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รายงานผลการดาเนินการ
โปรดสรุ ปรายงานผลการดาเนิ น การ โดยมี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคาถาม จานวน 9 ข้อ

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สืบ เนื่ องจากสานั กทัน ตสาธารณสุข มีพันธกิจในการพัฒ นา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบายที่
จาเป็ น (Policy and Regulation Advocacy) ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพของประเทศ มาตรการที่เป็นการ
ยอมรั บ ในระดั บ สากล คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนสามารถดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสม่าเสมอ แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์สาคัญในการทาความสะอาดช่องปาก ที่ผ่านมาแปรงสีฟันเป็น
สินค้าที่ไม่มีหน่วยงานใดควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพ ทาให้มีการผลิตและจาหน่ายแปรงสีฟันตามกระแสนิยม ทั้ งนี้
แปรงสีฟั น ที่ด้อยคุณ ภาพ นอกจากไม่มีป ระสิท ธิภ าพในการทาความสะอาดช่องปากแล้ ว ยังมีผ ลกระทบต่อ
สุขภาพช่องปากด้วย ได้แก่ ขนแปรงสีฟันที่แข็งเกินไปจะทาให้ฟันสึก และเกิดการระคายเคืองต่อขอบเหงือก อาจ
ทาให้ เกิดแผลในช่องปาก แรงยึ ดขนแปรงกับหั วแปรงต่ากว่ามาตรฐาน อาจทาให้ ขนแปรงหลุดจากหั วแปรง
ในขณะใช้งานตามปกติ หรือการใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องปากมากเกินไป ทาให้ไม่สามารถทาค วาม
สะอาดซี่ฟันด้านในได้
สานั กทัน ตสาธารณสุ ขตระหนั กถึงความสาคัญ ของแปรงสี ฟั นในการส่ งเสริมอนามัยช่องปาก อีกทั้ ง
ต้องการให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการควบคุมคุณภาพแปรงสีฟัน
ที่จาหน่ายในประเทศ ให้มีความปลอดภัยในการทาความสะอาดช่องปาก
1.2 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็น
ต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จานวนเท่าใด)
จากปัญหาของการไม่มีหน่วยงานควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพแปรงสีฟัน ทาให้การผลิตและนาเข้าแปรงสี
ฟันในประเทศไทยเป็นไปตามกระแสนิยม พบแปรงสีฟันที่ไม่มีคุณภาพวางจาหน่ายตามท้องตลาด แปรงสีฟัน
เหล่านี้ นอกจากไม่มีประสิทธิภาพในการกาจัดคราบอาหารในช่องปากแล้ว ยังทาลายอวัยวะในช่องปากอีก ด้วย
ซึ่งปัญ หานี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในระดั บประเทศ เนื่องจากแปรงสีฟันเป็นสินค้าอุปโภคที่ จาเป็น
สาหรับประชาชนทุกคนใช้ทาความสะอาดช่องปาก ที่ผ่านมาตลาดแปรงสีฟันในประเทศไทยมีมูลค่าสูงมาก ในปี
พ.ศ.2550 และพ.ศ. 2560 มีมูลค่ากว่า 1,906 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลาดับ ทาให้เกิดการแข่งขัน
การผลิตและจาหน่ายแปรงสีฟันมากมายหลากหลายรูปแบบ ในราคาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ราคาด้ามละ 5 บาท ถึง
299 บาท ดังนั้นจึงควรมีการกาหนดมาตรฐานการผลิต และนาเข้าแปรงสีฟันในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน
สามารถเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
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ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/นวัตกรรมที่
มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่
ในปีพ.ศ.2539 สานักมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
แปรงสีฟั น ขึ้น เพื่อเป็ น มาตรฐานแนะน าในการผลิ ตสิ นค้าแปรงสี ฟัน แต่ไม่มีผ ลบังคับใช้ ทางกฎหมาย ซึ่งใน
ขณะนั้นได้เชิญผู้แทนจากสานักทันตสาธารณสุข จานวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ ทันตแพทย์สุธา เจียร
มณี โ ชติ ชั ย , ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง เรวดี ต่ อ ประดิ ษ ฐ์ และทั น ตแพทย์ ห ญิ ง วิ กุ ล วิ ส าลเสสถ์ จากการร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการในครั้งนั้น จึงก่อให้เกิดความต้องการพัฒนาคุณภาพแปรงสีฟัน โดยมีแนวคิดดังนี้
1) สร้างมาตรฐานควบคุมคุณภาพแปรงสีฟันที่จาหน่ายในประเทศไทย โดยการกาหนดมาตรฐานวิชาการ
แปรงสีฟันกรมอนามัย ประกอบด้วยลักษณะภายนอกของแปรงสีฟัน ความคงทนต่อแรงดึงของขนแปรงสีฟัน
ความแข็งของของขนแปรงสีฟัน (แรงเสียดทาน) และชนิดปลายขนแปรงสีฟัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากของ
ประชาชน ให้สามารถเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในการทาความสะอาดช่องปาก และเป็นเกณฑ์
การเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันในประเทศ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ
2) การผลักดันให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อให้ฉลากแปรงสีฟันมีการระบุข้อความที่จาเป็น
ให้ประชาชนทราบ ได้แก่ ชนิดขนแปรง ลักษณะปลายขนแปรง วัสดุที่ใช้ทาขนแปรงและด้ามแปรง และกลุ่มอายุ
ทีเ่ หมาะสมสาหรับแปรงสีฟันรุ่นนั้นๆ
3. อธิบายวิธีการนาไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ใน
ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร
จากปัญหาในข้อ 1 และแนวคิดแก้ปัญหาในข้อ 2 นาไปสู่กระบวนการพัฒนา ดังต่อไปนี้
1) ทบทวนมาตรฐานแปรงสี ฟั น ทั้ งในและต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ มาตรฐานอุ ต สาหกรรมแปรงสี ฟั น ,
มาตรฐานแปรงสีฟันประเทศออสเตรเลีย และมาตรฐาน ISO 8627 ปีค.ศ.1987
2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศด้านทันตภัณฑ์ (ISO/TC 106 Dentistry) ปี
พ.ศ.2540
3) แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมกั น
กาหนดมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัยขึ้น และประกาศใช้เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2541
4) ประชุมตัวแทนบริษัทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศ และตัวแทนจาหน่าย
แปรงสีฟัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชี้แจงความสาคัญในการผลิตและจาหน่ายแปรงสีฟัน
ตามมาตรฐาน รวมทั้งแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพแปรงสีฟัน
5) สารวจคุณ ภาพแปรงสีฟั น ที่จ าหน่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ .ศ.2543 ถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟัน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยช่องปากที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการสารวจดังนี้
• ตรวจคุณลักษณะภายนอกของแปรงสีฟัน
• ตรวจวัดความคงทนต่อแรงดึงของขนแปรงสีฟัน
• ตรวจวัดความแข็งของขนแปรงสีฟัน (แรงเสียดทาน)
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• ตรวจชนิดปลายขนแปรงสีฟัน
• ตรวจฉลากแปรงสีฟัน

รูปที่ 1 สรุปขั้นตอนการตรวจคุณภาพแปรงสีฟัน

รูปที่ 2 การตรวจคุณภาพแปรงสีฟันในห้องปฏิบัติการ

6) ประกาศรายชื่อแปรงสีฟันที่ผ่านการตรวจคุณภาพ ในเว็บไซต์สานักทันตสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับประชาชนในการเลือกซื้อแปรงสีฟัน สาหรับทันตบุคลากรและหน่วยงานในการจัดซื้อ แปรงสีฟันในการ
ดาเนินโครงการต่างๆ
7) น าผลการส ารวจคุณ ภาพแปรงสี ฟั น ที่ ไม่ ผ่ านการรับ รองคุ ณ ภาพ สะท้ อนกลั บไปยั งบริษั ท ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสีฟัน หรือผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศ สาหรับนาไปพัฒนาคุณภาพ
แปรงสีฟันที่ไม่ได้มาตรฐานต่อไป
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8) ประชุมคณะทางาน เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและสรุปรายชื่อแปรงสีฟันที่ผ่านมาตรฐานวิช าการ
แปรงสีฟนั กรมอนามัยในแต่ละครั้งที่ทาการสารวจ
9) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศด้านทันตภัณฑ์ (ISO/TC 106 Dentistry) ทุก
ปี เพื่อนาข้อมูลวิชาการจากการประชุมมาพัฒนามาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัยให้เทียบเท่าระดับสากล
10) ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สานักนายกรัฐมนตรี ผลักดันให้
แปรงสีฟันเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องมีการระบุข้อมูลที่จาเป็นต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคให้ครบถ้วน จึงได้ออก
ประกาศ ดังนี้
10.1 ประกาศคณะกรรมการว่าด้ว ยฉลาก ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2545) เรื่อง ให้ แปรงสี ฟั น เป็ น สิ น ค้ า
ควบคุมฉลาก กาหนดให้ต้องระบุข้อมูลที่จาเป็น ได้แก่ ลักษณะปลายขนแปรง ชนิดของขนแปรง วัสดุที่ใช้ผลิต
ส่วนด้ามแปรงและขนแปรง และข้อแนะนาในการใช้
10.2 เนื่ องจากมี การใช้แ ปรงสี ฟั นที่ มีขนาดใหญ่ ก ว่าช่องปากมากเกิน ไป โดยเฉพาะในเด็ก จึงได้
ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2545) เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) ต้องกาหนดช่วงอายุที่ใช้แปรงสีฟันได้
อย่างเหมาะสม ได้แก่ เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี, เด็กอายุ 3-6 ปี, เด็กอายุ 6-12 ปี และผู้ใหญ่
เนื่องจากมีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตแปรงสีฟัน ทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้กันอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
เพื่อเป็นการติดตามการแจ้งผลการตรวจคุณภาพแปรงสีฟัน แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสีฟัน
และผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศ สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้มีการทบทวนมาตรฐานวิชาการ
แปรงสีฟันกรมอนามัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมคุณลักษณะแปรงสีฟันที่วางจาหน่าย
ตามท้องตลาด ให้มีความปลอดภัยในการทาความสะอาดช่อ งปาก และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
การปรับปรุงมาตรฐานครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2547
1) ปรับค่าความยืดหยุ่นของขนแปรง (Stiffness Grade: G) ที่ใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งชนิดของขนแปรงสี
ฟัน เนื่องจากมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัยเดิ ม นามาจากมาตรฐานสากล (ISO) ของต่างประเทศ พบ
ปัญหาค่า G ไม่ครอบคลุมแปรงสีฟันที่ จาหน่ายในประเทศไทย ดังนั้น จึงได้ประสานงานกับบริษัทเอกชนที่เป็น
บริษัทหลักในการผลิตแปรงสีฟันจาหน่ายในประเทศไทย ทาการศึกษาค่า G ของแปรงสีฟัน และนามาปรับเป็น
มาตรฐานฉบับใหม่
2) เพิ่ มมาตรฐานวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท าขนแปรงสี ฟั น ต้ อ งท าจากไนล่ อ น (nylon) หรื อ พี บี ที (PBT:
polybutylene Terephthalate) กรณีใช้วัสดุอื่น ต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าไนล่อนหรือพีบีที
การปรับปรุงมาตรฐานครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2559
1) เพิ่มคุณลักษณะปลายขนแปรงชนิดเรียวแหลม และปลายขนแปรงชนิดเรียวแหลมผสมปลายตัดในข้อ
กาหนดความมนปลายของขนแปรง
2) ไม่จาเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างขนแปรงชนิดนุ่มพิเศษ (super soft) และขนแปรงชนิดนุ่ม
(soft) ออกจากกัน เพราะแต่ละบริษัทผู้ผลิตมีการกาหนดขนาดขนแปรงแต่ละชนิดแตกต่างกัน และจากผลการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ขนแปรงชนิดนุ่มพิเศษ (super soft) ไม่มีผลต่อสุขภาพช่องปากที่แตกต่างจากขนแปรง
ชนิดนุ่ม (soft)

5

ปีพ.ศ.

รูปที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพแปรงสีฟันในประเทศไทย

ปั จ จุ บั น ส านั ก ทั น ตสาธารณสุ ข ได้ใช้ ม าตรฐานวิช าการแปรงสี ฟั น กรมอนามัย พ.ศ.2559, ประกาศ
คณะกรรมการว่าด้ว ยฉลาก ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2545) และฉบับ ที่ 33 (พ.ศ.2555) เป็ นมาตรฐานในการสารวจ
คุณภาพแปรงสีฟันในประเทศไทย

รูปที่ 4 มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย พ.ศ.2559
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รูปที่ 5 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545)

รูปที่ 6 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555)

ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สาคัญจากการดาเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่
ในการวัดความสาเร็จของโครงการ
จากการดาเนินโครงการที่ผ่านมา มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่สาคัญ ดังนี้
ผลผลิตที่สาคัญ คือ ประเทศไทยมี มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน สาหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการเฝ้ าระวัง
คุณภาพแปรงสีฟัน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ
ผลลัพธ์ที่สาคัญ คือ ประเทศไทยมีแปรงสีฟันที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในการทาความสะอาดช่องปาก
วางจาหน่ายตามท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 61.4 ในปีพ.ศ.2543 เป็นร้อยละ 75.2 ในปีพ.ศ.2561
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(รูปที่ 7) สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกซื้อแปรงสีฟัน และจากการระบุกลุ่มอายุที่เหมาะสมบน
ฉลากแปรงสีฟัน ทาให้ประชาชนสามารถเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องปากของตนเอง โดยเฉพาะ
ในเด็ก

รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการสารวจคุณภาพแปรงสีฟันในประเทศไทย

5. ประโยชน์ทปี่ ระชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
จากการดาเนินโครงการ มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ดังนี้
1) ประชาชน
• ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในการทาความ
สะอาดช่องปาก
• การระบุกลุ่มอายุที่เหมาะสมบนฉลากแปรงสีฟัน ทาให้ประชาชนสามารถเลือกใช้แปรงสี ฟันที่มี
ขนาดเหมาะสมกับช่องปากของตนเอง โดยเฉพาะในเด็ก
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสีฟัน หรือผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศ
• ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้ น จากการผลิต และจาหน่ายแปรงสีฟันที่ผ่านการ
ตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย
• สามารถนาผลการรับรองคุณภาพไปยื่นประมูลจัดซื้อ จัดจ้างแปรงสีฟันกับหน่วยงานต่างๆ
6. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
สานักทันตสาธารณสุขได้ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพแปรงสีฟันจากผลการสารวจคุณภาพแปรงสีฟัน
และผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับการตรวจคุณภาพแปรงสีฟัน ดังนี้
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1) ผลการสารวจคุณภาพแปรงสีฟัน ปีพ.ศ.2543, 2547, 2550, 2557 และ 2561 พบแปรงสีฟันที่ผ่าน
มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย ร้อยละ 61.4, 71.3, 72.9, 73.3 และ 75.3 ตามลาดับ และพบแปรงสี
ฟันที่มีการระบุข้อความบนฉลากครบถ้วน ร้อยละ 59.6, 66.7, 71.1, 73.9 และ 74.0 ตามลาดับ จาแนกตาม
คุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะ
ความยาวทั้งหมดของแปรงสีฟัน
ความกว้างหัวแปรงสีฟัน
ความยาวหัวแปรงสีฟัน
ความหนาหัวแปรงสีฟัน
ชนิดของขนแปรงสีฟัน
วัสดุที่ใช้ทาขนแปรงสีฟัน
ลักษณะปลายขนแปรง
การติดแน่นของขนแปรง
การระบุข้อมูลบนฉลากครบถ้วน

2543
100
100
88.3
93.7
92.8
NR*
78.9
100
59.6

แปรงสีฟันที่ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ)
2547
2550
2557
100
100
100
97.1
90.1
97.0
100
96.0
89.9
100
98.9
100
98.7
97.8
76.3
78.9
84.3
83.8
72.2
65.9
76.3
97.1
97.1
91.1
66.7
71.1
73.9

2561
100
87.0
97.4
100
87.0
89.3
97.4
94.8
74.0

ตารางที่ 1 ผลการสารวจคุณภาพแปรงสีฟันปีพ.ศ.2543, 2547, 2550, 2557 และ 2561 จาแนกตามคุณลักษณะ
*ไม่มีการตรวจตามเกณฑ์นี้

2. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับการตรวจคุณภาพแปรงสีฟันปีพ.ศ.2559-2561 จานวน 18
ราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 98.89 มีความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และร้อยละ 100 มี
ความพึงพอใจในภาพรวมการบริการตรวจคุณภาพแปรงสีฟันของสานักทันตสาธารณสุข
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รายการ

ร้อยละของความพึงพอใจ

ขั้นตอนการให้บริการ
1.ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
2.ความยากง่ายของแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
3.ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
4.ความรู้/ความสามารถของเจ้าหน้าที่
5.อัธยาศัย/ความสุภาพ/การอานวยความสะดวก
6.การตอบคาถาม/ให้คาแนะนา/ความช่วยเหลือ
7.การบริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
สิ่งอานวยความสะดวก
8.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ/บรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม
9.ความชัดเจนของป้ายบอกทาง/ผังอาคาร
10.การบริการรับตัวอย่างตามที่มีการร้องขอ
11.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ
รายงานผลการตรวจ
12.ความครบถ้วน/น่าเชื่อถือ/ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
13.ระยะเวลาในการให้บริการตรวจรวดเร็ว/ทันต่อการใช้งาน

85.6
81.1
81.1
98.9
98.9
98.9
98.9
94.4
87.8
92.2
81.1
86.7
78.9

ตารางที่ 2 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับการตรวจคุณภาพแปรงสีฟันปีพ.ศ.2559-2561

7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
ผลกระทบด้านลบที่เกิด จากการดาเนินโครงการ คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสีฟัน
และผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศไม่มีการปรับปรุงคุณภาพแปรงสีฟันที่ตนเองผลิตหรือนาเข้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย ได้วางแนวทางการจัดการผลกระทบด้านลบตามสาเหตุ ดังนี้
สาเหตุ
แนวทางการจัดการ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสีฟัน ประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสี
และผู้ น าเข้าแปรงสี ฟั น จากต่ างประเทศไม่เห็ น ฟัน และผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศ ให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของมาตรฐาน
ความสาคัญในการผลิตและจาหน่ายแปรงสีฟันตามมาตรฐาน
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายกาหนดให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าควบคุมคุณภาพ
ต้ น ทุ น การผลิ ต แปรงสี ฟั น สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่ายแปรงสี
มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟั นกรม ฟัน และผู้นาเข้าแปรงสีฟันจากต่างประเทศ ให้ตระหนักถึง
อนามัย
ความสาคัญในการผลิตและจาหน่ายแปรงสีฟันตามมาตรฐาน
แปรงสีฟันที่นาเข้าจากต่างประเทศ อาจมีขนาด ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
ของหั วแปรงสีฟั นที่ไม่เหมาะสมกับ ช่องปากคน นโยบายกาหนดให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าควบคุมคุณภาพ
ไทย หรือมีการระบุฉลากมาจากต่างประเทศ ไม่
สามารถแก้ไขได้
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สาเหตุ
แนวทางการจัดการ
ประชาชนขาดความรอบรู้เรื่องคุณภาพแปรงสีฟัน • สร้ างสั ญ ลั ก ษณ์ “แปรงสี ฟั น ติ ด ดาว” แสดงบนฉลาก
ทาให้ไม่สามารถแยกแยะแปรงสีฟันที่มี และไม่มี
แปรงสีฟันที่ผ่านมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย
คุณภาพทีว่ างจาหน่ายตามท้องตลาดได้
เพื่อเป็นการสื่อสารแก่ประชาชนให้สามารถเลือกแปรงสี
ฟันที่มีคุณภาพสาหรับทาความสะอาดช่องปากได้ง่ายขึ้น
• เพิ่ มการสื่ อสารประชาสั มพั น ธ์แก่ ประชาชนให้ มี ความ
รอบรู้การใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพ
ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดาเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร
โครงการนี้สามารถขยายรูปแบบการดาเนินงานได้ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้สามารถ
เลือกแปรงสีฟันที่มีคุณภาพสาหรับทาความสะอาดช่องปาก สร้างสัญลักษณ์ “แปรงสีฟันติดดาว” แสดงบนฉลาก
แปรงสีฟันที่ผ่านมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนสังเกต และเลือกใช้ได้ง่ายขึ้น เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และตัวแทนจาหน่ายแปรงสีฟันทุกบริษัทในประเทศไทยมาขอรับการตรวจรับรอง
คุณภาพแปรงสีฟัน โดยมีเป้าหมายให้แปรงสีฟันที่วางจาหน่ายตามท้องตลาดทั้งหมดผ่านการรับรองคุณภาพ
9. อธิ บ ายผลงานว่ า มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
ขององค์การสหประชาชาติ 3 หัวข้อ ดังนี้
ข้อที่ 3 หัวข้อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชากร ตลอด 20 ปีของการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแปรง
สีฟันในประเทศไทย (พ.ศ.2541 ถึงปัจจุบัน) พบว่าประเทศไทยมีแปรงสีฟันที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในการทา
ความสะอาดช่องปากวางจาหน่ายตามท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
ข้อที่ 12 หัวข้อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยการกาหนดมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน
กรมอนามัย ปรับปรุงมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล และผลักดันให้เกิด ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545) และฉบับที่ 33 (พ.ศ.2555) เพื่อใช้ควบคุมการผลิต และการนาเข้าแปรงสีฟันที่จาหน่ายใน
ประเทศไทย
ข้อที่ 16 ส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในสังคม การมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพแปรงสีฟัน ทาให้ ลดความ
หลากหลายของแปรงสี ฟัน ที่ผลิ ต และจาหน่ายในประเทศไทย ลดความแตกต่างทางด้ านราคา นอกจากนี้ยัง
ผลักดันกระบวนการทางกฎหมายร่วมกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 และ 33 เพื่อกาหนดให้แปรงสีฟัน ที่ผลิต และนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยทุกรุ่น มี
การกาหนดข้อความที่จาเป็นสาหรับผู้ บริโภค โดยเฉพาะการกาหนดช่วงอายุบนฉลากแปรงสีฟัน ทาให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกใช้แปรงสีฟันได้เหมาะสมกับขนาดช่องปากตนเอง
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