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Erectile Dysfunction and Quality of Life among  
Diabetic Men: A Systematic Review of Quantitative 
Studies 
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Abstract
 Purpose: To synthesize quantitative studies associated with quality of life (QoL) among  
diabetic men with erectile dysfunction (ED).
 Design: A quantitative systematic review was conducted. Searches of PubMed, CINAHL, and 
EBSCO were performed between January 2000 and September 2016. The main terms were “quality 
of life” and “erectile dysfunction.” Two authors independently assessed methodological quality using 
QualSyst tool. 
 Main findings: Six quantitative studies concerned mostly with quality of life among diabetic 
men with ED were included in this review. All high-quality studies reported that diabetic erectile 
dysfunction (DED) had a negative impact on QoL, with increased severity of ED correlating with 
a lower QoL. The QoL for diabetic men with ED was worse than that of nondiabetic men with ED. 
 Conclusion and recommendations: The existing high-quality scientific evidence reports that 
DED has negative effects on QoL, mainly in the dimensions of psychology and social relationships. 
Health care providers should actively assess erectile dysfunction in diabetic men in order to help 
alleviate the negative impact of DED on QoL. Future research should focus on a causal relationship 
between DED and QoL.
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ภาวะ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
เบาหวานชาย: การทบทวนวิจัยเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ
ปุลวิชช์ ทองแตง, พย.ด.1 จันทร์จิรา สีสว่าง, พย.ด.2

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชายท่ีมีภาวะเส่ือมสมรรถภาพ

ทางเพศ

 รูปแบบการศึกษา:	 เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	 โดยศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ	 มีการสืบค้นจาก 

ฐานข้อมูล	PubMed,	CINAHL	และ	EBSCO	ท่ีตีพิมพ์ต้ังแต่เดือนมกราคม	ปี	ค.ศ.	2000	ถึงเดือนกันยายน	ปี	ค.ศ.	2016	

คำาสำาคัญหลักท่ีใช้ในการค้นหาคือ	 “คุณภาพชีวิต”	 และ	 “ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ”	 ผู้เขียนท้ังสองคนประเมิน

คุณภาพระเบียบการวิจัยด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองมือ	QualSyst	

 ผลการศึกษา:	งานวิจัยเชิงปริมาณจำานวน	6	เร่ือง	ถูกนำามาวิเคราะห์ในการทบทวนน้ี	งานวิจัยท้ังหมดมีคุณภาพสูง

และให้ข้อมูลว่า	ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศจากโรคเบาหวานมีผลกระทบทางลบกับคุณภาพชีวิต	 โดยความรุนแรง

ของภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุณภาพชีวิตตำา่ลง	 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชายท่ีมีภาวะ

เส่ือมสมรรถภาพทางเพศตำา่กว่าผู้ป่วยชายท่ีไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่มีภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีคุณภาพสูงรายงานว่าภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศมีผลกระทบ

ทางลบต่อคุณภาพชีวิต	 โดยเฉพาะด้านจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคม	 บุคลากรด้านสุขภาพควรมีการประเมินภาวะ

เส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยเบาหวานชาย	 เพ่ือสามารถช่วยลดผลกระทบทางลบของภาวะเส่ือมสมรรถภาพ 

ทางเพศต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชาย	การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง

ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศและคุณภาพชีวิต	
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