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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูร้ ับบริ การจานวน 26 ราย ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาประเด็นสาคัญในเชิงมนุษยศาสตร์การแพทย์จากมุมมองของผูท้ ี่เข้ามารับ
บริ การที่ คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลหรื อคลินิกทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และ
วิเคราะห์ ถึงความสาคัญ ของหลักมนุ ษ ยศาสตร์ การแพทย์ในกระบวนการให้บ ริ การทางทัน ตกรรม ซึ่ งจากการจัด
หมวดหมู่วเิ คราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นสาคัญ พบว่ามีประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) วิธีคิดในการ
ให้บริ การ 2) การแสดงบทบาทอย่างเหมาะสม และ 3) การสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพอันดี โดยผูร้ ับบริ การมี
มุมมองที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังพบว่าทันตแพทย์ที่มีการนาหลักมนุษยศาสตร์
มาประยุกต์ใช้จะส่งผลทาให้สามารถให้บริ การการรักษาอย่างมีคุณภาพตามมุมมองของผูร้ ับบริ การ
ABSTRACT
This study is a qualitative research which data were collected by in-depth interviews from 26 dental patients
who came into Comprehensive, or Community Dental Clinic, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University. The
purposes of this study were to gain inside into dental experiences, and explore the significance and impact of medical
humanities from patients’ perspectives. Data was analyzed by using thematic and content analyses. As a result, 3
major themes were reflected by the patients, including: 1) concept of service 2) role performance and 3)
communication and caring relationship. Their perspectives depended on their own personal experiences. In addition,
the dentists applying the principles of medical humanities in the workplaces achieved the good quality of dental
service in the patients’ meaning.

คาสาคัญ: มนุษยศาสตร์การแพทย์ มุมมองของผูร้ ับบริ การทางทันตกรรม
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หลังจากการน าความรู ้ ทางมนุ ษยศาสตร์ ม า
ประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ทา
ให้ มี ก ารน าเสนอแนวคิ ด หรื อทฤษฎี ใหม่ ๆ ทาง
การแพทย์เกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นแนวคิ ด การบริ ก าร
สุ ข ภาพที่ มี หั วใจของความเป็ นมนุ ษ ย์ (Humanized
health care) ซึ่ งว่า ด้ว ยการให้ บ ริ ก ารที่ ค านึ ง ถึ ง การ
เชื่ อ มโยงประสบการณ์ ชี วิ ต ระหว่ า งผู ้ รั บ และผู ้
ให้บริ การ ภายใต้สมั พันธภาพที่เอื้อต่อการฟื้ นหายและ
การเคารพในศัก ดิ์ ศรี แ ห่ งความเป็ นมนุ ษ ย์ (Watson,
2009) ส่ ว นแนวคิ ด การดู แ ลที่ มี ผูป้ ่ วยเป็ นศู น ย์ก ลาง
(Patient-centered care) นั้น มีจุดเน้นที่คุณภาพของการ
สื่ อสารและรู ป แบบของการปฏิ สัมพัน ธ์ ที่ เหมาะสม
ระหว่างผูด้ ูแลกับผูป้ ่ วย รวมถึงการมอบอานาจในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษาให้กบั ผูป้ ่ วย (Ravishankar,
Sumedha, 2011) นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดการแพทย์ที่ใช้
เรื่ องเล่ า เป็ น ฐาน (Narrative based medicine) ห รื อ
การแ พ ท ย์ เ ชิ งเรื่ อ งราว (Narrative medicine) ที่ มี
หลักการว่าด้วยการเรี ยนรู ้มิติที่ละเอียดอ่อนแห่ งความ
เป็ นมนุ ษ ย์ข องผูป้ ่ วย ผ่ านการเล่ า เรื่ อ งราวที่ ม าจาก
ประสบการณ์และความรู ้สึกของตัวผูป้ ่ วยเอง (Charon,
2006) เป็ นต้น
แม้วา่ แนวคิดเหล่านี้จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
แต่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกั น นั่ น คื อ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ให้บริ การที่เข้าถึงสุ ขภาวะแบบองค์รวม
(holistic health) ของผูป้ ่ วย เพื่อเยียวยาให้ผปู ้ ่ วยเกิดการ
ฟื้ นหาย (healing) อย่างแท้จริ ง หรื ออีกนัยหนึ่ งคือ การ
ให้บริ การการรักษาอย่างมีคุณภาพตามมุมมองของทั้ง
แพทย์ ทั น ตแพทย์แ ละผู ้ป่ วยนั่ น เอง ทั้ งนี้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี ก ารศึ ก ษาประเด็ น ของ
มนุ ษ ยศาสตร์ การแพทย์จ ากมุ ม มองของแพทย์แ ละ
ทัน ตแพทย์อ ยู่ไ ม่ น้อ ย ในขณะที่ ยงั ไม่ พ บการศึ ก ษา
ประเด็นของมนุ ษยศาสตร์ การแพทย์ในกระบวนการ
ให้บริ การทางทันตกรรมจากมุมมองของผูร้ ับบริ การ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึ งมี ค วามมุ่ งหมายที่ จ ะ
ค้น หาประเด็ น ดังกล่ าวและวิเคราะห์ ถึ งความส าคัญ
ท้ายที่ สุดหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อค้นพบที่ ได้จะนาไปสู่

บทนา
ความเจ็บ ป่ วยเป็ นปรากฏการณ์ สามัญ ของ
ชี วิต ที่ ม นุ ษ ย์ทุ กคนต้อ งประสบและมักเป็ นที่ เข้าใจ
โดยทัว่ ไปว่า การเยียวยาความเจ็บป่ วยเป็ นบทบาทของ
วิท ยาศาสตร์ การแพทย์เท่ านั้น แต่จากคาอธิ บายผ่าน
แง่มุมทางสังคมศาสตร์ ความเจ็บป่ วยเป็ นปรากฏการณ์
ที่สามารถอธิบายได้จากหลายมุมมอง ได้แก่ 1) มุมมอง
ทางวิท ยาศาสตร์ ห รื อ มุ ม องทางการแพทย์ เกิ ด จาก
แพทย์ห รื อ ทัน ตแพทย์ อาศัยการตรวจวินิ จฉัยกลไก
ของร่ างกายตามหลักการทางวิทาศาสตร์ ความเจ็บป่ วย
ในลักษณะนี้ เรี ยกว่า โรค (disease) 2) มุมมองจากตัว
บุคคล เป็ นความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลว่าตนป่ วย ความ
เจ็ บ ป่ วยในลัก ษณะนี้ เรี ย กว่า ป่ วย (illness) และ 3)
มุมมองจากสังคม เป็ นความเจ็บป่ วยที่ ได้รับอิ ทธิ พ ล
จากบุคคลรอบข้าง จากเหตุการณ์ที่ทาให้สมรรถภาพ
ของบุคคลที่ แสดงออกทางสังคมลดลง ความเจ็บป่ วย
ในลั ก ษณะนี้ เรี ยกว่ า ไม่ ส บาย (sickness) ดั ง นั้ น
ร่ างกายอันเป็ นวิทยาศาสตร์ ความคิดจิ ตใจของบุคคล
และสังคมล้วนแล้วแต่ทาให้เกิดความเจ็บป่ วยได้ท้ งั สิ้ น
ในตอนท้ายของการศึกษานี้ ได้สรุ ปไว้วา่ ความเจ็บป่ วย
นั้ นเกิ ด ได้จ ากทั้ ง 3 มุ ม มอง โดยที่ แ ต่ ล ะมุ ม มองมี
ความ ส าคั ญ เท่ าเที ยมกั น (Twaddle, 1968 cited in
Hofmann, Eriksen, 2001)
ดังนั้น การแพทย์ในอดีตที่มุ่งเน้นการใช้องค์
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ในการดูแลสุ ขภาพและเยียวยา
รักษาโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยของมนุษย์เพียงอย่างเดียว
จึงไม่สามารถเยียวยาความเจ็บป่ วยทั้งหมดได้ วงการ
แพทย์จึงเกิดความพยายามที่จะรักษาความเจ็บป่ วยจาก
มิ ติ ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ส่ วนบุ คคลและความไม่ ส บายที่
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสั ง คมด้ ว ย โด ย การน าห ลั ก
มนุษยศาสตร์ (Humanities) ซึ่ งเป็ นศาสตร์ที่วา่ ด้วยการ
ให้ คุ ณ ค่ า ของจิ ต ใจและบริ บ ทของบุ ค คล (ณตพล,
2556) มาบู ร ณาการร่ ว มกับ หลัก วิท ยาศาสตร์ จึ งเกิ ด
เป็ น “แนวคิ ด มนุ ษยศาสตร์ ก ารแพทย์ (Medical
humanities)” ขึ้น
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ความเข้าใจมิติทางด้านจิตใจและสังคมของผูป้ ่ วย และ
เป็ นเสี ยงสะท้อนกลับสู่ ทนั ตแพทย์ผใู ้ ห้บริ การ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริ การให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

ระเบียบวิธีการวิจยั
เริ่ มจากผูร้ ับบริ การที่แสดงเจตนายินยอมให้
ข้อ มู ล กรอกแบบสอบถามเพื่ อ คัด กรองผู ้ที่ อ ยู่ ใ น
ขอบเขตของการศึ ก ษา ต่ อ มาผูว้ ิจัย ท าการสั ม ภาษณ์
สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีขอ้ มูลมากจะได้รับการนัดหมาย
ให้มาสัมภาษณ์ ต่อในวันและเวลาที่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมีความ
พร้อม โดยผูว้ ิจยั ได้เตรี ยมประเด็นคาถามที่ มีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายเปิ ดไว้เบื้ องต้น (ดังแสดงในตารางที่
1) ทาการบันทึ กเสี ยงในระหว่างสัมภาษณ์ รวมทั้งจด
บันทึ กประเด็นสาคัญที่ ผวู ้ ิจยั ประมวลได้ จากนั้นถอด
เทปบันทึกเสี ยงและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการสัมภาษณ์
ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ประเมิ น ความจ าเป็ นในการเก็ บ ข้อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม รวมถึ งมองหาประเด็ น ใหม่ ที่ น่ าสนใจ ทั้งนี้
ไม่ได้มีการจากัดจานวนของผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมถึงจานวน
ครั้งของการสัมภาษณ์ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่สามารถคาด
เดาได้ว่าความอิ่ ม ตัว และความเสถี ย รของข้อ มู ล จะ
เกิ ดขึ้นเมื่ อใด แต่จะสิ้ นสุ ดการเก็บข้อมูลเมื่ อข้อมูลมี
ความอิ่มตัวและความเสถียร กล่าวคือ ไม่มีขอ้ มูลใหม่
เพิ่มเติมแม้จะเพิ่มจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ทาการสัมภาษณ์
(Morse, 2004)

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อค้นหาประเด็นสาคัญในเชิงมนุษยศาสตร์
การแพทย์จากมุมมองของผูท้ ี่ เข้ามารับบริ การที่ คลินิก
ทันตกรรมพร้อมมูลหรื อคลินิกทันตกรรมชุมชน คณะ
ทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
วิ เ คราะห์ ถึ ง ความส าคั ญ ของหลั ก มนุ ษยศาสตร์
การแพทย์ในกระบวนการให้บริ การทางทันตกรรม
วิธีการวิจยั
อาสาสมัคร
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง
คุ ณ ภาพ ซึ่ งเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยวิธีการสั ม ภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็ นทางการ
ทั้งนี้ ไม่มีการจากัดในเรื่ องเพศ ระดับการศึกษา เศรษฐ
สถานะหรื ออาชี พ แต่จะต้องเป็ นผูท้ ี่ เคยเข้ารับบริ การ
ทางทันตกรรมมาในอดี ต ไม่ว่าจะเป็ นสถานพยาบาล
ของเอกชนหรื อ รั ฐ บาล และปั จ จุ บัน มารั บ บริ การที่
คลิ นิ ก ทั น ตกรรม พร้ อ มมู ล หรื อ คลิ นิ ก ทั น ตกรรม
ชุ มชน ค ณ ะทั น ต แพ ท ยศ าส ต ร์ มห าวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเลื อ กผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ใช้ห ลัก การการเลื อ ก
ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง โดยยึ ด ถื อ จุ ด มุ่ ง หมายของ
การศึ ก ษาเป็ นหลั ก (purposive sampling) โดยการ
ส ารวจผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล มาจาก 2 ช่ อ งทาง คื อ จากการ
สั ม ภาษณ์ เบื้ อ งต้น จากอาจารย์ภ าควิ ช าทั น ตกรรม
ครอบครัวและชุมชนหรื อการออกแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ของผูว้ จิ ยั
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MMP13-4
ตารางที่ 1 แสดงประเด็นที่ศึกษาและแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ประเด็นทีศ่ ึกษา
แนวคาถาม
1. ประเด็นสาคัญ ในเชิ งมนุ ษยศาสตร์ การแพทย์
1. ขอให้เล่าถึ งประสบการณ์ การเข้ารับบริ การทางทันต
จากมุมมองของผูร้ ับบริ การ
กรรมในอดี ตที่ยงั จดจาได้ฝังใจมาจนถึงปั จจุบนั ไม่ว่า
จะเป็ นประสบการณ์ในเชิงบวกหรื อเชิงลบ
2. ความสาคัญ ของหลักมนุ ษยศาสตร์ การแพทย์
2. จากประสบการณ์การเข้ารับบริ การทางทันตกรรมใน
ในกระบวนการให้บริ การทางทันตกรรม
ครั้งนั้น ผูร้ ับบริ การมีความรู ้สึกความคิดเห็ นและการ
แสดงออกอย่างไร
3. มีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ดงั กล่าว
ตารางที่ 2 แสดงประเด็นสาคัญและหัวข้อที่ได้จากการ
สัมภาษณ์
วิธีคดิ ในการให้ บริการ
-การมองผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
- การรับฟังผูร้ ับบริ การ
-การแสวงหาคุณค่าร่ วม
การแสดงบทบาทอย่ างเหมาะสม
-การให้บริ การอย่างเท่าเทียม
-การรู ้บทบาทหน้าที่ของตน
การสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพอันดี

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ ค ราะห์ เนื้ อ ห า (content analysis) แ ล ะ
ประเด็ น สาคัญ (thematic analysis) จากบทสัม ภาษณ์
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ในรู ปแบบของการวิจยั
เชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี จ านวนผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล รวม
ทั้งสิ้ น 26 ราย 3 ราย มาจากการแนะนาของคณาจารย์
ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน 23 ราย มาจาก
การสุ่ มแจกแบบสอบถามที่คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล
โดยเป็ นผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ชาย 11 ราย หญิ ง 15 ราย มี อ ายุ
ตั้งแต่ 14-83 ปี ทั้งนี้ มีผทู ้ ี่มีอายุ 14-30 ปี 3 ราย อายุ 3160 ปี 10 ราย และ อายุ 61 ปี ขึ้นไป 13 ราย
การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลพบ
ประเด็ น ส าคั ญ ในเชิ ง มนุ ษยศาสตร์ ก ารแพทย์ 3
ประเด็น ได้แก่ 1) วิธีคิดในการให้บริ การ 2) การแสดง
บทบาทอย่างเหมาะสม และ 3) การสื่ อ สารและการ
สร้างสัมพันธภาพอันดี (ดังแสดงในตารางที่ 2)

ประเด็นที่ 1 วิธีคดิ ในการให้ บริการ
การมองผู้ป่วยแบบองค์ รวม
การที่บุคคลตัดสิ นใจมาพบทันตแพทย์น้ นั มา
จากปั ญหาสุ ขภาพช่องปากที่ ส่งผลกระทบต่อร่ างกาย
และชีวติ จิตใจของบุคคลนั้น ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงวัย 65
ปี รายหนึ่ งได้สะท้อนไว้วา่ “คนที่มาพบหมอส่ วนใหญ่
คื อ คนทุ ก ข์ คนที่ มี ปั ญหามาทั้ ง นั้ น ที่ ม าก็ เ พราะ
ต้ องการความช่ วยเหลือ” นอกจากนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย
28 ปี ยังสะท้อน ว่า “ผมว่ าหมอแต่ ละคนมีเครื่ องมือไม่
เท่ ากัน การที่มีไม่ เท่ าก็เพราะมีสายตาที่ต่างกัน บางคน
มองแค่ ฟัน บางคนมองเห็นตัวคนไข้ บางคนก็สามารถ
มองลึกลงไปถึงใจคนไข้ รู้ ว่ าเค้ าคิ ดอะไรรู้ สึ กอย่ างไร
ถ้ าเป็ นหมอคนสุดท้ ายคงได้ เปรี ยบหน่ อย เพราะคนไข้
มาแบบไหนก็ รั บ มื อ ได้ ห มด” ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง
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MMP13-5
ความสาคัญในการเข้าใจองค์รวมผูร้ ับบริ การของทันต
แพทย์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงวัย 73 ปี อีกรายยังได้แสดงถึง
ความรู ้สึกประทับใจต่อทันตแพทย์ที่ให้ความสนใจกับ
ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ แ ละสุ ขภาพร่ างกายโดยทั่ ว ไป
นอกเหนื อจากช่องปาก โดยได้สะท้อนว่า “ประทับใจ
หมอฟั นที่ ไม่ ดูแต่ แค่ ฟัน มีการถามถึงทุกข์ สุขอย่ างอื่ น
และถามถึงโรคประจาตัวด้ วย”
การรับฟังผู้เข้ ารับบริการ
ก่อนที่จะเข้าใจองค์รวมของผูร้ ับบริ การอย่าง
ถ่องแท้น้ ัน กระบวนการหนึ่ งซึ่ งถื อเป็ นกุญแจสาคัญ
ได้แก่ การรับฟังปั ญหา ความรู ้สึก ความต้องการของผู ้
เข้ารับบริ การและพยายามทาความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ พบว่า การรับฟังและความเข้าใจในตัวผูร้ ับบริ การ
นั้น มี จุดเริ่ มต้น จากการสังเกตและการตั้งคาถามของ
ทัน ตแพทย์ “ผมว่ าก่ อนที่ ห มอจะท าอะไร หมอควร
สารวจคนไข้ ด้วยการสั งเกต พูดคุย ตั้งคาถามก่ อน เช่ น
วันนีม้ ีอะไรให้ หมอช่ วย ถามประสบการณ์ ที่ผ่านมาว่ า
เคยท าอะไรแบบนี ม้ าก่ อนไม๊ และรู้ สึ กอย่ างไรบ้ าง”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 28 ปี กล่าว
สาหรั บ ประสบการณ์ ที่ น ามาสู่ ก ารรั บ รู ้ ใ น
กระบวนการการรับฟังและความเข้าใจของทันตแพทย์
นั้น ผูร้ ับบริ การมีท้ งั ประสบการณ์เชิงบวกและเชิ งลบ
ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิ งวัย 65 ปี รายหนึ่ งที่ สะท้อนออกมา
“ป้ าเคยไปตรวจฟั น ที่ โ รงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง
เนื่ องจากตอนนั้นเสี ยวฟั น แค่ ป้าอ้ าปากเท่ านั้ นแหละ
ยังไม่ ทันได้ พูดอะไรเลย โดนหมอดุยกใหญ่ ว่าทาไมไม่
ดู แ ลฟั น ฟั น สภาพแย่ ม าก ตอนนั้ น ป้ าหน้ าซี ด และ
ไม่ ได้ พูดอะไรตอบหมอกลับไป แต่ ในใจคิ ดว่ าคงไม่
กลับมาที่นี่อีกแล้ ว”
ในขณะที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอีกหลายรายเล่าถึงชีวติ ที่
มีขอ้ จากัดในด้านต่างๆ และแสดงความต้องการที่ จะ
ให้ ทัน ตแพทย์เข้าใจเงื่ อ นไขหรื อ ข้อ จ ากัด เหล่ านั้ น
“ความจริ งไม่ ใช่ ไม่ ร้ ู ว่าตัวเองฟั นเสียเยอะ สาเหตุที่เป็ น
แบบนีก้ ม็ าจากการทานของหวาน นา้ อัดลม แปรงฟั นก็
แปรงแบบรี บๆร้ อนๆ ทั้ งที่ ร้ ู ว่ าแปรงที่ ดีที่ ถูกต้ องท า

ยัง ไงแต่ ก็ไ ม่ ไ ด้ ท า อยากบอกคุ ณ หมอว่ าบางที ชีวิ ต
คนเรามันเลือกไม่ ได้ ”
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าการที่ ทัน ต
แพทย์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ฟั งห รื อไม่ แ ม้ แ ต่ เ ปิ ดโอกาสให้
ผู ้ รั บ บ ริ การให้ ข้ อ มู ลนั้ น ท าให้ เกิ ดการตั ด สิ น
ผู ้รั บ บริ ก ารจากมุ ม มองของตนเองซึ่ งเป็ นมุ ม มอง
ภายนอก ส่ งผลโดยตรงต่อความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ
โดยผูร้ ับบริ การบางรายแสดงออกถึงความคับข้องใจ
ผ่า นทางน้ าเสี ย งและแววตาขณะให้ สั ม ภาษณ์ และ
พบว่าผูร้ ับบริ การหลายรายเลือกที่ จะไม่แสดงเหตุผล
โต้แ ย้ง ความเห็ น ของทั น ตแพทย์ต่ อ หน้ า เสมื อ น
ยอมรับสิ่ งที่ ทัน ตแพทย์ตดั สิ น แต่ในทางปฏิ บัติกลับ
หลี ก เลี่ ย งการรั ก ษาทางทัน ตกรรมหรื อ ปฏิ เสธการ
รักษาในภายหลัง
การแสวงหาคุณค่ าร่ วม
เป็ นวิ ธี คิ ด และพฤติ ก รรมที่ ทั น ตแพทย์
แสดงออกเพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ ค วามเข้า ใจ รวมถึ ง
ประสบการณ์ ข องตนสู่ ผู ้รั บ บริ ก าร และเชื่ อ มโยง
ความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผูร้ ับบริ การมา
สู่ตนเอง “การมาเป็ น subject ให้ หมอที่คณะมีหลายสิ่ ง
หลายอย่ างที่ ผมได้ เรี ยนรู้ จากหมอและผมคิ ดว่ าหมอก็
คงได้ เรี ยนรู้ หลายสิ่ งหลายอย่ างจากผมเช่ นกัน บางที
ผมก็ร้ ู สึ กเหมื อ นว่ าผมเป็ นอาจารย์ ใหญ่ ที่ ยัง มีชีวิต ”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 63 ปี สะท้อน
ทั้งนี้ ทันตแพทย์ตอ้ งมี การจัดวางตนเพื่อให้
ผู ้ รั บ บ ริ การสามารถเข้ า มามี ส่ วน ร่ วมได้ ต ลอด
กระบวนการรักษา ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงวัย 73 ปี สะท้อน
“มาที่นี่เค้ ามีเวลาอธิ บายให้ ฟัง เปิ ดโอกาสให้ เราได้ ถาม
ได้ หาความรู้ จากเค้ าด้ วย ท้ ายที่สุดพอเราเข้ าใจทุกอย่ าง
แล้ วเค้ าจะให้ เราเลือกตัดสิ นใจเอาทางที่เราสบายใจ”
นอกจากนี้ การแสวงหาคุณค่าร่ วมยังถือเป็ น
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของการรั ก ษา
เนื่ องจากท าให้เกิ ดการปรับ เปลี่ ยนวิธีการคิ ดร่ วมกัน
เกิ ด ความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ระหว่า งทัน ตแพทย์แ ละ
ผูร้ ับบริ การ
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MMP13-6
“ป้ าคิ ดว่ า การทาฟั นมันจะสาเร็ จได้ จะต้ อง
ช่ วยกันทั้งสองฝ่ ายทั้งคนไข้ และหมอ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิง
วัย 61 ปี สะท้อน
“การทาฟั นมันไม่ ใช่ I กับ U มันคื อ WE คื อ
ทั้ ง หมอและคนไข้ จะต้ อ งมี ก ารรั บ รู้ และท าความ
เข้ าใจให้ ตรงกัน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 28 ปี กล่าว
ในขณะที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิ งอีกรายสะท้อนถึ ง
ความรู ้ สึ ก ของการได้เรี ย นรู ้ แ ละเกิ ด ความเข้า ใจใน
ศักยภาพของตนต่อการดู แลสุ ขภาพช่ องปาก “มาท า
ฟั นที่ คณะฯ ทาให้ รู้ สึ กดี เพราะได้ ร้ ู ว่ าจริ งๆแล้ ว เราก็
สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ ดู แ ลสุ ข ภาพช่ องปากของ
ตัวเองให้ ดีได้ ไม่ จาเป็ นต้ องพึ่ งหมอฝ่ ายเดียว” จากคา
กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแสวงหาคุณค่าร่ วมทา
ให้ เกิ ด การพั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ผูร้ ับบริ การ
ในทางกลับกันหากทันตแพทย์หมางเมินต่อ
การแสวงหาคุณค่าร่ วมกับผูร้ ับบริ การแล้วอาจส่งผลใน
ด้านกลับ ดังที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 28 ปี สะท้อน “ผมว่ า
การรั กษาแบบเก่ าที่ ไม่ ได้ มีการ tune ทั ศนคติ อะไรให้
คนไข้ ก่อน ทาไปเผลอๆ คนไข้ อาจจะรั งเกียจหมอหรื อ
ต่ อต้ านการทาฟั นมากขึ น้ การทางานที่ ดีของหมอ คื อ
การไม่ treat คนไข้ แบบแย่ ๆ ที่ ท าให้ คนไข้ เกิ ด มี
ทั ศนคติ แย่ ๆ กับการทาฟั นมากระทบในระบบวงการ
แพทย์ ”
ประเด็นที่ 2 การแสดงบทบาทอย่ างเหมาะสม
การให้ บริการอย่ างเท่ าเทียม
โดยทั่วไปมนุ ษ ย์มี ธรรมชาติ อย่างหนึ่ ง คื อ
การตัดสิ น ท าให้ บ่ อยครั้ งพบว่าเกิ ด การเลื อกปฏิ บัติ
ของทันตแพทย์ต่อผูร้ ับบริ การ ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 60
ปี สะท้อน “ไม่ ชอบการทาฟั นแบบ 2 มาตรฐาน พอเรา
มียศไม่ เท่ าคนอื่น ก็ปฏิ บัติกับเราไม่ ค่อยดี พูดจาไม่ เข้ า
หู วางมาตรใส่ ” ในขณะที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายวัย 28 ปี อี ก
รายสะท้อนถึงความเข้าใจต่อการเลือกปฏิบตั ิของทันต
แพทย์ “ธรรมชาติของคนเราเห็นอะไรไม่ ชอบมาพากล
ก็ ต้ องรี บตั้ ง การ์ ดอยู่ แ ล้ ว หมอเองก็ ล าบากใจได้
เหมื อนกัน อย่ างเห็ นคนแต่ งตัวไม่ ดี เราก็จะสามารถ

ตัดสิ นได้ ทันที ว่าเค้ าไม่ มีตังค์ เพราะฉะนั้นก็ไม่ แปลก
ถ้ าหมอจะสงสั ยว่ าเค้ ามีตังค์ จ่ายค่ าทาฟั นรึ เปล่ า แต่ ไอ้
ที่ถามออกไปโพล่ งๆนั่นมันก็เกิ นไป” โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รายดังกล่ าวได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปั ญ หาการ
เลือกปฏิ บัติในกระบวนการให้บริ การทางทันตกรรม
ไว้ “ผมคิ ดว่ าการจะแก้ ปัญหาเรื่ องการเลือกปฏิ บัติมัน
คงต้ อ งใช้ จ รรยาบรรณสู งมาก หมอจะต้ อ งรู้ เท่ าทั น
ความรู้ สึ กตัวเองและต้ องคิ ดว่ าจะรั บมือกับความรู้ สึ ก
แบบนีอ้ ย่ างไร อย่ างบางที คาถามที่ ละเอียดอ่ อน เสี่ ยง
ต่ อการเลือกปฏิ บัติกต็ ้ องวางแผนการถามนิดหนึ่ง”
การรู้ บทบาทหน้ าทีข่ องตน
ผูร้ ั บ บริ ก ารแต่ ล ะรายมี ค วามคาดหวัง การ
รับรู ้ ประเมินและสร้างข้อสรุ ปต่อการแสดงพฤติกรรม
หรื อบทบาทของทันตแพทย์แตกต่างกันออกไป “ไม่
ชอบหมอที่ เอาเรื่ องอื่ น เรื่ องส่ วนตัวมาคุยในเวลางาน
เพราะรู้ สึกว่ ามันไม่ เหมาะสม”
“คนเป็ นหมอไม่ ว่าจะทาผิดพลาดเรื่ องอะไร
ก็คงต้ องขอโทษ ถ้ าเป็ นเรื่ องเล็กๆ ที่ สามารถแก้ ไขได้
ทันทีกอ็ าจจะรี บแก้ ก่อนแล้ วค่ อยบอกทีหลัง แต่ ถ้าเป็ น
เรื่ องใหญ่ ควรรี บขอโทษก่ อน และบอกมาตรการรั บมือ
เป็ นขั้นๆ ไป ถ้ าบ่ ายเบี่ยง โบ้ ยให้ เป็ นความผิ ดของไข้
หรื อเอามาตรากฎหมายมาจั บ มั น จะยิ่ ง ปั่ นอารมณ์
คนไข้ ทีนีเ้ รื่ องมันจะยิ่งใหญ่ ขึน้ อาจจะถูกฟ้องก็ได้ ”
ประเด็นที่ 3 การสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพอันดี
ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลายรายสะท้ อ นออกมาใน
ท านองเดี ย วกัน ว่ า “หมอที่ นี่ นิ สั ย ดี จิ ต ใจดี มี ก าร
ทั กทายยิ ม้ แย้ มแจ่ มใส พู ดจาดี เดิ นออกมารั บ พอท า
เสร็ จก็เดิ นออกมาส่ ง ” ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า การสื่ อสาร
เป็ นกระบวนการสะท้อนทัศนคติของทันตแพทย์ไปสู่
ผูร้ ับบริ การ
ทั้ งนี้ ผู ้รั บ บริ การมี ก ารรั บ รู ้ แ ละปฏิ กิ ริ ยา
ตอบสนองต่อการสื่ อสารที่ ดีของทันตแพทย์แตกต่าง
กัน บางรายรู ้ สึ ก คลายความวิ ต กกัง วลของตนเอง
ในขณะที่ บางรายเกิ ดความไว้วางใจในตัวทันตแพทย์
“การที่หมอเค้ าพูดจาดีๆมันทาให้ ร้ ู สึกว่ าความกลัวของ
ตัวเองลดลง” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงวัย 14 ปี สะท้อน “การได้
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คุยเรื่ องทั่วๆไปกับหมอทาให้ ได้ ร้ ู จักนิสัยใจคอกันมาก
ขึน้ รู้ สึ กไว้ วางใจ สบายใจ เพราะเรารู้ จั กกันแล้ วเค้ าก็
น่ าจะท าให้ ป้ าดี กว่ าคนที่ ไ ม่ ได้ ร้ ู จั กกัน ” ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล
หญิงวัย 58 ปี กล่าว
นอกจากนี้ การที่ ทัน ตแพทย์สร้ างมิ ตรภาพ
หรื อสัมพันธภาพที่ดียงั ทาให้ผรู ้ ับบริ การกล้าที่จะแสดง
ความรู ้สึกและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างตรงไปตรงมา
“ผมว่ าถ้ าหมอยิ่ง friendly ได้ ยิ่งดี เพราะการสร้ างมิตร
ภาพ เหมือนเป็ นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันถามกันได้ ”
ทั้ งนี้ พบว่ า มี ผู ้รั บ บริ การส่ วนน้ อ ยที่ ไ ม่
คาดหวังต่ อ การปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องทัน ตแพทย์ ดังผูใ้ ห้
ข้อ มู ล หญิ ง วัย 48 ปี สะท้ อ น “หมออาจจะไม่ ต้ อง
อัธยาศัยดีมาก แต่ ทาหน้ าที่ที่ หมอควรทาก็พอแล้ ว แค่
ตั้ ง ใจรั กษาก็ ดี แ ล้ ว ” ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ
ทั ศ นคติ ข องผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ชายวัย 28 ปี “เรื่ องการ
ปฏิ สัมพัน ธ์ อื่นๆ นั้ น ผมคิ ดว่ าเป็ นแค่ ของแถม ความ
จริ งแล้ วคนไข้ ก็ควรจะ fair ด้ วย ไม่ ใช่ ว่าจะเรี ยกร้ อง
ให้ หมอดีตลอดเวลาทั้ งที่ หมอก็คน ชี วิตเค้ าก็มีปั ญหา
ได้ เหมือนกัน”
ข้ อ ค้ น พบที่ ส าคั ญ อี ก ประการคื อ การที่
ผูร้ ั บ บริ ก ารแต่ ล ะรายมี ค วามพึ ง พอใจและต้อ งการ
รู ป แบบของการปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ แ ตกต่ างกัน ดังที่ ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลายรายสะท้อนออกมา “รู้ สึ กดีเวลาที่หมอพูด
กับคนแก่ เหมือนตัวเองเป็ นลูกเป็ นหลาน” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หญิ งวัย 73 ปี กล่าว “ผมไม่ คิด ว่ าความสั ม พั น ธ์ แบบ
มนุษ ย์ กับมนุ ษ ย์ ระหว่ างหมอกับ คนไข้ เป็ นอะไรที่ ดี
ที่ สุ ด ขึ ้ น อยู่ กั บ ความต้ องการของคนไข้ เพี ย งแต่
ความสั มพันธ์ รูปแบบนีช้ ่ วยลดความตึงเครี ยดในคนที่
เรี ยกร้ องความเป็ นมนุษย์ กเ็ ท่ านั้น สาหรั บบางคนที่เคย
ชิ นกับการเป็ น object ชอบการรั กษาแบบ classic นั่นก็
เป็ นทางเลือกของเค้ า”

(ณ ต พ ล , 2556) โด ยผู ้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษ าผ่ า น
ประสบการณ์ ใ นอดี ต ด้ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
เพื่ อ ให้ เข้าใจความหมายจากค าพู ด และความหมาย
ภายในตัว บุ ค คล ทั้ง นี้ ในการศึ ก ษาเลื อ กใช้ค าถาม
ปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ เพื่ อ
สร้างบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย ทาให้ผรู ้ ับบริ การสะท้อน
อารมณ์ ความรู ้สึกและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
จ าก ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว่ า ผู ้ รั บ บ ริ ก าร ใ ห้
ความส าคัญ กับ การมี ทัศ นะหรื อ วิธี คิ ด ที่ ดี ข องทัน ต
แพทย์ ในแง่ของการมองผูร้ ับ บริ การแบบองค์รวมที่
มิ ได้ค านึ งถึ งเพี ย งแค่ ค วามเจ็ บ ป่ วยทางด้านร่ างกาย
หากแต่ ย ัง มองลึ ก ลงไปถึ ง ความรู ้ สึ กและจิ ต ใจ
สอดคล้องกับ หลักการส าคัญ ของแนวคิ ดการบริ การ
สุขภาพที่มีหวั ใจของความเป็ นมนุษย์ กล่าวคือ เป็ นการ
ดูแลที่ให้ความสาคัญทั้งร่ างกายและจิตใจอย่างไม่แยก
ออกจากกัน (Watson, 2009) ซึ่ ง จะท าให้ ทัน ตแพทย์
สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู ้รั บ บริ การแต่ ล ะรายได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามเงื่ อ นไขชี วิ ต (De Van, 1942 cited in
Shigli, Awinashe, 2010)
การรั บ ฟั งผู ้ รั บ บ ริ การที่ ท าให้ เกิ ดการ
เชื่ อ มโยงประสบการณ์ ของทั้ งทั น ตแพทย์ แ ละ
ผู ้รั บ บริ ก ารเข้า ด้ว ยกัน ท าให้ ทัน ตแพทย์เกิ ด ความ
เข้า ใจในตัว ผู ้รั บ บริ การอย่ า งถ่ อ งแท้ แ ละมี แ สดง
บทบาทที่ เหมาะสมออกมา ซึ่ งตรงกับ การศึ กษาของ
จาตุ ร นต์ (2551) ที่ กล่ า วถึ ง อ านาจแห่ งการรั บ ฟั ง
เรื่ องราวของผูร้ ับบริ การที่ทาให้บุคลากรทางการแพทย์
มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น ใส่ ใจความเป็ นมนุ ษย์ ข อง
ผู ้รั บ บริ ก ารมากขึ้ น ช่ ว ยให้ เข้าใจความคิ ด อารมณ์
ความรู ้สึกและบริ บทชีวิตที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ อัน
จะนาไปสู่ การทางานแบบองค์รวมที่ เชื่ อมโยงให้เกิ ด
การฟื้ น ห าย ต าม ค วาม ห ม ายข อ งผู ้ รั บ บ ริ ก าร
เช่นเดี ยวกับการแสวงหาคุณค่าร่ วม ซึ่ งเป็ นวิธีคิดและ
พฤติ ก รรมการจั ด วางตนของทั น ตแพทย์ เพื่ อ ให้
ผูร้ ับบริ การเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการรักษา ทา
ให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นวิธี ก ารคิ ด เกิ ด ความเห็ น พ้อ ง
ต้ อ ง กั น ร ว ม ทั้ ง เกิ ด ก าร พั ฒ น าแ ล ะ เพิ่ ม ขี ด

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การค้นหาประเด็นสาคัญในเชิงมนุษยศาสตร์
การแพทย์จากมุมมองของผูร้ ับบริ การทางทันตกรรม
เป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้นในการประเมินคุณค่าทางจิตใจ
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ซึ่ งมีใจความสาคัญข้อหนึ่ งระบุ ว่า “ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะ
รับบริ การจากผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสุ ขภาพโดยไม่มี
การเลือกปฏิบตั ิ” (คณะกรรมการควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะ, 2541)
อีกทั้งผูร้ ับบริ การยังให้ความสาคัญกับการรู ้
บทบาทหน้ า ที่ ของทั น ตแพทย์ ซึ่ งคื อการแสดง
พฤติกรรมของทันตแพทย์ที่เป็ นไปตามสถานภาพแห่ ง
วิชาชี พหรื อเป็ นไปตามบทบาทที่ อยูบ่ นความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การ โดยผูร้ ับบริ การแต่ละรายจะมีการรับรู ้
ประเมินและสร้างข้อสรุ ปที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ การสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
อันดี ของทันตแพทย์เป็ นอีกประเด็นที่ ผูร้ ับบริ การให้
ความส าคัญ เนื่ อ งจากการสื่ อ สารเป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอดความคิ ดและความรู ้ สึกหรื อข้อมูลของทัน ต
แพทย์ไ ปสู่ ผู ้รั บ บริ การ ซึ่ งส่ งผลถึ ง ทั ศ นคติ ห รื อ
พฤติ กรรมของผูร้ ั บบริ การโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการ
สื่ อ สารด้ว ยค าพู ด หรื อ การสื่ อ สารด้ว ยกิ ริ ย าท่ า ทาง
(Rogers, 1994) โดยผูร้ ับบริ การมี มุมมองและปฏิ กิริยา
ตอบสนองต่อการสื่ อสารที่ ดีของทันตแพทย์แตกต่าง
กัน บางรายรู ้ สึ ก คลายความวิ ต กกัง วลของตนเอง
ในขณะที่ บางรายเกิ ดความไว้วางใจในตัวทันตแพทย์
ซึ่ งตรงกับการศึกษาของ Shigli และ Awinashe (2010)
นอกจากนี้ การที่ ทั น ตแพทย์ส ร้ า งมิ ต รภาพหรื อ
สัม พัน ธภาพที่ ดี ย งั ท าให้ ผูร้ ั บ บริ การกล้าที่ จ ะแสดง
ความรู ้สึกและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างตรงไปตรงมา
แต่ก็พบว่ามีผรู ้ ับบริ การส่ วนน้อยที่ ไม่คาดหวังต่อการ
ปฏิสมั พันธ์ของทันตแพทย์
ข้อ ค้น พบที่ ส าคัญ อี ก ประการ คื อ การที่
ผูร้ ั บ บริ ก ารแต่ ล ะรายมี ค วามพึ ง พอใจและต้อ งการ
รู ป แบบของการปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน บางราย
พอใจกับการที่ทนั ตแพทย์ปฏิบตั ิตวั เหมือนเป็ นบุคคล
ในครอบครั ว บางรายพอใจกับ ความสั ม พัน ธ์ แ บบ
มนุษย์กบั มนุษย์ที่มีการกาหนดบทบาทและทิศทางของ
การรักษาร่ วมกันระหว่างทันตแพทย์และผูร้ ับบริ การ
ในขณะที่ บางรายพอใจกับ ลักษณะความสัมพัน ธ์ ที่ มี
ทิศทางเดียว มีการกาหนดบทบาทของทันตแพทย์และ

ความสามารถร่ วมกั น ระห ว่ า งทั น ตแพ ท ย์ แ ละ
ผูร้ ั บบริ การ โดยการที่ ต่างฝ่ ายต่างให้ความส าคัญ กับ
ความรู ้ ความรู ้ สึกและประสบการณ์ ของกัน และกัน
กล่าวคือ ทันตแพทย์มองผูร้ ับบริ การด้วยความเท่าเทียม
กั บ ตนเองในแง่ ที่ ผู ้รั บ บริ การเป็ นผู ้มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ตรงในการสั ม ผัส กับ การเจ็บ ป่ วยและ
ปั ญหาต่างๆ อี กทั้งยังได้รับผลกระทบทางสังคมจาก
การเจ็บป่ วยนั้น ในขณะที่ทนั ตแพทย์เองเป็ นผูท้ ี่ศึกษา
เกี่ ยวกับ โรคนั้น มาแล้ว บางส่ ว น (Bonebakker, 2003
cited in Dali, Dilevko, 2006) ซึ่ งท าให้ เกิ ด การมอบ
อานาจกลับสู่ ผูร้ ับบริ การและจะเป็ นพลังบวกที่ ทาให้
ผูร้ ั บ บริ ก ารรู ้ สึ ก ว่าความคิ ด หรื อการกระท าทุ กอย่าง
ของตนนั้นเป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปได้ อีกทั้งยังเป็ นที่ ยอมรับ
ของทันตแพทย์ สอดคล้องกับปั จจัยการดูแล 1 ใน 10
ข้อของแนวคิดการบริ การสุ ขภาพที่ มีหัวใจของความ
เป็ นมนุษย์ ได้แก่ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ประสบการณ์
ระหว่ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละผู ้รั บ บริ การ
(Watson, 2009) และหลัก การส าคัญ ของแนวคิ ด การ
ดูแลที่มีผปู ้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางที่ ให้ความสาคัญกับความ
เจ็ บ ป่ วยในมุ ม มองของผูร้ ั บ บริ ก าร รวมถึ ง การเปิ ด
โอกาสให้ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในกระบวนการรักษา
(Buffington, 2007 cited in Ravishankar, Sumedha,
2011)
นอกจากนี้ ผูร้ ับบริ การยังให้ความสาคัญ กับ
การแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมของทันตแพทย์ ในแง่
ของการให้บริ การอย่างเท่ าเที ยมระหว่างผูร้ ับ บริ การ
ด้ว ยกัน ซึ่ งถื อ เป็ นหลัก การพื้ น ฐานของศัก ดิ์ ศรี แห่ ง
ความเป็ นมนุษย์ (บรรเจิด, 2547) สอดคล้องกับแนวคิด
การบริ การสุ ข ภาพที่ มี หั ว ใจของความเป็ นมนุ ษ ย์
(Watson, 2009)
ทั้งนี้ ผูร้ ั บ บริ การได้แ สดงถึ งความเข้าใจว่า
มนุ ษ ย์ทุ กคนนั้น มี ธ รรมชาติ ข องการตัด สิ น หากแต่
ทันตแพทย์จะต้องเรี ยนรู ้และพยายามทาความเข้าใจกับ
ตัวตนด้านใน เพื่ อ ที่ จ ะได้รู้ เท่ าทัน ความคิ ด อารมณ์
ความรู ้สึกของตนเอง สามารถรับมือและแสดงบทบาท
ที่เหมาะสมต่อผูร้ ับบริ การ เป็ นไปตามหลักสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
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ผูร้ ับบริ การอย่างตายตัว ดังนั้นทันตแพทย์จึงควรวาง
รู ปแบบของการปฏิ สัมพันธ์ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่
ละราย
แม้การศึ กษานี้ จะไม่ได้คน้ พบประเด็น ใหม่
นอกเหนื อจากหลักมนุ ษยศาสตร์ การแพทย์ที่มีอยูเ่ ดิ ม
แต่ขอ้ ค้นพบที่ ได้คงเป็ นประโยชน์ต่อทันตแพทย์ไม่
มากก็น้อยในการทาความเข้าใจมิติทางด้านจิ ตใจและ
สั ง คมของผู ้รั บ บริ การ ซึ่ งอาจน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพบริ การให้สมบูรณ์ สามารถเยียวยาผูร้ ับบริ การ
ให้เกิดการฟื้ นหายอย่างแท้จริ ง บรรลุเป้ าหมายแห่ งสุ ข
ภาวะองค์รวม
เนื่องจากงานวิจยั ชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิง
คุณภาพ การเก็บข้อมูล การตีความ การวิเคราะห์ และ
สรุ ปผล จึ งอาจมี ขอ้ จากัดภายใต้ทักษะทางภาษาและ
ประสบการณ์ ข องผูว้ ิจัย ซึ่ งผลของการวิจัย สามารถ
อธิ บ ายปรากฏการณ์ ภ ายในกรอบที่ เฉพาะเจาะจง
เท่านั้น ไม่สามารถนาไปขยายผลเพื่ออธิ บายประชากร
ทัว่ ไปและไม่ถือว่าเป็ นคาอธิ บายที่สิ้นสุ ด แต่อย่างไรก็
ดี ข้อสรุ ปที่ได้อาจนาไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่มประชากร
อื่นที่คล้ายคลึงกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ทาการศึกษา
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