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Abstract
 Purpose: To investigate the relationship between severity of urinary incontinence, knowledge 
about sexual function, intimacy, and sexual functions in female patients with urinary incontinence.
 Design: A descriptive correlation design. 
 Methods: The samples consisted of 92 women, aged 18 years old and above, who had been 
diagnosed with urinary incontinence and attended at an outpatient clinic of one University  
Hospital in Bangkok, Thailand. Data were collected using a demographic questionnaire, the  
International Consultation on Incontinence Questionnaire–Short Form, Knowledge about Sexual 
Function Assessment Form, Intimacy Scale, and the Female Sexual Function Index. Data were 
analyzed using descriptive statistics and the Spearman rank correlation coefficient.
 Main findings: The results showed that the average age of the samples was 54 years old (X = 
53.54, SD = 8.51). The mean score of their severity of urinary incontinence was at a moderate level 
(X = 8.50, SD = 4.46). The mean score of knowledge about sexual function was at a moderate level 
(X = 7.89, SD = 2.74), while the mean score of sexual function was at a dysfunction level. The mean 
score of intimacy with their spouse or partner was at a high level (X = 66.63, SD = 11.36). Their 
knowledge on sexual functions was positively related to sexual functions (r = .28, p < .05).  
Intimacy was also positively related to their sexual functions (r = .32, p < .05). However, there was 
no significant relationship between severity of urinary incontinence and sexual functions in this 
group of patients.
 Conclusion and recommendations: Based on the findings, the researchers recommended that 
nurses and healthcare providers should assess sexual function of female patients having urinary 
incontinence, and provide appropriate knowledge about sexual function for them. Moreover,  
intimacy between the couples or partners should be enhanced to promote better sexual functions 
in these women.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำาหน้าที่ทางเพศในผู้หญิงที่มีภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	 ความรุนแรงของภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่	 ความรู้เก่ียวกับการทำา
หน้าท่ีทางเพศ	ความใกล้ชิดสนิทสนม	กับการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้หญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่	
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยหญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่	จำานวน	92	ราย	ท่ีมารับการตรวจรักษา
แบบผู้ป่วยนอกท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 ในกรุงเทพมหานคร	 มีอายุต้ังแต่	 18	 ปีข้ึนไป	 เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบประเมินความรุนแรงของอาการกล้ันปัสสาวะไม่อยู่	แบบประเมินความรู้เก่ียวกับการ
ทำาหน้าท่ีทางเพศ	แบบประเมินความใกล้ชิดสนิทสนม	และแบบประเมินการทำาหน้าท่ีทางเพศ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงบรรยายและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน
 ผลการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉล่ีย	54	ปี	(X	=	53.54,	SD	=	8.51)	โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความรุนแรงของ
ภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	8.50,	SD	=	4.46)	ความรู้เก่ียวกับการทำาหน้าท่ีทางเพศอยู่ในระดับ
ปานกลาง	(X	=	7.89,	SD	=	2.74)	ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างคู่สมรสอยู่ในระดับสูง	(X	=	66.63,	SD	=	11.36)	ใน
ขณะท่ีการทำาหน้าท่ีทางเพศอยู่ในเกณฑ์บกพร่อง	(X	=	17.89,	SD	=	6.83)	ความรู้เก่ียวกับการทำาหน้าท่ีทางเพศมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการทำาหน้าท่ีทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (r	 =	 .28,	 p	<	 .05)	 และความ 
ใกล้ชิดสนิทสนม	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำาหน้าท่ีทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(r	=	.32,	
p	<	.05)	อย่างไรก็ตาม	ความรุนแรงของอาการกล้ันปัสสาวะไม่อยู่	ไม่มีความสัมพันธ์กับการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้หญิง
ท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	จากผลการศึกษาคร้ังน้ี	ผู้วิจัยเสนอแนะว่า	ทีมสุขภาพควรมีประเมินการทำาหน้าท่ีทางเพศ
ในผู้ป่วยหญิงท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่	 และควรมีการให้ความรู้ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการทำาหน้าท่ีทางเพศแก่ผู้ป่วย	 
รวมท้ังสนับสนุนการสร้างความใกล้ชิดระหว่างคู่สมรส	 เพ่ือส่งเสริมการทำาหน้าท่ีทางเพศในผู้ป่วยหญิงท่ีมีภาวะกล้ัน
ปัสสาวะไม่อยู่		
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