตอ่ๆ มา 
เพราะความรกั ความเขา้ใจทีส่ามมีีใหก้บักลุม่ตวัอยา่ง เวลา
เจบ็ปว่ยไมเ่คยทอดทิง้  
 ภาวะซมึเศรา้ไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละไมม่อีทิธพิลในการ
ทำนายความบกพรอ่งทางเพศ เนือ่งจากการใชว้ธิสีวดมนต ์
ทำสมาธ ิ ความเชือ่วา่โรคนีเ้ปน็ผลมาจากกรรม การไดร้บั
กำลงัใจจากครอบครวั การสิน้สดุการรกัษามาเปน็ระยะเวลา
นาน ทำใหก้ลุม่ตวัอยา่งปรบัตวัไดด้ขีึน้ การศกึษาในครัง้นีจ้งึ
แตกตา่งจากการศกึษาทีผ่า่นมา ภาพลกัษณพ์บวา่ไมม่คีวาม
สมัพนัธแ์ละไมม่อีทิธพิลในการทำนายความบกพรอ่งทางเพศ 
เนือ่งจากโรคมะเรง็ปากมดลกูเปน็โรคทีเ่กดิขึน้ภายในรา่งกาย 
ไม่ไดท้ำใหร้ปูรา่งภายนอกของผูป้ว่ยเปลีย่นไป ถงึแมว้า่กลุม่
ตวัอยา่งสว่นใหญจ่ะไดร้บัการรกัษาดว้ยรงัส ี ทำใหผ้วิหนงั
บรเิวณอุง้เชงิกรานสดีำคลำ้ แตร่อยคลำ้ดงักลา่วสามารถหาย
ไปเองภายใน 50-60 วนัหลงัจากฉายรงัสคีรบ24 สง่ผลใหเ้มือ่
นำมาวเิคราะหจ์งึไมพ่บความแตกตา่งทางสถติ ิ อตัมโนทศัน์
ทางเพศพบว่าไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีอิทธิพลในการ
ทำนายความบกพรอ่งทางเพศ ซึง่แตกตา่งจากการศกึษาที่
ผา่นมา อาจเนือ่งมาจากไมว่า่กลุม่ตวัอยา่งจะมอีตัมโนทศัน์
ทางเพศเชงิบวกหรอืลบ หากอยู่ในระยะของโรคระยะเดยีวกนั 
ได้รับการรักษาที่เหมือนกัน ก็มีการสูญเสียหน้าที่ของช่อง
คลอดและรงัไข่ไมแ่ตกตา่งกนั29 ดงันัน้การทำหนา้ทีท่างเพศ
จงึมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัเชน่กนั  

สรุปและข้อเสนอแนะ
  ภายหลังการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมีลักษณะ
ความบกพรอ่งทางเพศเกดิขึน้ เชน่ ความรูส้กึเจบ็หรอืปวด
ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ ไมรู่ส้กึถงึจดุสดุยอด และไมส่ามารถมี
เพศสมัพนัธก์บัคูค่รองจนเสรจ็กจิสมบรูณ์ได ้ จำนวนผูป้ว่ยที่
ยุติการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังรักษา  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความบกพร่องทางเพศ ได้แก ่
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสและการเปน็โรคในระยะที ่3  
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยันี ้ อาจนำไปใชเ้ปน็ขอ้มลู
เบือ้งตน้ในการจดัทำแนวปฏบิตัทิางการพยาบาล เพือ่ชว่ย
ลดความบกพรอ่งทางเพศในผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกูภายหลงั
ไดร้บัการรกัษาและการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรทำการศกึษาเพิม่
เตมิในกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็คูค่รองของผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกู 
ในเรื่องความบกพร่องทางเพศ รวมไปถึงศึกษาผลการใช้
แนวปฏบิตักิารพยาบาล ในการลดความบกพรอ่งทางเพศใน
ผูป้ว่ยมะเรง็ปากมดลกู 
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