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Abstract
 Purpose: To investigate the correlation of the functional status, intimacy and knowledge of sexual function 
and sexual function in patients receiving valvular replacement surgery. 
 Design: A descriptive correlational design.
 Methods: The sample group comprised 88 patients after receiving valvular replacement surgery.  
The samples were collected by using 5 instruments 1) personal data interview and record form 2) daily activity 
performance interviewing form 3) intimacy questionnaire 4) sexual function questionnaire 5) knowledge of 
sexual function evaluation form. Descriptive statistics and Spearman’s rank correlation were used for the data 
analysis.
 Main findings: Sexual function in the patients after receiving valvular replacement surgery was in the 
good level 59.1%, no change 9.1% and the worse level 31.8% compared with their sexual function in the  
preoperative period. Functional status was positively correlated with sexual function in term of perspectives of 
the spouse/sexual partners with statistical significance (r = .23, p < .05) but not correlated with the overall scores 
of sexual function. Intimacy was negatively correlated with sexual function in terms of sexual activity with 
statistical significance (r = - .22, p < .05), but not correlated with the overall scores of sexual function. Knowledge 
about sexual function was not correlated with the overall scores of sexual function and each item.
 Conclusion and recommendations: According to the findings of the present study, physical function is 
associated with sexual function in the terms of spouse’s/sexual partner’s perspectives and intimacy was found 
to be correlated with sexual function in the area of sexual activity with statistical significance. Thus, guidelines 
should be developed for the care and education of patients and their spouses/sexual partners to cover problems 
with sexual performance and encourage patients and their spouses/partners to be involved in rehabilitation 
following surgery.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำาหน้าท่ีของร่างกาย ความใกล้ชิดสนิทสนม และความรู้เร่ืองการปฏิบัติทาง

เพศกับการปฏิบัติทางเพศในผู้ป่วยผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ 

 รูปแบบก�รวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงบรรยาย

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ จำานวน 88  ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

และแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน แบบสอบถามความใกล้ชิดสนิทสนม 

แบบสอบถามความรู้เร่ืองการปฏิบัติทางเพศและแบบประเมินการปฏิบัติทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน

 ผลก�รวิจัย: การปฏิบัติทางเพศของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ เม่ือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติทางเพศใน 

ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด มีระดับดีข้ึน ร้อยละ 59.1 ระดับเท่าเดิม ร้อยละ 9.1 และระดับแย่ลง ร้อยละ 31.8 การทำาหน้าท่ีของร่างกายมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติทางเพศในด้านมุมมองต่อคู่สมรส/คู่นอน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = .23, p < .05) แต่ไม่มีความ

สัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศโดยรวม ความใกล้ชิดสนิทสนมมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติทางเพศในด้านการมีกิจกรรมทาง

เพศ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = - .22, p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศโดยรวม ความรู้เร่ืองการปฏิบัติทางเพศ

ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศโดยรวมและแต่ละด้าน 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยด้านการทำาหน้าท่ีของร่างกายมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทาง

เพศในด้านมุมมองต่อคู่สมรส/คู่นอนและปัจจัยด้านความใกล้ชิดสนิทสนม มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศในด้านการมีกิจกรรม

ทางเพศอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจึงควรมีการพัฒนาแนวทางในการดูแล และมีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและคู่สมรส/คู่นอนให้ครอบคลุม

ปัญหาการปฏิบัติทางเพศและส่งเสริมให้ ผู้ป่วยและคู่สมรส/คู่นอนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสภาพภายหลังการผ่าตัด

คำ�สำ�คัญ: ผู้ป่วยผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ การปฏิบัติทางเพศ การทำาหน้าท่ีของร่างกาย ความใกล้ชิดสนิทสนม ความรู้เร่ืองการปฏิบัติ
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