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Abstract 

Objective: The objective of this study was to compare the number of dentists and 

dental nurses needed in the future (using manpower requirements in the year 2030 for 

illustrative purposes) to treat dental diseases in Thai schoolchildren, estimated by the 

traditional normative dental health need method and the number estimated using two 

adjusted health need models, based on the sociodental approach and the annual estimated 

increment of dental caries. 

Materials and Methods: The oral health status of 1,211 students aged 6 and 12 

years from five selected provinces were examined using dental survey methods 

recommended by the WHO. Normative treatment needs were assessed by dentists who 
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conducted the examinations. In addition, a sociodental approach comprising impact-

related need and propensity-related need of students was used, incorporating the Oral 

Impact on Daily Performance (OIDP) index and interviews. Estimation of the number of 

dentists and dental nurses required in the year 2030 was carried out using the examination 

data, the predicted number of schoolchildren in the year 2030 and models based on (1) 

the entire normative need alone, (2) the entire normative need incorporated with the 

sociodental approach, and (3) the annual incremental normative need incorporated with 

the sociodental approach. Combinations of dentist and dental nurse numbers were 

calculated for various situations. 

Results: The manpower need in Model 1, the model based on the entire 

normative need alone was 5,793 dentists. The three scenarios based on the entire 

normative need incorporated with the sociodental approach produced requirements of 

4,996, for Scenario 1 (areas with a DMFT of 0.2 to 1.8), 5,521 for Scenario 2 (areas with 

a DMFT of 0.5 to 2.2) and 5,949 dentists for Scenario 3 (areas with a DMFT of 0.8 to 

3.1), respectively. Model 3, incorporating incremental need and not normative need with 

the sociodental approach, produced a manpower requirement of 1,418 dentists. 

Corresponding numbers of dental nurses for the three models were 6,585, 6,010, 6,585, 

6,650, and 1,769 respectively. 

The calculation based on normative need alone yielded the highest estimates. 

Incorporating the sociodental approach with the entire normative need decreased the 

estimates for areas with low and medium DMFTs. The number of dentists required to 
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deal with new increments of caries estimated using the yearly incremental increase in 

normative need incorporated with the sociodental approach was one fourth of that 

calculated using normative need alone. 

Conclusions: Adjusted dental treatment need methods should be used to calculate 

dental manpower needs based on the annual incremental increase in dental disease 

instead of using overall dental disease. 
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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์: การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบจ านวนทนัตแพทยแ์ละทนัตาภิบาลท่ี
จ าเป็น เพื่อดูแลทนัตสุขภาพของนกัเรียนในระบบโรงเรียนของไทยในอนาคต ซ่ึงใชปี้ 2573 เป็น
ตวัแทน โดยใชว้ธีิปกติซ่ึงประเมินความตอ้งการการรักษาโดยมุมมองทางการแพทยเ์พียงอยา่งเดียว และ
วธีิท่ีเสนอใหม่ซ่ึงน าวธีิเดิมมาปรับโดยเพิ่มการประเมินทางทนัตสังคม และการใชป้ริมาณโรคท่ีเพิ่มข้ึน
ในแต่ละปี เป็นขอ้มูลน าเขา้ในการค านวณ 

 วสัดุและวธีิการศึกษา: ท าการตรวจสุขภาพช่องปากของนกัเรียนอาย ุ 6 และ 12 ปี จ  านวน 
1,211 คน ใน 5 จงัหวดั โดยวธีิการขององคก์ารอนามยัโลก ท าการประเมินความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
รักษาพยาบาลตามวธีิปกติโดยทนัตแพทย ์ และประเมินทางทนัตสังคมโดยใชด้ชันี Oral Impact on 
Daily Performance (OIDP) ร่วมกบัการสัมภาษณ์ การคาดประมาณจ านวนทนัตแพทยแ์ละทนัตาภิบาล
ในปี 2573 ด าเนินการโดยใชข้อ้มูลจากการตรวจสุขภาพช่องปากดงักล่าว ร่วมกบัจ านวนนกัเรียนใน
ระบบโรงเรียนท่ีคาดประมาณส าหรับปี 2573 โดยวธีิการต่างๆ 3 แบบ คือ (1) ใชค้วามตอ้งการการรักษา
ท่ีประเมินดว้ยวธีิการทางการแพทยอ์ยา่งเดียว (2) ใชค้วามตอ้งการการรักษาโดยใชก้ารประเมินทาง
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การแพทยร่์วมกบัการประเมินทางทนัตสังคม และ (3) การใชค้วามตอ้งการทางการแพทยท่ี์เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี ร่วมกบัการประเมินทางทนัตสังคม ทั้งน้ีการศึกษาน้ีประมาณการจ านวนทนัตแพทยแ์ละทนั
ตาภิบาลประกอบกนัในสถานการณ์ท่ีมีการมอบหมายภาระการรักษาพยาบาลใหแ้ก่ทนัตาภิบาลใน
ระดบัต่างๆ ดว้ย 

การใชว้ธีิท่ี 1 คาดประมาณจ านวนทนัตแพทยไ์ด ้ 5,793 คน วธีิท่ี 2 คาดประมาณก าลงัคนได ้
4,966 คน, 5,521 คน และ 5,949 คน ตามล าดบั ข้ึนกบัสถานการณ์สมมุติของความชุกในการเกิดฟันผุ 
ทั้งน้ี ก าหนดใหค้วามชุกในการเกิดฟันผ ุซ่ึงวดัโดยดชันีฟันผ ุถอน อุด อยูร่ะหวา่ง 0.2-1.8, 0.5-2.2 และ 
0.8-3.1 ตามล าดบั ส าหรับวธีิท่ี 3 ซ่ึงใชป้ริมาณโรคท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีร่วมกบัการประเมินทางทนัต
สังคม พบวา่คาดประมาณจ านวนทนัตแทพยท่ี์จ าเป็นได ้ 1,416 คน การศึกษาน้ีประมาณจ านวนทนัตา  
ภิบาลโดยใชว้ธีิต่างๆ ขา้งตน้ไดเ้ท่ากบั 6,585, 6,010, 6,585, 6,650 และ 1,769 ตามล าดบั 

ผลการศึกษา: การคาดประมาณโดยวธีิท่ี 1 ใหผ้ลการคาดประมาณสูงท่ีสุด เม่ือเพิ่มการประเมิน
ทางทนัตสังคมเขา้ไปในการคาดประมาณท าใหจ้  านวนทนัตแพทยท่ี์คาดประมาณลดลง วธีิการคาด
ประมาณวธีิท่ี 3 ไดผ้ลการคาดประมาณเพียง 1 ใน 4 ของการคาดประมาณวธีิแรกเท่านั้น 

สรุป: การศึกษาน้ีเสนอใหป้รับวธีิการคาดประมาณก าลงัคนทางทนัตกรรม โดยน าการประเมิน
ทางทนัตสังคมและจ านวนโรคท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี มาร่วมในการค านวณ 
  




