
 

 
บทที ่4  

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง “ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการ
รักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน” น้ี  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
ทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ทนัตแพทย ์จ านวน 20 คน และเด็กวยัรุ่นตอนตน้ จ านวน 30 คน ซ่ึงจะไดน้ าเสนอผลการศึกษาเป็น 
2 ส่วนดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
4.2 ขอ้มูลการสัมภาษณ์และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
4.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 ในการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ทนัตแพทย ์และเด็กวยัรุ่นตอนตน้ โดยการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ไดคุ้ณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการศึกษา และมีผลต่อการวิเคราะห์ช่องว่างของ
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน  ผูศึ้กษา
ไดส้ัมภาษณ์ทนัตแพทย ์และเด็กวยัรุ่นตอนตน้ ซ่ึงมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจะ
น าเสนอขอ้มูลทัว่ไปเป็น 2 ส่วน ตามกลุ่มเป้าหมายอนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวยัรุ่น และขอ้มูล
ทัว่ไปของทนัตแพทย ์ดงัต่อไปน้ี  
 4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มวยัรุ่นตอนต้นทีเ่ข้าร่วมการศึกษา 
 จากการเลือกโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีในการศึกษาเก็บรวม
รวมขอ้มูล โดยกลุ่มวยัรุ่นตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีความสมคัรใจยินยอม
ในการเขา้ร่วมการศึกษาและสามารถใหก้ารสัมภาษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมการศึกษามีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1) กลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 30 คน 
  (2) กลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ตามปัจจยัท่ีตอ้งการ
ศึกษา อนัไดแ้ก่     
   (2.1) วยัรุ่นทัว่ไป ซ่ึงไม่สนใจอยากจดัฟัน จ านวน 10 คน  
   (2.2) วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยากจดัฟัน จ านวน 10 คน   
    (2.3) วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน จ านวน 10 คน 
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  (3) อายขุองวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา อยูใ่นช่วงระหวา่ง 13 – 15 ปี โดยวยัรุ่นท่ีเขา้
ร่วมการศึกษามีอาย ุ14 ปี จ  านวน 16 คน, อาย ุ15 ปี จ  านวน 11 คน  และอาย ุ13 ปี จ  านวน 2 คน 
  (4) วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน และ เพศชาย จ านวน 7 
คน   
  (5) วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
24 คน และ มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 6 คน 
  (6) ภูมิล าเนาท่ีอยู่ของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 15 
คน, อ าเภอสันก าแพง จ านวน 5 คน, อ าเภอสารภี จ านวน 5 คน และอ าเภอหางดง, อ าเภอดอยเต่า, 
อ าเภอสันทราย, อ าเภอแม่ริม, อ าเภอแม่แตง อ าเภอละ 1 คน   
  
 โดยไดน้ าเสนอรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษาไวใ้นตารางท่ี 1 ซ่ึงอยู่
ในหนา้ถดัไป 
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ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา 
นามสมมต ิ ประเภท อายุ (ปี) เพศ การศึกษา ภูมลิ าเนาทีอ่ยู่ 

A1  ทัว่ไป 14 หญิง ม.3 อ.หางดง 
A2  ทัว่ไป 15 หญิง ม.3 อ.เมือง 
A3  ทัว่ไป 15 หญิง ม.3 อ.สนัก าแพง 
A4  ทัว่ไป 15 หญิง ม.3 อ.เมือง 
A5 ทัว่ไป 15 หญิง ม.3 อ.เมือง 
A6  ทัว่ไป 14 หญิง ม.3 อ.สนัก าแพง 
A7  ทัว่ไป 14 หญิง ม.3 อ.ดอยเต่า 
A8 ทัว่ไป 14 ชาย ม.3 อ.เมือง 
A9  ทัว่ไป 15 หญิง ม.3 อ.สารภี 
A10  ทัว่ไป 15 ชาย ม.3 อ.สารภี 
B1  สนใจอยากจดัฟัน 14 หญิง ม.2 อ.เมือง 
B2  สนใจอยากจดัฟัน 13 หญิง ม.2 อ.สนัทราย 
B3 สนใจอยากจดัฟัน 13 หญิง ม.2 อ.สนัก าแพง 
B4  สนใจอยากจดัฟัน 14 หญิง ม.2 อ.เมือง 
B5  สนใจอยากจดัฟัน 15 หญิง ม.3 อ.แม่ริม 
B6 สนใจอยากจดัฟัน 14 ชาย ม.3 อ.เมือง 
B7  สนใจอยากจดัฟัน 14 ชาย ม.3 อ.แม่แตง 
B8 สนใจอยากจดัฟัน 14 ชาย ม.3 อ.เมือง 
B9  สนใจอยากจดัฟัน 15 หญิง ม.3 อ.สารภี 
B10  สนใจอยากจดัฟัน 14 หญิง ม.3 อ.เมือง 
C1  ก าลงัจดัฟัน 14 หญิง ม.2 อ.สารภี 
C2  ก าลงัจดัฟัน 15 หญิง ม.2 อ.สนัก าแพง 
C3 ก าลงัจดัฟัน 15 หญิง ม.3 อ.เมือง 
C4 ก าลงัจดัฟัน 15 หญิง ม.3 อ.เมือง 
C5 ก าลงัจดัฟัน 14 หญิง ม.3 อ.เมือง 
C6  ก าลงัจดัฟัน 15 หญิง ม.3 อ.เมือง 
C7  ก าลงัจดัฟัน 14 หญิง ม.3 อ.สนัก าแพง 
C8 ก าลงัจดัฟัน 14 ชาย ม.3 อ.เมือง 
C9  ก าลงัจดัฟัน 14 ชาย ม.3 อ.เมือง 
C10  ก าลงัจดัฟัน 14 หญิง ม.3 อ.สารภี 
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 4.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มทันตแพทย์ทีเ่ข้าร่วมการศึกษา  
 การศึกษาในกลุ่มทนัตแพทยท่ี์ท างานอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ท าการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นทนัตแพทยท่ี์
มีความสมคัรใจยินยอมในการเขา้ร่วมการศึกษา และสามารถให้การสัมภาษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมการศึกษามีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) กลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 20 คน 
  (2) กลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ตามปัจจยัท่ี
ตอ้งการศึกษา อนัไดแ้ก่    
   (2.1) ทนัตแพทยท์ัว่ไป จ านวน 10 คน  
   (2.2) ทนัตแพทยจ์ดัฟัน จ านวน 10 คน   
  (3) อายขุองทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา อยูใ่นช่วงระหวา่ง 28 – 56 ปี  อายุเฉล่ีย 
39.55 ปี   
  (4) ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา เป็นเพศหญิง จ านวน 14 คน และ เพศชาย 
จ านวน 6 คน   
  (5) ประสบการณ์การท างานในวิชาชีพทนัตแพทย์ของทนัตแพทย์ผูเ้ข้าร่วม
การศึกษา อยูใ่นช่วงระหวา่ง 3- 33 ปี   ประสบการณ์การท างานเฉล่ีย 15.2 ปี 
  (6) ประสบการณ์การท างานในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันของทนัตแพทยจ์ดั
ฟันผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา(จ านวน 10 คน) อยูใ่นช่วงระหวา่ง 3- 29 ปี ประสบการณ์การจดัฟันเฉล่ีย 
11.8 ปี 
  (7) ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบวา่  ท างานอยูใ่นโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 
7 คน, ท างานอยูใ่นคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัท าคลินิกเอกชน จ านวน 4 
คน, ท างานอยูใ่นคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัท าคลินิกส่วนตวั จ  านวน 3 
คน, ท างานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนร่วมกบัท าคลินิกเอกชน จ านวน 2 คน, ท าคลินิกส่วนตวั 
จ านวน 2คน,  ท าคลินิกทนัตกรรมพิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัท าคลินิกเอกชน จ านวน 1 
คน และ ท าคลินิกส่วนตวัร่วมกบัท าคลินิกเอกชน จ านวน 1 คน 

 
 โดยไดน้ าเสนอรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาไวใ้นตารางท่ี 2  
ซ่ึงอยูใ่นหนา้ถดัไป 
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ตารางที่ 2  ขอ้มูลทัว่ไปของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา 
นาม
สมมต ิ

ประเภท 
ทนัตแพทย์ 

อายุ 
 (ปี) 

เพศ การท างาน 
(ปี) 

การจดัฟัน 
(ปี) 

สถานทีท่ างาน 

D1 ทัว่ไป 29 ชาย 5 - โรงพยาบาลชุมชน, คลินิกเอกชน 
D2 ทัว่ไป 29 หญิง 5 - คลินิกทนัตรรมพิเศษ มช., คลินิกเอกชน 
D3 ทัว่ไป 39 หญิง 15 - โรงพยาบาลชุมชน 
D4 ทัว่ไป 28 หญิง 3 - โรงพยาบาลชุมชน 
D5 ทัว่ไป 45 หญิง 21 - โรงพยาบาลชุมชน 
D6 ทัว่ไป 35 หญิง 9 - โรงพยาบาลชุมชน 
D7 ทัว่ไป 33 หญิง 8 - โรงพยาบาลชุมชน 
D8 ทัว่ไป 46 ชาย 21 - โรงพยาบาลชุมชน 
D9 ทัว่ไป 43 หญิง 18 - โรงพยาบาลชุมชน 
D10 ทัว่ไป 38 หญิง 15 - คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช., คลินิกเอกชน 
E1 จดัฟัน 44 หญิง 21 11 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช, คลินิกเอกชน 
E2 จดัฟัน 56 ชาย 33 29 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช, คลินิกส่วนตวั 
E3 จดัฟัน 35 หญิง 11 3 คลินิกส่วนตวั 
E4 จดัฟัน 35 หญิง 12 6 คลินิกส่วนตวั 
E5 จดัฟัน 36 หญิง 13 8 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช, คลินิกส่วนตวั 
E6 จดัฟัน 55 ชาย 33 24 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช, คลินิกส่วนตวั 
E7 จดัฟัน 36 ชาย 13 3 โรงพยาบาลชุมชน, คลินิกเอกชน 
E8 จดัฟัน 45 ชาย 21 12 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช, คลินิกเอกชน 
E9 จดัฟัน 40 หญิง 13 8 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช, คลินิกเอกชน 
E10 จดัฟัน 44 หญิง 14 14 คลินิกส่วนตวั, คลินิกเอกชน 
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4.2  ข้อมูลการสัมภาษณ์และการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากค าถามของการศึกษาท่ีตอ้งการทราบว่า ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันในมุมมอง

ของทนัตแพทย ์และ กลุ่มเด็กวยัรุ่นอายุ 12-15 ปี เป็นอย่างไร มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม
อย่างไร และช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหว่างทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟันเป็นอย่างไรนั้น  ผูศึ้กษาจะขอน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในส่วนของ
กลุ่มวยัรุ่น และในส่วนของทนัตแพทย ์และวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละส่วนไปพร้อมๆ กนั แลว้จึง
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มเพื่อตอบค าถามของการศึกษา  โดยในผล
การศึกษาท่ีจะน าเสนอมีบทสัมภาษณ์ท่ีใชน้ามสมมติเป็นตวัอย่างประกอบ ซ่ึงผูศึ้กษาไม่ไดใ้ช้ช่ือ
จริงเพราะขอ้มูลบางประเด็นค่อนขา้งละเอียดอ่อน  ขอ้มูลการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลจะ
น าเสนอเป็นส่วนๆ ดงัต่อไปน้ี 
 4.2.1 การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มวยัรุ่นที่เข้าร่วมการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 
ประเด็นยอ่ยท่ีท าการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 4.2.1.1 สาเหตุท่ีตอ้งการจดัฟัน 
 4.2.1.2 ขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบในการจดัฟัน 
 4.2.1.3 แหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน 
 4.2.1.4 ขอ้ดีของการจดัฟัน 
 4.2.1.5 ขอ้เสียของการจดัฟัน 

 4.2.2 การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มทันตแพทย์ที่เข้าร่วมการศึกษา โดยแบ่ง 
เป็น 5 ประเด็นยอ่ยท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ 

   4.2.2.1 ขอ้บ่งช้ีในการจดัฟัน 
   4.2.2.2 ขอ้มูลท่ีวยัรุ่นควรทราบในการจดัฟัน 
   4.2.2.3 แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน 
   4.2.2.4 ขอ้ดีของการจดัฟัน 

  4.2.2.5 ขอ้เสียของการจดัฟัน 
 4.2.3 การวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูลระหว่างกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มทันตแพทย์ที่เข้าร่วม
การศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นยอ่ยท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ 

   4.2.3.1 ความจ าเป็นในการจดัฟัน 
   4.2.3.2 ขอ้มูลในการจดัฟัน 
   4.2.3.4 แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน 
   4.2.3.5 ขอ้ดีของการจดัฟัน 
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  4.2.3.6 ขอ้เสียของการจดัฟัน  
 4.2.1 การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มวยัรุ่นที่เข้าร่วมการศึกษา    
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ย
กลุ่มวยัรุ่น 3 ประเภท อนัไดแ้ก่ วยัรุ่นทัว่ไปซ่ึงไม่สนใจอยากจดัฟัน, วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยากจดัฟัน 
และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ผลการศึกษาพบวา่มุมมองของวยัรุ่นทั้ง 3 ประเภท ไม่มีความแตกต่างกนั 
เพียงแต่วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฟันโดยผ่านประสบการณ์ตรงซ่ึง
ตนเองได้หาขอ้มูลมาและสัมผสัด้วยตนเอง ในขณะท่ีวยัรุ่นทัว่ไปและวยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจจดัฟัน 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฟันโดยผ่านการหาขอ้มูลดว้ยตนเองและจากประสบการณ์ของ
เพื่อนหรือคนรอบขา้ง โดยทั้งน้ี การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารในการจดัฟันของ
วยัรุ่นทั้ง 3 ประเภทนั้น มีความใกล้เคียงกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงขอน าเสนอผลการ
สัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมของกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 
ประเด็นยอ่ยท่ีท าการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  4.2.1.1 สาเหตุทีต้่องการจัดฟัน จากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่สาเหตุ
ส าคญัท่ีวยัรุ่นคิดวา่ตอ้งการจดัฟัน ประกอบไปดว้ย 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

   (1) ปัญหาเร่ืองความสวยงามและผลของการจดัฟัน 
   (2) การใหค้วามส าคญักบัการยอมรับในกลุ่มเพื่อน 

   (3) อิทธิพลของผูป้กครอง 
  4.2.1.2 ข้อมูลที่ต้องการทราบในการจัดฟัน จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูล 
พบวา่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่นตอ้งการทราบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) ค่าใชจ่้าย 
               (2) ระยะเวลาในการจดัฟัน 
   (3) ขั้นตอนการรักษา 
   (4) ผลการรักษา 
   (5) สถานท่ีจดัฟัน 
  4.2.1.3 แหล่งแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟัน จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์
ขอ้มูลพบว่าแหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่นมองวา่เหมาะสมและง่ายต่อการเขา้ถึง
มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) อินเทอร์เน็ต 
   (2) ผูท่ี้มีประสบการณ์การจดัฟัน 
   (3) ทนัตแพทย ์
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   (4) ผูป้กครอง 
   (5) ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน 
   4.2.1.4 ข้อดีของการจัดฟัน จากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้ดีของการจดั
ฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
    (1) ความสวยงาม 

   (2) การพฒันาบุคลิกภาพ และเสริมสร้างความมัน่ใจ  
   (3) การตามกระแสแฟชัน่ 
  4.2.1.5 ข้อเสียของการจัดฟัน จากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้เสียของ
การจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

   (1)  ความเจบ็ปวดระหวา่งขั้นตอนการรักษา 
   (2) ความล าบากในการรับประทานอาหาร 

   (3) ค่าใชจ่้ายท่ีสูง 
 
 ในส่วนของรายละเอียดของการสัมภาษณ์และการวเิคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วม
การศึกษาในประเด็นต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี   
 
  4.2.1.1 สาเหตุทีต้่องการจัดฟัน   
  จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวจิยั ซ่ึงมีทั้งกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีสนใจอยาก
จดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลังจัดฟัน พบว่ามุมมองเก่ียวกับสาเหตุท่ีวยัรุ่นต้องการจดัฟันส่วนใหญ่
ใกลเ้คียงกนั โดยมองว่าสาเหตุท่ีวยัรุ่นตอ้งการจดันั้นเป็นเพราะรู้สึกวา่ฟันมีปัญหา อยากจดัให้ฟัน
สวยข้ึน ดูดีข้ึน จะไดเ้พิ่มความมัน่ใจ โดยมีส่วนหน่ึงของกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไปและวยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดั
ฟันมองว่าสาเหตุท่ีวยัรุ่นตอ้งการจดัฟันเป็นเพราะอยากจดัตามเพื่อน ตามกระแสแฟชัน่ร่วมด้วย 
และส่วนหน่ึงของกลุ่มวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ใหเ้หตุผลวา่สาเหตุท่ีตนจดัฟันนั้นเน่ืองมาจากผูป้กครอง
ตอ้งการใหจ้ดั รายละเอียดของสาเหตุท่ีตอ้งการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก มีดงัน้ี   
   (1) ปัญหาเร่ืองความสวยงามและผลของการจัดฟัน 
   กลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ส่วน
ใหญ่แลว้มีความคิดเห็นวา่สาเหตุท่ีตอ้งการจดัฟันเป็นเพราะรู้สึกวา่ฟันมีปัญหา, ไม่พอใจการเรียง
ตวัของฟันตนเอง เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น หรือฟันห่าง เป็นตน้ โดยมีความคิดว่าหากจดัฟันแลว้จะ
ท าใหฟั้นสวยข้ึน หนา้ตาดูดีข้ึน และท าใหมี้ความมัน่ใจข้ึน  อาทิ 
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   A5 และ A10 : วยัรุ่นทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดมี้ความคิดวา่ตนเองอยากจดัฟัน ให้
มุมมองเหตุผลท่ีเพื่อนอยากจดัฟันเป็นเพราะสาเหตุดงัน้ี 
    “เพราะว่าเค้าน่าจะอยากมีฟันท่ีสวยขึน้ แบบว่าเวลาออกสู่ประชาชนอะไร
แบบนี ้เวลายิม้จะได้มีความมัน่ใจ”  (A5- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “ก็คือคิดว่า ท าให้ฟันเค้าเรียงตัวสวย ท าให้เค้ามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยฮะ” 
(A10- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)  
   
    B5 และ B10 : วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยากจดัฟัน ให้เหตุผลวา่ท่ีตนเองอยาก
จดัฟันเป็นเพราะสาเหตุดงัน้ี    
    “เพราะว่าฟันก็ย่ืนออกมาทุกวันน่ะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากดัด แล้วก็จะได้
ท าให้ดูดีขึน้” (B5- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
    “ คิดว่าฟันมนัไม่สวยอ่ะค่ะ คือมนัซ้อนกัน แล้วแบบเหมือนมนัย่ืนๆ ออก
มา...คืออยากให้มนัเรียงกันอ่ะค่ะ”  (B10- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
    C5 และ C8 : วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ให้เหตุผลวา่ท่ีตดัสินใจจดัฟันนั้น เป็น
เพราะสาเหตุดงัน้ี  
    “ เม่ือก่อนฟันซ้อน แล้วกเ็หยินค่ะ กเ็ลยอยากฟันเรียงสวยบ้าง” ( C5 – 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
    “เพ่ือเสริมบุคลิกครับ ตอนแรกไม่มัน่ใจเพราะเพ่ือนทักครับ ฟันมนัย่ืนอ่ะ
ครับ กคิ็ดว่าจัดเสร็จแล้วจะดูดีขึน้” ( C8 – สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
    (2) การให้ความส าคัญกบัการยอมรับในกลุ่มเพือ่น 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นทัว่ไปและ
วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยากจดัฟันให้ความเห็นวา่ สาเหตุอีกอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งการจดัฟันเป็นเพราะอยาก
จดัตามเพื่อน ตามแฟชัน่ เห็นคนอ่ืนจดัก็อยากจดับา้ง อาทิ 
 
   A2, A4 และ A6 : วยัรุ่นทัว่ไป ให้มุมมองความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ี
เพื่อนอยากจดัฟันไวด้งัน้ี 
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   “กแ็บบว่า อยากตามเพ่ือน เห็นเพ่ือนเค้าดัดฟัน กอ็ยากดัดบ้าง ส่วนใหญ่ก็
ตามเพ่ือน” (A2- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

   “ในความคิดของหนูนะคะ คือมันก็มีหลายแบบอ่ะค่ะ บางคนก็อยากจัด
ฟันตามเพ่ือนแฟช่ัน อะไรอย่างเงีย้คะ แต่บางคนกอ็ยากจัดฟันเพ่ือให้แบบสุขภาพช่องปากดีขึน้...
ฟันเหยินอย่างเงีย้ค่ะ คือจัดให้ฟันสวยขึน้” (A4- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)  

   “ก็ส่วนนึงก็จัดเพราะแฟช่ันด้วย แล้วส่วนนึงก็เพราะลักษณะของฟัน
ตัวเองด้วย คิดว่าฟันตัวเองผิดปกติอ่ะค่ะ”  (A6- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

 
    B1: วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยากจดั ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุท่ีตนเองอยากจดั
ฟันไวด้งัน้ี  
   “ตามเพ่ือนด้วย เพ่ือนจัดกันเยอะค่ะ แล้วก็อยากจัดฟันให้มันสวยขึน้อ่ะ
ค่ะ... ตอนนี ้ก าลังไปถอนฟันใหม่แล้วฟันมันเร่ิมล่มอ่ะค่ะ ก็อยากให้ฟันมันเรียงตัวสวยกว่านีค่้ะ”  
(B1- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
   (3) อทิธิพลของผู้ปกครอง 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวจิยั ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟันอยู ่
ใหค้วามเห็นถึงสาเหตุท่ีจดัฟันวา่เป็นเพราะผูป้กครองของตนเองมีความตอ้งการอยากใหจ้ดัฟัน  
อาทิ 
   C3 และ C6: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ใหเ้หตุผลวา่ท่ีจดัฟันเน่ืองจากผูป้กครอง
มีความตอ้งการใหจ้ดั ดงัน้ี  
   “ตอนแรกไม่คิดว่าอยากจะจัด แต่คุณแม่อยากให้จัด เพราะว่ามีฟันซ้อน
สองสามซ่ีอ่ะค่ะ คุณแม่กเ็ลยให้จัดฟัน”  (C3 - สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

   “ก่อนหน้านี้ฟันหนูมันบิดอ่ะค่ะ มันเบี้ยวสองซ่ีข้างหน้าเนี้ยอ่ะค่ะ แล้ว
ฟันข้างในกไ็ม่ออกพ่อกเ็ลยให้ไปจัดฟัน”  (C6 - สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

 
  สาเหตุอ่ืนๆท่ีวยัรุ่นตอ้งการจดัฟัน ในมุมมองของวยัรุ่นบางคนท่ีเขา้ร่วมการศึกษา 
ได้แก่ อยากจดัให้ฟันเรียงสวย จะได้ท าความสะอาดง่าย, มองว่าเป็นการรักษาชนิดหน่ึง ท าให้
สุขภาพฟันดี เป็นตน้  
 
 



42 

  4.2.1.2 ข้อมูลทีต้่องการทราบในการจัดฟัน  
  จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั ทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีสนใจอยาก
จดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลังจดัฟัน พบว่าข้อมูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่ตอ้งการทราบ
ก่อนท่ีจะตดัสินใจจดัฟัน มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มูลท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่ตอ้งการทราบมากท่ีสุ ด 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดัฟัน รองลงมาคือระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจดั, ขั้นตอนใน
การรักษา, ผลของการรักษาท่ีจะเกิดข้ึน และสถานท่ีเหมาะสมในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีวยัรุ่นตอ้งการทราบในการจดัฟัน มีดงัต่อไปน้ี 
   (1) ค่าใช้จ่าย 
   ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ไม่วา่จะเป็นในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, 
วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน หรือวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ลว้นแต่ตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายใน
การจดัฟันมาเป็นอนัดบัแรก โดยแต่ละคนให้เหตุผลท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการจดัฟัน 
แตกต่างกนัไปในรายละเอียด อาทิ 
   A2 และ A5: วยัรุ่นทัว่ไป มองว่าคนท่ีอยากจดัฟันควรจะตอ้งทราบถึง
ค่าใชจ่้ายในการจดัฟันเป็นอนัดบัแรก เพราะจะไดป้ระเมินถึงความเป็นไดว้า่จะสามารถหาค่าใช่จ่าย
มาจ่ายตามนั้นไดม้ั้ย ดงัน้ี 

   “ราคาในการจัดค่ะ เพราะจะได้ดูว่ามนัสมกับฐานะเรามัย้ ต้องมาช่ัง
น า้หนักกันดู”        (A2- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

   “ค่าใช้จ่ายค่ะ เพราะว่าเวลาดัดฟันมนัต้องใช้เงินมากอ่ะค่ะ เพราะว่าน่าจะ
มีเงินให้พร้อมก่อนท่ีจะจัด” (A5- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

 
   B5 และ B6: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน ให้เหตุผลท่ีอยากทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการจดัฟันเป็นอนัดบัแรกวา่เพราะจะไดป้ระเมินความเป็นไปไดใ้นการจดั และ
ปรึกษาผูป้กครองดงัน้ี 

   “ข้อแรกกคื็อราคา ต้องการทราบว่าราคามันแพงมากมัย้ แล้วเราสามารถ
จ่ายได้รึเปล่า”  (B5- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   “เร่ืองของค่าใช้จ่าย ว่ามันแพงมั้ย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เพราะต้อง
ปรึกษาพ่อกับแม่ก่อน ถ้ามันแพงเกินไป กอ็าจจะไม่อนุมัติ มันแพงไปมั้ย หรือราคาปานกลางพอท่ี
เราจะท าได้”  (B10- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
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   C5 และ C9: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าใหฟั้งวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟันนั้น หา
ขอ้มูลเก่ียวกับเร่ืองราคาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากต้องการเปรียบเทียบความเหมาะสมและเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ ดงัน้ี  
    “ต้องการทราบว่าราคาเหมาะสมรึเปล่าสถานท่ีนี ้ อีกท่ีมนักแ็พงเกิน ท่ีน่ี
มนักเ็หมาะสมกับท่ีควรจะจัดอ่ะค่ะ รับได้” (C5- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
   “อยากทราบว่างบประมาณเท่าไหร่...จะได้ตัดสินได้ถูกต้องอ่ะครับ” (C9- 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (2) ระยะเวลาในการจัดฟัน 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวจิยั พบวา่ระยะเวลาในการจดัฟันเป็นส่ิง
ท่ีวยัรุ่นตอ้งการทราบมากเป็นอนัดบัสอง  ซ่ึงวยัรุ่นท่ีตอ้งการทราบมีทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ี
สนใจอยากจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน โดยส่วนใหญ่ตอ้งการรู้ระยะเวลาในการจดัฟันจะใช้
เวลานานเพียงใด, เวลาท่ีจะนดัท าการรักษา ตลอดจนความถ่ีในการนดัมาท าการรักษา โดยแต่ละคน
ใหเ้หตุผลท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัระยะเวลาแตกต่างกนัไปในรายละเอียด อาทิ 
 
   A1: วยัรุ่นทัว่ไป มองว่าคนท่ีอยากจดัควรจะตอ้งทราบถึงระยะเวลาและ
ความถ่ีในการไปรับการรักษา เพื่อท่ีจะไดป้ระเมินถึงผลกระทบต่อการเรียน 
    “จะต้องไปพบหมอบ่อยแค่ไหน ห่างกันนานแค่ไหน...จะได้รู้ว่ามนัจะ
กระทบต่อการเรียนเรารึเปล่า เวลาท่ีจะต้องไปอย่างเงีย้ค่ะ”  (A1- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2554) 
 
   A5: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่คนท่ีอยากจดัควรจะตอ้งทราบถึงระยะเวลาท่ีตอ้ง
ใชใ้นการจดัฟัน โดยมองวา่ควรจะมีเวลาเพียงพอจึงตดัสินใจท่ีจะจดัฟัน  ดงัน้ี  
   “ระยะเวลาค่ะ เพราะว่า...มันน่าจะดูระยะเวลาท่ีเหมาะสมมั้งคะ คือทุกๆ 
อย่างต้องลงตัวถึงจะดัดได้ ตัวเอง แล้วกมี็อย่างอ่ืนอีกหลายๆ อย่าง มันต้องใช้ระยะเวลานานใช่มั้ย
คะ กจ็ะต้องหาเวลามาให้ได้”  (A5- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)  
 
   B6 และ B10: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน อยากทราบขอ้มูลเก่ียวกับ
ระยะเวลาเพื่อจะไดป้ระกอบการวางแผนและการตดัสินใจ ดงัน้ี 
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   “ระยะเวลานานเท่าไหร่กว่ามนัจะเข้ารูป...เพราะว่าไม่อยากใส่นานครับ...
แล้วกเ็ร่ืองการเปล่ียนเหลก็อ่ะครับ ว่าจ านวนคร้ังท่ีต้องมาเปล่ียนเหลก็ต้องก่ีคร้ังอ่ะครับ เพราะว่าจะ
ได้จัดเวลาให้ถกู”  (B6- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554)   
   “ระยะเวลาในการจัดอย่างเงี้ยอ่ะค่ะ ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ...ถ้านาน
เกินไป กก็ลัวว่าจะไปตามนัดไม่ไหวอ่ะค่ะ”   (B10- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554)  
 
    C4 และ C8: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ให้เหตุผลวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองระยะเวลาในการจดัฟัน, เวลาท่ีนดั  เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้เสียเวลาในการเรียน 
ดงัน้ี 
    “ต้องการทราบระยะเวลาการท า...เพราะว่ามนัจะเสียเวลารึเปล่าอ่ะค่ะ 
ต้องเรียนพิเศษตั้งหลายท่ี”  (C4- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
    “เวลาท่ีเค้าจะนัดเราอ่ะครับ เพราะว่าผมเรียนพิเศษตอนเยน็อ่ะครับ ไม่
อยากให้นัดตรงกับท่ีเรียนพิเศษ”  (C8 - สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (3) ขั้นตอนการรักษา 
    จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั พบว่า ขั้นตอนการรักษา เป็นส่ิงท่ี
วยัรุ่นตอ้งการทราบมากเป็นอนัดบัสาม ซ่ึงวยัรุ่นท่ีตอ้งการทราบมีทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ี
สนใจอยากจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน โดยแต่ละคนให้เหตุผลท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัขั้นตอน
ในการจดัฟัน แตกต่างกนัไปในรายละเอียด อาทิ 
 
   A1 และ A4: วยัรุ่นทัว่ไป  มองว่าคนท่ีอยากจดัควรจะต้องทราบถึง 
ขั้นตอนในการจดัฟันเพื่อจะไดเ้ตรียมตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดงัน้ี 
    “ต้องการทราบว่ามนัต้องจัดยงัไงบ้าง ต้องเตรียมตัวยงัไงบ้าง...จะได้รู้
ก่อนว่าจะต้องท ายงัไงค่ะ” (A1- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
   “จะจัดยงัไงอ่ะค่ะ คือถ้าเราไม่ได้รู้มาก อย่างแบบต้องถอนฟันอะไรอย่างงี้
ด้วย เราจะเปล่ียนไปเลย คือมนัจะเจบ็อ่ะค่ะ"  (A4- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
 
   B7 และ B9: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน ให้เหตุผลท่ีอยากทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัขั้นตอนในการจดัฟัน ดงัน้ี 
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    “ขัน้ตอนการรักษาครับ เพราะว่า...จะได้วางแผนชีวิตถกูครับ”  (B7- 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
    “ต้องการทราบเร่ืองวิธีการในการจัดค่ะ ต้องการทราบว่าต้องท าอะไรบ้าง 
เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะทนอะไรอย่างงีไ้ด้รึเปล่า...กถ้็าคิดว่าทนไม่ได้ กอ็าจจะยงัไม่จัดตอนนี้
ค่ะ”  (B9- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
  
    C5 และ C9: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ให้เหตุผลวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองขั้นตอนการรักษาเน่ืองจากจะไดเ้ตรียมตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 
    “ต้องท ายังไงบ้างในการจัดฟัน...เรากจ็ะได้เตรียมตัวให้ถูกอ่ะค่ะ”  (C5- 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
    “ขัน้ตอนการรักษาอ่ะครับ  ก็ต้องการทราบว่าในอนาคตจะได้รับการท า
อะไรบ้าง จะได้นึกภาพตาม เตรียมตัวได้ถกูอ่ะครับ”  (C9- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (4) ผลการรักษา 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั พบว่า ผลของการรักษาเป็นส่ิงท่ี
วยัรุ่นตอ้งการทราบมากเป็นอนัดบัส่ี ซ่ึงวยัรุ่นท่ีตอ้งการทราบมีทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ี
สนใจอยากจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟันโดยแต่ละคนให้เหตุผลท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัผลของ
การรักษาแตกต่างกนัไปในรายละเอียด อาทิ 
  
   A6 และ A7: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่คนท่ีอยากจดัควรจะตอ้งทราบถึงผลของ
การรักษาภายหลงัการจดัฟัน หากไม่คุม้ค่าก็ไม่ควรจดั  ดงัน้ี  
    “จัดแล้วจะเป็นยงัไง  จะได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะจัดดีมัย้”  (A6 - 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “จัดแล้วจะดีขึน้มัย้ ฟันจะตรงเหมือนคนอ่ืนเค้ามัย้…ถ้ามันไม่ดีขึน้ กไ็ม่
ควรจัดค่ะ” (A7 - สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
  
   B5 และ B6: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน ให้เหตุผลท่ีอยากทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัผลการรักษาวา่เพื่อจะไดป้ระกอบการตดัสินใจ โดยคาดหวงัวา่จะตอ้งดูดีข้ึนจึงจะตดัสินใจ
จดั ดงัน้ี 
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    “ดัดแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างเงีย้คะ เพราะว่า...เผ่ือดัดไปแล้ว เออฟันมนัจะ
ดูดี ไม่ดูดีกไ็ม่รู้... ถ้าไม่ต่างมากกอ็าจจะไม่จัดค่ะ” ( B5- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
    “ผมจัดแล้วจะเป็นยงัไง แล้วจะดูดีขึน้มั้ย...อาจจะแบบ...ชีวิตความเป็นอยู่
อาจจะแตกต่างไปจากเดิมครับหลังจากจัดฟัน” ( B6- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
    C2 และ C3: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ให้เหตุผลวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองผลส าเร็จของการรักษาในกรณีความผิดปกติของตนท่ีเป็นอยู ่เน่ืองจากตอ้งการ
ความมัน่ใจประกอบการตดัสินใจในการจดัฟัน ดงัน้ี 
    “ต้องการทราบว่ามนัจะยบุลงได้จริงๆ เหรอ แล้วกมี็ฟันซ้อนด้วย กอ็ยาก
ให้มนัเรียงอ่ะค่ะ...อยากฟันสวยอ่ะค่ะ ถ้ามนัท าได้จริงๆกจ็ะได้จัดอ่ะคะ” (C2- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 
21 ธันวาคม 2554) 
   “จัดแล้วจะเป็นยังไง จะเปล่ียนแปลงมั้ย...จะได้ตัดสินใจยอมท่ีจะท าอ่ะ
ค่ะ ถ้ามนัจะดีขึน้”  (C3- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (5) สถานทีใ่นการจัดฟัน 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวจิยั พบวา่สถานท่ีในการจดัฟันเป็นส่ิงท่ี
วยัรุ่นตอ้งการทราบมากเป็นอนัดบัห้า  ซ่ึงวยัรุ่นท่ีตอ้งการทราบมีทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ี
สนใจอยากจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน โดยส่ิงท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัสถานท่ีจดัฟันมีทั้งในแง่
คุณภาพ, ความสะอาด, ความปลอดภยั, วสัดุท่ีใช ้และบริการเป็นท่ีน่าพอใจ โดยแต่ละคนให้เหตุผล
ท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัสถานท่ีในการจดัฟันแตกต่างกนัไปในรายละเอียด อาทิ 
 
   A3: วยัรุ่นทัว่ไป  มองว่าคนท่ีอยากจดั ควรจะตอ้งศึกษาถึงคุณภาพของ
สถานท่ีท่ีจะไปจดัฟัน และวสัดุท่ีใช้ โดยควรให้เป็นท่ีพึงพอใจ และยงัมีเร่ืองของแฟชั่นเขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การเลือกสีของยาง เป็นตน้   ดงัน้ี  
   “เร่ืองของคุณภาพค่ะ ก็ดูคุณภาพให้เป็นท่ีน่าพอใจก่อน…คลินิกบาง
คลินิกท่ีไปแบบ คือ เหล็กดัดฟันอาจจะแบบ...ไม่เป็นท่ีพอใจของเด็กวัยรุ่น อะไรอย่างเงีย้ค่ะ ...สี
อาจจะไม่เป็นท่ีพอใจ” (A3- สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
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   A4: วยัรุ่นทัว่ไป มองว่าคนท่ีอยากจดั ควรจะตอ้งศึกษาถึงคุณภาพของ
สถานท่ีจดัฟัน โดยควรจะเป็นสถานท่ีท่ีผ่านการประเมินและมีใบรับรองเก่ียวกบัการจดัฟัน เพื่อ
ความปลอดภยั ดงัน้ี 
   “ดูว่าเค้ามีคุณภาพรึเปล่า โรงพยาบาลนี ้เค้าผ่านการประเมินรึเปล่า เพราะ
ถ้าเราเกิดไปโรงพยาบาล หรือคลินิกไหน ท่ีไม่ผ่านการประเมิน กจ็ะส่งผลกับเรา จะไม่ปลอดภัย...
ต้องมีใบรับรองอ่ะค่ะ เก่ียวกับการจัดฟัน...กเ็ค้าจะมีติดไว้ในคลินิกอ่ะค่” (A4- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 
19 ธันวาคม 2554)  
  
   B6 และ B7: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน อยากทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี
จดัฟันเพื่อจะไดป้ระกอบการตดัสินใจในการเลือก โดยใหค้วามส าคญักบัช่ือเสียงของสถานท่ี ดงัน้ี 
 “ช่ือเสียงของโรงพยาบาล หรือคลินิกอ่ะครับ...ว่าท่ีไหนจัดดีบ้าง เราจะได้ไปถูกท่ี”  (B6 - 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554)  
 “ต้องการทราบเร่ืองสถานท่ีครับ ว่าจะจัดท่ีไหนดี เพราะก็อยากได้ท่ีดีดีอ่ะครับ” (B7 - 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554)  
 
    C2 และ C3: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ให้เหตุผลวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองสถานท่ีในการจัดฟัน โดยให้ความส าคัญกับ คุณภาพ ความสะอาด และ
ประสบการณ์ของทนัตแพทยใ์นคลินิก  เน่ืองจากตอ้งการความมัน่ใจประกอบการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีในการจดั ดงัน้ี 
    “สถานท่ีจัดฟันไหนท่ีดีอ่ะค่ะ...สถานท่ีสะอาดรึเปล่า สกปรกรึเปล่า เถ่ือน
รึเปล่า อย่างเงีย้ค่ะ...จะได้มัน่ใจในการจัดอ่ะค่ะ ว่าจะไม่ท าฟันเราผิดรูปอย่างเงีย้คะ” (C2 -
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
    “ต้องการทราบว่าคลินิกไหนท่ีดี ท่ีมีคุณภาพ...ก็อยู่ ท่ีหมอ...แล้วก ็เค้าท า
มานานรึยังอะไรอย่างเงีย้ค่ะ ถ้าเค้ามีประสบการณ์เยอะ เราก็มั่นใจ” (C3- สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2554) 
 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเข้าร่วมวิจยั พบว่า ข้อมูลอ่ืนๆท่ีวยัรุ่นต้องการทราบ
เก่ียวกบัการจดัฟัน ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการจดัฟัน, ความปลอดภยัในการรักษา, ทนัตแพทยท่ี์จดั
ฟัน, การเตรียมตวัก่อนการจดัฟัน, การปฏิบติัตวัระหวา่งการจดัฟัน, การดูแลท าความสะอาด, การ
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รับประทานอาหาร,  ความเจ็บระหว่างการรักษา, การคงสภาพหลงัจดัฟัน, สีของยางท่ีใช้จดัฟัน, 
ขอ้ดีของการจดัฟัน, ผลกระทบจากการจดัฟัน  เป็นตน้ 
 
  4.2.1.3 แหล่งแสวงหาข้อมูลในการจัดฟัน  
  จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั ทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีสนใจอยาก
จดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เก่ียวกบัวิธีการในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัจดัฟันของกลุ่มวยัรุ่น 
ตลอดจนแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีคิดวา่เหมาะสมส าหรับวยัรุ่น พบวา่แหล่งแสวงหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันของวยัรุ่น มีค่อนขา้งหลากหลาย โดยแหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดั
ฟันท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่คิดวา่เหมาะสม 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต,สอบถามคนท่ีจดั
ฟัน, ปรึกษาทนัตแพทย์, สอบถามผูป้กครอง และศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพ์เก่ียวกับการจัดฟัน 
รายละเอียดของแหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น มีดงัต่อไปน้ี 
   (1) อนิเทอร์เน็ต  
   ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ไม่วา่จะเป็นในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, 
วยั รุ่นท่ีสนใจอยากจัดฟัน หรือว ัยรุ่นท่ีก าลังจัดฟัน แสวงหาข้อมูลเก่ียวกับการจัดฟันทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบัแรก และมองวา่หากมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันก็ควรจะเผยแพร่
ผ่านช่องทางน้ีก่อน น่าจะเขา้ถึงเขาได้เร็ว  เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเล่นอินเทอร์เน็ตกนัเกือบทุกวนั 
โดยวิธีการหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันนั้น ส่วนใหญ่จะท าโดยหาจาก search engine อนัไดแ้ก่ 
google เป็นตน้ หากมีใครพูดถึงเก่ียวกบัการจดัฟันก็เข้าไปดู และยงัมีการตั้งเป็นกระทูถ้ามใน
เว็บไซต์ท่ีมีการตอบโต้ได้อีกด้วย การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับการจดัฟันควรจะมีทั้งในส่วนของ
เว็บไซต์เก่ียวกับการจัดฟัน, เว็บไซต์ท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่เข้าไปดู และในสังคมออนไลน์ (social 
network) ซ่ึงวยัรุ่นใชเ้ป็นช่องในการติดต่อส่ือสารกนัอยูแ่ลว้ เช่น facebook, twitter เป็นตน้ โดย
เหตุผลท่ีวยัรุ่นมองวา่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งท่ีเหมาะสมในการใชแ้สวงหาขอ้มูลดงัรายละเอียด อาทิ 
 
   A2 และ A3: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่ควรจะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัฟันไวใ้นอินเทอร์เน็ต เพราะวยัรุ่นส่วนใหญ่ใชใ้นการแสวงหาขอ้มูลทัว่ไปอยูแ่ลว้  ดงัน้ี 
   “ก็...ส่วนมากน่าจะเป็นพวกเว็บไซต์ อะไรแบบนี้ ...ก็น่าจะใส่ไว้ใน 
เวบ็ไซต์ ท่ัวไป ท่ีวยัรุ่นเข้าบ่อยๆ อยู่แล้วค่ะ...อย่างเดก็ดี (www.dekdee.com) กแ็บบเดก็สมัยนี ้กเ็ล่น
อินเทอร์เนต็แล้ว กน่็าจะเข้าถึงง่ายมากท่ีสุด” (A2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)  
   “มากสุดกคื็อทางอินเทอร์เนต็ค่ะ เพราะว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีวัยรุ่นจะค้นหากัน
มาก ไม่ว่าจะเป็นใน facebook อะไรอย่างงี ้เวบ็ไซต์ อาจจะมีมาก แล้วกมี็ช่องทางนีแ้หล่ะค่ะท่ีวัยรุ่น

http://www.dekdee.com/
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ใช้ค้นหาส่ิงต่างๆ อาจจะเป็นราคา สถานท่ี อะไรอย่างงีด้้วย” (A3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2554)  
 
   B6, B7, B9 และ B10: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน เล่าให้ฟังว่าหาขอ้มูล
เก่ียวกบัการจดัฟันจากทางอินเทอร์เน็ตเพราะมีหลากหลาย  เล่นเป็นประจ าอยูแ่ลว้ ในบางเวบ็ไซด์มี
กระทูท่ี้ผูมี้ประสบการณ์จดัฟันมาpostไว ้และมองวา่อยากใหมี้เวบ็ไซด์เก่ียวกบัการจดัฟันมากกวา่น้ี 
โดยเฉพาะแบบท่ีสามารถถามตอบได ้ ดงัน้ี 
   “อินเทอร์เนต็ ครับ…search จาก google...หาได้ง่ายครับ เพราะว่าชอบ
เล่นเน็ทอยู่แล้ว…อินเทอร์เน็ตนี้แบ่งเป็น มีไปหา กับ มีไป post ตามกระทู้อ่ะครับ...แล้วก็พวก
facebook ด้วย เพราะวยัรุ่นตอนต้นเค้าเล่นกันทุกคนอยู่แล้วครับ (B6-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2554) 
    “หาข้อมลูจากอินเทอร์เนต็  ก ็search หาจาก google เลยครับ...เวลาคนท่ี
ไปจัดเขาจะไป post ครับ กเ็ข้าไปดู”  (B7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   “อินเทอร์เน็ต ค่ะ  เพราะว่าปัจจุบันก็เห็นว่าเด็กเค้าติดอินเทอร์เน็ต กัน
มากเลยค่ะ...อยากให้มีเวบ็ข้อมูลจัดฟันเยอะๆ อ่ะค่ะ แบบท่ีมันถามตอบได้อ่ะค่ะ”  (B9-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   “กน่็าจะเป็นอินเทอร์เนต็ เพราะว่าเข้ากันทุกว่ีทุกวันอยู่แล้ว  กเ็ห็นมีบ้าง
นะคะท่ีเค้าไป postไว้ แต่ถ้าเป็นเวบ็ตรงๆ ไม่ค่อยเห็นอ่ะค่ะ” (B10-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2554) 
 
    C2 และ C10: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ใหเ้หตุผลวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองจดัฟันจากทางอินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากใชเ้ป็นประจ าอยูแ่ลว้ และ
ในอินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดใหศึ้กษาค่อนขา้งเยอะ ดงัน้ี 
   “น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต อ่ะค่ะ...น่าจะมีตาม facebook อ่ะค่ะ เพราะว่า
วยัรุ่นเล่นกันเยอะ แล้ววยัรุ่นกจั็ดกันเยอะด้วย...พวก เวบ็ไซต์ ด้วยอ่ะค่ะเพราะปกติวัยรุ่นกท่็อง เวบ็
กันอยู่แล้ว บางคร้ังครูส่ังให้ท างานอะไรกห็าจากเวบ็ แล้วมันจะมีโฆษณาขึน้มา แล้วก็เวบ็ไซต์จัด
ฟันด้วยค่ะ เพราะคนท่ีสนใจเค้ากเ็ข้าไปหา” (C2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
   “อย่างแรกเลยคือ อินเทอร์เน็ตค่ะ เพราะว่าอย่างชีวิตประจ าวันเราคือเข้า
อินเทอร์เนต็ อย่างถ้าพิมพ์อะไรไป เค้ากจ็ะบอกๆๆหมดเลย อย่างคร้ังแรกท่ีอยากจัด ตอนนั้นกจ็ะ
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เปิด แล้วก็พิมพ์ช่ือคลินิกท่ีน่ี แล้วเค้าก็จะขึน้ๆมา เราก็จะดูๆๆ ว่าท่ีน่ีเป็นไงราคาเป็นไง ลักษณะ
นิสัย คนในคลินิกเค้าเป็นยงัไงอย่างเงีย้ค่ะ” (C10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (2) ผู้ทีม่ีประสบการณ์จัดฟัน 
   จากการสัมภาษณ์พบว่า วยัรุ่นทั้งสามกลุ่มท่ีเขา้ร่วมการศึกษาใช้วิธีการ
สอบถามผูท่ี้มีประสบการณ์การจดัฟัน เป็นแหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันเป็นอนัดบัท่ีสอง 
เน่ืองจากเขามีประสบการณ์ตรง และยิ่งหากเป็นเพื่อนกนัก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้อย่าง
ตรงไปตรงมา  รายละเอียดของเหตุผลท่ีวยัรุ่นคิดว่าการสอบถามคนท่ีมีประสบการณ์การจดัฟัน 
เป็นแหล่งแสวงหาขอ้มูลท่ีเหมาะสม อาทิ 
  
   A6 และ A9: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่วยัรุ่นแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน
โดยสอบถามจากเพื่อนท่ีจดัฟัน เน่ืองจากมีความรู้และตอบเราแบบตรงไปตรงมา ดงัน้ี 
   “ถามจากเพ่ือนอ่ะค่ะ เพราะว่าเพ่ือนท่ีจัดฟันแล้วเค้าก็จะมีความรู้ในเร่ือง
นีม้ากกว่าเรา” (A6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)  
   “เพ่ือนท่ีจัดค่า เพราะเวลาตอบก็จะได้ตรงๆ เลย กันเอง” (A9-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)  
 
    B9 และ B10: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน เล่าให้ฟังวา่หาขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัฟันโดยสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์การจดัฟัน เน่ืองจากให้ค  าปรึกษาได้ดี และสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดม้าก  ดงัน้ี 
   “กป็รึกษาจากเพ่ือนท่ีจัดแล้ว...เพราะว่าคุยกันได้ครับ แบบตรงๆ  เปิดอก
เลย (หัวเราะ)” (B6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   “ปรึกษาพ่ีครับ พ่ีเค้าจัดมาครับ...พ่ีเค้าเป็นคนแนะน าให้ผมจัดครับ เค้าจะ
ให้ค าปรึกษาได้ดี” (B7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   “ไปถามจากคนท่ีเค้าเคยท าแล้ว เพราะเค้ารู้มาเยอะ เค้าเคยท ามาก่อนแล้ว 
กจ็ะมีค่าใช้จ่ายต้องท าอะไรบ้าง เวลาท าเกิดอะไรขึน้ จะมีอันตรายรึเปล่า  เส่ียงมั้ย นานเท่าไหร่ เจ็บ
มัย้ เค้ากจ็ะรู้อยู่แล้วอ่ะค่ะ”  (B10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
    C3 และ C9: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าใหฟั้งวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองจดัฟันจากเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะการเลือกสถานท่ีในการจดัฟัน 
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โดยสอบถามเพื่อนวา่คลินิกท่ีเพื่อนไปจดัฟันเป็นอยา่งไร ดีหรือไม่ เพราะคิดวา่เพื่อนจะสามารถให้
ค  าแนะน าท่ีดีกบัเราได ้ดงัน้ี 
   “ก็ถามจากเพ่ือนท่ีไปจัดมาอ่ะค่ะ ก็จะท าให้เราเห็นว่า เออ ท่ีนั่นจัดแล้ว
เป็นยังไงอ่ะค่ะ เพราะว่าเห็นกับปากเพ่ือน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ” (C3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2554) 

  “ถามจากเพ่ือน แล้วก็คนท่ีจัดมาแล้วอ่ะครับ ...เค้าจะมีประสบการณ์ 
แนะน าเราได้อ่ะครับ” (C9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
    (3) ทนัตแพทย์ 
   จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั พบว่าวยัรุ่นมองว่าการไปปรึกษา
ทนัตแพทย ์เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันเป็นอนัดบัท่ีสาม โดย
ใหเ้หตุผลวา่เน่ืองจากทนัตแพทยเ์ป็นผูมี้ความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ วยัรุ่นเลือกไปปรึกษาทนัตแพทยใ์น
สถานท่ีท่ีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นตามคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลของรัฐ และคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นตน้ ดงัรายละเอียดอาทิ 
 
   A3, A8 และ A10: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่วยัรุ่นควรแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัฟันโดยไปปรึกษาทนัตแพทยโ์ดยตรงตามคลินิก เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือ ให้ขอ้มูลและ
ค าแนะน าท่ีดี ดงัน้ี 
   “อาจจะไปถามท่ีทันตะเลย หรือท่ีคลินิกเลยอ่ะค่ะ...เหตุผลกเ็พราะว่า การ
ท่ีเราไปถามผู้ เช่ียวชาญ อาจจะท าให้เราเตรียมตัวดีมากกว่านี้อ่ะค่ะ” (A3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554) 
    “คลินิกครับ เพราะว่าสามารถคุยกับหมอได้เลย ถามถึงข้อแนะน าด้วย 
(A8-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2554)   
    “คลินิก เพราะว่า กเ็ป็นคลินิกทันตแพทย์กน่็าจะน่าเช่ือถือกว่า” (A10-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
 
    B2 และ B10: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ใหเ้หตุผลวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน ควร
หาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันจากทนัตแพทยโ์ดยตรง เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญและใหค้วามชดัเจน
กบัเราได ้ดงัน้ี 
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   “ถามทันตแพทย์โดยตรงเลยค่ะ เพราะว่ามันชัดเจนกว่าน่ะค่ะ” (B2-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   “ตามโรงพยาบาลท่ีมีหมอจัดฟันอยู่ด้วย หรือไม่กต็ามคลินิกอ่ะค่ะ กน่็าจะ
มีความเช่ียวชาญเหมือนกันท้ังคู่ สามารถถามได้”  (B10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
    C3 และ C9: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าใหฟั้งวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองจดัฟันโดยไปปรึกษาทนัตแพทยต์ามคลินิก ดงัน้ี 
   “สอบถามตามคลินิกต่างๆ อ่ะค่ะ อย่างท่ีไปกไ็ปถามท่ีพ่ีเค้าไปอ่ะค่ะ แต่
ท่ีมาจัดท่ีน่ีก็เพราะว่าเพ่ือนคุณแม่เค้าแนะน ามาอ่ะค่ะ เพราะว่าลูกเพ่ือนของคุณแม่ท่ีเค้าจัดท่ีน่ีแล้ว
เค้าบอกว่าดี กเ็ลยมาดูท่ีคลินิก” (C3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
   “ก็มาท่ีคลินิก มาปรึกษาหมอเค้าเลยครับ...จะได้พูดคุยกับหมอโดยตรง 
จะได้ปรึกษา บอกปัญหากับหมอเลยอ่ะครับ” (C9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   B5 (วยัรุ่นท่ีสนใจจดัฟัน),  C4 และ C8 (วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน) : เล่าให้ฟัง
วา่ไดไ้ปหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองจดัฟันจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เน่ืองจากให้
ขอ้มูลท่ีกวา้ง, มีอาจารยท์นัตแพทยเ์ป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า และเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงไม่น่าจะหวงั
ผลประโยชน์จากคนไข ้ดงัน้ี 

  “โรงพยาบาลก่อนค่ะ เพราะเราไปได้สะดวกอย่างเงีย้ค่ะ...กน่็าจะไปของ
รัฐ อย่างท่ีคณะทันตแพทย์น่ะคะ เพราะว่าอาจจะมีข้อมูลเยอะกว่า” (B5-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2554) 

  “หนูจะต้องไปถามท่ี คณะทันตะ มช. อ่ะค่ะ...เพราะว่าดังแล้วกดี็มาก ตรง
นั้น ดีกว่าไปคลินิกข้างนอกอะไรอย่างเงีย้ค่ะ” (C4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

  “ตอนนั้นไปพบทันตแพทย์เลยครับ...ไปท่ีโรงพยาบาลมั้งครับ...อืม...เค้า
เรียก...คณะทันตแพทย์อ่ะครับ...เค้าจะให้ข้อมลูกว้างอ่ะครับ มีอาจารย์อยู่ ด้วย ไม่น่าจะหวังผลอะไร
จากเรา แม่ก็เลยพาไปครับ...หลังจากนั้นเค้ากแ็นะน ามาให้ว่ามีคลินิกไหนบ้าง...แล้วกม็าจัดท่ีน่ีอ่ะ
ครับ” (C8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
 
 
 



53 

    (4) ผู้ปกครอง  
    จากการสัมภาษณ์พบว่า วยัรุ่นทั้งสามกลุ่มท่ีเขา้ร่วมการศึกษาใช้วิธีการ
สอบถามผูป้กครอง เป็นแนวทางในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันเป็นอนัดบัท่ีส่ี โดยส่วน
ใหญ่เล่าให้ฟังว่าเบ้ืองตน้จะหาขอ้มูลทัว่ไปเองก่อน แลว้จึงมาปรึกษาผูป้กครองอีกคร้ัง เน่ืองจาก
ผูป้กครองเป็นผูท่ี้หวงัดี, คอยหาส่ิงดีๆ มาให้อยูแ่ลว้ และถา้ผูป้กครองไม่อนุญาตหรือไม่พอใจก็ไม่
สามารถท าได ้ อาทิ 
 
    A2, A4 และ A8: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดั
ฟันของวยัรุ่นควรจะตอ้งปรึกษาผูป้กครอง เพราะเป็นผูท่ี้แนะน าแต่ส่ิงท่ีดีให้เราอยูแ่ลว้ และถา้ท่าน
ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถจดัได ้ดงัน้ี   
    “ผู้ปกครองค่ะ เพราะว่าผู้ปกครองเป็นคนท่ีหาข้อมลูให้เรา กแ็บบสนใจ
มากกว่าเรา(หัวเราะ) กแ็บบ...บอกให้เราดัด อะไรแบบเนีย้” (A2-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2554) 
    “ถามคุณพอ่คุณแม่อ่ะค่ะ เพราะท่านเป็นผูมี้ประสบการณ์มากกวา่ ก็จะ
เป็นคนแนะน าใหเ้รา”  (A4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “พ่อแม่ครับ ถามถึงเร่ืองการจัดฟันกับพ่อแม่ว่าจะจัดดีรึเปล่า เพราะถ้าเค้า
ไม่อนุญาตกค็งไม่ได้จัด” (A8-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2554)  
   
    B5 และ B6: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน หาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองจดัฟัน โดยปรึกษา
และท าตามค าแนะน าของผูป้กครอง ดงัน้ี 
    “ผู้ปกครองอ่ะค่ะ เพราะปกติเดก็กต้็องถามผู้ปกครองอยู่แล้วว่าดัดท่ีไหน
ดีหรือไม่กท่ี็ไหนควรจะไปดัด” (B5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
    “ผมว่าส าหรับผม...ปรึกษาแม่ครับ เพราะแม่ผมเป็นพยาบาล รู้จักกับหมอ
ฟัน” (B6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554)  
    
    C6 และ C8: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าใหฟั้งวา่ก่อนท่ีตดัสินใจจดัฟัน หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองจดัฟัน โดยปรึกษาผูป้กครอง เพราะ เช่ือมัน่วา่ผูป้กครองเลือกแต่ส่ิงท่ีดีให ้ดงัน้ี 

  “ถามพ่อแม่ว่าอนุญาตมั้ย...เพราะว่าประมาณว่าอยากให้ฟันดีด้วยอ่ะค่ะ 
เพราะว่ากินอะไรแล้วมันก็ชอบไปติดอ่ะค่ะ...แล้วพ่อแม่เค้าก็จะเลือกส่ิงท่ีดีให้เราอยู่แล้วอ่ะค่ะ” 
(C6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
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  “ปรึกษาพ่อแม่ครับ เพราะว่าจะได้ช่วยกันตัดสินใจ” (C8-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

 
    (5) ส่ือส่ิงพมิพ์เกีย่วกบัการจัดฟัน 
    จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน
เป็นแนวทางในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่นคิดวา่เหมาะสมเป็นอนัดบัท่ีห้า โดยมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวยัรุ่นท่ี
หลากหลายและแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหนังสือ, สอดแทรกตามนิตยสารและ
หนงัสือพิมพ์, จดัท าเป็นแผ่นพบัและใบปลิว เป็นตน้ โดยช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลนั้น กลุ่ม
วยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา มีความคิดเห็นหลากหลาย เช่น วางขายตามร้านหนังสือ, แจกตาม
โรงเรียน ท่ีเรียนพิเศษ ห้างสรรพสินคา้ และสถานท่ีท่ีวยัรุ่นชอบไป, มีวางตั้งไวส้ าหรับผูท่ี้สนใจ 
ตามโรงพยาบาลและคลินิกทนัตกรรม เป็นตน้ รายละเอียดของส่ือส่ิงพิมพ์เก่ียวกบัการจดัฟันท่ี
วยัรุ่นเห็นวา่เหมาะสม อาทิ 
     (5.1) แผ่นพบัและใบปลวิเกีย่วกบัการจัดฟัน 
     ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา เล่าให้ฟังว่าแสวงหา
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัฟัน จากแผ่นพบัและใบปลิวเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีมีแจกทัว่ไป และให้
ความเห็นวา่ แผน่พบั,ใบปลิวเก่ียวกบัการจดัฟันเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์น่าจะเหมาะสมในการเขา้ถึงวยัรุ่น
ตอนตน้ เน่ืองจากมีเน้ือหาไม่มาก อ่านง่าย และวยัรุ่นส่วนใหญ่สนใจการจดัฟันกนัอยู่แล้ว โดย
ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เข้าถึงวยัรุ่นได้แก่ การแจกตามโรงเรียน ท่ีเรียนพิเศษ 
ห้างสรรพสินคา้ และสถานท่ีอ่ืนๆท่ีวยัรุ่นชอบไป และควรมีตั้งประชาสัมพนัธ์ไวต้ามคลินิกและ
โรงพยาบาล เพื่อใหค้นท่ีสนใจสามารถหยบิอ่านไดอ้ยา่งสะดวกดว้ย ตวัอยา่งมีดงัน้ี  
     “แผ่นพับ...ก็อาจจะแจกให้กลุ่มท่ีสนใจจัดฟันอ่ะค่ะ แจกตาม
โรงเรียนก็ได้ เพราะก็ไปโรงเรียนกนอยู่แล้ว ใครสนใจก็จะได้เอาไปอ่านค่ะ” (A1-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
     “ใบปลิวก็ได้ค่ะ อาจจะแจกตามท่ีมีคนเยอะๆ หน่อย โรงเรียน 
ตลาด ห้างอย่างเงี้ยค่ะ...ก็ใบปลิวน่าจะเป็นส่ือท่ีง่ายมั้งคะ พอเราแจกปุ๊บ คนก็จะดู แล้วก็มีความ
สนใจ เค้ากจ็ะไปอย่างเงีย้ค่ะ” (A5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
     “แผ่นพับท่ีเค้าแจกไว้อ่ะค่ะ...กมี็หน้าโรงเรียน แล้วกต็ามท่ีต่างๆ 
ท่ีเราไปเดิน...ก็มีเค้าเอามาย่ืนให้เรา หรือบางท่ีก็มีแจก ถ้าสนใจเราก็หยิบมาอ่าน ง่ายดี ” (B1- 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
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     “แผ่นพับ ท่ีมีแจกตามคลินิกน่ะค่ะ...สะดวกดี เอามาหยิบอ่านได้
เลย (B4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
     “กเ็วลาไปท าฟัน ตามโรงพยาบาลหรือคลินิก แล้วมันกจ็ะมีแผ่น
พับวางไว้หน้าห้อง ท่ีแจกให้อ่าน เรากห็ยิบมาอ่านน่ะค่ะ เวลารอหมอ...กห็ยิบมาอ่านง่าย เป็นเวลา
ท่ีว่าง ไปรอหมออยู่แล้วอ่ะค่ะ” (B8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
     “แผ่นพับ แล้วก็อาจจะมีแจกตามท่ีโรงเรียน หรือคลินิกจัด
ฟันเนาะคะ... เดก็สมยันีเ้ค้าชอบจัดฟันกันอ่ะค่ะ(หัวเราะ) เค้ากน่็าจะสนใจอ่าน” (C2-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
      “ท าเป็นแผ่นพับแจกตามหน้าโรงเรียน หรือไม่ก็ให้กับครู ครู
ประจ าช้ันเค้ากจ็ะเอามาให้หัวหน้าห้อง แจกตามห้องเรียน กจ็ะถึงพวกเราค่ะ เค้ากจ็ะเอามาแจกหน้า
แถวอยู่แล้ว...แล้วกแ็จกตามห้างกไ็ด้ค่ะ เพราะเดก็เดินกันเยอะ...ถ้าสมมติว่าเอามาให้ แล้วมันเป็น
ความรู้ แล้วมันเป็นอะไรท่ีตรงประเด็นท่ีเราต้องการทราบอยู่พอดี เค้าก็จะสนใจ แล้วไม่ต้องเน้น
เนือ้หาละเอียด แต่เน้นหัวข้อตรงๆท่ีน่ารู้อ่ะค่ะ เค้ากจ็ะอ่านแบบสนใจกัน” (C5-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 
21 ธันวาคม 2554) 
      
     (5.2) หนังสือเกีย่วกบัการจัดฟัน 
     ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ให้ความคิดเห็นวา่ควรท า
เป็นหนังสือมีเน้ือหาความรู้เฉพาะท่ีเก่ียวกับการจดัฟัน สอดแทรกไวใ้นการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียน, มีวางจ าหน่ายตามร้านหนังสือ และมีไวต้ามคลินิกและโรงพยาบาล เป็นตน้ ตวัอย่างมี
ดงัน้ี   
     “เป็นหนังสือออกมาอ่ะค่ะ เป็นความรู้เฉพาะไปเลย  (A1-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
     “เร่ืองของหนังสือต่างๆ เก่ียวกับการดูแลช่องปาก หรือการท่ีเรา
จะดัดฟันเพ่ืออะไร ท าไมเราถึงต้องดัดเพราะอะไร อย่างเงีย้ค่ะ...อาจเป็นหนังสือเก่ียวกับการศึกษา 
ของสุขศึกษาอย่างเงีย้ค่ะ...เพราะจัดฟันกันเยอะอ่ะค่ะ เวลาเราเรียนเรากจ็ะได้เปิดอ่านไปด้วย” (A3-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
     “หนังสือครับ น่าจะท าเป็นหนังสือโดยตรงออกมาเลย...มีไว้ตาม
โรงพยาบาล คลินิก อะไรอย่างเงีย้ครับ.เพราะว่าจะได้ตรงอ่ะครับ เวลาไปปรึกษาท่ีทันตแพทย์ ...
เพราะเราเข้าไปก็คือสนใจอยู่แล้ว ถ้าได้หนังสือเก่ียวกับจัดฟันก็จะสนใจอ่านครับ  (B7-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554)  
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   “ท าเป็นหนังสือเก่ียวกับการจัดฟันอ่ะค่ะ ขายตามร้านหนังสือ 
เพราะถ้าคนสนใจเค้ากจ็ะได้ไปหามาอ่านได้ (C2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

 
   (5.3) บทความเกีย่วกบัการจัดฟันสอดแทรกไว้ในนิตยสาร 
    จากการสัมภาษณ์ ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นกลุ่มท่ีสนใจจดัฟันและกลุ่มท่ีก าลงั
จดัฟัน ให้ความคิดเห็นว่าควรสอดแทรกเน้ือหา, บทความ เก่ียวกบัการจดัฟัน ไวใ้นวารสาร หรือ
นิตยสารท่ีวยัรุ่นติดตามอ่านเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นมากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งมีดงัน้ี   

 
  “น่าจะเป็นหนังสือครับ...โฆษณาครับ...คือแทรกไปตามพวกวารสารท่ีดู

เล่นอ่ะครับ อ่านเล่นอ่ะครับ (B6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
  “พวกนิตยสาร เอาไปสอดแทรกตามนิตยสารค่ะ ...วัยรุ่นอ่านบ่อยๆอยู่

แล้วอ่ะค่ะ...นิตยสารท่ีวัยรุ่นอ่านบ่อยๆ...อย่างพวก “I Like” อะไรอย่างเงีย้ค่ะ” (B9-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

  “น่าจะเป็นนิตยสารต่างๆค่ะท่ีเขาแทรกไว้...เพราะว่าเวลาวัยรุ่นเปิดอ่านก็
จะสนใจเยอะ...กน่็าจะมีแทรกไว้บ้างน่ะค่ะ อย่างพวกนิตยสาร “I Like” แล้วก.็.. “Berry” อ่ะค่ะ” 
(B10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

  “พวกนิตยสาร...ก็คือแบบท่ัวๆไปอ่ะค่ะ ท่ีวัย รุ่นเค้าชอบอ่านค่ะ .. .
อย่างเช่นนิตยสาร Oops ค่ะ (C10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (5.4)  โฆษณาเกีย่วกบัการจัดฟันสอดแทรกไว้ในหนังสือพมิพ์ 
   C5: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ให้ความเห็นว่าน่าจะมีโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัฟันไวใ้นหนงัสือพิมพ ์เน่ืองจากอยากใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันเขา้ถึงผูป้กครองซ่ึง
อ่านหนงัสือพิมพเ์ป็นประจ าอยูแ่ลว้ดว้ย ดงัน้ี 

  “โฆษณา แบบ ตามหนังสือพิมพ์ด้วยกไ็ด้ เพราะว่า แบบ...ปกติผู้ใหญ่เค้า
กจ็ะอ่าน แล้วอย่างหนูสนใจ หนูกจ็ะบอกพ่อแม่ แล้วพ่อแม่ถ้าเค้าดูทางหนังสือพิมพ์ เค้ากจ็ะว่า เออ
ท่ีน่ีกดี็” (C5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
  แหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันอ่ืนๆ ในมุมมองซ่ึงวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยัเห็น
ว่าเหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ได้แก่ การออกให้ความรู้ตามโรงเรียน, จดับูธประชา
สัมพนัธ์หน้าโรงเรียน, ท าส่ือวีดีโอแจกให้โรงเรียน, ท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ตามคลินิกและ
โรงพยาบาล, ประชาสัมพนัธ์ผา่นโทรทศัน์และวทิย ุเป็นตน้  
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  4.2.1.4  ข้อดีของการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั ทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีสนใจอยาก
จดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน พบวา่ขอ้ดีของการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรกซ่ึงวยัรุ่น
ท่ีเขา้ร่วมวิจยัมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อนัดบัแรก ความสวยงาม อนัดบัท่ีสอง การ
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมั่นใจ และอันดับท่ีสาม การตามกระแสแฟชั่น โดย
รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
    (1) ความสวยงาม 
    ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา มองวา่ขอ้ดีของการจดัฟันอนัดบั
แรกคือ ท าให้ฟันเรียงตวัสวยข้ึนจากเดิม ไม่ว่าก่อนจดัฟันจะมีปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง 
หรือฟันลม้ เม่ือจดัฟันเสร็จแลว้ก็จะสามารถแกไ้ขความผิดปกติได ้ท าให้ฟันเรียงตวัเป็นระเบียบ
สวยงาม อาทิ 
  
    A3, A9 และ A10: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่ขอ้ดีของการจดัฟันคือสามารถ
แกปั้ญหาจากเดิมท่ีฟันเรียงตวัไม่สวย ก็สามารถท าให้ฟันเรียงตวัสวยข้ึน เป็นระเบียบสวยงามได ้
ดงัน้ี   
    “กจ็ะท าให้ฟันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึน้ ท าให้ฟันไม่แทรกซ้อนกัน” 
(A3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “ฟันสวยค่ะ ส าหรับคนท่ีฟันเรียงตัวบ่ดี” (A9-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554) 
    “ท าให้ฟันเรียงตัวสวยขึน้ จากท่ีเคยไม่สวย” (A10-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554) 
 
    B7, B8 และ B10: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน มองวา่ขอ้ดีของการจดัฟันคือ 
จะท าใหฟั้นเรียงตวัสวย ดูสวยงามข้ึนกวา่เดิม ดงัน้ี 
    “ข้อดีก็ท าให้ฟันเรียงตัวสวยงามครับ” (B7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2554) 
    “ถ้าเราจัดฟันแล้ว พอถอดเหล็กออกมาฟันก็จะสวยกว่าเดิม” (B8-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 

   “ก็น่าจะเป็นเร่ืองของฟันสวยอ่ะค่ะ มันจะได้เรียงชิดติดขึน้ ฟันสวยขึน้ 
(B10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
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   C3 และ C5: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน มองวา่ขอ้ดีของการจดัฟันคือ เม่ือจดัฟัน

เสร็จแลว้จะท าใหฟั้นสวยข้ึน และสามารถแกไ้ขปัญหาการเรียงตวัผดิปกติของฟันดั้งเดิมของตน 
    “จัดเสร็จฟันก็จะสวยขึน้อ่ะค่ะ” (C3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2554) 
   “ประโยชน์ของการจัดฟันในความคิดหนูคือท าให้ฟันสวย ฟันไม่ซ้อน

เหมือนเดิม” (C5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
    “กท็ าให้ฟันเราเข้ารูปครับ มันจะได้ไม่ผิดปกติครับ” (C9-สัมภาษณ์เม่ือ

วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (2) การพฒันาบุคลกิภาพ และเสริมสร้างความมั่นใจ 
    ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา มองว่าข้อดีของการจัดฟันท่ี
ตามมาเป็นอนัดบัสองคือ เม่ือจดัฟันแลว้ท าให้ดูสวยข้ึน  ยิม้สวยข้ึน ช่วยเพิ่มความมัน่ใจในตวัเอง
มากข้ึน กลา้ยิม้ กลา้แสดงออก ท าใหบุ้คลิกของตนเองดูดีข้ึน อาทิ 
 
    A4, A9 และ A10:  วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่การจดัฟันท าให้ดูสวยข้ึน โดยเล่า
ใหฟั้งวา่เคยเห็นในบางคนท่ีโครงหนา้เปล่ียน หนา้ดูเรียวเล็กข้ึน ดงัน้ี 
    “บางคนดัดแล้วน่ารักอ่ะค่ะ” (A4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “อาจจะดูดีขึน้ โครงหน้าอาจจะเปล่ียน หน้าดูเล็กลง (A9-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “ดัดแล้วบางคร้ังก็ หน้าก็เรียวขึน้ จากอ้วนๆ ก็กลายเป็นดูเรียวๆ เล็กๆ” 
(A10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554)   
   
    A2 และ A5: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่ขอ้ดีของการจดัฟันคือ เวลาฟันสวยข้ึน ดู
ดีข้ึนท าใหค้นท่ีจดัฟันมีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน โดยเฉพาะเวลาออกสังคม ดงัน้ี   
    “เพ่ิมความมั่นใจให้กับคนท่ีจัด” (A2-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2554) 
    “เวลาออกสังคมอย่างเงี้ยค่ะ...ถ้าฟันไม่สวย เราก็อาย ถ้าฟันสวย ออก
สังคมกมี็ความมัน่ใจขึน้” (A5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
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   B6, B8 และ B10: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน มองวา่ขอ้ดีของการจดัฟันคือ
ช่วยเสริมบุคลิก กลา้ยิม้มากข้ึน ท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน ดงัน้ี 
    “ช่วยเสริมบุคลิกครับ” (B6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
    “เวลาเราไปท่ีไหนเรากก็ล้ายิม้ ฟันเราสวยน้า” (B8-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2554) 
    “เป็นเร่ืองของความมั่นใจมากกว่า เพราะเวลาไปไหนแล้วเพ่ือนทักแบบ 
โหย...ฟันไม่สวยเลย ดูสิ ท าไมมนัซ้อนกัน...แต่ถ้าจัดแล้วกแ็บบฟันเรียงสวย เพ่ือนกจ็ะชมมากขึน้” 
(B10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 
    B2: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน มองถึงขอ้ดีของการจดัฟันไปถึงอนาคตวา่
หากจดัฟันแลว้ดูดี สวยข้ึน มัน่ใจข้ึน ก็จ  าท าใหอ้นาคตหางานท าไดง่้ายข้ึน ดงัน้ี   
    “ยิม้แล้วสวยดีค่ะ...แล้วกมี็ผลดีในอนาคตในแง่การท างานค่ะ  ถ้าสวยขึน้ 
มัน่ใจขึน้ น่าจะหางานได้ง่ายกว่าค่ะ” (B2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 

   C5, C7 และ C8: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน มีความรู้สึกวา่ประโยชน์ของการจดั
ฟันคือ เม่ือไดจ้ดัฟันแลว้ท าใหต้วัเองรู้สึกมัน่ใจมากข้ึน กลา้ยิม้ กลา้แสดงออก บุคลิกดูดีข้ึน ดงัน้ี 
    “รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะ เวลายิ้ม เพราะเม่ือก่อนฟันมันซ้อน ไม่อยากยิ้ม 
(หัวเราะ)” (C5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
    “จะมั่นใจอ่ะค่ะ เพราะเราฟันสวย (C7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2554) 
    “บุคลิกครับ ท าให้ดูดีขึน้ มั่นใจขึน้” (C8-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2554) 
 
    (3) การตามกระแสแฟช่ัน 
    ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา มองว่าข้อดีของการจัดฟันท่ี
ตามมาเป็นอนัดบัสามคือ ได้ตามกระแสแฟชั่นซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบนั ท าให้รู้สึกว่า
ทนัสมยั และภูมิใจท่ีไดท้  าเหมือนคนอ่ืน  อาทิ 
 
    A4: วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่ขอ้ดีอีกอยา่งของการจดัฟันคือ จะไดต้ามกระแส
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี  
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    “น่าจะตาม trend มั้งคะ ตามกระแสอ่ะค่ะ” (A4-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554) 
 
    B9 และ B10: วยัรุ่นท่ีสนใจอยากจดัฟัน มองถึงขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงของการ
จดัฟันวา่เป็นการตามกระแสแฟชัน่ ท าใหรู้้สึกวา่ทนัสมยัมากข้ึน ดงัน้ี   
    “อืม มันรู้สึกว่า...in trend อ่ะค่ะ แฟช่ัน เพราะเด๋ียวนีก้็จัดกันเยอะมาก
(หัวเราะ)” (B9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
    “เป็นเร่ืองของแฟช่ันค่ะ เหมือนว่าจัดแล้วโอเคกว่าเดิม กแ็บบทันสมัยมาก
ขึน้อ่ะค่ะ” (B10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
 

   C8: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน มีมุมมองเก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัฟันวา่เป็น
การตามกระแส เพราะส่วนใหญ่เพื่อนวยัรุ่นเด๋ียวน้ีก็ท  ากนั ดงัน้ี  
    “กม็ันเป็นแฟช่ันในตัวอ่ะครับ...กรู้็สึกว่าคนอ่ืน ส่วนใหญ่เค้ากท็ ากัน เรา
กไ็ด้ท าเหมือนเค้า มันกไ็ม่ใช่ตามกระแสอย่างเดียว แต่มันกเ็ป็นประโยชน์กับร่างกายเราด้วยครับ” 
(C9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 

   C10: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน มีมุมมองเก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัฟันวา่จดั
ฟันแลว้ดูดี ทั้งตอนจดั และหลงัจดั โดยใหค้วามคิดเห็นวา่วยัรุ่นสมยัน้ีมองวา่คนใส่เหล็กจดัฟันแลว้
ดูดี น่ารัก จึงมีแต่คนอยากจดัฟัน ดงัน้ี 
    “จะท าให้คนอ่ืนมองว่า เออ ดูดีนะ อะไรอย่างเงีย้ค่ะ...ดูดีท้ังตอนจัด และ
หลังจัดค่ะ...คือวัยรุ่นสมัยนีเ้ค้าจะชอบคนจัดฟันอย่างเงีย้ค่ะ เค้าจะแบบ เอ๊ย เดก็จัดฟัน...น่ารักดี...
อะไรอย่างงี้ มันก็จะท าให้คนท่ีไม่อยากจัด ไม่เคยจัด เค้าก็จะอยากจัดฟันค่ะ...เพราะว่าสังคมใน
โรงเรียน ตอนนีก้เ็ร่ิมจัดฟันกันเยอะขึน้” (C10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   ขอ้ดีของการจดัฟันอ่ืนๆ ในมุมมองของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั ได้แก่ ดูแลท าความ
สะอาดง่ายข้ึน, สุขภาพฟันดีข้ึน, รับประทานอาหารไดง่้ายข้ึน, ท าใหผ้อมลง  เป็นตน้ 
 
  4.2.1.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั ทั้งในกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีสนใจอยาก
จดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน พบว่าขอ้เสียของการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรกซ่ึง



61 

วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวจิยัมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อนัดบัแรก ความเจ็บปวดระหวา่งขั้นตอน
การรักษาอนัดบัท่ีสอง ความล าบากในการรับประทานอาหาร และอนัดบัท่ีสาม ค่าใชจ่้ายท่ีแพง โดย
รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ความเจ็บปวดระหว่างขั้นตอนการรักษา 
     ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา มองว่าข้อเสียของการจัดฟัน
อนัดบัแรกคือ เกิดความเจบ็ปวดจากขั้นตอนการรักษา โดยเฉพาะอาการปวดฟันจากการใส่อุปกรณ์
จดัฟัน และอาการเจบ็จากบาดแผลท่ีลวดเก่ียวกระพุง้แกม้ อาทิ 
     (1.1) อาการปวดฟันจากการใส่อุปกรณ์จัดฟัน 
     ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา มองวา่ขอ้เสียของการจดั
ฟันคือท าให้ปวดฟันจากการใส่อุปกรณ์จดัฟัน โดยเฉพาะในช่วงแรกท่ีใส่อุปกรณ์ และหลงัจากท่ี
ทนัตแพทยน์ดัมาเปล่ียนลวดจดัฟันแต่ละคร้ัง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
     A4 : วยัรุ่นทัว่ไป เล่าวา่เคยไดย้ินมาจากเพื่อนถึงขอ้เสียของการ
จดัฟันวา่จะท าใหรู้้สึกเจบ็มากในตอนเร่ิมตน้ของการรักษา ดงัน้ี 
     “เวลาจัดแรกๆมันจะเจ็บอ่ะค่ะ เจ็บมากเลย เพ่ือนบอก” (A4-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
 
     B1, B5 และ B6 : วยัรุ่นท่ีสนใจจดัฟัน มองวา่ขอ้เสียของการจดั
ฟันคือ อาจท าใหป้วดฟันมาก ในตอนช่วงเร่ิมตน้ของการจดัฟัน ดงัน้ี 
     “กลัวปวดฟันค่ะ คือได้ยินเพ่ือนท่ีเค้าจัดแล้วเค้าบ่นกัน” (B1-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
     “ตามท่ีรู้มาเค้าบอกว่าจัดฟันใหม่ๆ แล้วแบบปวดฟันมาก ปวด
มากเลยค่ะ” (B5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
     “เวลาจัดฟันครับ...รู้สึกไม่สบายในช่วงแรกๆ น่าจะรู้สึกรัดๆมั้ง
ครับ” (B6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   
     C2, C3 และ C5 : วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าถึงประสบการณ์การจดั
ฟันวา่ขอ้เสียของการจดัฟันในมุมมองของพวกเขาคือ รู้สึกปวดฟันมากเวลามาเปล่ียนอุปกรณ์แต่ละ
คร้ัง ดงัน้ี 
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     “เวลาไปเปล่ียนเหลก็ใหม่ๆมันจะเจ็บอ่ะค่ะ” (C2-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
      “เวลาไปเปล่ียนอุปกรณ์กจ็ะมีปวดฟันบ้างอ่ะค่ะ” (C3-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 

     “เจบ็เพราะว่า...มันรู้สึกเหมือนฟันมันโยก เคล่ือน แล้วหนูกป็วด
ฟันสองซ่ีข้างหน้า ปวดลามไปท้ังวนัเลยอีกวนันึง” (C5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
   
     (1.2) อาการเจ็บจากบาดแผลทีล่วดเกีย่วกระพุ้งแก้ม 
      ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา มองวา่ขอ้เสียของการจดั
ฟันคือท าใหเ้กิดอาการเจบ็จากบาดแผลท่ีลวดเก่ียวกระพุง้แกม้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
     A3 และ A8 : วยัรุ่นทัว่ไป เล่าวา่เคยไดย้ินเพื่อนพูดถึงขอ้เสียของ
การจดัฟันวา่ท าใหเ้กิดแผลจากการท่ีลวดเก่ียวกระพุง้แกม้ ดงัน้ี 
     “เวลาเราพูด เราอะไร เหล็กก็จะบาดตรงท่ีผนังแก้ม ท าให้มี
เลือดออกค่ะ” (A3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
     “เวลาพูดก็อาจจะเจ็บกระพุ้ งแก้มได้ เพราะเหล็กเข้าไปเก่ียว 
ครับ” (A8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
 
     B2 และ B3 : วยัรุ่นท่ีสนใจจดัฟัน มองวา่ขอ้เสียของการจดัฟัน
คือ อาจท าใหเ้กิดแผลในช่องปาก ดงัน้ี 
     “ดัดฟันแล้วมันจะมีเหลก็ มันจะขูดกระพุ้งแก้มน่ะค่ะ กลัวว่าจะ
เป็นแผล” (B2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5มกราคม 2555) 
     “แผลในช่องปากค่ะ” (B3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
   
     C6, C7 และ C10 : วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าถึงประสบการณ์การ
จดัฟันวา่ขอ้เสียของการจดัฟันในมุมมองของพวกเขาคือ บ่อยคร้ังท่ีลวดจดัฟันเก่ียวกระพุง้แกม้ ท า
ใหเ้กิดบาดแผลในช่องปากและรู้สึกเจบ็ ดงัน้ี  
     “จะเป็นปัญหาในช่องปาก ลวดเก่ียวกระพุ้ งแก้มอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ” (C6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
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     “แผลในช่องปากจะเยอะอ่ะค่ะ” (C7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2554) 
     “มันเหล็กบาด โดนก็จะเจ็บอ่ะค่ะ เหมือนเลือดออก” (C10-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (2) ความล าบากในการรับประทานอาหาร 
   ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา มองว่าข้อเสียของการจัดฟัน
อนัดบัท่ีสองคือ ท าให้รับประทานอาหารล าบาก รับประทานอะไรก็ไม่ค่อยอร่อย ไม่สามารถ
รับประทานอาหารบางอยา่งท่ีอยากรับประทานได ้อาทิ 
    A3 และ A10 : วยัรุ่นทัว่ไป เล่าวา่เคยไดย้ินเพื่อนพูดถึงขอ้เสียของการจดั
ฟันวา่ท าใหรั้บประทานอาหารไม่อร่อย และไม่สามารถรับประทานอาหารบางอยา่งได ้ดงัน้ี 
    “บางโรงพยาบาลอาจจะใส่เหลก็ท่ีไม่เหมือนกัน เวลารับประทานอะไรก็
จะแบบไม่ได้ตามท่ีเราอยากอ่ะ” (A3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “อาจจะท าให้ทานอาหารยากขึน้ กินก็อาจจะไม่อร่อย จากท่ีแต่ก่อนกิน
แล้วกล็ า้ล  า” (A10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
   
    B1, B6 และ B7 : วยัรุ่นท่ีสนใจจดัฟัน มองวา่ขอ้เสียของการจดัฟันคือ 
อาจท าใหท้านอาหารแขง็ไม่ค่อยได ้ไม่อร่อย และเค้ียวไม่สะดวก ดงัน้ี 
    “กลัวกินอาหารท่ีแข็งๆ ไม่ค่อยได้อ่ะค่ะ” (B1-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2554) 
    “ทานอาหารไม่อร่อย เวลาจัดฟันครับ” (B6-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2554) 
    “เคี้ยวกน่็าจะไม่สะดวกด้วยครับ” (B7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2554) 
   
    C3และ C8 : วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน เล่าถึงประสบการณ์การจดัฟันวา่ขอ้เสีย
ของการจดัฟันในคือ ตอ้งจ ากดัเร่ืองการรับประทานอาหาร และท าให้รับประทานอาหารไม่อร่อย 
ดงัน้ี  
    “มีจ ากัดเร่ืองกิน เร่ืองทานอาหารมากขึน้อ่ะค่ะ บางประเภทกไ็ม่ควรทาน
อะไรอย่างเงีย้ค่ะ” (C3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
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    “เวลาจัดฟันแรกๆ ต้องปรับตัวเยอะครับ กินข้าวไม่อร่อยครับ” (C8-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554) 
 
   (3) ค่าใช้จ่ายทีสู่ง 
    ส่วนใหญ่ของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการศึกษา มองว่าข้อเสียของการจัดฟัน
อนัดบัท่ีสามคือ ค่าใชจ่้ายท่ีสูง โดยส่วนหน่ึงของวยัรุ่นมองว่าการจดัฟันมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง และเป็น
การส้ินเปลือง โดยเฉพาะในกรณีไม่มีความจ าเป็นตอ้งจดั หรือการจดัฟันแฟชัน่ อาทิ 
 
    A1 และ A2 : วยัรุ่นทัว่ไป มองว่าขอ้เสียของการจดัฟันคือ ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายสูง ดงัน้ี 
    “ค่าใช้จ่ายค่ะ อาจจะเยอะบ้าง สูงบ้าง” (A1-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554) 
    “เสียค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะค่ะ” (A2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    
    A6, A9 และ A10 : วยัรุ่นทัว่ไป มองวา่การจดัฟันเป็นการส้ินเปลืองเงิน 
โดยเฉพาะหากฟันสวยอยู่แลว้ ไม่ไดมี้ความจ าเป็นตอ้งจดั หรือไปจดัฟันแฟชัน่ นอกจากน้ียงัมอง
วา่การจดัฟันแฟชัน่อาจไม่ไดรั้บความปลอดภยัอีกดว้ย ดงัน้ี    
    “ส้ินเปลืองค่ะ ย่ิงคนท่ีดัดแฟช่ันนี้ก็จะไม่ได้รับความปลอดภัยมาก
เท่าไหร่ค่ะ (A6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “อาจจะเปลืองเงินค่า...คือถ้าฟันสวยอยู่แล้ว แล้วอยากท าเป็นแฟช่ันอะไร
อย่างงี”้ (A9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
    “อาจจะท าให้เสียเงินด้วย ถ้าฟันสวยอยู่แล้ว” (A10-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554) 
 
    B9: วยัรุ่นท่ีสนใจจดัฟัน มองว่าขอ้เสียของการจดัฟันคือ มีราคาท่ีแพง 
โดยเฉพาะในคนท่ีใชเ้วลาจดัฟันนานราคาก็ยิง่สูง ดงัน้ี 
    “ราคามั้งคะ มันอาจจะแพง...ถ้าจัดนานกแ็พงใช่มั้ยคะ หรือราคาท่ัวไปก็
แพง” (B9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554) 
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    C7: วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ใหค้วามเห็นวา่การจดัฟัน อาจจะท าให้ส้ินเปลือง
เงินของผูป้กครอง ดงัน้ี  
    “ก็เปลืองเงินแม่รึเปล่า (หัวเราะ)” (C7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2554) 
 
   ขอ้เสียของการจดัฟันอ่ืนๆ ในมุมมองของวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมวิจยั ไดแ้ก่ เศษอาหารติด
ง่าย, ฟันผุง่าย,ท าให้เหงือกอกัเสบ, ท าความสะอาดล าบาก, ตอ้งดูแลตวัเองมากข้ึนติดเช้ือง่าย, อาจ
ไดรั้บอนัตรายจากวสัดุจดัฟัน, เสียเวลา, พูดไม่สะดวก, ท าให้ฟันไม่ครบ, เจ็บตอนถอนฟัน, รักษา
ไม่ดีฟันอาจลม้, เกิดผลขา้งเคียงจากการใส่เหล็กจดัฟัน, ท าให้ประสาทฟันไม่เป็นธรรมชาติ, การ
รักษายุง่ยาก, ท าใหไ้ม่มัน่ใจเวลาเศษอาหารติดเหล็ก เป็นตน้ 

 
 4.2.2 การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มทันตแพทย์ที่เข้าร่วมการศึกษา  
 จากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยกลุ่มทนัตแพทย์ทัว่ไปและทนัตแพทยจ์ดัฟัน ผลการศึกษาพบว่ามุมมองของทนัตแพทยท์ั้ง 2 
ประเภทไม่มีความแตกต่างกนั เพียงแต่ทนัตแพทยจ์ดัฟันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฟันโดย
ผา่นประสบการณ์ตรงในการจดัฟันให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้และให้ขอ้มูลเชิงวิชาการเฉพาะทางใน
การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ในขณะท่ีในส่วนของทนัตแพทย์ทัว่ไปนั้น แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัฟันโดยผ่านประสบการณ์การให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัฟันแก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ 
และให้ขอ้มูลเชิงวิชาการทัว่ไปในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยทั้งน้ี การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารในการจัดฟันของทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์จัดฟันนั้น มีความ
ใกลเ้คียงกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงขอน าเสนอผลการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในภาพรวมของกลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา  โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นย่อยท่ีท าการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
  4.2.2.1 ข้อบ่งช้ีในการจัดฟัน   
  จากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้มูลทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบวา่ ขอ้บ่งช้ี
ในการจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย ์ ไดแ้ก่ 

   (1) ความผดิปกติในการสบฟัน 
   (2) ความตอ้งการของวยัรุ่น 
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  4.2.2.2 ข้อมูลทีค่วรทราบในการจัดฟัน  
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบว่าขอ้มูลท่ี
วยัรุ่นตอนตน้ควรทราบเก่ียวกบัการจดัฟัน ในมุมมองของทนัตแพทย ์5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) ความจ าเป็นในการจดัฟัน 
                (2) ทนัตแพทยจ์ดัฟัน 
   (3) การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน  
   (4) แผนการรักษา 
   (5) การคงสภาพหลงัจดัฟัน 
  4.2.2.3 แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบวา่ใน
มุมมองของทนัตแพทย ์แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันใหเ้ขา้ถึงวยัรุ่น  5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) อินเทอร์เน็ต 
   (2) โทรทศัน์ 
   (3) โรงเรียน 
   (4) วทิย ุ
   (5) ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน 
   4.2.2.4 ข้อดีของการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ขอ้ดีของ
การจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย ์3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

   (1) การพฒันาระบบการบดเค้ียว และการสบฟัน 
   (2) ความสวยงาม 

   (3) การพฒันาบุคลิกภาพ และเสริมสร้างความมัน่ใจ  
   4.2.2.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ขอ้เสีย
ของการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
    (1)  ความเส่ียงในการการเกิดฟันผ ุและเหงือกอกัเสบ  
   (2)  ความเส่ียงในการเกิดรากฟันละลาย จากการเคล่ือนฟัน 
   (3)  การคืนกลบัของฟัน 
   



67 

   ในส่วนของรายละเอียดของการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มทนัต
แพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาในประเด็นต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี   
  4.2.2.1 ข้อบ่งช้ีในการจัดฟัน   
  จากการสัมภาษณ์ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ซ่ึงมีทั้งทนัตแพทยท์ัว่ไป (ไม่ได้
ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน) และทนัตแพทยจ์ดัฟัน (ศึกษาต่อและท าการรักษาทางดา้นทนัตก
รรมจดัฟันมาเป็นเวลานาน 3ปีข้ึนไป)  พบวา่ทนัตแพทยใ์ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการจดั
ฟันในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ เป็นสองมุมมอง  โดยมุมมองแรก ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมวิจยัให้ความเห็นวา่
วยัรุ่นสมควรท่ีจะไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันก็ต่อเม่ือทนัตแพทยเ์ห็นวา่ มีความผิดปกติใน
การสบฟันท่ีสมควรได้รับการจดัจริงๆ ตวัอย่างอย่างเช่น ทนัตแพทยต์รวจแล้วเห็นชัดเจนว่ามี
ปัญหา ฟันซ้อนเก, ฟันยื่น, ขากรรไกรเจริญผิดปกติ เป็นตน้ และในส่วนมุมมองท่ีสองนั้น มองว่า
การรักษาทางทันตกรรมจดัฟันจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความตอ้งการของวยัรุ่นร่วมด้วย โดยให้
ความเห็นวา่วยัรุ่นสมควรท่ีจะไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันในกรณีท่ีคนไขรู้้สึกวา่ฟันตนเอง
มีปัญหา ตอ้งการจะแกไ้ขดว้ยการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ดงั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (1) ความผดิปกติในการสบฟัน 
   ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษามองวา่ ขอ้บ่งช้ีในการจดัฟัน
ของกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ ไดแ้ก่ ความผิดปกติในการสบฟัน โดยมองวา่ผูท่ี้มีความผิดปกติของการสบ
ฟันค่อนมากและสมควรไดรั้บการแกไ้ขความผิดปกตินั้นโดยการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน หรือ
อาจจะตอ้งมีการกระตุน้การเจริญเติบโตของขากรรไกรจึงสมควรจดัในช่วงน้ี, ทนัตแพทยส่์วนหน่ึง
มองว่าควรให้ความส าคญัของการใช้งาน และ การบดเค้ียวมาเป็นอันดับแรก ส่วนเร่ืองความ
สวยงามเป็นส่ิงท่ีตามมา และการท่ีวยัรุ่นอยากจดัฟันโดยท่ีมีปัญหาไม่มาก หรืออยากจดัฟันเพื่อ
แฟชัน่นั้น ทนัตแพทยส่์วนหน่ึงแสดงความคิดเห็นวา่ไม่เห็นดว้ย อาทิ 
 
   D2 และ D8: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ท่ี
สมควรจดัฟัน ควรจะเป็นคนท่ีมีความผดิปกติของการสบฟันท่ีค่อนขา้งมาก และไม่เห็นดว้ยกบัการ
จดัฟันเพื่อแกไ้ขความสวยงามเล็กๆนอ้ยๆ หรือการจดัฟันแฟชัน่ ดงัน้ี 
    “อย่างสมมติว่าฟันกราม molar อย่างเงีย้เนาะ มันไม่ได้ขึน้เรียงตัวตาม
arch บางท่ีมันก็ขึน้เอียงไปเอียงมา ท าความสะอาดยากด้วย อะไรอย่างเนีย้ อืม บางทีการสบฟัน
อย่างแบบ classIII เยอะๆ หรือ classII เยอะๆ ฟันหน้า overjet overbite มันกเ็ยอะเนาะ เออ มันกจ็ะ
มีปัญหา อย่างเนีย้ น่าจัด แต่ถ้าแบบเกนิดๆหน่อยๆแล้วแบบเพ่ือความสวยงามเน่ีย ไม่ค่อยอยาก
แนะน า” (D2 -สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
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    “ฟันซ้อนเก อะไรพวกนี ้คือต้องไม่ใช่เพ่ือแฟช่ัน หรือเพ่ือตามเค้า ต้องมี
ปัญหาจริงๆ ถึงจะควรจัดฟัน”  (D8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554) 
  
   D3, D5, D7 (ทนัตแพทย์ทัว่ไป) และ E7 (ทนัตแพทย์จดัฟัน) : ให้
ความเห็นว่ากลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ท่ีสมควรจดัฟัน ควรจะเป็นคนท่ีมีความผิดปกติของการสบฟันใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การสบฟันคร่อม, ขากรรไกรเจริญผิดปกติ, ฟันซ้อนเกมากๆ,ฟันยื่น, ฟันหาย 
เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลเสียต่ออนาคต หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ดงัน้ี 
   “กค็นท่ีมีความผิดปกติของการสบฟันมากๆอย่างเช่นมี crossbite แล้วก.็..
หรือว่าการสบฟันท่ีเรามองแล้วว่าถ้าเค้าไม่ได้แก้ไขตรงนีแ้ล้วอาจจะส่งผลระยะยาวต่อเค้า อย่าง 
เช่นอาจจะสบ edge to edge อย่างเงีย้ ฟันหน้ากจ็ะสึกไปเร่ือยๆ อะไรอย่างเงีย้ค่ะ หรืออาจจะเป็นคน
ท่ีฟันหลังอาจถอนฟันไป แล้วมีการซ้อนอะไรอย่างเงีย้ค่ะ กจ็ะแนะน า” (D3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554) 
   “ก็คิดว่าคนท่ีน่าจะจัดน่าจะมีปัญหาการเจริญเติบโตของขากรรไกรท่ี
ผิดปกติ เช่น ขากรรไกรบนล่างเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน จะมีปัญหาเนาะ อย่างเช่นขากรรไกรล่าง
มันเล็ก กต้็องกระตุ้นเนาะ แล้วก็จะมีคนไข้พวกฟันซ้อนเก แล้วก็อย่างท่ีมีปัญหาฟันบางซ่ีหายไป 
อาจจะหายไปตั้งแต่ก าเนิด หรือหายไปเน่ืองจากการถอนฟัน หรืออะไรพวกเนีย้ค่ะ แล้วกมี็ปัญหา
ด้านการบดเคีย้วน่ะค่ะ” (D5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
   “คิดว่าเป็นวัยรุ่นท่ีมีปัญหาด้านการสบฟัน และท่ีจ าเป็นจริงๆก็คือ มัน
รบกวนชีวิตประจ าวันเค้าด้วย คือมีปัญหาด้านการบดเคีย้วอย่างเงีย้ค่ะ” (D7-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2554) 
   “กพ็วกฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันย่ืน แล้วกก็ลุ่มท่ีมีความผิดปกติของกระดูก
โครงสร้างใบหน้าด้วย อาจจะต้องใช้เคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร กย็ังจะ
ทันอยู่ ในขากรรไกรล่างนะ” (E7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554) 
 
   D10 (ทนัตแพทยท์ัว่ไป),  E2 และ E3 (ทนัตแพทยจ์ดัฟัน): ให้ความเห็น
ว่า การรักษาทาง  ทนัตกรรมจดัฟันให้แก่วยัรุ่นตอนตน้นั้น จะให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหา
เก่ียวกบัการใช้งาน (function) เป็นหลกั ส่วนการแกปั้ญหาเก่ียวกบัความสวยงาม (esthetic) จะให้
ความส าคญัรองลงมา โดยส่วนหน่ึงมองว่าความสวยงามเป็นส่ิงท่ีไดต้ามมาหลงัจากการแกปั้ญหา
การใชง้านแลว้ดว้ย ดงัน้ี 
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   “คงพิจารณาจากเบื้องต้นจะมีสองเป้าเนาะ อันท่ีหน่ึงก็คือในเร่ืองของ
ความสวยงาม กับอันท่ีสองกคื็อในเร่ืองของการใช้งาน แต่ถ้าจะให้น า้หนักกม็อง  function เป็นหลัก
ก่อน สมมติว่าในกรณีบางกรณีเช่น open bite อะไรอย่างเงีย้ กัดก๋วยเต๋ียวไม่ขาด หรือมีปัญหาว่าพอ
มนัไม่ balanced แล้วเกิดปัญหาปวดกล้ามเนือ้อะไรอย่างเงีย้ อันนีข้้อพิจารณาท่ีหน่ึงก่อน แล้วอย่าง
ความสวยงามกจ็ะเป็นอีกข้อพิจารณานึง แต่อาจจะให้น า้หนักน้อยกว่า” (D10-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม 2554) 
   “การจัดฟันเน่ีย...เราเน้นฟังก์ช่ันมากกว่าแฟช่ัน เราแก้ไขความผิดปกติ
ของเค้า ไม่ว่าการซ้อนเก พันย่ืน ฟันเก ฟันห่าง แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะผิดปกติทางฟัน แล้วก็
กระดูกขากรรไกรด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้น เราจะเน้นท้ังการสบฟันผิดปกติ กระดูกขากรรไกร
ผิดปกติ ท้ังขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง แล้วรักษาทางการจัดฟันเสร็จแล้วเน่ีย กท็ าให้เค้ากลับ
สู่สภาพปกติ กคื็อแก้ไขสภาพผิดปกติจนกระท่ังกลับมาสู่สภาพปกติ นีคื้อหลักการของการจัดฟัน 
ส่วนในการจัดฟันของเราเน่ีย เราถือว่าเม่ือท าให้ฟังก์ช่ันดีแล้ว เค้าก็จะมีความสวยงามมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นฟังก์ช่ันกับความสวยงามจะเป็นเงาของกันและกัน ถ้าเม่ือก่อนเค้าไม่ว่าจะมีความผิด
ปกติ ฟันย่ืน ฟันเก การสบฟันไม่เข้า  พอเราจัดฟันแล้วเค้ากจ็ะมีฟังก์ช่ันท่ีดี พอมีฟังก์ช่ันท่ีดี กจ็ะมี
ลักษณะความสวยงามและใบหน้า” (E2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
   “อย่างแรกจะเป็นเร่ืองของการใช้งานและการท าความสะอาด เช่น กรณีท่ี
ฟันซ้อนเกเยอะๆ แล้วแปรงฟันท าไม่ได้สะอาด เวลาใช้อุปกรณ์อะไรในการท าความสะอาดมันกจ็ะ
ไม่หมด คืออย่างแรกเน่ีย อยากจะให้เน้นในเร่ืองของ function มากกว่า อย่างท่ีสอง...ส่วนใหญ่ท่ี
วยัรุ่นมากจ็ะเป็นเร่ืองของ esthetic หรือว่าเร่ืองของความงามนะคะ กอ็ย่างเช่นฟันย่ืน คือฟันย่ืนเน่ีย 
ถามว่าท าความสะอาดได้มัย้ ท าความสะอาดได้ แต่ว่าจะมีปัญหาด้านบุคลิกภาพมากกว่า กส่็วนใหญ่
กจ็ะเน้นเร่ืองสองอย่างนี ้เน้นเร่ืองของ function การการท าความสะอาดเป็นหลัก” (E3-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 
 
   (2) ความต้องการของวยัรุ่น 
   โดยส่วนหน่ึงของทนัตแพทยใ์ห้ความเห็นว่าข้อบ่งช้ีในการจดัฟันนั้น 
นอกเหนือจากปัญหาความผิดปกติของการสบฟัน ซ่ึงทนัตแพทยเ์ป็นผูว้ินิจฉัยและเห็นสมควร
แนะน าให้คนไขจ้ดัฟันแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของวยัรุ่นร่วมดว้ย  โดยจดัฟันเพื่อแกไ้ข
ตามปัญหาของคนไข ้ซ่ึงส่วนใหญ่คนไขจ้ะมาดว้ยเร่ืองของความสวยงาม เช่น ฟันซ้อนเก, ฟันห่าง, 
ฟันยืน่ เป็นตน้ ดงัรายละเอียด อาทิ 
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   D1 และ D4: ทนัตแพทยท์ัว่ไป  ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการ
จดัฟันในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ ดงัน้ี 
   “ คิดว่าปัญหาเร่ืองฟันซ้อนเก... ความสวยงาม แล้วก็...ตามมาด้วย...ท่ีมัน
จ าเป็นจริงๆใช่มั้ย คิดว่าน่าจะเป็นเร่ืองความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว ...แต่ส่วนใหญ่วัยรุ่นเค้าจะ
ค านึงถึงในเร่ืองของความสวยงาม เพราะฉะนั้นกลุ่มท่ีจะจัดฟัน ส่วนใหญ่ก็จะค านึงถึงเร่ืองของ
ความสวยงามเป็นหลัก ซ่ึงท่ีมองเห็นในกลุ่มท่ีเข้ามากคื็อกลุ่มท่ีมีฟันซ้อนเก ส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็น
อันดับแรก เค้าคิดว่าเป็นปัญหาของเค้า  แล้วก็ตามมาด้วยในส่วนของความผิดปกติในระบบบด
เคีย้ว”  (D1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
   “คิดว่า น่าจะเป็นวัยรุ่นท่ีเค้ามาด้วยปัญหา หน่ึง เร่ืองของความสวยงาม 
ไม่พอใจเร่ืองความสวยงามของใบหน้าตัวเอง คือเค้าน่าจะมีปัญหาเร่ืองความสวยงาม อยาก
ปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพตัวเอง อันนีคื้อแบบท่ีหน่ึง...ส่วนแบบท่ีสองน่าจะเป็นเร่ืองการบดเคีย้ว ก็
เคยเจอคนไข้ท่ีเคี้ยวข้าวไม่ขาด อะไรอย่างเงีย้ แล้วกก็ลุ่มท่ีสาม...ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนไข้ท่ีมีปัญหา
เร่ืองข้อต่อขากรรไกร กมี็เคยเจอเหมือนกัน ท่ีมีปัญหาเร่ืองข้อต่อขากรรไกร กเ็ลยส่งไปท่ีคณะ กคิ็ด
ว่าจะไปแก้เร่ืองข้อต่อ TMD แต่ปรากฏว่าอาจารย์จับจัดฟันเลย กคิ็ดว่าจัดฟันน่าจะช่วยเร่ือง joint ได้
บ้าง อย่างเงีย้ค่ะ...ส่วนอีกกลุ่มนึง น่าจะเป็นคนไข้ท่ีมีปัญหาเร่ืองฟันซ้อนเก หรือมีปัญหาเก่ียวกับ
การเจริญเติบโตของขากรรไกร”  (D4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
 
   E6, E8 และ E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน  ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของ
การจดัฟันในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ ดงัน้ี 
   “ท่ีเค้ามีปัญหาเร่ืองการสบฟันผิดปกติก็ควรจัด มีปัญหาเร่ืองความ
สวยงามกค็วรจัด เป็นปมด้อยกค็วรจัด แล้วกท่ี็ดูท่าทางปล่อยไว้แล้วจะเป็นอันตรายกค็วรจัด...อืม...
น่าจะเป็นส่ีเร่ืองใหญ่ๆ” ( E6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
   “ถ้าเห็นชัดเจน แล้วกค็นไข้มีปัญหา คือหมายถึงว่าคนไข้รู้สึกว่ามีปัญหา
กับมนั หรือเรารู้สึกว่ามีปัญหา...มีปัญหาเร่ืองความสวยงาม มีปัญหาเร่ือง function ท าๆ ไปเลย เน้น
อยากให้ท า เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม” ( E8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
    “กลุ่มวัยรุ่นท่ีมักจะมาจัดฟันด้วยปัญหาท่ัวไปเลยกคื็อ ฟันซ้อนเก ฟันไม่
เรียงเรียบสวยงามนะคะ กับกลุ่มท่ีสองกคื็อ กลุ่มท่ีมีฟันย่ืนออกมาข้างหน้าเยอะๆ ดูไม่สวยงาม อันนี้
จะเป็นปัญหาหลักๆ ท่ีคนไข้กลุ่มเนีย้มาหาหมอจัดฟันมากกว่าเร่ืองของการสบฟันผิดปกติ เคี้ยว
อาหารไม่ได้ หรือว่าเจ็บปวดข้อต่อขากรรไกร ซ่ึงเราก็ต้องแก้ไขตาม chief complaint  ของเค้า” 
(E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 
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  4.2.2.2 ข้อมูลทีค่วรทราบในการจัดฟัน  
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมวิจยั พบว่าขอ้มูลท่ี
วยัรุ่นตอนตน้ควรทราบเก่ียวกบัการจดัฟัน ในมุมมองของทนัตแพทย ์ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความ
จ าเป็นในการจดัฟัน, ทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน, การเตรียมช่องปากก่อนการ
จดัฟัน, แผนการรักษา และการคงสภาพหลงัการจดัฟัน โดยรายละเอียดเก่ียวขอ้มูลในการจดัฟันท่ี
ทนัตแพทยเ์ห็นวา่วยัรุ่นตอนตน้ควรทราบ มีดงัต่อไปน้ี 
   (1) ความจ าเป็นในการจัดฟัน 
   ทนัตแพทยส่์วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ทั้งทนัตแพทยท์ัว่ไปและทนัต
แพทยจ์ดัฟัน มองว่าความจ าเป็นในการจดัฟันเป็นขอ้มูลแรกท่ีวยัรุ่นซ่ึงตอ้งการจดัฟันควรทราบ 
โดยอธิบายว่าปกติแลว้ เม่ือวยัรุ่นเขา้มาปรึกษาเก่ียวกบัการจดัฟัน ก็จะตอ้งถามถึงสาเหตุและความ
จ าเป็นในมุมมองของวยัรุ่นท่ีตอ้งการจดัฟันก่อน แลว้จึงท าการตรวจช่องปาก และประเมินถึงความ
เป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ในการจดัฟันเพื่อแก้ไขปัญหาตามท่ีวยัรุ่นตอ้งการ จากนั้นจึง
อธิบายให้วยัรุ่นเข้าใจถึงความจ าเป็นในการจัดฟันในมุมมองของทันตแพทย์ เพื่อให้เขาได้
ประกอบการตดัสินใจ โดยทนัตแพทยส่์วนหน่ึงให้ความเห็นวา่ ไม่สนบัสนุนในกรณีท่ีวยัรุ่นอยาก
จดัฟันเพื่อความสวยงามเพียงเล็กนอ้ย หรือตอ้งการจดัฟันเพราะตามแฟชัน่หรือตามเพื่อน ตวัอยา่ง
ของความเห็นของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความจ าเป็นในการจดัฟันของวยัรุ่น อาทิ  
   D1, D6, D7 และ D8: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ขอ้มูลวา่จะสอบถามเหตุผล
และความจ าเป็นของวยัรุ่นท่ีตอ้งการจดัฟันร่วมกบัประเมินสภาวะช่องปากก่อน แลว้จึงอธิบายให้
วยัรุ่นเขา้ใจวา่ในกรณีของเขานั้นสามารถแกปั้ญหาดว้ยการจดัฟันไดห้รือไม่ หรือมนัสมเหตุสมผล
ในการจดัฟันหรือไม่ ดงัน้ี 
   “อย่างแรกกคื็อต้องถามก่อนว่า เหตุผลว่าท าไมเค้าถึงอยากจะจัดฟันเนาะ 
เพราะคนไข้แต่ละคนก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไป ไม่ว่าคนไข้จะมาด้วยอยากสวยงาม ปัญหาฟัน
ซ้อนเก หรือว่าปัญหาระบบบดเคี้ยว...เพราะต้องถามถึงวัตถุประสงค์ท่ีเค้าอยากจะจัดเพราะอะไร 
แล้วเราจะได้อธิบายได้ว่ามนัสมควรรึเปล่า ว่าจะเกิดผลประโยชน์ท่ีดีกับเค้ามั้ย” (D1-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
   “อธิบายลักษณะฟันของเค้าก่อน ว่าเค้าเหมาะสมท่ีจะไปเป็นปัญหาใน
มมุมองของทันตแพทย์มัย้ เค้าควรจะจัดฟันมัย้...คือเดก็บางคนเค้าอยากมาเพราะคิดว่า คืออยากสวย
เหมือนเพ่ือน คือเค้าไม่รู้ตัวว่า อย่างคนอ่ืนท่ีจัดเน่ีย อาจจะเป็นเพราะฟันเค้ามีปัญหารึเปล่า เค้าก็
น่าจะควรรับรู้ว่าฟันของตัวเองจริงๆ มีปัญหารึเปล่า แต่ถ้าพอรู้แล้วว่าจริงๆฟันเค้าไม่ได้มีปัญหา
อะไรเลย เค้าอาจจะมีความคิดท่ีเปล่ียนไปกไ็ด้” ( D6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
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   “สภาวะช่องปากของคนไข้น่ะค่ะ ต้องให้รู้ก่อนว่าลักษณะช่องปากท่ีเค้า
รู้สึกว่าผิดปกติเน่ีย มันผิดปกติจริงรึเปล่า บางกรณีมันผิดปกติไปแบบนึงแล้วเค้าคิดว่ามันจะแก้ได้
ด้วยการจัดฟัน แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ ก็จะให้เค้าทราบสภาพจริงๆ ของเค้าก่อนว่ามันจะจัด
ฟันได้รึเปล่า หรือว่ามนัอาจจะแก้ไม่ได้” ( D7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
   “ต้องบอกว่าจริงๆเค้ามีปัญหาจริงๆ รึเปล่า...คือถ้าเพ่ือความสวยงามแล้ว
เน่ีย...คือจริงๆการจัดฟันมันระยะยาวไง มันใส่ติดแน่นระยะยาว 2-3 ปี แน่ะ ถ้าเกิดเค้าเพ่ือความ
สวยงาม...พอไปถึงกลางทางแล้วถอดออกอย่างเงี้ย เค้าก็จะเสียเงินไประหว่างทางโดยไม่ได้
ประโยชน์ของการจัดฟัน”  ( D8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
 
   E1 และ E2: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน  ให้ความคิดเห็นวา่จะตอ้งทราบถึงความ
ตอ้งการจดัฟันของวยัรุ่นก่อน ว่าตอ้งการจดัฟันเพราะอะไร และส่ิงนั้นเป็นปัญหามากนอ้ยเพียงใด 
แลว้จึงประเมินความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการจดัฟัน และอธิบายให้ผูป้กครองและวยัรุ่น
ประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการจดัฟันตามแฟชัน่หรือตามเพื่อน และ หลีกเล่ียงการ
ไม่ใหค้วามร่วมมือตลอดการรักษาซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการลม้เหลวในการรักษา ดงัน้ี    
   “โดยท่ัวไปจะถามเค้าก่อนว่าอยากจัดฟันเพราะอะไรค่ะ เพ่ือหา chief 
complaint ของคนไข้ก่อน เพราะว่าเราพยายามจะเล่ียงการจัดตามแฟช่ันหรือจัดตามเพ่ือน แล้วกด็ูว่า
ความต้องการเค้าจริงๆ มากๆ น้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นบางท่ีแม้กระท่ังเดก็เลก็ๆ แล้วเค้าต้องการ
มากเน่ีย เค้าจะบอกแม่ว่าเค้าโดนเพ่ือนล้อหรืออะไร  แต่ถ้าสมมติว่าวัยรุ่นท่ี...ช้ันอยากจัดอย่างเงีย้... 
เค้ากจ็ะตอบค าถามเรายาก ถึงแม้ว่าเค้าจะมีฟันย่ืนหรือฟันเก...เค้ากจ็ะพยายามนึกค าตอบให้ตรงใจ
หมอ เรากจ็ะปรับคนไข้ได้ระดับหน่ึง ทีนี ้พอเรารู้แล้วว่าเค้ามีความต้องการจัดฟันท่ีชัดเจนจริงๆเน่ีย 
ส่ิงท่ีเค้าและผู้ปกครองเค้าควรจะรู้ อันท่ี1 คือว่า...เค้ามีความผิดปกติอะไรบ้าง เพ่ือจูนเรากับเค้าให้
ตรงกันว่าส่ิงท่ีเค้าต้องการกับส่ิงท่ีเรามองเป็นยงัไง” ( E1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554)            
   “ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเค้าจะถามเองว่า เอ๊ะ ลูกเค้าเน่ีย มีความจ าเป็นอะไร
ท่ีต้องจัดฟันมั้ย อันนี้เป็นประเด็นส าคัญนะ เพราะถ้าลูกเค้าฟันย่ืน ฟันเก แต่ไม่มากเน่ียต้องจัด
ฟันมัย้ หรือว่าคางย่ืน ฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน ต้องจัดฟันมัย้ เป็นค าถามท่ีดีนะ เพราะฉะนั้น ท่ี
ตอบกคื็อ จะจัดฟัน หรือไม่จัดฟันกขึ็น้อยู่กับเหตุผล 3 ประการดังต่อไปนี ้คือ หน่ึง การสบฟันเค้า
ดีมั้ย หรือว่ามีปัญหา ลูกเค้ามีการจัดฟันแบบนีเ้น่ีย ควรจะจัดฟันมั้ย จะจัดหรือไม่จัดเน่ีย  อาจารย์ก็
จะบอกหลักการ ส่วนการตัดสินใจจัดหรือไม่จัดก็เป็นเร่ืองของผู้ปกครอง ...ต้องดูทัศนคติก่อน
อันดับแรกว่าคนไข้ต้องการท าหรือไม่ เค้าต้องการจริงๆ มั้ย เป็นส่ิงม่ีเค้าสมัครใจอยากจะท าจริงๆ 
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เพราะถ้าเค้าไม่ต้องการ เผลอๆ ทันตแพทย์อาจไม่จ าเป็นต้องท าอะไรให้เค้า เพราะถ้าไปท า เหมือน
ไปฝืนใจเค้าอ่ะ โอกาส fail กจ็ะเยอะ” (E2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554)          
 
   E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองวา่วยัรุ่นตอ้งทราบถึงปัญหาการสบฟันผิดปกติ
ของตนเองก่อน แล้วจึงอธิบายว่าในมุมมองของเราเห็นว่ามีความจ าเป็นในการจดัฟันมากน้อย
เพียงใด ดงัน้ี  

    “ต้องบอกเค้าว่าลักษณะการสบฟันผิดปกติของเค้าเน่ีย เป็นยังไง แล้วก็
การสบฟันผิดปกติของเค้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดฟันหรือไม่จัดฟันมากน้อยแค่ไหน เพราะว่า
ลักษณะการสบฟันผิดปกติบางอย่างกไ็ม่จ าเป็นต้องจัด เช่น มี spacing นิดๆหน่อยๆ แล้วคนไข้
ยอมรับได้ การจัดฟันก็อาจจะไม่จ าเป็นกับเค้า  เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าความผิดปกตินั้นคือ
อะไร แล้วเค้ารู้สึกว่าความผิดปกตินั้น เป็นปัญหาจริงๆของเค้ามั้ย ถ้ามันเป็นปัญหาส าหรับเค้า เรา
ก็อาจต้องท าการแก้ไขให้เค้า  ในขณะเดียวกัน มันจะมีปัญหาการสบฟันผิดปกติท่ีไม่ได้เป็น
ปัญหาส าหรับเค้า  เค้าไม่เคยรู้เลยว่าตรงเนีย้ มีปัญหา แต่เราเจอ...เราก็ต้องบอกเค้าเหมือนกันว่า
ตรงเนีย้เป็นลักษณะการสบฟันท่ีผิดปกติ ท่ีจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต้องรักษาอย่างไร  ซ่ึงส่วนใหญ่
แล้วมนัจะเป็นเร่ืองของฟันหลัง ท่ีคนไข้ไม่เคยรู้ว่าฟันล้ม ฟันหาย ฟันขึน้ไม่ได้...ส่วนใหญ่คนไข้
จะมองเห็นแค่ด้านหน้า ฟันหน้า  แล้วก็...พอบอกไปแล้วว่าความผิดปกติมียังไง” (E9-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555)      
 

   (2) ทนัตแพทย์ที่ท าการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 
   จากการสัมภาษณ์ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมวิจยัการศึกษา ทนัตแพทยท์ัว่ไป
และทนัตแพทยจ์ดัฟันส่วนใหญ่ มองวา่ขอ้มูลท่ีวยัรุ่นควรทราบเก่ียวกบัการจดัฟันเป็นอนัดบัท่ีสอง
คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยให้ความเห็นว่าวยัรุ่นควร
จะตอ้งรู้ว่าทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมีทั้งแบบท่ีจบจากสถาบนัท่ีได้รับการ
รับรองจาก ก.พ. ซ่ึงเป็นทนัตแพทย์เฉพาะทางด้านการจดัฟันโดยตรง และแบบท่ีเรียนมาเป็น
หลกัสูตรระยะสั้น โดยส่วนใหญ่นั้นจะให้ขอ้มูลแก่คนไขแ้ละผูป้กครองเพื่อประกอบการตดัสินใจ   
และแนะน าใหท้  าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันกบัทนัตแพทยจ์ดัฟันโดยตรง อาทิ 
 
   D5, D8 และ D9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ขอ้มูลท่ีวยัรุ่นควรทราบเป็น
อนัดบัท่ีสองคือขอ้มูลเก่ียวกบัทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน เน่ืองจากมีทั้งทนัต
แพทยท่ี์จบจากมหาวิทยาลยั และทนัตแพทยท่ี์เรียนมาเป็นหลกัสูตรระยะสั้น โดยให้ความเห็นว่า
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ควรจะจดัฟันกบัทนัตแพทย์จดัฟันท่ีจบจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือจดัฟันกับ
อาจารยท์นัตแพทย ์ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ขอ้มูลกบัผูป้กครองและคนไขเ้พื่อประกอบการตดัสินใจเอา
เอง ดงัน้ี 
    “ควรจะรู้อีกอย่างว่าจะเลือกจัดฟันกับทันตแพทย์คนไหน เพราะเด๋ียวนีก้็
มีหลายอย่างเนาะ จากเรียนแบบมหาลัย กับ แบบท่ีค่าเรียนเป็น  course อ่ะค่ะ เหตุผลก็เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ” (D5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554)      
    “ถ้าเค้าจะจัดฟันจริงๆแล้ว ควรจะไปจัดกับสถาบัน คณะ หรือว่าร้านท่ีเค้า
ได้รับรองจริงๆ ว่าจัดฟัน ผ่านอาจารย์น่ะ ส่วนมากจะแนะน าให้ไปพบอาจารย์น่ะ ไปร้านท่ีมีหมอ
จบจัดฟันจริงๆน่าจะดีกว่า…เราก็แนะน าสถานท่ีท่ีเค้าควรจะไป อย่างถ้าเป็นอาจารย์ท่ีเรารู้จัก หรือ
ว่าร้านท่ีน่าเช่ือถือ ส่วนมาก เด๋ียวนี้มันมี take course เยอะเนาะ ในส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยแนะน า
เท่าไหร่” (D8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554)  
    “การศึกษาของหมอจัดฟันน่ะคะ ว่าเค้าไปเรียนจัดฟันท่ีไหนมา เช่ือถือ
ได้มั้ย อาจจะต้องไปค้นคว้า...จะพูดว่าไงดี เค้าอาจจะต้องไปศึกษาดูว่า หมอคนนี้ หมอคนนั้น 
เปรียบเทียบดูว่ามีคนเคยจัดแล้ว ชมเค้า หรือว่าอ่า...มีข้อต่อว่า ติติงอะไรอย่างเงีย้นะคะ ซ่ึงตรงเนีย้ 
ตัวเราเองคงไม่บอกอะไรอ่ะค่ะ คงต้องให้น้องเค้าไปศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง ข้อมูลตรงนีถ้้าส าคัญก็
คือ อาจจะต้องส าคัญท่ีตัวผู้ปกครองน่ะค่ะ ไม่ได้ส าคัญอยู่ ท่ีการตัดสินใจของน้องเค้าคนเดียวน่ะ
ค่ะ” (D9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2554)      
  
   E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่จะเนน้การให้ขอ้มูลเพื่อให้วยัรุ่นรู้
วา่ทนัตแพทยจ์ดัฟันมีทั้งแบบท่ีเรียนจบเฉพาะทางดา้นการจดัฟันมาโดยตรง และแบบท่ีเขา้คอร์ส
สั้นๆ เน่ืองจากวยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้ขอ้มูลน้ี ซ่ึงในบางกรณีท าให้เกิดปัญหาตามมามากมายจากการ
ไปรักษากบัทนัตแพทยท่ี์ไม่ไดจ้บเฉพาะทาง และยากต่อการตามแกไ้ขของทนัตแพทยจ์ดัฟัน ดงัน้ี  
    “ควรให้ความรู้ว่าทันตแพทย์จัดฟันมีหลายแบบ มีท้ังแบบเรียนมา
โดยตรง และแบบท่ีเข้าคอร์สส้ันๆ กมี็ คนไข้มักจะไม่รู้จุดนี ้กส็ามารถท่ีจะแทรก ให้ความรู้คนไข้
ตรงจุดนีไ้ด้ด้วย ความจริงต้องเน้นให้ข้อมูลเลย (หัวเราะ) ให้ความรู้  เพราะคนไข้วัยรุ่นตอนนีม้ัน
ไปเร่ือยน่ะ เข้าตามคลินิก ถามแต่ราคาเท่าไหร่ บางท่ีเค้าไม่รู้ ก็เข้าไป เจออย่างคลินิก ก. (นาม
สมมติ) อย่างเงีย้...นั่นคือปัญหาหนักนะ...จริงๆ มันเป็นปัญหาหนักนะ...จริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่
ตรงท่ีว่าคนเรามันไม่ได้จัดฟันกันชีวิตนึงหลายๆ คร้ัง ก าเงินมา 3 หม่ืน 4 หม่ืน ไปเสียให้คลินิก ก. 
แล้วได้เละกลับมาอย่างเงีย้  คลินิก ก. เป็นแค่ส่วนนึง ยังมีส่วนเละๆ อีกเยอะแยะ หลายคน เพราะ
คนไข้ไม่รู้ แล้วพอเกิดปัญหา...หมอจัดฟันต้องตามแก้ บางหมอ หลายคนก็ตัดปัญหา ถ้ามาจาก
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คลินิก ก. ไม่ท า  เพราะมนัแก้ยาก แล้วคนไข้พวกนีจ้ะเป็นคนไข้ท่ีเสียไปแล้ว ดึงคืนได้ยาก หรือบาง
คนนิสัยเสียไปแล้วด้วย เพราะมีความรู้สึกว่าเค้าเสียเงินไปเยอะแล้ว ความเบ่ือหน่ายของการจัดฟัน
มันจะมา เพราะฉะนั้น ถึงเราเร่ิมจัดไปซักพัก ไม่อยากมา เบ่ือ เค้าก็โดดอย่างเงี้ย แต่ถ้าคนนี้ไป
เร่ิมต้นกับหมอท่ีมีความรู้เก่ียวกับการจัดฟัน เค้าคงได้ผลงานท่ีดีออกไป เพราะฉะนั้นปัจ จุบันมี
เยอะ” (E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555)      
 
   E10: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่าโดยส่วนตวัจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ทนัตแพทยจ์ดัฟันท่ีมีอยู่ในประเทศไทย และแนะน าให้เขาไปหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในการเลือกท่ีจะจดัฟันกบัทนัตแพทยค์นใด เน่ืองจากการจดัฟันใชเ้วลานานและตอ้งอาศยั
ความร่วมมือสูง จึงควรเลือกท่ีเหมาะสมและพึงพอใจ ดงัน้ี 
   “บอกเค้าให้รู้ว่า กลุ่ มหมอจัดฟันท่ีจบจัดฟันจริงๆเน่ีย มีอยู่ ก่ีคนใน
เมืองไทย แล้วก็คนไข้เกือบทุกคน พ่ีจะให้  website ให้เค้าไปเช็คเอง คือให้ความรู้เหมือนกับ 
educate คนไข้เฉยๆ  คือให้ความรู้เค้าว่า ไปหาดูนะ อย่าพ่ึงเช่ือหมอคนแรก คือชอบท่ีสุดว่าให้
คนไข้ไปหาหมอหลายๆคน คือไม่ได้ชอบให้คนไข้อยู่แต่กับเรา ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้น ค่ะ ก็จะให้
ความรู้เค้าบอกว่า ให้ไปถามหมอเค้าอย่างเง่ีย ลูกเอานามบัตรหมอไปเลย ว่าหมอคนเนีย้ พูดว่าอย่าง
เนีย้ แล้วหมอคนอ่ืน พูดว่าอะไร เพราะเราต้องอยู่กับคนไข้นาน ให้คนไข้ คุณพ่อคุณแม่เลือกเอง ว่า
คุยกับใครแล้วคล๊ิก อยู่ ด้วยนานๆแล้ว happy อ่า อย่างเงีย้ เหมือนกัน เพราะระยะเวลาการจัดฟันมัน
ตั้งสองสามปีเนาะ สองสามปีนีคื้อพ่ีนะคะ แต่คนท่ีเค้าจัดห้าหกปีนีพ่ี้ไม่รู้นะคะว่าท าไมเค้าจัดห้าหก
ปี โอเคมั้ยคะ แต่สองสามปีนี้คือส่วนใหญ่พ่ีจะอย่างงี้ ก็educateให้เค้าทราบ แล้วให้เค้าเลือกเอง
ตัดสินใจเอง ชอบให้เค้ามี second, third opinion อย่างเงีย้ค่ะ ก็ให้เค้าเลือกเองนะคะ ก็อย่างนั้น
มากกว่า ปัญหาของเค้าเอง แล้วกปั็ญหาท่ีเก่ียวกับผู้ปกครองด้วย...ให้เค้ารู้ว่าควรจะจัดฟันกับใครกับ
ใคร แล้วกใ็ห้คนไข้เป็นคนตัดสินใจเอง เราไม่ได้ mind ว่าจะจัดกับเรารึเปล่า” (E10-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555)      
 
   (3) การเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าขอ้มูลท่ีวยัรุ่นตอนตน้ควร
ทราบเป็นอนัดบัท่ีสามคือ การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน โดยวยัรุ่นควรท่ีจะตอ้งรู้ว่าก่อนติด
เคร่ืองมือในการจดัฟัน เขาจะตอ้งไดรั้บการเตรียมช่องปากอยา่งไรบา้ง เช่น อุดฟัน ขดูหินปูน ถอน
ฟัน ผา่ฟันคุด หรือรักษารากฟัน เป็นตน้ เพื่อท่ีจะไดว้างแผนทั้งในเร่ืองระยะเวลา, ค่าใชจ่้ายในการ
เตรียมช่องปากและความเป็นไปไดใ้นการใหค้วามร่วมมือในการรักษา อาทิ  
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   D2 และ D3: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่อยากให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เตรียมช่องปากก่อนการจดัฟันแก่วยัรุ่น เคา้จะไดท้ราบว่าตอ้งท าอะไรก่อนการจดัฟันและตอ้งจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่ิงใดอีกบา้ง เพื่อประกอบการตดัสินใจ  D3 ยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่ บางคร้ัง
ถึงแมเ้ด็กกลวัการเตรียมช่องปาก แต่ถา้มีความคิดอยากท่ีจะจดัฟันแลว้ ยงัไงก็ยินยอมเพื่อท่ีจะไดจ้ดั
ฟัน  
   “ข้อมูลท่ีอยากให้ก็คือ ก่อนท่ีจะติดเคร่ืองมือได้เน่ีย ต้องตรวจเช็คช่อง
ปากก่อนใช่มั้ย ถ้ามีผุ อุดได้มั้ย หรือถ้าผุจนอุดไม่ได้ต้องถอนรึเปล่า หรือว่าต้องรักษารากฟันก่อน 
หรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการจัดฟัน ค่าใช้จ่ายส่วนเน่ียมันก็จะ
ตามมา” (D2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554)      
   “การเตรียมช่องปาก ว่าน้องอาจจะต้องท าอะไรบ้าง ก่อนท่ีจะจัดฟัน เช่น
มีฟันผุ อุดฟัน อะไรอย่างเนีย้ ต้องมาบ่อยๆ เร่ืองของการขูดหินปูนท่ีอาจต้องบ่อยนิดนึง ...ก็จะได้
ประกอบการตัดสินใจ บางทีเด็กมันก็จะกลัวต้องอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ต้องมาบ่อยๆ อะไร
อย่างเงีย้ค่ะ...แต่ส่วนใหญ่เดก็เค้าก็...ถ้าอยากจัด ยังไงกจ็ะจัดอ่ะเนาะ”  (D3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554)      

 
    D5 และ D8: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ใหค้วามเห็นวา่ควรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความ
จ าเป็นในการถอนฟันก่อนการจดัฟันแก่วยัรุ่น เพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาวา่เคา้ยอมรับไดม้ั้ย หากรับไม่ได้
ในบางกรณีก็อาจไม่สามารถท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันได ้
    “ต้องมีการถอนฟันบางซ่ี รับได้มั้ย บางคนเค้าจะไม่ยอมรับเร่ืองการถอนฟัน 
เพราะฉะนั้นกจ็ะไม่ยอมถอน ไม่ยอมอะไร ผลลัพธ์ท่ีได้ ถอนกับไม่ถอนจะแตกต่างกัน แล้วเค้าจะ
ยอมรับได้มั้ย...รวมถึงการเตรียมช่องปากด้วย ...เพราะถ้าเค้ารับไม่ได้ก็อาจจะไม่สามารถจัดได้
เนาะ”  (D5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554)      
   “ถ้าจะจัดฟันต้องมีการเตรียมช่องปากก่อน ถอนฟัน อย่างน้อยประมาณส่ี
ซ่ีเน่ีย แล้วเค้าจะยอมรับได้รึเปล่า”  (D8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554)     
  
   E2, E4 และ E5: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน เล่าใหฟั้งวา่จะให้ขอ้มูลการเตรียมช่อง
ปากก่อนการจดัฟันแก่วยัรุ่น โดยก่อนจดัฟันตอ้งมีการเตรียมช่องปาก เพื่อให้มีสุขภาพช่องปาก 
(Oral hygiene) ท่ีดีทั้งเหงือกและฟันก่อน มิเช่นนั้นอาจจะเกิดผลเสียตามมาระหว่างการจดัฟัน 
นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการพิมพป์าก เอ็กซเรย ์และถ่ายรูป เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการรักษาดว้ย 
วยัรุ่นควรท่ีจะไดรู้้ก่อนเพื่อท่ีจะไดว้า่เตรียมตวั วางแผนวา่จะตอ้งท าอะไรก่อนบา้ง ดงัน้ี  
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          “ก่อนรักษาเน่ีย จะต้องให้มีฟันดี เหงือกดีก่อน ฟันดีก็ไม่ถึงอุดฟันให้
เรียบร้อย การดูแลรักษาความสะอาด...เหงือกดีก็คือต้องขูดหินปูน ให้ฟันแขง็แรง เหงือกแขง็แรง
ก่อนเร่ิมรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  หรือบางคร้ังอาจต้องถอนฟันคุดก่อน” (E2-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 
3 มกราคม 2555)      
   “การเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน บางคนกจ็ะมาด้วยอยากติดเลย เร็วๆ
อย่างเงี้ย อุดฟันถอนฟันคุด ท าทีหลังได้มั้ย ต้องบอกว่าส่วนใหญ่มาตรฐานแล้ว ต้องอุดฟันขูด
หินปูนก่อน แต่ในวัยรุ่นเน่ีย ถ้าฟันคุดขึน้เร็ว ถ้ามีผลต่อการเคล่ือนฟัน อาจจะต้องเอาออกก่อน แต่
ส่วนใหญ่เราจะจบเคสตอน 16-17 อยู่แล้ว ฟันคุดกอ็าจจะเอาออกทีหลังน้า คือจะ film ดูอยู่แล้ว แต่
เอาไว้ก่อนได้... ผู้ ป่วยจะต้องได้รู้ว่าเค้าจะต้องท าอะไรบ้างก่อนการจัดฟัน แล้วมันมีความส าคัญ
อย่างไร เพราะถ้าช่องปากไม่ดีเน่ีย รีบติดเคร่ืองมือไปกจ็ะมีแต่ผลเสียนะคะ แล้วก็ต้องคุยแผนการ
รักษาอย่างละเอียด แล้วหลังจากจัดฟันล่ะมีอะไรต้องท าบ้าง อย่างเช่นต้องท าครอบ หากมีฟันซ่ีเลก็
ผิดปกติ มนัอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม บางคนอาจจะคิดว่าโอเค 30,000 แล้วพอจบ จัดเสร็จกจ็ากไป 
มนัมีอย่างอ่ืนอีกเยอะ ซ่ึงเราต้องบอก ไม่งั้นมาบอกทีหลังคนไข้เค้าอาจจะ โอ๊ย เหรอ  รู้งีไ้ม่จัดดีกว่า 
ตอนแรกก็ดีอยู่ท าไมต้องท าอะไรเยอะแยะมากมาย คนไข้จะได้เตรียมตัว เตรียมใจ ในแง่ของการ
รักษาท่ีมากมาย ท้ังค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด้วยค่ะ” (E4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555)      
   “ต้องมีการเตรียมช่องปากก่อน ต้องพิมพ์ปาก ถ่ายรูป  x-ray เพราะจะได้
เห็นข้อมลูเบือ้งต้นก่อนการรักษา เค้าจะได้รู้ว่าจะต้องท าอะไรบ้างก่อน...เม่ือดูความจ าเป็นเสร็จแล้ว 
กจ็ะมาดูว่าก่อนท่ีจะเร่ิมการจัดฟันต้องท าอะไรก่อนบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมช่องปาก เพราะ
การanalysis ช่องปาก กเ็ป็นส่ิงส าคัญอันดับหน่ึง ถ้าสมมติว่า oral hygieneไม่ดี การจัดฟันจะส่งผล
อะไรบ้าง กต้็องบอกคนไข้ กจ็ะต้องมีการอุดฟัน ขดูหินปูน บางคนกต้็องมีผ่าฟันคุด แล้วกร็วมถึงว่า
ต้อง take document อะไรบ้างอย่างเช่น พิมพ์ปาก ถ่ายรูป เพ่ือท่ีจะเป็นข้อมูลเบือ้งต้นก่อนการรักษา 
x-ray ฟิล์มอะไรบ้าง ตามความจ าเป็น เพ่ือเค้าจะได้รู้ก่อนว่าจะต้องเตรียมตัว ท าอะไรก่อนบ้าง” 
(E5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555)      
 
   (4) แผนการรักษา 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าขอ้มูลท่ีวยัรุ่นตอนตน้ควร
ทราบเป็นอนัดบัท่ีส่ีคือ แผนในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยวยัรุ่นควรท่ีจะตอ้งรู้วา่แผนการ
รักษาเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาในกรณีของตนท าอย่างไรบา้ง มีขั้นตอนเป็นอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าใด 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจว่าจะยินยอมท าตามแผนการรักษาหรือไม่ 
เพราะถา้หากวยัรุ่นไม่ใหค้วามร่วมมือ การรักษาก็อาจไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งใจไว ้ อาทิ  
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   D4 ทนัตแพทยท์ัว่ไป ใหค้วามเห็นวา่หลงัจากท่ีวยัรุ่นทราบปัญหาของตน
แลว้ ก็จะตอ้งรับรู้ถึงแผนในการรักษา ทั้งในส่วนของขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อท่ีเคา้
จะไดพ้ิจารณาวา่สามารถรับไดม้ั้ย ดงัน้ี 
   “พอเค้ารับทราบปัญหาแล้วกจ็ะเป็นเร่ืองของการวางแผนการรักษา ว่าเรา
จะวางแผนการรักษาให้เค้าอย่างไรบ้าง เพราะเค้าต้องรู้ขั้นตอนการรักษารวมไปถึงค่าใช้จ่าย คนไข้
จะรับได้มัย้”  (D4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554)      
 
   E2, E6 และ E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่าวยัรุ่นควรทราบ
เก่ียวกบัแผนในการรักษาพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล เพื่อจะไดป้ระกอบการตดัสินใจ เน่ืองจากบางการ
รักษามีความซบัซอ้นและตอ้งอาศยัความร่วมมือของคนไขจึ้งจะส าเร็จได ้  

    “การวางแผนการรักษา...ต้องอธิบายให้รู้ว่าเหตุใดจึงต้องมีแผนการรักษา
เช่นนั้นด้วย” (E2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554)      
    “เค้าจะต้องรู้ว่าการรักษานั้นจะท ายงัไง ถ้ามีความผิดปกติในส่วนกระดูก
จะแก้ไขยงัไง ความผิดปกติของฟันจะแก้ไขด้วยวิธียงัไง” (E6-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 
2555)      

   “แนวทางในการรักษา ว่าการรักษาความผิดปกติในลักษณะน่ีเราจะต้อง
ท าอย่างไรบ้าง จะต้องจัดฟันด้วยการถอนฟันหรือไม่ถอนฟัน ระหว่างการจัดฟันต้องมีอุปกรณ์อ่ืน
ช่วยด้วยมัย้ อย่างเช่น ต้องมีใส่เคร่ืองมือท่ีเป็นเคร่ืองมือนอกช่องปากพวก  head gear รึเปล่า จะต้อง
มีการใส่ยาง ข้างบนข้างหลัง  หรืออาจต้องมีการใส่สกรู หรืออะไรท่ีเป็นแนวทางการรักษาท้ังหมด 
เพ่ือจะได้ให้เค้าเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ว่าจะรับหรือไม่รับการรักษา  เพราะว่าถ้าเค้าตัดสินใจ
รับการรักษากจ็ะต้องท าตามส่ิงท่ีวางแผน ไม่งั้นผลการรักษามันกจ็ะไม่เป็นตามแบบท่ีตั้งใจเอาไว้” 
(E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555)      
   
   (5) การคงสภาพหลงัจัดฟัน 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าขอ้มูลท่ีวยัรุ่นตอนตน้ควร
ทราบเป็นอนัดบัท่ีห้าคือ การคงสภาพหลงัการจดัฟัน โดยวยัรุ่นควรท่ีจะตอ้งรู้ว่าหลงัจาการจดัฟัน
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่วนใหญ่จะตอ้งใส่เคร่ืองมือคงสภาพหลงัการจดัฟัน (Retainer) มิเช่นนั้นฟันท่ี
จดัเสร็จเรียบร้อยแลว้อาจมีการเคล่ือนตวั หรือกลบัคืนสภาพ (Relapse)ได ้ซ่ึงหากวยัรุ่นไม่ให้ความ
ร่วมมือก็จะเกิดความลม้เหลวในการรักษาตามมาภายหลงัได ้อาทิ 
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   D4 และ D5: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ควรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลคง
สภาพของตนเองภายหลงัการจดัฟัน โดยตอ้งอธิบายให้วยัรุ่นฟังว่าตอ้งอาศยัความร่วมมือในการ
ดูแลตนเอง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการลม้เหลวในการรักษาตามมา ดงัน้ี  
   “การดูแลสภาพหลังจัดฟันของเค้า เพราะถ้าจัดฟันเสร็จแล้วเค้าควรจะ
ดูแลตัวเองยงัไงบ้างเพราะว่า...การจัดฟันนีต้้องอาศัยการคงสภาพหลังการรักษาด้วย ไม่งั้นการรักษา
กค็งไม่สมบูรณ์ เพราะขึน้อยู่กับความร่วมมือของคนไข้ด้วย เพราะถ้าให้ความร่วมมือไม่สุดขั้นตอน
กมี็โอกาส fail ทีหลังได้ คนไข้น่าจะต้องรู้ตรงนีไ้ว้ด้วยค่ะ” (D4-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2554)      
    “เค้าควรจะรู้ว่าหลังจัดฟันเน่ีย เค้าควรจะดูแลตัวเองอย่างไร เพราะจะมี
ปัญหา บางคนจะ relapse อะไรอย่างเงีย้ค่ะคือจัดได้กจ็ริง แต่ผลอาจไม่เป็นตามคาด เพราะต้องอาศัย
ความร่วมมือของคนไข้” (D5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554)      
   
   E4: ทนัตแพทย์จดัฟัน ให้ความเห็นว่าต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการใส่
เคร่ืองมือคงสภาพหลงัการจดัฟัน โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ เน่ืองจากจดัเสร็จเร็วก็ยิ่งจะตอ้ง
ใส่เคร่ืองมือคงสภาพเป็นเวลานาน โดยแนะน าให้ใส่ตลอดชีวิต เพื่อป้องกนัการกลบัคืนสภาพ มี
คนไขห้ลายคนตอ้งกลบัมาจดัฟันใหม่เน่ืองจากไม่ใส่เคร่ืองมือคงสภาพแลว้ฟันเคล่ือน ดงัน้ี 

     “ส าคัญท่ีสุดก็คือจัดฟันเสร็จแล้วก็ต้องใส่ retainer ย่ิงท าในวัยรุ่นเน่ีย 
เสร็จเร็ว สมมติเร่ิม 12 อายุ14-15 เสร็จเน่ีย เค้าต้องใส่ retainer เป็นเวลานาน โดยทฤษฎีกคื็อปี
แรกต้องใส่ตลอด ปีท่ีสองต้องใส่เวลานอน พอหลังจากปีท่ีสองกต้็องลดเวลาลงนะคะ อาจจะคืน
เว้นคืน อาทิตย์นึงสองสามคืนไปเร่ือยๆ วิจัยออกมาแล้วดีท่ีสุดกคื็อตลอดชีวิต แต่เด็กวัยรุ่นส่วน
ใหญ่ก็คือ แป๊บเดียวอ่ะค่ะ ชอบใส่เหล็ก พอถอดเคร่ืองมือแล้วก็ไม่ใส่   retainer ก็คืนสภาพ ก็
กลับมาจัดใหม่ เสียเงินอีกรอบนึง กคื็อข้อมูลนั้นส าคัญเพราะ ถ้าไม่ใส่  retainer กต้็องกลับมาจัด
ใหม่ เสียเวลา เจ็บตัวด้วย แล้วส่วนใหญ่ผู้ปกครองกจ็ะไม่   happy ส่วนใหญ่ท่ีเราเจอเคสกคื็อมา
ตอนอายุ 30 จัดรอบ 2 รอบ 3 อะไรอย่างเงีย้ เพราะว่าหมอไม่เห็นบอกเลยว่าต้องใส่ retainer ไม่รู้
มาก่อนว่าต้องใส่ตลอด นึกว่าต้องใส่ปีเดียว ก็จะเสียเวลาคนไข้” (E4-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 3 
มกราคม 2555) 
     E8: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่การจดัฟันไม่เหมือนกบัศลัยกรรม
การท าตาสองชั้น หรือ การท าจมูกโด่ง ซ่ึงเม่ือท าเสร็จก็จะคงอยูอ่ยา่งนั้น ในการจดัฟันนั้นหากไม่
ใส่เคร่ืองมือคงสภาพ มนัก็เร่ิมตน้กลบัคืนสู่สภาพเดิมทนัที จึงแนะน าให้ใส่เคร่ืองมือคงสภาพ
ตามท่ีทนัตแพทยแ์นะน า ดงัน้ี     
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     “จัดฟัน...ถ้าไม่ใส่ retainer กจ็ะ relapse...มันอาจจะไม่เหมือนศัลยกรรม
...อย่างถ้าจะท าตาสองช้ัน  พอท าเสร็จ ยงัไงมนักเ็ป็นตาสองช้ัน ท าจมูกใช่มั้ย มันกโ็ด่งตลอดชีวิต 
แต่จัดฟัน มนัไม่ใช่ พอถอดเคร่ืองมือเสร็จ...มันกจ็ะเร่ิม relapseทันทีในเวลาเดียวท่ีถอดเคร่ืองมือ 
ถ้าไม่ใส่ retainer เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าส้ินสุดการรักษา ความจริงมันตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น
ต้องใส่ตลอดเวลา แต่อาจจะลดเวลาลงได้บ้าง retainer มีความส าคัญท่ีสุด” (E8-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 4 มกราคม 2555)      

 
   ขอ้มูลอ่ืนๆซ่ึงทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมวิจยัเห็นว่าวยัรุ่นควรทราบ ไดแ้ก่    ขอ้ดีและ
ขอ้เสียของการจดัฟัน ผลขา้งเคียงจากการจดัฟัน การดูแลท าความสะอาดและการปฏิบติัตวัระหวา่ง
จดัฟัน ความร่วมมือในการจดัฟัน การมารักษาตามนดั ความยินยอมของผูป้กครอง ค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัฟันการมารักษาตามนดั ผลส าเร็จในการจดัฟัน เป็นตน้  
 
  2.2.3 แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบวา่ใน
มุมมองของทนัตแพทยท์ัว่ไป และทนัตแพทยจ์ดัฟันท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่า หากจะท า
การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีเหมาะสมให้เขา้ถึงวยัรุ่นตอนตน้นั้น  แหล่งแผยแพร่ขอ้มูลท่ี
เหมาะสม 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต, โทรทศัน์, โรงเรียน, วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการ
จดัฟัน รายละเอียดของแหล่งต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีทนัตแพทยเ์ห็นว่า
เหมาะสมมีดงัต่อไปน้ี  
   (1) อนิเทอร์เน็ต 
   ทนัตแพทยส่์วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ทั้งทนัตแพทยท์ัว่ไปและทนัต
แพทยจ์ดัฟัน มองวา่ แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่น อนัดบัแรกคือ
อินเทอร์เน็ต โดยให้เหตุผลว่าเน่ืองจากวยัรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบนัแสวงหาขอ้มูลต่างๆผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัติดต่อส่ือสารกันผ่านทางสังคมออนไลน์ (social network) จึงมองว่าการ
เผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต โดยสร้างเวบ็ไซด์เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีจดัท าค าคน้ให้ง่ายต่อการ
คน้หาของวยัรุ่น, น าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันไปฝากไวบ้นหน้าเวบ็ไซด์ท่ีวยัรุ่นติดตามเป็นประจ า
อยูแ่ลว้ และการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ facebook น่าจะเป็นแนวทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มวยัรุ่น  แต่ทั้ งน้ีส่วนใหญ่ของทันตแพทย์ท่ีเข้าร่วมวิจัย 
โดยเฉพาะทนัตแพทยจ์ดัฟัน ใหค้วามเห็นวา่หน่วยงานท่ีเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์, จดัท าขอ้มูลเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัการจดัฟัน ควรจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ, ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และน าเสนอ
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ขอ้มูลท่ีเป็นกลาง ไม่มีเร่ืองผลประโยชน์หรือการคา้มาแอบแฝง อาทิเช่น สมาคมทนัตแพทยจ์ดัฟัน, 
ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน คณะทนัตแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานของรัฐ อนัได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นตน้ ส่วนหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคม ตอ้ง
มีการประชาสัมพนัธ์ใหว้ยัรุ่นเลือกศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือได ้มิเช่นนั้นอาจท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ และเกิดผลเสียตามมาได ้อาทิ   
  
   D1 และ D2: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ใหข้อ้มูลวา่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเผยแพร่
ขอ้มูลในการจดัฟันท่ีเหมาะสม เน่ืองจากปัจจุบนั วยัรุ่นส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาขอ้มูล
ข่าวสารอยู่แล้ว โดยท าในรูปแบบเว็บไซด์ และในรูปแบบสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ facebook 
ดงัน้ี 

    “เวบ็ไซด์หรืออะไรพวกเนีย้ เพราะว่าตอนนีก้เ็ป็นยุคข้อมูลข่าวสารแล้ว...
กร็วมถึง facebook ด้วย ถือว่าเป็นพวกกลุ่มเดียวกันในอินเทอร์เน็ต” (D1-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2554) 
    “อินเทอร์เนต็ โดยเฉพาะ facebook หรือว่าเวบ็ไซด์ของคลินิกทันตกรรม 
เพราะวยัรุ่นเด๋ียวนีส่้วนใหญ่กใ็ช้อินเทอร์เนต็หาข้อมูลอยู่แล้ว คนท่ีเค้าสนใจเค้ากจ็ะคลิกเข้าไปดู
ได้ว่าเป็นยงัไง” (D2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 

 
    D4, D5 และ D6: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ใหค้วามเห็นวา่สังคมออนไลน์ (social 
network) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการเขา้ถึงวยัรุ่น เน่ืองจากวยัรุ่นเล่นกนัเป็นประจ าอยูแ่ลว้ 
ท าใหง่้ายต่อการเขา้ถึงของวยัรุ่นท่ีสนใจ สามารถมีการโตต้อบไดด้ว้ย ดงัน้ี 

    “พวก social network เพราะว่า คิดว่าเค้ากค็งเล่นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว...ก็
อย่างคลินิกจัดฟัน หรือว่า สมาคมอะไรเก่ียวกับการจัดฟันอะไรอย่างเงีย้  เพราะถ้าตั้งเป็น  page
ขึน้มา บางทีเรา search แค่ค านั้นอ่ะ เดก็กจ็ะเจอเลย คือพูดถึง social network อย่างเงีย้ค่ะ มันกจ็ะ
ง่ายแก่วยัรุ่น” (D4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
    “ถ้าเป็นเดก็วัยรุ่น social network น่าจะส าคัญ เพราะว่าเดก็พวกนีเ้ร่ิมใช้
แล้วนะ แล้วมนัมีการเห็น มีการโต้ตอบน่ะ คือลักษณะในประเดน็มันอาจจะไม่ชูวิชาการเป๊ะๆ แต่
จะเป็นลักษณะถามตอบ หรืออาจเป็นการแชร์ประสบการณ์ของคนท่ีเคยจัดมา” (D5-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
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    “ทาง social network ก่อนเลย เพราะเด๋ียวนีเ้ค้าเล่นกันเยอะอยู่แล้ว แล้วก็
อยู่ในกลุ่มวยัรุ่นด้วย เดก็กจ็ะเห็นง่าย เช่ือง่ายกว่า...รึเปล่า  (D6-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2554) 
 

   D9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ควรมีการจดัท าขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัรายช่ือ
ทนัตแพทยท่ี์สมควรไปรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันดว้ย โดยอาจประชาสัมพนัธ์ในเวบ็ไซด์ของคณะ
ทนัตแพทย ์หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงไม่มีเร่ืองของผลประโยชน์มาเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
   “การโฆษณาเน่ีย คือเหมือนตอนนี้ปัญหาท่ีเด็กไม่รู้เลยคือ เค้าไปจัดฟัน
กับหมอท่ีไม่ Qualify ท่ีจะจัด มันก็...แต่มันกจ็ะอันตรายอยู่นะ ถ้าเราให้ negative กับเค้า เราไม่ให้ 
positive อ่ะนะ ไม่งั้นก็...หรือเราจะท าเป็น เค้าเรียกอะไรอ่ะ ท าเป็นข้อมูลน่ะ ว่าเหมือนอย่าง
ร้านอาหารแนะน า ก็คืออาจจะเป็นทันตแพทย์จัดฟันท่ีแนะน าอะไรอย่างเงี้ย มี  list ตื้ดๆๆ ให้
ช่องทางนีไ้ด้มัย้ แล้วอาจจะประชาสัมพันธ์ไปตามส่ือท่ัวๆไป มันกเ็หมือนเป็น recommended menu 
อะไรอย่างงีใ้ช่มั้ย เหมือนหมอท่ี recommended ว่าคุณควรไป แต่มันกจ็ะต้องมีคนมาการันตีนะ ว่า
ข้อมลูนีน่้าเช่ือถือจริงๆ คือมนัอาจจะแปะในหน้า website ของคณะทันตะเลยด้วยซ ้า แต่กไ็ม่ดีอีกอ่ะ
(หัวเราะ)...แต่มันก็ไม่ดีอีกอ่ะ...ใช่มั้ย...เข้าใจใช่มั้ย...เราไม่ได้เป็นลักษณะ negative แต่ท าเป็น
เหมือนมีช่องทางไหนท่ีแนะน าบ้าง อย่างสมมติหน้า website ของคณะ กอ็าจจะต้องเน้นท่ีคลินิก
ข้าราชการก่อน อาจประชาสัมพันธ์ว่าเออ เรารับจัดฟันของคณะ ของคลินิกพิเศษใช่มั้ย...แล้ว
นอกจากนั้นกย็งัมีทันตแพทย์เอกชน ซ่ึงได้จบปริญญามาดังรายนามต่อไปนี้...และอ่ืนๆ อย่างงีใ้ช่มั้ย 
เรากต็ัดปัญหาตรงนั้นไป” (D10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2554) 
 
    E8 และ E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ควรเผยแพร่ขอ้มูลการจดั
ฟันทางอินเทอร์เน็ต ทั้งในเวบ็ไซด์ โดยอาจเอาไปฝากไวใ้นเวบ็ไซด์ท่ีวยัรุ่นติดตามอยูแ่ลว้ (เช่น 
www.sanook.com, www.pantip.com) และ สังคมออนไลน์ (เช่น facebook และ twitter) เน่ืองจาก
สะดวก วยัรุ่นเขา้ไปดูเป็นประจ าอยูแ่ลว้ และเป็นการประชาสัมพนัธ์แบบไม่เสียค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
    “อันดับแรกต้องเป็น website...เพราะเข้าง่าย ไม่เสียตังค์ เดก็กแ็ค่เสีย
สมาชิกรายเดือนใช่มัย้ ไม่ต้องเสียเพ่ิม แล้วกม็นั searchได้ มนั search ช่ือได้ search ความรู้ได้ 
เพราะฉะนั้น website ส าคัญท่ีสุดตอนนี”้ (E8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 

    “ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น ณ ปัจจุบัน ส่ิงท่ีน่าจะเข้าถึงเค้าได้สุดๆเลย น่าจะเป็น
เร่ืองของ social network  แล้วกร็ะบบอินเทอร์เนต็ท้ังหลาย ในหน้า webpage ท่ีเค้าค่อนข้างไปดู
บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น sanook ไม่ว่าจะเป็นพวก pantip ท่ีเดก็วัยรุ่นกลุ่มนี ้หรือแม้กระท่ัง social 

http://www.sanook.com/
http://www.pantip.com/
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network, facebook หรือ twitter ใช่ป่ะ เพราะเค้าเป็นเด็กรุ่นไอที ใช่มั้ย เพราะฉะนั้นเค้าจะมี
กระบวนการของการท่ีเข้าไปในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะ แล้วก็มันเป็นลักษณะก าร
ประชาสัมพันธ์แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” (E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 
 

    D5 (ทนัตแพทยท์ัว่ไป), E2 และ E9 (ทนัตแพทยจ์ดัฟัน): ให้ความเห็นวา่ 
การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะท าให้เด็กวยัรุ่นเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัฟันท่ีเหมาะสมไดง่้าย ซ่ึงหน่วยงานท่ีให้ความรู้ ควรเป็นหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ เช่น สมาคม
ทนัตแพทยจ์ดัฟัน, ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน คณะทนัตแพทยศาสตร์, ศูนยท์นัตกรรมจดัฟัน หรือ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้  โดยจดัท าเน้ือหาท่ีควรทราบเก่ียวกบัการจดัฟัน และใส่ค าคน้ให้
วยัรุ่นสามารถคน้หาจาก search engine ไดโ้ดยง่าย ดงัน้ี 

    “ก็อาจจะเป็นเว็บไซด์ของ...อาจจะเป็นของสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน 
หรือเวบ็ไซด์ของคลินิกจัดฟันโดยเฉพาะ อะไรอย่างเงีย้ กอ็าจจะมีข้อมูลท่ีเค้าควรจะทราบว่าการ
จัดฟันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร อะไรอย่างเงีย้ค่ะ (D5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 

    “คือ เด็กสมัยนีเ้ค้าเก่งคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเครือข่าย
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์น่ะ ไม่ว่าจะเป็นทาง website อย่าง panthip อะไรต่างๆถ้าเค้าไปเข้า ทีนีใ้ห้
ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ โดยเฉพาะเร่ืองการจัดฟันเป็นไง ถ้าเค้าจะจัดฟันดีรึเปล่า เค้าอาจจะดูตรงนี้
เป็นข้อมูล...อาจจะไป...มันคงได้หลายอย่างนะ อาจจะไป post ไว้ในกระดานบอร์ด หรือว่ามีคลิป
วีดีโอ หรือความรู้เก่ียวกับการจัดฟัน หรือว่าลักษณะท่ีเป็นรูปภาพท่ีว่า ก่อนจัดฟันเป็นไง ระหว่าง
จัดฟันเป็นไง หลังจัดฟันเป็นไง แล้วบวกให้ความรู้เค้าว่าการจัดฟันต้องมีขั้นตอน ต่างๆดังต่อไปนี ้
ต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปาก แล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนว่า ก่อนและหลังมันดีกว่า หรือไม่มีดีกว่า
ยังไง แล้วเสร็จแล้วเป็นไง อันนีก้เ็ป็นข้อมูลให้วัยรุ่นเค้าพิจารณาก่อน ว่าต้องใช้เวลา 2 ปี – 3 ปีนะ 
เค้าไหวมั้ยท่ีต้องใส่เคร่ืองมือขนาดนั้น ไม่งั้นเค้ากคิ็ดว่า 3 เดือน 6 เดือน หรือเป็นแบบแฟช่ัน ใส่ก็
ได้ไม่ใส่ก็ได้ ก็จะมีผลเสียส าหรับเค้า อะไรอย่างเงีย้ ก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีpostในwebsite หรือว่า
อาจจะเป็น  facebook ของสมาคมจัดฟัน หรอ  facebook  ของคณะทันตแพทยศาสตร์  หรือ 
facebook ของภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน หรือ facebook ของศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน  อะไรกไ็ด้ท่ีเค้า
อยากโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรืออาจจะเป็น website ของคลินิกของใครกไ็ด้ท่ีต้องการให้ความรู้
เร่ืองทันตกรรมจัดฟัน ก็มีหลายคลินิกนะพอเข้าไปป๊ับ เค้ากมี็ท้ังแนะน าในเร่ืองเก่ียวกับข้อมูลทัน
ตกรรมท่ัวไป ทันตกรรมจัดฟัน แล้วข้อมูลเครือข่ายอะไรท่ีต้องท า ระหว่างทันตกรรมจัดฟันกับ
ปริทันตวิทยา หรือ ทันตกรรมจัดฟันกับทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก ท่ีเก่ียวข้องกับการผ่าตัด การ



84 

ถอนฟันคุดอะไรอย่างงี้ ถ้าวัยรุ่นเข้ามาดู เค้าก็อาจใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยช น์ได้” (E2-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
    “ก็ยุคนี้น่าจะเป็น website นะ ก็อินเทอร์เน็ต เด็กสมัยนีจ้ะหาอะไรก็ 
google หมด พ่ีเวลาจะหาอะไรกย็ังต้องหาจาก อินเทอร์เนต็ เลย เพราะมันทันใจแล้วกร็วดเร็วสุด 
คือเค้านิยมใช้กัน...website กเ็ป็นของสาธารณสุขกไ็ด้มั้ง แล้วเรากห็าวิธีให้เวลาเข้า search แล้วมัน
ขึน้เร็วน่ะ...คือคนท า website เค้าจะรู้น่ะ ว่าค า...ข้อมูลแบบนีแ้บบนี ้เวลาเดก็ search จะขึน้มาก่อน 
กต้็องจ้าง web master คนท่ีเก่งๆหน่อย กน่็าจะโอเค  หรืออาจจะเป็น web ขึน้มาเลยกไ็ด้ ถ้าเกิดว่ามี
บุคลากรท่ีเค้าพร้อมท่ีจะท างานตรงนี ้เพราะมันต้อง update ตลอดอย่างเงีย้เนาะ ก็แล้วแต่คนท่ีเค้า
จะท า” (E3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 

   
    E8: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ใหค้วามเห็นวา่ควรจะมีการจดัตั้งชมรมทนัตแพทย์
จดัฟันในระดบัจงัหวดั  เช่น ชมรมทนัตแพทยจ์ดัฟันจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ เพื่อจะไดร้วมตวักนั 
แลว้จึงจดัท าเป็นเวปไซด์ประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีเหมาะสมให้แก่วยัรุ่นภายใน
จงัหวดั โดยไม่มีเร่ืองผลประโยชน์หรือการคา้มาเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

    “การตั้งชมรมก็สามารถท าให้ด าเนินการในรูปแบบต่างๆได้ง่าย...อาจจะ
เป็นชมรมจัดฟัน หรือในจังหวัดกอ็าจจะมีชมรมจัดฟันได้ เช่นเชียงใหม่กอ็าจจะมีชมรมทันตแพทย์
จัดฟันจังหวัดเชียงใหม่ได้  เพราะในระดับประเทศเราก็มีสมาคมจัดฟัน แล้วเค้าก็มี website ด้วย 
เพราะฉะนั้นในระดับจังหวัดเราก็อาจมีชมรม เพราะมันเล็กๆ ชมรมทันตแพทย์จัดฟัน เชียงใหม่  
ชมรมทันตแพทย์ล าพูน เชียงราย  ใช่มั้ย  แยกได้  หรือถ้ามันน้อยๆไปก็อาจรวมกันก็ได้ เชียงใหม่
ล าพูนกเ็ป็นไปได้ แล้วกมี็ website อันแรกตั้งชมรมก่อน แล้วกมี็ website ของชมรมนั้น  เพราะถ้า
เกิดเป็นของคลินิกมันกเ็หมือนโฆษณา ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นโฆษณานะ จริงๆคลินิกกท็ าได้ ก็
ให้ความรู้ไปด้วย แต่มันกเ็หมือนโฆษณาด้วย เพราะฉะนั้นมันขึน้อยู่กับว่าตั้งโจทย์ว่าเพ่ืออะไร ให้
ความรู้อย่างเดียวหรือให้ความรู้ร่วมกับโฆษณาด้วยกไ็ด้ เออ...เหมือนอย่างสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน  
เราให้ความรู้โดยไม่มีเร่ืองการค้ามาเก่ียวข้อง  (E8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  4 มกราคม 2555) 

 
    E4: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองวา่การเผยแพร่ความรู้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตเป็น

ช่องทางท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซด์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น เว็บไซด์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระทรวงสาธารณสุข, เวบ็ไซดข์องสมาคมทนัตแพทยจ์ดัฟัน (www.thaiortho.org) เป็น
ตน้ โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่ ควรจะมีการประชาสัมพนัธ์ให้วยัรุ่นไดรู้้วา่เวบ็ไซด์ลกัษณะไหนท่ี
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ใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้ง ไดม้าตรฐาน เป็นท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจากในปัจจุบนัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาทาง
อินเทอร์เน็ตมีความหลากหลาย   

    “อินเทอร์เนต็ก ็work แต่กต้็องให้ linkไปกับ web ทางสาธารณสุขนะ ถ้า
เข้าท่ัวไปแล้วคุยเร่ืองจัดฟันเน่ีย เรากไ็ม่รู้ว่าคนให้ข้อมูลเค้าเป็นใคร อย่างของเรากจ็ะมีwebสมาคม
จัดฟันแห่งประเทศไทยเนาะ (www.thaiortho.org)  อันเนีย้กคื็อข้อมลูตรง เพราะฉะนั้นถ้าเค้าlinkเข้า
ไปได้ ก็คือ website ท่ีข้อมูลถูกต้อง ได้มาตรฐาน มาจากคุณหมอจริงๆ  ถ้าเค้าเข้าไปดูมันกจ็ะได้
ประโยชน์...แต่บางทีมันกจ็ะมีอะไรไม่รู้ ใครอยากเขียนอะไรก็ post ไป ซ่ึงคนให้ข้อมูลเป็นหมอรึ
เปล่ากไ็ม่รู้ อะไรอย่างเงีย้ บางที search ไป แล้วมันก็จะมีขึน้ อย่างจัดฟันแฟช่ันจากทันตะ อะไร
อย่างเงีย้ อ้าว...แล้วยังไงดี (หัวเราะ)…วัยรุ่นเค้ากจ็ะต้องรู้ว่า web ลักษณะไหน ท่ีให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ซ่ึงมันก็ยากเนาะท่ีเราจะให้ความรู้เค้าว่าwebไหนน่าเช่ือถือได้ ต้องประชาสัมพันธ์ (E4-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 3มกราคม 2555) 
 
   (2) โทรทศัน์  
   จากการสัมภาษณ์ทนัตแพทย์ท่ีเข้าร่วมการศึกษา พบว่าโทรทศัน์ เป็น
แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลท่ีทั้งทนัตแพทยท์ัว่ไปและทนัตแพทยจ์ดัฟันเห็นว่าเหมาะสมในการเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เป็นอนัดบัท่ีสอง  โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
โทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีเข้าถึงได้ทุกแห่งของประเทศจึงน่าจะเผยแพร่ได้เร็ว โดยอาจท าเป็นโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม หรือสอดแทรกเขา้ไปในรายการท่ีวยัรุ่นสนใจติดตามชม 
โดยอาจจะมีดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัจดัฟันท่ีถูกตอ้ง อาทิ 
 
   D1, D6 และ D9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป เห็นวา่น่าจะเผยแพร่ขอ้มูลผา่นทาง
โทรทศัน์ เน่ืองจากวยัรุ่นยงัคงใชเ้วลาส่วนหน่ึงในการดูโทรทศัน์  และยงัเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดทุ้กแห่ง
ของประเทศจึงน่าจะเผยแพร่ไดเ้ร็ว โดยอาจท าเป็นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
ดงัน้ี 

    “ก็น่าจะเป็นโทรทัศน์ เพราะส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จะติดตามข่าวสารทาง
โทรทัศน์มากกว่า คือก็ยังใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์มากกว่าอย่างอ่ืนเนาะ” (D1-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 

    “ทีวี ยิงให้ถ่ีเหมือนโฆษณาเลย เหมือนอย่างเวลาเค้าขายขนมอ่ะ เพราะยิง
บ่อยๆเห็นบ่อยๆเค้ากจ็ะติดตา”  (D6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
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    “พ่ีคิดว่าอยากจะเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์นะคะ เพราะว่าจริงๆเน่ียคือมี
ความรู้สึกว่าโทรทัศน์เน่ียมันเข้าได้ในทุกซอกทุกมุมของประเทศ เพราะฉะนั้นเน่ียมันน่าจะง่าย
ส าหรับวยัรุ่น ว่าถ้าเค้าอยากจะรู้ว่าจัดฟันแฟช่ันเป็นยังไง จัดฟันท่ีดีเป็นยังไง ถ้าเราสามารถหาเวลา
ลงในส่ือช่วงเวลาของโทรทัศน์ได้เน่ีย มันน่าจะเผยแพร่ได้เร็วท่ีสุด”  (D9-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 8 
ธันวาคม 2554) 
 
   E1: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองวา่เหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัฟันผ่านทางโทรทศัน์ เน่ืองจาก วยัรุ่นชอบดู โดยอาจจะเผยแพร่ผา่นทั้งช่องปกติและช่องพิเศษ 
ดงัน้ี 
    “ส่วนใหญ่ตอนนี้วัยรุ่นชอบดูโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นช่องปกติหรือช่อง
พิเศษ...ช่องพิเศษท่ีพวก...อืม...นอกเหนือจาก UBC น่ะ ท่ีมันมี channel อ่ืนๆ...ใช่ๆ รายการอะไรท่ี
มนัไม่ใช่ช่อง 3 5 7 9 น่ะ” ( E1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
 
   E2: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองวา่โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีดี และสามารถเผยแพร่ได้
ทัว่ประเทศ โดยอาจท าเป็นรายการสั้นๆ พูดถึงอนัตรายของการจดัฟันแฟชัน่ และความรู้เก่ียวกบั
การจดัฟันท่ีถูกตอ้ง ดงัน้ี 
    “ส่ือดีดีกต้็องทีวีน่ะ พอทีวีป๊ับมนักเ็ห็นท่ัวประเทศเลย ว่าจัดฟันแฟช่ันมัน
ไม่ดียังไง แล้วถ้าท าแล้วมันจะมีผลกระทบยังไง ต่อฟัน เหงือก หรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย ท่ีนี้
ส่ือทางทีวีมันกไ็ปได้ท่ัวประเทศ แล้วทีนีค้นกจ็ะรับรู้ได้ง่าย อาจจะออกเป็นรายการ 2 – 3 นาที ให้
คนรับรู้ทางทันตกรรมจัดฟัน จริงๆก็เคยมีนะ รายการ “ฟันดีนาทีเดียว” ออกทางทีวี ก็อาจจะเป็น
ความรู้จัดฟันท่ีถูกต้องในหน่ึงนาที อะไรกแ็ล้วแต่ กน่็าจะเป็นประโยชน์”  (E2-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 
30 ธันวาคม 2554) 
 
   E5: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองวา่ควรจะหาดาราหรือนกัร้องท่ีมีช่ือเสียง เป็น
ท่ีช่ืนชอบของวยัรุ่น มาช่วยรณรงค์เก่ียวกับการจัดฟันท่ีถูกต้อง ผ่านทางโฆษณาหรือรายการ
โทรทศัน์ท่ีวยัรุ่นติดตามดูอยูแ่ลว้ ดงัน้ี 
    “วยัรุ่นชอบดารา กน่็าจะมีตัวอย่างดารา นักร้อง อย่างเงี้ยป่ะ อืมพวกอะไร
นะ พวกวงการบันเทิง ให้เค้าช่วยรณรงค์...เลือกคนดังๆหน่อย (หัวเราะ) เช่นใครอ่ะ ณเดช เหรอ 
คู่ญาญ่า อะไรอย่างงี ้อาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวี วัยรุ่นชอบทีวีป่ะ โฆษณา ไม่งั้นกร็ายการท่ี
วยัรุ่นชอบดูน่ะ" (E5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
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   (3) โรงเรียน 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ใหค้วามเห็นวา่แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลในการ
จดัฟันท่ีเหมาะสมเป็นอนัดบัท่ีสามคือการเขา้ไปเผยแพร่ในโรงเรียน โดยวิธีในการเผยแพร่อาจท า
โดยทนัตบุคลากรเขา้ไปอบรมให้ความรู้, จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและถามตอบข้อ
สงสัยกบัเด็กวยัรุ่นตอนตน้ท่ีโรงเรียนโดยตรง หรืออาจใช้วิธีเขา้ทางผูบ้ริหารและคุณครูโดยให้
สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้งลงไปในหลกัสูตรการเรียนการสอน ดงัน้ี 
    (3.1) ทนัตบุคลากรเป็นผู้เข้าไปให้ความรู้ 
    ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าทนัตแพทยห์รือ
ทีมทนัตบุคลากรควรเขา้ไปอบรมหรือจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้ง ให้แก่กลุ่ม
วบัรุ่นตอนตน้ท่ีโรงเรียนโดยตรง อาทิ 
 
    D3: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ใหค้วามเห็นวา่ ส่วนหน่ึงของเด็กวยัรุ่นใน
ปัจจุบนัอยากจดัฟันเพราะตามเพื่อน ตามแฟชัน่ จึงควรเขา้ไปโรงเรียนเพื่ออธิบายให้เด็กเขา้ใจ อาจ
ยกตวัอยา่งกรณีเด็กท่ีสมควรจดัจริงๆ และท่ีไม่สมควรจดั และ โทษของการจดัฟันแฟชัน่ โดยอาจ
ตอ้งมีบุคคลตน้แบบ (roll model) ท่ีวยัรุ่นเช่ือหรือท าตาม มาช่วยเผยแพร่ขอ้มูลดว้ย ดงัน้ี 
     “เข้าไปโรงเรียนเลย ...ก็เพราะวัยรุ่นเน่ีย เค้าจะมีพฤติกรรม
เลียนแบบ บางทีตัวเองก็ไม่ได้จ าเป็นท่ีจะต้องจัดฟัน แต่พอเห็นเพ่ือนเค้ามี เน่ีย ติดเหล็กดัดฟัน 
อะไรอย่างเงีย้ กจ็ะรบเร้าผู้ปกครอง บางทีกไ็ปติดเหลก็จัดฟันแฟช่ัน ซ่ึงกจ็ะเกิดอันตราย ไหนไหน
ถ้าเค้าอยากจัดแล้วกอ็ยากจะให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับเค้าไปเลย อาจจะยกตัวอย่างว่าท าไมเดก็คนนีถึ้ง
ต้องจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเลือกกลุ่มเด็กท่ีจัด มี  criteria ในการจัดท่ีถูกต้องจริงๆ อืม แล้ว
อาจจะยกตัวอย่างว่าเออ ถ้าอย่างนีใ้นคนท่ีอาจจะไม่จ าเป็นต้องจัด แต่อยากจัดฟันแฟช่ันเน่ีย จะได้
บอกเค้าว่าโทษมันเป็นยังไง ก็คือมีตัวอย่างให้เค้าเห็น บางทีเค้าอาจจะไม่เช่ือเรา แต่เค้าก็ต้องช่ือ
เพ่ือนเค้า เพราะเดก็วัยเน่ียมันจะเช่ือเพ่ือนอ่ะ ครูกไ็ม่เช่ือ หมอก็ไม่เช่ือ อะไรอย่างเงีย้ อาจจะต้องมี 
ลักษณะเป็น...เค้าเรียกอะไรอ่ะ เป็น roll model หรืออะไรอย่างเงีย้ ท่ีเค้าเช่ือร่วมด้วย” (D3-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
 
    D10: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ควรส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัฟันท่ีถูกตอ้ง หรือเขา้ไปจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีโรงเรียน เน่ืองจากเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ดงัน้ี 
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     “ช่องทางน่าจะเป็นการส่งข้อมูลไปท่ีโรงเรียน หรือเราควรไปจัด
กิจกรรมอะไรต่างๆ แต่น่าจะไปท่ีโรงเรียน”  (D10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2554) 
 
    E4 และ E7: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่าควรเขา้ไปจดั
กิจกรรมอบรม เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีโรงเรียน เน่ืองจากเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
และเป็นการส่ือสารสองทางสามารถถามตอบได้ โดยอาจมีเอกสารประกอบหรือโปสเตอร์
ประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติมดว้ย ดงัน้ี 
     “พ่ีว่า...น่าจะเป็นอบรมตามโรงเรียนเนาะ คุยเลย เพราะว่ากจ็ะได้
...เหมือนเราสมัยเรียน มีคนนู้นคนนีม้าสอนเร่ืองนี ้ก็จะได้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วย แล้วมีอะไร
เค้ากจ็ะได้ถามพูดคุย ถ้าเค้าถามเรากจ็ะได้ส่ือสารไป อาจจะเอารูปให้ดูด้วย มันเป็นการส่ือสารสอง
ทาง ซ่ึงมันเข้าใจง่าย และได้เข้าถึงเป้าหมายท่ีชัดเจน...อบรมน่าจะ work กว่า กคื็อให้ครูจัด setไป
เลย ม.นั้นถึงม.นี ้อธิบายว่าจัดฟันเป็นยังไง ข้อดีข้องเสียเป็นไง แล้วจัดฟันแฟช่ันเป็นยังไง ผลเสียท่ี
ตามมา” (E4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3มกราคม 2555) 
     “วัยรุ่นก็ต้องอยู่โรงเรียนเนาะ ก็คิดว่าเข้าไปอยู่ในโรงเรียน หรือ
ว่าอาจจะเป็นตัวทันตแพทย์ หรือว่าอาจจะมีเอกสารหรือน่าจะมีโปสเตอร์เข้าไปประชาสัมพันธ์
ภายในโรงเรียน”  (E7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
 
     E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ ควรจะมีทีมสัญจรในนาม
ของชมรม หรือทนัตแพทยสมาคม ออกให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้ง โดยไปตามโรงเรียน
ต่างๆ เน่ืองจากจะไดเ้ขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นโดยตรงและเป็นการส่ือสารแบบสองทาง โดยแสดงความเห็น
เพิ่มเติมอีกว่าการจดัทีมสัญจรอาจตอ้งใช้บุคลากร, เวลา และงบประมาณจ านวนมาก แต่ก็คิดว่า
น่าจะไดผ้ล ดงัน้ี 
     “การมีทีมสัญจรออกไปให้ความรู้...ก็อาจจะเป็นในนามของ
ชมรม สมาคมทันตแพทย์จัดฟัน หรือว่าในลักษณะของคณะทันตแพทยศาสตร์...ไม่เก่ียวกับการค้า
...ท่ีจะออกไปให้ความรู้ ความเข้าใจว่า การจัดฟันจริงๆ แล้วมันคืออะไร แล้วก็ ความจ าเป็น ข้อดี 
และข้อเสียของการจัดฟัน การท่ีมีทีมสัญจรออกไปให้ความรู้ตามโรงเรียนเลยเน่ีย มันเป็นการ
ส่ือสารแบบ two way คน...เอ่อ...นักเรียน หรือว่าคนท่ีก าลังสนใจเค้าจะสอบถามได้เลย เรากจ็ะรู้ได้
เลยว่าส่ิงท่ีเค้าสงสัยเน่ียมนัคืออะไร ถ้าเทียบกับอย่างอ่ืน มันเป็นการให้ความรู้ทางด้านเดียว เราไม่รู้
ว่าเค้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจในส่ิงท่ีเราออกไปเผยแพร่มากเท่าไหร่ ถ้าเราได้เข้าไปคุยกับเค้าโดยตรง 
อาจจะท าเป็น groupไม่ใหญ่มาก ไปตามโรงเรียน น่าจะ work กว่า เพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้บุคลากร
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เยอะ ใช้เวลา ใช้งบประมาณเยอะ ในการท่ีเราจะต้องไปส่ือสารโดยตรงกับเค้า ใช่ป่ะ แล้วก็
ระยะเวลาอีก ถ้าไปท่ีโรงเรียนโดยตรง นั่นหมายความว่าเค้ากต้็องเสียระยะเวลาช่วงนึงมาฟัง แต่ว่า
อันนีน่้าจะเป็นอันท่ีเป็นการส่ือสารสองทางมากท่ีสุด แต่ใช้บุคลากร ระยะเวลา และงบประมาณ
มากท่ีสุด มนัอาจจะท าไม่ได้ท่ัวถึงเท่าไหร่ แต่คิดว่าน่าจะเป็นอันท่ี  work” (E9-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 4 
มกราคม 2555) 
 
    3.2) ครูในโรงเรียนเป็นผู้ให้ความรู้  
    ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าควรจะมีการน า
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้ง ไปให้คุณครูซ่ึงมีบทบาทในการสอนเร่ืองต่างๆ ให้แก่เด็ก
วยัรุ่นอยูแ่ลว้ โดยอาจน าเขา้ไปแทรกในบทเรียนวชิาสุขศึกษา อาทิ 
 
    D3 และ D6: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ครูเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทกบั
กลุ่มวยัรุ่น, สามารถดึงดูดความสนใจเด็กได ้และเด็กวยัรุ่นมีความเช่ือฟังในคุณครู จึงควรเอาขอ้มูล
ไปใหค้รูเป็นผูเ้ผยแพร่ในโรงเรียน ดงัน้ี 
     “เข้าทางครูอ่ะ ครูกมี็มาจัดฟันนะ ครูวัยรุ่นอะไรอย่างเงีย้ ...ใช่ไป
ท่ีกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีมีบทบาทกับเค้าไปเลย ครูอนามัย ครูฝึกสอน อันนีก้็ คล้ายๆ  กัน มองว่านอกจาก
เพ่ือนเค้าแล้ว ก็เป็นครูท่ีท าในโรงเรียนนะ เพราะส่ือท่ีเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ย เด็กไม่ค่อย
สนใจ” (D3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 

     “ก็ไปโรงเรียนเลย คุณครูแนะแนวละกัน อาจมีประชาสัมพันธ์
เหมือนเสียงตามสายในโรงเรียน หรือท ากิจกรรมให้โรงเรียนเค้าท า เลยน่ะค่ะ...มันเป็นท่ีใกล้ชิด
นักเรียนมากสุดนอกเหนือจากพ่อแม่ ซ่ึงวัยนีเ้น่ีย อย่างเราท่ีผ่านมามักจะไม่เช่ือพ่อแม่ พ่อแม่พูด
อะไรก็จะต่อต้าน ก็ถ้าคุณครูหรือเพ่ือนไปพูดให้ฟังก็น่าจะดีกว่า” ( D6-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554) 
 
     D7: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ควรผ่านคุณครู โดยอาจน าเน้ือหา
การจดัฟันท่ีถูกตอ้งสอดแทรกไวใ้นบทเรียนวชิาสุขศึกษา ซ่ึงเด็กจ าเป็นตอ้งเรียนอยูแ่ลว้ ดงัน้ี 

     “ต้องผ่านคุณครูในโรงเรียนด้วย...ก็ครูอาจจะแทรกเข้าไปใน
บทเรียนอย่างเงีย้ค่ะ อย่างมีวิชานึงกเ็พ่ิมเข้าไปบทนึง อย่างอันนีเ้ป็นวิชาความรู้สุขศึกษา อย่างเงีย้ค่ะ
...เด็กอาจจะไม่สนใจ แต่จ าเป็นต้องเรียน เพราะว่ามันอยู่ ในบทเรียน อันนี้แอบยัดเยียดนิดนึง 
(หัวเราะ)” ( D7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
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   (4) วทิยุ 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นวา่แหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมใน
การเผยแพร่ขอ้มูลการจดัฟันให้แก่กลุ่มวยัรุ่นเป็นอนัดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ การเผยแพร่ผ่านทางวิทยุ โดย
ส่วนใหญ่จะให้ความเห็นว่าควรน าเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัฟัน ไปสอดแทรกในรายการวิทยุท่ีเป็นท่ี
ช่ืนชอบ และวยัรุ่นติดตามฟังกนัเป็นประจ าอยู ่ส่วนหน่ึงให้ความเห็นวา่อาจจะมีการสัมภาษณ์ดารา
ท่ีมีประสบการณ์การจดัฟันเพื่อดึงดูดความสนใจวยัรุ่น โดยส่วนหน่ึงมองว่าทนัตแพทยอ์าจจะไป
ร่วมเป็นดีเจสอดแทรกความรู้ระหว่างการฟังเพลงในรายการ ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงมองว่าทนัต
แพทยเ์ขา้ไปจดัรายการวยัรุ่นอาจจะไม่สนใจ ควรจะไปขอความร่วมมือจากรายการท่ีวยัรุ่นช่ืนชอบ 
อาทิ 
 
      D2 (ทนัตแพทยท์ัว่ไป) และ E5 (ทนัตแพทยจ์ดัฟัน): ให้ความเห็นวา่น่าจะ
สอดแทรกเน้ือหาความรู้ในคล่ืนวิทยุท่ีวยัรุ่นชอบฟัง เน่ืองจากเคา้คอยติดตามเป็นประจ าอยู่แล้ว 
ดงัน้ี  
    “กน่็าจะเป็นทางคล่ืนวิทยุ โดยน่าจะเป็นคล่ืนท่ีพวกเดก็เค้าชอบฟังกันอ่ะ
... เพราะเค้ากจ็ะคอยติดตามฟังอยู่แล้ว” (D2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
    “แล้วกผ่็านทางวิทยุด้วย...ช่องท่ีเค้าชอบฟังกันน่ะ อย่าง seed อะไรอย่าง
เงีย้เนาะ ดีเจท่ีเค้าช่ืนชอบ ท่ีเค้าดูอยู่แล้ว เราก็เอาของเราไปสอดแทรก” ( E5-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 4 
มกราคม 2555) 
 
   D9:ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นว่า วิทยุง่ายต่อการเผยแพร่ วยัรุ่นหรือ
ผูป้กครองฟังแล้วน่าจะได้มีการไตร่ตรองมากข้ึน โดยอาจจะสัมภาษณ์คนท่ีเคยจัดฟันมาแล้ว
ลม้เหลว หรือ สัมภาษณ์ดาราท่ีวยัรุ่นช่ืนชอบและมีประสบการณ์การจดัฟันเพื่อดึงดูดความสนใจใน
กลุ่มวยัรุ่น ดงัน้ี 
    “วิทยนุะคะ กคื็อยงัมองว่ามนักง่็ายเหมือนกัน คล้ายๆ กับโทรทัศน์ เพราะ
วยัรุ่นกจ็ะชอบฟังวิทยตุอนกลางคืนอ่ะนะคะ ถ้าสมมติว่ามนัมีรายการท่ี อาจจะสัมภาษณ์คนท่ีเคยจัด
ฟันมาแล้วล้มเหลว หรือว่ามีปัญหามากอะไรอย่างเงีย้ วัยรุ่นถ้าเค้าฟังจากตรงนั้นแล้วอาจไตร่ตรอง
มากขึน้ หรือว่าตัวผู้ปกครองเองอ่ะนะคะ...พ่ีคิดว่ามนักน่็าจะเป็นรายการท่ีวยัรุ่นเค้าฟังนะ แต่ถ้าถาม
พ่ี พ่ีกว่็า จะพูดยงัไงดีอ่ะ กย็งัคิดไม่ออกว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ แต่ว่าทางท่ีดีเลยเน่ีย มันก็
น่าจะต้องมีตัวดึงดูดก่อนนะคะ ท้ังทีวีและวิทยุเลย อาจจะต้องเป็นดาราหรือว่าไอดอลของเค้าเน่ียมา
คุยอ่ะ คือมนัอาจจะเป็นรายการ ภาคส้ันๆ น่ะ แต่คุณต้องไม่เอาแบบหมอ หรือวัยรุ่นท่ีเค้าไม่รู้จักมา
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อย่างเงีย้ค่ะ อาจจะเอาดาราท่ีเค้าเคยจัดฟันมา สมมติอย่างแพนเค้กซ่ึงเค้าเคยจัดฟันในราคาสองแสน
กว่าเน่ีย ก็อาจะให้แพนเค้กมาคุยในเร่ืองการจัดฟันของเค้า หรือว่าดาราคนไหนท่ีเคยจัดฟันแล้ว
อย่างเงีย้ค่ะ น่าจะเป็นรูปแบบว่า เอ่อ สัมภาษณ์ แต่น่าจะเป็นสัมภาษณ์ส้ันๆ แล้วอาจจะมีมิวสิควีดี
โอ หรือเปิดเพลงสลับ” (D9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2554) 
  
   D1: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นว่าทนัตแพทยน่์าจะเขา้ไปให้ความรู้
ผา่นการเขา้ร่วมเป็นดีเจจดัรายการเพลงท่ีวยัรุ่นนิยมฟัง  ดงัน้ี 
    “ทางวิทยุ แทรกไปตามรายการท่ีเค้านิยมกัน หมอฟันอาจจะลองไป
จัดเป็นดีเจ กเ็ดก็เค้ากฟั็งเพลงกันอยู่แล้ว ในเดก็กลุ่มนึงอะไรอย่างเงีย้” (D1-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2554) 
 
    E1: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่า อาจท าเป็นสปอตวิทยุ เปิด
สอดแทรกในรายการท่ีวยัรุ่นชอบฟัง โดยมองวา่วยัรุ่นไม่ชอบฟังแบบท่ีเป็นเน้ือหาสาระมากเกินไป 
ดงัน้ี 
    “สปอตวิทยเุหรอ? มีบ้างใช่ป่ะ อย่างเข้าทางรายการวิทยุท่ีวัยรุ่นเค้าฟังกัน
...รายการท่ีเค้าชอบๆ เพราะเค้ากน่็าจะได้ฟังของเรามากกว่า   วัยรุ่นเค้าไม่ชอบฟังอะไรท่ีเป็นเร่ือง
เป็นราวมาก (หัวเราะ)” (E1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
 
   E3: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ควรจะน าเผยแพร่ผา่นทางรายการ
วิทยุท่ีวยัรุ่นสนใจติดตามฟังอยูแ่ลว้ โดยมองว่าหากเป็นรายการท่ีจดัโดยทนัตแพทย์ วยัรุ่นอาจไม่
สนใจฟัง ดงัน้ี 
    “ส่ือวิทย ุเดก็วยัรุ่นเค้าชอบฟังรายการวิทยุ รายการเพลงท้ังหลายแหล่ เรา
กอ็าจจะต้องสอดแทรกตรงนีเ้ข้าไป แต่ถ้าเป็นรายการของเราเลยนีเ้ด็กมันคงไม่ค่อยฟังหรอก พ่ีว่า
นะ มันต้องแทรกเข้าไปในรายการท่ีเดก็เค้าฟังน่ะ อาจจะต้องลงทุน หรือว่าอาจไปขอความร่วมมือ
เค้า เพราะคงจะไม่ค่อยบ่อย” ( E3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 
 
   E10: ทนัตแพทย์จดัฟัน ให้ความเห็นว่า วิทยุเขา้ถึงกลุ่มคนได้อย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะในท่ีท่ีคอมพิวเตอร์เขา้ไม่ถึง และเป็นส่ือท่ีราคาไม่แพง ดงัน้ี 
    “ในเด็กท่ีส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์เข้าไม่ถึงก็อาจจะทางวิทยุ ...ส่วนใหญ่
วิทยุเน่ียจะเข้าถึงคนมากกว่า อย่างทีวีเน่ีย ส่วนใหญ่หมอฟันไม่ลงหรอก ก็คิดว่าไม่เหมาะสม
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เท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นส่ือท่ีราคาแพงไปนิดนึง เพราะส่วนใหญ่เรากไ็ม่ได้จะโฆษณาให้คนไข้มา
เยอะแยะอะไรขนาดน้ัน เรากไ็ม่ได้คิดขนาดนั้น” (E10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
   
   (5) ส่ือส่ิงพมิพ์เกีย่วกบัการจัดฟัน 
   ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ีเขา้ร่วมการศึกษา มองว่าส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบั
การจดัฟัน น่าจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัฟัน
ให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ โดยทนัตแพทยไ์ดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบในการจดัท าส่ือส่ิงพิมพท่ี์
หลากหลาย อนัไดแ้ก่ จดัท าแผ่นพบัหรือเอกสารเก่ียวกบัการจดัฟัน, สอดแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัฟันไวใ้นนิตยสารท่ีวยัรุ่นติดตามอ่านเป็นประจ าหรือในหนงัสือพิมพ์, จดัท าหนงัสือเก่ียวกบัการ
จดัฟัน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
    (5.1) แผ่นพบัหรือเอกสารเกีย่วกบัการจัดฟัน 
     ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา มองว่าควรจดัท า 
แผน่พบั หรือ เอกสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้ง แจกตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงวยัรุ่นท่ี
สนใจจะไดเ้อามาอ่านไดโ้ดยสะดวก โดยสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการแจก ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้, 
โรงภาพยนตร์, คลินิกทนัตกรรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน ดงัตวัอยา่ง อาทิ 
 
     D8 (ทนัตแพทยท์ัว่ไป) และ E8 (ทนัตแพทยจ์ดัฟัน): ให้
ความเห็นว่าควรจะมีแผ่นพบัเก่ียวกบัการจดัฟันส าหรับแจกไวใ้นคลินิก และโรงพยาบาล คนท่ี
สนใจจะไดห้ยบิอ่านได ้ดงัน้ี 
     “เอกสารคือ กจั็ดท าเป็นส่ือวางตามสถานบริการ...กถ้็าเอาวางไว้ 
แล้วอย่างคนสนใจเค้ากจ็ะหยิบอ่าน” (D8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554) 
     “แผ่นพับ ในคนไข้เดินมาคลินิกเราอาจจะแจกแผ่นพับจัดฟัน เค้า
อาจจะตัดสินใจยังไม่ได้ เราให้แผ่นพับไป จัดฟันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ใครควรท าบ้าง เอ้อ
...แล้วกไ็ว้ตามคลินิก ตามโรงพยาบาล” (E8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 
   
     E7: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ควรแจกแผ่นพบัเก่ียวกบั
การจดัฟัน หรือติดโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ ตามโรงภาพยนตร์หรือตามห้าง เน่ืองจากวยัรุ่นไปกนั
เป็นจ านวนมาก ดงัน้ี 
     “ตามสถานท่ีท่ีวยัรุ่นไปกันเยอะ อย่างโรงหนัง ตามห้างอะไร
อยา่งเง้ีย ท่ีเขา้ไปติดโปสเตอร์อะไรอยา่งง้ีได”้  (E7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 
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     E1 และ E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ควรจดัท าเอกสาร
หรือผา่นพบัแจกใหว้ยัรุ่นผา่นทางโรงเรียน ดงัน้ี 
     “อาจจะเป็นเอกสารจากกระทรวง จากสาธารณสุข แล้วให้ ...
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโรงเรียน” (E1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
     “เน่ืองจากว่ากลุ่ มนี้ยังเป็นกลุ่ มท่ีอยู่ ในโรงเรียน การให้ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ไปตามโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับให้ความรู้น่าจะถึงเค้าได้ค่อนข้างเยอะ” (E9-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 
 
    (5.2) ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟันสอดแทรกในนิตยสาร  
    ส่วนหน่ึงของทนัตแพทย์ท่ีเข้าร่วมการศึกษา มองว่าควรท่ีจะ
สอดแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันไวใ้นนิตยสารท่ีวยัรุ่นติดตามอ่านเป็นประจ า อาทิ 
 
    E2: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ควรให้ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัฟันลงในหนงัสือ โดยอาจจะผา่นบทสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
     “ส่ิงพิมพ์ จะมีหนังสือบางเล่มท่ีเค้ามาสัมภาษณ์ ว่า คิดว่ามี
ความเห็นยังไงเก่ียวกับการจัดฟันของวัยรุ่นเด๋ียวนี้ ก็จะให้ความรู้ลงในหนังสือด้วย ไม่ใช่ว่าจะ
โฆษณาทางคลินิก คือจะให้ความรู้ เป็นบทสัมภาษณ์ อันนีก้็จะเป็นการให้ความรู้ไปด้วย” (E2-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 
 
    E9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ควรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัฟันผ่านทางนิตยสารท่ีวยัรุ่นส่วนหน่ึงยงัคงอ่านกนัอยู ่  โดยให้ความรู้ เก่ียวกบัความส าคญั
ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันท่ีถูกตอ้ง ดงัน้ี 
     “พ่ีก็ไม่แน่ใจนะ ว่าเด๋ียวนี้เค้าจะมีการใช้พวกส่ือส่ิงพิมพ์ พวก
นิตยสาร หรือว่าพวกแม็กกาซีน ท่ีเดก็ๆ ยังติดตามอยู่ รึเปล่า เพราะพวกแมก็กาซีนพวกนี ้เดก็วัยรุ่น
พวก 12 - 13 อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่ คือ เด๋ียวนี ้เดก็อ่านหนังสือน้อยลง แต่กป็ฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีอีก
กลุ่มนึงท่ียังอ่านหนังสืออยู่  เพราะฉะนั้นในกลุ่มนิตยสารส าหรับวัยรุ่น ท้ังหลาย ท่ีเด็กพวกนี้ยัง
ติดตามอยู่  ก็อาจจะเป็นอีกแนวทางนึงท่ีเผยแพร่ได้ว่า ความจ าเป็น ความส าคัญในการใ ห้การ
รักษาการจัดฟัน มนัคืออะไร ไม่ใช่เร่ืองของแฟช่ัน แต่มันคือการรักษาการสบฟันท่ีมีความผิดปกติ” 
(E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555)  
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    (5.3) ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟันสอดแทรกในหนังสือพมิพ์ 
     ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา มองวา่ ควรเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันในหนงัสือพิมพ ์อาทิ 
     D9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ ควรสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัการ
จดัฟันเขา้ไปในหนงัสือพิมพ์หน้าท่ีเก่ียวกบับนัเทิงและดารา เน่ืองจากเป็นหน้าท่ีวยัรุ่นมกัจะเปิด
อ่าน ดงัน้ี 
     “หนังสือพิมพ์ หน้าท่ีเป็นหน้าดาราก็ได้...ถ้าเป็นหน้าการเมือง
หรือว่าเศรษฐกิจนีว้ยัรุ่นคงจะเปิดไม่เจอ” ( D9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2554) 
 
    (5.4) หนังสือเกีย่วกบัการจัดฟัน 
     ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา มองว่า ควรจดัท า
เป็นหนงัสือเก่ียวกบัการจดัฟันโดยตรง อาทิ 
     E2: ทันตแพทย์จัดฟัน มองว่าควรจัดท าเป็นหนังสือ อาจ
สอดแทรกในการเรียน หรือ เผยแพร่หนงัสือในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดจงัหวดั และห้องสมุด
ประชาชน ดงัน้ี 
     “คงต้องเป็นหนังสือมั้ง ทีนีก้อ็ยู่ ใน...ถ้าเป็นในหนังสือเรียนกจ็ะ
เร็ว แต่บางทีในหนังสือเรียนเค้าจะพูดท่ัวไป กจ็ะมีหลักการรักษาสุขภาพฟันกแ็ปรงฟันหลังอาหาร
ทุกคร้ังอ่ะนะ แต่เร่ืองจัดฟันคงไม่มี ก็อาจท าเป็นไกด์บุ๊ค หรือว่าหนังสือท่ีแนะน าเร่ืองการจัดฟัน 
บางทีสมาคมจัดฟันเค้ากมี็ออกมา เป็นหนังสือ แล้วกมี็ภาพการ์ตูน  มีอยู่ใน website สมาคมจัดฟัน
ด้วย อย่างงีก้็เป็นประโยชน์ น าไปเผยแพร่ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดของจังหวัด ห้องสมุด
ประชาชน” (E2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
 
     จากการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ท่ี เข้า ร่วมการศึกษา  พบว่า
นอกเหนือจากแหล่งเผยแพร่ขอ้มูล 5 อนัดบัแรก ซ่ึงทนัตแพทยส่์วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัมาก
ท่ีสุดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้นั้น ยงัมีแนวทางอ่ืนๆ ในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัจดัฟันท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
ทนัตแพทยแ์สดงความคิดเห็นไว ้ไดแ้ก่ การจดังานกิจกรรมรณรงคบ์ริเวณห้างสรรพสินคา้, การจดั
เสวนาเก่ียวกบัการจดัฟัน, การเผยแพร่ในนามของสมาคมทนัตแพทยจ์ดัฟัน, การจดัท าเป็นซีดีแอนิ
เมชัน่เผยแพร่ตามคลินิกและโรงเรียน, การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการจดัฟันไวใ้นคอนเสิร์ตซ่ึง
เป็นท่ีช่ืนชอบของวยัรุ่น, การจดัท าโมเดลเก่ียวกบัการจดัฟันเผยแพร่ในโรงพยาบาล หรือโรงเรียน 
เป็นตน้  
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  4.2.2.4 ข้อดีของการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ซ่ึงมีทั้ง
ทนัตแพทยท์ัว่ไปและทนัตแพทยจ์ดัฟัน พบว่ามีความคิดเห็นค่อนขา้งไปในทิศทางเดียวกนั โดย
ขอ้ดีของการจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ท าให้มีการ
สบฟันและระบบบดเค้ียวท่ีดีข้ึน, ท าให้เกิดความสวยงาม และ ท าให้บุคลิกดี มีความมัน่ใจมากข้ึน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (1) การพฒันาระบบการบดเคีย้ว และการสบฟัน 
   ส่วนใหญ่ของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษามองว่าขอ้ดีของการจดัฟัน
อนัดบัแรกคือ สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการสบฟัน และการบดเค้ียวท่ีผิดปกติ    เม่ือการรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟันเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะท าให้วยัรุ่นมีการสบฟันท่ีดีข้ึน มีระบบการบดเค้ียวท่ีดีข้ึน 
ฟันใชง้านไดดี้และเค้ียวอาหารไดล้ะเอียดข้ึน หรืออาจกล่าวรวมไดว้า่ท าให้ฟันท าหนา้ท่ี (function) 
ไดดี้ข้ึนนัน่เอง อาทิ  

 
   D1, D4 และ D5: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่การจดัฟันจะช่วยแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัระบบการบดเค้ียว ท าใหร้ะบบการบดเค้ียวท างานไดดี้ข้ึน ดงัน้ี 

   “ช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองของระบบการบดเคีย้ว” (D1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2554)  

   “ช่วยในการปรับปรุงการบดเคี้ยวของเค้า” (D4-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554) 

   “อันแรกคือเร่ืองของ function การบดเคี้ยวนะคะ” (D5-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
   D3, D7 และ D9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่การจดัฟันจะท าใหก้ารสบฟันดี
ข้ึน สามารถใชง้านในการเค้ียวอาหารไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท าใหร้ะบบการยอ่ยอาหารดีตามไปดว้ย 
ดงัน้ี 

    “การสบฟันเค้ากจ็ะดีขึน้ ท าให้เค้าเคีย้วอาหารละเอียดขึน้ เร่ืองของระบบ
การย่อยอาหารกจ็ะดีตามไปด้วย” (D3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 

    “ท าให้การสบฟันดีขึน้ กคื็อเคีย้วอาหารได้ดีขึน้ เก่ียวกับการใช้งาน การ
สบฟันอะไรอย่างเงีย้ดีขึน้  (D3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
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    “การใช้งานหลังจากท่ีจัดฟันไปแล้ว บางคนก่อนท่ีเค้าจะไปจัดเน่ีย การ
สบฟันเค้าอาจจะไม่ดี แต่พอหลังจัดแล้วเน่ีย มันจะท าให้เค้ามีการบดเคี้ยว ใช้งานได้ดีขึน้” (D9-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2554) 
 
    E3, E7 และ E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ประโยชน์ของการจดั
ฟันในมุมองของทนัตแพทย์จดัฟันอนัดับแรกนั้นคือการแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันใน
รูปแบบต่างๆ ท าให้ฟันมีการท างาน (function) ไดดี้ข้ึน มีระบบการบดเค้ียวท่ีดี มีประสิทธิภาพใน
การใชเ้ค้ียวอาหารไดดี้ข้ึน ดงัน้ี 
   “ส่ิงท่ีตามมาก็คือเร่ืองของ function หรือว่าการท างาน...function ก็เช่น 
เม่ือก่อนเน่ีย อาจจะมีปัญหาเก่ียวกับการบดเคี้ยว เพราะว่าฟันซ้อน อาจจะไม่สบกัน สบไม่ลงลอ็ค 
ไม่อะไร กเ็คีย้วล าบาก หรืออะไร ถ้าจัดเสร็จกช่็วยให้การเคีย้วหรือว่าการกัดดีขึน้ หรือฟันข้างบนน่ี
ย่ืนมาก ไม่สบข้างล่าง ก็มีปัญหาเร่ืองการกัด การเคี้ยวเหมือนกัน หลังจัดเสร็จแล้วเน่ี ย ฟันมันกม็า
สบกัน ชนกัน การกัดเคีย้วดีขึน้”  (E3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
   “ถ้าตามหลักแล้วก็คือ function ในการบดเคีย้วของเค้าน่ะ  อย่างบางกรณี
ถ้าเคีย้วไม่ได้ อย่าง open bite อะไรอย่างงี ้ถ้าเกิดจัดฟันกจ็ะท าให้เค้าคีย้วได้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ 
แล้วก็...ในวัยรุ่นตอนต้นเน่ีย ถ้าเค้ามีความผิดปกติของการสบฟัน มันจะท าให้พัฒนาการของ
โครงสร้างกระดูกเปล่ียนไปด้วย พวกท่ีเป็น  pseudo classIII...ท่ีไม่ใช่ classIII จริงๆ อย่างเงีย้ ถ้า
ได้รับการแก้ไขก่อน มันก็จะกลับมาเป็นปกติได้  มันก็จะเป็นประโยชน์ของเค้าในเร่ืองของ   
function”  (E7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555)  
   “ถ้ามองในแง่ของผู้ ให้การรักษา หรือว่าในแง่ของหมอจัดฟัน เราก็
คาดหวงัว่าคนไข้เน่ียจะมีลักษณะการสบฟันท่ีเป็นปกติใช่มั้ย มีการสบฟันดีขึน้ สามารถใช้บดเคีย้ว 
สามารถมีการเรียงตัวของฟันท่ีดีในแง่ของ function”  (E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555)  
 
   E4: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองวา่เม่ือจดัฟันแลว้มีการสบฟันท่ีดีข้ึนแลว้จะท า
ให ้การพดู, ดารเค้ียว, การกลืน ดีข้ึนดว้ย ดงัน้ี 
   “การสบฟันดีขึ้น การพูด การเคี้ยว การกลืน ก็จะดีขึ้นเนาะ”  (E4-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 
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   (2) ความสวยงาม 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาให้ความเห็นวา่ขอ้ดีของการจดัฟันอนัดบัท่ี
สองคือ ท าใหเ้กิดความสวยงามแก่วยัรุ่น เม่ือการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันเสร็จส้ินแลว้ ฟันจะเขา้
ท่ีเป็นระเบียบ ยิม้แลว้ดูสวยงาม รูปหนา้ดูสวยข้ึน ท าให้วยัรุ่นเกิดความพึงพอใจ โดยส่วนหน่ึงของ
ทนัตแพทยจ์ดัฟันท่ีเขา้ร่วมการศึกษามองวา่การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ฟัน
ท าหนา้ท่ีไดดี้ข้ึน ส่วนความสวยงามนั้นเป็นผลพลอยไดท่ี้ตามมาจากการจดัฟัน ความคิดเห็นของ
ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาเก่ียวกบัขอ้ดีของการจดัฟันคือท าให้เกิดความสวยงามแก่วยัรุ่น อาทิ
  
   D3, D7, D8 และ D9: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่ความสวยงามเป็นขอ้ดีท่ี
ตามมาภายหลงัการจดัฟัน และใหค้วามเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีวยัรุ่นใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ดงัน้ี   

   “ความสวยงาม ก็จะได้เร่ืองความสวยงามหลังจากการจัดตามมา” (D3-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 

   “ความสวยงาม คนไข้ก็แบบว่า อาจจะท าให้เค้าสวยขึน้” (D7-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554) 
   “เร่ืองความสวยงามอ่ะนะคะ ซ่ึงมนัเป็นเร่ืองปกติของวัยรุ่นไปแล้ว” (D9-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2554) 
   “แน่นอน ส่ิงท่ีคนไข้คิดอันดับหน่ึงของการจัดฟันคือความสวยงาม มันก็
จะ better looking”  (D10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2554) 
 
   E3, E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน มองว่าขอ้ดีส าหรับวยัรุ่นคือความสวยงาม 
เน่ืองจากเป็นวยัรักสวยรักงามอยูแ่ลว้ การจดัฟันท าให้ฟันเป็นระเบียบ รูปหนา้ดูดีข้ึน ดูสวยงามข้ึน 
ท าใหว้ยัรุ่นเกิดความพึงพอใจ ดงัน้ี 
   “ถ้าพูดถึงเดก็วัยรุ่น จริงๆแล้วเน่ีย ความสวยงามมาเป็นอย่างแรก เพราะ
เป็นเร่ืองของวยัเค้า ท่ีจะรักสวยรักงาม มันกเ็ป็นคนๆไป ถ้าคนท่ีฟันเค้าดูไม่ดี จัดแล้วมันกท็ าให้ดูดี
ขึน้ เช่น เดิมย่ืน พอจัดก็จะยุบเข้าไป ท าให้รูปหน้าเค้าดูดี ดูไม่ย่ืนออกมา อย่างเงีย้นะคะ หรือฟัน
ซ้อน เวลายิม้ออกมาแล้วไม่เป็นระเบียบ ถ้าจัดเสร็จแล้วเน่ีย ฟันก็จะดูดีขึน้ หน้าเค้าก็จะดูดี ดูเป็น
ระเบียบ อย่างเงีย้ ข้อดีส าหรับวัยรุ่นก็คือความสวยงามนะ” (E3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 
2555) 
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   “ในแง่ของผู้รับการรักษาหรือเดก็ ท่ีเค้าเห็นชัดๆคือเค้าจะมีความสวยงาม
มากขึน้ จากการท่ีมันซ้อน เรียงตัวไม่ดี หรือท าให้เค้าไม่มั่นใจ ในการท่ีจะอยู่ในลักษณะสังคมของ
เค้า ส่ิงท่ีเค้าจะได้จากการจัดฟันคือความสวยงาม ลดปัญหาของเค้า ไม่ว่าจะเป็นฟันย่ืน ฟันห่าง ฟัน
ซ้อน พอคนไข้กลุ่มนี้มีลักษณะฟันสวยงาม มีความพึงพอใจ” (E9-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 
2555) 
 
    E6 และ E10: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ใหค้วามเห็นวา่ ความสวยงามเป็นผลท่ี
ตามมาจากการจดัฟันแลว้ท าใหก้ารท าหนา้ท่ีของฟันดีข้ึน  ดงัน้ี 
   “พอ function ดี ก็เกิดความสวยงาม simple simple”  (E6-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
   “แล้วก็ เร่ืองความสวยงาม คือ ส่วนใหญ่ท่ีมาเน่ีย จะเน้นเร่ืองความ
สวยงาม แต่ทันตแพทย์จัดฟันส่วนใหญ่จะเน้นท่ี function แต่ท่ีตามมาคือเค้ากจ็ะดูดีขึน้ จัดฟันแล้ว
เค้ากจ็ะมัน่ใจมากขึน้”  (E7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
   “ความสวยงาม คือเราเห็นว่าเป็นผลพลอยได้ท่ีตามมา” (E10-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555) 
 
   (3) การพฒันาบุคลกิภาพ และเสริมสร้างความมั่นใจ 
   ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาให้ความเห็นวา่ขอ้ดีของการจดัฟันอนัดบัท่ี
สามคือ ท าให้บุคลิกดี มีความมัน่ใจมากข้ึนโดยให้เหตุผลว่าภายหลงัจากการจดัฟันเสร็จแลว้ ฟัน
เรียงตวัสวยข้ึน จึงท าใหว้ยัรุ่นรู้สึกวา่ตนเองสวยข้ึน เกิดความมัน่ใจในการยิม้, การเขา้สังคม และท า
ใหบุ้คลิกภาพดีข้ึน อาทิ 
 
   D2, D4, D5 และ D7: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ขอ้ดีท่ีตามมาจาก
การจดัฟันคือท าใหว้ยัรุ่นมีบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน มีความมัน่ใจมากข้ึน และเขา้สังคมไดดี้ข้ึน ดงัน้ี 

   “แล้วกบ็ุคลิกภาพกดี็ด้วย…กจ็ะเกิดความมั่นใจมากขึน้” ( D2-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
   “เร่ีองของการเข้าสังคมอ่ะค่ะ...มั่นใจมากขึน้ เข้าสังคมได้ดีขึน้”  ( D4-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
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-   “เร่ืองของการแก้ปัญหา อาจจะเร่ืองของบุคลิก อย่างเหมือนเด็กท่ีเป็น  
microdontia หรือพวกคางย่ืนอะไรอย่างเงีย้ กจ็ะช่วยปรับบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้กับเค้าน่ะค่ะ ท าให้
เค้ารู้สึกภาคภูมิ แบบ...หมายถึงลดจุดด้อยของตนเองน่ะค่ะ” ( D5-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554) 

   “เค้าอาจจะมั่นใจ ในการท่ีออกไปใช้ชีวิต คุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยด้าน
จิตใจ”  ( D7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 

 
   E2 และ E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่าการจดัฟันมีผลในแง่

จิตวทิยาต่อเด็กวยัรุ่น โดยก่อนจดัฟันวยัรุ่นมกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัฟันท่ีท าให้เคา้รู้สึกวา่เป็นปมดอ้ย, 
ขาดความมั่นใจ แต่พอจดัฟันเสร็จแล้วท าให้เค้ารู้สึกตนเองสวยข้ึน มัน่ใจมากข้ึน บุคลิกภาพ
เปล่ียนไปในท่ีทางท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัน้ี  
   “จิตวิทยานีย้ังรวมถึงเร่ืองบุคลิกภาพด้วย พอเค้ามีความมั่นใจ โดยเฉพาะ
ฟันนีเ้ห็นชัดเนาะ พูดหรือยิม้เน่ีย เวลาฟันเข้า กับฟันไม่เข้าเน่ีย มันจะต่างกันเลย  ฟันไม่เข้า เค้าก็
รู้สึกเสียบุคลิกน่ะ บางทีรับไม่ได้ เพ่ือนล้อ พอเค้าจัดฟันแล้วกลายเป็นอีกคนเลยนะ เม่ือก่อนเน่ีย 
บางทีเดก็...เคยได้ยินว่าก่อนจัดฟันเค้าเรียกว่าไอ่เหยิน ไอ่เหยิน อะไรอย่างเงีย้(หัวเราะ) พอจัดฟัน
เสร็จแล้ว โหเค้า จากเด็กท่ีเหมือนฟันย่ืน ฟันไม่เข้าเน่ีย พอมาอยู่มหาวิทยาลัย จัดฟันเสร็จแล้วเน่ีย 
เพ่ือนเค้าแบบ 1.จ าไม่ได้ 2.การจัดฟันกดี็ขึน้ 3.ไอ้ท่ีว่าเร่ืองล้อ เร่ืองอะไร เค้ากมี็ความมั่นใจมากขึน้ 
ไม่โดนล้อแล้ว เข้าก็มั่นใจว่าฟันเค้าดี แล้วก็ในเชิงจิตวิทยา พอเค้าจะท าอะไรก็รู้สึกมั่นใจมากขึน้ 
อันนี้ในส่วนประสบการณ์ท่ีเคยท าคนไข้มานะ เค้ามั่นใจมาก เพราะดีขึน้เยอะ ตอนเด็กๆเค้าไม่
มัน่ใจ เพราะฟันเค้าย่ืน”  (E2-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
   “ส่ิงท่ีตามมาก็คือว่าเด็กกลุ่มนีจ้ะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองเพ่ิมมาก
ขึน้ มี self esteem มากขึน้ เพราะรู้สึกว่าตัวเองเน่ีย มีลักษณะการสบฟันท่ีดี เป็นท่ียอมรับในแง่ของ
เพ่ือนๆ มีฟันสวยเหมือนเพ่ือนๆ ไม่มีฟันย่ืน กลุ่ มเด็กบางคนท่ีจัดฟัน จะเห็นพัฒนาการของ
บุคลิกภาพแตกต่างกันมาก เม่ือตอนเร่ิมต้นท า กับตอนเสร็จ  จะเห็นมีบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไป จาก
เดก็ท่ีไม่รักสวยรักงาม ไม่ค่อยพูด พอจัดฟันเสร็จเร่ิมรู้สึกว่าฟันตัวเองสวยขึน้ ก็เกิดความมั่นใจใน
การท าให้ตัวเองสวยขึ้น ดูดีขึ ้น มันจะไม่ใช่เร่ืองของฟันเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นเร่ืองของ
บุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไปด้วย” ( E9-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 
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  จากการสัมภาษณ์ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบวา่นอกเหนือจากขอ้ดีของการ
จดัฟัน  3 อนัดบัแรก ซ่ึงทนัตแพทยส่์วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้
นั้ น ยงัมีข้อดีของการจัดฟันอ่ืนๆ ท่ีส่วนหน่ึงของทันตแพทย์ได้แสดงความคิดเห็นไว ้ได้แก่  
สามารถแกไ้ขปัญหาตามท่ีคนไขต้อ้งการ, ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต, ท าให้วยัรุ่นใส่ใจ
ดูแลฟันมากข้ึน, ภายหลงัการจดัฟันแลว้ท าให้ท าความสะอาดฟันไดดี้ข้ึน, ท าให้ออกเสียงไดดี้ข้ึน, 
ท าใหก้ารรักษาทางทนัตกรรมในบางกรณีท าไดง่้ายข้ึน เป็นตน้ 

  4.2.2.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 
  จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ซ่ึงมีทั้ง
ทนัตแพทยท์ัว่ไปและทนัตแพทยจ์ดัฟัน พบว่ามีความคิดเห็นค่อนขา้งหลากหลาย โดยขอ้เสียของ
การจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  เพิ่มโอกาสการเกิดโรค
ฟันผแุละเหงือกอกัเสบ ขณะก าลงัจดัฟัน, เพิ่มโอกาสการเกิดรากฟันละลายและฟันตาย จากการใช้
แรงเคล่ือนฟันไม่เหมาะสม และภายหลงัจดัฟันเสร็จ มีโอกาสเกิดการคืนกลบัของฟันได ้หากไม่ใส่
เคร่ืองมือคงสภาพตามค าแนะน าของทนัตแพทย ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
   (1) ความเส่ียงในการการเกดิฟันผุ และเหงือกอกัเสบ 
   ส่วนใหญ่ของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาให้ความเห็นว่าขอ้เสียของ
การจดัฟันอนัดับแรกคือ เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ โดยให้เหตุผลว่า 
เน่ืองจากการใส่เคร่ืองมือจดัฟัน ท าให้ท าความสะอาดฟันไดย้ากมากกว่าปกติ ในกรณีท่ีคนไขจ้ดั
ฟันดูแลท าความสะอาดฟันไดไ้ม่ดี จะท าใหเ้กิดโรคฟันผแุละเหงือกอกัเสบไดง่้าย อาทิ   
 
   D3 และ D6: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ระหวา่งจดัฟัน หากคนไข้
ดูแลฟันไม่ดี อาจท าใหเ้กิดโรคฟันผ,ุ เหงือกอกัเสบ หรือติดเช้ือตามมาได ้ดงัน้ี 

   “ถ้าเค้าไม่ดูแลเนาะ กอ็ย่างท่ีบอกว่าจะมีฟันผุ มีเหงือกอักเสบตามมา แล้ว
กถ้็าเกิดว่าไปรักษาแบบไม่ถูก ก็อาจจะมีเร่ืองของการติดเชื้อตามมา” (D3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554) 

   “ฟันผงุ่าย เหงือกอักเสบกง่็าย ถ้าหากเราไม่ดูแลเนาะ”  (D6-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 

  
   D4: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ หากคนไขดู้แลท าความสะอาด

สุขภาพช่องปากไม่ดี อาจท าให้เกิดโรคเหงือกอกัเสบจนเหงือกร่น เกิดเป็นช่องว่างระหว่างซ่ีฟัน 
(black hole)ได ้ดงัน้ี 
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    “ถ้าคนไข้ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี มีคราบขีฟั้นอะไรอย่างเงีย้ มันกจ็ะมี
ปัญหาเร่ืองโรคเหงือกตามมา หลังจัดฟันเสร็จก็จะเกิดเป็น black hole ระหว่างฟันหลายซ่ี”  (D4-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 

 
    D10: ทนัตแพทยท์ัว่ไป เล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์การรักษาผูป่้วยท่ี

ก าลงัจดัฟันอยู ่ พบวา่หากท าความสะอาดไม่ดีจะท าใหเ้กิดโรคในช่องปาก โดยเฉพาะฟันผ ุดงัน้ี  
   “เท่าท่ีรับเคสมาก็คือเร่ืองฟันผุ ชัดเจนอยู่แล้วเพราะการท าความสะอาด
มันท าได้ไม่ดีเนาะ คือโรคท่ีเก่ียวกับในช่องปากมันต้องตามมาอย่างแน่นอน”  (D10-สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 10 ธันวาคม 2554) 
 
   E1, E4 และ E8: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่า ตอ้งดูแลท าความ
สะอาดช่องปากและเคร่ืองมือท่ีใส่ใหดี้ มิเช่นนั้นอาจท าใหเ้กิดฟันผแุละเหงือกอกัเสบตามมาได ้ 
   “ต้องดูแลเคร่ืองมือได้ เพ่ือท่ีท าความสะอาดได้ดี หมายถึงท าความสะอาด
ช่องปากให้ดีด้วย เพ่ือจะได้หลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดเหงือกอักเสบ และการเกิดฟันผุได้” (E1-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
   “เกิดจากดูแลไม่ดีอ่ะค่ะ ถ้าดูแลไม่ดี อันแรกก็คือผุ...แล้วก็เหงือกอักเสบ 
เหงือกบวม อาจต้องมาตัดเหงือก” (E4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 
   “ถ้าแปรงฟันไม่ดีกเ็กิดฟันผุเหงือกอักเสบแน่นอนใช่มั้ย” (E8-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 

  
   E5: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่าวยัรุ่นส่วนหน่ึง (โดยเฉพาะเพศ

ชาย) ไม่ค่อยชอบแปรงฟัน ก่อนการจดัฟันจึงควรจะตอ้งเตรียมช่องปากและให้ความรู้เก่ียวกับ
วิธีการดูแลท าความสะอาดสุขภาพช่องปาก (oral hygine instruction) ให้ดี เพราะหากคนไข้มี
สุขอนามยัช่องปาก (oral hygine) ท่ีไม่ดีตั้งแต่ก่อนจดัและระหวา่งการจดัฟัน จะท าให้มีโอกาสเกิด
ฟันผุ จนอาจจะตอ้งรักษารากฟัน (RCT: Root Canal Treatment) หรือ เกิดเหงือกอกัเสบจนกระทัง่
เหงือกร่นได ้ดงัน้ี 
   “วัยรุ่นขีเ้กียจแปรงฟัน พบบ่อยมากโดยเฉพาะในเด็กผู้ชาย ถ้าเราเตรียม
ช่องปากไม่ดี หรือว่าก่อนจัดฟันเราไม่ให้ความรู้เร่ือง oral hygine instructionให้ดีเน่ีย คนไข้มี oral 
hygine ไม่ดีตั้งแต่แรก หรือระหว่างจัดดูแลไม่ดี โอกาสฟันผุเหงือกอักเสบกจ็ะเยอะใช่มั้ย อันนีก้จ็ะ
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เป็นข้อเสีย แทนท่ีจัดฟันจะได้ประโยชน์ คนไข้อาจจะต้อง RCT (หัวเราะ) อย่างเลวร้ายท่ีสุดก็ RCT 
หรือเหงือกอักเสบมากๆกอ็าจเกิดเหงือกร่นได้” (E5-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 

  
   E9: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่า หากระหว่างใส่เคร่ืองมือจดัฟัน
คนไขดู้แลท าความสะอาดฟันไม่ดี จะท าให้เกิดเหงือกอกัเสบทั้งปาก และมีฟันผุเกิดมากข้ึนอย่าง
เห็นไดช้ดั โดยเล่าว่าจากประสบการณ์การจดัฟัน พบว่าวยัรุ่นสนใจดูแลท าความสะอาดน้อยกว่า
ผูใ้หญ่ ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีกิจกรรมมากมายท่ีตอ้งท าจึงไม่สนใจท าความสะอาดเท่าท่ีควร ดงัน้ี  
   “ถ้าคนไข้ไม่ให้ความดูแลในการจัดฟัน ระหว่างท่ีใส่เคร่ืองมือจัดฟันเป็น
ระยะเวลาหน่ึง ส่ิงท่ีเกิดตามมาในคนไข้กลุ่มนีก้็คือสภาพในช่องปากแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน มี
อาการบวมของเหงือก มีลักษณะของเหงือกอักเสบท้ังปาก มีการสะสมของคราบจุลินทรีย์ และ
คราบหินปูนท่ัวๆไป หรือในคนไข้บางคนก็จะมีลักษณะของฟันผุเกิดขึน้ เน่ืองจากว่ามันมีการ
สะสมของคราบจุลินทรีย์ในบางซอกท่ีเค้าไม่สามารถท าความสะอาดได้ด้วยตัวเค้าเอง เพราะฉะนั้น 
กลุ่มนี้ก็คือข้อเสียท่ีค่อนข้างเห็นได้ชัดในกลุ่มวัยรุ่น ซ่ึงจะเห็นได้ชัดกว่าคนไข้ในกลุ่มคนท่ีโต
แล้วน่ะ คนไข้ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้ความสนใจดูแลท าความสะอาดมากกว่ากลุ่มวยัรุ่น เพราะวัยรุ่น
อาจจะมีกิจกรรมอ่ืนมากมายท่ีท าให้ความสนใจในการท าความสะอาดฟันมันน้อยลง” (E9-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555) 

 
   E10: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นว่าหากคนไขจ้ดัฟันท าความสะอาด
ไม่ดีแลว้คลินิกดูแลไม่ทัว่ถึง จะท าให้เกิดฟันผุ ซ่ึงมองว่าเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี โดยส่วนตวัแลว้
จะใหค้นไขท่ี้จดัฟันตอ้งไดรั้บการขดัฟันทุก 6 เดือน และในรายท่ีท าความสะอาดไดไ้ม่ดีมากๆ อาจ
ตอ้งเปล่ียนเป็นทุก 3-4 เดือน ดงัน้ี 
   “ถ้าคนไข้ท าความสะอาดฟันไม่ดี แล้วคลินิกเราดูแลไม่ถึง แล้วคนไข้มี
ฟันผุเน่ีย จะมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะฉะนั้นพ่ีจะบอกตลอดเวลาว่าคนไข้ท่ีจัดฟันเน่ีย ทุกๆ 6 
เดือนยังต้องขัดฟันอยู่ เหมือนเดิม และพ่ีจะให้ความส าคัญมากว่า  ถ้าไปเปิดใน  chart คนไข้จะเห็น
ว่า ทุกหกเดือนเน่ีย จะต้อง stamp 5 ว่าให้หมอเน่ียเป็นคนเตือนคนไข้ 5 นีคื้อแผนกขัดฟัน ต้องให้
หมอเป็นคนเตือนคนไข้ เพราะถ้าบางท่ีหมอไม่ได้เป็นคนบอกเอง พอออกไปหน้าเคาน์เตอร์ แล้ว
บอกขัดฟันนะคะ คนไข้จะถามว่าท าไมต้องขัด คือหมอต้องดูเอง ต้องเห็นเองนะคะ ต้อง  stamp มา 
ถึงเวลาหกเดือนต้องขัด แต่นอกจากว่าเราเห็นแล้วน้องท าความสะอาดไม่ได้จริงๆ อาจจะ
เปล่ียนเป็นทุก 3-4 เดือน”  (E10-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555) 
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   (2)  ความเส่ียงในการเกดิรากฟันละลาย จากการเคลือ่นฟัน 
   ทนัตแพทย์ท่ีเข้าร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าข้อเสียของการจัดฟัน
อนัดบัสองคือ อาจท าใหเ้กิดรากฟันละลายได ้โดยทนัตแพทยท์ัว่ไปและทนัตแพทยจ์ดัฟันให้เหตุผล
ท่ีค่อนขา้งหลากหลาย ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท์ัว่ไปให้ความเห็นวา่หากใชแ้รงในการจดัฟันมาก
เกินไปจะท าใหเ้กิดรากฟันละลายได ้ และส่วนหน่ึงของทนัตแพทยจ์ดัฟันให้ความเห็นวา่การจดัฟัน
อาจท าให้เกิดรากฟันละลายไดบ้า้ง โดยอยู่ในระดบัเล็กน้อยและไม่มีผลต่อความแข็งแรงของฟัน  
แต่หากใช้แรงเคล่ือนฟันไม่เหมาะสม, การรักษาใชเ้วลายาวนานมากเกินไป อาจจะเพิ่มโอกาสใน
การเกิดรากฟันละลายหรือฟันตายมากยิง่ข้ึน อาทิ  
 
   D1: ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่การจดัฟันอาจท าให้เกิดรากฟันละลาย (root 
resorption)ได้ โดยให้ความเห็นว่าทนัตแพทย์ท่ีจดัฟัน มีทั้งท่ีจบทนัตแพทย์เฉพาะทางโดยตรง, 
แบบท่ีเรียนหลกัสูตรระยะสั้น และแบบท่ีไม่ไดเ้รียนต่อเลย ถึงแมท้นัตแพทยท่ี์จบจดัฟันมาโดยตรง
ก็ยงัตอ้งเลือกกรณีรักษา (select case) ใหเ้หมาะสม มิเช่นนั้นอาจมีโอกาสเกิดรากฟันละลายได ้ดงัน้ี  

   “อาจเกิด root resorptionได้...ต้องถามว่าจัดกับใคร หมอจัดฟันจริงป่าว...
เด๋ียวนีม้นัมีท้ังหมอท่ีจบจัดฟันโดยตรง, ไปเทรนมา, หรือว่าไม่ได้เทรนเลย แล้วนอกจากนั้นกย็ังอยู่
ท่ีหมอแต่ละคนอีก ถ้าถึงแม้ว่าจะจบจัดฟันมา ถ้า  select case แล้วก็ท าไม่ดีมันก็มีโอกาสเกิดได้
เหมือนกัน” (D1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 

 
   D4 และ D7: ทนัตแพทยท์ัว่ไป ให้ความเห็นวา่ หากให้แรงในการจดัฟัน

มากเกินไปจะท าใหเ้กิดรากฟันละลายหรือฟันตายได ้
   “เกิดจากทันตแพทย์เอง คือถ้าเกิดสมมติให้แรงไม่ดี หนักเกินไป กอ็าจท า
ให้รากฟันละลายค่ะ” (D4-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 
   “ถ้าอาจใช้แรงไม่เหมาะสมกอ็าจจะเกิด root resorption หรือว่ามีฟันตาย
ในบางซ่ีอย่างเงีย้ค่ะ” ( D7-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
  
   E1 และ E5: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ ในกรณีท่ีคนไขใ้ชเ้วลาใน
การจดัฟันนานเกินไป จะท าให้เพิ่มโอกาสในการเกิดรากฟันละลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเด็ก
วยัรุ่นท่ีไม่ค่อยมาตามนดั ท าใหข้าดความต่อเน่ืองและการรักษายาวนานข้ึน ดงัน้ี 
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   “การมาตามนัดกจ็ะท าให้ระยะเวลาในการใส่เคร่ืองมือไม่นานเกินไป คือ
ถ้าย่ิงนาน โอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดปัจจัยต่างๆกจ็ะเยอะขึน้ แต่อันท่ีเค้าจะต้องรู้ว่ามันอาจจะเกิดได้กคื็อ
พวกรากฟันละลาย ฟันตาย” (E1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 

   “อาจจะเป็นเร่ืองของ root resorption ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบได้บ่อยในฟัน
หน้าบน แล้วกมี็ปัจจัยเส่ียงหลายอย่าง เช่น ในคนไข้ฟันย่ืน หรือคนไข้ท่ีจัดฟันนานเกินไป วัยรุ่นก็
จะชอบ...มาบ้าง หายๆ บ้างอะไรอย่างเงีย้ ท าให้ระยะการจัดฟันท่ีนานขึน้ หรือไม่กฟั็นท่ีเคยได้รับ
traumaมาก่อน เอ่อ  ถ้าฟันย่ิงย่ืนเยอะด้วยเนาะ กจ็ะมีหลายปัจจัยเสริมกัน กอ็าจท าให้รากฟันส้ันลง
ได้ ปกติมนัจะส้ันลง 1 - 2 mm.อยู่แล้ว แต่ถ้ามีปัจจัยอ่ืนเสริม เช่นระยะเวลาการรักษาท่ียาวนาน หรือ
ฟันซ่ีนั้นเคยมี trauma มาก่อน หรือคนไข้ให้ความร่วมมือไม่ดี อย่างดึงยาง ดึงแล้วก็มามาไปไป
อย่างเงีย้ โอกาสเกิด resorption กจ็ะมากกว่าคนอ่ืน ในเดก็วัยรุ่นใช่มั้ย” (E5-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 4 
มกราคม 2555) 

 
   E3: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน อธิบายถึงกระบวนการเกิดรากฟันละลายจากการ

จดัฟัน ซ่ึงจะเกิดจากการใชแ้รงไม่เหมาะสมในการเคล่ือนฟัน ดงัน้ี 
   “เกิดผลข้างเคียงในแง่ของรากละลาย อาจเกิดจากใช้แรงไม่พอเหมาะกับ
ฟันซ่ีนั้น ถ้าแรงมากเกิน เวลาเราดึงกจ็ะมีปฏิกิริยา พวกชีวโมเลกุล พวกสารท่ีหลั่งแล้วท าให้กระตุ้น
พวก osteoclast เข้าไป ท าให้มีรากละลายได้ กอ็าจจะเกิดขึน้” (E3-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 
2555) 
  
   E8 และ E10: ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ การละลายของรากฟัน
จากการจดัฟัน เป็นผลขา้งเคียงซ่ึงอาจเกิดข้ึนบา้งอยูแ่ลว้ ซ่ึงตอ้งช้ีแจงให้คนไข ้โดยหากการจดัฟัน
จากทนัตแพทยจ์ดัฟันท่ีใชแ้รงเคล่ือนฟันอยา่งเหมาะสม การละลายของรากฟันจะมีเพียงเล็กนอ้ยซ่ึง
ไม่มีผลต่อการแขง็แรงของฟัน ดงัน้ี  
   “ผลข้างเคียงเร่ือง  root resorp ผลข้างเคียงท่ีว่ามัน resorp มากๆจนมีผล
ต่อชีวิตมันมีน้อย คนท่ัวไปกมี็ resorp บ้างอยู่แล้ว คนไข้ trauma ก ็resorp บ้างอยู่แล้ว จัดฟันกเ็ป็น
อีกปัจจัยนึงท่ีท าให้ root resorp กชี็้แจงให้คนไข้ฟัง ไม่ใช่ว่าอย่าจัดเลยไม่งั้น root จะ resorp” (E8-
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
   “จัดฟันเน่ียมีข้อเสียคือรากฟันจะละลาย พ่ีจะบอกคนไข้ แต่ว่าหมอท่ีเป็น
หมอจัดฟันจริงๆ เน่ีย เค้าจะควบคุมการละลายของรากฟัน ส่วนใหญ่การละลายของรากฟันท่ีเป็น
หมอจัดฟันจริงๆ ท าเน่ียจากปลายแหลม แค่เป็นปลายมน แค่นั้นเอง มันไม่ได้มีผลต่อความแขง็แรง
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ของฟัน ส่วนใหญ่เน่ียรากฟันแค่ปลายมนเน่ีย ไม่เป็นไร” (E10-สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2555) 
 
   (3) การคืนกลบัของฟัน 
   ทนัตแพทย์ท่ีเข้าร่วมการศึกษา ให้ความเห็นว่าข้อเสียของการจัดฟัน
อนัดบัสามคือ หลงัจากจดัฟันเสร็จแลว้ มีโอกาสท่ีจะเกิดการคืนกลบัของฟัน (Relapse) เช่น ฟันห่าง
ข้ึน,ฟันบิดหมุน หรือผิดต าแหน่งไปจากเดิม ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือคนไข้ไม่ใส่เคร่ืองมือคงสภาพ 
(Retainer) ตามค าแนะน าของทนัตแพทย ์อาทิ 
  
   D1 และ D8 : ทนัตแพทยท์ัว่ไป มองวา่แมจ้ดัฟันเสร็จแลว้ ก็อาจเกิดการ
คืนกลบัของฟันได ้โดยเฉพาะคนท่ีไม่ใส่เคร่ืองมือคงสภาพตามค าแนะน าของทนัตแพทย ์ดงัน้ี   
   “อาจเกิด relapseได้” ( D1-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
   “คนท่ีเค้าจัดฟันไปแล้ว ต้องใส่พวก retainer แล้วใส่ไม่ตามระยะท่ีเค้าให้
ใส่ กจ็ะ relapse กลับ”  ( D8-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554) 
 
   E1: ทนัตแพทย์จดัฟัน ให้ความเห็นว่า หลงัจากจดัฟันจ าเป็นต้องใส่
เคร่ืองมือคงสภาพ มิเช่นนั้นก็จะเกิดการคืนกลบัของฟัน ดงัน้ี  
   “การคืนกลับของฟัน ความจ าเป็นของการใส่ retainer” (E1-สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
 
   E3 : ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ การคืนกลบัของฟันมกัจะเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีหลงัจดัฟันแลว้คนไขไ้ม่ไดใ้ส่เคร่ืองมือคงสภาพ หรือท าหายแลว้ไม่กลบัมาท าใหม่ ปล่อย
ทิ้งไวจ้นท าใหฟั้นห่าง,บิดหมุน หรือผดิต าแหน่งไปจากเดิม ดงัน้ี  
   “มักจะเกิดขึน้ในกรณีหลังจัดเสร็จแล้วไม่ได้ใส่  retainer หรือว่าท า
retainer หาย แล้วท าให้ฟันมันห่าง หรือว่าฟันมันหมุน หรือว่าบิดไปในต าแหน่งท่ีเคยเป็น ก็คือ 
เป็นส่ิงท่ีเราไม่อยากให้เกิด แต่ว่ากม็ักจะเกิดขึน้” (E3-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2555) 
 
   E6 : ทนัตแพทยจ์ดัฟัน ให้ความเห็นวา่ การจดัฟันเสร็จ ไม่ไดห้มายความ
วา่ฟันจะเรียงดีไปตลอดชีวติ หลงัจากจดัฟันแลว้ยงัมีโอกาสท่ีฟันจะเคล่ือนได ้ซ่ึงคนไขส่้วนหน่ึงยงั
มีความเขา้ใจท่ีผดิ ดงัน้ี 
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   “แพทย์รักษาคนไข้ไม่ได้ท าให้คนไข้เป็นอมตะ ไม่ตาย คนไข้เป็นหนัก 
แพทย์รักษาหายกท็ าให้มีชีวิตไม่ตาย?...กต็าย...การจัดฟันกไ็ม่ได้หมายความว่า การจัดฟันเสร็จแล้ว
ฟันจะเรียงดีไปตลอดชีวิต พอจะเสร็จมันก็จะเคล่ือนได้ เพราะฉะนั้น ถ้าคนเข้าใจผิดว่าจัดฟัน
เหมือนปูนท่ีน่ิงฉาบไว้ กเ็ข้าใจผิด” (E6-สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2555) 
 

  จากการสัมภาษณ์ทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา พบวา่นอกเหนือจากขอ้เสียของ
การจดัฟัน 3 อนัดบัแรก ซ่ึงทนัตแพทยส่์วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้
แลว้นั้น ยงัมีขอ้เสียของการจดัฟันอ่ืนๆ ท่ีส่วนหน่ึงของทนัตแพทยไ์ดแ้สดงความคิดเห็นไว ้ไดแ้ก่ มี
ความเส่ียงในการรักษาท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ หากไม่ไดรั้กษากบัทนัตแพทยจ์ดัฟัน,เกิดกระแสนิยม
ในการจดัฟันแฟชัน่, ระหวา่งจดัฟัน ท าความสะอาดช่องปากยาก , เพิ่มโอกาสการเกิดความผิดปกติ
ของขอ้ต่อขากรรไกร, ความเส่ียงสูงหากจดัฟันแบบท่ีตอ้งผา่ตดั, ใชเ้วลาการรักษายาวนาน ตอ้งมา
บ่อยคร้ัง, ค่าใชจ่้ายสูง, ผลการรักษาคลาดเคล่ือน หากคนไขไ้ม่มาตามนดัอยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 

 
    4.2.3  การวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มทันต
แพทย์ทีเ่ข้าร่วมการศึกษา 
  จากผลการสัมภาษณ์ท่ีน าเสนอมาแลว้นั้น พบว่า ในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา กลุ่ม
วยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทยมี์ช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารอยู่ ซ่ึงในการศึกษาน้ีให้ความหมายของ
ช่องว่างของข้อมูลข่าวสารไวว้่า หมายถึง การให้ความหมายของข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างผูส่้งสาร และผูรั้บสาร รวมทั้งการไม่ทราบขอ้มูลของกนัและกนั ในส่วนน้ีจึงขอน าเสนอ
การวเิคราะห์ช่องวา่งของขอ้มูลดงักล่าว โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นยอ่ยท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่  

    4.2.3.1 ความจ าเป็นในการจดัฟัน 
    4.2.3.2 ขอ้มูลท่ีควรทราบในการจดัฟัน 
    4.2.3.3 แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน 
    4.2.3.4 ขอ้ดีของการจดัฟัน 

   4.2.3.5 ขอ้เสียของการจดัฟัน 
 
   4.2.3.1 ความจ าเป็นในการจัดฟัน 
   ในประเด็นน้ี กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดฟันอยู่ 3 
ประการหลกัๆ  ความจ าเป็นในการจดัฟันอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองความสวยงามและผลของ
การจดัฟันท่ีสามารถท าให้ตวัเองดูดีและมีความมัน่ใจข้ึน โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73 ของวยัรุ่นท่ีเขา้
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ร่วมการศึกษา) มองว่าอยากจดัฟันเพื่อให้ฟันตนเองดูสวยงาม เรียงเป็นระเบียบ ยิ้มแลว้ดูสวยข้ึน 
หนา้ตาสวยข้ึน ท าให้เกิดความมัน่ใจ   ส่วนอนัดบัสองรองลงมา ไดแ้ก่ การให้ความส าคญักบัการ
ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ซ่ึงหมายถึง การตามอย่างเพื่อน และเห็นว่าเป็นเร่ืองของการไดต้ามกระแส
แฟชัน่ โดยส่วนหน่ึงของกลุ่มวยัรุ่นมองวา่การจดัฟันท าให้รู้สึกวา่ไดท้  าตามอยา่งเพื่อนในกลุ่ม ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะจดัฟันกนั และยงัมองวา่การจดัฟันเปรียบเสมือนแฟชัน่ ซ่ึงคนท่ีใส่เหล็กจดัฟันจะท าให้
ดูน่ารัก ทนัสมยั และได้ตามกระแสความนิยมของวยัรุ่นในปัจจุบนั  (3) อิทธิพลของผูป้กครองท่ี
อยากใหจ้ดั โดยส่วนหน่ึงของกลุ่มวยัรุ่นมองวา่ผูป้กครองเป็นผูแ้นะน าและเห็นสมควรใหจ้ดัฟัน  
   ในขณะท่ี ส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทยจ์ะให้ความส าคญักบัเร่ืองของ
ความผิดปกติในการสบฟันเป็นหลกั โดยมองว่าวยัรุ่นท่ีสมควรได้รับการจดัฟัน ได้แก่ วยัรุ่นท่ีมี
ความผิดปกติของการสบฟันในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงควรไดรั้บการแกไ้ขโดยการรักษาทางทนัตกรรม
จดัฟัน แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัค  านึงถึงความตอ้งการของวยัรุ่นร่วมดว้ย โดยวยัรุ่นท่ีจดัฟันควรเป็นผูท่ี้
มีความตอ้งการอยากจดัฟันเพื่อแกไ้ขความผิดปกติของฟันซ่ึงตนเองเกิดความไม่พึงพอใจ และไม่
เห็นดว้ยกบัการท่ีวยัรุ่นอยากจดัฟันเพื่อตามเพื่อน หรือตามกระแสแฟชัน่  
   4.2.3.2 ข้อมูลในการจัดฟัน 

   ในประเด็นเก่ียวกบัขอ้มูลในการจดัฟัน ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่น
ส่วนใหญ่ตอ้งการทราบ  5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ่้าย โดยตอ้งการทราบราคาค่าใชจ่้ายในการ
จดัฟันวา่ตอ้งเตรียมงบประมาณทั้งหมดเท่าใดจึงจะสามารถจดัฟันได ้ (2) ระยะเวลาในการจดัฟัน 
โดยตอ้งการรู้รายละเอียดในการจดัฟันวา่จะใชเ้วลานานเพียงใด, เวลาท่ีจะนดัท าการรักษา ตลอดจน
ความถ่ีในการนดัมาท าการรักษา (3) ขั้นตอนในการรักษา โดยตอ้งการทราบวา่หากตนเองจะจดัฟัน
ตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งไรบา้ง (4) ผลการรักษา โดยตอ้งการทราบวา่ผลในการรักษาในกรณีของ
ตนเองนั้นจะมีความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด หลงัจากจดัฟันเสร็จแลว้จะเป็นอยา่งไร (5) สถานท่ีจดั
ฟันโดยส่ิงท่ีวยัรุ่นต้องการทราบเก่ียวกบัสถานท่ีจดัฟันมีทั้งในแง่คุณภาพ, ความสะอาด, ความ
ปลอดภยั, วสัดุท่ีใช ้และความพึงพอใจในบริการ ทั้งน้ีวยัรุ่นส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ท่ีตอ้งการทราบ
ขอ้มูลดงักล่าวก็เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัฟันของตนเอง, เปรียบเทียบขอ้มูลจากหลาย
แหล่งท่ีมาเพื่อประกอบการตดัสินใจในการจดัฟัน และเลือกสถานท่ีจดัฟันของตนเอง โดยพบว่า
วยัรุ่นส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการจดัฟันจะเลือกตดัสินใจจดัฟันกบัสถานท่ีท่ีมีความรู้สึกพึงพอใจ และตรง
กบัความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั 
   ในขณะท่ี ส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทยใ์ห้ความส าคญักบัขอ้มูลความรู้
เชิงวชิาการ และความถูกตอ้งเหมาะสมเก่ียวกบัการจดัฟัน โดยมองวา่ขอ้มูลส าคญัท่ีวยัรุ่นควรทราบ
เก่ียวกบัการจดัฟัน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  (1) ความจ าเป็นในการจดัฟัน โดยวยัรุ่นควรจะตอ้งทราบวา่
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ในมุมมองของทนัตแพทยน์ั้นเห็นวา่วยัรุ่นท่ีมาปรึกษาเก่ียวกบัการจดัฟันมีความจ าเป็นในการจดัฟัน
มากนอ้ยเพียงใด และประเมินถึงความเป็นไปได้ และความสมเหตุสมผลในการจดัฟันเพื่อแกไ้ข
ปัญหาตามท่ีวยัรุ่นตอ้งการ ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยใ์ห้ความเห็นวา่ ไม่สนบัสนุนในกรณีท่ีวยัรุ่น
อยากจดัฟันเพื่อความสวยงามเพียงเล็กนอ้ย หรือตอ้งการจดัฟันเพราะตามแฟชัน่หรือตามเพื่อน  (2) 
ทนัตแพทยจ์ดัฟัน โดยวยัรุ่นควรจะตอ้งทราบวา่ทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมีทั้ง
แบบท่ีจบจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจาก ก.พ. ซ่ึงเป็นทนัตแพทยเ์ฉพาะทางด้านการจดัฟัน
โดยตรง และแบบท่ีเรียนมาเป็นหลักสูตรระยะสั้ น โดยส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลแก่คนไข้และ
ผูป้กครองเพื่อประกอบการตดัสินใจและแนะน าใหท้  าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันกบัทนัตแพทย์
เฉพาะทางดา้นการจดัฟันโดยตรง  (3) การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน  โดยวยัรุ่นควรทราบว่า
ตนเองจะตอ้งเตรียมช่องปากอย่างไรบา้งก่อนติดเคร่ืองมือในการจดัฟัน เพื่อวางแผนทั้งในเร่ือง
ระยะเวลา, ค่าใชจ่้าย และความยนิยอมในการเตรียมช่องปากก่อนการรักษา  (4) แผนการรักษา โดย
วยัรุ่นควรท่ีจะตอ้งทราบว่าแผนการรักษาเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาในกรณีของตนท าอย่างไรบา้ง มี
ขั้นตอนและค่าใชจ่้ายเท่าใด   (5) การคงสภาพหลงัจดัฟัน โดยวยัรุ่นควรท่ีจะตอ้งรู้วา่หลงัจาการจดั
ฟันเสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่วนใหญ่จะตอ้งใส่เคร่ืองมือคงสภาพหลงัการจดัฟัน (Retainer) มิเช่นนั้นฟัน
ท่ีจดัเสร็จเรียบร้อยแลว้อาจมีการเคล่ือนตวั หรือกลบัคืนสภาพ (Relapse)ได ้โดยทนัตแพทยม์องว่า
วยัรุ่นควรจะรู้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อประกอบการตดัสินใจ เพราะถา้หากวยัรุ่นไม่ให้ความร่วมมือ การ
รักษาก็อาจไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งใจไว ้หรืออาจจะเกิดความล้มเหลวในการรักษาตามมา
ภายหลงัได ้
   4.2.3.3 แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 
   ในประเด็นของแหล่งแสวงขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน แหล่งขอ้มูลท่ีวยัรุ่น
ส่วนใหญ่ใช้ในการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน  และคิดว่าเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัการจดัฟันให้แก่กลุ่มวยัร่น  5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  (1) อินเทอร์เน็ต โดยวยัรุ่นมองวา่หากมี
การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตจะเขา้ถึงเขาไดเ้ร็ว  เน่ืองจากวยัรุ่น
ส่วนใหญ่เล่นอินเทอร์เน็ตกนัเป็นประจ า โดยวธีิการหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันนั้น ส่วนใหญ่จะท า
โดยการหาจาก search engine อนัไดแ้ก่ google เป็นตน้ หากมีใครพูดถึงเก่ียวกบัการจดัฟันก็เขา้ไป
ศึกษา และยงัมีการตั้งเป็นกระทูถ้ามในเวบ็ไซตท่ี์มีการตอบโตไ้ดอี้กดว้ย วยัรุ่นมองว่าการเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันควรจะมีทั้งในส่วนของเวบ็ไซต์เก่ียวกบัการจดัฟัน, เวบ็ไซต์ท่ีวยัรุ่นส่วน
ใหญ่เขา้ไปดู และในสังคมออนไลน์ (social network) ซ่ึงวยัรุ่นใชเ้ป็นช่องในการติดต่อส่ือสารกนั
เป็นประจ าอยู่แลว้ เช่น facebook, twitter เป็นตน้   (2) ผูท่ี้มีประสบการณ์จดัฟัน  โดยวยัรุ่นใช้
วิธีการสอบถามคนท่ีมีประสบการณ์การจดัฟัน เน่ืองจากเขามีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะการ
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สอบถามจากเพื่อน ซ่ึงเป็นกนัเองและสามารถพูดคุยสอบถามกนัไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  (3) ทนัต
แพทย ์ โดยวยัรุ่นให้เหตุผลว่าเน่ืองจากทนัตแพทยเ์ป็นผูมี้ความเช่ียวชาญอยู่แลว้ วยัรุ่นเลือกไป
ปรึกษาทนัตแพทยใ์นสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นตามคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลของรัฐ 
และคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (4) ผูป้กครอง โดยวยัรุ่นมองว่าผูป้กครองจะ
เป็นผูท่ี้หวงัดี, สรรหาส่ิงท่ีดีมาให้ตนเอง และหากผูป้กครองไม่อนุญาตหรือไม่พอใจก็ไม่สามารถ
ท าได ้ (5) ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน โดยวยัรุ่นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและช่องทางใน
การเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพท่ี์หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการจดัท า
ในรูปแบบหนงัสือ, สอดแทรกตามนิตยสารและหนงัสือพิมพ,์ จดัท าเป็นแผ่นพบัและใบปลิว เป็น
ตน้ โดยช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล ไดแ้ก่ วางขายตามร้านหนังสือ, แจกตามโรงเรียน ท่ีเรียน
พิเศษ หา้งสรรพสินคา้ และสถานท่ีท่ีวยัรุ่นชอบไป, วางตั้งไวส้ าหรับผูท่ี้สนใจ ตามโรงพยาบาลและ
คลินิกทนัตกรรม เป็นตน้  
   ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทยน์ั้น   มองวา่แหล่งเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่     (1) 
อินเทอร์เน็ต โดยทนัตแพทย์ให้เหตุผลใกล้เคียงกับวยัรุ่น ในส่วนของมุมมองการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากวยัรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบนัแสวงหาขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
อีกทั้งยงัติดต่อส่ือสารกนัผา่นทางสังคมออนไลน์ (social network) จึงมองวา่การเผยแพร่ขอ้มูลผา่น
ทางอินเทอร์เน็ตโดยสร้างเวบ็ไซด์เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีจดัท าค าคน้ให้ง่ายต่อการคน้หาของวยัรุ่น, 
น าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันไปฝากไวบ้นหน้าเวบ็ไซด์ท่ีวยัรุ่นติดตามเป็นประจ าอยู่แลว้ และการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ facebook น่าจะเป็นแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มวยัรุ่น  แต่ทั้ งน้ีทันตแพทย์ให้ความเห็นว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เปรียบเสมือนดาบสองคม ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้วยัรุ่นเลือกศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และน่าเช่ือถือได ้มิเช่นนั้นอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิด และเกิดผลเสียตามมาได ้ (2)โทรทศัน์ โดย
ทนัตแพทยใ์ห้ความเห็นว่าโทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดทุ้กแห่งของประเทศ จึงน่าจะเผยแพร่ไดเ้ร็ว 
โดยท าเป็นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม หรือสอดแทรกเขา้ไปในรายการท่ีวยัรุ่น
สนใจติดตามชม และมีดาราท่ีวยัรุ่นช่ืนชอบเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดั
ฟันท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  (3)โรงเรียน โดยทนัตแพทยม์องว่าวิธีในการเผยแพร่ อาจท าไดโ้ดยทนัต
บุคลากรเขา้ไปอบรมให้ความรู้, จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและถามตอบขอ้สงสัยกบัเด็ก
วยัรุ่นตอนตน้ท่ีโรงเรียนโดยตรง หรืออาจใชว้ธีิเขา้ทางผูบ้ริหารและคุณครูโดยให้สอดแทรกความรู้
เก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้งลงไปในหลกัสูตรการเรียนการสอน   (4) วิทยุ โดยทนัตแพทยใ์ห้
ความเห็นวา่ควรน าเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัฟันไปสอดแทรกในรายการวิทยุท่ีวยัรุ่นติดตามฟังกนัเป็น
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ประจ า โดยทนัตแพทยอ์าจจะไปร่วมเป็นดีเจสอดแทรกความรู้ระหวา่งการฟังเพลงในรายการ หรือ
มีการสัมภาษณ์ดาราท่ีมีประสบการณ์การจดัฟันเพื่อดึงดูดความสนใจวยัรุ่น  (5) ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบั
การจดัฟัน โดยทนัตแพทยไ์ดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบในการจดัท าส่ือส่ิงพิมพไ์วใ้กลเ้คียงกบั
วยัรุ่น อนัไดแ้ก่ จดัท าแผน่พบัหรือเอกสารเก่ียวกบัการจดัฟัน, สอดแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน
ไวใ้นนิตยสารท่ีวยัรุ่นติดตามอ่านเป็นประจ าหรือในหนงัสือพิมพ,์ จดัท าหนงัสือเก่ียวกบัการจดัฟัน 
ทนัตแพทยม์องว่าแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวมีความเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลการจดัฟันท่ี
ถูกต้องให้เข้าถึงกลุ่มว ัย รุ่นตอนต้น แต่ทั้ งน้ีทันตแพทย์ให้ความเห็นว่าหน่วยงานท่ีเป็นผู ้
ประชาสัมพนัธ์, จดัท าข้อมูลเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการจดัฟัน ควรจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ, ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นกลาง ไม่มีเร่ืองผลประโยชน์หรือการคา้มา
แอบแฝง อาทิเช่น สมาคมทนัตแพทยจ์ดัฟัน, ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
หรือหน่วยงานของรัฐ อนัไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 
   4.2.3.4 ข้อดีของการจัดฟัน 
   ในประเด็นเก่ียวกบัขอ้ดีของการจดัฟัน วยัรุ่นมองวา่ขอ้ดีของการจดัฟัน 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความสวยงาม  โดยวยัรุ่นมองวา่การจดัฟันท าให้ฟันเรียงตวัสวยข้ึน ไม่วา่ก่อน
จดัฟันจะมีปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง หรือฟันล้ม เม่ือจดัฟันเสร็จแล้วก็จะสามารถแก้ไข
ความผิดปกติได ้ท าให้ฟันเรียงตวัเป็นระเบียบสวยงาม  (2) การพฒันาบุคลิกภาพ และเสริมสร้าง
ความมัน่ใจ โดยวยัรุ่นมองวา่เม่ือจดัฟันแลว้จะท าให้ดูสวยข้ึน  ยิ้มสวยข้ึน ช่วยเพิ่มความมัน่ใจใน
ตวัเองมากข้ึน กลา้ยิม้ กลา้แสดงออก ท าให้บุคลิกของตนเองดูดีข้ึน  (3) การตามกระแสแฟชัน่ โดย
วยัรุ่นมองว่าการจดัฟันท าให้ไดต้ามกระแสแฟชั่นซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบนั ท าให้รู้สึกว่า
ตนเองทนัสมยั และภูมิใจท่ีไดท้  าเหมือนคนอ่ืนโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อน และดาราวยัรุ่น ซ่ึงจดัฟัน
กนัเป็นจ านวนมาก 
   ในขณะท่ี ส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทย ์ ให้ความเห็นว่าขอ้ดีของการจดั
ฟัน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การพฒันาระบบการบดเค้ียวและการสบฟัน โดยทนัตแพทยม์องวา่การ
จดัฟันช่วยแกไ้ขปัญหาการสบฟันและการบดเค้ียวท่ีผิดปกติ ท าให้ฟันท าหนา้ท่ี (function) ไดดี้ข้ึน 
ทั้งในแง่การสบฟัน, การบดเค้ียว และการใชง้านอ่ืนๆ  (2) ความสวยงาม โดยทนัตแพทยม์องวา่การ
จดัฟันจะท าใหเ้กิดความสวยงามแก่วยัรุ่น เม่ือการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันเสร็จส้ินแลว้ ฟันจะเขา้
ท่ีเป็นระเบียบ ยิ้มแลว้ดูสวยงาม รูปหน้าดูสวยข้ึน ท าให้วยัรุ่นเกิดความพึงพอใจ (3) การพฒันา
บุคลิกภาพ และเสริมสร้างความมัน่ใจ โดยทนัตแพทยม์องว่า  การจดัฟันท าให้บุคลิกดี มีความ
มัน่ใจมากข้ึนเน่ืองจากภายหลงัจากการจดัฟันเสร็จแล้ว ฟันเรียงตวัสวยข้ึน จึงท าให้วยัรุ่นรู้สึกว่า
ตนเองสวยข้ึน เกิดความมัน่ใจในการยิม้, การเขา้สังคม และท าให้บุคลิกภาพดีข้ึน ทั้งน้ีทนัตแพทย์
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มองว่าจุดมุ่งหมายหลกัของการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน คือเพื่อให้ฟันท าหน้าท่ีได้ดีข้ึน ส่วน
ความสวยงามและบุคลิกภาพท่ีดีข้ึนนั้น เป็นผลพลอยไดท่ี้ตามมาจากการจดัฟัน  
   4.2.3.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 
   ในประเด็นเก่ียวกบัขอ้เสียของการจดัฟัน วยัรุ่นมองวา่ขอ้เสียของการจดั
ฟัน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  (1) ความเจบ็ปวดระหวา่งขั้นตอนการรักษา  โดยวยัรุ่นมองวา่การจดัฟันจะ
ท าให้เกิดความเจ็บปวดระหวา่งขั้นตอนการรักษา โดยเฉพาะอาการปวดฟันจากการใส่อุปกรณ์จดั
ฟัน และอาการเจ็บจากบาดแผลท่ีลวดเก่ียวกระพุง้แกม้  (2) ความล าบากในการรับประทานอาหาร 
โดยวยัรุ่นมองว่าการจดัฟันจะท าให้รับประทานอาหารล าบาก และไม่สามารถรับประทานบาง
ประเภทได ้ (3) ค่าใชจ่้ายท่ีสูง โดยส่วนหน่ึงของวยัรุ่นมองวา่การจดัฟันมีค่าใชจ่้ายท่ีแพง และเป็น
การส้ินเปลือง  
   ในขณะท่ี ส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทย ์ ให้ความส าคญักบัผลขา้งเคียง
ของการรักษา และความไม่ถาวรของการรักษาเป็นหลกั โดยให้ความเห็นวา่ขอ้เสียของการจดัฟัน 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่  (1) ความเส่ียงในการเกิดฟันผุ และเหงือกอกัเสบ โดยทนัตแพทยใ์ห้ความเห็นวา่ 
เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคฟันผ ุและเหงือกอกัเสบ โดยให้เหตุผลวา่ การใส่เคร่ืองมือจดัฟันจะท าให้
ท าความสะอาดฟันไดย้ากมากกวา่ปกติ โดยเฉพาะในกรณีท่ีคนไขจ้ดัฟันดูแลท าความสะอาดฟันได้
ไม่ดี  จะท าให้เกิดโรคฟันผุและเหงือกอกัเสบไดง่้าย  (2) ความเส่ียงในการเกิดรากฟันละลาย จาก
การเคล่ือนฟัน โดยทนัตแพทยใ์หค้วามเห็นวา่ การจดัฟันอาจท าให้เกิดรากฟันละลายไดบ้า้ง โดยอยู่
ในระดบัเล็กน้อยและไม่มีผลต่อความแข็งแรงของฟัน  แต่หากใช้แรงเคล่ือนฟันไม่เหมาะสม, ใช้
แรงในการจดัฟันมากเกินไป, ใชเ้วลาในการรักษายาวนานเกินไป อาจจะเพิ่มโอกาสในการเกิดราก
ฟันละลายหรือฟันตายมากยิ่งข้ึน  (3) การคืนกลบัของฟัน โดยทนัตแพทยใ์ห้ความเห็นวา่  หลงัจาก
จดัฟันเสร็จแลว้ มีโอกาสท่ีจะเกิดการคืนกลบัของฟัน (Relapse) เช่น ฟันห่างข้ึน,ฟันบิดหมุน หรือ
ผิดต าแหน่งไปจากเดิมได้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีคนไขไ้ม่ใส่เคร่ืองมือคงสภาพ (Retainer) ตาม
ค าแนะน าของทนัตแพทย ์ 
 


