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Abstract 
 Research studies related to sexual relationship such as sexual function, sexual dysfunction, sexual symptom 
or sexual education have been interested from the evidence of increased sexual research studies during the past 
5 years. The selection of a proper, right and efficient instrument in diagnosis and evaluation of sexual function 
is needed. Therefore, the researcher needs to analyze and decide to choose the appropriate instrument to use in 
his/her study. The author presents 2 sexual function instruments which are usually used to measure sexual 
function in the patients such as international index of erectile function (IIEF) and scale for quality of sexual 
function (QSF). The quality of the instruments is included. 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ การทำาหน้าท่ีทางเพศ (sexual function) การทำาหน้าท่ีทางเพศท่ีผิดปกติ (sexual dysfunction) อาการ

ทางเพศ (sexual symptom) หรือการให้ความรู้ทางเพศ (sexual education) เป็นท่ีสนใจ ดังจะเห็นได้จากจำานวนงานวิจัยในฐานข้อมูล

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน การให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในการวินิจฉัย และประเมินประสิทธิภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ ดังน้ันผู้วิจัยจำาเป็นต้องทำาการวิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกเคร่ืองมือ

เพ่ือใช้วัดการทำาหน้าท่ีทางเพศท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือในการวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศ 2 เคร่ืองมือ ท่ีมักนิยมใช้ในการวัดการทำาหน้าท่ี

ทางเพศในผู้ป่วย ได้แก่ แบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ (International Index of Erectile Function: IIEF) และ

เคร่ืองมือวัดคุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ (Scale for Quality of Sexual Function: QSF) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินการทำา

หน้าท่ีทางเพศจะได้นำาเสนอ รวมท้ังการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ

คำ�สำ�คัญ: การทำาหน้าท่ีทางเพศ เคร่ืองมือวัดคุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ เคร่ืองมือวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศ
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 ปัจจุบันในการทำาการวิจัยเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น

ในเร่ืองการทำาหน้าท่ีทางเพศ (sexual function) การทำาหน้าท่ีทาง

เพศท่ีผิดปกติ (sexual dysfunction) อาการทางเพศ (sexual  

symptom) หรือการให้ความรู้ทางเพศ (sexual education) เป็นท่ี

สนใจ ดังจะเห็นได้จากจำานวนงานวิจัยในฐานข้อมูล OVID ท่ีเพ่ิม

ข้ึนจาก 1,367 เร่ือง เป็น 1,642 เร่ือง ในช่วงระยะเวลา 5 ปี แต่

การศึกษาเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ป่วยยังพบอยู่ในวงจำากัด 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง และจะพบน้อยมาก

ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด โดยเน้นในด้านการรักษาทางด้าน

ร่างกาย ปัญหาทางเพศยังเป็นปัญหาท่ีถูกมองข้ามไป หากปัญหา

โรคทางกายท่ีได้รับการรักษาดีข้ึน แต่ปัญหาทางเพศอาจยังหลง

เหลืออยู่หรือมองข้ามไป อันจะนำามาซ่ึงปัญหาอ่ืนๆ ต่อไป เช่น 

ปัญหาในครอบครัว นำาไปสู่ความแตกแยก และสูญเสียความรู้สึก

ในการเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือหน้าท่ีสามี/ภรรยา       

 การให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยดังกล่าว จึงจำาเป็นต้อง

เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในการวินิจฉัย และประเมินประสิทธิภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ  

ดังน้ันผู้วิจัยจำาเป็นต้องศึกษา และตัดสินใจเลือกเคร่ืองมือเพ่ือ 

ใช้วัดการทำาหน้าท่ีทางเพศท่ีเหมาะสมกับการศึกษาน้ันๆ เช่น  

การใช้เคร่ืองมือวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศในเพศชาย เพศหญิง หรือ

ท้ังสองเพศ เคร่ืองมือท่ีใช้มักเป็นเคร่ืองมือท่ีได้ทำาการสร้างข้ึนใน

บริบทต่างประเทศ หรือต่างวัฒนธรรม ข้อคำาถามในการวัดการ

ทำาหน้าท่ีทางเพศในบุคคลต่างเช้ือชาติ วัฒนธรรม เคร่ืองมือท่ีใช้

ต้องคำานึงถึงวิธีการท่ีได้มาของคำาตอบ ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีมัก

ไม่พูดถึงเพศ การทำาหน้าท่ีทางเพศ หรือเป็นส่ิงท่ีน่าอายท่ีจะพูด

หรือปรึกษาเร่ืองทางเพศ อาจกระทบต่อผลการศึกษาท่ีได้ หากไม่

ได้คำานึงถึงเคร่ืองมือ การใช้เคร่ืองมือ วิธีการได้มาของคำาตอบ  

ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจนำาไปสู่ผลการศึกษาท่ีได้รับ

 การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการทำาหน้าท่ีทางเพศ มีการ

พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดทางเพศหลากหลาย เช่น แบบวัด

ดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ (international  

index of erectile function)1,2 เคร่ืองมือวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศ

หญิง (female sexual function instrument)3 เคร่ืองมือวัดคุณภาพ

การทำาหน้าท่ีทางเพศ (Scale for Quality of Sexual Function: 

QSF)4 เคร่ืองมือวัดความผิดปกติของการทำาหน้าท่ีทางเพศ  

(sexual dysfunction scale)5 เคร่ืองมือวัดความรู้ทางเพศ (sex 

education inventory: preferred and actual sources)6 เคร่ืองมือ

สัมภาษณ์ความรู้ทางเพศและชีวิตครอบครัว (family life and sex 

education questionnaire)7 เคร่ืองมือวัดทัศนคติท่ีสัมพันธ์กับ 

ทางเพศ (attitudes related to sexual concerns scale)8 ในท่ีน้ีจะ

ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือในการวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศ 2 เคร่ืองมือ 

ท่ีมักนิยมใช้ในการวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้ป่วย ได้แก่ แบบ

วัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ (International 

Index of Erectile Function: IIEF) ของ Rosen และคณะ1,2 และ

เคร่ืองมือวัดคุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ (Scale for Quality of 

Sexual Function: QSF) ของ Heinemann และคณะ3 ซ่ึงเป็นเคร่ือง

มือท่ีใช้ในการประเมินการทำาหน้าท่ีทางเพศในการศึกษาวิจัย

หลายเร่ือง

แบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ 
(International Index of Erectile Function: IIEF)1

 แบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ  

International Index of Erectile Function (IIEF) ของ Rosen และ

คณะ1,2 เป็นแบบสอบถามวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศของเพศชาย 

แปลเป็นภาษาไทยโดย อภิชาต กงกะนันทน์ และคณะ9 (ตาราง

ท่ี 1) แบบวัดน้ีได้รับการพัฒนาเป็นแบบประเมินด้วยตนเอง เพ่ือ

วัดการทำาหน้าท่ีทางเพศ หรือสมรรถภาพทางเพศ แบบวัดน้ีได้

ผ่านการหาความเช่ือม่ัน และความตรงในการวัดการทำาหน้าท่ีทาง

เพศในเพศชาย1,2 ได้รับการเสนอให้เป็นแบบประเมินท่ีได้รับการ

เลือกให้ใช้ในการศึกษาทดลองทางคลินิกเก่ียวกับภาวะหย่อน

สมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) จาก 1st  

International Consultation on Erectile Dysfunction10 การศึกษา

ทดลองทางคลินิกมากกว่า 50 เร่ือง2 ได้ใช้เคร่ืองมือน้ีในการวัดผล

ของการรักษาต่างๆ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูก

สันหลัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยซึมเศร้า และกลุ่มประชากรต่างๆ 

เช่น ในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย และใช้วัดในกลุ่มประชากรใน

สังคมต่างวัฒนธรรมหลากหลาย โดยมีความไวและความเฉพาะ

ในการวัดการเปล่ียนแปลงในปัญหาทางเพศท่ีสัมพันธ์กับการ

รักษาท่ีผู้ป่วยได้รับ

 แบบวัดน้ีเป็นแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเพ่ือประเมินการทำา

หน้าท่ีทางเพศในเพศชาย แบบวัดน้ีประกอบด้วยข้อคำาถาม

ท้ังหมด 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้านของหน้าท่ีทางเพศ ได้แก่ 

ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (erectile function) 6 

ข้อ ความสามารถในการถึงจุดสุดยอด (orgasmic function) 2 ข้อ 

ความต้องการทางเพศ (sexual desire) 2 ข้อ ความพึงพอใจใน

การมีเพศสัมพันธ์ (intercourse satisfaction) 3 ข้อ และความพึง

พอใจโดยรวม (overall satisfaction) 2 ข้อ ใช้เวลาในการตอบไม่

เกิน 15 นาที และรายงานว่าไม่มีความยาก จนถึงยากเล็กน้อย 

ในการเข้าใจแต่ละข้อคำาถาม มีการสร้างข้อคำาถามเหล่าน้ีใน 32 

ภาษาท่ัวโลก2 เช่น ภาษาเดนิช ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ (อเมริกัน 

ออสเตรเลีย และอังกฤษ) ภาษาฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาเล่ียน 

นอร์วีเจียน สแปนิส สวีดิส และอ่ืนๆ และได้มีการแปลเป็น 
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ภาษาไทยอีกหน่ึงภาษา  

 ก�รให้คะแนน  ข้อคำาถามท้ังหมด 15 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน

ต้ังแต่ 0-5 คะแนน มีคะแนนรวมท้ังหมด 0-75 คะแนน การแปล

ผลคะแนน ผู้ท่ีมีคะแนนสูงกว่า หมายถึง ผู้มีการทำาหน้าท่ีทางเพศ 

หรือสมรรถภาพทางเพศท่ีดีกว่าผู้ท่ีมีคะแนนต่ำา

ความเชื่อมั่น และความเที่ยงของแบบสอบถาม
 แบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ  

International Index of Erectile Function (IIEF) ของ Rosen และ

คณะ1,2 ได้รับการตรวจสอบความเท่ียงของแต่ละด้าน 5 ด้าน และ

โดยรวม โดยใช้ internal consistency และ test-retest ได้ค่า  

internal consistency ค่า Cronbach’s alpha อยู่ในช่วง .73 - .99 

และ test-retest reliability อยู่ในช่วง .64 - .84 ระหว่างด้านองค์

ประกอบท้ัง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กันสูง ได้ค่าจากการนำาไปใช้ใน

ประชากรกลุ่มต่างๆ ท่ีศึกษา แบบประเมินน้ีเป็นแบบประเมินด้วย

ตนเองท้ังในงานวิจัยและงานทางคลินิก แบบวัดน้ีแสดงให้เห็นว่า

มีความไว และเฉพาะในการวินิจฉัยการเปล่ียนแปลง อันเป็นผล

มาจากการรักษาในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางเพศ2

ต�ร�งท่ี 1 แสดงเคร่ืองมือ International Index of Erectile Function (IIEF)

1. อวัยวะเพศของท่านสามารถแข็งตัวได้ บ่อยคร้ัง เพียงใด

	o เกือบทุกคร้ัง หรือทุกคร้ัง 5

	o บ่อยคร้ัง (มากกว่าคร่ึง) 4

	o บางเวลา (ประมาณคร่ึงหน่ึง) 3

	o นานๆ คร้ัง 2

	o เกือบจะไม่มีเลย 1

	o ไม่มีเพศสัมพันธ์ 0

2.  เม่ือท่านได้รับการเร้าทางเพศแล้ว อวัยวะเพศแข็งตัวข้ึน 

 บ่อยแค่ไหนท่ีอวัยวะเพศจะสอดเข้าข้างในช่องคลอดได้

	o เกือบทุกคร้ัง หรือทุกคร้ัง 5

	o บ่อยคร้ัง (มากกว่าคร่ึง) 4

	o บางเวลา (ประมาณคร่ึงหน่ึง) 3

	o นานๆ คร้ัง 2

	o เกือบจะไม่มีเลย 1

	o ไม่เคยมีการเร้า 0

3. เม่ือท่านพยายามมีเพศสัมพันธ์ บ่อยแค่ไหน ท่ีท่านสามารถ

 สอดเข้าไปในช่องคลอดได้

	o เกือบทุกคร้ัง หรือทุกคร้ัง 5

	o บ่อยคร้ัง (มากกว่าคร่ึง) 4

	o บางเวลา (ประมาณคร่ึงหน่ึง) 3

	o นานๆ คร้ัง 2

	o เกือบจะไม่มีเลย 1

	o ไม่มีเพศสัมพันธ์ 0

4. -----

5. -----

6. -----

7. -----

8. -----

9. -----

10. ----

11. ----

12. -----

13. -----

14. ท่านมีความพึงพอใจในสัมพันธภาพทางเพศ กับคู่นอนของ

 ท่านเพียงใด

	 o พอใจมาก 5

	 o พอใจ 4

	 o พอใจปานกลาง 3

	 o ไม่พอใจ 2

	 o ไม่พอใจอย่างมาก 1

15. -----

3คำ�ช้ีแจง กรุณาทำาเคร่ืองหมายถูก (   ) ลงใน o หน้าข้อความ ท่ีตรงกับคำาตอบของท่านเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์และการตอบสนอง

 ทางเพศ
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 แบบประเมินคุณภ�พก�รทำ�หน้�ท่ีท�งเพศ (Scale for 

Quality of Sexual Function: QSF) เป็นแบบวัดระดับความ

สามารถในการทำาหน้าท่ีทางเพศ โดย Heinemann และคณะ4 แบบ

ประเมินคุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศน้ีได้พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้วัด

คุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศท้ังในเพศหญิงและชาย แบบวัด

ประกอบด้วยข้อคำาถาม 40 ข้อ โดยเป็นข้อคำาถามท่ัวไป 8 ข้อ 

และข้อคำาถามเฉพาะการทำาหน้าท่ีทางเพศจำานวน 32 ข้อ ซ่ึง

ประกอบด้วยแบบวัด 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพชีวิตทางด้าน

ร่างกาย-จิตใจ 2) การมีเพศสัมพันธ์ 3) การทำาหน้าท่ีทางเพศท่ี

สะท้อนด้วยตนเอง และ 4) การทำาหน้าท่ีทางเพศตามทัศนะคู่นอน 

 ในการศึกษาการทำาหน้าท่ีทางเพศมักจะนำาข้อคำาถามจำานวน 

19  ข้อมาทำาการศึกษา (ดังตารางท่ี 2) โดยตัดในส่วนคุณภาพชีวิต

ทางด้านร่างกาย-จิตใจ และคำาถามท่ัวไป ข้อคำาถามครอบคลุม

เร่ืองการทำาหน้าท่ีทางเพศท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ความปรารถนาในการ

มีเพศสัมพันธ์ ความต่ืนตัวทางเพศ การหล่ังน้ำาหล่อล่ืนขณะมี 

เพศสัมพันธ์ การถึงจุดสุดยอด ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์  

และความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ทางผู้ศึกษา11 ได้ทำา 

การขออนุญาตใช้เคร่ืองมือในการศึกษาเก่ียวกับการทำาหน้าท่ีทาง

เพศในกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดล้ินหัวใจ12 

ผ่าตัดบริเวณทวารหนัก เป็นต้น ตลอดจนขออนุญาตทำาการแปล

และแปลย้อนกลับ (back translation) ตามหลักการ และทำาการ

ตรวจสอบโดยเจ้าของเคร่ืองมืออีกคร้ัง เพ่ือความสอดคล้องของ

ภาษาและความถูกต้องของเคร่ืองมือ ตลอดจนได้มีการนำา 

เคร่ืองมือไปใช้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามในคนไทย

ประมาณ 10-20 นาที

 ก�รให้คะแนน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบท่ีมีคำาตอบ

เป็นอัตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ไม่

เลย ใช่เล็กน้อย ใช่ปานกลาง ใช่มาก และใช่อย่างย่ิง จำานวนข้อ

คำาถาม 19 ข้อ คะแนนรวมของข้อคำาถามท่ีนำามาใช้มีค่าอยู่ระหว่าง 

19-95 คะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อคำาถาม 

 ระดับท่ี 1 ไม่เลย ให้ 5 คะแนน

 ระดับท่ี 2 ใช่เล็กน้อย ให้ 4 คะแนน

 ระดับท่ี 3 ใช่ปานกลาง ให้ 3 คะแนน

 ระดับท่ี 4 ใช่มาก ให้ 2 คะแนน

 ระดับท่ี 5 ใช่อย่างย่ิง ให้ 1 คะแนน

 ก�รให้คะแนน  ข้อคำาถามท้ังหมด 19 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน

ต้ังแต่ 0-5 คะแนน มีคะแนนรวมท้ังหมด 0-95 คะแนน การแปล

ผลคะแนน ผู้ท่ีมีคะแนนสูงกว่า หมายถึง ผู้มีการทำาหน้าท่ีทางเพศ

ท่ีดีกว่าผู้ท่ีมีคะแนนต่ำา

ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงของแบบสอบถาม
 แบบประเมินคุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ (Scale for  

Quality of Sexual Function: QSF)3 เป็นแบบวัด และเปรียบเทียบ

คุณภาพของการทำาหน้าท่ีทางเพศ สำาหรับเพศหญิงและเพศชาย 

เคร่ืองมือน้ีได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ สามารถตอบและประเมิน 

ได้ง่าย

 แบบสอบถามได้รับการทดสอบความเช่ือม่ันท้ัง content หรือ 

face validity ทดสอบด้วย multivariate analysis of internal  

structure (factor analysis) และได้ทำาการทดสอบความเท่ียง  

โดยวัด Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .8 สำาหรับแบบวัด

ท้ังหมด และได้ค่าสำาหรับแบบวัดองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  

1) คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย-จิตใจ 2) การมีเพศสัมพันธ์  

3) การทำาหน้าท่ีทางเพศท่ีสะท้อนด้วยตนเอง และ 4) การทำาหน้าท่ี

ทางเพศตามทัศนะคู่นอน เท่ากับ .90, .82, .75, .57 ตามลำาดับ3 

แต่ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นของการพัฒนาเคร่ืองมือ ทำาให้มีผลการ

ตรวจสอบความเท่ียง และความเช่ือม่ันจากการศึกษาจำานวนน้อย 

ยังคงต้องดำาเนินการใช้เคร่ืองมือในการวิจัยต่อไป
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ต�ร�งท่ี 2 แสดงแบบประเมินคุณภาพการทำาหน้าท่ีทางเพศ (Scale for Quality of Sexual Function: QSF)

ข้อคว�ม

ท่านไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์

ตามปกติใช่ไหม

คู่นอน/คู่สมรสของท่านไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเก่ียว

กับการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติ

ท่านมีประสบการณ์อาการเจ็บปวดหรือปัญหาอ่ืนๆ เกิด

ข้ึนในขณะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

คู่นอน/คู่สมรสของท่านมีประสบการณ์อาการเจ็บปวด

หรือปัญหาอ่ืน ๆ เกิดข้ึนในขณะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

ท่านมีน้ำาหล่อล่ืนเพียงพอระหว่างกระบวนการมีเพศ

สัมพันธ์ท้ังหมด

ท่านมีความพึงพอใจอย่างย่ิงเม่ือถึงจุดสุดยอดในขณะมี

เพศสัมพันธ์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ระดับของก�รทำ�หน้�ท่ีท�งเพศ

 ไม่มีคู่นอน ไม่เลย ใช่เล็กน้อย ใช่ป�นกล�ง ใช่ม�ก ใช่อย่�งย่ิง

 (0) (1) (2) (3) (4) (5)

สรุป
 แบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ  

(international index of erectile function) และแบบประเมินคุณภาพ

การทำาหน้าท่ีทางเพศ (Scale for Quality of Sexual Function: 

QSF) ได้รับความนิยมในการนำามาใช้ในการวิจัยและในการปฏิบัติ

ทางคลินิก สามารถวัดหรือวิเคราะห์สมรรถภาพทางเพศหรือความ

ผิดปกติได้ โดยแบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทาง

เพศใช้สำาหรับการทดสอบในเพศชาย และแบบประเมินคุณภาพ

การทำาหน้าท่ีทางเพศสามารถนำาไปใช้ในการทดสอบในเพศชาย

และหญิง นอกจากน้ีแบบประเมินท้ังสองยังเป็นแบบประเมินด้วย

ตนเอง สามารถแสดงผลลัพธ์จากการให้ข้อมูลของผู้รับการ

ทดสอบ แต่ในขณะเดียวกัน การทำาหน้าท่ีทางเพศเป็นสัมพันธภาพ

ร่วมท้ังสองฝ่ายท้ังฝ่ายชายและหญิง ท่ีเป็นคู่สมรสหรือคู่นอน 

โดยท่ีเคร่ืองมือท้ังสองเป็นเคร่ืองมือท่ีพัฒนามาใช้วัดแต่เพียง

ความรู้สึก หรือประสบการณ์การทำาหน้าท่ีทางเพศของฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึง ไม่ได้ประเมินผลท้ังคู่ ทำาให้ได้ผลลัพธ์ท่ีอาจไม่ชัดเจนหรือ

ครอบคลุม ดังน้ันหากเคร่ืองมือใดได้รับการพัฒนาในการใช้วัดได้

ครอบคลุมองค์ประกอบของการทำาหน้าท่ีทางเพศท้ัง 5 ด้าน 

ตลอดจนครอบคลุมท้ังสองฝ่าย จะทำาให้ได้คะแนนท่ีเป็นผลลัพธ์

ของการทำาหน้าท่ีทางเพศท่ีครบถ้วนทุกมิติ สามารถนำาผลท่ีได้รับ

ไปวางแผนเพ่ือให้การช่วยเหลือ ไม่ให้นำาไปสู่ปัญหาทางเพศ  

อันอาจนำาไปสู่การดำาเนินของชีวิตคู่ท่ีเป็นปัญหาได้ นอกจากน้ี
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เคร่ืองมือวัดการทำาหน้าท่ีทางเพศมักมุ่งไปท่ีการวัดในกลุ่มคู่ต่าง

เพศ (เพศหญิงและเพศชาย) (heterosexual patients) จึงควรให้

ความสำาคัญกับการประเมินการทำาหน้าท่ีทางเพศในกลุ่มอ่ืนๆ 

ด้วย ตลอดจนควรคำานึงถึงการให้ความสำาคัญสำาหรับวัฒนธรรม 

ทางเพศท่ีต่างกัน จะทำาให้การศึกษาน้ันๆ สมบูรณ์ย่ิงข้ึน
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