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โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นปัญหาสุขภาพ
เพศชายที่ส�ำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผูช้ ายชาวยุโรปในช่วงอายุ
40-70 ปี พบอัตราความชุกร้อยละ 52 ซึง่ ผูป้ ว่ ยโรคหย่อน
สมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่มโี รคหัวใจและโรคความดัน
โลหิตสูงเป็นโรคประจ�ำตัว (Hatzimouratidis et al., 2010)
ส่วนในประเทศไทยยังไม่มกี ารเก็บข้อมูลทีช่ ดั เจน จึงขาด
ข้อมูลทางสถิตทิ เี่ ป็นปัจจุบนั จากการสืบค้นข้อมูลความชุก
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เก็บอย่างเป็นระบบใน
ประเทศไทย พบข้อมูลล่าสุดเมือ่ ปี พ.ศ. 2542 ซึง่ พบอัตรา
ความชุกร้อยละ 37.50 โดยโรคนีม้ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามอายุ
และการมีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคร่วม (Kongkanand,
2000) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสถิติผู้ป่วย
โรคทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ พบว่า
โรคความดันโลหิตสูงมีอตั ราป่วยสูงสุดจ�ำนวน 602,548 ราย
อัตราป่วย 937.58 ต่อประชากรแสนคน และพบโรคหัวใจ
ขาดเลือดจ�ำนวน 24,587 ราย อัตราป่วย 38.26 ต่อประชากร
แสนคน ซึง่ เป็นอัตราทีส่ งู (อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา,
และภาคภูมิ จงพิรยิ ะอนันต์, 2555) นอกจากนีย้ งั พบว่ากลุม่
ผูส้ งู อายุมอี ตั ราความชุกของโรคเรือ้ รังหลายโรค และผูส้ งู อายุ
มักมีปญ
ั หาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ชนิกา เจริญจิตต์กลุ ,
2554) จากสถิตสิ ำ� นักทะเบียนราษฎร์ พบว่าในปี พ.ศ. 2552
ประเทศไทยมีประชากร 67.20 ล้านคน และเป็นประชากร
สูงอายุ 7.20 ล้านคน ซึง่ หมายความว่าในประชากรประมาณ
10 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 1 คน จึงสามารถคาดคะเนได้ว่า

อัตราความชุกของผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ต้องเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ตามจ�ำนวนผูส้ งู อายุดว้ ย
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะท�ำให้วถิ ธี รรมชาติ
ในการด�ำรงชีวติ ผิดปกติไป หลายคนมีความเชือ่ ว่าการมี
เพศสัมพันธ์เป็นยาอายุวฒ
ั นะของมนุษย์ทจี่ ะท�ำให้เกิดความสุข
สงบ และสันติในครอบครัว ท�ำให้มชี วี ติ ชีวา และประการส�ำคัญ
คือ ช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้น จากการวิจัยพบว่าประชาชน
ชาวอเมริกันและยุโรปที่แต่งงานและอยู่กันจนแก่เฒ่า
มีอายุขัย เฉลี่ยยืนยาวมากกว่าคนโสดหรือเป็นหม้าย
(ศรีนวล สถิตวิทยานันท์, 2551) ปัจจุบนั ประเทศไทยได้
ก้าวเข้าสูเ่ มืองของผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาการหย่อน
สมรรถภาพทางเพศจึงเป็นอีกหนึง่ ปัญหาทีจ่ ะต้องพบมากขึน้
อย่างปฏิเสธไม่ได้ พยาบาลเป็นผู้ให้การบริการสุขภาพที่
เข้าถึงผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้งา่ ย จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับ
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ความไม่สมดุลในเรือ่ งเพศสัมพันธ์กบั คูช่ วี ติ หากพยาบาล
มีความเข้าใจและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง จะสามารถช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีชวี ติ ครอบครัวทีม่ ี
ความสุขได้
กลไกการแข็งตัวขององคชาต
กลไกการแข็งตัวขององคชาตมีความเกีย่ วข้องกับ
การท�ำงานของร่างกาย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบหลอดเลือด
ระบบประสาท และระบบฮอร์โมน ซึง่ ระบบเหล่านีถ้ กู กระตุน้
โดยความต้องการทางเพศ (Lee, 2002; McVary, 2007)
กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

* อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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1. ระบบหลอดเลือด (vascular system) องคชาต
ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ ในชัน้ corpora คือ กล้ามเนือ้ corpora
cavernosa 2 มัด และกล้ามเนือ้ corpus spongiosum
1 มัด ซึ่งภายในกล้ามเนื้อทั้ง 3 มัด จะมีโพรงมากมาย
ส�ำหรับรับเลือดเข้าไปเพือ่ ให้เกิดการแข็งตัวขององคชาต
และถัดออกมาจะเป็นชัน้ ของ fibrous tissue membrane
ทีเ่ รียกว่า tunica albugina ซึง่ หุม้ ชัน้ corpora อยู่ เพือ่ จ�ำกัด
การขยายตัวขององคชาต ในขณะทีอ่ งคชาตอ่อนตัว (flaccid
state) การไหลเวียนของเลือดระหว่างหลอดเลือดแดงทีน่ ำ� เลือด
เข้าไปใน corpora และหลอดเลือดด�ำทีน่ ำ� เลือดออกจาก
corpora จะอยู่ในภาวะสมดุล คือ arterial flow เท่ากับ
venous outflow แต่ในขณะทีอ่ งคชาตแข็งตัว (erection
phase) การไหลเวียนของ arterial flow จะเพิม่ ขึน้ ท�ำให้
เลือดไหลเข้าไปในโพรง sinusoids ภายใน corpora มากขึน้
ส่งผลให้องคชาตเกิดการขยายตัวได้ และการที่องคชาต
จะสามารถคงการแข็งตัวอยูไ่ ด้นนั้ เกิดเนือ่ งมาจากการที่
หลอดเลือดด�ำถูกกดโดย corpora ทีข่ ยายตัวออก ท�ำให้
การไหลออกของเลือดผ่านหลอดเลือดด�ำลดลง การไหลเวียน
ของเลือดเข้าไปใน corpora ถูกกระตุน้ โดย acetylcholine
(Ach) ซึ่ง Ach ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการเพิ่ม arterial
flow แต่เป็น co-neurotransmitter ที่ท�ำงานร่วมกับ
nonpeptidinergic intracellular neurotransmitters
ต่างๆ ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขยายหลอดเลือด

2. ระบบประสาท (nervous system and
psychogenic stimuli) ในบางครัง้ การแข็งตัวขององคชาต
เกิดจากการท�ำงานของ sacral nerve reflex arc เช่น
กรณีที่องคชาตแข็งตัวในขณะนอนหลับ อย่างไรก็ตาม
การแข็งตัวขององคชาตที่มาจากการกระตุ้นทางเพศนั้น
จะถูกควบคุมโดยระบบประสาทส่วนกลาง เช่น การเห็น
ภาพทีก่ ระตุน้ กามารมณ์ การได้ยนิ ค�ำพูดไพเราะ การได้กลิน่
จ�ำเพาะบางอย่าง ก็สามารถท�ำให้องคชาตแข็งตัวได้ ซึง่ ใน
กรณีนี้ สมองจะส่งสัญญาณประสาทผ่านทางไขสันหลัง
เพื่อไปยัง peripheral cholinergic nerve ที่อยู่บริเวณ
หลอดเลื อ ด corpora ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย inhibitory
sympathetic neurons (T11-L2), proerectogenic
parasympathetic neurons และ proerectogenic
somatic neurons (S2-S4) จึงส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของ
องคชาตได้
3. ระบบฮอร์โมน (hormonal system) ฮอร์โมน
เพศชาย (testosterone) มีผลกระตุน้ ความต้องการทางเพศ
ในผู้ชาย ซึ่งความเข้มข้นของ testosterone ในเลือด
ปกติมีค่า 300-1,100 นาโนกรัม/เดซิลิตร ดังนั้น ในผู้ที่
มี ระดับ testosterone ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ จึงมักรู้สึก
ไม่มแี รง อารมณ์ซมึ เศร้า และความต้องการทางเพศลดลง
เมื่อความต้องการทางเพศลดลง ก็จะส่งผลให้องคชาต
ไม่แข็งตัว หรือในบางคนอาจไม่มคี วามต้องการทางเพศเลย

ภาพตัดขวางขององคชาต แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1  ภาพตัดขวางขององคชาต : ระยะอ่อนตัว (ซ้าย) และระยะแข็งตัว (ขวา)
                                   ที่มา : McVary (2007)
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม 2559
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ความหมายและระดับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
Hatzimouratidis et al. (2010) กล่ า วว่ า
โรคการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง การทีอ่ วัยวะเพศ
ไม่สามารถแข็งตัวได้นานพอในขณะมีเพศสัมพันธ์จนถึง
ขั้นส�ำเร็จความใคร่เป็นประจ�ำ หรือเกิดขึ้นทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ แต่ยงั มีระดับความรูส้ กึ ต้องการทางเพศปกติ
โดยระดับความรุนแรงของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับ
เล็กน้อย คือ องคชาตสามารถแข็งตัวได้ดพี อส�ำหรับทีจ่ ะ
มีเพศสัมพันธ์เกือบทุกครั้ง
ระดับที่ 2 การหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับ
ปานกลาง คือ องคชาตสามารถแข็งตัวได้ดพี อส�ำหรับทีจ่ ะ
มีเพศสัมพันธ์บางครั้ง
ระดับที่ 3 การหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดย
สิน้ เชิง คือ องคชาตไม่สามารถแข็งตัวได้ดพี อส�ำหรับทีจ่ ะมี
เพศสัมพันธ์ โดยเกิดอาการนีท้ กุ ครัง้ ทีม่ คี วามรูส้ กึ ต้องการ
ทางเพศ
ในบางราย อาจเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
แบบทันที ซึ่งสัมพันธ์กับการได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
บริเวณ T11-S4

ท�ำให้การไหลเวียนของเลือดแดงไปยังองคชาตลดลง
นอกจากนี้ ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคความดันโลหิตสูงยังมีผลท�ำให้
องคชาตไม่แข็งตัวอีกด้วย
2.2 โรคเบาหวาน มักพบเมื่อมีอาการแสดง
ของโรคเบาหวานตัง้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไป โดยผลกระทบของโรค
มีผลต่อการท�ำลายหลอดเลือด ระบบประสาท และระบบ
ฮอร์โมน ประกอบกับการมีโภชนาการต่างๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
เช่น รับประทานอาหารพวกแป้งและไขมันมากเกินไป ท�ำให้
มีไขมันไปสะสมตามหลอดเลือด ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเสือ่ มของ
หลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น
2.3 โรคต่อมลูกหมากอักเสบ พบว่าเป็นสาเหตุ
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้การแข็งตัวขององคชาตไม่เต็มที่ และไม่สามารถ
ควบคุมการหลัง่ อสุจไิ ด้ ความรุนแรงขึน้ อยูก่ บั การอักเสบ
ที่เกิดขึ้น
3. การผ่าตัดและการบาดเจ็บในอุง้ เชิงกราน ท�ำให้
ใยประสาทจากบริเวณไขสันหลังที่ไปควบคุมการแข็งตัว
ขององคชาตถูกตัดหรือถูกท�ำลาย ส่งผลต่อการหย่อน
สมรรถภาพทางเพศตามมา
4. ยาทีใ่ ช้ในการรักษาโรคประจ�ำตัวบางชนิด ซึง่ เป็น
สาเหตุทหี่ ลีกเลีย่ งได้ยาก ทัง้ ทีม่ หี ลักฐานทีช่ ดั เจนว่าหลัง
การใช้ยาจะส่งผลให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้
เช่น ยาฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือยาฮอร์โมนโกลนาโดโทรฟิน
ที่ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ยาต้านโรคลมชัก
ยาต้านความดันโลหิตสูง ล้วนมีผลให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศที่รุนแรงมากขึ้น
5. ภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล
โรคซึมเศร้า รวมถึงผลจากความคิดด้านลบทีม่ ตี อ่ ตนเอง
ซึง่ จะส่งผลให้ความรูส้ กึ ต้องการทางเพศลดลง ท�ำให้เกิด
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้
6. สังคมและเศรษฐกิจ พบว่าอาชีพและรายได้
มีผลต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยผูท้ มี่ กี ารศึกษา
และรายได้สงู มีโอกาสเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ได้น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้ต�่ำ เนื่องจากมีการเข้าถึงข้อมูล
ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพอนามัยทัว่ ไป รวมถึงเรือ่ งสุขภาพ
ทางเพศ และเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดีกว่า
7. พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดจากหลายสาเหตุ
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ของสาเหตุได้เป็น 7 สาเหตุ (สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ,
2553; ชนิกา เจริญจิตต์กุล, 2554; Hatzimouratidis
et al., 2010) กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1. อายุทเี่ พิม่ ขึน้ พบว่าอายุทเี่ พิม่ มากขึน้ พบอุบตั กิ ารณ์
การเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มมากขึ้นด้วย
ซึง่ เกิดจากการเสือ่ มของต่อมทีผ่ ลิตฮอร์โมน testosterone
ท�ำให้ระดับฮอร์โมนลดลง
2. โรคประจ�ำตัว พบว่าโรคประจ�ำตัวหลายโรค
เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ตามมา ดังนี้
		
2.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีผลกระทบ
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7.1 การสู บ บุ ห รี่ สารเคมี ใ นบุ ห รี่ จ ะท� ำ ลาย
หลอดเลือด และก่อให้เกิดโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง
มะเร็งต่างๆ ซึง่ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศตามมา
7.2 การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และการนอน
พักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำให้รา่ งกายอ่อนเพลีย ไม่มเี รีย่ วแรง
7.3 การออกก�ำลังกาย ผลจากการออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอท�ำให้ร่างกายแข็งแรง ฮอร์โมนในร่างกายสมดุล
อารมณ์ร่าเริง แจ่มใส ซึ่งผู้ที่ออกก�ำลังกายมีโอกาสเกิด
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออก
ก�ำลังกายเลย
7.4 พฤติกรรมทางเพศ เช่น รูปแบบการมี
กิจกรรมทางเพศ ค่านิยม ความรู้ ความต้องการทางเพศ
คุณค่า และความรู้สึกนึกคิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ เช่น
การมีพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรงแล้วท�ำให้อีกฝ่ายเจ็บ
หรือมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ จนต้องหยุดการมี
เพศสัมพันธ์อย่างกะทันหัน ท�ำให้รู้สึกสูญเสียคุณค่าและ
เกิดความรู้สึกผิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ บางคนจ�ำฝังใจ
จนถึ ง ขั้ น ที่ พ ออี ก ฝ่ า ยบอกว่ า เจ็ บ ขณะมี เ พศสั ม พั น ธ์
องคชาตจะอ่อนตัวลงอย่างกะทันหันและไม่กลับมาแข็งตัว
อีก ส่งผลให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ sinusoid ในองคชาต
หลังจากนัน้ องคชาตจึงแข็งตัว โดยสารไซคลิกจีเอ็มพีจะถูก
ท�ำลายโดยเอ็นไซม์ PDE-5 ดังนัน้ การรับประทานยากลุม่
PDE-5 inhibitor จึงช่วยชดเชยให้การแข็งตัวขององคชาต
ดีขนึ้ ตัวอย่างยาในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ ยาซิลเดนาฟิล (sildenafil)
และทีก่ ำ� ลังจะวางจ�ำหน่ายอีกหลายชนิด เช่น ทาดาลาฟิล
(tadalafil) และวาเดนาฟิล (vardenafil) โดยให้รบั ประทาน
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 ชัว่ โมง ผลข้างเคียงของยา
ทีพ่ บได้แก่ อาการปวดศีรษะ ร้อนวูบ จากการทีม่ หี ลอดเลือด
ขยายตัว ซึ่งยามีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนาน คือ ประมาณ 17
ชั่วโมง
1.2 ยากลุ่มอะโปมอร์ฟีน (apomorphine)
ให้อมใต้ลิ้น ประมาณ 10 นาที ก่อนการมีเพศสัมพันธ์
ยากลุ่มนี้ไม่มีข้อห้ามในการรับประทานร่วมกับยากลุ่ม
ไนเตรต ประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 50 ได้ผลเร็วภายใน
30 นาที ผลข้างเคียงของยาที่พบได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน
เป็นต้น ยากลุม่ นีจ้ ะออกฤทธิท์ บี่ ริเวณศูนย์ควบคุมการแข็งตัว
ขององคชาตบริเวณ paraventricular nucleus (PVN)
ซึ่งอยู่ในบริเวณก้านสมอง
1.3 ยากลุ ่ ม ที่ ใช้ ส อดทางท่ อ ปั ส สาวะ หรื อ
medicated urethral system for erection (MUSE)
จะมีตวั ยา prostaglandin E-1 ซึง่ ออกฤทธิเ์ ป็นยาขยาย
หลอดเลือด แต่การสอดทางท่อปัสสาวะต้องใช้ขนาดยาสูง
และร้อยละ 30 มีอาการแสบภายในท่อปัสสาวะขณะสอดยา
อีกทัง้ ยามีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมมากนัก
อย่างไรก็ตาม ยากลุม่ นีจ้ ดั ว่าเป็นยาทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
1.4 ยาฉีดเข้าโคนองคชาต (intracavernous
injection therapy: ICI) กลุ่มนี้มียาขยายหลอดเลือด
หลายๆ ชนิด แต่ทนี่ ยิ มมากทีส่ ดุ จะเป็นกลุม่ prostaglandin
E-1 (caverject) เช่นเดียวกับยาสอด แต่ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่
กลัวการฉีดยาเข้าตัวเอง และมีอาการปวดหลังการฉีดได้บอ่ ย
อีกทั้งยามีราคาแพง จึงหมดความนิยมลงไป ทั้งๆ ที่ได้
ผลดีถึงร้อยละ 90
2. การใช้ปั๊มสุญญากาศ เป็นวิธีการรักษาง่ายๆ
ที่ได้ผลดีเกือบร้อยละ 90 แต่อาจรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ
อีกทัง้ การต้องใช้ยางรัดทีโ่ คนองคชาต อาจท�ำให้ผใู้ ช้รำ� คาญ

การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ปัจจุบัน การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ส่วนใหญ่รกั ษาตามสาเหตุทเี่ กิด โดยวิธกี ารรักษาเริม่ ตัง้ แต่
การชีแ้ นะให้ปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้อง การกระตุน้ ด้วยอุปกรณ์
การใช้ยา และการผ่าตัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (สมบุญ
เหลืองวัฒนากิจ, 2553; ศรัณยพร กิจไชยา, จริยา อัครวรัณธร,
และสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท, 2555; Hatzimouratidis
et al., 2010)
1. การรักษาด้วยยา มีดังนี้
1.1 ยากลุ ่ ม ยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของเอ็ น ไซม์
phosphodiesterase-5 (PDE-5 inhibitor) เนื่องจาก
การกระตุน้ ให้องคชาตแข็งตัวนัน้ เส้นประสาทในองคชาต
จะมีการปล่อยสาร “ไนตริกออกไซด์” ออกมากระตุ้นให้
มีการสร้างสารไซคลิกจีเอ็มพี (cGMP) ซึง่ เป็นสารทีท่ ำ� ให้
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รูส้ กึ ชา หลัง่ น�ำ้ อสุจไิ ม่สะดวก จึงได้รบั ความนิยมไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม การใช้ปม๊ั สุญญากาศเป็นวิธที างเลือกทีเ่ หมาะ
กับผู้ที่มีรายได้น้อย เพราะลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียว
3. การผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม แกนองคชาต
เทียมทีไ่ ด้รบั ความนิยมจะเป็นแบบ 3 ชิน้ คือ มีแกน 2 แกน
ปัม๊ น�ำ 
้ และถุงเก็บน�ำ 
้ การผ่าตัดท�ำได้งา่ ยมาก มีเพียงแผล
ขนาดเล็กระหว่างโคนองคชาตกับถุงอัณฑะ ยาว 1 นิ้ว
การผ่าตัดเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาก ได้ผลใกล้เคียง
กับธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ มีราคาแพงมาก
การรักษาแต่ละวิธนี น้ั มีขอ้ ดี ข้อเสีย และความเหมาะสม
กับผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกัน พยาบาลซึ่งเป็นบุคคล
ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย จึงต้องมีความรูแ้ ละทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ย
กลุ่มนี้

เพื่อให้โรคสงบเร็วที่สุด
1.3 พิทกั ษ์สทิ ธิใ์ ห้กบั ผูป้ ว่ ยในรายทีเ่ กิดโรคหย่อน
สมรรถภาพทางเพศจากยาที่ใช้รักษาโรคประจ�ำตัว เช่น
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง หากผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาทีร่ นุ แรง
และไม่สามารถแก้ไขได้ พยาบาลต้องประสานงานกับแพทย์
เพือ่ เปลีย่ นตัวยาใหม่ทมี่ ผี ลต่อสุขภาพทางเพศน้อยทีส่ ดุ
1.4 ให้การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โดยแนะน�ำให้ออกก�ำลังกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง
1.5 ให้คำ� ปรึกษาและชีแ้ นะ โดยการให้คำ� ปรึกษา
เรื่องข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ส่งต่อ
หรือชี้แนะแนวทางการรักษาได้ถูกต้อง
1.6 เปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้สนทนาเพือ่ ระบาย
ความเครียดและลดความวิตกกังวลเกีย่ วกับปัญหาต่างๆ
โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้ระบายมากทีส่ ดุ รับฟัง และให้
ความรูพ้ ร้อมวิธกี ารจัดการกับอารมณ์ดงั กล่าวเป็นช่วงๆ
ตามเนื้อหาและประเด็นการสนทนา
2. บทบาทกึง่ อิสระ คือ บทบาททีพ่ ยาบาลสามารถ
ปฏิบัติได้ตามขอบเขตของวิชาชีพ แต่ต้องอยู่ภายใต้
ความเห็นจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งบทบาทนี้ต้องมี
การประสานงานระหว่างวิชาชีพและมีแบบแผนการปฏิบตั ิ
ที่ไม่ขัดแย้งกัน โดยพยาบาลต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แผนการรักษา ดังนี้ (สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ, 2553;
ศรัณยพร กิจไชยา, จริยา อัครวรัณธร, และสลักจิต ชุตพิ งษ์วเิ วท,
2555; Hatzimouratidis et al., 2010)
2.1 แนะน�ำ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการรักษาด้วยยา
แต่ละกลุ่ม วิธีการใช้ยา และผลข้างเคียงที่พบ รวมทั้ง
การดูแลตนเองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
2.2 แนะน�ำวิธกี ารใช้ปม๊ั สุญญากาศ ตามแผน
การรักษา ดังนี้
   2.2.1 น�ำแหวนยางรัดทีป่ ากกระบอก ทาหล่อลืน่
ด้วยครีมหรือเจลหล่อลื่น
   2.2.2 สอดองคชาตเข้าไปด้านใน จากนัน้ ดัน
กระบอกให้แนบกับตัว ไม่ให้มีอากาศเข้าออกได้
   2.2.3 เริม่ ปัม๊ โดยการบีบลูกยางต่อเนือ่ งหลายๆ
ครั้ง อย่างช้าๆ จนกว่าจะรู้สึกตึงคับจากแรงกดบริเวณ

บทบาทพยาบาลกับการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
นัน้ พยาบาลต้องมีความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทีจ่ ะดูแลผูป้ ว่ ย
กลุม่ นี้ โดยบทบาททีพ่ ยาบาลสามารถปฏิบตั ไิ ด้มี 2 บทบาท
ส�ำคัญ ดังนี้
1. บทบาทอิสระ คือ บทบาทที่พยาบาลสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ตามขอบเขตของวิชาชีพโดยไม่ตอ้ งรอความเห็น
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ การให้ความรูใ้ นการป้องกัน
การลดสาเหตุและปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ การให้คำ� ปรึกษากับผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ศรีนวล สถิตวิทยานันท์,
2551; ชนิกา เจริญจิตต์กลุ , 2554; Feldman, Goldstein,
Hatzichristou, Krane, & McKinlay, 1994)
1.1 ประเมินสภาพผู้ป่วย ด้วยการซักประวัติ
ตรวจร่างกายเบือ้ งต้น เพือ่ หาสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดโรคหย่อน
สมรรถภาพทางเพศ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
1.2 ให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เสีย่ ง
เพื่อป้องกันการเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น
ให้ความรู้เรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคต่อมลูกหมากอักเสบ
หรือเมือ่ เกิดโรคเหล่านีข้ นึ้ ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
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องคชาต

หมายเหตุ กลไกของปั๊มสุญญากาศคือ ท�ำให้
เกิดภาวะสุญญากาศบางส่วน ซึ่งท�ำให้สามารถดึงเลือด
เข้ามาภายในองคชาต หลอดเลือดขยายตัว และท�ำให้
องคชาตแข็งตัวขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
กระบอกพลาสติกส�ำหรับครอบองคชาต ตัวปัม๊ ซึง่ ช่วยดึง
อากาศออกจากกระบอกสุญญากาศ และยางรัดซึ่งวาง
รอบฐานขององคชาต เพื่อให้การแข็งตัวคงอยู่ได้หลังน�ำ
กระบอกสุญญากาศออกและระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
โดยป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หลังการหลัง่ น�ำ้ อสุจิ องคชาต
จะอ่อนตัวลง

   2.2.4 ทิง้ ไว้ประมาณ 10 วินาที จากนัน้ ให้กด
วาล์วเพือ่ ปล่อยลม ท�ำตามขัน้ ตอนทัง้ หมดซ�ำ้ อีกหลายๆ
ครั้ง โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10-15 นาที
   2.2.5 เมือ่ ครบเวลาทีก่ ำ� หนดหรือองคชาตแข็งตัว
เต็มที่ ให้กดวาล์วปล่อยลม ดึงองคชาตออก และถอด
แหวนยางออก แล้วด�ำเนินกิจกรรมทางเพศทันที
   2.2.6 หลังจากเสร็จกิจกรรมทางเพศ ให้น�ำ
อุปกรณ์ไปล้างให้สะอาดและผึ่งลมให้แห้ง

อุปกรณ์ช่วยให้องคชาตแข็งตัวหรือปั๊มสุญญากาศ แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2  อุปกรณ์ช่วยให้องคชาตแข็งตัวหรือปั๊มสุญญากาศ (ซ้าย) และสาธิตการใช้ (ขวา)
                           ที่มา : สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ (ม.ป.ป.)
2.3 การดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัด
ใส่แกนองคชาตเทียมตามแผนการรักษา มีดังนี้
   2.3.1 อธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจว่าการผ่าตัดรักษา
ภาวะหย่ อ นสมรรถภาพทางเพศท� ำ ได้ 3 วิ ธี ได้ แ ก่
1) การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมเป็นแกนองคชาต เพื่อให้
องคชาตสามารถแข็งตัวได้ 2) การสร้างหลอดเลือดแดงใหม่
เพือ่ ให้มเี ลือดไหลเข้าองคชาตได้ และ 3) การหยุดเลือดด�ำ
ไม่ให้ไหลออกจากองคชาต ส�ำหรับการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียม
จะพิจารณาในผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยาแล้วไม่ได้ผล หรือต้องการ
แก้ไขแบบถาวร
   2.3.2 เตรียมผูป้ ว่ ยส่งห้องผ่าตัด และให้การดูแล
หลังการผ่าตัดทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และอืน่ ๆ เหมือนการผ่าตัด

ทั่วไป

   2.3.3 หลังการผ่าตัด แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยปฏิบตั ิ
ตัวอย่างเคร่งครัดตามแผนการรักษาของแพทย์ และให้
กลับมาพบแพทย์ตามนัด เพือ่ ให้แพทย์ตรวจความสมบูรณ์
หลังการผ่าตัดก่อน เมือ่ แพทย์อนุญาตจึงมีเพศสัมพันธ์ได้
ปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผูช้ าย
ไม่ได้มผี ลกระทบต่อผูป้ ว่ ยคนเดียว แต่จะมีผลต่อภรรยา
หรือคู่นอนด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าปัญหาภาวะหย่อน
สมรรถภาพทางเพศเป็นปัญหาของทัง้ คู่ ซึง่ ควรแก้ไขปัญหา
หรือยอมรับการรักษาร่วมกัน ภรรยาหรือคูน่ อนจึงควรศึกษา
และท�ำความเข้าใจภาวะนีใ้ ห้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้
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และควรมีการสือ่ สารระหว่างกัน เพือ่ เป็นพืน้ ฐานช่วยให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และควรให้ก�ำลังใจสามีหรือคู่นอน
ว่าไม่ได้ถกู ทอดทิง้ หรืออยูก่ บั ปัญหาเพียงคนเดียว พยาบาล
เป็นบุคลากรทางสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและรับทราบปัญหา
ผูป้ ว่ ย จึงต้องแสดงบทบาทอิสระทีส่ ามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กบั ผูป้ ว่ ย เช่น การประเมินสภาพผูป้ ว่ ยเพือ่ ค้นหาปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และให้การแก้ไขตามบทบาทของตน ให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาชี้แนะที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ
ผูป้ ว่ ยให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ ส่วนบทบาทกึง่ อิสระนัน้ พยาบาล
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการรักษา ทั้งการรักษา
ด้วยยา วิธกี ารใช้ปม๊ั สุญญากาศ ตลอดจนการดูแลผูป้ ว่ ย
เมือ่ ต้องรับการรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม
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