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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วยัรุ่น เป็นวยัท่ีนักจิตวิทยามองว่าเป็นช่วงเส่ียงภยัสูงต่อการตกเป็นเหยื่อของการมุ่งเอา   
เปรียบและคา้ก าไรในระบบทุนนิยมของโลกปัจจุบนั  เพราะวยัรุ่นคือตลาดส าหรับสินคา้มากมาย
ธุรกิจเก่ียวกบัความสวยงาม การแต่งตวั แฟชัน่ ลว้นแลว้แต่มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มวยัรุ่นแทบ
ทั้งส้ิน  (วทิยากร เชียงกลู, 2552)    

กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ (อายรุะหวา่ง 12-15 ปี) เป็นวยัท่ีเร่ิมตอ้งการรู้จกัตนเอง อยากฝักใฝ่ความ
งาม ความเจริญเติบโต ความเขา้รูปเขา้รอยไดส้ัดส่วนของร่างกาย  ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงทาง
กายของเด็กระยะน้ีเป็นไปอยา่งมากและรวดเร็ว จึงเกิดความต่ืนใจ ความไม่แน่ใจ ประกอบกบัเป็น
ระยะเวลาท่ีเด็กแสวงหาความภูมิใจในตนเอง ความช่ืนชอบจากเพื่อน จากสังคม จากเพศตรงขา้ม 
ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีดูดี  วยัรุ่นในช่วงน้ีจึงให้ความสนใจเก่ียวกับความ
สวยงาม และการแต่งตวั ท่ีท าให้ตนเองเกิดความมัน่ใจ ไดรั้บการยอมรับจากสังคม กลุ่มเพื่อน และ
เลียนแบบผูท่ี้ตนช่ืนชอบ (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) 

การจดัฟัน เป็นส่ิงหน่ึงท่ีวยัรุ่นไทยในปัจจุบนัให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ส าหรับ
ในทางทนัตกรรมจดัฟันนั้น เป้าหมายของการรักษาคือเพื่อให้ไดก้ารสบฟันปกติ อนัประกอบไป
ดว้ยลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ 1) ท าใหสุ้ขภาพของอวยัวะในช่องปากปกติ ไม่มีพยาธิสภาพใด ๆ 
2) ท าให้ระบบบดเค้ียวท าหน้าท่ีไดดี้  3) ท าให้การสบฟันสมดุลมัน่คง  และ 4) ท าให้เกิดความ
สวยงามของฟันและใบหน้า (Richmond et al, 1993) โดยในทศันะคติของทนัตแพทยจ์ดัฟันส่วน
ใหญ่ จะเนน้ใหก้ารรักษาเพื่อประโยชน์ 3 ประการแรก ซ่ึงจะไดค้วามสวยงามตามมา แต่ในทศันคติ
ของผูม้าท าการรักษานั้น ส่วนใหญ่จะมาดว้ยความสวยงามเป็นหลกั ซ่ึงบางรายไม่จ  าเป็นตอ้งรักษา
แต่ก็ยงัยืนยนัว่าตอ้งการรักษา  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการจดัฟัน    
พบวา่มีวยัรุ่นจ านวนมากไม่เขา้ใจถึงความจ าเป็นในการจดัฟันท่ีถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาเก่ียวกบั
การจดัฟันตามมามากมาย (อรรถวฒิุ พฤทธิวรนนัท์, 2544)  
 เม่ือปลายปี พ.ศ. 2547ไดเ้ร่ิมเกิดมีกระแสนิยมในการจดัฟันแฟชัน่ข้ึนในประเทศไทย โดย
เป็นการจดัฟันแฟชัน่ท่ีเป็นลวดร้อยลูกปัด มีวางขายเป็นแผงตามตลาดนดัยา่นชุมชน และแพร่หลาย
ถึงระดบัตลาดนดัในหมู่บา้นชนบท ซ่ึงพบวา่มีสารปนเป้ือนท่ีเป็นโลหะหนกั เช่น สารตะกัว่ พลวง 
ซีลีเนียม โครเมียม และสารหนู อยูใ่นลวดท่ีใชร้้อยลูกปัด และเม่ือพิจารณาการใส่ท่ีไม่มีการยึดเกาะ
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ท่ีแขง็แรงเพียงพอ ลูกปัดอาจหลุดลงคอท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อชีวติได ้ การจดัฟันแฟชัน่ท่ีเกิดข้ึนเป็น
ท่ีสนใจจากส านกัข่าวต่างประเทศ เช่น เอพี ซีบีเอส ไดมี้รายงานข่าวเร่ืองน้ีออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
เน่ืองจากไม่มีการพบการจดัฟันแฟชัน่ในต่างประเทศมาก่อน ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีพบ
การจดัฟันแฟชัน่โดยหมอเถ่ือน ในต่างประเทศจะมีเฉพาะการจดัฟันท่ีเป็นการรักษาทางทนัตกรรม
เท่านั้น นอกจากน้ียงัมีรายงานเร่ืองจดัฟันแฟชัน่ในประเทศไทยลงในวารสารทางทนัตแพทยจ์ดัฟัน
ของโลก (World Journal of Orthodontics) ในปี พ.ศ.2548 ในหวัขอ้เร่ือง Braces as a “fashion 
statement” in the land of smile  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัฟันแฟชัน่น่าจะเป็นค่านิยมท่ีผิดปกติของ
วยัรุ่นไทย (ธงชยั วชิรโรจน์ไพศาล, 2552 ) 

ถึงแมว้่าทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคจะได้ออกค าสั่งคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี 1/2549 เร่ือง ห้ามขายสินคา้ลวดดดัฟันแฟชัน่เป็นการชัว่คราว หากฝ่าฝืนมีโทษ
ทั้งจ  าและปรับ นอกจากน้ียงัมีการแถลงข่าวจากทนัตแพทยสภา และส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ส่ือสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลแก่วยัรุ่นและผูป้กครองให้ทราบถึงอนัตราย
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยหวงัวา่จะท าให้ปัญหาการจดัฟันแฟชัน่ท่ีเป็นลวดร้อยลูกปัดดงักล่าวไดเ้บาบางลง
ไปจากสังคมไทย   แต่จากการส ารวจของทีมคุม้ครองผูบ้ริโภคทางทนัตกรรม ทนัตแพทยสภา 
ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2551 พบว่า สถานการณ์การจดัฟันแฟชัน่ในประเทศไทย
ยงัคงมีความรุนแรงและรูปแบบท่ีพฒันามากข้ึน จากการสืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต เม่ือพิมพค์  าวา่ 
ดดัฟันแฟชัน่ ใน search engine เช่น google จะพบเวบ็ไซต์ 20,000 กวา่เวบ็ไซตท่ี์มีการโฆษณาขาย 
รับท า รวมทั้งกระทูถ้ามตอบเก่ียวกบัจดัฟันแฟชัน่ นอกจากน้ีในเกือบทุก web board ของวยัรุ่นท่ี
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจะมีผูเ้ขา้ไปโฆษณาและชกัชวนให้มีการจดัฟันแฟชัน่ ขอ้มูลดงักล่าว
แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมจดัฟันแฟชัน่ในหมู่วยัรุ่นไทย (ธงชยั วชิรโรจน์ไพศาล, 2552 ) 

การรู้เท่าทนัสุขภาพ (Health literacy) หมายถึงทกัษะต่าง ๆ ทางการรับรู้และทางสังคม ซ่ึง
เป็นตวัก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะเขา้ถึง เขา้ใจ และใชข้อ้มูล
ในวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยูเ่สมอ (Nutbeam, 2009) การ
รู้เท่าทันด้านสุขภาพในปัจจุบันถือว่า เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะเป็นตัวก าหนดสภาวะทางสุขภาพ 
ความสามารถท่ีจะเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารและการเขา้ถึงบริการอยา่งเหมาะสม เป็นส่ิงเสริมพลงัท่ีจะท า
ให้ประชาชนจดัการกบัสุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งดี (Rubinelli et al., 2009) หากกลุ่มวยัรุ่นมีการ
รู้เท่าทนัสุขภาพดา้นการจดัฟัน จะท าให้วยัรุ่นมีความเขา้ใจการจดัฟันท่ีถูกตอ้ง เกิดความตระหนกั
ถึงกระบวนการในการรักษา ความจ าเป็นในการรักษา และรู้จกัวธีิการเขา้ถึงบริการท่ีเหมาะสม 

การส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นแนวทางท่ีจะพฒันาให้เกิดผลลพัธ์ในการดูแลสภาวะสุขภาพท่ีดี (Tang et al., 
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2005) หากบุคลากรทางสาธารณสุขมีทกัษะและวิธีการในการส่ือสารอย่างเหมาะสมจะเป็นส่ิง
กระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการรู้เท่าทนัสุขภาพ (Horowitz et al , 2008)  การส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัฟัน (Orthodontic Information) ระหว่างทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นอย่างเหมาะสมจึงเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างภูมิคุม้กนัใหว้ยัรุ่นมีการรู้เท่าทนัสุขภาพดา้นการจดัฟันมากยิง่ข้ึน 

ในปัจจุบนั มีวยัรุ่นให้ความสนใจเก่ียวกบัการจดัฟันเป็นจ านวนมาก และแสวงหาขอ้มูล
การจดัฟันจากหลากหลายแหล่ง โดยทนัตแพทยจ์ดัฟันและทนัตแพทยท์ัว่ไปเป็นบุคลากรหลกัผู ้
ส่ือสารขอ้มูลทนัตกรรมเก่ียวกบัการจดัฟัน แต่ก็ยงัพบวา่การส่ือสารดงักล่าวยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร ดงัจะเห็นไดจ้ากการรับรู้ ค่านิยม และความตอ้งการในการจดัฟันของกลุ่มวยัรุ่น ไม่ตรง
กบัการแนะน าของทนัตแพทย ์(ธงชยั วชิรโรจน์ไพศาล, 2552) เกิดเป็นช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสาร 
(Information Gap) เก่ียวกบัการจดัฟัน ระหวา่งทนัตแพทย ์และกลุ่มวยัรุ่น ข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากกลุ่ม
วยัรุ่นจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เขา้ใจการจดัฟันอยา่งแทจ้ริง ส่งผลให้เกิดความลม้เหลวในการจดัฟัน การ
จดัฟันโดยไม่จ  าเป็น การฟ้องร้องเก่ียวกบัการจดัฟัน และการจดัฟันแฟชัน่ ตามมา 

จากการศึกษาท่ีผ่านมา ยงัไม่เคยมีการศึกษาถึงช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหว่างทนัต
แพทย ์กบักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ผูศึ้กษาในฐานะทนัตบุคลากรจึงมี
ความสนใจและเห็นว่าการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว จะป็นการท าความเขา้ใจสถานการณ์และมุมมอง
เก่ียวกบัขอ้มูลการจดัฟันในกลุ่มเด็กวยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทยม์ากยิ่งข้ึน อนัจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาการส่ือสารดา้นสุขภาพเก่ียวกบัการจดัฟัน และโครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ ท่ีเหมาะสมต่อ
กลุ่มวยัรุ่นต่อไป 
 
1.2  ค ำถำมของกำรศึกษำ 

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย ์และ กลุ่มเด็กวยัรุ่นอายุ 12-15 
ปี เป็นอยา่งไร มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มอยา่งไร และช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งทนัต
แพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันเป็นอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหว่างทนัตแพทย ์กับกลุ่มวยัรุ่นตอนต้นในการ
รักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
         การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟัน
ในมุมมองของทนัตแพทย ์และกลุ่มเด็กวยัรุ่นอายุนี 12-15 ปี ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ แล้วน ามา
วิเคราะห์ว่าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันในมุมมองของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
อยา่งไร และอะไรเป็นช่องวา่งของขอ้มูลระหวา่งกลุ่ม 
 
1.5  ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ช่องว่ำงของข้อมูลข่ำวสำร (Information Gap) หมายถึง  การให้ความหมายของขอ้มูล
ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูส่้งสาร และผูรั้บสาร รวมทั้งการไม่ทราบขอ้มูลของกนัและกนั 

กำรรักษำทำงทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Treatment) หมายถึง การรักษาทาง            
ทนัตกรรมท่ีเป็นการแกไ้ขความผิดปกติของการเรียงตวัของฟัน ให้กลบัเขา้สู่ต าแหน่งท่ีควรจะเป็น       
เพื่อใหก้ารสบฟัน ระหวา่งฟันบนและฟันล่าง มีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีผลดีต่อการบดเค้ียว
อาหาร สุขภาพของฟัน รวมทั้งเน้ือเยื่อรอบๆ ฟันดว้ย นอกจากน้ียงัช่วยปรับรูปร่างของใบหนา้และ
การยิม้แลดูดียิง่ข้ึน ซ่ึงผูท่ี้ใหก้ารรักษาจะตอ้งเป็นทนัตแพทยเ์ท่านั้น 

วยัรุ่นตอนต้น (Early Adolescents) หมายถึง ผูท่ี้มีอายุอยูร่ะหวา่ง 12-15 ปี และก าลงัศึกษา
อยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ทันตแพทย์ หมายถึง ผูท่ี้จบการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัซ่ึงไดรั้บรอง
จากทนัตแพทยสภา และมีใบประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

ทันตแพทย์จัดฟัน หมายถึง ทนัตแพทย์ท่ีได้รับการศึกษาต่อเฉพาะทางจดัฟัน จาก
มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัท่ีมีหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 ปี และไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.6.1 เพื่อเป็นแนวทางในการหาวธีิส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันระหวา่งทนัตแพทย ์กบั
กลุ่มวยัรุ่นอยา่งเหมาะสม อนัจะท าใหว้ยัรุ่นมีความรู้เท่าทนัสุขภาพเก่ียวกบัการจดัฟันมากยิง่ข้ึน 
            1.6.2 เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บมาเป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารดา้นสุขภาพเก่ียวกบั
การจดัฟันท่ีเหมาะสมกบักลุ่มวยัรุ่นต่อไป  
            1.6.3 เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ทนัตบุคลากรผูส้นใจ ในการพฒันางานทนัตสาธารณสุขให้มี
ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 


