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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาทกรรมการแพทยแบบวิทยาศาสตรกับแนวคิด
การสงเสริมสุขภาพชองปากของทันตแพทย โดยผานการดําเนินสุขภาพชองปากของทันตแพทยใน
ระบบบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหมและผานกระบวนการศึกษาของนักศึกษาทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลายไดแก การสัมภาษณเชิง
ลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนตน ระยะเวลาเก็บขอมูลตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2546
ผูใหขอมูลหลักคือทันตแพทยในสถานบริการภาครัฐและเอกชนและนักศึกษาทันตแพทย
การ
วิเคราะหขอมูลโดยการแยกแยะขอมูล การตีความและการใหความหมายตามประเด็นตางๆ
ผลการศึกษาพบวาทันตแพทยไมสามารถจําแนกความแตกตางระหวางแนวคิดการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค แนวคิดการสงเสริมสุขภาพของทันตแพทยถูกจัดวางอยูบนพื้นฐานของ
วาทกรรมการแพทยแบบวิทยาศาสตรที่มุงเนนที่โรคและกลุมเปาหมายเสี่ยง ทันตแพทยคุนเคยกับ
วาทกรรมการแพทยแบบ
การอธิบายโรคในชองปากภายใตกลไกทางระบาดวิทยาและชีวเคมี
วิทยาศาสตร ที่ลอมกรอบแนวคิดการสงเสริมสุขภาพชองปากของทันตแพทยถูกสรางขึ้นและผลิต
ซ้ําภายในระบบการศึกษาทันตแพทยศาสตรและในระบบบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพชองปากของทันตแพทยเกีย่ วพันกับระบบวัฒนธรรมชีวการแพทย
วิชาชีพทันตแพทยและระบบราชการสาธารณสุข การศึกษานี้มีขอเสนอแนะวา จําเปนที่ตองปฏิรูป
แนวคิดดานสุขภาพทั้งในระบบการศึกษาทันตแพทยศาสตรและในระบบบริการสุขภาพ โดยมุงเนน
ที่สุขภาพมากกวาโรคในชองปาก และใหความสําคัญกับผูปวยเปนศูนยกลางแทนการมุงเฉพาะฟน
ของแตละคน
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ABSTRACT
The purpose of the thesis is to study dentists’ concept on oral health promotion in
Chiang Mai based on biomedical science discourse. The study was conducted by
means of dentists’ performance of oral health promotion in the health service system
in Chiang Mai as well as the learning process of dental students in the Faculty of
Dentistry, Chiang Mai University. The methods for data collection were in-depth
interviews and observations of a sample comprising 21 dentists and 16 dental
students.
It was found that dentists' concept on oral health promotion was based on
biomedical science discourse which focused on disease as well as high risk groups.
Dentists were accustomed to explaining the etiology of oral disease within the
epidemiological framework and the field of biochemistry. This discourse was adjusted
and adapted to the process of dental education as well as the oral health system. The
activities of oral health promotion, such as oral check-ups, dental health education and
oral health surveillance in dental health service units were discursive practices of
biomedical science discourse. This discourse was related to the biomedical cultural
system, dental professions and public health bureaucratic cultural system.
The finding of this study suggests that both dental educational system and health
service system should be incorporated to emphasize health-oriented concepts rather
than disease-oriented ones, so that patients may be treated holistically.
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