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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก เพื่อศึกษาการให้ความหมายและประสบการณ์การดูแลตนเองในมุมมองของผู้ป่วยที่มีสภาวะปากแห้งที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลแม่ ท า จ.ล าพู น จ านวน 10 คน ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ระหว่างเดื อนมิ ถุ น ายนถึงธัน วาคม 2559 โดย
กรณีศึกษาส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยมากกว่าห้าสิบปีขึ้นไป มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาพบว่ากรณีศึกษาทุกคนเห็นว่าสภาวะปากแห้งเป็นปรากฏการณ์ที่รบกวนต่อชีวิตประจาวันและมีการให้
ความหมายต่อสภาวะดังกล่าวในห้ าประเด็น ได้แก่ หนึ่งเป็นสภาวะปกติธรรมดา สองเป็นอาการปรากฏหนึ่งของความ
เจ็บป่วยทางกายที่เป็นอยู่ สามเป็นความรู้สึกสูญเสีย สี่เป็นสัญญาณของโรครุนแรงบางอย่าง และห้าเป็นตัวบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกายในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแต่ละคนอาจมีการให้ความหมายในหลายรูปแบบได้ ทั้งนี้กรณีศึกษามี
การรับรู้อาการปากแห้งได้ในแบบชั่วคราวหรือถาวร และได้รับผลกระทบจากสภาวะปากแห้งที่มีต่อด้านกาย ใจ สังคม
โดยผู้ที่มีอาการปากแห้งได้มีการแสวงหาการรักษาและปฏิบัติตนตามการอธิบายโรคของตนเอง รวมถึงมีการปรั บ
พฤติกรรมและเงื่อนไขชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสภาวะปากแห้งได้ ทั้งนี้แต่ละคนก็จะมีการสังเกตและค้นพบรูปแบบใน
การดูแลตนเองที่มีความเหมาะสมกับแต่ละตัวบุคคลภายใต้การบูรณาการจากหลายๆวิธี โดยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าอาการปาก
แห้งของตนดีขึ้นและยังคงปฏิบัติตามพฤติกรรมการดูแลตนเองตามที่เคยทามาอยู่อย่างเป็นกิจวัตร รวมถึงพยายามดูแล
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

ข้อค้นพบจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสภาวะปากแห้งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพ
และชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสาคัญต่อทัศนะของผู้ป่วยมากขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพ
ร่วมกันอย่างเข้าใจระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
คาสาคัญ: สภาวะปากแห้ง การให้ความหมาย การดูแลตนเอง

ABSTRACT
This study is a descriptive study using the quantitative approach with in-depth interviews to study
subjective meanings and self care experiences in the perspective of patients with dry mouth symptom.
Ten interviewees with different symptoms of xerostomia were recruited from xerostomia patients in Mae
Tha Hospital, Lamphun province. The data was collected between June, 2016 to December, 2016.The
average age of cases is over 50 years old, being middle financial and social status.
The study found that annoyance to daily living is the major concern of people with xerostomia.
According to patients’meanings, there are five relative aspects of xerostomia; normality, typical symptom
related to their pre-existing health conditions, feeling of loss, signs of life threatening disease and
indications of the dynamic changes of body and health. It is also indicated that perceptions for dry
mouth can be either permanently or temporarily and cause many effects to their physical, mind and
social life.
The patients are also seeking treatments that are consistent with their definitions. They also
adjusted their behaviors and living conditions to be able to live with dry mouth. Gaining self assessment
by trying many methods in self-regulation and manage dry mouth,each person observes him/herself and
find out self care’s pattern that’s compatible with his/her own’s life. Each of them therefore integrates
many methods to take care themselves in everyday life. Most of them feel that their dry mouth
symptom are better and still perform self care behavior as usual. They also try to pay more attention to
health.
The findings from this study show that xerostomia or dry mouth symptom is one of oral health
problem which relate to whole physical and life of patients. Therefore the healthcare professionals may
need to listen and take it more serious in the viewpoints of patients in order to accomplish appropriate
advices and health care management.
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