
 

 
คุณผูชายกับภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ 

 
 จันทรวภิา  ดลิกสัมพันธ* 

*โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน 
สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
  
 
 “คุณหมอครับ.....องคชาตของผมไม
แข็งตัว บางคร้ังขณะปฏิบัติกิจทางเพศก็ออน
ตัวไปเฉยๆ บางคร้ังก็หล่ัง บางคร้ังก็ไมหล่ัง จะ
ทําอยางไรดีครับ?” 
  อาการของคุณผูชายท่ีบอกมาน้ี จัดวา
เปนภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ ศัพททาง
การแพทยเรียกวา อิมโพเทน (impotence)  หรือ 
เมล อิเรคไท ดิสออเดอร (male erectile 
disorder)  หรือ  อิ เรคไท  ดิสฟง ช่ัน  (erectile 
disfunction)  เรียกยอๆ วา อีดี (ED) ซ่ึงมีคํา
แปลวา “ภาวะบกพรองของการแข็งตัวของ
องคชาต”  โดยเปนภาวะบกพรองในการ
แข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ท่ีไมสามารถแข็งตัว
ไดหรือแข็งตัวไมพอ หรือแข็งตัวไดไมนาน ทํา
ใหไมสามารถประกอบกิจกรรมทางเพศไดจน
เปนท่ีพอใจของตนเองและคูรวมเพศอยูเปน
ประจําหรืออยางตอเนื่อง ซ่ึงในบางคร้ังอาจถูก
เรียกวา  พวก....มะเขือเผา  หรือนกเขาหลับ   

หรือลมไมรูจักลุก 
 
ประเภทของภาวะหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศ 
 ภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศแบง
ตามระดับความรุนแรงของอาการได 3 
ประเภทไดแก 
 1. หยอนสมรรถภาพอยางออน          
                   ซ่ึงเปนการหยอนสมรถภาพของ
ผูชายท่ียังพอมีการแข็งตัวขององคชาตไดเกือบ
ทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ 
  2. หยอนสมรรถภาพปานกลาง   
                   เปนการหยอนสมรรถภาพของ
ผูชายท่ียังพอมีการแข็งตัวขององคชาตไดใน
บางคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ 
  3. หยอนสมรรถภาพโดยส้ินเชิง   
                    เปนประเภทที่ไมมีการแข็งตัวของ 

บทความวิชาการ
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องคชาตเลย ไมวาจะพยายามอยางไรก็ตาม 
 
สาเหตุของภาวะหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศ 
 การหยอนสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุ
ท่ีสําคัญ 2 ประการไดแก สาเหตุทางกาย และ
สาเหตุทางจิตใจ (สมภพ เรืองตระกูล, 2546) 
    1. สาเหตุทางกาย   
        พบภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ
อันมีสาเหตุมาจากทางกายประมาณ 50-80% 
ซ่ึงเกิดจากโรคตางๆ  ไดแก  โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางสมอง โรค
ตอมลูกหมากโต การไดรับบาดเจ็บท่ีกระดูกเชิง
กรานและกระดูกสันหลัง และการผาตัดเชน การ
ผ าตัดตอมลูกหมาก  โรคอัมพาตคร่ึงทอน  
(ดานลางของรางกาย) ติดสารเสพติด โรคพิษ
สุราเร้ือรัง และอ่ืนๆ รวมท้ังผลขางเคียงของยา
บางชนิดเชน ยาจิตบําบัด ยาลดความดันโลหิต 
เปนตน 
 2. สาเหตุทางจิตใจ   
      พบภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ
ท่ีมีสาเหตุมาจากทางจิตใจประมาณ 20-50% 
ไดแก ความกลัวและความรูสึกละอายใจตนเอง 
(fear and guilt) ความรูสึกทางจิตใจแบบนี้ทํา
ใหเกิดอาการบกพรองทางเพศไดมากท้ังผูชาย
และผูหญิง กลาวคือผูชายจะมีอาการ “ไมสู” 
และผูหญิงก็จะมีอาการเย็นชาทางเพศจนไม
รูสึกถึงจุดสุดยอด จากการศึกษาพบวา ผูชายมี

ความกลัวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ 9 ประการ 
(นวรัต ไกรฤกษ, 2545) ดังนี้ 
       2.1 กลัววาตัวเองจะมีอะไรผิดปกติ
กวาคนอ่ืนๆ  เชนทําไมเพื่อนคนนั้นถึงประกอบ
กิจไดคืนละ 3-4 คร้ัง แตตัวเองทําไดเพียงคร้ัง
เดียว แลวอวัยวะเพศก็ไมยอมแข็งขันอีกเลย 
       2.2 กลัววาตัวเองจะเปนโรคกามตาย
ดาน  เพราะอวัยวะเพศไมยอมแข็งขัน ปลุกเทาไร
ก็ไมตื่น 
       2.3 กลัววาจะหล่ังเร็ว แบบนอก
กระจอกไมทันกินน้ํา หรือเรือลมปากอาว 
        2.4 กลัววาจะประกอบกิจลมเหลว
เหมือนคร้ังกอนๆ อีก 
        2.5 กลัววาอาวุธประจํากายจะเล็ก
เกินไป แลวจะใหความสุขแกคูรักคูใครไมสุข
สมหรรษา 
        2.6 กลัววาตัวเองจะแกเกินไป คิด
มากจนนกเขาไมยอมขัน 
        2.7 กลัววาจะใหความสุขแกยอดรัก
ยอดสวาทไมเพียงพอตามท่ีเธอตองการ  
        2.8 กลัววาตัวเองจะมีความรูสึกรัก
รวมเพศซอนเรนอยูในจิตใจ หรือเปนกาม
วิปริต 
       2.9 กลัววาภรรยาหรือยอดชูคูชม
ของตนจะเอาใจไปเผื่อแผและหลงใหลรสสวาท
ชายอ่ืน 
 ภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศเปน
อาการท่ีพบบอยและกอให เกิดปญหาใน
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   ถามองอยางผิวเผินอาจเห็นวาภาวะ
หยอนสมรรถภาพทางเพศเปนปญหาสวน
บุคคล แตความจริงแลวเปนปญหาท่ีสงผล
กระทบตอ เนื่องไปถึงความสัมพันธของ
สถาบันครอบครัว การแยกทาง การคบชู การมี
เพศสัมพันธนอกสมรส ทําใหฐานรากระดับ
ต่ําสุดของสังคมไทยส่ันคลอน สงผลถึงการ
อบรมเล้ียงดูเด็กท่ีเปนกําลังสําคัญของประเทศ
ในอนาคต ดังนั้นจึงมีผลกระทบระดับประเทศ
เลยทีเดียว 
 
แนวทางการปองกัน 
  เม่ือเกิดภาวะหยอนสมรรถภาพทาง
เพศ ผูชายจะเกิดอาการซึมเศรา เหงาหงอย ขาด
ความเช่ือม่ันในตนเอง นอนไมหลับ คิดมาก มี
ผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจอยางมาก 

ดังนั้นจึงควรเรียนรูแนวทางการปองกันภาวะ
หยอนสมรรถภาพทางเพศเพื่อทําใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน โดยทําดังตอไปนี้ 
  1. ตรวจสอบวาองคชาตของคุณ
ต่ืนนอนตอนเชาพรอมคุณหรือไม 
        ผูชายท่ีมีสุขภาพดีและรางกายผลิต
ฮอรโมนเพศชายไดเต็มเปยมองคชาตจะต่ืน
ข้ึนมาในตอนเชาเปนประจําทุกวัน  เม่ือไหรก็
ตามถาไมตื่นข้ึนมาพรอมคุณ ก็หมายความวา
ระดับฮอรโมนเพศชายของคุณลดตํ่าลง ถา
ภายใน 1 สัปดาห องคชาตต่ืนข้ึนมาในตอนเชา
ประมาณ 2-3 วันก็ยังอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
 วิ ธี เพิ่ มป ริมาณฮอร โมน เพศชาย
สามารถทําไดงายๆ ก็คือ ควรเขานอนไมเกิน 5 
ทุม เพราะถาเขานอนดึกกวานั้นและยังนอน
หลับไมสนิท จะทําใหการสรางฮอรโมนเพศทํา
ไดไมสมบูรณ ดังนั้นจึงควรเขานอนแตหัวคํ่า
เพ่ือรอรับของขวัญเท่ียงคืนจากธรรมชาติ แลว
ตื่นข้ึนในเชาวันใหมพรอมกับอวัยวะเพศท่ี
แข็งแรงอยางใจปรารถนา   อีกวิธีหนึ่งท่ีชวยได
คือ การเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง โดยเลือก
รับประทานอาหารใหครบถวนทุกหมวดหมู 
แตควรงดเวนการกินอาหารท่ีเต็มไปดวยไขมัน
เชน ขาหมู และหมูสามช้ัน เพราะไมเพียงแตจะ
มีผลตอสมรรถภาพทางเพศ ยังมีผลเกี่ยวของ
กับสุขภาพรางกายโดยรวมอีกดวย 
   สํ า ห รั บ อ า ห า ร ท่ี เ ส ริ ม ส ร า ง
สมรรถภาพทางเพศเปนอาหารท่ีมีธาตุสังกะสี
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   2. ชวยองคชาตใหผอนคลายและ
ขยายขนาดดวยการนวดกระตุน 
         การนวดกระตุนองคชาตจะชวย
เพิ่มปริมาณเลือดท่ีเขาไปในองคชาต เม่ือทํา
เปนประจําทุกวันจะชวยใหเสนเลือดขยายตัว 
เนื้อเยื่อแข็งแรง  พรอมท่ีจะลุกข้ึนสูในทุก
สถานการณ และท่ีสําคัญจะทําใหขนาดของ
องคชาตไมหดเล็กลง และถาเปนการนวดเพื่อ
ควบคุมการหล่ัง ก็จะชวยปองกันปญหาการ
หล่ังเร็วไดอีกดวย เพราะเปนเร่ืองท่ีสามารถ
ควบคุมได บางรายอยากเปล่ียนบรรยากาศโดย
ใชเคร่ืองมือเชน กระบอกสุญญากาศ วิธีใชให
นํามาครอบแลวปมลมเพื่อชวยเพิ่มขนาด ซ่ึง
ความจริงแลวก็ใชหลักการเดียวกันกับการนวด

คือเพื่อ เพิ่มปริมาณเลือดท่ีไหลเข าไปใน
องคชาต และทําใหเนื้อเยื่อท่ีแข็งแรงสูงานไดดี  
 3. ทําจิตใจใหแจมใสเบิกบาน 
      ควรหาวิธีการตางๆ ท่ีชวยคลาย
เครียดจากชีวิตประจําวันท่ีเรงรีบเชน ออกกําลัง
กายเปนประจําและสม่ําเสมอ โดยสละเวลาเพื่อ
การออกกําลังกายคร้ังละ 30 นาที สัปดาหละ 3 
คร้ัง จะทําใหกลามเนื้อแข็งแรงและเปนการ
คลายเครียด หรืออาจจะทํากิจกรรมนันทนาการ
ก็ได ไมวาจะรองเพลง เตนรํา หรืออ่ืนๆ  แตไม
ควรจะดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปน
สวนผสม รวมท้ังงดการสูบบุหร่ีหรือเสพสาร
เสพติดทุกประเภท 
 4 .  มี เพศ สัมพันธ เปนประจํ า
สม่ําเสมอ 
      ควรระลึกไววาของอะไรก็ตามถา
ไมไดใชงานยอมจะเส่ือมไปเปนธรรมดา และ
ควรบอกภรรยาใหเขาใจและใหความชวยเหลือ
ดวย เพราะถาองคชาตไมไดทํางาน   นานๆ ไป
อาจจะเหี่ยวเฉาจนไมสามารถกลับมาใชงานได
อีกก็เปนไปได 
 
การบําบัดรักษา 
 1. การบําบัดดวยตนเอง 
      เ ม่ื อ พ บ ว า มี อ า ก า ร ห ย อ น
สมรรถภาพทางเพศแลวละก็ ข้ันแรกตองต้ังสติ
ใหดี อยาตกอกตกใจ อยาเศราเสียใจ เพราะคุณ
ยังมีเพื่อรวมชะตากรรมเดียวกันกับคุณอีกถึง
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      1.1 ออกกําลังกาย  ฝกสมาธิ   ฝก
โยคะ เตนรํา หรือหางานอดิเรกท่ีไมเกี่ยวกับ
งานท่ีทําประจํา   ซ่ึงควรเปนงานท่ีทําแลว
เพลิดเพลิน  สามารถดึงตัวเองออกมาจาก
ความเครียดได 
       1.2 ใหคนอ่ืนชวย เชน เขาคอรสการ
บําบัดความเครียดตามโรงพยาบาลหรือคลินิก
สุขภาพ  การทําสปา  อบไอน้ํา นวดตัวซ่ึงมีการ
นวดหลายแบบใหเลือก อบสมุนไพร อบเซาว
นา การเขาคอรสเพื่อลางพิษ หรือการฝงเข็ม 
เปนตน 
      1.3 

 2. การบําบัดรักษาโดยแพทย 
      เม่ือไดพยายามบําบัดดวยตนเอง
แลวอาการยังไมดีข้ึน ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย 
ซ่ึงนอกจากจะไดรับการรักษาอยางถูกหลักการ 
แลว ยังปลอดภัยอีกดวย  แพทยจะเร่ิมดวยการ
เช็คประวัติ และตรวจหาสาเหตุของอาการนั้นๆ 
พรอมท้ังใหคําอธิบายท่ีถูกตอง เพราะมีคน
จํ านวนมากเข าใจ ผิด คิดว าตนเองหยอน
สมรรถภาพทางเพศ เพียงเพราะไมสามารถ
ปฏิบัติกิจทางเพศไดเพียงคร้ังสองคร้ัง ก็เกิด
การขาดความเช่ือม่ันในตนเอง  เ ม่ือคุณไป
ปรึกษาแพทย แพทยจะอธิบายใหเขาใจและ
คลายความกังวล จากนั้นจึงคอยรักษาไปตาม
สาเหตุ ซ่ึงมีหลายวิธีไดแก 
       2.1 เสริมฮอรโมนเพศชาย  แพทย
จะเสริมฮอรโมนเพศชายที่ขาดหายไป ซ่ึง
ปจจุบันมียาหลายชนิดท่ีไดรับการพัฒนามา
เพื่อเพ่ิมปริมาณฮอรโมนเพศชาย ไมวาจะเปน
ฮอรโมนเพศชายจากธรรมชาติหรือฮอรโมนท่ี
ไดจากการสังเคราะห  ซ่ึงมีท้ังชนิดรับประทาน 
ชนิดเปนเจลทาผิวหนัง หรือชนิดเปนแผนปด
บริเวณถุงอัณฑะ ท่ีนิยมใชไดแก เทสโทเดิรม 
(testodern) แอนโดรเดิรม (androderm) เทสโท
ส เตอร โ รน  อัน เดคาโน เอด  ( testosterone 
undecanoate)   แตยาพวกน้ีไมสามารถใชไดเอง
ตองปรึกษาแพทยกอนใช  

เม่ือความเครียดลดลงแลว เร่ิม
ฟนฟูความสามารถทางเพศอยางท่ีเคยมีมา  ถา
คุณแตงงานแลว คนท่ีคุณควรพูดคุยและขอ
ความรวมมือก็คือภรรยาของคุณเอง ไมแนะนํา
ใหไปมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ เพราะอาจ
ติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะโรค
เอดส ซ่ึงจะกลายเปนเร่ืองใหญและเดือดรอน
ตอตัวคุณเองและคนรอบขางท่ีคุณรัก ซ่ึงจะ
เปนปญหามากยิ่งกวาการหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศมากมายนัก 

        2.2 ใชยากระตุนการแข็งตัว  ถา
ระดับฮอรโมนเปนปกติแลว แตยังคงปฏิบัติกิจ
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       2.3  การใช เค ร่ือง มือชวย เหลือ  
เ ค ร่ือง มือ ท่ี ผู ช าย รู จั กกันดี คื อ  กระบอก
สุญญากาศ ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีอาศัยหลักทาง
กลศาสตร นิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยสวม
อุปกรณครอบลงไปบนองคชาต แลวปมลม
ออกเพื่อทําใหเกิดสภาพสุญญากาศภายใน
กระบอก เลือดจะไหลมาค่ังท่ีองคชาต ทําให
องคชาตแข็งตัว เม่ือแข็งจนเปนท่ีพอใจแลว จึง
ใชหวงยางรีดท่ีโคนองคชาตเพ่ือกักเลือดไวให
แข็งตัวจนปฏิบัติกิจทางเพศไดจนเสร็จส้ิน  แต
ก็ มีข อห ามใชกระบอกสุญญากาศหลาย
ประการเชน หามใชกับคนท่ีเลือดออกงาย หาม
ใชกับคนท่ีรับประทานยาแอสไพริน หรือยาท่ี
ทําใหเลือดไมจับตัวกัน เพราะอาจทําใหเลือด
ค่ังมากเกินไป  ขอเสียของการใชกระบอก
สุญญากาศคือ  การแข็งตัวท่ีเกิดข้ึนยังไมดี
เทาท่ีควร         และการใชยางรัดบริเวณโคน 
องคชาตจะทําใหรูสึกชา ไมเปนธรรมชาติ การ
หล่ังน้ําอสุจิไมสะดวก รวมทั้งราคาท่ีคอนขาง
แพง และท่ีสําคัญคือพกพาไมสะดวก 
        2.4 การใชยาฉีดเขาองคชาต   การ
รักษาดวยการฉีดยาเขาสูองคชาตมีมานาน
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  ขอดีของการใชยาฉีดคือ องคชาตแข็ง
ตัวไดทันใจภายใน 5-10 นาที เม่ือมีอารมณเพศ 
ก็ฉีดยาเขาท่ีโคนองคชาต การฉีดแตละคร้ังตอง
สลับขาง เพ่ือปองกันความเสียหายของเนื้อเยื่อ
บริเวณน้ัน บางคนอาจจะมีอาการกลัวเข็มฉีดยา 
ซ่ึงปจจุบันก็มีเคร่ืองฉีดยาอัตโนมัติเพื่อลดความ
นากลัวของเข็มฉีดยา 
  ขอควรระวังในการฉีดยาบางชนิดเชน 
พาพาเวอรีน (papaverine) อาจมีผลขางเคียง คือ
อาการ “โดไมรูลม” หรือคนท่ีมีองคชาตงอ เม่ือ
แข็งตัวจะปวดมาก   
       2.5 การใชยาสอดเขาทอปสสาวะ  
ยาสอดพัฒนามาจากตัวยาท่ีใชฉีดเพ่ือการใชท่ี
ส ะ ด ว ก ข้ึ น เ ช น  ย าพลอสต า แ กลนดิ น 
( prostaglandine)   ซ่ึ ง เ ป น ท่ี รู จั ก กั น ใน ช่ื อ 
“มิวซ” (muse) ท่ียอมาจาก เมดิเคเตท ซิสเต็ม 
ฟอร อีเร็คช่ัน (medication system for erection) 
ห รื อ มี ช่ื อ ส า มั ญ ว า  “อั ล พ ร อ ส ต า ดิ ล ” 
(alprostadil) ซ่ึงมีลักษณะคลายข้ีผ้ึง บรรจุใน
หลอดขนาดพอๆ กับเมล็ดขาวสาร โดยตัวยามี
ความเขมขนมากกวายาฉีดถึง 100 เทา (เพ่ือผล

ในการดูดซึม)  ผู ใชตองสอดเขาไปในทอ
ปสสาวะ หลังสอดยาเขาไปแลว ตองใชมือชวย
นวดคลึงใหยากระจายไดเร็วข้ึน  ผลขางเคียง
ของการใชยาสอดคือ ฝายชายอาจมีอาการแสบ
รอนวูบวาบในทอทางเดินปสสาวะ สวนฝาย
หญิง (ท่ีฝายชายใชยาสอด) ท่ีมีเพศสัมพันธดวย 
อาจเกิดอาการคันหรือแสบเล็กนอยในชอง
คลอด  ดังนั้นในกรณีท่ีฝายหญิงต้ังครรภ ควร
ใช ถุ งยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ เพื่ อ
หลีกเล่ียงการระคายเคืองและอันตรายท่ีจะเกิด
กับเด็กในทอง 
       2.6 การใชยาอมใตล้ิน  การใชยาอม
ใต ล้ิ น ท่ี เ ป นส า ร จํ า พ วกอะ โปมอร ฟ น 
( apomorphine)  ห รื อ มี ช่ื อ ท า ง ก า ร ค า ว า 
“ยูพริมา” (uprima) โดยอมไวใตล้ินนาน 10 
นาที ซ่ึงยาพวกนี้ไมมีขอหามในการใชรวมกับ
ยากลุมไนเตรต (nitrate) แตจะมีประสิทธิภาพ
ประมาณ 50% เทานั้น   ยากลุมนี้จะออกฤทธ์ิ
กระตุนท่ี พีวีเอ็น นิวเคลียส (PVN nucleus) ซ่ึง
อยูในบริเวณกานสมอง และสงผลทําใหอวัยวะ
เพศแข็งตัวข้ึนมาได  ขอดีคือไดผลเร็วภายใน 
30 นาที แตอาจจะทําใหคล่ืนไสและอาเจียน   
       2.7 การใชยาทาองคชาต  ปจจุบัน
กําลังมีการพัฒนายาทาที่องคชาต มีลักษณะ
เปนครีม ใชทาท่ีหัวองคชาตเพ่ือ กระตุนใหเกิด
การแข็งตัว แตผลท่ีไดยังไมเปนท่ีพอใจของ
ผูใช เนื่องจากยาออกฤทธ์ิชา และองคชาตแข็ง
ตัวไมคงท่ี ซ่ึงคงตองรอกันอีกสักหนอย ถายา
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        2.8 การผาตัดแกไขเสนเลือดแดง
หรือเสนเลือดดําท่ีมีปญหา  วิธีการผาตัดนี้
ไดผลนอย ซ่ึงแพทยจะทําเฉพาะกรณีท่ีจําเปน
และเหมาะสมเทานั้น 
       2.9 การผาตัดฝงแกน  เม่ือแพทย
พบวาองคชาตไมทํางานจริงๆ อยางแนนอน
แลว ก็จะแนะนําใหไปหาศัลยแพทยทางเดิน
ปสสาวะชาย  เพื่อใหผาตัดฝงแกนเขาไปใน
องคชาต ซ่ึงการผาตัดเปนทางเลือกหนึ่งท่ีไม
คอยมีคนเลือกใชมากนัก         ถึงแมวาแกน 
องคชาตเทียมจะมีราคาคอนขางแพงมาก แตก็
เปนทางเ ลือกท่ีคุมค า เ ม่ือคิดในระยะยาว 
เพราะวาการผาตัดฝงแกน 1 คร้ัง จะใชงานได
นานเกือบ 10 ป แกนที่ใชฝงมีหลายขนาดและ
หลายแบบใหเลือกตามแตลักษณะการใชงาน มี
ท้ังแบบใชมือปรับแกนและแบบใชปม โดย
กลไกการทํางานตางๆ จะซอนอยูภายในอยาง
แนบเนียน 
   อุปกรณท่ีฝงไวจะปมน้ําเกลือใหเขามา
ค่ังท่ีองคชาต ทําใหองคชาตยืดออกและแข็งตัว
ไดโดยจะไมสงผลใหเปนหมัน แตกลับเปน
การชวยใหอสุจิหล่ังไดตามธรรมชาตอีกดวย  
การผาตัดจะใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงหรือ
นอยกวานั้นข้ึนอยูกับความชํานาญของแพทย  
ส ว น ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ผ า ตั ด ข้ึ น อ ยู กั บ
สถานพยาบาลแตละแหง   เนื่องจากแกนท่ีฝงมี

ราคาท่ีคอนขางตายตัว ราคาข้ึนอยูกับแบบและ
รุน หากคุณเลือกวาจะรักษาโดยวิธีการนี้ ก็
สามารถปรึกษาแพทยเพื่อรับคําแนะนํา รวมท้ัง
สอบถามราคาและทําความเขาใจเร่ืองรุนและ
การใชงานตางๆ 
        2.10 การรักษาทางจิตใจ  จิตแพทย
จะทําจิตวิเคราะหเพ่ือใหเกิดความเขาใจปญหา
และแกปญหาดวยตนเองหรือการรักษาชีวิต
สมรส (marital therapy) ในกรณีท่ีคูสมรสมี
ความขัดแยงทางจิตใจตอกัน  ซ่ึงการรักษาดวย
วิธีนี้อยางเดียวจะไดผลดีเฉพาะรายท่ีมีสาเหตุ
มาจากจิตใจเทานั้น 
       2.11 การใหความรูเร่ืองเพศและ
การฝกปฏิบัติทางเพศ  วิธีนี้ เปนวิธีท่ีแพทย
หลายคนยอมรับวามีประสิทธิภาพในการรักษา
ดีกว าวิ ธี อ่ืนๆ   ผู ท่ี ริ เ ร่ิมการรักษาวิ ธีนี้ คือ 
มาสเตอรสและจอหนสัน (Master & Johnson) 
ซ่ึงเปนปรมาจารยทางเพศศาสตร   (พันธศักดิ์ 
ศุกระฤกษ, 2547)  หลักในการรักษาคือ ให
ความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยาและจิตวิทยาเร่ืองเพศ
ตลอดจนการตอบสนองทางเพศและวิธีกระตุน
อารมณเพศ  โดยเรียนรูจุดตางๆ ของรางกายท่ี
ใหความสุขทางเพศโดยทดลองปฏิบัติกับ
ภรรยาของตน และเม่ือองคชาตแข็งตัวไดก็ให
รวมเพศโดยไมตองรีบรอน ไมมุงความสนใจ
ไปที่ความสุขทางเพศของตนอยางเดียว และให
รวมเพศโดยใชทาผูหญิงอยูบน  (women on 
top) 
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  วิธีการรักษาแตละวิธีดังกลาวขางตนมี
ท้ังขอดีและขอเสีย  วิธีการบางอยางอาจจะ
เหมาะกับเฉพาะรายไมใชทุกรายไป  เนื่องจาก
ผลการรักษาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ
ข้ึนอยูกับความพอใจของผูปวย เปนหลัก  
แพทยเปนเพียงผูดูแลและแนะนําในการรักษา 
ซ่ึงใครจะพอใจการรักษาแบบใดนั้น  ก็มัก
ข้ึนอยูกับความพอใจในการแข็งตัวของอวัยวะ
เพศ ความรวดเร็วในการแข็งตัว ความสะดวก
ในการพกพา โรคภัยท่ีมีอยูในตัวเอง รวมท้ัง
ราคา และการซ้ือหาดวย  ดังนั้นจึงขอ

เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการรักษา
ตางๆ ดังในตารางท่ี 1  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
บําบัดรักษาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศไม
วาจะโดยวิธีใดก็คือ กําลังใจจากคนใกลตัว ซ่ึง
ไดแกภรรยาของผูประสบปญหาในเร่ืองนี้   
เนื่ องจากเปนบุคคลสํา คัญท่ี สุดและสามี
ตองการกําลังใจจากภรรยาอยางยิ่ง จึงตองทํา
ความเขาใจ พูดคุย ปรึกษาหารือ รวมมือในการ
บําบัดรักษา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เปนกําลังใจ 
ชวยเหลือ  และอยู เ คียงขางเสมอ   จนสามี
สามารถผานพนวิกฤตการณนี้ไปได 

 
ตารางที่ 1. ขอดีและขอเสียของวิธีการรักษาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศดวยวิธีตางๆ 
 

วิธีการรักษา ขอดี ขอเสีย 
เสริมฮอรโมนเพศชาย ไมตองผาตัด ไมเจ็บ 

อาจชวยกระตุนทางเพศ 
ไดผลดีเฉพาะพวกที่ฮอรโมนบกพรองทํา
ใหมะเร็งตอมลูกหมากลุกลาม ตับเสื่อม
หรือมีอาการบวมนํ้า 

การใหยากระตุนการแข็งตัว 
(ไวอากรา ฯลฯ) 

สะดวก ไมเกิดอาการเจ็บ ไดผลเพียง 65-70% ของผูใช  มีผลขาง
เคียงเชน ปวดศีรษะ ตาพรา หนารอนแดง
หามใชรวมกับยาบางชนิด ผูปวยดวยโรค
บางประเภท

การใชยาฉีดเขาอวัยวะเพศ ไมตองผาตัด การแข็งตัว
อยูไดนาน 1-2 ช่ัวโมง 

ตองปรับขนาดยาใหเหมาะสม จํากัดการ
ใชไมเกินสัปดาหละ 2 ครั้ง อาจทําใหเกิด
แผลเปน เน้ือหนา แข็ง และมีอาการปวด
บริเวณที่ฉีด อวัยวะเพศแข็งตัวนานเกิด
ความปวด

การใชเครื่องมือชวยเหลือ 
(กระบอกสุญญากาศ) 

ไมตองผาตัด ไดผลทันที อาจคืนสู
สภาวะอวัยวะเพศแข็งตัวเองไดตาม
ธรรมชาติ ใชไดบอยเทาที่ตองการ

ผูปวยตองสามารถใชมือทํางานได ตอง
ถอดวงยางภายใน 30 นาที ตองระมัด 
ระวังในการใชงาน อาจเกิดแผลถลอกได

 
 



 

ตารางที่ 1. (ตอ)   
 

วิธีการรักษา ขอดี ขอเสีย 
การใชยาสอดเขาทอ
ปสสาวะ 

สามารถพกพาสะดวก มีขั้นตอนในการสอดใส อาจเกิดบาดแผล
และทอปสสาวะอักเสบ มีผลขางเคียงเชน 
ระคายเคือง ปวดแสบทอปสสาวะฝาย
หญิงอาจมอีาการระคายเคอืงและไมพอใจ

การใชยาอมใตลิ้น ไดผลเร็วภายใน 30 นาที อาจจะทําใหคล่ืนไสและอาเจียนได
การใชยาทาอวัยวะเพศ พกพางาย ใชงานสะดวก ออกฤทธิ์ชา อวัยวะเพศแข็งตัวไมคงที่
การผาตัดแกไขเสน  
เลือดแดงหรือดําที่มีปญหา 

ไดผลนอย ใชในรายที่มีปญหาเทาน้ัน

การผาตัดฝงแกน ผูปวย/คูสัมพันธทางเพศ การผาตัดอาจเกิดการติดเช้ือ 
มีความพึงพอใจสงูสุด อาจมีปฏิกิริยากับวัสดุที่ผลิต 
เมื่อเทียบกับวิธีอืน่  ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภายใน 

ไมอาจเปล่ียนไปรักษาดวยวิธีอื่นได
การรักษาทางจิตใจ ไมตองผาตัดหรือใชยา ใชเวลานาน กําหนดเวลาไมได และ

ไมไดผลในกรณีที่สาเหตุมาจากรางกาย 

การใหความรูเรื่องเพศ ทําใหมีความเขาใจในกันและกัน
และการฝกปฏิบัติทางเพศ 

ผลลัพธไมแนนอน 

ที่มา : (พันธศักด์ิ ศุกระฤกษ, 2547) 
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