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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งหลังการรักษา และปจจัยที่มีความสัมพันธ ไดแก
ความพึงพอใจ การรับรูสมรรถนะแหงตน ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา การสนับสนุนทางสังคม ตอพฤติกรรมทางเพศของ
ผูปวยมะเร็งหลังการรักษา กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยมะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งศีรษะและคอภายหลังการรักษาดวยการ
ผาตัด รังสีรักษา เคมีบําบัด อายุ 30 ปขึ้นไป จํานวน 219 คน ที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เลือกโดย
วิธีการสุมแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลทั่วไปแบบสอบถามความพึงพอใจในการมี
เพศสัมพันธ แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตนในการมีเพศสัมพันธ แบบสอบถามความวิตกกังวลแบบสอบถามภาวะ
ซึมเศรา แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็ง ผานการตรวจความตรงโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน หาคาความเที่ยงไดเทากับ .92, .95, .92, .93, .87, และ .95 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียวสันและสถิติไคสแควร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. พฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษาสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา ( Χ = 10.79, SD = 7.15) โดยพฤติกรรม
ทางเพศที่มีการรวมเพศคะแนนเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับต่ํา ( Χ = 3.35, SD = 3.35) สวนพฤติกรรมที่ไมมีการรวมเพศคะแนนเฉลี่ย
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 7.45, SD = 4.25) 2. ความพึงพอใจและการรับรูสมรรถนะแหงตนในการมีเพศสัมพันธ การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งหลังการรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ .316, .284 และ .416 ตามลําดับ 3. ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราในการมีเพศสัมพันธ มี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งหลังการรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธเทากับ -.203 และ- .214 ตามลําดับสวนความรุนแรงของโรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ (p=.241)
คําสําคัญ : พฤติกรรมทางเพศ การรับรูสมรรถนะแหงตน การสนับสนุนทางสังคม ผูปวยมะเร็งหลังการรักษา

Abstract
The purposes of this correlational research were to investigate the relationships between sexual self-concept
subscales of sexual satisfaction, perceived sexual self-efficacy, sexual anxiety, sexual depression, social support, and sexual
behaviors in cancer patient after treatment. Two hundred and twenty-two cancer patients after treatment with breast, head and
neck and cororectal cancer patients were recruited from a multistage random sampling in out-patient at Mahavajiralongkorn
Hospital. The instruments used for data collection were the demographic data, sexual behaviors questionnaire, sexual
satisfaction, sexual self-efficacy, sexual anxiety, sexual depression, and social support. These instruments were tested for
content validity by three panel of experts, and the reliability were .92, .95, .92, .93, .87, and 95, respectively. The data were
analyzed using Pearson’s product moment correlation and Chi – square. The results of this study revealed that: 1. The mean
score of sexual behaviors among cancer patients after treatment was low ( Χ = 10.79, SD = 7.15), sexual behaviors among
cancer patients after treatment was low ( Χ = 12.54, SD = 5.67) and sexual behaviors among colon cancer patients after
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treatment was moderate ( Χ = 12.54, SD = 5.67) 2.There were positive statistically significant relationships between
perceived sexual self-efficacy, sexual satisfaction, social support and sexual behaviors of cancer patients after treatment at the
level of .05 (r = .316, .284 and.416 respectively) 3.There were negative statistically significant relationships between anxiety,
sexual depression and sexual behaviors of cancer patients after treatment at the level of .05 ( r = -.203, - .214 respectively) and
there were no significant relationships between severity of disease (p =.214)
Keywords :Sexual behaviors, Self-efficacy, Social suppor, Cancer patients after treatment.

1. บทนํา
มะเร็งเปนโรครายแรงที่คุกคามตอชีวิตของประชาชนทั่วโลกและนับวันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยองคการอนามัยโลก
คาดการณวาในชวงระหวางป พ.ศ. 2548 - 2558 จะมีประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 84 ลานคน (วงจันทร, 2554) สําหรับ
ในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะพบผูปวยมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในป 2551 พบผูปวยใหม 2,949 คน และเพิ่มเปน 3,341 คนใน
ป 2554 ซึ่งสะทอนแนวโนมที่จะพบผูปวยมะเร็งรายใหมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต การไดรับวินิจฉัยวาเจ็บปวยเปน “มะเร็ง” สงผล
กระทบตอรางกายจิตใจจิตสังคม (กรองทิพย, 2556) เนื่องจากคําวา“มะเร็ง”ตามความหมายเดิมของผูปวยคือโรครายแรงรักษา
หายขาดยาก ผูปว ยจะวิตกกังวลกับชีวิตตนเองจนไมมีอารมณความสนใจทางเพศอีกทั้งเมื่อเขาสูกระบวนการรักษามะเร็งทั้งดาน
ศัลยกรรม รังสีรักษาและเคมีบําบัดสงผลกระทบดานจิตใจ อารมณและความสุขทางเพศ จากความเครียดจากความเจ็บปวด
ออนเพลีย ความวิตกกังวลอีกทั้ งผลขางเคียงจากการรักษาที่มีตอ เสนเลือ ด เสน ประสาท ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวงจร
ตอบสนองทางเพศ (Pelusi, 2006) ประกอบกับอาการออนเพลีย ภาพลักษณที่เปลี่ยนไปบางรายอาจตองสูญเสียเตานม มีทวาร
เทียม ทําใหรูสึกไมมั่นใจกลัวคูสมรสรังเกียจจนทําใหอารมณความตองการทางเพศลดลง เกิดการถอยหางบางคนพยายามหลีกเลี่ยง
การมีเพศสัมพันธ (สุวัทนา, 2550 )
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องเพศสัมพันธของผูปวยมะเร็งในประเทศไทยมีนอย สวนใหญเปนของตางประเทศซึ่งมีความ
แตกตางกันทั้งดานประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งผลวิจัยพบวา ภายหลังการรักษาทั้งศัลยกรรม รังสีรักษาและเคมีบําบัด ผูปวยมะเร็ง
รอยละ 82 มีความบกพรองเรื่องเพศสัมพันธ (Lisa,2008) ในประเทศไทย พบวามีการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธเฉพาะมะเร็งของสตรี
ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดนั้นพบวาสตรีเกิดความบกพรองทางเพศภายหลังการรักษา โดยมีความสนใจทางเพศลดลง ซึ่งผลการวิจัย
ทั้งหมดนี้ เปนงานวิจัยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกซึ่งไมเพียงพอที่บุคลากรจะนําขอมูลพื้นฐานนี้ ไปใชในการใหคําแนะนําและ
จัดบริการที่ตอบสนองความตองการใหกับผูปวยมะเร็งชนิดอื่นและคูสมรสภายหลังการรักษาได ดวยเหตุผลนี้ศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งหลังการรักษา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่จะเปนประโยชนในการใหคําแนะนํา
และจัดบริการใหคําปรึกษาดานเพศสัมพันธและชวยสงเสริมสุขภาวะทางเพศใหกับผูปวยมะเร็งและคูสมรส ภายหลังการรักษา
ตอไป (สิริอาภา และโสพล, 2557)

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษา
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษา

สมมติฐานการวิจัย
1. ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษา
2. ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ การรับรูสมรรถนะแหงตนในการมีเพศสัมพันธ การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษา
3. ความวิตกกังวลในการมีเพศสัมพันธ ภาวะซึมเศราในการมีเพศสัมพันธ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมทาง
เพศของผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษา
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2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย กลุมตัวอยางคือ ผูปวยมะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งศีรษะและคอ ระยะที่
I-IV ภายหลังการรักษาดวยการผาตัด รังสีรักษา เคมีบําบัด ที่อยูในวัยผูใหญ ที่แผนกผูปวยนอกรังสีรักษาและแผนกผูปวยนอก
เคมีบําบัด ณโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2556 ถึง เดือน สิงหาคม 2556 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากรกลุมผูปวยโรคมะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งศีรษะและคอ ที่มารับ
บริการในป พ.ศ. 2555 จํานวน 531 คนกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of significant- α) =.05, Sample size for precision ±5%
เปดตารางขนาดตังอยางหนา 457 ของ Norwood (2000) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 222 คน
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง แบบสุมอยางงาย (Simple random sampling)โดยการจับฉลากแบบไมคืนจากรายชื่อ
ผูปวยมะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งศีรษะและคอที่มาตรวจในแตละวันตั้งแตวันจันทร – พฤหัสบดี จนครบ 222 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามประกอบดวย 7 ชุด คือ
1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและขอมูลดานความเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธประยุกตใชแบบสอบถามของ วินิตย(2552) แปลและประยุกตมา
จากแบบสอบถามการรับรูอัตมโนทัศนในมิติตางๆ (The multidimensional sexual self-concept questionnaire, MSSCQ) ของ
Snell (1998) คําถามมี 3 ขอเปนเชิงบวกทั้งหมด คําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา5 อันดับมีชวงคะแนนอยูระหวาง 1-5
คะแนน โดยที่ 1 คะแนนคือ ไมเห็นดวยอยางมาก และ 5 คะแนน คือ เห็นดวยอยางมากการแปลผลโดยนําคะแนนมารวมกันหา
คาเฉลี่ยคะแนนระหวาง 11-15.0 คะแนนคือความพึงพอใจระดับสูงคะแนนระหวาง 7-10.9 คะแนน คือ มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง สวนคะแนนระหวาง 3-6.9 คะแนนคือมีความพึงพอใจระดับต่ํา
3. แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตนในการมีเพศสัมพันธ (Perceived sexual self- efficacy) ขอคําถามมี 4 ขอ
เปนเชิงบวกทั้งหมด คําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ และมีชวงคะแนนอยูระหวาง 1-5 คะแนน โดยที่ 1 คะแนน คือ
ไมเห็นดวยอยางมาก และ 5 คะแนนคือ เห็นดวยอยางมากแปลผลโดยนําคะแนนมารวมกันหาคาเฉลี่ยคะแนนระหวาง 14.8-20.0
คะแนน คือ รับรูสมรรถนะแหงตนระดับสูงคะแนนระหวาง 9.4-14.7 คะแนน คือรับรูสมรรถนะแหงตนระดับปานกลางคะแนน
ระหวาง 4.0-9.3 คะแนน คือ การรับรูสมรรถนะแหงตนระดับต่ํา
4. แบบสอบถามความวิตกกังวล ขอคําถามมี 5 ขอเปนเชิงลบทั้งหมด คําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ
และมีชวงคะแนนอยูระหวาง 1-5 คะแนน โดยที่ 1 คะแนนคือ ไมเห็นดวยอยางมาก และ 5 คะแนนคือ เห็นดวยอยางมาก แปลผล
โดยนําคะแนนมารวมกันหาคาเฉลี่ยคะแนน คะแนนรวมอยูในชวง 5-25คะแนน โดยที่ คะแนนระหวาง 18.4-25.0 คะแนนคือ
ความวิตกกังวลระดับสูง คะแนนระหวาง 11.7-18.3 คะแนนคือ ความวิตกกังวลระดับปานกลางคะแนนระหวาง 5.0-11.6 คะแนน คือ
ความวิตกกังวลระดับต่ํา
5. แบบสอบถามภาวะซึมเศราในการมีเพศสัมพันธ ผูวิจัยประยุกตใชแบบสอบถามของวินิตย (2552) แปลและประยุกตมา
จากแบบสอบถามการรับรูอัตมโนทัศนในมิติตางๆ (The multidimensional sexual self-concept questionnaire, MSSCQ) ของ Snell
(1998) คําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ (Likert’ scale) และมีชวงคะแนนอยูระหวาง 1-5 คะแนนโดยที่1 คือไม
เห็นดวยอยางมาก และ 5 คือ เห็นดวยอยางมาก การแปลผลคะแนนโดยนําคะแนนมารวมกันหาคาเฉลี่ย คะแนนรวมอยูในชวง
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5-25 คะแนน โดยที่ภาวะซึมเศราระดับสูงมีคะแนนระหวาง 18.4-25.0 คะแนน ภาวะซึมเศราระดับปานกลางมีคะแนน
ระหวาง 11.7-18.3 คะแนน ภาวะซึมเศราระดับต่ํามีคะแนนระหวาง 5.0-11.6 คะแนน
6. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ
Kaplan et al., (1977) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมสรางใหครอบคลุมคําจํากัดความของการสนับสนุนทางสังคม มีทั้งหมด 10
ขอเปนคําถามเชิงบวกทั้งหมด คําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ มีชวงคะแนนอยูระหวาง 1-5 คะแนนโดยที่ 1 คือ เปน
จริงนอยที่สุด และ 5 คือเปนจริงมากที่สุด การแปลผลโดยนําคะแนนมารวมกันหาคาเฉลี่ยคะแนนรวมอยูในชวง 10-50คะแนน
โดยที่การสนับสนุนทางสังคมระดับสูงมีคะแนนระหวาง 36.8-50.0 คะแนนการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลางมีคะแนน
ระหวาง 23.4-36.7 คะแนนการสนับสนุนทางสังคมระดับต่ํามีคะแนนระหวาง10.0-23.3 คะแนน
7. แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศของผูปวยมะเร็ง ประยุกตใชแบบสอบถามของวินิตย (2552) คําถามมีทั้งหมด 16 ขอ
แบงเปนขอคําถามพฤติกรรมที่ไมมีการรวมเพศ มีจํานวน 10 ขอ ขอคําถามพฤติกรรมที่มีการรวมเพศ จํานวน 6ขอ คําตอบถา
กลุมตัวอยางตอบลดลงให 0 คะแนน ตอบคงเดิมให 1 คะแนน ตอบเพิ่มขึ้นให 2 คะแนน การแปลผล โดยนําคะแนนมารวมกัน
หาคาเฉลี่ย คะแนนรวมมากแปลวามีพฤติกรรมทางเพศ ระดับสูง คะแนนรวมนอย แปลวา มีพฤติกรรมทางเพศระดับต่ํา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเขาพบหัวหนากลุมงานผูปวยนอกเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนการวิจัย พรอมตรวจดู
ประวัติผูปวยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดพรอมจดรายชื่อใหกับพยาบาลที่แผนกผูปวยนอกเพื่อชวยทาบทามใหเขารวมวิจัย เมื่อ
ผูปวยตอบรับ ผูวิจัยเขาไปแนะนําตัวกับผูปวยทําการพิทักษสิทธิพรอมใหผูปวยตอบแบบสอบถามบริเวณมุมที่จัดไวเปนเฉพาะ
โดยไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 219 ฉบับจากแบบสอบถาม 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.65
การวิเคราะหขอมูลวิจัย
การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา แสดงค า ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียวสัน และสถิติไคสแควร (Chi-square)

3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 27-82 ป อายุเฉลี่ย 49.97 ป (SD.= 10.71) การศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับประถมศึกษามากที่สุดสถานภาพทางการเงินสวนใหญอยูในระดับพอใชใชสิทธิการรักษาแบบประกันสุขภาพมากที่สุด
สุขภาพของคูสมรส สวนใหญแข็งแรงระยะเวลาที่อยูกับคูสมรส ตั้งแต 1-51 ป โดยเฉลี่ย 21.48 ป (SD.=11.93) เปนมะเร็งใน
ระยะที่ III มากที่สุดสวนใหญไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดรวมกับศัลยกรรมมากที่สุด ระยะเวลาที่ครบการรักษาจนถึงปจจุบัน
ตั้งแต 2-120 เดือน โดยมีคาเฉลี่ย 19.33 เดือน (SD.= 21.10) สวนใหญมีระยะเวลาที่ครบการรักษานอยกวา 12 เดือน สวนใหญไม
เคยไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนดานเพศสัมพันธหลังการรักษา กลุมที่ไดรับคําแนะนํา สวนใหญไดรับจากแพทยและ
พยาบาล ความตองการไดรับคําปรึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมตองการไดรับคําปรึกษาดานเพศสัมพันธ พฤติกรรมทาง
เพศ ภายหลังการรักษาของกลุมตัวอยางโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับต่ํามากที่สุด เมื่อแบงเปนพฤติกรรมที่ไมมีการรวม
เพศพบวามีคะแนนอยูในระดับปานกลางมากที่สุด สวนพฤติกรรมที่มีการรวมเพศมีคะแนนอยูในระดับต่ํามากที่สุด ดังตารางที่ 1
39

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

ตารางที่ 1 คะแนนและระดับพฤติกรรมทางเพศของผูป ว ยมะเร็งภายหลังการรักษา
พฤติกรรมทางเพศ

การแปลผล

x

SD

Max

Min

พฤติกรรมที่ไมมีการรวมเพศ

7.5

4.25

0

20

ปานกลาง

พฤติกรรมที่มีการรวมเพศ

3.35

3.35

0

12

ต่ํา

พฤติกรรมทางเพศโดยรวม

10.79

7.15

0

32

ต่ํา

(ระดับ)

ความพึ ง พอใจในการมีเ พศสัม พันธ การรั บ รูส มรรถนะแห ง ตนในการมีเ พศสั ม พั นธ การสนั บ สนุ น ทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศในผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความวิตกกังวลใน
การมีเพศสัมพันธ และภาวะซึมเศราในการมีเพศสัมพันธ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมทางเพศในผูปวยมะเร็งภายหลัง
การรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามลําดับดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ การรับรูสมรรถนะแหงตนในการมีเพศสัมพันธ
ตัวแปรตน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rs)

p - value

ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ

.361

.000

การรับรูสมรรถนะแหงตนในการมีเพศสัมพันธ

.284

.000

ความวิตกกังวลในการมีเพศสัมพันธ

-.203

.003

ภาวะซึมเศราในการมีเพศสัมพันธ

-.214

.001

การสนับสนุนทางสังคม

.416

.000

ตารางที่ 3 ความรุนแรงของโรคมะเร็งไมมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรมทางเพศของผูป วยมะเร็งภายหลังการ
รักษาดังตารางที่ 3
พฤติกรรมทางเพศ
สูง
N (%)

ปานกลาง

สถิติ
ต่ํา

N (%)

รวม

χ2

p - value

N (%)

ระยะที่ I

1 (7.1)

6 (60.0)

3 (30.0)

10 (100.0)

ระยะทีI่ I

1 (1.3)

36 (46.8)

40 (51.9)

77 (100.0)

ระยะทีI่ II

9 (9.0)

37 (37.0)

54 (54.0)

100 (100.0)

ระยะทีI่ V

3 (10.0)

11 (36.7)

16 (53.3)

30 (100.0)

รวม

14 (6.5)

90 (41.5)

113 (52.1)

217 (100.0)

40

7.967

.241
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4. สรุปผล
จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมทางเพศ ของกลุมตัวอยางผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยูใน
ระดับต่ํามากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของ อาจเนื่องจากการเจ็บปวยเปนมะเร็งในความหมายของกลุมตัวอยางคือโรค
รายแรง คุกคามตอชีวิต สงผลใหมีความเครียด วิตกกังวล ซึมเศราหมกมุนอยูกับการเจ็บปวยของตนเองจนไมมีอารมณความ
สนใจเรื่องเพศสัมพันธ (สุวัทนา ,2550) อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญเจ็บปวยเปนมะเร็งในระยะที่ 3 ซึ่งจะไดรับการรักษาหลาย
อยางรวมกันทั้งการผาตัด รังสีรักษาและเคมีบําบัด ผลขางเคียงที่เกิดจากการรักษาทําใหระดับฮอรโมนเพศลดต่ําลง เกิดความ
ผิดปกติของเสนเลือด เสนประสาทที่มีผลตอการตอบสนองทางเพศ ทําใหอารมณเพศและการตอบสนองทางเพศลดลงสงผลให
พฤติกรรมทางเพศลดต่ําลง
ความพึ ง พอใจในการมีเ พศสัม พันธ การรั บ รูส มรรถนะแหง ตนในการมี เ พศสัม พันธ การสนับ สนุ น ทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศในผูปวยมะเร็งภายหลังการรักษา เนื่องจากภายหลังการรักษา กลุมตัวอยางมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระทําใหภาพลักษณเปลี่ยนไป ทั้งรูปรางหนาตา การสูญเสียเตานม มีทวารเทียม ทําใหความพึงพอใจในการมี
เพศสัมพันธลดลงสอดคลองกับการศึกษาของ Ganz and Coscarelli (1992) ที่พบวาผูปวยมะเร็งเตานมภายหลังการดวยการผาตัด
เตานมและเคมีบําบัดมีความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธลดลงเนื่องจากภาพลักษณที่เปลี่ยนไปคิดวาตนเองไมสามารถดึงดูด
ความสนใจจากสามีได อีกทั้งสภาพรางกายที่ออนแอ กลัววากิจกรรมทางเพศจะทําใหสภาวะของโรคเลวอาจลง ขาดความมั่นใจ
ในสมรรถนะทางเพศของตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากคูสมรส ทั้งการพูดคุยถึงปญหาความรูสึกตอการปฏิบัติทางเพศและ
ความตองการของแตละฝายอยางเปดเผย พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันมีความเห็นอกเห็นใจกัน เขาใจซึ่งกันและกันจะ
ชวยใหกลุมตัวอยางและคูสมรสเกิดความมั่นใจในสมรรถนะทางเพศของตนเองและพรอมที่จะมีความสุขในการมีเพศสัมพันธ
ภายหลังการรักษา
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