
 
บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการ

รักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน” น้ี    มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหว่าง
ทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาถึงความแตกต่างของการให้ความหมายของข้อมูลเก่ียวกับการจัดฟัน ในมุมมองของ          
ทนัตแพทย ์และ กลุ่มเด็กวยัรุ่นตอนตน้  โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มเด็กวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีช่วงอายุระหวา่ง 12 -15 ปี จ  านวน 30 คน (วยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่น
ท่ีก าลงัสนใจอยากจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟัน ประเภทละ10 คน) และกลุ่มทนัตแพทยท่ี์ท างาน
อยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีช่วงอายุระหวา่ง 28 - 56 ปี และมีประสบการณ์การท างานอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 3 - 33 ปี จ  านวน 20 คน (ทนัตแพทยท์ัว่ไป และทนัตแพทยจ์ดัฟัน ประเภทละ10 คน) 
 การเก็บขอ้มูลใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณ 2.5 เดือน คือตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 
13 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
selection) เพื่อให้ไดก้ลุ่มท่ีมีคุณสมบติัครบตามปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษา และจากความสมคัรใจของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด สร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ก่อนสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะท าความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอยา่งโดยการพูดคุยเร่ืองทัว่ไปก่อนเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์ไวร้ะดบัหน่ึง ในการนดัสัมภาษณ์กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ ซ่ึงใชโ้รงเรียนมธัยมศึกษา
ประจ าจงัหวดัแห่งหน่ึงเป็นพื้นท่ีในการศึกษานั้น ไดท้  าการติดต่อประสานงานกบัครูซ่ึงรับผิดชอบ
ดา้นงานสุขศึกษาของโรงเรียน โดยนดัท าการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาซ่ึงนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งสะดวก
และไม่กระทบต่อการเรียน  และในการนัดสัมภาษณ์กลุ่มทนัตแพทยน์ั้น จะนัดวนั เวลา สถานท่ี
ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของทนัตแพทยผ์ูใ้หส้ัมภาษณ์ โดยระหวา่งการสัมภาษณ์จะขออนุญาตบนัทึก
เทปเสียงไวด้ว้ย ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละรายใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 60 นาที และ
หลงัจากถอดเทปค าให้สัมภาษณ์แล้ว ไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยสุ่มให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์อ่านค าให้สัมภาษณ์ด้วย แล้วจึงน าผลมาวิเคราะห์ จ าแนกหมวดหมู่  และสรุปผล 
ผลการวิจยั  โดยผูว้ิจยัไดล้  าดบัผลของการสรุปวิจยัไว ้3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 มุมมองของขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันในกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา  ส่วนท่ี 2 มุมมองของขอ้มูลข่าวสาร
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เก่ียวกบัการจดัฟันในกลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา   และส่วนท่ี 3 ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัฟันระหวา่งกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.1.1 มุมมองของข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดฟันในกลุ่มวยัรุ่นทีเ่ข้าร่วมการศึกษา    

 กลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา ทั้งวยัรุ่นทัว่ไป, วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจจดัฟัน และวยัรุ่นท่ีก าลงั
จดัฟัน มีมุมมองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฟันไปในทางเดียวกนั โดยทั้งน้ี วยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟันให้
ความหมายของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันโดยผา่นประสบการณ์ตรงซ่ึงตนเองไดห้าขอ้มูลมา
และสัมผสัด้วยตนเอง ในส่วนของวยัรุ่นทัว่ไปและวยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจจดัฟัน ให้ความหมายของ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันโดยผา่นการหาขอ้มูลดว้ยตนเองและจากประสบการณ์ของเพื่อน
หรือคนรอบขา้ง ดงัสรุปไดด้งัน้ี 
  5.1.1.1 สาเหตุทีต้่องการจัดฟัน   
  สาเหตุส าคญัท่ีวยัรุ่นคิดวา่ตอ้งการจดัฟัน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

   (1) ปัญหาเร่ืองความสวยงามและผลของการจดัฟัน 
   (2) การใหค้วามส าคญักบัการยอมรับในกลุ่มเพื่อน 

   (3) อิทธิพลของผูป้กครอง 
  5.1.1.2 ข้อมูลทีต้่องการทราบในการจัดฟัน  
  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่นตอ้งการทราบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) ค่าใชจ่้าย 
                (2) ระยะเวลาในการจดัฟัน 
   (3) ขั้นตอนการรักษา 
   (4) ผลการรักษา 
   (5) สถานท่ีจดัฟัน 
  5.1.1.3 แหล่งแสวงหาข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 
  แหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีวยัรุ่นมองวา่เหมาะสมและง่ายต่อการ
เขา้ถึงมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่    
   (1) อินเทอร์เน็ต  

   (2) ผูท่ี้มีประสบการณ์จดัฟัน 
   (3) ทนัตแพทย ์
   (4) ผูป้กครอง 
   (5) ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน  
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  5.1.1.4 ข้อดีของการจัดฟัน 
  ขอ้ดีของการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
    (1) ความสวยงาม 

   (2) การพฒันาบุคลิกภาพ และเสริมสร้างความมัน่ใจ  
   (3) การตามกระแสแฟชัน่ 
  5.1.1.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 
  ขอ้เสียของการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

   (1) ความเจบ็ปวดระหวา่งขั้นตอนการรักษา 
   2) ความล าบากในการรับประทานอาหาร 

   3) ค่าใชจ่้ายท่ีสูง 
 
 5.1.2 มุมมองของข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดฟัน ในกลุ่มทนัตแพทย์ทีเ่ข้าร่วมการศึกษา 

 กลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ทั้งทนัตแพทยท์ัว่ไป และทนัตแพทยจ์ดัฟัน มีมุมมอง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฟันไปในทางเดียวกนั โดยทั้งน้ี ทนัตแพทยจ์ดัฟันให้ความหมายของ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันโดยผา่นประสบการณ์ตรงในการจดัฟันให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ 
และขอ้มูลเชิงวิชาการเฉพาะทางในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ในส่วนของทนัตแพทยท์ัว่ไป
นั้นใหค้วามหมายของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันโดยผา่นประสบการณ์การให้ค  าปรึกษาและ
การรักษาทางทนัตกรรมให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ และขอ้มูลเชิงวิชาการทัว่ไปในการรักษาทาง           
ทนัตกรรมจดัฟัน ดงัสรุปไดด้งัน้ี 
  5.1.2.1 ข้อบ่งช้ีในการจัดฟัน   
  ขอ้บ่งช้ีในการจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย ์ ไดแ้ก่   
   (1) ความผดิปกติในการสบฟัน 
   (2) ความตอ้งการของวยัรุ่น 
  5.1.2.2 ข้อมูลทีค่วรทราบในการจัดฟัน  
   ขอ้มูลท่ีวยัรุ่นตอนตน้ควรทราบเก่ียวกบัการจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย์ 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่    
   (1) ความจ าเป็นในการจดัฟัน 
                (2) ทนัตแพทยจ์ดัฟัน 
   (3) การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน  
   (4) แผนการรักษา 
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   (5) การคงสภาพหลงัจดัฟัน 
  5.1.2.3 แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 
  แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันให้เข้าถึงกลุ่มวยัรุ่นในมุมมองของทนัต
แพทย ์ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
   (1) อินเทอร์เน็ต 
   (2) โทรทศัน์ 
   (3) โรงเรียน 
   (4) วทิย ุ
   (5) ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน 
   5.1.2.4 ข้อดีของการจัดฟัน 
   ขอ้ดีของการจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย ์3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

   (1) การพฒันาระบบการบดเค้ียว และการสบฟัน 
   (2) ความสวยงาม 

   (3) การพฒันาบุคลิกภาพ และเสริมสร้างความมัน่ใจ   
  5.1.2.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 

    ขอ้เสียของการจดัฟันในมุมมองของวยัรุ่น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
    (1)  ความเส่ียงในการการเกิดฟันผ ุและเหงือกอกัเสบ  
   (2)  ความเส่ียงในการเกิดรากฟันละลาย จากการเคล่ือนฟัน 
   (3)  การคืนกลบัของฟัน 
 
   5.1.3 ช่องว่างของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฟันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มทันตแพทย์
ทีเ่ข้าร่วมการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา กลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทยมี์ช่องวา่ง
ของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันอยู่ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการให้ความหมายและมุมมองของขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจดัฟันท่ีแตกต่างกนัระหว่างผูส่้งสาร (ทนัตแพทย์) และผูรั้บสาร (วยัรุ่น
ตอนต้น) รวมทั้งการไม่ทราบข้อมูลและมุมมองของกันและกัน โดยประเด็นท่ีท าการศึกษา มี
ทั้งหมด 5 ประเด็น อนัไดแ้ก่  
  5.1.3.1 ความจ าเป็นในการจัดฟัน 
  ในมุมมองของวยัรุ่นส่วนใหญ่  มองวา่เหตุผลความจ าเป็นในการจดัฟันของวยัรุ่น
คือ ตอ้งการจดัฟันเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองความสวยงามและหวงัผลท่ีตามมาของการจดัฟันท่ีสามารถ
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ท าให้ตวัเองดูดีและมีความมัน่ใจข้ึน ประกอบกบัความนิยมในการจดัท่ีมองวา่หากจดัฟันจะท าให้
รู้สึกวา่ไดต้ามกระแสแฟชัน่ ดูน่ารัก ทนัสมยั และไดท้  าตามอยา่งเพื่อนในกลุ่ม  
  ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทย ์มองว่าวยัรุ่นสมควรไดรั้บการจดัฟัน ใน
กรณีท่ีมีความผิดปกติในการสบฟันในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงสมควรไดรั้บการแกไ้ขโดยการรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟันเป็นหลกั  แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัค  านึงถึงความตอ้งการของวยัรุ่นร่วมด้วย โดย
วยัรุ่นท่ีจดัฟันควรเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการอยากจดัฟันเพื่อแกไ้ขความผิดปกติของฟันซ่ึงตนเองเกิด
ความไม่พึงพอใจ และไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีวยัรุ่นอยากจดัฟันเพื่อตามเพื่อน หรือตามกระแสแฟชัน่  
  5.1.3.2 ข้อมูลในการจัดฟัน 

  กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันในส่วนของ ค่าใชจ่้าย
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือระยะเวลาในการจดัฟัน, ขั้นตอนในการรักษา และสถานท่ีจดั
ฟัน เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัฟันของตนเอง และใชป้ระกอบการตดัสินใจในการจดัฟัน
กบัสถานท่ีท่ีมีความรู้สึกพึงพอใจ และตรงกบัความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั  

  ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทยใ์หค้วามส าคญักบัขอ้มูลความรู้เชิงวิชาการ 
และความถูกตอ้งเหมาะสมเก่ียวกบัการจดัฟัน โดยมองวา่ขอ้มูลส าคญัท่ีวยัรุ่นควรทราบเก่ียวกบัการ
จดัฟันมากท่ีสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการจดัฟันในกรณีของตนเอง รองลงมาคือ รูปแบบ
ของทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน, การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน , แผนการ
รักษา และ การคงสภาพภายหลงัจดัฟัน โดยทนัตแพทยม์องว่าวยัรุ่นควรจะรู้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ เพราะถา้หากวยัรุ่นไม่ให้ความร่วมมือ การรักษาก็อาจไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีตั้งใจไว ้หรืออาจจะเกิดความลม้เหลวในการรักษาตามมาภายหลงัได ้
  5.1.3.3 แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัการจัดฟัน 
  แหล่งขอ้มูลท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่ใชใ้นการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน  และคิด
ว่าเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันให้แก่กลุ่มวยัรุ่นมากท่ีสุด อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่ใชห้าขอ้มูลต่างๆและใช้ติดต่อส่ือสารกนัเป็น
ประจ าอยูแ่ลว้ โดยส่วนใหญ่จะท าโดยการหาขอ้มูลผา่น search engine (เช่น google) หากมีใครพูด
ถึงเก่ียวกบัการจดัฟันก็เขา้ไปศึกษา, ตั้งเป็นกระทูถ้ามในเวบ็ไซตท่ี์มีการตอบโต,้ และส่ือสารผ่าน
สังคมออนไลน์ (เช่น facebook, twitter) ส่วนแหล่งแสวงหาขอ้มูลท่ีเห็นวา่เหมาะสมรองลงมาคือ 
การสอบถามจากผูท่ี้มีประสบการณ์การจัดฟันโดยตรง, การปรึกษาทันตแพทย์, การปรึกษา
ผูป้กครอง และการศึกษาขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน  
  ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทย ์มองวา่แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดั
ฟันท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ให้แก่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกบั
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กลุ่มวยัรุ่น แต่ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคม 
ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้วยัรุ่นเลือกศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือได ้มิเช่นนั้น
อาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิด และเกิดผลเสียตามมาได้ โดยเฉพาะเก่ียวกบัในส่วนของการจดัฟัน
แฟชัน่  ส่วนแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเห็นวา่เหมาะสมรองลงมา ไดแ้ก่ การเผยแพร่ผา่นทางโทรทศัน์, 
การออกให้ความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีโรงเรียนโดยตรง, การเผยแพร่ผ่านทางวิทย ุ และ
การเผยแพร่ผา่นทางส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟันท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงของกลุ่มวยัรุ่น โดยส่วนหน่ึง
ของทนัตแพทยม์องวา่หน่วยงานท่ีเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์, จดัท าขอ้มูลเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการจดั
ฟันท่ีถูกตอ้งควรจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ, ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
กลาง ไม่มีเร่ืองผลประโยชน์หรือการคา้มาแอบแฝง  
  5.1.3.4 ข้อดีของการจัดฟัน  
  กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่มองว่าขอ้ดีของการจดัฟันอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสวยงามท่ี
เกิดข้ึนตามมาจากการจดัฟัน รองลงมาคือ การพฒันาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมัน่ใจ และการ
ไดต้ามกระแสแฟชัน่และท าใหรู้้สึกวา่ตนเองไดท้  าตามกลุ่มเพื่อน  
  ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทยใ์ห้ความเห็นวา่ ขอ้ดีของการจดัฟันอนัดบั
แรกคือ การแกไ้ขปัญหาการสบฟันและการบดเค้ียวท่ีผดิปกติ ท าให้ฟันท าหนา้ท่ี (function) ไดดี้ข้ึน 
ส่วนความสวยงามและบุคลิกภาพท่ีดีข้ึนนั้น เป็นผลพลอยไดท่ี้ตามมาจากการจดัฟัน  
  5.1.3.5 ข้อเสียของการจัดฟัน 
  กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีกระทบกระเทือนชีวิตประจ าวนัของ
ตน โดยมองว่าขอ้เสียของการจดัฟันอนัดับแรก ได้แก่ ความเจ็บปวดระหว่างขั้นตอนการรักษา 
รองลงมาคือ ความล าบากในการรับประทานอาหาร และค่าใชจ่้ายท่ีแพง  
  ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มทนัตแพทย  ์ ให้ความส าคญักบัผลขา้งเคียงของการ
รักษา และความไม่ถาวรของการรักษาเป็นหลกั โดยให้ความเห็นว่าขอ้เสียของการจดัฟัน ไดแ้ก่  
ความเส่ียงในการเกิดฟันผุและเหงือกอกัเสบ ระหวา่งการใส่เคร่ืองมือจดัฟัน, ความเส่ียงในการเกิด
รากฟันละลาย จากการเคล่ือนฟัน และการคืนกลบัของฟันในกรณีท่ีคนไขไ้ม่ใส่เคร่ืองมือคงสภาพ
ตามค าแนะน าของทนัตแพทย ์ 
 
  ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟัน ระหวา่งกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทย ์ในแต่
ละประเด็น ดงัสรุปไวด้งัตารางท่ี 3 ซ่ึงอยูใ่นหนา้ถดัไป 
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ตารางที ่3  ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา 
ประเด็น กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มทนัตแพทย์ 

1. ความจ าเป็น 
    ในการจัดฟัน 

 ปัญหาเร่ืองความสวยงาม และ 
ผลของการจดัฟัน 

 การใหค้วามส าคญักบัการ
ยอมรับในกลุ่มเพื่อน 

 อิทธิพลของผูป้กครอง 

 ความผดิปกติในการสบฟัน 
 ความตอ้งการของวยัรุ่น 

2. ข้อมูลที่ 
    ควรทราบ 
    ในการจัดฟัน 
     
 

 ค่าใชจ่้าย 
 ระยะเวลาในการจดัฟัน 
 ขั้นตอนการรักษา 
 ผลการรักษา 
 สถานท่ีจดัฟัน 

 ความจ าเป็นในการจดัฟัน 
 ทนัตแพทยจ์ดัฟัน 
 การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน  
 แผนการรักษา 
 การคงสภาพหลงัจดัฟัน 

3. แหล่งข้อมูล 
    เกีย่วกบัการ 
    จัดฟัน 
 

 อินเทอร์เน็ต 
 ผูท่ี้มีประสบการณ์จดัฟัน 
 ทนัตแพทย ์
 ผูป้กครอง 
 ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน 

 อินเทอร์เน็ต 
 โทรทศัน์ 
 โรงเรียน 
 วทิย ุ
 ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน 

4. ข้อดีของ 
    การจัดฟัน 

 ความสวยงาม 
 การพัฒนา บุค ลิ กภาพ  แล ะ

เสริมสร้างความมัน่ใจ  
 การตามกระแสแฟชัน่ 

 การพฒันาระบบการบดเค้ียว และ
การสบฟัน 

 ความสวยงาม 
 ก า รพัฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ  แ ล ะ

เสริมสร้างความมัน่ใจ  
 5. ข้อเสียของ 

   การจัดฟัน 
 ความเจ็บปวดระหว่างขั้นตอน

การรักษา 
 ความล าบากในการรับประทาน

อาหาร 
 ค่าใชจ่้ายท่ีสูง 

 ความเส่ียงในการเกิดฟันผุ และ
เหงือกอกัเสบ  

 ความเ ส่ียงในการ เ กิดรากฟัน
ละลาย จากการเคล่ือนฟัน 

 การคืนกลบัของฟัน  
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
จากค าถามของการศึกษา ท่ีตอ้งการศึกษาถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันในมุมมอง

ของทนัตแพทย ์และ กลุ่มเด็กวยัรุ่นอายุ 12-15 ปี ว่าเป็นอยา่งไร มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม
อย่างไร และช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหว่างทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทาง
ทนัตกรรมจดัฟันเป็นอย่างไร ผูว้ิจยัไดล้  าดบัผลของการวิจยัเป็นล าดบัไว ้โดยเร่ิมตั้งแต่มุมมองใน
ส่วนของวยัรุ่น, มุมมองในส่วนของทนัตแพทย ์และช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟัน
ระหว่างทั้งสองกลุ่ม ในส่วนของการอภิปรายผลน้ี ผูว้ิจยัก็จะอภิปรายผลเป็นล าดบัเช่นกนั ดงัน้ี 
  5.2.1 ทศันคติของวยัรุ่นตอนตน้ต่อการจดัฟัน 

   5.2.2 การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 
   5.2.3 สิทธิของผูป่้วย 
   5.2.4 ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพ และการรู้เท่าทนัดา้นสุขภาพ  

 
    5.2.1 ทศันคติของวยัรุ่นตอนต้นต่อการจัดฟัน 

 จากผลการศึกษา พบวา่วยัรุ่นตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมการศึกษาให้ความส าคญักบัการจดั
ฟันในแง่ของความสวยงามเป็นหลกั โดยมองวา่การจดัฟันจะท าให้ฟันเรียงตวัสวยข้ึน ไม่วา่ก่อนจดั
ฟันจะมีปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง หรือฟันลม้ เม่ือจดัฟันเสร็จแลว้ก็จะสามารถแกไ้ขความ
ผิดปกติได ้ท าให้ฟันเรียงตวัเป็นระเบียบสวยงาม  ตลอดจนท าให้ตนเองดูสวยข้ึน ยิม้สวยข้ึน ช่วย
เพิ่มความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน กลา้ยิ้ม กลา้แสดงออก ท าให้บุคลิกของตนเองดูดีข้ึน  จะไดเ้พิ่ม
ความมัน่ใจซ่ึงการท่ีวยัรุ่นให้ความส าคญัในการจดัฟันในลกัษณะดงักล่าวนั้น สอดคลอ้งกบัท่ี ศรี
เรือน แกว้กงัวาล (2549)  กล่าวถึงความส าคญัของวยัรุ่นตอนตน้ไวว้่า กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้เป็นวยัท่ี
เร่ิมตอ้งการรู้จกัตนเอง อยากฝักใฝ่ความงาม ความเจริญเติบโต ความเขา้รูปเขา้รอยไดส้ัดส่วนของ
ร่างกาย  ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงทางกายของเด็กระยะน้ีเป็นไปอย่างมากและรวดเร็ว จึงเกิด
ความต่ืนใจ ความไม่แน่ใจ ประกอบกบัเป็นระยะเวลาท่ีเด็กแสวงหาความภูมิใจในตนเอง ความช่ืน
ชอบจากเพื่อน จากสังคม จากเพศตรงขา้ม ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ีดูดี  วยัรุ่น
ในช่วงน้ีจึงให้ความสนใจเก่ียวกับความสวยงาม และการแต่งตวั ท่ีท าให้ตนเองเกิดความมัน่ใจ 
ไดรั้บการยอมรับจากสังคม กลุ่มเพื่อน และเลียนแบบผูท่ี้ตนช่ืนชอบ  
  ส่วนหน่ึงของกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมการศึกษา มองว่าการจดัฟันจะท าให้เขารู้สึก
ภาคภูมิใจว่าได้ท าตามกลุ่มเพื่อนซ่ึงส่วนใหญ่จะจดัฟันกนั รู้สึกว่าไม่แปลกแยกจากเพื่อน และ
ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ซ่ึงตรงกบัท่ี Craig และ Baucum (1999) ไดอ้ธิบายถึงพฒันาการ
ทางบุคลิกภาพของวยัรุ่น ซ่ึงมองว่าการยอมรับของสมาชิกในกลุ่มเป็นส่ิงส าคญัมาก และวยัรุ่นท่ี
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ได้รับการยอมรับในกลุ่มจะมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชัดกบัวยัรุ่นท่ีกลุ่มไม่ยอมรับ  
ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงท่ีการกดดนัทางสังคมของกลุ่มเพื่อนมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะ
ในช่วง 11 -13 ปี เกา้สิบเปอร์เซ็นตข์องวยัรุ่นจะคิดถึงตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อน และจาก
ทฤษฏีของจูดิธ ริช แฮร์ริส เร่ืองความสัมพนัธ์ของสังคมเป็นกลุ่ม (Theory of Group Socialization) 
กล่าวไวว้่า พฤติกรรมของวยัรุ่นจะถูกหล่อหลอมดว้ยเพื่อนมากกว่าพ่อแม่   วยัรุ่นจะมีความรู้สึก
เครียดหรือหดหู่นอ้ยลง ถา้มีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นก าลงัใจให ้
  ในการศึกษาน้ีวยัรุ่นส่วนหน่ึงยงัมองว่าการจดัฟันท าให้เขาไดต้ามกระแสแฟชัน่
ซ่ึงก าลังเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบนั โดยมองว่าการท่ีวยัรุ่นใส่เคร่ืองมือจัดฟันแล้วดูดี ดูน่ารัก ดู
ทนัสมยั ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างดาราวยัรุ่นซ่ึงจดัฟันกนัเป็นจ านวนมาก จากประสบการณ์ของ
ทนัตแพทยจ์ดัฟันท่ีเขา้ร่วมการศึกษาเล่าให้ฟังว่ามีวยัรุ่นส่วนหน่ึงรบเร้าขอให้ผูป้กครองพามาจดั
ฟันเพียงเพราะตอ้งการใส่เคร่ืองมือจดัฟันโดยไม่ตอ้งการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน และมีวยัรุ่นอีก
ส่วนหน่ึงท่ีเคยติดเคร่ืองมือจัดฟันแฟชั่นกับหมอเถ่ือนมาก่อน โดยให้เหตุผลว่าเม่ือก่อนยงัมี
ค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันจึงติดเคร่ืองมือจดัฟันแฟชัน่ชัว่คราวไปก่อน
จะได้ตามกระแสนิยมและเขา้กลุ่มกบัเพื่อนได้ ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นน้ีสอดคล้องกบัท่ี ธงชยั วชิร
โรจน์ไพศาล (2552) ไดก้ล่าวถึงการจดัฟันของวยัรุ่นไทยวา่มีเพิ่มมากจนกระทัง่เกิดเป็นกระแสการ
จดัฟันแฟชั่นในประเทศไทยข้ึน และได้ลงในวารสารทางทนัตแพทย์จดัฟันของโลก (World 
Journal of Orthodontics) ในปี พ.ศ.2548 ในหวัขอ้เร่ือง Braces as a “fashion statement” in the land 
of smile  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัฟันแฟชัน่จึงน่าจะเป็นค่านิยมท่ีผดิปกติของวยัรุ่นไทย  
  ส่วนหน่ึงของวยัรุ่นตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมการศึกษาให้ความเห็นว่า การตดัสินใจใน
การจดัฟันของตนนั้นข้ึนอยู่กบัผูป้กครอง โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมในการหาขอ้มูลและตอ้งผ่าน
การยินยอมจากผูป้กครอง ตนเองจึงจะสามารถจดัฟันได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ศรีเรือน แกว้กงัวาล 
(2549) กล่าวไวว้า่กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุประมาณ 12 -15 ปี  ถือเป็นช่วงวยัแรกรุ่น 
(Early adolescence) ซ่ึงยงัมีพฤติกรรมค่อนขา้งไปทางเด็กอยูม่าก และยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และท่ี 
วิทยา เชียงกุล (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีนกัจิตวิทยามองวา่เป็นช่วงเส่ียงภยัสูง เน่ืองจาก
ระบบทุนนิยมโลกปัจจุบนัมุ่งเอาเปรียบและคา้ก าไรจากวยัรุ่นผูซ่ึ้งอยูใ่นวยัท่ีจะตกเป็นเหยื่อไดง่้าย
และเป็นตลาดส าหรับสินคา้หลายอยา่ง ผูป้กครองจึงค่อนขา้งมีบทบาทต่อการตดัสินใจของวยัรุ่น
ตอนตน้มากกวา่วยัรุ่นตอนกลางและวยัรุ่นตอนปลาย 

 มุมมองทศันคติของวยัรุ่นดงัท่ีกล่าวมาในการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ธนิดา โพธ์ิดี (2550) ท่ีไดศึ้กษาถึง ประสบการณ์ วิธีคิด การให้ความหมาย และคุณค่าเชิงสัญลกัษณ์
เก่ียวกบัเคร่ืองมือจดัฟัน และบริบททางสังคมท่ีมีส่วนผลกัดนัให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมการจดัฟัน โดย
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พบวา่ วยัรุ่นมีประสบการณ์ การให้ความหมาย และคุณค่าต่อเคร่ืองมือจดัฟัน 3 ประเด็น
ใหญ่ๆ คือ (1) เคร่ืองมือจดัฟัน เป็นเคร่ืองประดบัท่ีวยัรุ่นบริโภคเพื่อใชแ้สดง “ภาพลกัษณ์/
อตัลกัษณ์ของตน” (2) เคร่ืองมือจดัฟัน เป็นส่ือท่ีใช้ในการแสดงสัญญะทางชนชั้น ความ
ร ่ ารวย และความทนัสมยั                        (3) เคร่ืองมือจดัฟันเป็น เคร่ืองมือท่ีน าไปสู่การ
สร้างทุนทางกายภาพให้กบัชีวิต ส่วนบริบททางสังคมท่ีผลกัดนัให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมการ
จดัฟัน ได้แก่ กลยุทธการตลาดและผลจากการผลกัดนัของวิชาชีพ  กลุ่มเพื่อน และ
ผูป้กครอง แสดงให้เห็นวา่วิถีชีวิตของวยัรุ่นมีการบริโภคมากมายหลายระดบั ตั้งแต่การ
บริโภคตามความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต ไปจนถึงการบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็นของ
ร่างกาย แต่เป็นการบริโภคเพื่อแสดงสัญญะหรืออตัลกัษณ์ตวัตน เช่น ความสวยงาม น่ารัก 
ชนชั้น และฐานะทางเศรษฐกิจ การจดัฟันของเด็กวยัรุ่นจึงมีความหมายไปไกลกว่าการ
รักษา เพราะเคร่ืองมือจดัฟันมีความหมายในเชิงสังคมดว้ย ซ่ึงวิธีการท่ีวยัรุ่นใชใ้นการสร้าง
สัญญะ และ อตัลกัษณ์เช่นน้ียงัน าไปสู่เป้าหมายของการมีร่างกายท่ีสมบูรณ์สวยงามตาม
ลกัษณะในอุดมคติเพื่อประโยชน์ในการน าใชใ้นการสร้างทุนซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของ
ผูป้กครองดว้ย   

 นอกจากน้ี ทศันคติของกลุ่มวยัรุ่น ยงัมีความใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ 
Trulsson และคณะ (Trulsson, et al.,2002, อา้งใน ธนิดา, 2551) ซ่ึงศึกษาวิธีคิดและการให้
คุณค่ากบัการจดัฟันของวยัรุ่นซ่ึงท าให้พวกเขาตดัสินใจเขา้รับการรักษา โดยสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 5 ประเด็น ซ่ึงในแต่ละประเด็นก็ยงัมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ 1) การมี
ปัจจยัต่างๆ ผลักดนัให้ตดัสินใจเข้ารับการรักษา (Forced decision-making) โดยท่ี
คณะผูว้จิยัพบวา่ การตดัสินใจของวยัรุ่นเหล่าน้ีไม่สามารถหลุดพน้ออกไปจากบรรทดัฐาน 
และการสร้างคุณค่าท่ีมีอยูใ่นสังคม ซ่ึงบรรทดัฐานเหล่านั้นก็ถูกสร้างข้ึนมาจากส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ รวมถึงส่ือท่ีน าเสนอในเร่ืองภาพลกัษณ์ของร่างกายในอุดมคติ (ideal body image) 
นอกจากน้ีพวกเขายงัไดรั้บแรงสนบัสนุนมาจากทั้งทนัตแพทย ์กลุ่มเพื่อน และสมาชิกใน
ครอบครัวอีกดว้ย ซ่ึงในขอ้น้ีนบัว่าเป็นเหตุผลหลกัของกลุ่มวยัรุ่นในการตดัสินใจเขา้รับ
การรักษา และยงัช้ีให้เห็นถึงอ านาจหรือพลงัของกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 2) ความตอ้งการให้ตนเองเหมือนกบัคนอ่ืนๆ (Being like everyone else) ท าให้
พวกเขารู้สึกวา่เป็นพวกเดียวกนั 3) การถูกวินิจฉยัจากทนัตแพทยว์า่มีความผิดปกติ (Being 
diagnosed) 4) การมุ่งความสนใจไปท่ีปากและฟันของตนเอง (Focusing on the mouth) 
และ 5) การท าตามค่านิยมในสังคม (Obeying social norms) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการ
ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มอา้งอิง ดว้ย 
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  5.2.2 การรักษาทางทนัตกรรมจัดฟัน     
  จากการศึกษาพบวา่ การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันในมุมมองของทนัตแพทยน์ั้น 
ให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบการบดเค้ียวและการสบฟัน โดยมองว่าการจดัฟันจะช่วยแกไ้ข
ปัญหาการสบฟันและการบดเค้ียวท่ีผิดปกติ ท าให้ฟันท าหนา้ท่ี (function)ไดดี้ข้ึน ทั้งในแง่การสบ
ฟัน, การบดเค้ียว และการใชง้านอ่ืนๆ ในส่วนของความสวยงามและบุคลิกภาพ ทนัตแพทยม์องวา่
เป็นผลพลอยไดท่ี้ตามมาจากการจดัฟัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Richmond และคณะ (Richmond et al, 
1993)  ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการรักษาทางทนัตกรรมจัดฟันคือ เพื่อให้ได้การสบฟันปกติ 
ประกอบไปดว้ยลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ 1) ท าให้สุขภาพของอวยัวะในช่องปากปกติ ไม่มี
พยาธิสภาพใด ๆ 2) ท าใหร้ะบบบดเค้ียวท าหนา้ท่ีไดดี้  3) ท าให้การสบฟันสมดุลมัน่คง  และ 4) ท า
ให้เกิดความสวยงามของฟันและใบหนา้  โดยในทศันะคติของทนัตแพทยจ์ดัฟันส่วนใหญ่ จะเนน้
ให้การรักษาเพื่อประโยชน์ 3 ประการแรก ซ่ึงจะไดค้วามสวยงามตามมา แต่ในทศันคติของผูม้าท า
การรักษานั้น ส่วนใหญ่จะมาดว้ยความสวยงามเป็นหลกั 

 ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา ให้ความเห็นวา่ วยัรุ่นควรจะรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยวยัรุ่นควรจะตอ้งรู้ว่าทนัตแพทยท่ี์ท า
การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมีทั้งแบบท่ีจบจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจาก ก.พ. ซ่ึงเป็น      
ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางดา้นการจดัฟันโดยตรง และแบบท่ีเรียนมาเป็นหลกัสูตรระยะสั้น โดยส่วน
ใหญ่นั้นจะใหข้อ้มูลแก่คนไขแ้ละผูป้กครอง เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ และแนะน าให้ท า
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกับทันตแพทย์จัดฟันโดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีทางสมาคม       
ทนัตแพทยจ์ดัฟันแห่งประเทศไทย (2554) กล่าวไวว้า่ ทนัตแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาทางดา้นทนัตกรรม
จดัฟัน (Orthodontist) คือ ทนัตแพทยท่ี์ไดรั้บการศึกษาต่อเฉพาะทางจดัฟันจากมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัท่ีมีหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 ปี และไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน
การวนิิจฉยั ป้องกนั และรักษาความผดิปกติในการสบฟัน  

 ส่วนหน่ึงของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา แสดงความคิดเห็นวา่ไม่เห็นดว้ยและ
ไม่สนบัสนุน ในกรณีท่ีวยัรุ่นไปจดัฟันแฟชัน่กบัหมอเถ่ือน และในกรณีท่ีมีความตอ้งการอยากจดั
ฟันโดยท่ีมีปัญหาไม่มาก ตอ้งการเพียงแค่ใส่เคร่ืองมือจดัฟันหรืออยากจดัฟันเพียงเพราะตามเพื่อน
หรือตามแฟชัน่ เน่ืองจากจะส่งผลเสียตามมาต่อตวัวยัรุ่นเองและถือเป็นการรักษาโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึง
สอดคล้องกบัท่ี ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล (2552) กล่าวไวว้่า  การจดัฟันแฟชั่นนอกจากไม่มี
ประโยชน์ในทางการรักษาแต่อยา่งใดแลว้ยงัมีอนัตรายและให้โทษอีกมาก ตั้งแต่ขบวนการท า วสัดุ
ท่ีใช ้อนัตรายท่ีเกิดกบัฟัน เหงือก เน้ือเยื่อในช่องปาก และรวมไปถึงอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ส่อีก
ดว้ย และส าหรับคลินิกทนัตกรรมบางแห่งและทนัตแพทยบ์างท่านท่ีรับจดัฟันแฟชัน่ให้แก่วยัรุ่น 
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โดยคิดวา่ถา้ไม่รับจดัฟันแฟชัน่ให้วยัรุ่นแลว้ ให้ไปท ากบัร้านแผงลอยก็จะเกิดผลเสียและ
อนัตรายมากกว่า ซ่ึงการกระท าในลกัษณะเช่นน้ี ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพทนัตแพทย ์           ทนัตแพทยสภาไดมี้มติลงโทษทนัตแพทยท่ี์ให้บริการจดัฟัน
แฟชัน่ ซ่ึงหากพบเห็นทนัตแพทยท่ี์ติดป้ายรับจดัฟันแฟชัน่ ก็สามารถแจง้ทนัตแพทยสภา
ใหด้ าเนินการดูแลควบคุมต่อไป  

  5.2.3 สิทธิของผู้ป่วย 
 ส่วนใหญ่ของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษา มองวา่ขอ้มูลจ าเป็นท่ีวยัรุ่นควรทราบ

เก่ียวกบัการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการจดัฟันในกรณีของตนเอง, รูปแบบ
ของทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน, การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน, แผนการ
รักษา และการคงสภาพภายหลงัจดัฟัน มีเพียงส่วนนอ้ยของทนัตแพทยท่ี์เขา้ร่วมการศึกษาเท่านั้น ท่ี
มองวา่ ขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัฟัน, ผลขา้งเคียงจากการจดัฟัน,การดูแลท าความสะอาดและการ
ปฏิบติัตวัระหว่างจดัฟัน, ระยะเวลา และผลส าเร็จในการจดัฟัน เป็นส่ิงส าคญัท่ีวยัรุ่นซ่ึงมีความ
ตอ้งการจดัฟันควรจะรู้ ซ่ึงถือวา่การให้ขอ้มูลของทนัตแพทยใ์นรูปแบบดงักล่าวยงัไม่เพียงพอ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค าประกาศสิทธิของผูป่้วยท่ีสภาวิชาชีพทางการแพทยแ์ละกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกนัประกาศรับรองสิทธิของผูป่้วยข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2541 ในหัวขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลท่ี
ผูป่้วยควรทราบ ซ่ึงมกัจะมีปัญหาการฟ้องร้องเกิดข้ึน อนัไดแ้ก่ ขอ้ 3 สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูล
อย่างเพียงพอ เช่น ถ้าตอ้งการทราบว่าตนเองเป็นโรคอะไร ตอ้งรักษาด้วยวิธีไหน รักษาอย่างไร 
ผลการรักษาจะเป็นเช่นไร มีโอกาสจะหายหรือไม่ ค่ารักษาเท่าไหร่    ก็มีสิทธิท่ีจะถามได้ หรือ
บางคร้ังมีวิธีการรักษาหลายวิธี เราก็มีสิทธิท่ีจะเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงได ้หรือตดัสินใจท่ีจะไม่ยอมให้
รักษาก็ได ้และ  ขอ้ 9 สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏ
ในเวชระเบียนเม่ือร้องขอ ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน ซ่ึงทนัตแพทยสภา 
(2550) ไดอ้อกขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทนัตกรรมวา่ดว้ยสิทธิของ
ผูป่้วยข้ึน โดยท าควบคู่ไปกบัค าประกาศสิทธิของผูป่้วย เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงในวิชาชีพทาง
ทนัตกรรมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีวยัรุ่นควรทราบ ไดแ้ก่  ขอ้ 4 ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมตอ้งแจง้ขอ้มูลอยา่งเพียงพอและเขา้ใจชดัเจนเพื่อให้ผูป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการ
ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือ
เร่งด่วนหรือจ าเป็น  และขอ้ 9 ผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดรั้บทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเม่ือผูป่้วยร้องขอ ทั้งน้ีขอ้มูล
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน  

 5.2.4 ช่องว่างของข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ และการรู้เท่าทนัด้านสุขภาพ  
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 ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันระหวา่งทนัตแพทยแ์ละวยัรุ่นท่ีมีอยู่
ในการศึกษาคร้ังน้ี เห็นไดจ้ากการใหค้วามหมายและมุมมองของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันท่ี
แตกต่างกนัระหว่างผูส่้งสาร (ทนัตแพทย)์ และผูรั้บสาร (กลุ่มวยัรุ่นตอนตน้) รวมทั้งการไม่ทราบ
ขอ้มูลและมุมมองของกนัและกนั ในประเด็นต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
  ทนัตแพทยส่์วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป้าหมายหลกัของการรักษาทางทนัตกรรม
จดัฟันคือการแกไ้ขความผดิปกติของการสบฟัน ส่วนความสวยงามนั้นเป็นส่ิงท่ีตามมาหลงัจากการ
จดัฟัน ในขณะท่ีวยัรุ่นส่วนใหญ่ตอ้งการจดัฟันเน่ืองจากรู้สึกว่าฟันตนเองเรียงตวัไม่สวย ตอ้งการ
แกไ้ขเพื่อให้ความสวยงาม และให้ความส าคญักบัขอ้มูลเร่ืองค่าใชจ่้ายเน่ืองจากตอ้งการประเมินวา่
ตนเองจะมีงบประมาณเพียงพอในการจดัไดห้รือไม่ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรรถวุฒิ 
พฤทธิวรนันท์ (2554)  ท่ีพบว่าความตอ้งการในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันจะมีตวับ่งช้ีคือ 
จ านวนผูป่้วยท่ีตอ้งการรักษาและมารับการรักษา ไม่ใช่จ านวนผูป่้วยท่ีมีการสบฟันผิดปกติ โดย
เก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัถึงการมีการสบฟันผิดปกติและความสามารถในการรับภาระค่ารักษา 
และใกลเ้คียงกบัท่ี Phillips และคณะ (2009) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรู้รับส่วนบุคคล และ 
การประเมินความผิดปกติของการสบฟันในทางคลินิกของกลุ่มเด็กวยัรุ่นอายุ 9-15 ปี ท่ีเขา้มารับ
บริการในคลินิกจดัฟันของมหาวิทยาลยั  Carolina ซ่ึงพบวา่ วยัรุ่นให้ความส าคญักบัความสวยงาม
ของลกัษณะการเรียงตวัของฟัน มากกวา่การสบฟันท่ีผดิปกติ  

 ในขณะท่ีทนัตแพทยม์องว่าขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการจดัฟัน ซ่ึงวยัรุ่นจ าเป็นตอ้ง
ทราบ ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการจดัฟันในกรณีของตนเอง, รูปแบบของทนัตแพทยท่ี์ท าการรักษา
ทางทนัตกรรมจดัฟัน, การเตรียมช่องปากก่อนการจดัฟัน , แผนการรักษา และ การคงสภาพ
ภายหลงัจดัฟัน แต่วยัรุ่นส่วนใหญ่กลบัมองว่าขอ้มูลท่ีเขาตอ้งการทราบและได้พยายามแสวงหา
ก่อนท่ีจะตดัสินใจจดัฟัน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย, ระยะเวลาในการจดัฟัน ขั้นตอนในการรักษา และสถานท่ี
จดัฟัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากลุ่มวยัรุ่นยงัไม่ได้ให้ความส าคญักับขอ้มูลความรู้เชิงวิชาการและความ
ถูกตอ้งเหมาะสมเก่ียวกบัการจดัฟันเหมือนดงัเช่นท่ีกลุ่มทนัตแพทยใ์ห้ความส าคญั เกิดเป็นช่องวา่ง
ของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันระหว่างทนัตแพทย ์และกลุ่มวยัรุ่นข้ึน ซ่ึงช่องว่างทางด้าน
ขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึนจากการท่ีทนัตแพทย ์(ผูส่้งสาร) และ กลุ่มวยัรุ่น (ผูรั้บสาร) ต่างไม่ทราบขอ้มูล
ซ่ึงกนัและกนั หรือการท่ีผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายควรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารนั้น แต่กลบัไม่ไดรั้บ ซ่ึง
อาจจะเป็นเพราะไม่มีช่องทางในการรับขอ้มูลท่ีเหมาะสม หรือไม่มีโอกาสท่ีจะรับก็ได ้ การท่ีทั้ง
สองฝ่ายพยายามติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล จะเป็นการปิดช่องวา่งซ่ึงกนัและกนั (นพพร 
นโรบล, 2532 ; ครรชิต มาลยัวงศ,์ 2541)       
  ทนัตแพทยส่์วนใหญ่มองวา่แนวทางท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
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จดัฟันใหแ้ก่กลุ่มวยัรุ่น ไดแ้ก่ การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต,โทรทศัน์,โรงเรียน,วิทยุ และส่ือ
ส่ิงพิมพ ์โดยหน่วยงานท่ีเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์และจดัท าขอ้มูลเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัฟันท่ีถูกตอ้งควรจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ, ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีเป็นกลาง ไม่มีเร่ืองผลประโยชน์หรือการคา้มาแอบแฝง ในขณะท่ีแหล่งขอ้มูลท่ี
วยัรุ่นส่วนใหญ่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับการจดัฟัน ได้แก่ การหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต, การสอบถามจากผูท่ี้มีประสบการณ์การจดัฟัน, การปรึกษาทนัตแพทย,์ การ
ปรึกษาผูป้กครอง และการศึกษาขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการจดัฟัน โดยวยัรุ่นยงัไม่
สามารถคดักรองได้ว่าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆท่ีแสวงหามานั้นมีความเช่ือถือได้มากน้อย
เพียงใด ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์ ซ่ึงวยัรุ่นเล่าถึงวิธีการหาขอ้มูลจากทางอิน
เทอร์เน็ทวา่ไดใ้ส่ค าคน้ต่างๆท่ีสนใจเขา้ไปใน search engine เช่น “จดัฟัน เชียงใหม่ ราคา
ถูก ดี” เป็นตน้ โดยมีส่วนหน่ึงให้ความเห็นวา่เม่ือตดัสินใจไปรับการรักษาตามท่ีไดข้อ้มูล
แนะน าจากทางอินเตอร์เน็ทแล้วก็พบว่าไม่เป็นจริงดังนั้ น ซ่ึงจะเห็นได้ว่าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ทบางส่วนขาดความน่าเช่ือถือ อนัน าไปสู่การเกิดช่องว่างของขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัฟันข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Cline และคณะ (2001) ไดท้  าการศึกษาขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพท่ีอยูบ่นอินเตอร์เน็ท พบวา่มีมากกวา่ 70,000 เวบ็ไซด์ และมากกวา่ 
50 ลา้นคน ท่ีหาขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพจากทางอินเตอร์เน็ท โดยขอ้มูลท่ีอยูบ่นเวบ็ไซด์ มีทั้ง
ท่ีมีหลกัฐาน เช่ือถือได ้และท่ียงัไม่มีความเป็นมาตรฐาน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง 
ท าใหเ้กิดช่องวา่งของขอ้มูลข้ึน  

 การแสวงหาขอ้มูลของกลุ่มวยัรุ่นในการศึกษาน้ี มีบางส่วนท่ีแตกต่างจาก
การศึกษาของ Brown และคณะ (2007) ซ่ึงศึกษาถึงการรับรู้เก่ียวกบัสุขภาพและการรู้เท่า
ทนัสุขภาพในกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ท่ีมีอายุระหวา่ง 9 – 13 ปี จ  านวน 1,178 คน ซ่ึงมาเขา้รับ
บริการใน Health education center 11 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา โดยพบวา่ ส่วนใหญ่ จะรับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพจากโรงเรียน, ผูป้กครอง และแพทยป์ระจ าตวั  แต่เด็กท่ีโต
ข้ึนมา จะรับขอ้มูลจากโรงเรียน และอินเตอร์เน็ท มากกวา่ 

 จากขอ้มูลในการศึกษาน้ี ซ่ึงวยัรุ่นให้ความส าคญักบัการแสวงหาขอ้มูลการจดัฟัน
โดยการศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเองจากทางอินเตอร์เน็ทและการปรึกษาผูมี้ประสบการณ์การจดัฟัน
ก่อนท่ีจะมาปรึกษาทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ประกอบกบัมุมมองท่ีทนัตแพทยใ์ห้ความส าคญักบัการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือกลางต่างๆมากกว่าการให้ค  าปรึกษากับกลุ่มวยัรุ่นด้วยตวัทนัตแพทยเ์อง
โดยตรง จึงท าให้เกิดช่องวา่งของขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันระหว่างกลุ่มทนัตแพทยแ์ละกลุ่มวยัรุ่น
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงหากทนัตแพทยแ์ละวยัรุ่นไดมี้โอกาสส่ือสารกนัผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสม โดย
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ใชเ้ทคโนโลยีข่าวสารมาเขา้มาช่วยเสริม น่าจะช่วยลดช่องวา่งดงักล่าว และท าให้การรักษาทางทนั
ตกรรมจดัฟันประสบความส าเร็จมากข้ึน ดงัเช่นท่ี Tang และคณะ(2005) กล่าวถึงวิธีการของ 
Institute of  Medicine (IOM) ในการปรับเปล่ียนการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยน าเทคโนโลยี
ข่าวสารมาเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะปรับปรุงสุขภาพของประชาชน โดยกล่าวไวว้่า แนวทางดงักล่าว
จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้เลย หากไม่มีการสร้างระบบท่ีท าให้ผูป่้วยสามารถเข้าถึง 
แบ่งปัน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญ และการท่ีผูป่้วยสามารถแลกเปล่ียนความรู้ และ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโดยง่ายจากผูเ้ช่ียวชาญ จะท าให้ความสัมพนัธ์ในการรักษาเกิดความต่อเน่ือง 
เป็นไปในรูปแบบการโตต้อบสองทางระหว่างผูป่้วยและผูท้  าการรักษา ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะช่วยลด
จ านวนคร้ังท่ีตอ้งเขา้พบผูเ้ช่ียวชาญในการรักษา และท าให้ลดช่องวา่งท่ีขวางกั้นในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของผูป่้วยดว้ย  
  ช่องวา่งของการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันระหวา่งทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่น
ท่ีมีอยู่ในการศึกษาน้ี เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของ Leshabari และคณะ(1997) ซ่ึงได้
ศึกษาถึงช่องว่างของการส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ในเด็กวยัรุ่น
ประเทศแทนซาเนีย โดยพบวา่ วยัรุ่นส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์จากกลุ่มเพื่อน 
และส่ือต่างๆ ท่ีมีการเผยแพร่ แหล่งท่ีวยัรุ่นเรียนรู้มีทั้งท่ีไม่ถูกตอ้ง และอนัตราย การท่ีพวกเขายงัไม่
สามารถตดัสินใจในการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาจากการ
มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรตามมา 

 จากการศึกษา ทนัตแพทยส่์วนใหญ่มองวา่การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันจะช่วย
แกไ้ขปัญหาการสบฟันและการบดเค้ียวท่ีผิดปกติ ท าให้ฟันท าหน้าท่ีไดดี้ข้ึน โดยผลขา้งเคียงท่ีพึง
ระวงัไดแ้ก่ ความเส่ียงในการเกิดฟันผุและเหงือกอกัเสบระหวา่งการใส่เคร่ืองมือจดัฟัน, ความเส่ียง
ในการเกิดรากฟันละลายจากการเคล่ือนฟัน และการคืนกลบัของฟันในกรณีท่ีคนไขไ้ม่ใส่เคร่ืองมือ
คงสภาพตามค าแนะน าของทนัตแพทย์ ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่มองวา่การจดัฟัน จะช่วยท า
ใหดู้สวยข้ึน, พฒันาบุคลิกภาพ, เสริมสร้างความมัน่ใจ และท าใหรู้้สึกวา่ตนเองไดท้  าตามกลุ่มเพื่อน, 
ตามกระแสแฟชั่น โดยมองว่าผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัฟัน ได้แก่ ความเจ็บปวดระหว่าง
ขั้นตอนการรักษา, ความล าบากในการรับประทานอาหาร และค่าใชจ่้ายท่ีแพง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กลุ่ม
วยัรุ่นมีมุมมองเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัฟันท่ีแตกต่างจากกลุ่มทนัตแพทยอ์ยา่งเห็นไดช้ดั 
มีส่วนน้อยท่ีทราบถึงข้อพึงระวงัเก่ียวกับผลข้างเคียงของการจดัฟัน ประกอบกับทศันคติและ
ค่านิยมเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีมองวา่เป็นการไดท้  าตามกลุ่มเพื่อน และตามกระแสแฟชัน่ จนท าให้เกิด
ปัญหาความลม้เหลวของการจดัฟัน และการจดัฟันแฟชัน่ตามมา  
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 ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวยัรุ่นยงัมีการรู้เท่าทนัด้าน
สุขภาพเก่ียวกบัการจดัฟันอยูใ่นระดบัท่ีต ่า   ซ่ึงการรู้เท่าทนัสุขภาพนั้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
เป็นตวัก าหนดสภาวะทางสุขภาพ ความสามารถท่ีจะเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารและการเขา้ถึง
บริการอยา่งเหมาะสม เป็นส่ิงเสริมพลงัท่ีจะท าให้ประชาชนจดัการกบัสุขภาพของตนเอง
ไดอ้ย่างดี (Rubinelli et al. , 2009) การส่ือสารกบัผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้
เกิดผลลัพธ์ในการดูแลสภาวะสุขภาพท่ีดี  และท าให้ผู ้ป่วยเกิดความตระหนักถึง
กระบวนการท่ีตนจะได้รับการรักษา และรู้จกัวิธีการเขา้ถึงบริการเพื่อสุขภาพท่ีดีอย่าง
เหมาะสม (Horowitz et al., 2008) 

 ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงมีความสนใจเก่ียวกบัการจดัฟัน ไดรั้บขอ้มูลจาก
หลากหลายแหล่ง การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมของทนัตบุคลากร
เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งในการลดช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันระหว่างทนัต
แพทยแ์ละวยัรุ่น และส่งเสริมให้กลุ่มวยัรุ่นมีการรู้เท่าทนัดา้นสุขภาพเก่ียวกบัการจดัฟัน
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงภาษาและส่ือต่างๆ ท่ีใชใ้นการอธิบายและให้ขอ้มูล เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะ
ท าให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (Horowitz et al , 2008) ในฐานะบุคลากร
สาธารณสุข จึงควรมีการพฒันาการส่ือสารกบักลุ่มวยัรุ่นให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อท าให้
เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีดี  การรู้เท่าทนัทางสุขภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองเฉพาะบุคคล
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึง บุคลากรทางสาธารณสุข และ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการตดัสินใจ 
การศึกษาถึงช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารและระดบัการรู้เท่าทนัดา้นสุขภาพของกลุ่มวยัรุ่นจะ
ท าให้เขา้ใจถึงสภาวะของกลุ่มวยัรุ่นและสามารถหาแนวทางการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากท่ีเหมาะสมในกลุ่มวยัรุ่นต่อไป  
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  5.3.1 ผลการศึกษาช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันระหว่างทนัต
แพทย์และวยัรุ่นกลุ่มตัวอย่าง ในเขตจังหวดัเชียงใหม่นั้ น พบว่า มีช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร
ดงักล่าวอยู ่โดยก่อนหนา้น้ียงัไม่เคยมีใครท าการศึกษาช่องวา่งของขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าวมาก่อน 
ผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัฟันใน
กลุ่มวยัรุ่น,การหาวิธีส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับการจดัฟันระหว่างทนัตแพทย์ กับกลุ่มวยัรุ่นอย่าง
เหมาะสม, การพฒันาการส่ือสารดา้นสุขภาพเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีเหมาะสมกบักลุ่มวยัรุ่น ตลอดจน
เป็นแนวทางใหแ้ก่ผูส้นใจในการพฒันางานทนัตสาธารณสุขใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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  5.3.2 จากผลการศึกษาพบวา่ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันระหวา่ง
ทนัตแพทย์และวยัรุ่นท่ีเกิดข้ึนนั้น ท าให้เกิดปัญหาต่างๆเก่ียวกับการจดัฟันตามมา เช่น ความ
ล้มเหลวในการจัดฟัน, การจัดฟันโดยไม่จ  าเป็น, การจัดฟันแฟชั่น ดังนั้ นทันตบุคลากร และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกั เพื่อ
น าไปสู่การมีทศันคติและมุมมองท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัฟัน โดยปรับปรุงรูปแบบการให้ส่ือสารให้
เหมาะกบัความสนใจของกลุ่มวยัรุ่นต่อไป 
 
 
5.4  ข้อจ ากดัในการศึกษา 
  5.4.1 การศึกษาช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะ
ประเด็นเก่ียวกบัความจ าเป็น, ขอ้มูลท่ีควรทราบ, แหล่งเผยแพร่ขอ้มูล, ขอ้ดี และขอ้เสียเก่ียวกบัการ
จดัฟัน ซ่ึงอาจมีประเด็นอ่ืนๆเก่ียวกบัการจดัฟันท่ีมีช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งทนัตแพทย์
และวยัรุ่นเพิ่มเติมร่วมดว้ย 

  5.4.2 ดว้ยความจ ากดัของเวลาและงบประมาณ ท าใหข้อ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลเฉพาะท่ี
สัมภาษณ์จากกลุ่มวยัรุ่นตอนต้นและกลุ่มทันตแพทย์ในเขตจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเลือกอย่าง
เฉพาะเจาะจงเท่านั้น จึงไม่สามารถเป็นตวัแทนของวยัรุ่นตอนตน้และทนัตแพทยท์ั้งประเทศได ้
สามารถใชเ้ป็นเพียงแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมในจงัหวดัและโรงเรียนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั 

  5.4.3 เน่ืองด้วยผูศึ้กษาเป็นทนัตแพทย ์การเขา้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มวยัรุ่น
ตอนตน้เก่ียวกบัมุมมองทศันคติในการจดัฟัน ส่วนหน่ึงของค าตอบท่ีไดอ้าจจะเป็นค าตอบท่ีกลุ่ม
วยัรุ่นคิดวา่ควรจะตอบมากกวา่จะเป็นค าตอบท่ีเป็นความจริง  เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการเป็นท่ี
ยอมรับ  อาจจะอายท่ีจะตอบตามความเป็นจริงถา้หากค าตอบนั้นเป็นทศันคติในดา้นลบ 

 
5.5  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  5.5.1 น่าจะมีการขยายผลโดยการวิจยัในพื้นท่ีอ่ืนๆ มีการจ าแนกเพศ, อายุ ใน
การศึกษา และเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกบัการตดัฟันท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจจะไดมุ้มมองเก่ียวกบัการจดั
ฟันท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้

  5.5.2 การออกแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท าให้ไดข้อ้มูลในเชิง
พรรณนาเท่านั้น ยงัขาดขอ้มูลเชิงปริมาณทางสถิติ ท าให้ไม่สามารถบอกความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ต่างๆได้ จึงน่าจะมีการท าวิจยัในเชิงปริมาณประกอบด้วย ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนการ
จดัท าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟันเพื่อเผยแพร่ต่อไป  
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  5.5.3 เน่ืองดว้ยวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพียงเพื่อศึกษาช่องวา่งของขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างทนัตแพทยก์ับกลุ่มวยัรุ่นตอนต้นในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน แต่ผูศึ้กษา
ไม่ไดศึ้กษาลึกลงไปถึงแนวทางในการแกไ้ขเพื่อลดช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสารในการจดัฟันระหวา่ง
ทั้งสองกลุ่ม  จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาต่อถึงแนวทางในการแกไ้ขเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าวต่อไป 
 


