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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ทนัตาภิบาลเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการท างานในระบบสุขภาพช่องปาก ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั

ทัว่โลก โดยพบว่าในระบบสุขภาพของประเทศนิวซีแลนด์มีทนัตาภิบาลมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 และพบวา่มีจ านวน 26 ประเทศและ 28 อาณานิคมมีบุคลากรท่ีเรียกวา่ทนัตาภิบาล
อยู่ในระบบสุขภาพ นอกจากน้ียงัพบว่า 5 ใน 6 ประเทศของประเทศท่ีมีดชันีช้ีวดัการพฒันามนุษยดี์
ท่ีสุดในโลก มีทนัตาภิบาล ในระบบสุขภาพ (Dawn E.C., 2009) ซ่ึงทนัตาภิบาลมีบทบาทส าคญัใน
การลดความไม่เท่าเทียมของการเขา้ถึงบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนกัเรียนประถม และเด็กก่อนวยั
เรียน 

ส าหรับประเทศไทยนั้นทนัตาภิบาล มีบทบาทส าคญัในงานทนัตสาธารณสุข ในระดบัอ าเภอ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และเป็นทนัตบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในระดบัภูมิภาคท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสุด จึงอาจกล่าวไดว้า่ทนัตาภิบาลเป็นบุคลากรหลกัของงานทนัตสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ.2556 มี
ทนัตาภิบาลปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐทั้งส้ินจ านวน 4,670 คน โดยไม่มีผูป้ฏิบัติงานในภาคเอกชน 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512  ถึงปี พ.ศ. 2552  มีการสูญเสียทนัตาภิบาล 1,005 คน  โดยในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 
2543 ถึง พ.ศ. 2552 มีการสูญเสียทนัตาภิบาล ถึง 650 คน โดยเฉพาะระหว่างปี พ.ศ. 2550  ถึง พ.ศ.
2552 ท่ีส าคญัพบวา่มีแนวโน้มการสูญเสียเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 24.42 (สมาคมทนัตาภิบาล, 2553) โดย
ส่วนใหญ่จะยา้ยสายงานไปเป็น นกัวชิาการสาธารณสุข 

ภายหลงัจากเร่ิมมีทนัตาภิบาลในประเทศไทย มีความเปล่ียนแปลงมากมายท่ีเกิดข้ึนกบัทนัตาภิ
บาล ในการผลิตทนัตาภิบาล (dental nurse) คร้ังแรกมีวตัถุประสงค์ให้ทนัตาภิบาลมีบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยปฏิบติังานสังกดัในสถานีอนามยั
ชั้นหน่ึง (โรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบนั) ขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกระเบียบเพื่อรองรับการ
ให้บริการทนัตกรรมของทนัตาภิบาล ให้รักษาแก่เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี (กระทรวงสาธารณสุข, 2518: 
อา้งถึงใน พิศกัด์ิ, 2551) ภายหลงัจากการยกระดบัโรงพยาบาลอ าเภอเป็นโรงพยาบาลชุมชน พบปัญหา
การขาดแคลนทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จึงท าให้เกิดนโยบายทันตแพทย์คู่สัญญาใน
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ปี พ.ศ. 2525 และเร่ิมมีทนัตแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชนในปี พ.ศ. 2532 ซ่ึงก่อนหนา้นั้นมีทนัตแพทย์
ปฏิบติังานไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลชุมชน ทนัตาภิบาลจึงปรับเปล่ียนบทบาทเป็นนกัทนัตกรรม
บ าบดั (dental therapist) มีหน้าท่ีหลกัในการให้บริการรักษาทางทนัตกรรมระดบัพื้นฐานแก่ผูม้ารับ
บริการทุกกลุ่มวยั (พิศกัด์ิ, 2551) ซ่ึงในต่างประเทศก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน
(ทศวรรษ 80) (Nash DA, 2008)  จากนโยบายทศวรรษแห่งการพฒันาสถานีอนามยั (ทสอ.) ท าใหใ้นปี 
พ.ศ. 2536 มีทนัตาภิบาลปฏิบติังานในสถานีอนามยัขนาดใหญ่ในขณะนั้น  มีบทบาทเพิ่มเติมจากการ
ให้บริการรักษาทางทนัตกรรม ไดแ้ก่ การปฏิบติังานในบทบาทของเจา้หน้าท่ีดา้นสาธารณสุขชุมชน  
รวมถึงงานดา้นการบริหารจดัการ  

ความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เกิดข้ึนในยุคนโยบาย  30 บาทรักษาทุกโรค ท าให้มีผูม้ารับบริการ
ทางทนัตกรรมในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ทนัตาภิบาลถูกปรับบทบาทเป็นผูใ้ห้บริการรักษาทาง
ทนัตกรรมอย่างจริงจงั ทั้ งน้ีงานส่งเสริมป้องกันมีการด าเนินการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ โดยมี
ค่าตอบแทนรายหวั กิจกรรมท่ีเด่นชดัในขณะนั้นคือ การเคลือบหลุมร่องฟันภายใตโ้ครงการยิม้สดใส
เด็กไทยฟันดี ทิศทางการท างานในปัจจุบนัท่ีเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ภายใตโ้ครงการกองทุนทนัต  
กรรม ทนัตาภิบาลมีหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินโครงการ ในขณะท่ียงัต้องให้บริการรักษาในโรงพยาบาล  
ความเปล่ียนแปลงภายในกระทรวงสาธารณสุข ท าให้เกิดตวัช้ีวดัในปัจจุบนัท่ีตอ้งการให้มีทนัตา-           
ภิบาล ปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยา่งน้อยร้อยละ 45 ท าให้ทนัตาภิบาลตอ้งถูก
ปรับหนา้ท่ีการท างานออกไปปฏิบติังาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมากข้ึน ในปัจจุบนัทนั
ตาภิบาลมีบทบาททั้งในงานส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟู กบัประชากรทุกกลุ่มวยั ซ่ึงเกินกว่า
บทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดจริงหรือท่ีถูกเตรียมความพร้อมมาจากวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  

ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณา ในลกัษณะการท างานของทนัตาภิบาล
คือปัญหาดา้นกฎหมาย จากอดีตจนถึงปัจจุบนัทนัตาภิบาลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติังาน เพราะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารดูแลของทนัตแพทย ์ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 ซ่ึงระบุว่าทนัตาภิ
บาลมิใช่ผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม จึงท าให้ปัจจุบนัการประกอบวิชาชีพทนัต กรรมของทนัตาภิ
บาลตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของทนัตแพทย ์โดยมีขอบเขตงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขปี
พ.ศ. 2539 เท่านั้น แมว้า่ในปี 2552 จะเร่ิมมีการผลิตทนัตาภิบาล วฒิุปริญญาตรี และจบการศึกษาในปี 
2554 แลว้ แต่มิไดมี้ระเบียบหรือขอ้ก าหนดใดๆ ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตการปฏิบติังานของทนัตา-         
ภิบาล รวมทั้งไม่มีการปรับต าแหน่งตามวฒิุในสายงาน 
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การไม่มีใบประกอบวิชาชีพดา้นทนัตสาธารณสุข มีผลกระทบอยา่งมากต่อการปฏิบติังานของ
ทนัตาภิบาล ซ่ึงหลายประเทศได้มีปรับหลกัสูตรการศึกษาเป็นปริญญาตรี 3 และ 4 ปี และมีการข้ึน
ทะเบียนเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยล าพงั(ตามบทบาทท่ีก าหนด) ทนัตาภิบาลมีการปฏิบติังาน
ร่วมกบัวิชาชีพอ่ืนภายในกลุ่มงานทนัตสาธารณสุข  อาจมีบทบาทหน้าท่ีคลา้ยคลึงหรือทบัซ้อนกนั
เน่ืองจากขอบเขตงานทนัตสาธารณสุขไม่ไดก้วา้งขวางหรือยกระดบัในเชิงวชิาการมากนกั  

เน่ืองด้วยผูศึ้กษาเป็นทันตแพทย์ในฝ่ายทันตสาธารณสุข ต้องมีการปฏิบัติร่วมกับวิชาชีพ            
ทันตาภิบาลตลอดเวลา อีกทั้ งการปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
โรงพยาบาลแจห่้ม ท่ีตอ้งมีการวางแผน การจดัการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตอ้งมอบหมายงานในกลุ่มงาน
ทนัตสาธารณสุข วางแผนการด าเนินงานทนัตสาธารณสุขระดบัอ าเภอ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจว่า
บทบาทหนา้ท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฎิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชนเป็นอยา่งไร 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัจริงของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน 

1.3 ค ำถำมกำรศึกษำ 
1.3.1  บทบาทหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัจริงของทนัตาภิบาลในรอบ25 ปีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
1.3.2   ทศันะของทนัตาภิบาลต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานจริงเป็นอยา่งไร 
1.3.3   ทนัตาภิบาลมีการปรับตวั ภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของ         
ทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเบ้ืองตน้จากรายงานผล
การปฏิบติังานประจ าเดือนและใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้าง(semi-structured interview) ในทนัตาภิบาลท่ีท างานในโรงพยาบาลชุมชนท่ีคดัเลือกไว ้
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 

1.5  ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 1.5.1 บทบาทหนา้ท่ี หมายถึงการแสดงออกอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลตามลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติัหรือไดรั้บมอบหมาย  
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 1.5.2  ทนัตาภิบาล หมายถึง บุคลากรสาธารณสุข ในต าแหน่งเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขท่ี
ปฏิบติังานให้บริการการรักษาทางทนัตกรรมและท างานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลของ
รัฐของจงัหวดัล าปาง 
 1.5.3  โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง หน่วยบริการสุขภาพท่ีให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขระดบัอ าเภอ มีแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ ปฏิบติังานเป็น
ประจ า การใหบ้ริการครอบคลุมทั้งงานรักษาและงานส่งเสริมสุขภาพ 
 1.5.4  ทศันะ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีประกอบดว้ยเหตุผล 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ  

1.6.1  ท าความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฎิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน 
1.6.2  ท าความเขา้ใจการปรับตวัของทนัตาภิบาลภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
1.6.3 เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองตน้ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใช้ในการพฒันาบทบาทหน้าท่ีของ           

ทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนใหเ้หมาะสมกบับริบทพื้นท่ี 
 
 
 


