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ทคัดย่

สัดส่วนผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา สุขภาวะทางเพศเป็น

ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับคุณภาพชีวิตและผู้สูงวัย คนไทยมักเชื่อว่าเรื่องเพศหรือความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของสุขภาวะทางเพศเป็นเรื่องของประชากรวัยเจริญพันธุ์หรือคนหนุ่มสาวเท่านั้น วัตถุประสงค์ของ

การศึกษานี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจในเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัย รวมทั้งศึกษาเรื่องความต้องการ

ทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล (unmet needs) ของผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง 50-79 ปี 

ในจังหวัดนครราชสีมา สิงห์บุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นการส�ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามผู้สูงวัยจ�านวน 

1,019 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาเป็นหญิงร้อยละ 68 ชายร้อยละ 32 

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในเรื่องเพศลดลงเมื่ออายุมากข้ึนทั้งหญิงและชาย ความพึงพอใจด้านเพศสัมพันธ์ 

ในกลุ่มคนมีคู่นั้น ชายมีความพอใจสูงกว่าหญิง หากเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตแล้ว คนไม่มีคู่มีความ

พงึพอใจสงูกว่าคนมคีู ่หญิงมคีูย่งัคงมกีารร่วมเพศในช่วงหนึง่ปีทีผ่่านมาร้อยละ 53.6 ในขณะทีช่ายร้อยละ 64.2 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเพศได้ลดลงตามอายุท่ีมากข้ึน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการการปฏิบัติท่ีอ่อนโยน  

การกอดสมัผสัทีแ่สดงความรกั ค�าพดูทีห่วานห ูหญงิมคีูห่นึง่ในสีไ่ม่มคีวามต้องการทางเพศแต่ต้องมเีพศสมัพนัธ์

หรอืร่วมเพศ ในขณะทีช่ายมคีูร้่อยละ 13 มคีวามต้องการทางเพศแต่ไม่มกีารร่วมเพศ ผลการศกึษานีเ้สนอแนะ

ให้มีการสื่อสารระหว่างคู่ รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้สูงวัย

ค�ำส�ำคัญ: ความเชื่อเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ เพศของผู้สูงวัย
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Abstract

The promotion of quality of life for the elderly in Thailand has increased significantly in 

the last few decades, and sexual health is one dimension of well-being. Thais believe that 

sexual relations and sexual feelings are more appropriate for persons during their reproductive 

years than other age groups. The objective of this study was to explore sexual satisfaction and 

unmet sexual needs among senior persons in Thailand. This study collected data by personal 

interviews with men and women age 50-79 years residing in Nakhon Ratchasima, Singburi and 

Pathum Thani Provinces in 2012. The sample included 1,019 persons, 68% women and 32% 

men. Both elderly women and men experienced lower sexual satisfaction as age increased. 

Married men reported higher sexual satisfaction than married women, while sexual satisfaction 

among single people was higher than married people when compared to past experience. 

Fully 54% of women and 64% of men were sexually active in the year prior to the interview. 

The vast majority of respondents derived satisfaction by using loving and polite communication 

as well as hugging and kissing. However one-fourth of married women reported that there were 

times when they did not want to have sex, but had to. A minority (13%) of single, elderly males 

reported unmet sexual need. The results of this study suggest that sexual literacy and  

communication between partners should be promoted to enhance sexual well-being of the 

elderly.
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ความเป็นมาและการศก าที่เกี่ยว ้

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมไทยก�าลังเพิ่มขึ้น และในอนาคต 10 ปีข้างหน้า

ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นสองเท่าของปัจจุบัน (Knodel, Chayovan, & Prochubmoh, 2011) จากผล 

ที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น มีความเป็นไปได้ท่ีผู้สูงอายุท้ังท่ีเป็นโสดและมีคู่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต รวมทั้งสุขภาวะทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ความเป็นหญิงและชาย (Gender) รวมท้ังเพศวิถี (sexuality) หรือวิถีปฏิบัติทางเพศเป็นคุณลักษณะ 

พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของคนเราในทุกช่วงวัยและสัมพันธ์กับความสุขทั้งทางกาย จิตใจ 

และสังคม เรื่องเพศถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานท่ีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตนเอง คุณภาพชีวิต 

บุคลิกภาพ ความเป็นตัวตนของบุคคล นอกเหนือจากเรื่องรสนิยมและพฤติกรรมทางเพศแล้ว เพศวิถี 

หมายรวมถึงความต้องการความรักและความอบอุ่น ถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ แม้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

แล้วก็ตาม แต่การแสดงออกในเรื่องเพศวิถีอาจแตกต่างกันออกไปเน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึน โดยมีบรรทัดฐาน

ของสังคมเป็นตัวก�าหนด

สุขภาวะทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ส�าคัญ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศใด อายุเท่าใด และสถานภาพ

สมรสเป็นเช่นไร ความเชื่ออย่างเดิมๆ ของคนไทยมองว่าความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวที่ยัง

อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุที่พ้นวัยเจริญพันธุ์แล้ว อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่า 

แม้ความสัมพันธ์ทางเพศในผู้สูงอายุลดถอยลงอันเน่ืองมาจากสุขภาพกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว  

แต่ชวีติคูข่องผูส้งูอายกุย็งัด�าเนนิต่อไป ยงัคงมคีวามต้องการทางเพศ และมกีจิกรรมทางเพศอยู ่รวมถึงค�าพูด

ที่ชวนฟัง ความผูกพันในคู่ของตนเอง การพึ่งพาอาศัยกัน รวมท้ังการเปิดใจต่อกันในเรื่องความต้องการทาง

เพศหรือการสนองตอบทางเพศก็ยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อท�าให้มีความมั่นคงของชีวิตสมรสเมื่อสูงวัย 

(ปรีดา, 2552; ศศิพัฒน์, 2552; บรรลุ และคณะ, 2532; เขมิกา และคณะ, 2543; นภาพร และจอห์น, 2545)

เพศสัมพันธ์เป็นยาอายุวัฒนะของมนุษย์ที่จะท�าให้เกิดความสุข สงบ และสันติในครอบครัว ท�าให้มีชีวิต

ชีวาและมีอายุยืนยาว (พงษ์ศักดิ์, 2548) แม้ร่างกายถดถอย ท�าให้สมรรถภาพทางเพศและระบบการท�างาน

ต่างๆ ของร่างกายเสื่อมลง ชีวิตคู่ของผู้สูงวัยก็จ�าเป็นต้องด�าเนินต่อไป แม้ไม่มีการร่วมเพศ สัมพันธภาพทาง

เพศก็อาจเปลี่ยนรูปไปเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน การดูแลเอาใจใส่ การเติมใจให้กันและกัน รวมทั้งการเปิดใจ 

ต่อกันว่ามีความต้องการทางเพศอย่างไร ควรมีการตอบสนองแบบใด เพื่อท�าให้มีความมั่นคงของชีวิตสมรส

เมื่อสูงวัย (ปรีดา, 2552) ดังนั้น การศึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศ รวมทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ 

ทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัยจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น 

คาจากัดความที่เกี่ยว ้

สุขภำวะทำงเพศ (Sexual Health and Well-Being) หมายถึงองค์รวมของสุขภาพกาย ใจ จิต

วิญญาณ/สติปัญญา และสังคมที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี ที่ช่วยให้มีชีวิตที่มีความสุข มีศักยภาพในการพัฒนา

บุคลิกภาพ การสื่อสาร และความรัก โดยมีพื้นฐานของสิทธิทางเพศที่จะรับรู้ข่าวสารและการมีความสุข ซึ่งมี

องค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ด้านคือ (1) สามารถมีความสุข ความรื่นรมย์ และควบคุมพฤติกรรมทางเพศได้ตาม 
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ที่ตนพอใจ บนพื้นฐานของจริยธรรมทางสังคมและบุคคล (2) มีอิสระจากความกลัว ความละอาย ความรู้สึก

ผิด ความเชื่อผิดๆ ความกดดันต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อความสัมพันธ์ทางเพศ และปราศจากโรคต่างๆ ที่เป็น

อุปสรรคต่อหน้าที่ทางเพศของร่างกายและสุขภาวะทางเพศ (WHO, 2017; Mace, Bannerman, & Burton, 

1974) ส�าหรบัการศกึษานีค้รอบคลมุเพยีงเรือ่งความพงึพอใจทางเพศ การร่วมเพศ และความต้องการทางเพศ

ที่ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่านั้น

เพศสัมพันธ์ (Sexual relation) หมายถึง การมีสัมพันธภาพทางเพศระหว่างบุคคล ซึ่งมักมีอารมณ์

ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความรัก ความห่วงใย ความใกล้ชิด ความเสน่หา หรือความรู้สึกต้องการ 

ทางเพศ ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศได้ เช่น การสัมผัส กอด จูบ และหรือร่วมเพศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  

เพศสัมพันธ์อาจเป็นเพียงกิจกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความรู้สึกผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ เช่น การมี 

เพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศและเพศสัมพันธ์อาจไม่มีการร่วมเพศก็ได้

เพศวิถ ี(Sexuality) หมายถงึ มติแิละรปูแบบทีห่ลากหลายในองค์ประกอบของเพศวถิ ีซึง่ประกอบด้วย 

การให้ความหมายเรื่องเพศของปัจเจกบุคคล ความเชื่อ ค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรู้สึก ความปรารถนา

ทางเพศ ความสุขทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ คู่ความสัมพันธ์ทางเพศ การให้ 

ความหมายกับคู่ความสัมพันธ์ทางเพศในแต่ละคน ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ เพศวิถีถูกก�าหนดข้ึนภายใต้

บริบทสังคมเฉพาะ บทบาทเพศ ปัจจัยทางชีววิทยา และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ (WHO, 2002)

แนวความคิดเกี่ยวกั เร่ เพศ ้ส วัย

(1) เรื่องเพศของผู้สูงวัยเป็นเรื่องต้องห้ำม หรือเป็น Taboos ความเชื่อน้ีมีอยู่ในหลายๆ สังคม 

(Narasimham & Beard, 2013; Inelmen et al., 2012 อ้างถึงใน Hillman, 2012) กล่าวว่าความเชื่อที่ว่า

เรือ่งเพศของผูส้งูวยัเป็นสิง่ต้องห้าม เป็นความผดิ เป็นสิง่ไม่สมควรเป็นสิง่สกปรก และ/หรอืเป็นอนัตราย ฯลฯ 

เป็นเจตคตสิ�าคญัทีม่ผีลต่อการมกีจิกรรมทางเพศของผูส้งูวยั เป็นสาเหตใุห้ผูส้งูวยัรูส้กึอดึอดัใจทีจ่ะแสดงออก

ถงึความต้องการและความรูส้กึของตน รวมทัง้ปรกึษาปัญหากบับคุลากรทางการแพทย์ และท�าให้เรือ่งเพศของ

ผู้สูงวัยไม่ได้รับความสนใจในวงวิชาการและสื่อมวลชน (Narasimham & Beard, 2013)

(2) เชื่อว่ำผู้สูงวัยไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ไม่เพียงแต่สังคมไทยเท่าน้ันท่ีคนท่ัวไปมักเชื่อว่าผู้สูงวัยไม่มี

ความต้องการทางเพศแล้ว แต่การศึกษาในต่างประเทศพบความเชื่อในท�านองเดียวกัน มีหลายๆ สังคมที่เชื่อ

ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาว เป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมกับผู้สูงวัย เชื่อว่าหญิงและชายสูญเสียความ

สามารถในการมีเพศสัมพันธ์หลังจากผ่านอายุ 50 ปีเนื่องจากสุขภาพกาย เรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเมื่อสูง

อายุขึ้น (Harvard Medical School, 2009; Mroczak, Kurpas, Gronowska, Kotwas, & Karakiewicz, 

2003) ซึ่งในความเป็นจริง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าผู้ชายยังสามารถมีเพศสัมพันธ์หรือร่วมเพศได้ในช่วง

อายุ 80 และมากกว่า 90 ปี และผู้หญิงเองก็มีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจกับเพศสัมพันธ์และการร่วมเพศ 

หากเธอมีประสบการณ์เป็นผู้ที่มีความสุขกับความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (Lindau et al., 2007; 

Narasimham & Beard, 2013; Waite, Laumann, Das, & Schumm, 2009 อ้างถึงใน Hillman, 2012)  

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่าน้ีพบว่า เพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัย 

ลดลงตามอายุที่มากขึ้น และหญิงมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าชาย (Lindau et al., 2007)
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(3) บทบำททำงเพศของผูส้งูวยั (และทกุวยั) เป็นสิง่ทีถ่กูก�ำหนดโดยสงัคม จากความเชือ่ วฒันธรรม 

ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม Narasimham & Beard (2013) ระบุว่าการแสดงออกทางเพศของ 

ผู ้สูงวัยเกี่ยวเนื่องกับบริบททางสังคม โดยเฉพาะผู ้หญิงต้องท�าตามบรรทัดฐานของสังคม และจ�ากัด 

การแสดงออกความต้องการทางเพศ ผู้หญิงต้องเผชิญกับความขัดแย้งในสังคมที่คาดหวังให้มีบทบาทในฐานะ

ภรรยา ท�าตามความต้องการของสามี ตามความคาดหมายของสังคม สิ่งเหล่านี้ขัดกับตัวแบบที่เธอต้องเป็น

กับความต้องการของเธอ และมักส่งผลกระทบออกมาเป็นความเจ็บป่วยในเรื่องเพศหรือความผิดปกติในเรื่อง

เพศ (sexual dysfunction) ความเครียด ความไม่พึงพอใจในชีวิต เป็นต้น และชายก็ต้องพยายามแสดง 

ความสามารถทางเพศและกลายเป็นความเครียดและไม่พึงพอใจในชีวิตเช่นกัน

(4) สขุภำพกำยมผีลต่อกจิกรรมทำงเพศ การหมดประจ�าเดอืนของหญงิวยักลางคนและสงูวยั ซึง่ท�าให้

ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ส่งผลให้เยื่อบุช่องคลอดแห้ง อักเสบ ขาดสิ่งหล่อลื่น ซึ่งมีผลต่อกิจกรรมทางเพศ

สัมพันธ์และน่าจะท�าให้เกิดความไม่พอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของสามีและภรรยา (นิกร และเขมิกา, 2536) 

ปัญหาทางเพศของผู้สูงวัยหญิงและชายแตกต่างกัน ปัญหาท่ีพบบ่อยของผู้หญิงสูงวัยในต่างประเทศ ได้แก่  

การขาดความสนใจในเรื่องเพศ ช่องคลอดแห้ง และไม่ถึงจุดสุดยอด เป็นต้น ของชายได้แก่ อวัยวะเพศไม่แข็ง

ตัว และหลั่งเร็ว (Narasimham & Beard, 2013; Lindau et al., 2007) ซึ่งลักษณะปัญหาที่พบคล้ายคลึง 

กับของไทย (Yamarat, Havanond, & Chuemchit, 2014) เช่น ผู้หญิงรู้สึกเบื่อหน่ายการร่วมเพศ แต่ไม่พบ

รายงานเรื่องการไม่ถึงจุดสุดยอดชัดเจน ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมไทยที่ท�าให้ผู้สูงวัยหญิงไม่ต้องการ

รายงานปัญหาดังกล่าว (เขมิกา และคณะ, 2543)

(5) โครงสร้ำงประชำกรเปลีย่นแปลงไป หญงิสงูวยัทีอ่ยูเ่ป็นโสดและหรอืเป็นม่ายมจี�านวนและสดัส่วน

สงูขึน้ ท�าให้บรรทดัฐานเรือ่งเพศของประชากรส่วนนีม้แีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป (Narasimham & Beard, 

2013) เช่น ผู้หญิงโสดหรือม่ายอาจสามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศของตนเองได้มากข้ึน และ 

เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น

ในข้อเท็จจริงพบว่า การมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ หรือ 

กบัผูท้ีต้่องการมบีตุรเท่านัน้ แต่สามารถเกดิขึน้ได้กบัคนทกุเพศทกุวยั รวมทัง้หลงัวยัเจรญิพนัธุ ์การศกึษาวจิยั

ในประเทศไทยที่ผ่านมามักให้ความสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพท่ัวไป การดูแล การสนับสนุน พัฒนา

โครงการและนโยบายต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุ ไม่นิยมศึกษาวิจัยประเด็นเรื่องเพศของ 

ผู้สูงอายุ แสดงถึงการไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงวัย สังคมไทยมีค่านิยมและเชื่อว่า 

ผูส้งูวยัไม่ควรสนใจหรอืเกีย่วข้องกบัเรือ่งเพศอกีต่อไป อย่างไรกต็าม นกัวจิยัส่วนหนึง่ยงัให้ความส�าคญักับเรือ่ง

เพศของผู้สูงวัย เช่น การศึกษาของ อภิชาติ และแคทลีน (2551) กล่าวว่า “การไม่มีการร่วมเพศของผู้สูงวัย

ที่สมรส” หรือ marital celibacy ในสังคมไทยนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มขึ้นถึงสาเหตุของความต้องการ 

ที่ขาดหายไปหรือไม่ได้รับการตอบสนอง หรือความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล (unmet need) นี้เกิดจาก

ความไม่สมดุลตามธรรมชาติ สุขภาพที่ถดถอย หรือค่านิยมในสังคม ที่มาจากวยาคติ (ageism) หรือเจตคติ

เชิงลบที่มีต่อผู้สูงวัย การศึกษานี้จึงสนใจในเรื่องความพึงพอใจในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศ และ 

ความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลของผู้สูงอายุหญิงและชาย 
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วั ุประส ค์ การศก า

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัยหญิง ชายที่มีคู่ และไม่มีคู่

2. เพื่อศึกษาการมีเพศสัมพันธ์/ร่วมเพศของผู้สูงวัยหญิงชายที่มีคู่และไม่มีคู่

3. เพื่อศึกษาความชุกและโครงสร้างปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการทางเพศท่ีไม่สัมฤทธิ์ผลของผู้สูงวัย

หญิงชายที่มีคู่และไม่มีคู่

ระเ ีย วิธีวิจัย

ข้อมลูทีน่�ามาศกึษานีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัเรือ่งสขุภาวะทางเพศของผูส้งูวยัในพืน้ทีน่ครราชสีมา 

สิงห์บุรี และปทุมธานี ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดเป็นพื้นที่ในการท�างานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

การสุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัยนี้ใช้วิธี Two-stage cluster sampling technique with unit of equal 

size พื้นที่ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างใน 3 จังหวัดรวม 7 ต�าบล ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 1,019 คน โดยมีเกณฑ์ 

ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่อายุระหว่าง 50-79 ปีที่สามารถสื่อสารได้ และเกณฑ์ในการคัดออก ได้แก่  

ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารได้เนื่องจากความจ�าบกพร่อง สมองเสื่อม พิการทางสมอง และผู้ป่วย

จิตเวช ทั้งนี้ได้เก็บข้อมูลในปี 2555

ลการศก า

ผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นหญิงมากกว่าชาย คือร้อยละ 68.3 และ 31.7 ตามล�าดับ 

ส�าหรับอายุของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ 50-59 ปีและ 60-69 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 36.3 และ 

35.2 ส่วนกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีเพียงร้อยละ 28.5 หากพิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ 67.5 เป็นผู้ที่มีคู่เพียงร้อยละ 6 ของตัวอย่างเป็นคนโสด และที่เหลืออีก 1 ใน 4 ของตัวอย่าง

เป็นม่าย/หย่า/แยก ในเรื่องการประเมินสุขภาพกายตนเองพบว่ามีถึงร้อยละ 52.7 ที่ประเมินตนเองว่าตนเอง

มีสุขภาพพอใช้หรือไม่ดีเลย โดยพบว่าผู้หญิงประเมินตนเองว่าสุขภาพพอใช้หรือไม่ดีเลยในสัดส่วนท่ีสูงกว่า

ผู้ชาย ส�าหรับด้านสุขภาพด้านจิตใจในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้หญิงและผู้ชายมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกัน (21.4 

คะแนน และ 22.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30) การน�าเสนอข้อมูลน้ีเป็นการน�าเสนอตารางและเนื้อหา 

จากหญิงก่อนชายเสมอ เนื่องจากเพศหญิงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของผู้สูงวัย และเป็นเพศที่ได้รับผลกระทบ

จากสุขภาวะทางเพศรุนแรงกว่าชาย
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ตำรำง 1 จ�านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากร และสุขภาพ จ�าแนกตามเพศ

ลักษณะทำงประชำกร

เพศ รวม

(n=1,019)
หญิง (n=696) ชำย (n=323)

อำยุ

50-54 ปี 18.0 16.1 17.4

55-59 ปี 19.7 17.3 18.9

60-64 ปี 18.8 19.5 19.0

65-69 ปี 15.4 18.0 16.2

70-74 ปี 16.7 16.7 16.7

75-79 ปี 11.5 12.4 11.8

สถำนภำพสมรส

มีคู่ (n=688) 57.9 88.4 67.5

โสด (ไม่เคยมีคู่) (n=61) 7.9 1.8 6.0

ม่าย/หย่า/แยก (n=270) 34.2 9.9 26.5

กำรประเมินสุขภำพกำยตนเอง

ดีที่สุด 4.2 2.2 3.5

ดีมาก 8.8 17.0 11.4

ดี 30.6 36.2 32.4

พอใช้ 43.9 35.3 41.2

แย่/ไม่ดีเลย 12.5 9.3 11.5

คะแนนเฉลี่ย (mean) สุขภำพด้ำนจิตใจในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำ* (จากคะแนนเต็ม 30)

คะแนนเฉลี่ย  ±SD 21.4±5.2 22.7±4.5 21.8±5.0

หมำยเหตุ: *คะแนนสุขภาพจิต เป็นการน�าคะแนนความรู้สึกและความคิด 10 ข้อมารวมกัน (range=0-30) คือ 1. ความรู้สึกมีชีวิต

ชีวา 2. ความรู้สึกวิตกกังวลเกินเหตุ 3. ความรู้สึกหดหู่จนไม่มีอะไรที่จะท�าให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ 4. ความรู้สึกใจเย็นและ

สงบ 5. ความรู้สึกกระฉับกระเฉง 6. ความรู้สึกท้อแท้และซึมเศร้า 7. ความรู้สึกหมดเรี่ยวแรง 8. ความรู้สึกมีความสุข 

9. ความรู้สึกเหนื่อย 10. ความรู้สึกหงุดหงิด โดยแต่ละข้อคะแนนอยู่ระหว่าง 0-3 (0 = ไม่เคย, 3 = บ่อยมาก/ทุกวัน)

ส�ำหรับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำวะทำงเพศของผู้สูงวัยหญิงชำย ปรำกฏผลกำรศึกษำ

ใน 3 ด้ำน ดังนี้

(1) ควำมพึงพอใจทำงเพศ แยกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ความพึงพอใจด้านเพศสัมพันธ์และการร่วมเพศ  

และ 2) ความพึงพอใจทางเพศเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และแยกวิเคราะห์ 2 กลุ่มคือ 

มีคู่ และไม่มีคู่ ทั้งหญิงและชาย ส�าหรับผู้มีคู่ได้ศึกษาทั้งสองส่วน ในขณะที่กลุ่มคนไม่มีคู่ไม่มีการวิเคราะห์ด้าน

เพศสัมพันธ์และการร่วมเพศ แต่เป็นการศึกษาความพึงพอใจทางเพศเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น

•	 ควำมพึงพอใจด้ำนเพศสัมพันธ์และกำรร่วมเพศของกลุ่มที่มีคู่ การศึกษานี้พบว่าโดยเฉลี่ยหญิง

มีความพึงพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศและการร่วมเพศน้อยกว่าชายในทุกกลุ่มอายุ และความ 

พึงพอใจนี้ต�่าลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชายที่ลดต�่าลงเมื่ออายุสูงขึ้น
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ตำรำง 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจด้านเพศสมัพนัธ์และการร่วมเพศระหว่างกลุม่อายแุละหญงิชาย

ที่มีคู่ (n= 687)

อำยุ

หญิงมีคู่ ชำยมีคู่

จ�ำนวน Mean ±SD จ�ำนวน Mean ±SD

รวม 402 3.61±1.41 285 4.15±1.16

50-59 186 3.79±1.42 99 4.52±0.77

60-69 142 3.51±1.35 107 3.98±1.37

70-79 74 3.35±1.45 79 3.91±1.16

หมำยเหตุ:  คะแนนความพึงพอใจในเรื่องเพศสัมพันธ์และการร่วมเพศได้รับจากค�าถาม 5 ข้อ คะแนนต�่าแสดงถึงความพึงพอใจต�่า 

คะแนนสูงหมายถึงความพึงพอใจสูง (range=0-5) ค�าถาม 5 ข้อ คือ 1. ฉันหรือสามี/ภรรยาของฉันมักจะผิดหวัง 

จากเพศสมัพนัธ์ระหว่างเราเสมอๆ 2. ฉนัรูส้กึว่าเพศสมัพนัธ์ของฉนักบัสาม/ีภรรยาส่วนใหญ่เป็นไปได้ด้วยด ี3. บ่อยครัง้ 

ที่สามี/ภรรยาของฉันมีความต้องการทางเพศต่างไปจากฉัน 4. หากต้องร่วมเพศกับสามี/ภรรยา ฉันรู้สึกล�าบากใจและ

ไม่มีความสุข 5. ฉันมีความสุขในชีวิตคู่ของฉัน แม้ว่าอายุจะมากขึ้น

•	 ควำมพึงพอใจทำงเพศเมื่อเปรียบเทียบกับประสบกำรณ์ชีวิตทำงเพศในอดีต โดยดูจากค�าถาม 

3 ข้อทีร่ะบใุนหมายเหตใุต้ตาราง 3 พบว่า หญงิมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าชายในทกุกลุม่อาย ุและผูท้ีไ่ม่มคีูม่คีะแนน

เฉลีย่ความพงึพอใจทางเพศเมือ่เทยีบกบัอดตีสงูกว่ากลุม่ทีม่คีูท่ัง้หญงิและชาย สอดคล้องกบัเรือ่งความต้องการ

ความสขุทางเพศ ซึง่ผูช้ายระบวุ่ายงัคงมคีวามต้องการความสขุทางเพศในปัจจบุนั และมสีดัส่วนความต้องการ

ทางเพศสูงกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุ แต่สัดส่วนความต้องการทางเพศของผู้ชายลดลงตามอายุที่มากขึ้น  

(เขมิกา, 2556)

ตำรำง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทางเพศเมื่อเปรียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ระหว่างกลุ่มอายุ 

และสถานภาพสมรสในปัจจุบัน (คะแนนระหว่าง 0-3) (n=986)

อำยุ

หญิงมีคู่ ชำยมีคู่ หญิงไม่มีคู่ ชำยไม่มีคู่

n Mean ±SD n Mean ±SD n Mean ±SD n Mean ±SD

รวม 402 1.92±0.88 285 1.52±0.99 257 2.28±0.82 36 1.86±0.87

50-59 186 1.89±0.85 99 1.72±0.99 70 2.34±0.87 9 1.89±0.60

60-69 141 1.97±0.87 107 1.43±0.98 87 2.36±0.70 13 1.69±0.75

70-79 75 1.89±0.98 79 1.39±0.98 100 2.18±0.88 14 2.00±1.11

หมำยเหตุ: คะแนนความพึงพอใจทางเพศที่เกิดจากการเปรียบเทียบและเสียดายอดีตที่ผ่านมาได้รับจากค�าถาม 3 ข้อ คะแนนต�่า

แสดงถึงความพึงพอใจต�่า ซึ่งมีแนวโน้มว่ายังคงมีความเสียดายอดีตอยู่มาก คะแนนสูงหมายถึงความพึงพอใจสูง ซึ่งมี

แนวโน้มว่ามีความเสียดายอดีตน้อย (range = 0-3) ค�าถาม 3 ข้อคือ 1. ฉันเสียดายความสุขทางเพศที่เคยมีในอดีต 2. 

ในปีนีฉ้นัรูส้กึว่าชวีติทางเพศของฉนัขาดหายไปหรอืไม่สมบรูณ์ 3. ฉนัมคีวามพงึพอใจกับชวีติคูต่อนเป็นหนุม่สาวมากกว่า

ปัจจุบัน
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(2) กำรมีเพศสัมพันธ์

•	 เพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ในกลุ่มท่ีมีคู่พบว่าชายท่ีมีคู่ 64.2% ยังมีการร่วมเพศ 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สัดส่วนนี้ลดลงตามกลุ่มอายุที่มากขึ้นทั้งหญิงและชาย (ตาราง 4)

ตำรำง 4 การกระจายการมีเพศสัมพันธ์ (ร่วมเพศ) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ( n=1,019)

กลุ่มอำยุ

หญิงมีคู่ ชำยมีคู่ หญิงไม่มีคู่ ชำยไม่มีคู่

จ�ำนวน

ตัวอย่ำง

มีกำรร่วมเพศ
จ�ำนวน

ตัวอย่ำง

มีกำรร่วมเพศ
จ�ำนวน

ตัวอย่ำง

มีกำรร่วมเพศ
จ�ำนวน

ตัวอย่ำง

มีกำรร่วมเพศ

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

รวม 403 216 53.6 285 183 64.2 293 - - 38 6 15.8

50-59 186 137 73.7 99 90 90.9 76 - - 9 3 33.3

60-69 142 63 44.4 107 66 61.7 96 - - 14 2 14.3

70-79 75 16 21.3 79 27 34.2 121 - - 15 1 6.7

ส�าหรับกลุ่มผู้ที่เป็นโสด หรือมีสถานภาพเป็นม่าย หย่า แยก ที่ไม่มีคู่นั้น ไม่มีรายงานเลยว่าหญิงกลุ่มนี้

มีการร่วมเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนชายมีจ�านวน 6 รายใน 32 ราย (18.8 %) ที่รายงานว่า 

มีการร่วมเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

•	 เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ำย การมีเพศสัมพันธ์หรือการร่วมเพศครั้งสุดท้ายของผู ้สูงอายุที่มีคู ่  

พบว่า หญิงมีมัธยฐานที่ 1 เดือน-5 ปี 6 เดือน ในขณะที่ชายมีมัธยฐานอยู่ที่ 2 สัปดาห์-2 ปี 6 เดือนส�าหรับ

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของผู้สูงอายุที่ไม่มีคู่ พบว่า หญิงมีมัธยฐานที่ 8-21 ปี ในขณะที่ชายมีมัธยฐาน 

อยู่ที่ 3 ปี 6 เดือน-14 ปี 

การที่หญิงมีมัธยฐานการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสูงกว่าชายในทุกกลุ่มอายุ สอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงคุณภาพโดยเฉพาะในกรณีที่มีการสัมภาษณ์คู่สมรส (คนละเวลา) พบว่า ชายมักตอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับ 

การแสดงออกถึงความสามารถในการร่วมเพศมากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายหญิง ในขณะที่หญิงมีแนวโน้ม 

ในการตอบน้อยกว่าเป็นจริงหากเปรียบเทียบค�าตอบที่ได้รับจากฝ่ายชาย 

ตำรำง 5 ค่ามัธยฐาน (เดือน) ของเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายนับจากวันที่เก็บข้อมูล

สถำนภำพ

สมรส

กลุ่ม

อำยุ

หญิง ชำย

จ
�ำ
น
ว
น
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n

P
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P
7
5

m
in

m
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x

จ
�ำ
น
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น

m
e
d
ia

n

P
2
5

P
7
5

m
in

m
a
x

มีคู่

50-59 158 1.0 0.5 6.0 0 228 86 0.5 0.25 1.0 0 48

60-69 105 10.0 1.0 60.0 0 240 85 3.0 1.0 36.0 0 252

70-79 52 66.0 11.5 138.0 0 360 54 30.0 2.0 72.0 0 360

รวม 315 3.0 1.0 48.0 0 360 225 1.0 0.5 24.0 0 360
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สถำนภำพ

สมรส

กลุ่ม

อำยุ

หญิง ชำย
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น
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x

จ
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m
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x

ไม่มีคู่

50-59 27 96.0 66.0 240.0 24 360 6 42.0 10.0 120.0 0 120

60-69 49 240.0 120.0 360.0 36 528 7 60.0 17.5 72.0 3 84

70-79 55 240.0 174.0 360.0 24 624 9 168.0 24.0 180.0 11 276

รวม 131 240.0 114.0 306.0 24 624 22 84.0 12.0 12.0 0 276

(3) ควำมต้องกำรทำงเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

ความหมายของความต้องการทางเพศท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล (unmet sexual needs) ส�าหรับการศึกษานี้  

หมายถงึกรณหีนึง่กรณใีดดงัต่อไปนีค้อื 1) คูน่อนต้องการมเีพศสมัพนัธ์หรอืร่วมเพศ ในขณะทีต่นไม่มคีวามรูส้กึ

ต้องการทางเพศ และ/หรอืร่วมเพศ แต่เพราะจ�าเป็นหรอืจ�ายอม หรอืถกูบงัคบัให้มกีารร่วมเพศ 2) ตนต้องการ

ร่วมเพศ แต่ไม่มกีารร่วมเพศเกดิขึน้ อาจเนือ่งจากเหตผุลต่างๆ เช่น ไม่มคีู ่คูไ่ม่อยู ่คูป่ฏเิสธ คูไ่ม่สบาย เป็นต้น 

•	 ควำมชุกของควำมต้องกำรทำงเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

ตาราง 6 แสดงกลุม่สงูอายซุึง่ม ี4 กลุม่ คอื 1) หญงิมคีูห่รอืแต่งงานตามกลุม่อาย ุ2) ชายมคีูห่รอืแต่งงาน

ตามกลุ่มอายุ 3) หญิงโสด/ม่าย/หย่า/แยก (ไม่มีคู่) ตามกลุ่มอายุ และ 4) ชายโสด/ม่าย/หย่า/แยก (ไม่มีคู่)  

ตามกลุ่มอายุ ได้ถูกพิจารณาตามความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 2 ประเภท คือ 1) ไม่มีความต้องการ

ทางเพศแต่ต้องมีเพศสัมพันธ์หรือร่วมเพศ เนื่องมาจากจ�ายอมหรือถูกบังคับให้มีการร่วมเพศ และ 2) มีความ

ต้องการทางเพศแต่ไม่มีการร่วมเพศ ทั้งสองประเภทนี้คือความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล (unmet  

sexual needs)

จากตาราง 6 นี้พบว่า ผู้หญิงที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะมีความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

แบบจ�าเป็นหรือจ�ายอม หรือถูกบังคับให้มีการร่วมเพศสูงกว่ากลุ่มสูงอายุอื่นๆ โดยเฉพาะหญิงท่ีมีคู่ที่อายุ  

50-59 ปี และ 60-69 ปี มีสัดส่วนสูงกว่าหญิงมีคู่ที่มีอายุ 70-79 ปี

ขณะที่ชายที่โสด/ม่าย/หย่า/แยกที่ไม่มีคู่มีความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลแบบท่ีตนเองมีความ

ต้องการแต่ไม่มีการร่วมเพศในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะชายโสด/ม่าย/หย่า/แยก อายุ 50-59 ปี 

และ 60-69 ปี มสีดัส่วนสงูกวา่ชายโสด/ม่าย/หย่า/แยก อาย ุ70-79 ปี นอกจากนีพ้บวา่ความต้องการทางเพศ

ที่ไม่สัมฤทธิ์ผลแบบที่ตนเองมีความต้องการแต่ไม่มีการร่วมเพศในกลุ่มชายท่ีมีคู่/แต่งงานแล้ว ในทุกกลุ่มอายุ 

และมีสัดส่วนสูงขึ้นในกลุ่มอายุที่มากขึ้น
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ตำรำง 6 การกระจายความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลจ�าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และสถานภาพสมรสปัจจุบัน 

(n=1,016)

เพศ/

สถำนภำพ

สมรส

อำยุ
จ�ำนวน

ตัวอย่ำง

ควำมต้องกำรทำงเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

รวม
ไม่มีควำมต้องกำร

แต่มีเพศสัมพันธ์

มีควำมต้องกำร

แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

หญิงมีคู่

50-59 185 57 30.8 52 28.1 5 2.7

60-69 141 44 31.2 41 29.1 3 2.1

70-79 74 11 14.9 10 13.5 1 1.4

รวม 400 112 28.0 103 25.8 9 2.3

ชำยมีคู่

50-59 99 6 6.1 1 1.0 5 5.1

60-69 107 20 18.7 4 3.7 16 15.0

70-79 79 19 24.1 2 2.5 17 21.5

รวม 285 45 15.8 7 2.5 38 13.3

หญิงไม่มีคู่

50-59 76 7 9.2 - - 7 9.2

60-69 96 4 4.2 - - 4 4.2

70-79 121 5 4.1 - - 5 4.1

รวม 293 16 5.5 - - 16 5.5

ชำยไม่มีคู่

50-59 9 3 33.3 - - 3 33.3

60-69 14 8 57.1 - - 8 57.1

70-79 15 1 6.7 - - 1 6.7

รวม 38 12 31.6 - - 12 31.6

•	 ควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงควำมต้องกำรทำงเพศของตนเองและคู่ครอง

ความต้องการทางเพศที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหญิงชายสมรสกลายเป็นส่วนส�าคัญของความต้องการ

ทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเฉพาะในคู่สมรสเดียวกัน (จ�านวน 180 คู่  

รวม 360 คน) ทีใ่ห้คูค่รองประเมนิความรูส้กึความต้องการทางเพศของคูข่องตนว่ามหีรอืไม่ ผลการศกึษาเฉพาะ

ในคู่สมรส ในตาราง 7 พบว่า ชายสมรสคิดว่าคู่ของตนนั้นยังคงมีความรู้สึกความต้องการทางเพศอยู่สูงกว่า 

ที่ฝ่ายหญิงระบุว่าตนมีในทุกกลุ่มอายุ เช่น สามีคิดว่าภรรยาที่อายุ 50-59 ปี ยังคงมีความรู้สึกความต้องการ

ทางเพศอยู่ร้อยละ 67.6 ในขณะที่หญิงสมรสในกลุ่มอายุนี้ตอบว่าตนยังมีความรู้สึกความต้องการทางเพศ 

อยู่เพียงร้อยละ 48.1 
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ในท�านองเดียวกันที่ให้หญิงสมรสเป็นผู ้ประเมินความรู้สึกความต้องการทางเพศของสามีของตน  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัร้อยละทีส่ามเีป็นผูป้ระเมนิตนเองแล้ว สดัส่วนมคีวามใกล้เคยีงกนั แต่กย็งัต�า่กว่าความรูสึ้ก

ที่สามีเป็นผู้ตอบเล็กน้อย เช่น ชายอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 94.9 ตอบว่าตนยังคงมีความรู้สึกความต้องการ 

ทางเพศอยู ่แต่ภรรยาประเมนิว่าสามขีองตนซึง่อยูใ่นกลุม่อาย ุ50-59 ปี มคีวามรูส้กึความต้องการทางเพศอยู่ 

ร้อยละ 90.9 

ผลการศกึษานีห้ญงิประเมนิต�า่กว่าทีช่ายตอบในทกุกลุม่อาย ุแต่มคีวามใกล้เคยีงความจรงิมากกว่าทีช่าย

ประเมินความรู้สึกของหญิง การศึกษานี้แสดงถึงความเข้าใจในคู่ของตนจากฝ่ายชายมีน้อยกว่ามาก ทั้งนี ้

อาจเนือ่งจากการขาดการสือ่สารทีด่ ีหรอืการไม่แสดงความรูส้กึทีแ่ท้จรงิของหญงิ หรอืเป็นการแสดงถงึบทบาท

หน้าทีข่องภรรยาตามธรรมเนยีมไทยทีต้่องตอบสนองความต้องการทางเพศของสาม ีและหากแสดงความรูส้กึ

ที่แท้จริงแล้ว แต่ยังต้องร่วมเพศ อาจเป็นการยืดเวลาในกิจกรรมทางเพศ ที่ท�าให้ตนเองต้องล�าบากใจ  

และหรือฝืนความรู้สึกในการร่วมเพศเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น

ตำรำง 7 เปรียบเทียบการประเมินความรู้สึกความต้องการทางเพศของตนเอง และการประเมินของคู่ครองว่าตนมี

ความรู้สึกต้องการทางเพศหรือไม่ แบ่งตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอำยุ

(ร้อยละ) ควำมรู้สึกควำมต้องกำรทำงเพศ

ฉันยังคงมี

ควำมต้องกำรทำงเพศอยู่

สำมีประเมินว่ำภรรยำของเขำในกลุ่มอำยุนี้

ยังมีควำมต้องกำรทำงเพศอยู่

หญิงสมรส /มีคู่

50-59 ปี 48.1 79.4

60-69 ปี 17.0 44.9

70-79 ปี 8.1 25.7

รวม 29.8 52.0

ฉันยังคงมี

ควำมต้องกำรทำงเพศอยู่

ภรรยำประเมินว่ำสำมีของเธอในกลุ่มอำยุนี้ 

ยังมีควำมต้องกำรทำงเพศอยู่

ชำยสมรส /มีคู่

50-59 ปี 94.9 84.8

60-69 ปี 72.9 63.2

70-79 ปี 53.2 27.9

รวม 75.1 67.0

•	 โครงสร้ำงปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรทำงเพศไม่สัมฤทธิ์ผล

นอกจากศึกษาอัตราหรือความชุกของผู้สูงวัยไทยในเรื่องของความต้องการทางเพศที่สัมฤทธิ์ผลและ 

ไม่สมัฤทธิผ์ลแล้ว การศกึษานีย้งัได้วเิคราะห์โครงสร้างปัจจยัทีม่ผีลต่อการไม่มคีวามสขุในเรือ่งเพศ เฉพาะด้าน

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด202



ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศและการตอบสนองทางเพศ ซ่ึงแต่ละสถานภาพสมรสและเพศภาวะ 

มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันแตกต่างกันดังต่อไปน้ี (โดยศึกษาแยก

เป็น 4 กลุ่มคือ หญิงสมรส หญิงโสด/ม่าย ชายสมรส และชายโสด/ม่าย)

1. กลุ่มหญิงสมรส

การศึกษาความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลนี้วิเคราะห์ 2 กรณีคือ 1) มีความต้องการแต่ไม่ได้รับ  

และ 2) กรณีที่ไม่มีความต้องการแต่ได้รับ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าหญิงและชายมีความต้องการที่ไม่สัมฤทธิ ์

ในลกัษณะตรงกนัข้ามคอื ชายมคีวามต้องการทางเพศแต่ไม่ได้รบัการร่วมเพศตามทีต่นปรารถนาในทกุกลุม่อายุ 

และความต้องการที่ไม่สมปรารถนานี้มีสัดส่วนสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 

ส่วนหญิงนั้น การศึกษานี้พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในทุกกลุ่มอายุ กล่าวคือ ผู้หญิงที่มีการร่วมเพศ

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้ที่ไม่มีความต้องการทางเพศแล้วในทุกกลุ่มอายุ อย่างไรก็ตาม ร้อยละของ 

ความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์นี้ลดลงตั้งแต่อายุ 64 ปีขึ้นไป

ผลการศกึษาทีพ่บความต้องการทีไ่ม่เป็นไปตามปรารถนาของผูส้งูวยันีส้อดคลอ้งกบัเรือ่งอืน่ๆ ของผูส้งู

วัย ทั้งเรื่องความต้องการทางเพศ ความรู้สึกทางเพศ การร่วมเพศ การตอบสนองทางเพศ สัมพันธภาพทาง

เพศ การสื่อสารและความรุนแรงทางเพศ ในทิศทางเดียวกันและตรงข้ามระหว่างหญิงและชาย ซึ่งสอดคล้อง

กับเรื่องที่เกี่ยวกับการหยุดท�างานของรังไข่ที่ท�าให้ผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศลดน้อยลง มีผลก่อให้เกิดความระคาย 

และหรือเจ็บในระหว่างการร่วมเพศตั้งแต่หญิงเริ่มเข้าสู่การหมดประจ�าเดือน (นิกร และเขมิกา, 2536)

อย่างไรก็ตาม ความต้องการทางเพศท่ียังไม่สัมฤทธิ์น้ี โดยเฉพาะในหญิง อาจจะไม่เหมือนกับชาย 

ในลักษณะที่ว่าแม้หญิงอาจมีความรู้สึกทางเพศ/ความต้องการทางเพศ แต่มิได้หมายความว่าต้องการร่วมเพศ

เสมอไป ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ผู้สูงวัยหญิงให้ความเห็นว่า “มีความรู้สึกแล้วไม่สนใจ ก็หายไปเอง”  

เป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือเป็นปัญหา 

หากวิเคราะห์ไคสแควร์และองค์ประกอบ (factor analysis) รวม 23 ตัวแปร เพื่อศึกษารูปแบบจ�าลอง

ลกัษณะกลุม่ของตวัแปรหรอืปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ร่วมกนัทีส่ามารถอธบิายได้ว่ามผีลต่อความต้องการทางเพศ

ที่ไม่สัมฤทธิ์ผลของผู้หญิง มี 4 องค์ประกอบ หรือกลุ่มหรือโครงสร้างของตัวแปร 4 ชุดดังนี้

โครงสร้ำงที่ 1 ประกอบไปด้วย มิติของกลุ่มอำยุ เวลำที่แต่งงำนหรืออยู่กินกันกับคู่ ควำมต้องกำร

ทำงเพศ และกำรตอบสนองทำงเพศ พบว่า ผู้อยู่ในกลุ่มอายุสูงคือ 70-79 ปี โอกาสที่จะมีความต้องการ 

ทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลน้อยกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า คนที่แต่งงานอยู่กินกันระหว่าง 30-39 ปีมีโอกาสที่จะมี

ความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลมากกว่าคนที่แต่งงานน้อยกว่า 30 ปี หรือมากกว่า 40 ปี ในมิติของ 

ความต้องการทางเพศ คือ คนที่มีคู่ที่ยังคงมีความต้องการทางเพศเป็นคนท่ีมีโอกาสมีความต้องการทางเพศ 

ที่ไม่สัมฤทธิ์ผลมากกว่าคนที่คู่ครองไม่มีความต้องการทางเพศแล้ว และในท�านองเดียวกัน ผู้หญิงที่ไม่สามารถ

ตอบสนองความรู้สึกทางเพศของสามีได้ และผู้ท่ีมีสามีท่ียังคงตอบสนองความต้องการของตัวเธอได้เป็นผู้ที่มี

โอกาสที่จะมีความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลสูงกว่า 
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โครงสร้ำงที ่2 ประกอบด้วยกลุม่ตวัแปรควำมแตกต่ำงของควำมต้องกำรทำงเพศ และควำมรนุแรง

ทำงเพศ

พบว่าผู้ที่สามีเคยทุบตี/ท�าร้าย/ดุด่า ผู้ที่ไม่ต้องการความสุขทางเพศอีกต่อไป และผู้ท่ีมีความเช่ือว่า 

เพศสัมพันธ์หรือการร่วมเพศของผู้สูงวัยนั้นมักขึ้นอยู่กับความต้องการทางเพศของฝ่ายชายเท่านั้น มักเป็น 

ผู้ที่มีโอกาสที่จะพบกับความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

โครงสร้ำงที่ 3 คู่ต้องกำรไม่ตรงกัน ร่วมเพศไม่มีควำมสุข คู่ที่ไม่พร้อมควรช่วยตัวเอง

พบว่า โครงสร้างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศท่ีไม่สัมฤทธิ์ผลของผู้หญิงในกลุ่มน้ี ได้แก่  

ผู้ที่มีสามีหรือคู่ครองที่มีความต้องการทางเพศไม่ตรงกับเธอ หากต้องร่วมเพศ เธอรู้สึกล�าบากใจและไม่มี 

ความสุข และมักเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าผู้ชายที่คู่ของตนไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็ควรส�าเร็จความใคร ่

ด้วยตนเอง

โครงสร้ำงที่ 4 มีอำกำรบริเวณอวัยวะเพศระหว่ำงและหลังร่วมเพศ 

พบว่าหญิงสมรสที่มีความต้องการทางเพศท่ีไม่สัมฤทธิ์ผลน้ัน มักมีองค์ประกอบสุดท้ายร่วมกัน ได้แก่ 

อาการเจ็บแสบช่องคลอด ช่องคลอดแห้ง และเจ็บแสบระบบทางเดินปัสสาวะหลังร่วมเพศ

2. กลุ่มชำยสมรส

การศึกษาในกลุ่มชายสูงวัยสมรสหรือมีคู่รวม 285 คน ผลจากการวิเคราะห์ไคสแควร์ และ factor 

analysis ตัวแปร 23 ตัว พบองค์ประกอบ 6 ชุดที่มีผลต่อความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 อำยุมำก แต่งงำนมำนำน ไม่ต้องกำรควำมสุขทำงเพศ เพศสัมพันธ์ไม่ดีและ

ล�ำบำกใจ

พบว่า ชายที่คู่ที่มีแนวโน้มมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลนั้น เป็นผู้ที่ตอบสนองความต้องการ 

ทางเพศของคู่ไม่ได้ คู่หรือภรรยาไม่มีความต้องการทางเพศ และมีคู่ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ทางเพศของตนได้ เป็นผู้ที่ล�าบากใจเวลามีเพศสัมพันธ์ มักเป็นผู้ที่ไม่ต้องการความสุขทางเพศ เป็นผู้สูงวัย 

กลุ่มอายุ 70-79 ปี และแต่งงานหรืออยู่กินกับคู่มานานเท่ากับหรือมากกว่า 40 ปี องค์ประกอบของตัวแปร

เหล่านี้น่าจะแสดงถึงกลุ่มที่อายุสูงสุด ท�าให้มีโอกาสท่ีจะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ท�าให้ไม่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการทางเพศได้ตามต้องการ หากมปัีญหาและไม่สามารถปรบัตวัได้ จงึท�าให้เกดิความรูสึ้ก

ไม่ต้องการความสุขทางเพศร่วมด้วย

องค์ประกอบที่ 2 กำรไม่เข้ำใจ เอำใจใส่ดูแลของคู่ และกำรไม่มีควำมสุข

พบว่า ผูส้งูวยัชายทีม่โีอกาสทีจ่ะมคีวามต้องการทางเพศไม่สมัฤทธิผ์ลนัน้ มกัเป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามสขุในชวีติ

คู่ เมื่อมีอายุมากขึ้น เป็นผู้ที่รู้สึกว่าคู่ของตนไม่เข้าใจ ไม่เอาใจใส่ความรู้สึกของตน ไม่ดูแลซ่ึงกันและกัน  

และไม่รู้สึกว่าคู่ของตนมีความเอื้ออาทรต่อตน

องค์ประกอบที่ 3 คู่บ่นว่ำและเจ็บป่วย

องค์ประกอบนี้สะท้อนว่าผู้สูงวัยชายที่มีโอกาสท่ีจะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลน้ัน มักมีคู่ที ่

ใช้อารมณ์ ดุว่าตน และมีคู่ที่มีปัญหาสุขภาพกาย เจ็บป่วยบ่อยๆ 
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องค์ประกอบที่ 4 เพศสัมพันธ์ไม่ดี และไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของคู่

องค์ประกอบนี้หมายความว่า ผู้สูงวัยชายที่มีโอกาสที่จะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลน้ัน  

การร่วมเพศกับคู่มักจะไม่ค่อยดีนัก และมักจะผิดหวังจากการร่วมเพศกับคู่ของตน

องค์ประกอบที่ 5 ยังมีควำมต้องกำรแต่ไม่ต้องกำรแล้ว และต้องกำรให้หมดไปหรือลดลง 

พบว่า ผู้สูงวัยชายที่มีโอกาสที่จะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลนั้น มักยังคงมีความต้องการ 

ทางเพศอยู่ แต่ต้องการให้ความรู้สึกนี้ลดน้อยลงและต้องการให้ความรู้สึกนี้หมดไป

องค์ประกอบที่ 6 ไม่ได้รับกำรตอบสนองหรือท�ำตำมควำมรู้สึกทำงเพศ เชื่อว่ำเรื่องเพศเป็นเรื่อง

ของผู้ชำย

องค์ประกอบสุดท้ายนี้หมายความว่าชายสมรสที่มีโอกาสมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลนั้น  

มักมีความรู้สึกทางเพศ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือท�าตามความรู้สึกและความต้องการของตนเอง รวมทั้ง

มีความเชื่อว่าการร่วมเพศของผู้สูงวัยเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศของฝ่ายชายเท่านั้น

3. กลุ่มหญิงโสด ม่ำย หย่ำ แยก

การวิเคราะห์ในกลุ่มหญิงโสด ไม่มีคู่ หรือ ม่าย หย่า แยก จ�านวน 293 คน โดยไคสแควร์ และ Factor 

analysis จากตัวแปร 8 ตัว พบองค์ประกอบ 3 ชุดที่มีผลต่อความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 เหงำ ไม่มีคนรัก ต้องกำรควำมสุขทำงเพศ มีควำมต้องกำรทำงเพศ ขำดคู่  

เชื่อว่ำหญิงสูงวัยมีควำมรู้สึกทำงเพศ 

ผู้สูงวัยหญิงโสดหรือม่ายที่มีโอกาสท่ีจะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลน้ัน มักเป็นผู้ท่ีไม่มีคนรัก

ท�าให้เหงาเป็นครั้งคราว เป็นผู้ที่ต้องการความสุขทางเพศ หากมีสิ่งเร้าเธอยังคงมีความรู้สึกทางเพศ/ 

ความต้องการทางเพศเป็นครั้งคราว เป็นผู้ที่ขาดคู่ท�าให้ไม่มีผู้ตอบสนองทางเพศ และเป็นผู้ที่เชื่อว่าหญิงสูงวัย

ก็อาจมีความรู้สึกความต้องการทางเพศ

องค์ประกอบที ่2 ต้องกำรให้ควำมรูส้กึทำงเพศลดน้อยลง และถ้ำมคีูจ่ะมคีวำมสขุ ผูส้งูวยัหญงิโสด

หรือม่ายที่มีโอกาสที่จะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลนั้น มักเป็นผู้ที่ยังคงมีความต้องการทางเพศอยู่  

แต่เธอไม่ต้องการความรู้สึกเหล่านี้อีกแล้ว ต้องการให้ความรู้สึกทางเพศลดน้อยลง และถ้าหากเธอมีคู่  

เธอเชื่อว่าจะมีความสุขทางเพศมากกว่านี้ 

องค์ประกอบที่ 3 ควำมรู้สึกหดหู่

พบว่า ผู้สูงวัยหญิงโสดหรือม่ายท่ีมีโอกาสท่ีจะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลน้ัน มักเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์เกดิความรูส้กึหดหูจ่นไม่มอีะไรทีจ่ะท�าให้เธอรูส้กึดขีึน้ได้ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้บ่อย 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์

4. กลุ่มชำยโสด ม่ำย หย่ำ แยก

การศกึษาในกลุม่ชายโสด ไม่มคีู ่หรอื ม่าย หย่า แยก จ�านวน 38 คน โดยวธิกีารวเิคราะห์ท�านองเดยีวกนั

กับกลุ่มหญิงโสด ม่าย หย่า แยก คือใช้ไคสแควร์ และ Factor analysis ตัวแปร 7 ตัว พบองค์ประกอบ  

2 ชุดที่มีผลต่อความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผลดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 อำยุช่วง 60-69 ปี และเขำยังต้องกำรควำมสุขทำงเพศ

ผูส้งูวยัชายโสดหรอืม่ายทีม่โีอกาสทีจ่ะมคีวามต้องการทางเพศไม่สมัฤทธิผ์ลนัน้ มกัเป็นผูท้ีม่อีายรุะหว่าง 

60-69 ปี และเป็นผู้ที่ยังคงต้องการความสุขทางเพศอยู่ 

องค์ประกอบที่ 2 คู่ สิ่งเร้ำกับควำมรู้สึกทำงเพศ ควำมพึงพอใจในชีวิตโสด/ม่ำย 

ผู้สูงวัยชายโสดหรือม่ายที่มีโอกาสที่จะมีความต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผลนั้น มักเป็นผู้ที่หากมีสิ่งเร้า

เขายังคงมีความรู้สึก ความต้องการทางเพศอยู่บ้างเป็นครั้งคราว เป็นผู้ที่ไม่มีคู่ จึงขาดผู้ที่จะตอบสนอง 

ทางเพศแก่เขา เขาเชื่อว่าหากมีคู่ เขาจะมีความสุขทางเพศมากกว่านี้ และเป็นผู้ที่ไม่พอใจในชีวิตโสดหรือม่าย

ของเขา

สรุปและ ิปราย ล

เพศวิถีเป็นเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ทั้งเรื่องความเป็นหญิง 

เป็นชาย บทบาททางเพศ รสนิยมทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ การนึกคิดเกี่ยวกับ 

คู่ครอง ความรัก กิริยามารยาท เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ 

ในการส่งเสริมให้มีบุคคลมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม เรื่องเพศวิถีของทุกคนมีความเกี่ยวข้อง

กับสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานในสังคม ซึ่งสอดแทรกอยู่ในวิถี

ชีวิตของคนเราผ่านสื่อ เรื่องเล่า ต�ารา ภาพยนตร์ และการเลี้ยงดู เป็นต้น การศึกษานี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่มี

อยูไ่ม่กีช่ิน้ในประเทศไทยทีศ่กึษาเกีย่วกบัสขุภาวะทางเพศของผูส้งูวยั ซึง่หมายความถงึความต้องการทางเพศ 

การตอบสนองทางเพศ การร่วมเพศ และความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งความเชื่อและค่านิยม 

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศของผู้สูงวัย 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการไม่มีความสุขทางเพศ หรือ unmet sexual 

needs ของผู้สูงวัยและการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถวิเคราะห์สรุปผลประเด็นที่ส�าคัญได้ ดังนี้ 

เมื่อหญิงมีอำยุมำกขึ้น บทบำททำงเพศและสัมพันธภำพทำงเพศเริ่มลดลง และลดลงอย่ำงมำก 

ในกลุม่อำย ุ70-79 ปี สงัคมไทยและชายมคีวามคาดหวงัให้สตรเีป็นผูป้รนนบิตัดิแูลสาม ีถอืเป็นบทบาทหน้าที่

ของสตร ี ความคาดหวงันีไ้ม่มข้ีอยกเว้นแก่ผูส้งูวยั ผลกระทบคอืชายสงูวยัรูส้กึว่าภรรยาของตนไม่เอือ้อาทรพอ  

การศึกษานี้พบประเด็น “การเอื้ออาทร เอาใจใส่” เป็นปัจจัยร่วมหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งให้ชายมีความ

ต้องการทางเพศไม่สัมฤทธิ์ผล การที่พบเช่นน้ีน่าเป็นเพราะว่าสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมของผู้สูงวัยยังยึดติด

กับแนวคิดว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่เป็นฝ่ายดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว ดังนั้น เมื่อฝ่ายชายมีพฤติกรรม 

ช่วยเหลือหรือเอาใจใส่คู่ของตนเองเพียงเล็กน้อย ก็จะรู้สึกว่าตนเอง (ตัวผู้ชายเอง) ช่วยเหลือมากแล้ว 

ขณะที่ผู้หญิงเนื่องจากอายุมากขึ้นการดูแลเอาใจใส่คู่อาจลดน้อยถอยลงตามพละก�าลัง ดังนั้นจึงท�าให้

การประเมินตนเองของผู้ชายสูงวัยในเรื่องการเอาใจใส่คู่ของตนค่อนข้างสูง ขณะที่การประเมินตนเองของ 

ผู้หญิงสูงวัยในเรื่องการเอาใจใส่ในคู่ค่อนข้างต�่ากว่าท่ีตนเองคาดหวัง สิ่งเหล่าน้ีก็ยังยืนยันถึงแนวคิดในเรื่อง

การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว และการให้เกียรติยกย่องสามีนั้นยังเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ดังนั้น ในบทบาท

หน้าที่ของหญิงในครอบครัว ในฐานะภรรยา หรือคนรักที่มีหน้าที่ดูแลสามี ในชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องเพศ 

เมือ่ภรรยาท�าหน้าทีไ่ม่ครบถ้วน ฝ่ายชายจงึรูส้กึว่าภรรยามไิด้ดแูลเอาใจใส่ เกือ้กลู อาทร ซึง่มผีลต่อสมัพนัธภาพ
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ทางเพศในครอบครัวและไม่มีความสุขทางเพศ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นรองของหญิงยังคงมีอยู่  

ผู้หญิงมีความอดทนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สังคมคาดหวังตลอดมา จากการศึกษานี้พบความอดทนนี้เริ่มลดลง

เมื่ออายุมากขึ้น และสูงสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี

การลดช่องว่างนี้อาจปรับได้ที่การสื่อสารท�าความเข้าใจกันระหว่างคู่ เช่น ให้เหตุผลเรื่องสุขภาพหรือ

ความถดถอยของร่างกาย ความเหนื่อยล้าทางกายและใจ ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าท่ีหรือปฏิบัติได้เหมือนเดิม

หรอืตามความคาดหวงัของคู ่เป็นต้น การสนบัสนนุให้มกีารฝึกทกัษะในการสือ่สารและต่อรองแก่สตร ีเช่นเดยีว

กับการส่งเสริมให้ผู้หญิงต่อรองในการใช้ถุงยางอนามัย หรือการคุมก�าเนิดในวัยก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน  

การให้ความรูแ้ก่ชายและสงัคมทีจ่ะให้เกยีรตใินการเคารพการตดัสนิใจและสทิธขิองบคุคลหรอืสตรมีากขึน้ เช่น 

ผู้หญิงมีสิทธิที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตัวเหมือนเมื่อตอนอายุยังไม่มาก และบุคคลในครอบครัวควรต้องเคารพ 

การตัดสินใจปฏิเสธของเธอ เป็นต้น

ผูส้งูวยัทัง้หญงิและชำยยงัมคีวำมต้องกำรทำงเพศ ควำมรูส้กึทำงเพศ แม้ว่ำจะลดลง แต่มไิด้หมด

ไป ผลการศกึษานีย้งัพบว่า แม้ผูห้ญิงจะหมดประจ�าเดอืน หรอืฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดขาดคูค่รอง แต่ยงัมคีวามต้องการ

ทางเพศอยู่ ผู้หญิงอายุ 75-79 ปีบางคนยังคงมีความต้องการทางเพศแต่ไม่มีการร่วมเพศในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยในต่างประเทศที่ยืนยันว่าการร่วมเพศน้ันอาจมีได้จนตลอดอายุขัยส�าหรับผู้ท่ีต้องการ 

(Langfeldt & Porter, 1986) และการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า หญิงวัยกลางคน ร้อยละ 35 และผู้สูงวัย

หญิงร้อยละ 50 มีความต้องการทางเพศลดลง (Waite, Laumann, Das, & Schumm , 2009)

อย่างไรก็ตาม ความต้องการทางเพศ ความรู้สึกทางเพศระหว่างหญิงชายโดยทั่วไปแตกต่างกัน  

กล่าวคือชายมีมากกว่าหญิง ตรงกับการศึกษาของ Kinsey et al., 1948; 1953 (อ้างถึงใน Hillman, 2012) 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากความแตกต่างทางสรีรวิทยา และการปลูกฝังทางวัฒนธรรมในเรื่องบรรทัดฐานและค่านิยม

ทางเพศซึง่มผีลต่อผูส้งูวยั เช่นทีว่่าผูช้ายต้องเก่งกล้า มคีวามสามารถทางเพศ ผูห้ญงิไม่ควรแสดงออกทางเพศ 

ไม่ควรสนใจในเรื่องเพศโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ไม่ควรแสดงว่ายังมีความต้องการ ความรู้สึกทางเพศ 

หากใครมีก็ต้องเก็บไว้ หรือต้องแสดงออกตรงข้ามเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่มีอยู่ในสังคม รวมทั้ง 

ค่านิยมที่ว่าสูงวัยแล้วก็ควรเข้าวัดฟังธรรม เป็นต้น 

บรรทัดฐานและค่านิยมเหล่านี้มักสร้างความขัดแย้งให้กับผู้หญิง เช่น หน้าที่ของภรรยาต้องปรนนิบัติ

สามี รวมทั้งหากสามีต้องการร่วมเพศก็ต้องปฏิบัติตามแม้ไม่ยินดี ดังเช่นที่กฎหมายอาญาไทยว่าด้วยความผิด

เกี่ยวกับเพศ ที่เคยให้ความหมายว่าการข่มขืนนั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยา ซึ่งหมายความว่าสามี

สามารถร่วมเพศกับภรรยาได้แม้ไม่ยินยอม และไม่ถือว่าเป็นการขืนใจ อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ีในปัจจุบัน 

ได้เปลี่ยนไปแล้ว คือสามีไม่สามารถร่วมเพศกับภรรยาได้หากเธอไม่ยินยอม แต่วัฒนธรรมนี้ก็ยังคงสืบทอดอยู่ 

เพราะไม่มีรายงานว่ามีภรรยาฟ้องร้องในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การมีกิจกรรมทางเพศของผู้สูงวัย

ไทยมีน้อยกว่าผู้สูงวัยในประเทศแถบตะวันตก (Cain et al., 2003; Lewis, 2004 อ้างถึงใน Hillman, 2012) 

ทั้งนี้ นักวิชาการเชื่อว่าพฤติกรรมทางเพศเหล่านี้เกิดจากการหล่อหลอมและผลกระทบจากวัฒนธรรมของ 

สังคมนั้นๆ (Guan, 2004; Moore, 2010 อ้างถึงใน Hillman, 2012)

ประเด็นความต้องการทางเพศและความรู้สึกทางเพศนี้คล้ายคลึงกับประเด็นบทบาททางเพศและ

สัมพันธภาพทางเพศ ที่ควรส่งเสริมศักยภาพของสตรีให้มีทักษะในการสื่อสารและต่อรอง ทักษะเหล่านี้ 

ควรพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่เด็กก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และวัยกลางคน นอกจากนั้น การให้ความรู้และปลูกฝัง 
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ค่านิยมแก่สังคม ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง ถึงธรรมชาติของเรื่องเพศ ความรู้สึกทางเพศ ความต้องการ 

ทางเพศ เป็นเรื่องปกติ มิใช่เรื่องที่น่าอับอาย น่ารังเกียจ เพียงแต่เราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้อยู่ในขอบเขตที่

เหมาะสมในบริบทของตน อีกทั้งสื่อมวลชนควรน�าเสนอสาร (message) ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

เพศอย่างเหมาะสมและเท่าทนั ไม่ผลติซ�า้หรอืตอกย�า้ (reproduce) ภาพเหมารวม (stereotype) ของโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะการสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของคนทุกวัย

ที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน

กำรสื่อสำรเรื่องเพศและควำมรุนแรงในครอบครัวสัมพันธ์กับกำรมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงวัยหญิง  

ผู้หญิงมักมีสถิติมีเพศสัมพันธ์หรือร่วมเพศสูงกว่าการมีความรู้สึกและมีความต้องการทางเพศ แสดงว่า 

การมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นความต้องการทางเพศท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล ซ่ึงสูงถึงร้อยละ 14.9-30.8 

(ตามกลุม่อาย)ุ ในจ�านวนนีพ้บว่าผูห้ญงิจ�าเป็นต้องร่วมเพศเพือ่หลกีเลีย่งการถกูท�าร้าย บงัคบั หรอืข่มขู ่เป็นต้น 

ซึ่งต่างก็เป็นความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องประสบ การศึกษานี้พบว่าผู้หญิงถูกฝืนใจจากคู่ในการร่วมเพศมากกว่า

ผู้ชาย และยิ่งถูกฝืนใจมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยช่วงอายุที่ผู้หญิงถูกฝืนใจจากคู่มากที่สุดคือช่วงอายุที่  

75-79 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าผู ้หญิงที่เคยถูกฝืนใจจากคู่มีความสุขน้อยกว่าผู ้ชายที่เคยถูกฝืนใจจากคู่  

โดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงอายุ 60-64 ปี ส�าหรับสาเหตุที่ช่วงอายุดังกล่าวผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุดนั้น 

อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่ผู ้หญิงก�าลังปรับตัวและสื่อสารท�าความเข้าใจกับชีวิตคู่ ถึงความรู้สึก 

ความต้องการร่วมเพศที่น้อยลงของตัวเอง แต่อาจจะยังไม่เข้าใจกันเท่าไรนัก และอาจมีการฝืนใจเกิดขึ้น 

บ่อยๆ จึงส่งผลต่อความสุขในชีวิตคู่ของผู้หญิง

นอกจากนี้ การศึกษานี้พบผู้หญิงสมรสหน่ึงในสามท่ีผ่านประสบการณ์ถูกสามีท�าร้ายวิธีหน่ึงวิธีใด เช่น

ข่มขู่ ดุว่า บังคับ เพื่อให้ร่วมเพศด้วย (เขมิกา, 2556) ประเด็นนี้ต่อเนื่องและคล้ายคลึงกับบทบาททางเพศและ

สัมพันธภาพทางเพศของผู้สูงวัยที่ลดลง และก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา ทางออกหรือการลดช่องว่างจึง

คล้ายคลึงกัน คือ การสื่อสารและท�าความเข้าใจกันระหว่างคู่นั่นเอง รวมทั้งการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยม

เรื่องการเคารพในสิทธิ การตัดสินใจ และความต้องการของผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริม

ค่านิยมที่ลดคุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคลลง ไม่ส่งเสริมบริโภคนิยม ให้เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันให้มากขึ้น  

ลดการค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน/การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน (วรชัย, 2551)

ชายหญิงในคู่สมรสอาจมีความต้องการทางเพศท่ีแตกต่างกัน กำรส�ำเร็จควำมใคร่ด้วยตนเองน่ำจะ

เป็นทำงออกของทุกฝ่ำยได้ดีที่สุดทำงหนึ่ง สอดคล้องกับงานของ Botwinick, 1984 (อ้างถึงใน Hillman, 

2012) ที่กล่าวว่าการส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญของผู้สูงวัย ดังนั้น การให้ความรู้และ

สนับสนุนให้ผู้ที่ไม่สามารถร่วมเพศกับคู่ครอง หรือขาดคู่โดยเฉพาะชายม่ายซึ่งมีอัตราความต้องการทางเพศ 

ไม่สมัฤทธิผ์ลสงูสดุนัน้ ควรยอมรบั และลดหรอืหลกีเลีย่งความเชือ่ทีว่่าสงูวยัแล้วไม่ควรประพฤตปิฏบิตักิจิเรือ่ง

เพศ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การบังคับขืนใจภรรยา การใช้บริการทางเพศ  

หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

การที่ผู้สูงวัยบางคนต้องประสบกับความผิดหวังในความความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ ประกอบกับความ

ถดถอยของร่างกาย ท�าให้ส่งผลกระทบออกมาเป็นความเจ็บป่วยในเรื่องเพศหรือความผิดปกติท่ีเรื่องเพศ 

(sexual dysfunction) ความเครยีด ความไม่พงึพอใจในชวีติ เป็นต้น ทางออกส�าหรบัชวีติคูอ่าจเป็นการค้นหา

กิจกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับคู่ครอง อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางกายด้วยการสัมผัส กอด หอม  

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด208



ความเอือ้อาทร ความใกล้ชดิ และค�าพดูทีห่วานห ูเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูส้งูวยั ซึง่งานวจิยันีพ้บว่าพฤตกิรรม

ทางเพศที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการโดยไม่จ�าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ (เขมิกา, 2556; Butler & Lewis, 

1976 อ้างถึงใน Hillman, 2012)

ท้ายที่สุด และนับว่าส�าคัญยิ่งเมื่อเกี่ยวกับเจตคติของคนในสังคมต่อเรื่องเพศกับผู้สูงวัย ที่มักมีอคติ 

เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่มีอยู่ ไม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศ และเพศสัมพันธ์ เป็นต้น (Hillman, 

2012) หรือส�านวนที่ว่าเป็น “เฒ่าลามก” กับผู้ที่ยังแสดงว่ายังคงมีกิจกรรมทางเพศ กล่าวคือ หากผู้คนยังเชื่อ

ว่าเรื่องเพศของผู้สูงวัยเป็นเสมือนข้อห้ามหรือ taboo เสียแล้ว ปัญหาต่างๆ จะไม่ถูกน�ามาศึกษาพูดคุย  

หรอืเป็นประเดน็ทีค่วรพจิารณาจรงิจงั รวมไปถงึการทีล่กูหลาน บคุลากรสาธารณสขุ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งละเลย 

ไม่คิดว่าเป็นประเด็น รวมไปถึงการท�าเป็นมองไม่เห็น สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้การบริการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

บริการอนามัยเจริญพันธุ์แก่ผู้สูงวัย บริการด้านสุขภาพทางเพศและการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ  

จึงไม่เกิดขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบริการเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมควรตระหนักและค�านึงถึงว่าเป็นสิทธ ิ

ที่ผู้สูงวัยพึงได้รับ
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