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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อท าความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี

ของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน ท าการศึกษาในจงัหวดัล าปาง กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษาประกอบด้วยทันตาภิบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 15 คน 
อาจารยจ์ากวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรจ านวน 2 คน เลขานุการสมาคมทนัตาภิบาล จ านวน 1 คน 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) ในระหวา่งเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน มี
ความเก่ียวขอ้งกบัความไม่ชดัเจนของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อม
ของทนัตาภิบาลจากวิทยาลยัการสาธารณสุขท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ความไม่ชดัเจนดงักล่าว
ส่งผลให้บทบาทหน้าท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชนข้ึนกับเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดในระดบัจงัหวดัและระดบัโรงพยาบาล โดยในระดบัจงัหวดัประกอบดว้ยวฒันธรรมการ
ท างานท่ีมีการท างานตามนโยบายส่วนกลางอย่างเคร่งครัดและการติดตามงานผ่านตวัช้ีวดั ส่วนใน
ระดับโรงพยาบาลคือแนวคิดในการท างานของทันตบุคลากรในฝ่าย ซ่ึงประกอบด้วย การบริหาร
ก าลงัคนภายใตจ้  านวนและประสบการณ์ของทนัตบุคลากรและเกา้อ้ีทนัตกรรมท่ีมีอยู ่ปริมาณคนไข้
ท่ีมารับบริการในแต่ละวนั ทนัตาภิบาลมีทศันะต่อการท างานว่ารู้สึกไม่ปลอดภยัทางกฎหมายใน
ขณะท่ีปฏิบติังานดา้นรักษาพยาบาล การเตรียมความพร้อมจากวิทยาลยัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลชุมชน และรู้สึกวา่ตนเองดอ้ยกวา่ทนัตแพทย ์ภายใตบ้ทบาทท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
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ทนัตาภิบาลมีการปรับตวัเองในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั เช่น การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ตนเองเรียนรู้ผ่านทนัตาบาลท่ีมีประสบการณ์มากกว่าในฝ่ายทนัตกรรม การเขา้ร่วมประชุมวิชาการ 
การศึกษาต่อเน่ืองและมีการรวมกลุ่มกันระหว่างทันตาภิบาลด้วยกันเพื่อช่วยเหลือกันทั้ งใน
ชีวติประจ าวนัและเพื่อต่อรองความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
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ABSTRACT 

 
This descriptive study employed qualitative data collection. The primary objective was to 

understand the practical roles of dental therapist in Lampang Provience. The subjects of this study 
were 15 dental therapists who work at district hospital, 2 lecturers of  Sirindhorn College of Public 
Health and a secretary of Dental Auxiliary Association. The methodology used in this study was 
semi-structured interview and the data were collected between April - August 2014. Content 
analysis was used in this study. 

The results revealed that the practical roles of dental therapist at District Hospital related to 
an uncleared  public health policy and dynamic changes in the  preparation of dental therapists from 
Sirindhorn College of Public Health. As a result, the practical roles of dental therapist depended on 
conditions and regulations of each province and hospital they were working for. Conditions at  
province level consisted of working culture that rather strictly followed policy and indicators of the 
Ministry of Public Health . At the hospital level, it depended on policy of dental personnels in each 
dental department, especially manpower administration. Moreover, dental therapist felt legally 
insecure while providing dental treatment. They found that preparation from the college was not 
enough for working in District Hospital and felt inferior to the dentists. Since there were the 
dynamic changes of their roles, the dental therapists adapted themselves to perform different task by 
learning from their daily practice, learning from other dental therapists who had more experience, 
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participating in the academic conferences, enrolling the continuing educations, and forming their 
group supports both in daily life and as Dental Auxiliary Association.  

 


