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บทคัดย่อ  รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจงานศัลยกรรมช่องปากฯ จากบุคลากรทาง 

การแพทยส์าขาทีเ่ก่ียวขอ้งในประเทศไทย โดยทำาการศึกษาในกลุม่บคุลากรทางการแพทยส์าขาทีเ่ก่ียวข้องในโรงพยาบาล

รัฐขนาด 120 เตียงขึ้นไป ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อศึกษาด้านการรับรู้ถึงขอบเขตงาน ลำาดับความสำาคัญ และ 

ภาพรวมการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีการรับรู้ถึงขอบเขตงานศัลยกรรม

ช่องปากฯ เฉลี่ย 15.01 ± 4.59 (ร้อยละ 65.3) การผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกใบหน้าหัก และการผ่าตัดระบายหนองเป็น 

งานที่มีการรับรู้และสำาคัญต่อการบริการมากที่สุด และมีคะแนนการบริการเฉลี่ย 8.76 ± 0.05 จาก 10 คะแนน สรุปได้

ว่าการรับรู้และความเข้าใจถึงขอบเขตงานอยู่ในระดับปานกลางถึงตำ่า ส่วนภาพรวมการบริการอยู่ในระดับดีมาก 

คำ�สำ�คัญ : การรับรู้ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Abstract  The objective of this article was to study the perception and recognition of oral and  

maxillofacial surgery (OMFS) from medical personnels in various related fields in Thailand. The  
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บทนำา

ง�นศลัยศ�สตรช์อ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีลเปน็หนึง่ใน 

ส�ข�เฉพ�ะท�งท�งก�รแพทย์ท่ีอยู่ระหว่�งก�รรักษ�ท�งทันต-

กรรมและเวชกรรมซึ่งมีก�รเติบโตและก�รพัฒน�ม�อย่�งย�ว 

น�น ง�นส�ข�นี้ครอบคลุมก�รตรวจ วินิจฉัย และให้ก�รดูแล

รักษ�คว�มผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้�และข�กรรไกร เช่น 

คว�มวิกลรูปของฟันและใบหน้� (dentofacial deformity) 

ภ�วะป�กแหว่งเพด�นโหว่และคว�มวิกลรูปของกะโหลกศีรษะ

และใบหน้� (cleft and craniofacial deformity) ก�รบ�ดเจ็บ

จ�กภยนัตร�ยบรเิวณใบหน�้ (facial trauma) ก�รตดิเชือ้บรเิวณ

ช่องป�กและใบหน้� (orofacial infection) ก�รผ่�ตัดข้อต่อ 

ข�กรรไกร (temporomandibular joint surgery) ก�รผ่�ตัด

เนื้องอก มะเร็งบริเวณศีรษะและลำ�คอร่วมกับก�รบูรณะ (head 

and neck tumor and cancer surgery combined with 

facial reconstructive surgery) รวมไปถึงก�รผ่�ตัดเสริม 

คว�มง�มบริเวณใบหน้� (facial cosmetic surgery)(1) ซึ่ง 

ขอบเขตง�นนี้อ�จแตกต่�งกันไปในแต่ละประเทศ(2)

สำ�หรับประเทศไทย ง�นด้�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลอยู่ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพทันตกรรม 

พ.ศ.2537 และพระร�ชบญัญตัวิชิ�ชพีทนัตกรรม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2559 ในพระร�ชบญัญติันี ้“วชิ�ชพีทนัตกรรม” หม�ยถงึ วชิ�ชพี

ท่ีกระทำ�ต่อมนุษย์เก่ียวกับก�รตรวจ ก�รวินิจฉัย ก�รบำ�บัด หรือ

ก�รป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะท่ีเก่ียวกับฟัน โรคอวัยวะในช่อง

ป�ก โรคข�กรรไกรและกระดูกใบหน้�ท่ีเก่ียวเน่ืองกับข�กรรไกร 

รวมท้ังก�รกระทำ�ท�งศัลยกรรม และก�รกระทำ�ใด ๆ  ในก�ร 

sample groups were medical personnels in various related fields who practiced in public hospital  

with 120 beds or more with online questionnaires and the data were analyzed for the perception  

of the scope of work, priorities and the overview of OMFS service. For the results, the average  

scopes recognized by medical personnel were 15.01 ± 4.59 items (65.3%) from a total of 23 items.  

Treatment for maxillofacial trauma and facial infection were the most recognized and the most  

important scopes of work. Finally, the overview of the OMFS service was 8.76 ± 0.05 out of 10  

points. For conclusion, the perception and recognition of OMFS from medical personnel were in  

mid to low-level. The overview of OMFS service was in excellent level.

Keywords : perception, oral and maxillofacial surgery

บำ�บัด บูรณะ และฟื้นฟูสภ�พของอวัยวะในช่องป�ก กระดูก

ใบหน้�ที่เกี่ยวเนื่องกับข�กรรไกร และก�รทำ�ฟันในช่องป�ก

ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ทันตแพทย์เช้ือโชติ หังสสูต เป็น

ผู้บุกเบิกและว�งร�กฐ�นส�ข�ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิล- 

โลเฟเชียลในประเทศไทย โดยหลังจ�กท่ีได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้

เชี่ยวช�ญด้�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลจ�ก

ประเทศสหรัฐอเมริก� ศ�สตร�จ�รย์เชื้อโชติได้เข้�รับร�ชก�ร

ในตำ�แหน่งอ�จ�รย์ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์ คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั และรเิริม่โครงก�รฝกึอบรมทนัตแพทย์

ประจำ�บ้�น ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 

2517 โดยผู้เข้�รับก�รอบรมต้องจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�

ตรีส�ข�ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิตเสียก่อน โดยหลักสูตรมีก�ร

ปรับปรุงจ�กระยะเวล�ก�รอบรม 2 ปี เป็น 3 ปี และ 4 ปี ต�ม

ลำ�ดับจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงแตกต่�งจ�กหล�ยประเทศในแถบยุโรป

และในสหรัฐอเมริก�ที่ผู้อบรมต้องจบก�รศึกษ�ทั้งแพทยศ�สตร

และทันตแพทยศ�สตรบัณฑิตก่อนเข้�รับก�รฝึกอบรม(3) และมี

ระยะเวล�ก�รฝึกอบรมที่แตกต่�งกัน(3,4)

Reddy และคณะ(3) ได้ศึกษ�ก�รรับรู้ถึงส�ข�ศัลยกรรม

ช่องป�กของประช�ชนและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ในประเทศ

อินเดีย โดยใช้ก�รตอบแบบสอบถ�มจ�กกลุ่มตัวอย่�ง พบว่�

ง�นด�้นศลัยกรรมชอ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีลทีก่ลุม่ตวัอย�่ง

เลอืกศลัยแพทยช์อ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีลให้เปน็ผู้ทีมี่คว�ม 

เหม�ะสมต่อก�รรักษ�ม�กที่สุดคือ ก�รรักษ�ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 

กระดกูข�กรรไกรหกั และผูป้ว่ยทีม่คีว�มวกิลรปูของใบหน�้และ 

กระดกูข�กรรไกร แตส่ำ�หรบัง�นด�้นอ่ืน ๆ  ยงัคงไมเ่ปน็ทีรู่จั้กม�ก 
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ทันตแพทย์ทั่วไป/เฉพ�ะท�ง 2 ท่�น) และ ค) กลุ่มพย�บ�ล 3 

ท่�น (หัวหน้�ฝ่�ยก�รพย�บ�ล หัวหน้�ตึกอุบัติเหตุ และหัวหน้�

ตึกหลักของง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล) และ 

ง) ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลอีก 1  

ท่�น

กลุม่ตวัอย�่งจะไดร้บัรหสัประจำ�ตวัเพือ่ใชใ้นก�รตอบแบบ 

สอบถ�มออนไลน ์ผ�่นเวบ็ไซต ์http://sgiz.mobi/s3/OMFS-TH 

(SurveyGizmo) ซึ่งชุดคำ�ถ�มประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม

ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐ�นของโรงพย�บ�ล

ส่วนที่ 3  ขอบเขตง�น คว�มค�ดหวัง และศักยภ�พของ

ง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลในช่วง 3 ปี

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจ�กผ่�นกระบวนก�รตรวจสอบข้อมูลหรือผ่�นก�ร 

รับรองเพื่อขอทำ�ก�รศึกษ�วิจัยในโรงพย�บ�ลแต่ละแห่งเรียบ- 

ร้อยแล้ว ชุดแบบสอบถ�มจะถูกกระจ�ยไปยังกลุ่มตัวอย่�งที่

กำ�หนด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่�งได้ทำ�ก�รตอบคำ�ถ�ม ข้อมูลทั้งหมด

จะถูกเก็บในรูปแบบออนไลน์ และจะปิดรับแบบสอบถ�มหลัง

จ�กนั้น 3 เดือน จ�กนั้นข้อมูลบ�งส่วนจะได้รับก�รประมวลผล 

ผ่�นเว็บไซต์ SurveyGizmo โดยตรง และด�วน์โหลดข้อมูล

ส่วนที่เหลือจ�กท�งเว็บไซต์เพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์เพิ่มเติม ด้วย

โปรแกรม Microsoft Excel (Microsoft, Redmond, WA) และ 

SPSS (IBM) โดยขอ้มลูในแตล่ะสว่นจะไดร้บัก�รวเิคร�ะห์ท้ังท�ง

สถิติเชิงพรรณน� เช่น สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถ�มในแต่ละ

ส�ข�วิช�ชีพ ค่�เฉลี่ยอ�ยุ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในส�ข�หรือ 

โรงพย�บ�ลนัน้ ๆ  และสถติเิชงิวิเคร�ะหค์อืห�คว�มแตกต�่งของ

ค่�เฉลี่ยก�รรับรู้ของขอบเขตง�นที่มีก�รปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 

จริงระหว่�งกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

Kruskal–Wallis test และเปรยีบเทียบประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น 

และก�รรับรู้ขอบเขตง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโล- 

เฟเชียลด้วย Wilcoxon signed-ranks test

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถ�มทั้งหมดจำ�นวน 975 ชุด (โรงพย�บ�ลกลุ่ม

เป้�หม�ย 75 แห่ง) ได้ถูกจัดส่งผ่�นท�งไปรษณีย์พร้อมด้วยรหัส

นัก ซึ่งใกล้เคียงกับก�รศึกษ�ของ Rocha และคณะ(5) ที่ศึกษ� 

ในกลุ่มผู้เช่ียวช�ญด้�นสุขภ�พในประเทศบร�ซิล พบว่� กลุ่ม 

ตวัอย�่งเลอืกรบัคำ�ปรกึษ�เรือ่งภยนัตร�ยบรเิวณใบหน�้ (รอ้ยละ  

57-100) คว�มผิดปกติของใบหน้�และฟัน ก�รผ่�ตัดบูรณะข� 

กรรไกรล่�ง และก�รผ่�ตัดข้อต่อข�กรรไกร จ�กศัลยแพทย์ 

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลม�กท่ีสุด ส่วนเร่ืองที่เลือกตำ่�ที่ 

สุดคือ ก�รตัดช้ินเน้ือในช่องป�กเพ่ือส่งตรวจ และก�รรักษ� 

เน้ืองอกชนิดไม่ร้�ยแรงในข�กรรไกรล่�ง

นอกจ�กก�รบริก�รท�งก�รแพทย์ในประเทศไทยจะ 

แตกต่�งจ�กประเทศอื่น ๆ  ทั้งในด้�นนโยบ�ย โครงสร้�งพื้นฐ�น  

ทรัพย�กรและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เทคโนโลยี บริบทท�ง

สังคมและวัฒนธรรมแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีก�รศึกษ�ใดท่ีตอบ

คำ�ถ�มเร่ืองก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจต่อส�ข�ศัลยกรรมช่องป�ก 

และแม็กซิลโลเฟเชียลของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�ที่เกี่ยว 

ข้องในประเทศไทย ประเด็นดังกล่�วควรได้รับก�รศึกษ�และ 

วิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ง�นด้�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโล- 

เฟเชียลต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

ง�นวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�ในมนุษย์ โดยทำ�ก�รเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้�นก�รรับรู้ถึงขอบเขตง�นที่ปฏิบัติอยู่จริง คว�มสำ�คัญ 

และภ�พรวมก�รให้บริก�รง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในประเทศไทย หม�ยเลขโครงก�รวิจัย ๗๒/๖๑/

R/q ซึ่งผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�จริยธรรม

ก�รใช้สัตว์ทดลอง ศูนย์ส่งเสริมก�รวิจัย โรงพย�บ�ลชลบุรี เลข

ที่หนังสือรับรองโครงก�รวิจัย ๓๘/๒๕๖๑

ง�นวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�วิจัยเชิงพรรณน� (descriptive 

study) โดยเก็บข้อมูลจ�กกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข� 

ต่�ง ๆ  ซึ่งปฏิบัติง�นอยู่ในโรงพย�บ�ลศูนย์ โรงพย�บ�ลทั่วไป 

หรือโรงพย�บ�ลชุมชน ที่มีขน�ดตั้งแต่ 120 เตียงข้ึนไป และมี

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลปฏิบัติง�น  

ณ โรงพย�บ�ลดังกล่�วอย่�งน้อย 3 ปี ตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป รวม

ท้ังหมด 75 โรงพย�บ�ล โดยประช�กรจ�กแต่ละโรงพย�บ�ล

ประกอบด้วย  ก) กลุ่มแพทย์ 6 ท่�น (หัวหน้�องค์กรแพทย์และ 

หัวหน้�กลุ่มง�นศัลยกรรมทั่วไป เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน อ�ยุรกรรม 

กลุ่มง�นง�นวิสัญญี และกลุ่มง�นโสต ศอ น�สิก)  ข) กลุ่ม

ทันตแพทย์ 3 ท่�น (หัวหน้�กลุ่มง�นทันตกรรม 1 ท่�น และ
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ประจำ�ชุดแบบสอบถ�ม หลังจ�กผ่�นคณะกรรมก�รวิจัยหรือ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องของแต่ละโรงพย�บ�ลแล้ว แบบสอบถ�ม

จะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถ�ม ปร�กฏว่�มีผู้เข้�ม�ตอบ

แบบสอบถ�มเป็นจำ�นวน 361 ชุด (ร้อยละ 37.0 ของกลุ่มเป้�

หม�ย) ซึ่งแบบสอบถ�มที่มีก�รตอบคำ�ถ�มไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ใช้รหัสประจำ�ชุดซำ้�กัน หรือรหัสประจำ�ชุดท่ีนอกเหนือจ�กผู้

วิจัยกำ�หนดได้ถูกคัดออกเป็นจำ�นวน 176 ชุด (ร้อยละ 48.8) ใน

ขณะท่ีแบบสอบถ�มที่มีก�รตอบคำ�ถ�มอย่�งสมบูรณ์มีจำ�นวน 

185 ชุด คิดเป็นร้อยละ 51.2 ของแบบสอบถ�มที่ได้รับก�รตอบ

กลับ หรือร้อยละ 19.0 ของกลุ่มเป้�หม�ย ซึ่งชุดแบบสอบถ�มที่

สมบูรณ์ม�จ�กโรงพย�บ�ล 45 แห่ง หรือร้อยละ 60.0 ของโรง

พย�บ�ลกลุ่มเป้�หม�ย

ผู้ตอบแบบสอบถ�มเป็นพศช�ยจำ�นวน 62 คน (ร้อยละ  

33.5) และเพศหญิงจำ�นวน 123 คน (ร้อยละ 66.5) อ�ยุ

เฉล่ีย 43.8 ± 10.2 ปี มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในส�ข�เฉลี่ย 

14.2 ± 10.9 ป ีและประสบก�รณก์�รทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลเฉลีย่ 

17.2 ± 11.5 ป ีดงัแสดงในต�ร�งท่ี 1 เมือ่พจิ�รณ�ต�มกลุม่อ�ชพี

ของผู้ตอบแบบสอบถ�มพบว่�เป็นแพทย์จำ�นวน 38 คน (ร้อย

ละ 20.5) ทันตแพทย์ 68 คน (ร้อยละ 36.8) พย�บ�ลจำ�นวน 58 

คน (ร้อยละ 31.4) และทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลจำ�นวน 21 คน (ร้อยละ 11.4) ดังแสดงในต�ร�ง 

ที่ 2

ขอบเขตงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ขอบเขตง�นท�งศลัยกรรมชอ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีล 

ได้จ�กก�รตอบแบบสอบถ�มของทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียลที่ปฏิบัติง�นจริงจ�กโรงพย�บ�ล 21 แห่ง 

(ต�ร�งที่ 3) พบว่�หัตถก�รที่มีก�รปฏิบัติจริงทุกโรงพย�บ�ลใน 

ช่วงระยะเวล� 3 ปีคือ ก�รผ่�ตัดกระดูกข�กรรไกรล่�งหัก ผ่�ตัด

กระดูกข�กรรไกรบนหัก ผ่�ตัดกระดูกโหนกแก้มหัก ผ่�ตัดระ- 

บ�ยหนองจ�กในช่องป�ก ผ่�ตัดระบ�ยหนองจ�กนอกช่องป�ก 

และควักถุงนำ้� ส่วนง�นไม่มีก�รปฏิบัติจริงในทุกโรงพย�บ�ล คือ 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�มแยกต�มกลุ่มวิช�ชีพ

Table 1  Demographic data of the respondents according to group of specialty.

Gender
Age

Experience (years)

Male Female In specialty In hospital

Physician 24 (63.2%) 14 (36.8%) 42.8 ± 8.2 13.0 ± 8.7 13.3 ± 7.7

Dentist 23 (33.8%) 45 (66.2%) 39.1 ± 9.8 12.3 ± 10.0 12.2 ± 9.8

Nurse 1 (1.7%) 57 (98.3%) 52.0 ± 7.4 19.3 ± 12.2 28.3 ± 8.1

OMF surgeon 14 (66.7%) 7 (33.3%) 38.7 ± 6.9 8.4 ± 7.1 9.3 ± 6.9

Overall 62 (33.5%) 123 (66.5%) 43.8 ± 10.2 14.2 ± 10.9 17.2 ± 11.5

ตารางที่ 2  แสดงจำ�นวนและร้อยละต่อกลุ่มเป้�หม�ยของผู้ตอบแบบ 

สอบถ�มแยกต�มตำ�แหน่งและส�ข�วิช�ชีพ

Table 2  Number and response percentage of the respon- 

dents according to the position and specialty.

No. %

Physician (director of department)

  -  President of medical organization

  -  General surgery

  -  Emergency medicine

  -  Medicine

  -  Anesthesiology

  -  ENT

12

6

6

3

10

1

38

16.0

8.0

  8.0

  4.0

  13.3

  1.3

8.4

Dentist

  -  Director of department of dentistry

  -  General practice or specialist (2 persons)

21

47

68

28.0

31.3

30.2

Nurse (director of department)

  -  Nursing director

  -  OMFS ward

  -  Trauma ward

15

26

17

58

20.0

34.7

22.7

25.8

OMF surgeon 21 28.0

Overall 185 19.0
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ตารางที่ 3 ขอบเขตง�นท�งด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีก�รปฏิบัติจริง และร้อยละของก�รรับรู้ขอบเขตง�นจ�กส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

Table 3  Scope of actual oral and maxillofacial surgery practice and percentage of medical personnel’s perception. 

Actual practice
% of perception

No. %

Maxillofacial trauma

Surgery for mandibular fracture

Surgery for maxillary fracture/Le Fort fracture

Surgery for nasal bone fracture

Surgery for zygomatic complex fracture

21

21

20

21

100.0

100.0

95.2

100.0

100.0

97.3

82.4

97.3

Infection

Intraoral drainage

Extraoral drainage

Drainage for Ludwig’s angina or deep neck infection

21

21

20

100.0

100.0

95.2

89.2

89.2

77.0

Pathology and/or reconstruction

Surgery for osteoradionecrosis

Enucleation for cyst

Surgery for benign tumor

Surgery for malignant tumor

Reconstruction with free graft

Pedicle flap

Microvascular free flap

11

21

19

7

12

7

2

52.4

100.0

90.5

33.3

57.1

33.3

9.5

31.1

74.3

62.2

46.0

44.6

47.3

55.4

Dentofacial deformities

Cleft lip repair/cheiloplasty

Cleft palate repair/palatoplasty

Alveolar cleft repair

Cleft lip nose deformity repair

One jaw-orthognathic surgery

Two jaws-orthognathic surgery

Distraction osteogenesis

12

12

13

7

9

5

0

57.1

57.1

61.9

33.3

42.9

23.8

0

71.6

71.6

55.4

37.8

54.1

54.1

51.4

Miscellaneous

Temporomandibular joint surgery

Implant surgery

8

19

38.1

90.5

46.0

66.2

ก�รผ่�ตัดสร้�งกระดูกด้วยเทคนิคก�รยืดกระดูก 

การรับรู้ถึงขอบเขตงานด้านศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง

ก�รรบัรูถ้งึขอบเขตง�นของผูต้อบแบบสอบถ�มแตล่ะร�ย 

จะพิจ�รณ�ว่�ถูกต้องเมื่อตอบตรงกับก�รปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ

ง�นจริงในโรงพย�บ�ลของผู้ตอบแบบสอบถ�มภ�ยในระยะ

เวล� 3 ปี โดยข้อมูลจ�กโรงพย�บ�ล 20 แห่งซึ่งประกอบด้วย

แพทย์ 16 คน (จ�ก 9 โรงพย�บ�ล) ทันตแพทย์ 38 คน (จ�ก 18 

โรงพย�บ�ล) และพย�บ�ล 20 คน (จ�ก 11 โรงพย�บ�ล) พบว่� 

ค่�เฉลี่ยของก�รรับรู้ขอบเขตง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลจ�กกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และพย�บ�ล คือ 

10.75 ± 4.11 (ร้อยละ 46.7), 17.24 ± 3.50 (ร้อยละ 74.9) 

และ 14.20 ± 4.23 (ร้อยละ 61.7) ต�มลำ�ดับ จ�กทั้งหมด 23 
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หัตถก�ร ค่�เฉล่ียจ�กทุกส�ข�วิช�ชีพเท่�กับ 15.01 หัตถก�ร 

(ร้อยละ 65.3) โดยค่�เฉลี่ยของจำ�นวนกลุ่มตัวอย่�ง คือ 3.70 

คน/โรงพย�บ�ล (ร้อยละ 30.8) ดังต�ร�งที่ 4 และพบว่�จำ�นวน

ขอบเขตง�นที่รับรู้ตรงกันของแต่ละส�ข�วิช�ชีพ มีคว�มแตก

ต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (p-value = 0.000) เมื่อเปรียบ

เทียบเชิงคู่ (pairwise comparisons) พบว่� ไม่มีคว�มแตกต่�ง

อย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติริะหว�่งกลุม่แพทยแ์ละพย�บ�ลเท�่นัน้ 

(p-value = 0.115)

ค่�เฉลี่ยประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลของกลุ่ม

แพทย์ ทันตแพทย์ และพย�บ�ล คือ 11.4, 12.1 และ 29.8 ปี 

ต�มลำ�ดับ เม่ือเปรียบเทียบประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นและก�ร

รับรู้ขอบเขตง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ในแต่ละกลุ่มตัวอย่�ง พบว่� ไม่มีคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติในกลุ่มแพทย์ (p-value > 0.05) ต่�งจ�กกลุ่มทันต- 

แพทย์ และพย�บ�ลท่ีมีคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

(p-value < 0.05 และ < 0.001 ต�มลำ�ดับ)

ส�ข�เชี่ยวช�ญในกลุ่มแพทย์ที่มีค่�เฉล่ียคะแนนก�รรับรู้

สูงที่สุดคือ ส�ข�โสต ศอ น�สิก (15.50 ± 2.12 จ�ก 23 หัตถก�ร) 

และตำ�่ท่ีสุดคือ ส�ข�อ�ยุรกรรม (6.00 จ�ก 23 หัตถก�ร) สำ�หรับ

กลุ่มพย�บ�ล ค่�เฉลี่ยคะแนนก�รรับรู้สูงที่สุดคือ หัวหน้�กลุ่ม

ก�รพย�บ�ล หัวหน้�ตึกหลักของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องป�กและ

แม็กซิลโลเฟเชียล และหัวหน้�ตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุ เท่�กับ 

15.14 ± 7.93, 14.40 ± 7.27 และ 13.25 ± 7.21 จ�ก 23 หตัถก�ร 

ต�มลำ�ดับ

และเมื่อพิจ�รณ�ต�มร�ยหัตถก�รแล้วพบว่�ขอบเขต

ง�นที่บุคล�กรส�ข�อื่นรับรู้ตรงกันสูงที่สุด 5 อันดับแรกคือ ก�ร

ผ่�ตัดกระดูกข�กรรไกรล่�ง (ร้อยละ 100) ข�กรรไกรบนและ

กระดูกโหนกแก้มหัก (ร้อยละ 97.3) และก�รผ่�ตัดระบ�ยหนอง

จ�กทั้งในและนอกช่องป�ก (ร้อยละ 89.2) และหัตถก�รที่รับรู้

ตรงกันน้อยท่ีสุดคือ ผ่�ตัดภ�วะกระดูกข�กรรไกรต�ยจ�กก�ร

ฉ�ยรังสี (ร้อยละ 31.1) ผ่�ตัดแก้ไขจมูกผิดรูป (ร้อยละ 37.8)  

และผ�่ตดัปลกูถ�่ยเนือ้เยือ่อสิระ (รอ้ยละ 44.6) ดังแสดงในต�ร�ง 

ที่ 3

ความสำาคญัของงานศลัยกรรมชอ่งปากและแมก็ซิล- 
โลเฟเชียล

ผลจ�กก�รรวมคะแนนอันดับคว�มสำ�คัญของง�นด้�น

ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลในโรงพย�บ�ลของ

กลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�ท่ีเกี่ยวข้องจำ�นวน 164 คน 3 

อันดับแรกประกอบด้วย ก�รผ่�ตัดเพื่อรักษ�กระดูกใบหน้�หัก 

(maxillofacial trauma) 376 คะแนน ก�รผ่�ตัดเพื่อรักษ�ก�ร

ติดเชื้อบริเวณช่องป�กและใบหน้� (infection) 275 คะแนน  

และก�รผ่�ตัดเล็กในช่องป�ก (minor oral surgery) 87 คะแนน 

(ต�ร�งท่ี 5) ซึ่งสอดคล้องกับอันดับท่ีได้จ�กก�รให้คะแนนของ

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล (57, 35 

และ 19 คะแนน ต�มลำ�ดับ)

ภาพรวมการให้บริการงานศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล

คะแนนภ�พรวมก�รใหบ้รกิ�รง�นศลัยกรรมชอ่งป�กและ

แม็กซิลโลเฟเชียลแต่ละด้�นจะมีคะแนนต้ังแต่ 0 (แย่ที่สุด) ถึง 

10 (ดีท่ีสุด) โดยคะแนนเฉล่ียจ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข�

ที่เกี่ยวข้องในด้�นคุณภ�พง�น/ผลลัพธ์ของหัตถก�รเท่�กับ 

8.69 ± 1.16 คะแนน ด้�นคว�มรับผิดชอบ 8.77 ± 1.26 คะแนน 

ด้�นม�รย�ทก�รบริก�ร 8.82 ± 1.34 ด้�นก�รทำ�ง�นร่วมกับ 

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนขอบเขตง�นที่รับรู้ตรงกันของแต่ละส�ข�วิช�ชีพ

Table 4  Evaluation of medical personnel’s perception accord-

ing to specialty

Respondent Perception 
(no. of 23 procedures)

No. Avg. % Avg. %

Physician 16 1.78 29.6 10.75 ± 4.11 46.7

Dentist 38 2.11 70.4 17.24 ± 3.50 74.9

Nurse 20 1.82 60.6 14.20 ± 4.23 61.7

Overall 74 3.70 30.8 15.01 ± 4.59 65.3

ตารางที่ 5 อันดับคว�มสำ�คัญของง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในโรงพย�บ�ล

Table 5  Rank of the important oral and maxillofacial surgery 

scope practice in the hospital.

1st 2nd 3rd

Physician
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Nurse
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Trauma
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Trauma
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Trauma
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Pathology

Minor surgery

Implant

Minor surgery
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ส�ข�วิช�ชีพอื่น 8.81 ± 1.39 คะแนน และภ�พรวมทั้งหมดคือ 

8.74 ± 1.25 โดยคะแนนจ�กแต่ละส�ข�ไม่มีคว�มแตกต่�งกัน

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในทุก ๆ  ด้�น (p-value > 0.05) ดังรูป

ที่ 1

วิจารณ์

ง�นศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นหนึ่ง

ในส�ข�เฉพ�ะท�งท�งก�รแพทย์ที่ให้ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่มี

คว�มผิดปกติบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� สำ�หรับใน 

ประเทศไทย ง�นนี้จัดเป็นส�ข�เชี่ยวช�ญท�งด้�นทันตแพทย- 

ศ�สตร์ ซึ่งเริ่มมีก�รเรียนก�รสอนวิช�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลข้ันพื้นฐ�นตั้งแต่ระดับทันตแพทยศ�สตรบัณ- 

ฑิต ทำ�ให้ง�นส�ข�นี้เป็นที่คุ้นเคยในกลุ่มทันตแพทย์ด้วยกัน 

เอง แต่ในคว�มเป็นจริงทันตแพทย์ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซลิโลเฟเชยีลสว่นใหญป่ฏบิติัง�นในโรงพย�บ�ลทีม่ลัีกษณะ 

ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยแบบสหส�ข�วิช�ชีพ ต้องปฏิบัติง�นร่วมกับ 

บคุล�กรท�งก�รแพทยห์ล�ยส�ข�ซึง่ยงัมคีว�มคุน้เคยและคว�ม 

เข้�ใจต่อง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลค่อนข้�ง 

น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มทันตแพทย ์นอกจ�กนั้นด้วยขอบเขตง�น 

ที่ใกล้เคียงกับส�ข�วิช�ชีพอื่น เช่น ศัลยกรรมตกแต่ง และโสต 

ศอ น�สิก อ�จทำ�ให้ก�รประส�นง�นระหว่�งส�ข�วิช�ชีพเป็น

ไปอย่�งไม่ร�บรื่น เช่น ก�รเลือกรับคำ�ปรึกษ�ไม่ตรงส�ข� รวม

ไปถึงก�รเลือกส่งต่อผู้ป่วยจ�กคว�มคุ้นเคยของตน

เมื่อทำ�ก�รแจกแจงหัตถก�รต�มก�รปฏิบัติง�นจริงและ

ก�รรับรู้เป็นระดับสูง-ตำ่�ท่ีระดับร้อยละ 60 พบว่� ง�นที่มีก�ร

ปฏิบัติง�นจริงในระดับสูงจะมีก�รรับรู้สูงด้วยซึ่งมีจำ�นวน 11 

หัตถก�ร ในท�งตรงกันข้�มง�นท่ีมีระดับก�รปฏิบัติง�นจริงตำ่� 

จะสัมพันธ์กับก�รรับรู้ที่ตำ่�เช่นกัน ซ่ึงง�นกลุ่มนี้มีจำ�นวน 10  

หัตถก�ร ยกเว้นก�รผ่�ตัดซ่อมแซมป�กแหว่งเพด�นโหว่และ 

สนัเหงอืกโหว ่ซึง่แสดงใหเ้หน็ว�่ปรมิ�ณก�รปฏบิตังิ�นจรงิส่งผล 

ต่อก�รรับรู้ที่เพิ่มม�กขึ้นด้วย

เม่ือพิจ�รณ�ถึงก�รรับรู้ของก�รผ่�ตัดระบ�ยหนองจ�ก

ก�รตดิเช้ือของชัน้เนือ้เยือ่โพรงใตค้�งหรอืในโพรงสว่นลกึของคอ 

(drainage for Ludwig’s angina or deep neck infection) 

ก�รผ่�ตัดควักถุงนำ้� (enucleation for cyst) ก�รผ่�ตัดเนื้องอก  

(surgery for benign tumor) และก�รผ่�ตัดฝังร�กเทียม (im-

plant surgery) แม้จะมีก�รปฏิบัติง�นจริงเกินกว่�ร้อยละ 90 

กลับพบว่�มีก�รรับรู้อยู่ในช่วงร้อยละ 62.16-77.03 เท่�นั้น จึง

ควรมีก�รประช�สัมพันธ์ให้ทร�บถึงก�รปฏิบัติง�นในส่วนนี้ให้

ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะในกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1 แสดงคะแนนภาพรวมการให้บริการงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Fig. 1 Overview scores of OMFS services
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แมว่้�ก�รรบัรูถึ้งขอบเขตง�นของกลุม่แพทย์จะอยู่ในระดบั 

ตำ่�ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทันตแพทย์ และพย�บ�ล แต่

แพทย์ส�ข�โสต ศอ น�สิก และวิสัญญีแพทย์กลับมีระดับก�รรับ

รู้ท่ีสูงกว�่ค�่เฉลีย่ของกลุม่พย�บ�ล ผูว้จิยัค�ดว�่เกิดจ�กง�นด�้น

โสต ศอ น�สิก มีคว�มใกล้เคียงกับง�นศัลยกรรมช่องป�ก รวม 

ไปถึงก�รรว่มง�นกนับอ่ยครั้งกับวิสญัญีแพทย์ อย�่งไรก็ต�ม พบ

ว�่แพทยเ์วชศ�สตรฉ์กุเฉนิและศลัยกรรมทัว่ไปกลบัมกี�รรบัรูอ้ยู่

ในระดับตำ่� ซึ่งอ�จเกิดจ�กก�รข�ดคว�มคุ้นเคยในก�รทำ�ง�น

ร่วมกันทั้งในส่วนของหอผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน ดังนั้นจึงควรมี

ประช�สัมพันธ์และเพิ่มระดับก�รทำ�ง�นร่วมกันให้ม�กยิ่งขึ้น 

เมือ่พจิ�รณ�ถงึลำ�ดบัง�นทีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ก�รใหบ้รกิ�ร

ม�กท่ีสุดคือ ก�รผ่�ตัดเพ่ือรักษ�กระดูกใบหน้�หัก และก�รผ่�ตัด

เพื่อรักษ�ก�รติดเชื้อบริเวณช่องป�กและใบหน้� พบว่�ผลดัง

กล�่วสอดคลอ้งกับผลก�รศกึษ�ของ Herlin และคณะ(4) ซึง่ศกึษ� 

ในประเทศฝรัง่เศสและของ Reddey และคณะ(3) ซึง่ศกึษ�ในกลุม่ 

ประช�ชนท่ัวไปและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ในประเทศอินเดีย 

แต่จ�ก 2 ก�รศึกษ�พบว่�ลำ�ดับคว�มสำ�คัญถัดไปคือ ก�รผ่�ตัด

เพื่อรักษ�คว�มวิกลรูปของกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� ซึ่ง 

แตกต่�งจ�กก�รศึกษ�นี้ที่มีคว�มสำ�คัญอยู่ลำ�ดับที่ 6 จ�กทั้ง 

หมด 7 อันดับ โดยเฉพ�ะกลุ่มทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและ

แมก็ซลิโลเฟเชยีลทีไ่ม่มผีูใ้ดเลอืกตอบคำ�ถ�มว�่เปน็ง�นทีม่คีว�ม

สำ�คัญต่อก�รให้บริก�รใน 3 ลำ�ดับแรกเลย สอดคล้องกับก�ร

ปฏบิติัง�นด�้นก�รรักษ�คว�มวกิลรปูของฟนัและใบหน�้ท่ีมีเพียง 

ร้อยละ 23.8-61.9 จ�กโรงพย�บ�ลกลุ่มตัวอย่�งเท่�นั้น โดย

เฉพ�ะง�นผ�่ตดัข�กรรไกรร่วมกบัก�รจดัฟนัถอืเปน็ง�นทีส่ำ�คญั

อย�่งหนึง่ของส�ข�ศลัยกรรมชอ่งป�กและแมก็ซลิโลเฟเชยีล แต่

พบว่�มีระดับก�รปฏิบัติง�นที่ค่อนข้�งตำ่� (ร้อยละ 23.8 และ 

42.9) และมีก�รรับรู้ในระดับป�นกล�งเท่�นั้น

เน่ืองจ�กผู้วิจัยต้องก�รทร�บถึงก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจ

ของกลุ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เก่ียวข้องกับส�ข�ศัลยกรรม 

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล ก�รศึกษ�นี้จึงกำ�หนดกลุ่มเป้� 

หม�ยในโรงพย�บ�ลของรัฐท่ีมีขน�ดตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป ซึ่ง 

มีศักยภ�พเพียงพอท้ังท�งด้�นบุคล�กรท�งก�รแพทย์ อุป- 

กรณแ์ละเครือ่งมอืทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รดแูลรกัษ�คว�มผดิปกตติ�่ง ๆ   

ได้ค่อนข้�งครบถ้วน และมีทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลปฏิบัติง�นอยู่จริงไม่ตำ่�กว่� 3 ปี ซึ่งน�นพอ

เพียงต่อก�รรู้รับผลง�นและลดคว�มแปรปรวนของคุณภ�พก�ร 

รักษ�จ�กประสบก�รณ์ที่น้อยเกินไป

กลุม่เป�้หม�ยทีใ่ชใ้นง�นวจิยัเลอืกจ�กบุคล�กรทีเ่ปน็ผู้รบั

ผลง�นและมีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นของทันตแพทย์

ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลโดยตรง โดยแบ่งออก

เป็น 3 กลุ่มต�มส�ข�วิช�ชีพ ซึ่งส่วนใหญ่มีตำ�แหน่งเป็นหัวหน้�

องค์กร หน่วยง�น หรือหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้�ที่ในก�รตัดสิน

ใจในก�รรับหรือขอคำ�ปรึกษ� มีประสบก�รณ์และคว�มคุ้นเคย

กับก�รปฏิบัติง�นและผลง�นของทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียลม�กท่ีสุด อย่�งไรก็ต�ม ควรมีก�รศึกษ�

เพ่ิมเติมในกลุ่มประช�กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น นักศึกษ�แพทย์

ปีสุดท้�ย แพทย์เพิ่มพูนประสบก�รณ์ พย�บ�ลผู้ปฏิบัติในหอ 

ผู้ป่วยและช่วยผ่�ตัด เป็นต้น

นอกจ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์แล้ว ก�รเป็นที่รู้จักใน

กลุม่ผูร้บับรกิ�รโดยเฉพ�ะประช�ชนทัว่ไปยอ่มมีผลตอ่ก�รเลอืก

รับก�รรักษ�จ�กทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโล- 

เฟเชยีล เชน่ ก�รศกึษ�ของ Reddy และคณะ(3) พบว�่ ประช�ชน

ยังเลือกรับก�รรักษ�บ�ดแผลฉีกข�ดบริเวณใบหน้�จ�กแพทย์

แผนกศัลยกรรมตกแต่งม�กกว่�ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิล- 

โลเฟเชียล แม้ว่�แผนกศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ในโรงพย�บ�ลที่ศึกษ�นั้นจะเป็นแผนกเดียวที่ให้ก�รรักษ�บ�ด 

แผลชนิดนี้ม�ตลอด 25 ปีก็ต�ม นอกจ�กนั้นก�รศึกษ�ของ  

Ifeacho และคณะ(6) ยังพบว่�ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แมก็ซลิโลเฟเชยีลยงัเปน็ทีรู่จ้กัของประช�ชนทัว่ไปนอ้ยทีส่ดุ เม่ือ 

เปรียบเทียบกับส�ข�ศัลยกรรมตกแต่ง และส�ข�โสต ศอ น�สิก  

อย่�งไรก็ต�ม พบว่�ก�รรับรู้ต่อส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลในกลุ่มประช�ชนทั่วไปมีแนวโน้มพัฒน�ขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง(7,8) ดังนั้นก�รประช�สัมพันธ์ให้แก่ประช�ชนทั่วไป

ทร�บถึงขอบเขตก�รให้บริก�รจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น

อย�่งไรก็ต�ม ก�รศกึษ�ในครัง้นีเ้ปน็ก�รวจิยัแบบศูนย์เดียว  

(single center) ก�รเสนอเรื่องเพื่อขอทำ�ก�รศึกษ�ในโรงพย�- 

บ�ลบ�งแห่งยังมีข้อจำ�กัดและอุปสรรค ห�กได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กสถ�บันอืน่ ๆ  หรอืมกี�รศกึษ�เพิม่เตมิเปน็ก�รวจัิยแบบหล�ย

ศูนย์ (multicenter) ย่อมเป็นโอก�สพัฒน�และทำ�ให้ผลศึกษ� 

มีคว�มน่�เช่ือถือม�กยิ่งขึ้น นอกจ�กนั้นควรขย�ยก�รศึกษ�

ออกไปในกลุ่มโรงพย�บ�ลในสังกัดอ่ืน ๆ  และโรงพย�บ�ลเอกชน 

รวมถึงขย�ยไปยังกลุ่มเป้�หม�ยและประช�กรอื่น ๆ  เช่น กลุ่ม

นักศึกษ�แพทย์ปีสุดท้�ย แพทย์เพิ่มพูนประสบก�รณ์และประ- 
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ช�ชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคว�มเข้�ใจต่อมุมมองของผู้รับบริก�ร และ

เป็นข้อมูลในก�รพัฒน�ง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในประเทศไทยต่อไป

สรุปผลการศึกษา

ก�รรบัรูแ้ละคว�มเข้�ใจถึงขอบเขตง�นท�งด�้นศลัยกรรม

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลจ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ข� 

ที่เก่ียวข้อง ซึ่งให้บริก�รในโรงพย�บ�ลของรัฐอยู่ในระดับป�น

กล�งถึงระดับตำ่� โดยเฉพ�ะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ศัลยกรรม 

ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลยังปฏิบัติง�นได้ไม่เต็มขอบเขต 

ของก�รให้ก�รรักษ� อย่�งไรก็ต�ม คะแนนภ�พรวมก�รให้บริก�ร

ง�นด้�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลจ�กบุคล�กร

ส�ข�ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีม�ก
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