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This research explores the essence of comprehensive dental care based on experience of advanced general
dentists (Tacit knowledge) with the ultimate goal of directing dental care strategy. Data were collected from
20 advanced general dentists by using an in-depth interview technique. After intensive and careful process
of content and thematic analyses, we could extract 4 meanings of comprehensive dental care that are kindness
care, integrated care of both dental and mental health, patient-centered treatment, and multidisciplinary treatment.
It is of importance for the dentist to listen to the patient with open mindedness. Treatment should be conducted
as needed by the patient not by the dentist. This approach establishes good relationship between the dentist
and patient, which lead to the happiness and success in dental treatment. The extracted essence can be divided
into 2 main categories: knowledge in dentistry and understanding in human beings. The dentists who perform
the comprehensive dental care should develop knowledge, treatment skill, and human understanding skill.
It will encourage more happiness in both the dentist and the patient.
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นิพนธ์ ต้นฉบับ

แก่ นแท้ ของทันตกรรมพร้ อมมูลจากประสบการณ์ การดูแล
ผู้ป่วยของทันตแพทย์ เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป
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เพื่อค้ นหาความหมายของทันตกรรมพร้ อมมูลจากประสบการณ์ การท�ำงานของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทัว่ ไป
ซึ่งน�ำไปสู่ทิศทางในการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม การศึกษาวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธี
การสัมภาษณ์ เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทั่วไป สุ่มเลือกตัวอย่างด้ วยวิธี สุ่มแบบเจาะจง
ได้ อาสาสมัครรวม 20 คน บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเครื่ องบันทึกเสียงและการจดบันทึก วิเคราะห์ผลโดยหลักการวิเคราะห์เนื ้อหา
และหลักการวิเคราะห์แก่นสาระ พบว่าความหมายทันตกรรมพร้ อมมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ มีทงหมด
ั้
4 ความหมาย คือ
การรักษาด้ วยใจที่มีความเมตตา การรักษาแบบองค์รวม การรักษาโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง และ การรักษาด้ วยความรู้
และทักษะสหสาขาวิชา เพื่อให้ การรั กษาโดยผ่านการวางแผนการรั กษาที่มีความพอดีระหว่างความเหมาะสมกับผู้ป่วย
และความรู้ ทางวิชาการทันตแพทย์ ซึ่งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ การรักษาคือ ความสุขและสัมพันธภาพที่ดีทงทั
ั ้ นตแพทย์
และผู้ป่วย ความหมายที่เกิดขึ ้นสามารถแยกได้ 2 ส่วนคือ ความรู้ทางวิชาการทันตแพทย์และการเข้ าใจมนุษย์ ดังนันทั
้ นตแพทย์
ที่จะให้ การบริ บาลตามหลักทันตกรรมพร้ อมมูลจึงต้ องพัฒนาตัวเองทังด้
้ านความรู้ ทางวิชาการ ทักษะการรักษา และทักษะ
ในการท�ำความเข้ าใจมนุษย์ ซึง่ ส่งผลให้ ทนั ตแพทย์มีความสุขในการให้ การรักษา เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีทงกั
ั ้ บผู้ป่วยและผู้คน
รอบข้ าง
รหัสค�ำ: การบริ บาลทันตกรรมพร้ อมมูล, การรักษาด้ วยใจที่มีความเมตตา, การรักษาแบบองค์รวม, การรักษาโดยยึดผู้ป่วย
เป็ นศูนย์กลาง, การรักษาด้ วยสหสาขาวิชา
การอ้ า งอิ ง : กัลย์ ธิรา ว่องนาวี นัยนา บูรณชาติ. แก่นแท้ ของทันตกรรมพร้ อมมูลจากประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยของ
ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทัว่ ไป. ว ทันต มหิดล 2563; 40: 289-298

บทน�ำ
การดู แ ลผู้ ป่ วยด้ วยหั ว ใจความเป็ นมนุ ษ ย์
(Humanized health care) เป็ นแนวทางการให้
การบริ บ าลผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเป็ นอย่ า งยิ่ ง
ในวงการสาธารณสุขในปั จจุบนั ทังนี
้ ้เนื่องจากโรคที่เป็ น
ปั ญหาสุขภาพที่ ส� ำคัญในปั จจุบันเป็ นกลุ่มโรคเรื อ้ รั ง
โรคมะเร็ ง โรคชราซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นโรคที่ไม่สามารถ
รั ก ษาให้ หายขาดได้ ด้ ว ยเทคโนโลยี ท างการแพทย์
ที่ ทัน สมัย แต่ ต้ อ งใช้ ก ารดูแ ลการเยี ย วยาในทุก มิ ติ

ของการเจ็บป่ วย ในบางกรณีต้องให้ การดูแลกันอย่าง
ต่อเนือ่ งยาวนานตลอดจนวาระสุดท้ ายของชีวติ ผู้ป่วย [1]
Jean Watson [2] สร้ างทฤษฎี ก ารดูแลผู้ป่วยโดยมี
หลัก ว่ า การดู แ ลผู้ ป่ วยจะต้ อ งมี ค วามเข้ าใจในมิ ติ
ความเป็ นคนของผู้ ป่ วยนั่ น คื อ การดู แ ลด้ วยหั ว ใจ
ความเป็ นมนุษย์ โดยเน้ นการดูแลโดยเข้ าถึงจิตใจของ
ผู้ป่วย ซึง่ มีเป้าหมายในการดูแล คือ การช่วยให้ ค้นพบ
ภาวะสมดุล ยภาพของร่ า งกาย จิ ต ใจ จิ ต วิ ญ ญาณ
นัน่ คือการดูแลไม่ใช่แค่ปรัชญาและสิ่งที่เป็ นนามธรรม
แต่คือสิง่ ที่ปฏิบตั แิ ละสัมผัสได้

ผู้รับผิดชอบบทความ: นัยนา บูรณชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไปขันสู
้ ง มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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โรคในช่องปาก ก็เป็ นปั ญหาสุขภาพส�ำคัญที่ต้อง
อาศัยทังศาสตร์
้
และศิลป์ ของวิชาชีพทันตแพทย์ในการ
ให้ การดูแลรักษา อติศกั ดิ์ จึงพัฒนาวดี ให้ ความหมาย
ของศาสตร์ และศิลป์ ของวิชาชี พในการดูแลผู้ป่วยว่า
ความเป็ นศิลป์ ของวิชาชีพ หมายถึง ความมีศิลปะที่จะ
เข้ าใจมนุษย์ และท�ำงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับคนอย่างเข้ าใจถึง
ความมีชีวิตจิตใจ และมองเห็นความแตกต่างระหว่าง
คนแต่ล ะคน รวมไปถึ ง ความแตกต่า งระหว่ า งคนไข้
กับเรา และสามารถให้ การรักษาคนไข้ บนพื ้นฐานของ
ความสัมพันธ์ที่มนุษย์พงึ มีตอ่ มนุษย์ [3]
ทันตกรรมพร้ อมมูล (comprehensive dental
care) คื อ การบริ บ าลผู้ป่ วยอย่า งมี เ หตุผ ลและตาม
ความจ�ำเป็นซึง่ ต้องเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย
ท�ำให้ เกิดความพึงพอใจทังผู
้ ้ ป่วยและทันตแพทย์ [4-6]
การบริ บาลทันตกรรมพร้ อมมูลจะยึดตามกรอบแนวคิด
แบบองค์รวม (Holistic health care concept) ซึง่ คือ
การตรวจวินิจฉัยอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ การจูงใจและ
การได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิด
โรคในช่องปาก เน้ นการด�ำรงรักษาไว้ ซึ่งการมีสภาวะ
สุขภาพที่สมบูรณ์ มีการวางแผนการรักษาที่ครอบคลุม
ในทุก ด้ า น ซึ่ง ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ ผ้ ูป่ วยยอมรั บ และเข้ า ใจ
ในแผนการรักษา เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ป่วย
กระบวนการรั ก ษาต้ องสอดคล้ อ งกั บ ข้ อจ� ำ กั ด ทาง
การแพทย์ สภาวะจิตใจ สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึง สามารถด� ำ รงรั ก ษาสภาวะของสุข ภาพที่ ดี ใ ห้
คงอยูต่ ลอดไป [7] ทังนี
้ ้ การุณ เลี่ยวศรี สขุ [8] ได้ เสนอ
กระบวนการในการบริบาลทันตกรรมพร้ อมมูลในรูปแบบ
ของ S-O-A-P โมเดล โดย S (Subjective) คือ การยึด
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากการบริบาลอาการส�ำคัญ
ที่มาพบทันตแพทย์ O (Objective) คือ การหาปั จจัย
ที่ เป็ นสาเหตุของอาการส�ำคัญ รวมถึงปั จจัยทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางกาย สังคม จิตใจและเศรษฐกิจ
ประวัติทางการแพทย์ การตรวจทังภายนอกและภายใน
้
ช่องปาก A(Assessment) คือ การวินิจฉัยโดยเอาข้ อมูล
ทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ และ P (Plan) คือ การเสนอแผนการ

รั กษา โดยให้ ผ้ ูป่วยเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
เลือกแผนการรักษาที่จะสามารถแก้ ปัญหาของผู้ป่วยได้
การบริบาลทันตกรรมพร้ อมมูลเป็ นการให้ การรักษา
โดยใช้ แนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวม คือ การค�ำนึงถึง
มิตขิ องความเป็ นมนุษย์ จึงเป็ นการบริ บาลที่ใช้ หลักการ
ของการดูแลผู้ป่วยด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ โดยให้
การบริบาลทีผ่ สมระหว่าง “การให้ บริการทางการแพทย์”
กับ “ชีวิตและความเป็ นมนุษย์” ซึ่งคือ การบริ บาลที่มี
การเอามิตดิ ้ าน “ความสามารถ” และมิตดิ ้ าน “ความใส่ใจ
ของทันตแพทย์” มาใช้ ร่วมกัน [9]
ทัน ตแพทย์ เ ฉพาะทางสาขาทัน ตกรรมทั่ว ไป
มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่องและ
เบ็ดเสร็ จ โดยมุ่งเน้ นให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ป่วย
ตามแนวคิดการบริ บาลด้ วยหลักทันตกรรมพร้ อมมูล
โดยมีวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร คือ ผลิตทันตแพทย์
ที่สามารถให้ การรักษาทางทันตกรรมแก่ผ้ ปู ่ วยตามหลัก
การบริ บาลพร้ อมมูลด้ วยแนวคิดของการบริ การแบบ
องค์รวม เพื่อดูแลให้ การรักษาทันตสุขภาพในระยะยาว
รับผิดชอบในการประสานงานเพือ่ ให้ ผ้ ปู ่ วยได้รบั การบริการ
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วเหมาะสม
และสอดคล้ องกับความจ�ำเป็ น เพื่อให้ ผ้ ูป่วยสามารถ
คงไว้ ซงึ่ ทันตสุขภาพที่ดีตอ่ ไป [4]
อย่ า งไรก็ ต าม การบริ บ าลผู้ ป่ วยทั น ตกรรม
ด้ ว ยหลัก ทัน ตกรรมพร้ อมมูล ยัง จัด ว่ า เป็ น รู ป แบบ
การเรี ย นการสอนที่ มี อ ยู่อ ย่ า งจ� ำ กัด ในประเทศไทย
โดยปั จ จุ บัน มี ส ถาบัน หลัก ที่ เ ปิ ดหลัก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทัว่ ไปซึ่งใช้ หลัก
ทันตกรรมพร้ อมมูลเป็ นแก่นของการเรี ยนการสอนเพียง
3 สถาบัน ท�ำให้ ความเข้ าใจถึงความหมายของการบริบาล
ด้ วยหลักทันตกรรมพร้ อมมูลยังมี ความคลาดเคลื่อน
และไม่ชดั เจน และไม่เป็ นที่แพร่ หลาย จึงเป็ นที่มาของ
การศึกษานีค้ ือ เพื่อศึกษาความหมายของ ทันตกรรม
พร้ อมมูลที่เกิดจากประสบการณ์ การให้ การรักษาและ
ดูแลผู้ป่วยของทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาทันตกรรม
ทัว่ ไป
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วิธีการวิจยั
อาสาสมัคร
การศึกษาวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ ได้ รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
(COA. No.MU-DT/PY-IRB 2018/032.0106) ท�ำการศึกษา
โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) แบบไม่เป็ นทางการ โดยผู้ให้ ข้อมูล
จะเป็ นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทัว่ ไป ที่มี
ประสบการณ์ท�ำงานหลังส�ำเร็จการฝึ กอบรมทันตแพทย์
ประจ�ำบ้ านมากกว่า 1 ปี และท�ำงานอยูใ่ นประเทศไทย
ซึง่ ไม่ได้ จ�ำกัดเพศ อายุ สถาบันที่จบการศึกษา
การเลื อ กผู้ ให้ ข้ อมู ล แบบเจาะจง โดยยึ ด ถื อ
จุ ด มุ่ ง หมายของการศึ ก ษาเป็ นหลั ก (purposive
sampling) ในงานวิจยั นี ้มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกทังหมด
้
20 คน จากการตอบรับยินยอมเข้ าร่ วม
งานวิจยั ในแบบสอบถามออนไลน์และสะดวกในการให้
สัมภาษณ์ ในช่วงเวลาที่เก็บข้ อมูลจ�ำนวน 10 คนและ
มีการแนะน�ำต่อ (snow-ball sampling) จ�ำนวน 10 คน
โดยเป็ นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 14 คน

ระเบียบวิธีการวิจยั
เริ่มจากผู้ให้ ข้อมูลตอบรับยินยอมในแบบสอบถาม
ออนไลน์เข้ าร่วมงานวิจยั ต่อมาผู้วจิ ยั เดินทางไปสัมภาษณ์
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล สะดวก
โดยผู้วิจยั เตรี ยมประเด็นค�ำถามที่เป็ นค�ำถามปลายเปิ ด
ไว้ เบื ้องต้ น (ดังแสดงในตารางที่ 1) ในระหว่างสัมภาษณ์
จะมี ก ารบัน ทึก เสี ย งรวมถึ ง จดบัน ทึก ประเด็ น ส� ำ คัญ
จากนั น้ ถอดเทปบั น ทึ ก เสี ย งและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
หลังการสัมภาษณ์ การเก็บข้ อมูลจะสิ ้นสุดลงเมื่อข้ อมูล
มี ค วามอิ่ ม ตัว และความเสถี ย ร คื อ ไม่ มี ข้ อ มูล ใหม่
เพิ่มเติมแม้ จะมีการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเพิ่มขึ ้น [10]
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลแต่ละคน
จะมาแยกเป็ นหัวข้ อตามประเด็นค�ำถามและวิเคราะห์
เนื อ้ หา (content analysis) รวมถึ ง ประเด็ น ส� ำ คัญ
(thematic analysis) โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์
ในรูปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพ

ตารางที่ 1 แสดงประเด็นที่ศกึ ษาและกรอบค�ำถามในการสัมภาษณ์
ประเด็นศึกษา

กรอบค�ำถาม

1. ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล

(1) เพศ วุฒิการศึกษา (วุฒิบตั ร/อนุมตั ิ ในสาขา) สถาบันที่จบการศึกษา
(2) สถานที่ท�ำงาน (คลินิกเอกชน/โรงพยาบาลรัฐ/มหาวิทยาลัย)
(3) ระยะเวลาในการรักษาทันตกรรมหลังจบการศึกษาเฉพาะทาง
สาขาทันตกรรมทัว่ ไป (ปี )

2. ความหมายทันตกรรมพร้ อมมูล

(1) ท่านให้ ความหมายของทันตกรรมพร้ อมมูลอย่างไร
(2) เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ที่ได้ รักษาผู้ป่วยที่ร้ ูสกึ ว่าสอดคล้ องกับแนวทาง
ทันตกรรมพร้ อมมูล
(3) ท่านได้ เรี ยนรู้อะไรจากประสบการณ์นนั ้

3. ข้ อดี – ข้ อจ�ำกัดในการบริ บาล
ทันตกรรมพร้ อมมูล

(1) ท่านคิดว่าการรักษาทางทันตกรรมพร้ อมมูลมีปัญหา/ข้ อจ�ำกัดอะไรบ้ าง
(2) เล่าเหตุการณ์ที่เคยเจอ ขณะนันท่
้ านรู้สกึ อย่างไร และต้ องการให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอย่างไร
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ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าความหมายของ
การบริบาลทันตกรรมพร้ อมมูลทีเ่ กิดขึ ้นจากประสบการณ์
ของผู้ให้ ข้อมูล แบ่งเป็ น 4 ความหมายซึง่ มีความเชือ่ มโยง
สัมพันธ์กนั (ดังแสดงในแผนผังที่ 1)
ความหมายที่ 1 การรั กษาด้ วยใจที่มีความเมตตา
(Kindness care)
1.1) รั ก ษาผู้ป่ วยเหมื อ นเป็ นคนในครอบครั ว
ผู้ ให้ ข้ อมู ล ได้ ยกตั ว อย่ า งผู้ ป่ วยที่ ม ารั บ การรั ก ษา
โดยทัน ตแพทย์ ว างแผนว่า จะเก็ บ ฟั น บางส่ว นเอาไว้
เพราะคิดว่าผู้ป่วยมีอายุมาก แต่ลกู ที่เป็ นผู้ดแู ลต้ องการ
ให้ ถอนให้ หมดเนือ่ งจากลูกไม่สามารถท�ำความสะอาดฟัน
ได้ ดี กังวลว่าถ้ ามีฟันเหลืออยู่จะเกิดโรคได้ จึงกลับมา
สะท้ อ นตัว เอง หากว่ า ตัว เองคื อ ลูก ก็ อ าจต้ อ งเลื อ ก
การถอนฟั นออกทังหมด
้
“เคสอายุประมาณ 90 กว่าปี
ต้องถอนฟันเขา เป็ นคนไข้นอนติ ดเตียง ลูกเป็ นคนขอให้
ถอนฟั นแม่ แต่ เรารู้ สึ กว่ า ไม่ ถอนดี กว่ า มั้ย เพราะว่ า
มันจะทรมานยาย แต่เหตุผลของลูกคือถ้าแม่ยงั เหลือฟันอยู่
จะดูแลให้แม่ไม่ได้ ลูกเขาก็ไปขอถอนมาหลายแห่งแล้ว
แต่กไ็ ม่มีคนถอนให้ เราก็ถอนให้แต่คอ่ ยๆ ท�ำไป บอกไปว่า
ให้ดูว่าคนไข้ไหวแค่ไหน เราก็เข้าใจในเหตุผลของลูกเขา
แต่ ลูกเขาก็ ต้องเข้าใจในเหตุผลของเราด้วย สุดท้าย

ก็ท�ำจนเสร็ จทัง้ ปาก ทุกครั้งที เ่ ห็นคนแก่แบบนี ้ เราก็จะ
เห็นอนาคตตัวเอง เราก็จะเห็นว่าเขาคือเรา ตรงนีค้ ือแม่เรา”
(ทันตแพทย์ ค, สัมภาษณ์เชิงลึก, 4 ต.ค.61) ซึง่ การรักษา
ผู้ป่วยเหมือนเป็ นคนในครอบครั ว ก่อให้ เกิดความสุข
ความรู้สกึ ดีในการรักษา เนือ่ งจากทันตแพทย์ ให้ การรักษา
ด้วยความเอาใจใส่ อ่อนโยน ประณีต ส่งผลให้เกิดความสุข
ทังต่
้ อทันตแพทย์และผู้ป่วย “เวลาเรารักษาแล้วเขาเจ็บปวด
อะไร ถ้าเรารักษาไปโดยไม่สนใจ อาจจะบอกว่าทนอีกนิด
จะเสร็จแล้ว แต่ถา้ เราใส่ใจเขาเยอะขึ้น ว่าเขาเป็ นอย่างไร
ต้อ งการยาชาเพิ่ ม ไหม ไหวรึ เ ปล่ า ” (ทัน ตแพทย์ ด,
สัมภาษณ์เชิงลึก, 7 ธ.ค. 61) แสดงถึงการที่ทนั ตแพทย์
ใส่ใจในอารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้ป่วยในระหว่างการรักษา
ไม่มงุ่ เฉพาะทางรักษาให้ เสร็จเพียงอย่างเดียว และมีผ้ ปู ่ วย
ที่ได้ รับการรักษาด้ วยความใส่ใจของทันตแพทย์ กลับมา
รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง “มี เคสมาถอนฟัน เราบอก
เขาว่าเราก�ำลังจะท�ำอะไร เดีย๋ วจะฉีดยาชา จะมีความรู้สกึ
แบบนี เ้ กิ ดขึ้ น แล้วระหว่างที ่เราถอนมันจะมี ความรู้ สึก
แบบนีน้ ะ มันจะตึงหน่อยแต่มนั จะไม่เจ็บ ถ้าเจ็บให้เรา
ท� ำแบบนี ้ คนไข้เขาประทับใจว่าไม่มีหมอคนไหนที เ่ คย
บอกเขา คุยกับเขาละเอียดขนาดนีม้ าก่อน มันน่าจะเป็ น
จริ ตเรากับสิ่ งที ่เราท� ำมันตรงกับจริ ตคนไข้ด้วย แต่พอ
ตัง้ แต่วนั นัน้ เป็ นต้นมา คนไข้กย็ งั คงอยูด่ ว้ ยกัน ยังมารักษา
ต่อเนื ่องกับเราอยู่” (ทันตแพทย์ น, สัมภาษณ์ เชิงลึก,
7 ธ.ค. 61)

แผนผังที่ 1 แสดงความหมายทันตกรรมพร้ อมมูลที่วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
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ความหมายที่ 2 การรักษาแบบองค์รวม (Holistic care)
เป็ นการรั กษาทุกมิติ ที่ไม่ใช่แค่รักษาเฉพาะใน
ช่ อ งปากเท่ า นัน้ โดยการมองภาพรวมเชื่ อ มโยงกัน
ซึ่งการรั กษาจะมีผลทัง้ ทางร่ างกายและจิตใจ นั่นคือ
การรักษาภายใต้ ความเข้ าใจมนุษย์ โดยที่ผ้ ใู ห้ การรักษา
จะต้ อ งมี ค วามสุข ก่ อ น ถึ ง จะไปให้ ก ารรั ก ษาคนอื่ น
แบบองค์รวมได้ “เราต้องดูแลตัวเอง เราจะต้องไม่เหนือ่ ย
เราจะต้องมี ความสุขก่อน ถึงจะไปดูแลคนอื น่ ได้ ถ้าเรา
ไม่ มี ค วามสุข มัน ก็ จ ะไม่ มี อ งค์ ร วม” (ทันตแพทย์ พ,
สัมภาษณ์เชิงลึก, 6 ธ.ค. 61)
2.1) การรักษาทีค่ รอบคลุมทุกมิ ติ เป็ นการรักษา
ที่มองว่าทันตแพทย์เป็ นคนคนหนึ่งที่รักษาผู้ป่วยที่เป็ น
คนคนหนึ่ ง ไม่ ใ ช่ ม องแค่เ รื่ อ งฟั น หรื อ แค่ใ นช่ อ งปาก
นัน่ คือการมองรอบด้ าน ทุกมิตขิ องผู้ป่วย ทังด้
้ านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลขยายความหมายว่า
“เราก็ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ยนแค่ ท� ำ ฟั น เราเรี ย นอย่ า งอื ่ น ท� ำ ฟั น
แค่เป็ นส่วนประกอบ เราเรี ยนเพื ่อที ่จะเป็ นหมอที ่เป็ น
คนคนนึง” (ทันตแพทย์ จ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 27 พ.ย. 61)
โดยหากทันตแพทย์ให้ การรักษาเพียงเฉพาะจุด
จะท� ำ ให้ พ ลาดอะไรไปบางอย่ า ง ส่ง ผลท� ำ ให้ ผ้ ูป่ วย
เสียประโยชน์ในการได้ รับการรักษา เหมือนในตัวอย่าง
จากผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ก ารรั ก ษาโดยดูเ ฉพาะซี่ ฟั น ไม่ ไ ด้
ตรวจดูภาพรวมของผู้ป่วย ท�ำให้ เสียเวลาในการรักษา
“มีคณ
ุ ป้าทีถ่ ูกส่งมารับค�ำปรึ กษาจากโรงพยาบาลชุมชน
ผ่านห้องตรวจโอพีดีและส่งมาทีห่ อ้ งถอนฟันเพือ่ ถอนซี ่ 36
แต่ เ มื ่ อ ได้ คุ ย กั บ คุ ณ ป้ า พบว่ า หมอจะเริ่ มให้ กิ นยา
บิสฟอสโฟเนตอีก 15 วัน เลยต้องส่งคุณป้าไปถ่ายเอกซเรย์
และท�ำการวางแผนใหม่ทงั้ หมด ท�ำให้ปา้ ต้องเสียเวลาทัง้ วัน
ในการมารับการรักษา” (ทันตแพทย์ ถ, สัมภาษณ์เชิงลึก,
7 ธ.ค. 61) ชี ้ให้ เห็นหากว่าทันตแพทย์คยุ กับผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น
และมองให้ รอบด้ าน ไม่มงุ่ เฉพาะมองแค่ฟันเพียงซีเ่ ดียว
ทังผู
้ ้ ป่วยและทันตแพทย์คงไม่ต้องเสียเวลาในการรักษา
2.2) มองภาพรวมเชื ่อ งโยงกัน เมื่ อมี การมอง
เชื่อมโยงครบทุกมิติ ท�ำให้ ทนั ตแพทย์เห็นภาพรวมที่จะ
น�ำมาวางแผนการรักษาที่ครอบคลุม โดยหากมีปัญหา
เกิดขึ ้นจะได้ เตรี ยมวิธีการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
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“ถ้ า เราไม่ ไ ด้ เ รี ย นทัน ตกรรมพร้ อ มมู ล เราจะ
ท�ำไปแบบเหมื อนตาบอด ท�ำไปเรื ่อย ๆ ท�ำแล้วก็เดิ นไป
พร้อมคนไข้ แต่พอเราได้มาเรี ยน เราเดินแล้วรู้วา่ ก้าวต่อไป
เราจะพาคนไข้ไปทางไหน ไม่เหมื อนกับคิ ดไปเรื ่ อย ๆ
รักษาตามแค่ความต้องการของคนไข้” (ทันตแพทย์ ฉ,
สัมภาษณ์เชิงลึก, 5 ต.ค.61)
ความหมายที่ 3 การรักษาโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง
(Patient-centered care)
การเข้ าใจปั จจัย ความต้ องการ บริ บทแวดล้ อม
ของผู้ป่วย และยอมรับการเลือกแผนการรักษาของผู้ป่วย
ถึงแม้ ว่าแผนนันจะไม่
้
ใช่แผนการรักษาที่ดีที่สดุ ในทาง
วิชาการ แต่เหมาะสมที่สดุ ส�ำหรับผู้ป่วย โดยการรักษา
ที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องกัน
เริ่ มจากทันตแพทย์ท�ำความเข้ าใจผู้ป่วยจากนันร่
้ วมกัน
วางแผนการรักษา ซึง่ ผู้ป่วยเป็ นผู้ที่เลือกแผนการรักษา
จากนัน้ ทันตแพทย์ ให้ การรั กษาที่ เหมาะสมหรื อพอดี
กับผู้ป่วย ซึง่ ประกอบไปด้ วย
3.1) ความเข้าใจผู้ป่วย โดยการมองในมุมมอง
ของผู้ป่วยที่อยู่ในสถานการณ์นนๆ
ั ้ “เข้าไปสวมรองเท้า
ของเขา” (ทันตแพทย์ ง, สัมภาษณ์ เชิงลึก, 7 ธ.ค.61)
มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลขยายความโดยการยกตัวอย่างจากทีเ่ คยรักษา
ผู้ป่วย “ต้องดูจิตใจของคนไข้เป็ นอย่างไร สภาวะคนไข้
ไหวไหม ถ้าเราวางแผนอย่างนี ้ ญาติ ไหวไหม คื อมันดู
อย่างอืน่ มากขึ้น มี เรื ่องทีต่ อ้ งปรับลดลงไปบ้าง เช่น ถ้า
คนไข้ได้รักษารากก็อาจจะดี ทีส่ ดุ แต่ถ้าเราดูแล้วคนไข้
ไม่ไหวเราก็ตอ้ งยอม ถามว่าเสียดายไหม ก็เสียดาย แต่กต็ อ้ ง
ยอมถอน” (ทันตแพทย์ ญ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 28 พ.ย.61)
แผนการรั กษาจะต้ องปรั บไปตามสถานการณ์
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของผู้ป่วยด้วย “เคยท�ำฟันปลอมอยูด่ ๆี
คนไข้บอกว่าต้องกลับต่างจังหวัดแล้ว ในเวลาอันรวดเร็ ว
แผนการรักษาเขาก็อาจต้องมี การปรับเปลี ย่ นบางอย่าง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ชีวิตทีเ่ ปลี ย่ นแปลงไป”
(ทันตแพทย์ ฟ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 17 ต.ค. 61)
ทัง้ นีก้ ารรักษาไม่ใช่แค่ตามหลักวิชาการเท่านัน้
แต่ คื อ การดูแ ลสภาพจิ ต ใจและดูบ ริ บ ทรอบตัว ของ
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ผู้ป่วยด้ วย เช่น รายได้ ผู้ดแู ล เป็ นต้ น ทังนี
้ ้สภาพจิตใจ
ของทังหมอและผู
้
้ ป่วยก็มีผลต่อการรักษาเช่นกัน “เคยมี
คนไข้คนนึงเมื ่อ 3-4 ปี ที ่แล้ว เขามาก็จะคุยดี มากเลย
แต่ ว ัน นั้น เขามา พี ่เ ห็ น เลยว่ า คนไข้ มี อ ะไร ฟั น แตก
เห็นแล้วแหละว่าท� ำได้ แต่คนไข้พูดว่าเขามี ปัญหาชี วิต
เขาก็ บ่นกับผู้ช่วยในห้อง ว่ามี ปัญหาครอบครัว เขาก็
ไม่อยากเก็บฟัน เราเลยนัดถอนวันหลัง มันก็เป็ นตัวบอกว่า
สภาพจิ ตใจมี ผลต่ อการรักษา ทัง้ ของคนไข้และเรา”
(ทันตแพทย์ ค, สัมภาษณ์เชิงลึก, 4 ต.ค.61)
3.2) ทันตแพทย์และผูป้ ่ วยวางแผนการรักษาร่วมกัน
เป็ นการหาแผนการรักษาที่พอดี อยูต่ รงกลางระหว่างสิง่
ทีค่ วรจะเป็ น ความต้ องการ เศรษฐสถานะของผู้ป่วยและ
หลักวิชาการ โดยหาจุดทีส่ มดุล “เป็ นทางร่วมไม่ใช่การตามใจ
คนไข้” (ทันตแพทย์ ข, สัมภาษณ์เชิงลึก, 23 ก.ย.61)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ได้ ย กตัว อย่ า งการรั ก ษาที่ ใ ห้ ผ้ ูป่ วย
เป็ นคนเลือกแผนการรักษา โดยทันตแพทย์เป็ นผู้บอกถึง
ข้ อดี ข้ อจ�ำกัดของแผนการรักษานัน้ ซึง่ ท้ ายที่สดุ ผู้ป่วย
เป็ นผู้ตัดสินใจในการเลือกแผนการรั กษาโดยยอมรั บ
ในสิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ตามมาและหลัง จากการรั ก ษาผู้ป่ วย
มีความสุขที่ได้ รับการรักษาตามแผนที่ได้ เลือก “คนไข้
เป็ นมะเร็งทีก่ ล่องเสียง มาเตรี ยมช่องปากเพือ่ ไปฉายแสง
ในปากมี ฟั น อยู่ ห ลายต� ำ แหน่ ง ที ่ ก�้ ำ กึ่ ง ว่ า ถอนหรื อ
ไม่ถอนดี คนไข้ไม่อยากถอน เราก็อธิ บายว่าถ้าไม่ถอน
ก็ ต้ อ งท� ำ แบบนี ้ บอกไปเป็ นขั้น ตอนและให้ ก ลับ ไป
คิดก่อน จนบัดนีก้ ็ยงั ดีอยู่ เค้าไม่ตอ้ งถอน คนไข้ยงั มาอยู่
ทุก 3-4 เดื อน สภาพในช่องปากดี มาก เราก็ รู้สึกดี ใจ
จากที ่มีคราบเยอะซึ่ งจริ งๆแล้วมันก็ ต้องถอนทัง้ หมด
แต่ เ ราก็ อ ะลุ่ม อล่ ว ยคุย กัน หาทางออกให้ ซึ่ ง คนไข้
สัญญาว่าจะดูแล เราบอกผลเสี ยว่าถ้ามี ปัญหาที หลัง
จะมี ปัญหาแผลไม่หายได้หรื อเนือ้ ตายได้ คนไข้ก็เข้าใจ
และมาติ ดตามตลอด” (ทันตแพทย์ ข, สัมภาษณ์เชิงลึก,
23 ก.ย. 61)
3.3) ผูป้ ่ วยเป็ นผูเ้ ลื อกแผนการรักษาที เ่ หมาะสม
และพอดี กับตนเอง “จะฟังคนไข้ว่าเขาต้องการอะไร
เราต้องมองด้วยว่าสิ่ งส�ำคัญในชีวิตเขา คือต้องการอะไร
กันแน่ ไม่ใช่ว่าฟันหลอต้องใส่ฟันทุกช่อง มันต้องดูว่า

อันไหนที ่เหมาะกับเขา คื อบางคนพอใจแค่นนั้ ก็ ไม่ ได้
หมายความว่า เราไม่คอมพรี เฮนซีฟ แต่ ณ สถานการณ์นี้
เขาอยู่แบบนี ้ เขาพึงพอใจที จ่ ะดูแลชี วิตเขาเท่านี ้ ไม่ได้
หมายถึงงานของเราล้มเหลวหรื อเราต้องบังคับเขาให้ได้
ตามที ่เราต้องการ” (ทันตแพทย์ ณ, สัมภาษณ์ เชิงลึก,
28 พ.ย. 61) จากการอธิ บายจากผู้ให้ ข้อมูล แสดงถึง
การที่ ทั น ตแพทย์ เ ป็ นเพี ย งผู้ เสนอแผนการรั ก ษา
แต่ สุด ท้ า ยผู้ป่ วยเป็ น ผู้ที่ จ ะเลื อ กแผนการรั ก ษาด้ ว ย
ตัวเองและแผนการรักษานันไม่
้ จ�ำเป็ นต้ องเป็ นแผนการ
รั ก ษาที่ ดี ที่ สุด ตามหลัก วิ ช าการแต่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
บริ บทของผู้ป่วย “ในการรักษาเราต้องอิ งหลักวิ ชาการ
แต่ไม่จ�ำเป็ นต้องเป็ น ideal treatment plan (แผนการ
รักษาทางวิชาการทีด่ ีทีส่ ดุ ) แต่คือต้องเหมาะสมกับคนไข้
ณ เวลานัน้ มันไม่ใช่ ideal ของหมอ แต่เป็ นของคนไข้
ณ ตอนนัน้ ” (ทันตแพทย์ ณ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 28 พ.ย. 61)
ค ว า ม ห ม า ย ที่ 4 ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย ส ห ส า ข า
(Multidisciplinary) มีการเชื่อมโยงเป็ นระบบและ
น�ำข้ อมูลมาหาสาเหตุของปั ญหา
การรั ก ษาด้ ว ยสหสาขาวิ ช าที่ มี ก ารเชื่ อ มโยง
เป็ น ระบบ คื อ การที่ ทัน ตแพทย์ มี ค วามรู้ และทัก ษะ
หลายสาขา ซึ่ง น� ำ มาใช้ ใ นการหาสาเหตุข องปั ญ หา
วางแผนและให้ ก ารรั ก ษาได้ อ ย่างเป็ น ล� ำ ดับ “ผมจะ
วางแผนการรักษาโดยมองจากจุดปลายก่อนแล้วค่อย
ย้อนมาว่าจะรักษายังไงให้ไปถึ งจุดนัน้ โดยต้องรู้ งาน
แต่ละอย่างก่อน เช่น งานพรอส งานเปอริ โอ งานศัลย์
ผมก็ จ ะท� ำ เองทัง้ หมด เบ็ ด เสร็ จ ในตัว เอง ซึ่ ง ถ้า งาน
มันยากเกิ นกว่ าที ่ท� ำได้ก็ต้องส่ งต่ อ คื อเราจะเห็ นจุด
ความสัมพันธ์ ของแต่ละสาขาที ่มาเชื ่อมกันว่าในเคสนี ้
เราจะท�ำยังไง” (ทันตแพทย์ ช, สัมภาษณ์เชิงลึก, 28 พ.ย. 61)
และหากทันตแพทย์สามารถที่จะแก้ ปัญหาได้ ตรงตาม
สาเหตุ ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยไม่เกิดโรคซ� ้ำอีก “บางที เห็นปัญหา
แต่มนั เป็ นปัญหาของหมอ ซึ่งไม่ได้เป็ นปัญหาของคนไข้
จะต้อ งท� ำ ให้เ ห็ น ว่ า เป็ นปั ญ หาร่ ว มกัน เราก็ ช่ ว ยเขา
ไม่ ให้ไปวนอยู่กบั ปั ญหาเดิ มของเขา” (ทันตแพทย์ ธ,
สัมภาษณ์เชิงลึก, 4 ต.ค. 61)
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บทวิจารณ์
การศึกษาความหมายของทันตกรรมพร้ อมมูล
จากประสบการณ์ ข องทัน ตแพทย์ เ ฉพาะทาง สาขา
ทันตกรรมทั่วไป ซึ่งเป็ นทันตแพทย์ ที่ได้ เรี ยนรู้ ทฤษฎี
และมีประสบการณ์ ในการรักษาผู้ป่วยแบบทันตกรรม
พร้ อมมูล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ท�ำการศึกษาด้ วยวิธีการสัมภาษณ์
โดยใช้ คำ� ถามปลายเปิ ดและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อสร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ท�ำให้ ร้ ู สกึ ผ่อนคลาย
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สามารถสะท้ อ นอารมณ์ ความรู้ สึก และ
ความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่
จากการศึกษาพบว่าความหมายของทันตกรรม
พร้ อมมูลต้ องมีองค์ประกอบสองส่วน โดยในส่วนแรก
จะเป็ นการรักษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ทางวิชาการ
(evidence-base care) [5, 6] รักษาตามกระบวนการ
ตามรู ปแบบของ SOAP model [7] โดยให้ การรั กษา
ด้ วยสหสาขา [8] ส่วนที่สองจะเป็ นมิติทางด้ านจิตใจ
คือการดูแลผู้ป่วยด้ วยความเข้ าใจมนุษย์หรื อการดูแล
ด้ ว ยหัว ใจความเป็ น มนุษ ย์ [9, 11-14] ดัง แสดงใน
แผนผังที่ 2
สรุ ปได้ ว่าความหมายการบริ บาลทางทันตกรรม
พร้ อมมูลทีไ่ ด้จากศึกษา คือ การรักษาด้วยใจทีม่ คี วามเมตตา
ความเข้ าใจในมนุษย์ ให้ การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม
โดยในการรักษาจะยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางซึง่ กระบวนการ
รักษาทังหมดนี
้
อ้ ยู่ภายใต้ กระบวนการและความรู้ ทาง

Comprehensive dental care
หลักวิชาการ

มิตทิ างจิตใจ

- Evidence based care
- SOAP model
- Multidisciplinary

- Humanized health care
		 1. Holistic care
		 2. Patient centered care
- Kindness care

แผนผังที่ 2 แสดงองค์ ป ระกอบของความหมายทัน ตกรรม
พร้ อมมูลที่เกิดขึ ้นจากการสัมภาษณ์
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วิ ช าการแบบสหสาขา ซึ่ ง ตรงกั บ บทความปริ ทั ศ น์
ของดรุ ณีและคณะ [9] ที่พบว่าการบริ บาลทันตกรรม
พร้ อมมูล จะใช้ แนวคิ ด ในการดู แ ลสุข ภาพองค์ ร วม
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง มิ ติ ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ ผ นวกเอามิ ติ
ด้ านความสามารถและความใส่ใจของทันตแพทย์ ไว้
ด้ วยกัน โดยการบริบาลด้ วยความเอาใจใส่ มีความเมตตา
และรับฟั งความคิดเห็นของผู้ป่วยจะท�ำให้ ทนั ตแพทย์
สามารถเข้ าถึงและเข้ าใจผู้ป่วย ซึง่ ในการดูแลนี ้จะน�ำไปสู่
การคงสภาพของสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม ส�ำหรั บ
การท�ำความเข้ าใจความเป็ นมนุษย์ ของผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถรักษาได้ เหมาะสมนัน้ จะต้ องมองภาพของผู้ป่วย
ในทุกมิติ มีการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์
และผู้ป่วย โดยผู้ป่วยเป็ นผู้เลือกแผนการรักษาด้ วยตนเอง
เมื่อการรักษานันเหมาะสมกั
้
บผู้ป่วย ผู้ป่วยจะสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้ อย่างมี ความสุขสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Karmel และคณะในปี 2010 [15] และ
สถาบัน กุ ม ารเวชศาสตร์ แ ห่ ง อเมริ ก า [16] รวมถึ ง
ทันตแพทย์ ต้องมี ทักษะการฟั งที่ ต้องเปิ ดใจรั บฟั ง ซึ่ง
ถือเป็ นสิ่งที่ส�ำคัญพื ้นฐานในการท�ำความเข้ าใจผู้ป่วย
ท� ำ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละ
เกิ ดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทันตแพทย์
และผู้ป่วยเพื่อให้ การรักษามีประสิทธิภาพที่ดี [17, 18]
นอกจากนี ้ พบว่าผลจากการรักษาตามทันตกรรม
พร้ อมมูลภายใต้ ความเข้ าใจในความเป็ นมนุษย์ของผู้ป่วย
ก่อให้ เกิดความสุขก่อน ระหว่างและหลังการรักษา ทังใน
้
ผู้ป่ วย ญาติ ผ้ ูป่ วยและทัน ตแพทย์ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
การศึก ษาของพัก ตรเลขาและคณะในปี 2016 [19]
และการศึก ษาของบุญ สื บและคณะในปี 2017 [20]
ทีม่ กี ารศึกษาในกลุม่ นักศึกษาพยาบาลจากประสบการณ์
ในการให้ ก ารบริ ก ารสุข ภาพหญิ ง ตัง้ ครรภ์ ที่ จ ะเกิ ด
ความสุข 2 ประการ คือ การมีความสุขที่ผ้ ูรับบริ การ
จดจ� ำ ตนเองได้ แ ละมี ค วามสุข ที่ ช่ ว ยให้ ผ้ ู รั บ บริ ก าร
คลายความวิตกกังวล
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เนือ่ งจากงานวิจยั นี ้ ใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
การเก็บข้ อมูล การตีความ การวิเคราะห์ และสรุ ปผล
จึงอาจมีข้อจ�ำกัดภายใต้ทกั ษะทางภาษาและประสบการณ์
ของผู้วจิ ยั ซึง่ ผลของการวิจยั สามารถอธิบายปรากฎการณ์
ภายในกรอบที่เฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ไม่สามารถน�ำไป
ขยายผลเพื่ออธิ บายประชากรทั่วไปได้ แต่อย่างไรก็ดี
ข้ อสรุ ปที่ได้ อาจน�ำไปประยุกต์ใช้ กับกลุ่มประชากรอื่น
ที่คล้ ายคลึงกับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่ท�ำการศึกษา
ส�ำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต อาจมีการศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น เกี่ ย วกับ การให้ ค วามหมายของ
การบริบาลทันตกรรมพร้ อมมูลของทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาอื่นๆ เพื่อดูความสอดคล้ องหรื อความแตกต่างของ
ความหมายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการให้ การรักษาผู้ป่วย
ที่แตกต่างกัน
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ในการศึกษานี ้ พบว่าความหมายของทันตกรรม
พร้ อมมูล ประกอบด้ วย 2 ส่วนทีไ่ ม่สามารถแยกจากกันได้
จะต้ องมีควบคู่กันไป ส่วนแรกคือความรู้ ทางวิชาการ
กระบวนการรั ก ษาด้ านทั น ตกรรมและส่ ว นที่ ส อง
คื อ มิ ติ ท างด้ า นจิ ต ใจในการท� ำ ความเข้ าใจมนุ ษ ย์
ซึ่งความหมายทัง้ สองส่วนนีเ้ กิดมาจากประสบการณ์
ของทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทั่วไป ที่ มี
การน� ำแนวคิดเกี่ ยวกับทันตกรรมพร้ อมมูลไปปรั บใช้
ในการท� ำ งานและชี วิ ต ประจ� ำ วัน ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์
ในการทีท่ นั ตแพทย์จะสามารถน�ำไปปรับใช้ ในการบริบาล
ทันตกรรมพร้ อมมูล คือ การพัฒนาตัวเองทังด้
้ านความรู้
ทางวิชาการ ทักษะการรักษา การพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจ
ในการท�ำความเข้ าใจมนุษย์รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์
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