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Abstract 
 Sexual dysfunction is a common symptom among pre-dialysis patients with chronic kidney disease. 
Sexual dysfunction affects relationships of patients and their partner. This article aimed to review the   
evidence about sexual dysfunction, related factors and nurse’s role in sexual dysfunction management 
among pre-dialysis patients with chronic kidney disease. Factors related to sexual dysfunction among    
patients were abnormal sex hormone, comorbidities, drugs, psychological factors, advanced age, anemia, 
socioeconomic factors, smoking and alcohol. Nurses can play a role in managing symptoms of sexual   
dysfunction among pre-dialysis patients with chronic kidney disease by providing valuable suggestions and 
knowledge, and promoting marital adjustment to improve sexual life and quality of life. 
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บทคัดย่อ 

ความบกพร่องด้านเพศสัมพันธ์เป็นอาการท่ีพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต ซึ่งความบกพร่อง
ดา้นเพศสมัพันธส์ง่ผลกระทบตอ่ความสมัพันธข์องผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงักอ่นการบ าบดัทดแทนไตและคูส่มรส บทความนีม้วีตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องด้านเพศสัมพันธ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และบทบาทของพยาบาลในการจัดการ
อาการความบกพร่องด้านเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความบกพร่องด้าน
เพศสมัพันธใ์นผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงักอ่นการบ าบดัทดแทนไต ประกอบดว้ย ความผดิปกตขิองฮอรโ์มนเพศ โรคประจ าตวั ยาทีใ่ชป้ระจ า 
ภาวะด้านจิตใจ อายุที่เพ่ิมขึ้น ภาวะโลหิตจาง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ พยาบาล
สามารถแสดงบทบาทการจัดการอาการความบกพร่องด้านเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต ด้วยการ
ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ และส่งเสริมการปรับตัวของคู่สมรส กับการท าหน้าที่ทางเพศที่เหมาะสมกับโรคและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
ที่ดีข้ึน 
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