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บทนํา 
 
 

ฟนน้ํานมผุยังเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ 10 อันดับแรกที่พบบอยในเด็กปฐมวัยของไทย จากขอมูลระบาด
วิทยาของประเทศไทยในชวง 20 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นวาโรคฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป มีอัตราการเกิดโรคสูง ผล
จากการสํารวจในป 2545 พบวาเด็กอายุ 5 ป มีฟนผุรอยละ 86.5 อัตราเพิ่มของโรคฟนผุรวดเร็วมากที่สุดในชวงอายุ 
1-3 ป โดยในเขตชนบทมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นกวาเขตเมือง การที่เด็กมีฟนน้ํานมผุ นอกจากกอใหเกิดความเจ็บปวด มี
การติดเชื้อ และมีปญหาการบดเคี้ยวแลว ยังมีผลตอน้ําหนักตัวและการเจริญเติบโตของเด็ก บุคลิกภาพที่ขาดความ
ม่ันใจในตัวเอง และมีผลตอการเกิดฟนผุและพัฒนาการของฟนแทดวย 

 
แมวาปจจุบันองคความรูหลักดานการปองกันฟนผุยังคงไมเปล่ียนแปลง แตยังมีคําถามวาควรจัดการ    

อยางไร จึงจะทําใหมาตรการทางวิชาการเหลานั้นเกิดการปฏิบัติ ที่ผานมาการเลือกใชมาตรการทางวิชาการยังขาด
การประเมินอยางรอบดานกอนปฏิบัติการ ทําใหมีอุปสรรคและไมนําไปสูการลดโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  การใช 
ฟลูออไรดเปนมาตรการหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลววาสามารถปองกันฟนผุได โดยมีกลไกหลักที่สําคัญ คือ เมื่อผิว
เคลือบฟนเกิดการละลาย(demineralization) ฟลูออไรดที่มีอยูในชองปากจะกระตุนใหเกิดการสงเสริมแรธาตุกลับคืน 
(remineralization) การนําฟลูออไรดมาใชปองกันฟนผุในฟนน้ํานมมีหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีประสิทธิภาพและขอจํากัด
ของการใชที่แตกตางกัน  ดังนั้น การทบทวนองคความรูและวิเคราะหความเปนไปไดของการใชฟลูออไรดชนิดตางๆ 
จึงมีความสําดัญเพื่อนําไปสูมาตรการที่เหมาะสมในการนํามาใชปองกันฟนผุในเด็กเล็กตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 

1. ทบทวนองคความรูเกี่ยวกับการใชฟลูออไรดรูปแบบตางๆ เพื่อการปองกันฟนผุในเด็กอายุ 0-5 ป  
2. วิเคราะหความเปนไปไดของมาตรการตางๆ   

 
วิธีการดําเนนิงาน 
 

1. ทบทวนองคความรูเกี่ยวกับมาตรการการใชฟลูออไรด ในหัวขอ Water fluoridation, Fluoridate milk, 
Fluoride supplement และ Fluoride varnish 

2. วิเคราะหความเปนไปไดของมาตรการ ตามประเด็นตอไปนี้  
2.1  Efficacy/efficiency  
2.2 Technical feasibility and cost 
2.3 Implementation  
2.4 Benefits 
2.5 Time to receive benefits 

3. สงเอกสารและจัดประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญเพื่อใหขอเสนอแนะ  
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บทสรุปสาระสําคัญ 
 
จากการทบทวนองคความรู และ การวิเคราะหทางเลือกใชการใชฟลูออไรดทั้ง 4วิธี มีขอสรุปจําแนกตามหัวขอได ดังนี้ 
 
Water fluoridation 
 

1. Efficacy/efficiency 
- ในประเทศไทย ลดผูที่เปนโรคฟนผุได 6.0 – 33.2% โดยลดได 0.53 – 2.06 ดานตอคน 
- ในตางประเทศ ลดผูที่เปนโรคฟนผุได –5 – 64% โดยลดได 0.3 – 5.1 ซี่ตอคน อยางไรก็ตาม     

หลักฐานเหลานี้มาจากการศึกษาที่มีขอจํากัดที่สําคัญคือ การขาดกลุมควบคุมที่ดี และมีความ
แตกตางของบริบท 

 
2. Technical feasibility and cost 
  มีความเปนไปไดในทางเทคนิค โดยใชระบบSaturated feed system และสารเคมีชนิดโซเดียม 

ฟลูออไรดและคาใชจาย (งบประมาณที่ขอ) ดังนี้ 
  -   เครื่องจายฟลูออไรด 2 เครื่อง       15,000  บาท 
  -   วัสดุผงฟลูออไรด (ตอ 1 ป)       80,000  บาท 
  -   การประสานงานเพื่อติดตั้งเครื่องจายฟลูออไรด  4  ครั้ง     99,200  บาท 
  และมีรายงานแสดงคาใชจาย คนละ 15 บาทตอป อยางไรก็ตาม คาใชจายนี้อาจไมเหมาะสมที่จะ

ใชคาดการณคาใชจายที่แนนอนได เนื่องจากไมมีรายละเอียดในการคํานวณ 
 
3. Implementation efficiency 
  ไมพบรายงานถึงอุปสรรคในการดําเนินการ แตจากการพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญจากกองทันตสาธารณสุข

พบวา มีปญหาในการบริหารจัดการ คือ งบประมาณในการดําเนินงาน การส่ังซื้อสารเคมี และการเห็น
ความสําคัญของเจาหนาที่ผูดูแลระบบ 

 
4. Benefits 
  ทุกคนที่เขาถึงน้ําประปา สามารถไดรับประโยชนได หากดื่มน้ําประปา  แตจากการสํารวจพบวามี

ผูบริโภคน้ําประปามากกวา 57% เพียง 3 จังหวัดไมรวมกรุงเทพมหานคร และ 37 จังหวัดมีผูบริโภค
น้ําประปานอยกวา 10% 

 
5. Time to execute, to receive benefit 
  ไมพบรายงานแสดงระยะเวลาที่ใชในการติดตั้ง สวนระยะเวลาที่เห็นผลการลดฟนผุ มาจาก

รายงานการประเมินผล 5-10 ป จึงไมสามารถสรุปไดวาจะเริ่มเห็นผลการลดฟนผุไดเมื่อไร 
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Fluoride supplements (drop and tablet) 

 
1.   Efficacy/efficiency 

ฟลูออไรดเสริมสามารถปองกันฟนผุไดรอยละ 25-80 ถาไดรับอยางตอเนื่อง และถารับประทาน
ตั้งแตแรกเกิดจะใหผลในการปองกันฟนผุในฟนน้ํานมสูงขึ้น โดยสามารถลดอัตราการเกิดฟนผุในฟน
น้ํานม ไดรอยละ 50-80 และในฟนแทรอยละ 20-40 

 
2.   Technical feasibility and cost 

 มีความเปนไปไดในทางเทคนิคสูง  เนื่องจากสามารถผลิตไดภายในประเทศและมีราคาถูก 
โดยมีราคาตนทุนคาใชจายโดยประมาณ 95 บาท ตอคนตอป 
 

3.   Implementation efficiency 
  มีรายงานถึงอุปสรรคในการดําเนินการในระดับชุมชน ตองการบุคคลากรที่ผานการอบรม และมี

ขอมูลระดับฟลูออไรดในแหลงน้ําดื่ม เพื่อปรับขนาดฟลูออไรดเสริมตามความเหมาะสม รวมทั้งตอง
รับประทานฟลูออไรดอยางตอเนื่องและถูกวิธีจึงจะไดผลดี  นอกจากนี้ยังมีรายงานปญหาการไมยอมรับ
ของประชากรบางกลุม 

 
4.   Benefits 

 เด็กที่ไมสามารถรับฟลูออไรดจากแหลงอื่นและไมไดรับฟลูออไรดในระดับเพียงพอในการปองกัน
ฟนผุ 

 
5.   Time to execute, to receive benefit 
  ระยะเวลาที่เห็นผลการลดฟนผุมาจากรายงานการประเมินผล <1 ปโดยไมไดระบุเวลาที่แนชัด แต

จะลดฟนผุไดมากขึ้นถาใชในระยะเวลาที่นานขึ้น 
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Fluoridated Milk 
 

1. Efficacy/efficiency 
  ในพื้นที่ที่ไมไดเติมฟลูออไรด ลดผูที่เปนโรคฟนผุได 35 – 77% มีรายงานวาสามารถลดฟนผุในฟน

แท แตไมมีตัวเลขแสดงปริมาณ   
  สําหรับฟนน้ํานม ผลยังไมแนชัด มีรายงานพบวาลดฟนผุในเด็กได 40 – 69% แตบางการศึกษาก็

ไมพบการลดฟนผุ 
 
2.  Technical feasibility and cost 

มีความเปนไปไดในทางเทคนิค  โดยการเติมโซเดียมฟลูออไรดโดยไมเปล่ียนคุณสมบัติและ 
รสชาติ เชน โครงการสวนพระองคสวนจติรลดา ไดผลิตนมพาสเจอรไรส แตก็สามารถผลิตในรูปแบบ   
สเตอริไรซ UHT และนมผงได ไมพบรายงานคาใชจายในการผลิต แตราคาจําหนายอยูที่ 4.40บาทตอ 
200 ซีซีตอถุง 

 
3. Implementation efficiency 
  ไมพบรายงานถึงอุปสรรคในการดําเนินการ 
 
4. Benefits 

 เด็กที่ดื่มนมเปนประจํา  นอกจากนั้น ยังไดรับสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย 
 
5. Time to execute, to receive benefit 
  ระยะเวลาที่เห็นผลการลดฟนผุมาจากรายงานการประเมินผล 21 เดอืน – 5 ป 
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Fluoride Varnish 

 
1.    Efficacy/efficiency  

 การใชฟลูออไรดวานิชสามารถลดฟนผุในฟนน้ํานมไดตั้งแตรอยละ 5.3 ถึง 43.8 โดย 5 จาก 8 
การศึกษาพบวาการลดฟนผุไมแตกตางจากกลุมควบคุม การศึกษาสวนใหญศึกษาโดยใชวัสดุ Duraphat 
รองลงมาคือ Flour Protector 

 
2.    Technical feasibility and cost 

ยังไมมีการผลิตฟลูออไรดวานิชในประเทศตองมีการนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนของการ
นําฟลูออไรดวานิชมาใชสูง คาดวาถาสามารถผลิตภายในประเทศตนทุนจะลดลง 

ตัวอยางคาใชจายคิดจากราคา Duraphat ซึ่งมีราคา ประมาณ 1280 บาท ตอ10 มล. ซึ่งเปนราคา
ขายใหเอกชนในขณะนี้  เมื่อรวมกับคาแปรงที่ใชในการทาฟลูออไรดวานิชและสําลีมีคาใชจายประมาณ 
20-75 บาทขึ้นกับจํานวนฟนที่ทา 
 

3.    Implementation efficiency  
การนํามาใชงาย เนื่องจากขั้นตอนไมยุงยาก และสามารถใหบุคคลากรทางการแพทยอื่นทําไดถา

ไดรับการฝกอบรมกอนใช  
 

4.    Benefits 
 การใชฟลูออไรดวานิชเปนวิธีที่เหมาะสมในการใชกับเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่ไมสามารถใหความ

รวมมือได 
 

5.    Time to execute, to receive benefit 
ระยะเวลาที่เห็นผลการลดฟนผุมาจากรายงานตั้งแต 20-24 เดือน 

 



 

Water  Fluoridation 6

Water  Fluoridation 
 
Efficacy 
 

กลุมพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุข กรมอนามัย รายงานการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการปรับ
ระดับฟลูออไรดในน้ําประปาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ(1) พบวาสามารถลดอัตราการเกิดฟนผุไดอยางชัดเจน (ดัง
ตารางที่ 1)  โดยลดความชุกประมาณ 10%  ทั้งในกลุมฟนน้ํานมและฟนแท และลดอุบัติการณเกิดฟนผุลง 1.6 – 1.7 
ซี่ตอคน 

 
ตารางที่ 1  ผลเปรียบเทียบสภาวะฟนผุระหวาง ป 2542 และป 2547 

 
อายุ  ความชุก % ผุดาน / คน ผุซี่ / คน ผุดาน / ซี่ 
5 ป ป 2542  (กอน) 92.6 22.4 7.6 3 

 ป 2547 (หลัง ) 80 16.1 5.9 2.7 
12 ป ป 2542  (กอน) 66.4 3.68 2.1 1.75 

 ป 2547 (หลัง ) 56.7 3.15 1.5 2.1 
 

O’ Mullane DM และคณะ (1996 )(2) ไดทําการติดตามประสิทธิภาพของการใช water fluoridation ตาม        
ภูมิภาคของประเทศไอรแลนด โดยมีคาอุบัติการณการเกิดฟนผุในป ค.ศ. 1961 – 1963 เปนคาฐานกอนการปรับ            
ฟลูออไรดในน้ําประปาของเด็กอายุ 5 ป และ 12 ป ซึ่งผลที่ไดในป 1984 พบวาอุบัติการณการเกิดฟนผุในมีการลดลง
อยางมากชุมชนที่มีการปรับฟลูออไรดในน้ําประปา และเมื่อเปรียบเทียบคา dmft ของเด็กอายุ 5 ขวบ ในกลุมที่ไดรับ
ฟลูออไรด และไมไดรับฟลูออไรดไดคาเทากับ 1.8 ตอ 3.0  ซึ่งมีคาความตางของคา dmft เทากับ 1.2  และเมื่อ
เปรียบเทียบคา DMFT ของกลุมเด็กอายุ 12 ป ไดคาเทากับ 2.6 ตอ 3.3 และมีคาความตางของ DMFT เทากับ 0.7           
(ดังตารางที่ 2) 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดอธิบายไววา กลุมควบคุมนี้ยังไมใชกลุมควบคุมที่แทจริง เนื่องจากมีเครื่องดื่มบาง

ประเภทที่ผลิตจากพื้นที่ที่มีการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาสงไปขายยังบริเวณที่ไมมีการปรับระดับฟลูออไรดใน
น้ําประปา และในชวงวันหยุดเด็กจากบริเวณที่ไมมีการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาจะไปทองเที่ยวในพื้นที่ที่มี
การปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาดวย 
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ตารางที่ 2    คาเฉลี่ยจํานวนฟนผุ ถอน อุด ในเด็กอายุ 5 ป และ 12 ป ใน ค.ศ. 1961 – 1963 และ 1984 ตาม      
ภูมิภาคของประเทศไอรแลนด  

 
1984 

dmft 5 year 
1984 

DMFT 12 year 
Age group 
Health Boards 1961-1963 

Full FL Non FL 
1961-1963 

Full Fl Non FL 
Eastern 5.6 1.3 2.9 5.2 2.2 3.4 
Midland 5.2 1.9 3.0 4.6 2.5 2.5 
Mid-Western 6.4 2.3 4.0 4.9 3.1 3.7 
North-Eastern 5.0 1.0 2.1 4.3 2.3 2.8 
North-Western 5.2 1.7 3.0 4.2 2.4 3.9 
South-Eastern 6.3 1.9 2.8 5.2 2.2 3.5 
Southern 6.4 2.5 4.0 5.4 3.3 4.1 
Western 5.0 1.5 2.2 4.2 2.3 3.0 
All health boards 5.6 1.8 3.0 4.7 2.6 3.3 

 

Full FL  =  ไดรับฟลูออไรด 
Non FL =  ไมไดรับฟลูออไรด 
 

Kunzel W. และคณะ (2000) (3) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปา ใน 
Spremberg ประเทศเยอรมันตะวันออก โดยใชคาฟนผุ ถอน อุด ในฟนแท ในป ค.ศ. 1973 – 1981 ของเด็กอายุ 8 – 
16 ป เปนคาฐานกอนการไดรับฟลูออไรดจากน้ําประปา เมื่อเริ่มปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาเขมขน 0.8 (+ 0.1) 
ppmF พบวามีอุบัติการณเกิดฟนผุลดลง และมีการปรับระดับฟลูออไรดใหตอเนื่องจนถึงป 1993 (ดังตารางที่ 3) 
หลังจากการไดปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาเปนเวลา 11 ป พบวาอุบัติการณเกิดฟนผุลดลงในทุกกลุมอายุจากป 
ค.ศ. 1973 – 1981 และในป ค.ศ. 1989 พบวามีบางกลุมอายุมีอุบัติการณเกิดฟนผุต่ําลงอยางมาก ในระหวางป ค.ศ. 
1981 – 1993  พบการเกิดฟนผุลดลงดังนี้   ในนักเรียนอายุ 8 – 9 ปลดลง 77.2%, อายุ 12 –13 ปลดลง 59.5% และ
อายุ 15 – 16 ปลดลง 49.1%  แตผูที่ทําการศ ึกษาไดอธิบายไววาผลที่ไดอาจไมใชผลแทจริงของการลดฟนผุจากการ
ปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปา เนื่องจากในป ค.ศ. 1990 ไดมีการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชองปาก 
และมีการให Fluoride application 3 ครั้ง / ป  สวนในป ค.ศ. 1993 เริ่มมีการเคลือบหลุมรองฟนกันอยางกวางขวาง 
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ตารางที่ 3  แสดง Caries prevalence (DMFT) ของ Sprembreg เปนเวลา 20 ป ตั้งแตกอนการไดรับฟลูออไรดประปา 
(1973 – 1981)  และหลังไดรับฟลูออไรดในน้ําประปา(1981 – 1993) 

 
1973 DMFT index 1981DMFT index 1989 DMFT index 1993 DMFT index  

Age  
 

N1 

 
 

mean 

 
 

SD 

 
 

N2 

 
 

mean 

 
 

SD 

t-Test 
 to  

1973 

 
 

N2 

 
 

mean 

 
 

SD 

t-Test 
 to 

 1981 

 
 

N2 

 
 

mean 

 
 

SD 

t-Test  
to 

 1981 

Reduction 
1981-1993 

% 
8 428 1.84 1.62 348 2.35 1.59 4.41* 514 0.81 1.24 11.03* 224 0.51 0.97 16.73* 81.4 
9 401 2.74 1.81 425 2.95 1.77 1.70* 503 1.10 1.37 15.46* 259 0.69 1.15 17.75* 76.1 
12 444 5.51 3.43 497 5.39 2.95 0.57 428 3.99 2.56 7.43* 323 2.36 2.11 16.17* 56.0 
13 478 6.57 4.19 545 6.81 3.77 0.95 383 4.92 3.04 6.46* 327 2.59 2.19 18.01* 61.4 
15 386 8.94 4.64 513 8.72 4.18 0.74 227 6.89 3.59 5.69* 313 4.13 3.10 16.50* 52.1 
16 324 9.92 5.20 281 9.45 4.36 1.18 177 7.62 4.07 5.08* 294 5.03 3.32 14.12* 47.3 

Total  2461   2609    2232    1740     
* N = Number of subjects; α= 0.05)            Total 9042 
* Significant difference  

 
Seppa L. และคณะ (4)  ศึกษาฟนผุในเมือง Kuopio ( Finland ) หลังจากหยุดปรับระดับฟลูออไรดใน

น้ําประปา โดยมีรายงานวาเมือง Kuopio เริ่มมีการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปามาตั้งแตป ค.ศ. 1959 เรื่อยมา
จนถึงปค.ศ. 1969  โดยศึกษาเปรียบเทียบฟนผุ ถอน อุด เทียบกับเมือง  Jyvaskyla  พบวา  ค.ศ. 1968 – 1969  กลุม
เด็กอายุ 7 ป ในเมือง Kuopio มีคา DMFT นอยกวา เมือง Jyvaskyla 55% สวนฟนผุ  DMFS ทั้งในกลุมเด็ก 7 , 12 
และ 13 – 15 ป มีคาไมคงที่ (บางปที่ทําการสํารวจแตกตางกันมาก บางปนอย บางปไมแตกตางกัน) โดยในเมือง 
Kuopio มีคา DMFS นอยกวาเมือง Jyvaskyla อยูในชวง  0 – 44%  และมีขอสังเกตวา ผลการสํารวจสวนใหญ เมือง 
Kuopio มีระดับ DMFS นอยกวา Jyvaskyla และไมมีการสํารวจครั้งใดที่เมือง Jyvaskyla มีระดับ DMFS นอยกวา
เมือง Kuopio  สวนในกลุมเด็กอายุ 3 ป ใน ค.ศ. 1988 – 1992 ไมแตกตางกัน และ เด็กอายุ 5 ป ระดับ dmft ในเมือง 
Kuopio มีคานอยกวาเมือง Jyvaskyla   หลังจากหยุดปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาในป1992 ได ทําการสํารวจคา 
ผุ ถอน อุด ในกลุมอายุ 3, 6 และ 9 ป เปนคาฐาน และสํารวจอีกครั้งใน ค.ศ. 1995 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
ฟลูออไรดในน้ําดื่ม ซึ่งไดผลดังตาราง 4 
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ตารางที่ 4   คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด ของเด็กที่ไดรับฟลูออไรดและไมไดรับฟลูออไรด 
   

 Fluoridated* Non-fluoridated 
 1992 1995 1992 1995 
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
3 year old         

ds 0.32 1.71 0.17 0.86 0.22 1.02 0.26 1.44 
fs 0.15 0.68 0.13 1.05 0.11 0.57 0.02 0.25 
ms 0.00 0.00 0.08 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
dmfs 0.47 1.87 0.39 2.25 0.33 1.57 0.28 1.66 

6 year old         
ds 0.94 1.46 0.71 1.65 0.56 1.35 0.53 1.38 
fs 1.31 2.12 1.20 2.85 0.70 1.60 0.73 2.02 
ms 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.49 0.00 0.00 
dmfs 2.26 2.81 1.90 3.61 1.32 2.51 1.26 2.73 

9 year old         
ds 0.80 1.65 0.72 1.63 0.51 1.10 0.66 1.37 
fs 3.98 4.20 2.72 3.61 2.32 3.60 1.44 2.44 
ms 0.13 0.58 0.11 0.79 0.09 0.54 0.12 0.88 
dmfs 4.90 5.13 3.55 4.39 2.91 4.30 2.22 3.55 

* Fluoridation discontinued at the end of 1992 
 

แสดงวาในกลุมเด็กซึ่งอยูในพื้นที่ที่เคยมีระดับฟลูออไรดในน้ําประปาที่เหมาะสมตอการปองกันฟนผุ ยังคงมี
ฟนผุนอยกวาพื้นที่ที่ไมเคยปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปามากอนในทุกกลุมอายุ โดยคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด ในป 
ค.ศ. 1995 นอยกวา ค.ศ.1992 ทั้งสองเมือง  แตมีขอนาสังเกตวาทั้งสองเมืองมีการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดไม
แตกตางกัน (โดยใน ค.ศ.1995 มีอัตราการใชมากกวา 1992 ประมาณ 10%)  และในปค.ศ. 1992 ในเมือง Jyvaskyla 
มีการใช ฟลูออไรดเสริมชนิดเม็ด 47%  โดยใช 5 วันใน 1 สัปดาห สวนเมือง Kuopio ไมไดใช ใน ค.ศ. 1995 เมือง 
Kuopio ใชฟลูออไรดเสริมชนิดเม็ด  48% ขณะที่เมือง Jyvaskyla ใช ลดลงเหลือ 29 % และในชวง 3 ปหลังจากปรับ
ระดับฟลูออไรดในน้ําประปานี้ ทั้งสองเมืองมีการใชฟลูออไรดวารนิชดวย โดยในเมือง Kuopio มีการใชมากกวาเมือง 
Jyvaskyla จึงไมสามารถประเมินผลจากการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาไดอยางแทจริง 

 
Evans DJ. และคณะ (1996) (5)  ศึกษาผลของฟลูออไรดในน้ําดื่ม ในกลุมเด็กอายุ 5 ป ที่อาศัยอยูที่ 

Newcastle ( มีระดับฟลูออไรดในน้ําดื่ม 1 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 1 ppm.) กับเมือง Northumberland  (มีระดับ       
ฟลูออไรดในน้ําดื่มนอยกวา 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร) ในค.ศ. 1994 พบวาในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดในน้ํา มีคา dmft นอย
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กวา 1.09  และมีคา dmfs นอยกวา 2.97  ( ตารางที่ 5 ) และจากการตอบแบบสอบถามของผูปกครอง พบวาจํานวน
เด็กในพื้นที่ที่ไมมี ฟลูออไรดในน้ําดื่มเคยปวดฟนมากกวา 8% 

 
ตารางที่ 5     สภาวะฟนผุของกลุมตัวอยางอายุ 5 ป 662 คน จากเมือง Newcastle ( มีฟลูออไรดในน้ําดื่ม) และเมือง 

Northumberland ( ไมมีฟลูออไรดในน้ําดื่ม ) 
 

 F NF Difference % 
No of sound teeth 18.37 17.19** 1.18 (6) 
dt 0.79 1.63** 0.84 (52) 
mt 0.19 0.42** 0.23 (55) 
ft 0.22 0.24 NS 0.02 (8) 
dmft 1.20 2.29** 1.09 (48) 
dmfs 2.52 5.49** 2.97 (54) 
dfs 1.59 3.41** 1.82 (53) 
% dmft >0 36% 52%** 16%  
% dmft >4 12% 26%** 14%  

NS = not significant *P = < 0.05    ** P = < 0.001 
 

McDonagh MS และคณะ(6)  ทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปา
อยางเปนระบบ ทั้งหมด 214 การศึกษา พบวาการศึกษาสวนใหญ มีคุณภาพอยูในระดับกลาง - ต่ํา และมีเพียง 26 
การศึกษาที่มีหลักฐานเพียงพอ และไมมีอคติหรือความไมเปนกลาง  ซึ่งจาก 26 การศึกษานี้พบวาการปรับระดับ
ฟลูออไรดในน้ําประปาสงผลให สัดสวนของเด็กที่มีฟนผุลดลง  ความแตกตางของสัดสวนเด็กที่ไมมีฟนผุ ที่ไดรับและ
ไมไดรับการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาอยูในชวง -5% – 64%  และการเปลี่ยนแปลงของคา ผุ ถอน อุดทั้งในชุด
ฟนน้ํานมและฟนแท อยูที่ระดับ 0.5 – 4.4 ซี่ตอคน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  และคาดวาการปรับ
ระดับฟลูออไรดในคน 6 คน จะทําให 1 คนปราศจากฟนผุ  
 

สรุปประสิทธิผลของการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาตอการลดฟนผุในประเทศไทย  พบวาลดผูที่เปนโรค
ฟนผุลงได 6.0 – 33.2% โดยลดฟนผุได 0.53 – 2.06 ดานตอคน และการศึกษาในตางประเทศ ลดผูเปนโรคฟนผุได -5 
–  6 4 %  โดยลดฟนผุได  0 . 3  –  5 . 1  ซี่ตอคน  แตการศึกษาเหลานี้มีขอจํากัดในหลายดาน เชน 

1. การศึกษาผลของการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาสวนใหญไมมีกลุมควบคุมที่แทจริง   กลาวคือ 
บางการศึกษาพยายามที่จะหาพื้นที่ที่มีความใกลเคียงกับพื้นที่ที่ทําการปรับระดับฟลูออไรดใน
น้ําประปาเปนพื้นที่ควบคุม แตยังคงมีปจจัยรบกวนบางประการที่ไมสามารถกําจัดไดหมด  เชน การ
ไดรับฟลูออไรดเสริมจากแหลงอื่น  การแยกกลุมคนที่โยกยายถิ่นฐานและกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่
นั้นๆ ตลอด  
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2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาในทุกการศึกษาทําโดยนําคา ผุ 
ถอน อุด มาเปรียบเทียบกัน   อาจเปนคาที่ไมสามารถบอกถึงประสิทธิผลของการลดฟนผุไดอยาง
แทจริง เนื่องจากเด็กบางกลุมอาจไดรับการปองกันฟนผุดวยวิธีอื่นเชนการเคลือบหลุมรองฟนรวมดวย 
หรือมีความแตกตางในดานตางๆ ที่อาจมีผลตอระดับฟนผุ ถอน อุด เชน เศรษฐานะ  อาชีพ   การ
เขาถึงบริการทางทันตกรรม  ระดับความรูของผูปกครอง ความสะอาดชองปาก รวมทั้งผูยินยอมเขา
รวมการศึกษามักเปนกลุมที่มีคาฟนผุ ถอน อุด อยูในระดับต่ํา 

3. แตละการศึกษามีความแตกตางของการออกแบบการศึกษา รวมทั้งบริบท และภูมิหลัง 
 
 
Technical feasibility 
 

การปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาในประเทศไทยมีความเปนไปไดในแงเทคนิค เนื่องจากเคยมีการปรับ
ประดับฟลูออไรดในน้ําประปามากอนหนานี้แลว ทั้งที่บางประกง ( พ.ศ. 2525 – 2529 )  นครนายก ( พ.ศ. 2537 – 
2547 ) และที่ประจวบคีรีขันธ ( พ.ศ. 2542 – 2547 ) โดยใชระบบประปาและสารเคมีชนิดโซเดียมฟลูออไรด  
ตัวอยางเชน ที่จังหวัดนครนายก (7)  มีการออกแบบระบบการจายสารที่ยึดหลัก  การเกิดสารละลายอิ่มตัวของโซเดียม
ฟลูออไรดกอนจายเขาสู Saturated feed system ซึ่งประกอบดวยถังเตรียมสารขนาด 500 ลิตร 2 ถัง และเครื่องจาย
สาร 2 เครื่อง โดยทั้ง 2 เครื่องทํางานสลับกัน  โดยมีระบบเติมน้ําลงสูถังและจายเขาระบบอัตโนมัติ และมีระบบวาลว
กันน้ําลนทั้ง 2 ถัง ซึ่งระบบนี้ทําใหสามารถควบคุมความคงที่ของความเขมขนของสารละลายที่จายสารฟลูออไรดเขา
สูระบบประปา   
 
Operational implementation 
 

องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะเกณฑการพิจารณาการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปา 8 ประการ  ซึ่งได
ใชเกณฑเหลานี้ในการพิจารณาความเปนไปไดในการเลือกใชฟลูออไรดในน้ําประปา ดังตอไปนี้ 

 

1. มีสภาวะโรคฟนผุของประชาชนอยูในเกณฑปานกลางถึงสูง หรือมีขอบงช้ีวาสภาวะโรคฟนผุกําลัง
เพ่ิมขึ้น(8)  ซึ่งจากการสํารวจทันตสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบรอยละของฟนผุจากการสํารวจ
สภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2527), ครั้งที่3 (พ.ศ. 2532) , ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2537) และครั้งที่ 5 ( พ.ศ. 
2543–2544) (9) พบวา ปจจุบันเด็กในทุกกลุมอายุมีรอยละของฟนผุสูงขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบในเขตเมืองและชนบท 
พบวา แนวโนมของโรคฟนผุในเขตชนบทสูงขึ้น ขณะที่เขตเมืองลดลง  และกลุมอายุ 3 ป เขตชนบทเปนโรคฟนน้ํานม
ผุ รอยละ 70.3 เขตเมืองรอยละ 64.0  กลุมอายุ 5 – 6 ป เขตชนบทเปนโรคฟนผุรอยละ 70.3 เขตเมืองรอยละ 86 เมื่อ
เปรียบเทียบในแตละภาค พบวาภาคใตมีความชุกของโรคสูงสุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอเสนอแนะจากการสัมมนาเรื่องการใชฟลูออไรดในระดับชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข(10) เสนอวาชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุสูง ทั้งในกลุมอายุ 6 เดือน–3 ป, 3–5 ป 
และ 6–12 ป ควรจัดโครงการฟลูออไรดเสริมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาเปนหนึ่งใน
ทางเลือกสําหรับฟลูออไรดเสริมที่ไดรับการเสนอไว โดยการสัมมนาเรื่องการใชฟลูออไรดในระดับชุมชนในวันที่ 11 – 
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13 มีนาคม 2540  สรุปเกณฑในการกําหนดชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดฟนผ ุสูงดังนี้ “ ชุมชนที่มีเด็กอายุ 3 ปมีคา 
dmft 4 ซี่ขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 40  และ ชุมชนที่มีเด็กอายุ 12 ปมีคา DMFT 3 ซี่ขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 25 ”   

จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 5(9)  (ตารางที่ 6 ) พบวาในกลุมเด็กอายุ 
3 ป ที่อยูในเขตชนบท และภาคใต มี dmft ใกลเคียง 4 และมีรอยละของผูที่มีฟนผุเกินรอยละ 40  หากดูในรายจังหวัด 
พบวาจังหวัดจันทบุรีมีคา dmft = 7.5 ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ รองลงมาคือจังหวัด เพชรบูรณ (dmft = 5.4 ) และจังหวัด
ที่มีคา dmft อยูระหวาง 4 – 5  ไดแก จังหวัดสระบุรี นครนายก ตราด ระยอง สกลนคร เลย อุบลราชธานี นครสวรรค 
แพร กระบี่ สงขลา และตรัง  สวนในกลุมอายุ 12 ป คาเฉลี่ย DMFT ภาคใตสูงที่สุด แตยังไมถึง 3 แตหากดูในราย
จังหวัด พบวา จังหวัดยะลา มีเด็กที่เปนโรคฟนผุรอยละ 83.9 ( DMFT = 3.9 ) และจังหวัดนราธิวาส มีเด็กที่เปนโรค
ฟนผุรอยละ 84.7 ( DMFT = 3.7 ) 

 
ตารางที่ 6   สภาวะฟนผุ และ คาฟนผุ ถอน อุด ( ซี่ / คน ) ของฟนน้ํานมในกลุมเด็กอายุ 3 ป และฟนแทในกลุมอายุ 

12 ป จําแนกเปนระดับประเทศ  เขตและภาคตางๆ 
 

กลุมอายุ 3 ป กลุมอายุ12 ป  
รอยละของฟนผุ Dmft รอยละของฟนผุ DMFT 

ประเทศ 65.7 3.61 57.3 1.64 
เมือง 64.0 3.63 62.7 1.86 
ชนบท 70.3 3.95 54.3 1.50 
กทม. 37.5 1.54 66.0 1.99 
ภาคกลาง 67.7 3.79 58.8 1.60 
ภาคเหนือ 67.0 3.82 58.2 1.67 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70.1 3.86 50.3 1.36 
ภาคใต 71.2 3.98 64.8 2.06 

 
2. เศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศนั้นๆอยูในระดับปานกลาง (8) ประเทศไทยเปนประเทศ
กําลังพัฒนา จึงจัดอยูในกลุมนี้ 
3. ระบบประปาสามารถจายใหกับประชากรสวนใหญไดอยางทั่วถึง(8) ระบบประปาในประเทศไทยครอบคลุม
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตเมืองของบางจังหวัดเทานั้น รวมทั้งน้ําที่ประชากรสวนใหญใชบริโภคมิใช
น้ําประปา  จากการสํารวจปริมาณฟลูออไรดในแหลงน้ําบริโภคของประชาชน ของกองทันตสาธารณสุข ในป พ.ศ. 
2532 – 2544(11) ซึ่งแสดงถึงน้ําจากแหลงตางๆที่ประชาชนใชบริโภค พบวามีทั้งประปาชุมชน น้ําผิวดิน น้ําบาดาล 
หรือน้ําบอ น้ําพุ น้ํากรอง และอื่นๆ ทําใหทราบวามีหลายพื้นที่ที่ประชาชนบริโภคน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะ
น้ําบอ น้ําบาดาล ซึ่งอาจสามารถสรุปวาเปนเพราะไมมีระบบน้ําประปาในชุมชนนั้น ดังนั้นเมื่อไมมีระบบประปาใน
ชุมชน ก็ไมสามารถหวังผลจากการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาได   
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โดยสรุป ระบบประปามักจะกระจายในเขตเมืองซึ่งมีการเกิดโรคฟนผุนอยกวาเขตชนบท ที่ไมมีน้ําประปา
ทั่วถึง จึงเปนอุปสรรคในการดําเนินการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาในพื้นที่ที่เปนเปาหมายที่สําคัญตอการลด
โรคฟนผุ 

4. ประชาชนบริโภคน้ําประปามากกวาน้ําจากบอบาดาลหรือน้ําฝน(8)  ขอมูลจากเวบไซตแผนที่แสดงปริมาณ
ขอมูลฟลูออไรดในน้ําบริโภคธรรมชาติของประเทศไทย ( ขอมูล ณ เมษายน พ.ศ. 2544 โดยกองทันตสาธารณสุข )(12) 
จากการสํารวจใน 67 จังหวัด ( ยกเวนกรุงเทพมหานคร ) พบวามีการใชน้ําประปาภูมิภาค ตั้งแต 0 – 69.6% โดย 3 
จังหวัดแรกที่มีการใชน้ําประปามากที่สุดไดแก จังหวัดอุตรดิตถ ( 69.6% ) , อางทอง ( 60.0% ) และจังหวัดนครปฐม ( 
57.1% ) แตจังหวัดอื่นๆ สวนใหญมีการใชน้ําประปาภูมิภาคนอยกวา 10% ( 37 จังหวัดจาก 67 จังหวัด ) 

5. สามารถหาเครื่องมือในการติดตั้งระบบจายฟลูออไรดในน้ําประปา(8)   ไมพบขอมูลวาในอดีตที่ประเทศไทย
สามารถหาเครื่องมือในการติดตั้งระบบจายฟลูออไรดในน้ําประปาไดภายในประเทศ เครื่องมือตองนําเขาจาก
ตางประเทศ และพบวามีการเสนอเพื่อของบสําหรับคาครุภัณฑเครื่องจายฟลูออไรด 150,000 บาท ในโครงการปรับ
ระดับฟลูออไรดในน้ําประปา(13) 
6. สามารถหาสารเคมีที่ใชในการจายเขาสูระบบประปา (8)  การปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาของประเทศ
ไทยในอดีตจนถึงปจจุบันใชสารเคมีชนิดโซเดียมฟลูออไรด  ซึ่งมีราคาแพงเนื่องจากไมสามารถผลิตภายในประเทศ 
ตองนําเขามาจากตางประเทศ และการสั่งซื้อจะตองเสียคาใชจายดําเนินการ รวมทั้งมีบริษัทซึ่งจําหนายเพียง 1 – 2 
บริษัททําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินการ แตจากการศึกษาของ วีรพงศ อาศิรพงษพร(14)  รายงานวาภาคเหนือ และ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีแหลงแรฟลูออไรดตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก จนสามารถสงเปนสินคาออกของ
ประเทศไดรายการหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบวาในหลายอุตสาหกรรม เชนการผลิตแกสธรรมชาติ การผลิตปูนซีเมนตจะได
แรฟลูออไรดเปนผลพลอยได ซึ่งหากมีการศึกษาตอไปวาสามารถนําฟลูออไรดเหลานี้มาใชเติมในระบบประปาได
หรือไม หรือตองนํามาผานกระบวนการใดเพื่อผลิตเปนสารสําหรับเติมในน้ําประปา ก็อาจจะชวยในการลดตนทุนการ
เต ิมฟลูออไรดในน้ําประปาไดอีกทางหนึ่ง 
7. มีบุคลลากรที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อดูแลใหระบบดําเนินไปไดอยางถูกตอง(8) หากพื้นที่ใดที่จะติดตั้ง
ระบบจายสารฟลูออไรดเขาสูน้ําประปา คงจะตองมีการฝกอบรมบุคลากรผูดูแลระบบใหมีความรูความสามารถที่
เพียงพอที่จะดูแลระบบใหดําเนินไปไดอยางถูกตอง การศึกษาการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาที่จังหวัด
นครนายก(7) เสนอวาบุคลากรของประปาในจังหวัดควรเปนคนงานที่มีระดับการศึกษา จึงจะสามารถดูแลเครื่องจาย
สารที่มีระบบซับซอนและยุงยากได แตการจัดหาและปรับระบบการจายฟลูออไรดที่เหมาะสมดังที่กลาวมาแลวขางตน
ทําใหพนักงานไมมีความจําเปนตองเฝาดูเครื่องตลอดเวลา เพียงมีหนาที่เติมสารฟลูออไรดลงในถังเตรียมวันละครั้ง
สลับถังกันไป  
8. มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง(8) การปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาที่ผานมา
ประเทศไทยใชงบประมาณของกรมอนามัย(1) เนื่องจากเปนโครงการนํารองแตหากงบประมาณของกรมอนามัยในการ
สนับสนุนโครงการนี้หมดลง หรือจบชวงของโครงการ จําเปนตองหาผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  กอปรกับ ขณะนี้การบริหารงบประมาณมักเปนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดังนั้นหากประชาชนหรือผูนํา
ในทองถิ่นยังไมตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพดวยวิธีปรับระดับฟลูออไรดใน
น้ําประปาก็เปนการยากที่จะผลักดันใหเกิดการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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Cost 
การประมาณคาใชจายเพื่อของบประมาณดังนี้ (13) 

-  เครื่องจายฟลูออไรด 2 เครื่อง    150,000   บาท 
-  วัสดุผงฟลูออไรด ( ตอ 1 ป )                   80,000   บาท 
-  การประสานงานเพื่อติดตั้งเครื่องจายฟลูออไรด 4 ครั้ง   99,200  บาท 
 

 และจากบทสรุปการประเมินผลโครงการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปา โดยกลุมพัฒนาระบบบริการทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย ในป พ.ศ. 2547(1) พบวามีคาใชจายในการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาเฉลี่ยคนละ 15 
บาทตอป แตจากรายงานนี้ไมมีรายละเอียดในการคํานวณคาใชจาย จึงไมสามารถประมาณการใชจายที่แนนอนของ
พื้นที่อื่นได  เนื่องจากประชากรอาจไมเทากันทําใหคาใชจายที่เฉล่ียจากการซื้อและติดตั้งเครื่องจายฟลูออไรดเขาสู
ระบบประปาแตกตางกัน เปนตน  โดยปริมาณฟลูออไรดในน้ําที่พอเหมาะในการปองกันฟนผุ และปลอดภัยจาก
สภาวะฟนตกกระ สําหรับประเทศไทย จากการศึกษาของประทีป พันธุมวนิช อยูที่ระดับ 0.5 – 0.6 สวนในลานสวน(11)   
ในประเทศสหรัฐอเมริกามักใชฟลูออไรดที่เติมลงในน้ําประปาเปนชนิดเหลว หรือสารละลาย ซึ่งมีวิธีการเติมฟลูออไรด
ในน้ําประปาทั้งหมด  4 วิธี(15)  แสดงใน ตารางที่ 7  
ตารางที่ 7 วิธีการเติมฟลูออไรดในน้ําประปา 
วิธีการ Dry feeder system Acid feed system Saturated feed system 

# Upflow Saturator 
#Downflow Saturator 

Unsaturated feed 
system 

สารเคมีที่ใช Sodium 
fluorosilicate(รูป
สารประกอบแหง) 

Fluorosilicate acid Sodium fluoride Sodium fluorosilicate 
Sodium fluoride             
(รูปสารละลายไมอิ่มตัว) 

ขอดี ใชเครื่องมือในการ
ตวงวัดปริมาตรจึงเสีย
คาใชจายนอย 

สะดวก เพราะเติมสาร
ลงในน้ําประปาโดยตรง 

สะดวกเพราะไมตองชั่ง
น้ําหนักสารและไมตอง
คอยผสมหรือคนใหเขา
กัน 

ยังไมมีขอมูล 

ขอเสีย/ 
ขอจํากัด 

ขาดความตอเนื่อง 
เพราะถังมีขนาดเล็ก
ตองพักเปนระยะ
เพื่อใหสารละลาย
หมด 

ควบคุมความเขมขน
ของกรดที่จะละลายลง
ไปไดยาก 

ใชในระบบประปาขนาด
เล็ก (ประชากร 1,000-
25,000 คน) 

ไมสะดวก เพราะตองชั่ง
น้ําหนักสารและวัด
ปริมาตรน้ําแลวนํามาผสม
กัน 

คาใชจาย ~Singapore 20 
cents(16) 

 15 บาท/คน/ป(1)  

 ~US 15 cents(16)    
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สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ถาใชฟลูออไรดจาก Sodium fluorosilicate  จะเสียคาใชจายประมาณ 
0.40 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอฟลูออไรด 1 ปอนด และประมาณ 1.0 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอฟลูออไรด 1 ปอนด 
กรณีที่ใช  Sodium fluoride(15) 
อุปสรรค / ขอจํากัดของการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปา 
  

จากการรายงานการดําเนินการปรับฟลูออไรดในประเทศไทย ยังไมพบการรายงานถึงอุปสรรคในการดําเนินการ 
แตจากการพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญจากกองทันตสาธารณสุข  พบวามีอุปสรรคหลายอยางเกิดขึ้น เชน งบประมาณใน
การดําเนินการ การสั่งซื้อสารเคมี การเห็นความสําคัญของเจาหนาที่ผูดูแลระบบ เปนตน นอกจากนั้นมีรายงานวาที่
จังหวัดนครนายกมีการหยุดจายฟลูออไรดในน้ําประปาไปชวงหนึ่ง (ระหวาง พ.ศ. 2544 – 2545) (1)  เนื่องจากมีการ
กอสรางประปาใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตของระบบประปา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอุปสรรคในเรื่องความไมพรอมของ
ระบบประปาซึ่งสงผลกระทบถึงการดําเนินการปรับฟลูออไรดในน้ําดื่มอยางตอเนื่องขอหนึ่ง ซึ่งมีความเปนไปไดสูงวา
จะเปนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่  นอกจากนั้นอาจมีอุปสรรคอื่นๆ ในการดาํเนินการ ไดแก 

1. การดําเนินการไมวาจะเปนการเริ่มโครงการใหม หรือผลักดันใหโครงการเดิมมีความตอเนื่อง ตองอาศัยการ
ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการ และการใหความรวมมือของขาราชการหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะผูที่มีอํานาจกําหนดนโยบายระดับประเทศ นอกจากนั้นกลุมผูมีอิทธิพลในประเทศ เชน นักการเมือง   
ผูที่มีความร่ํารวย และกลุมผูมีความรู ยังไมสนใจในเรื่องของการแกปญหาสุขภาพในชองปากเทาที่ควร 

2. ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการไดรับฟลูออไรดในน้ําประปา อยางเชนปญหาเรื่องฟนตกกระ มะเร็ง 
กระดูกพรุน (Osteoporotic fracture) เปนตน     

       จากผลการตรวจเด็กอายุ 12 ป พบวา รอยละ 10.6 มีระดับความรุนแรงของฟนตกกระสวนใหญอยูใน
ระดับสงสัย (Questionable) และระดับนอยมาก พื้นที่ที่มีฟนตกกระมากที่สุด คือ ภาคเหนือ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการ
ตรวจพบปริมาณฟลูออไรดในน้ํา สูงกวาภาคอื่นๆ(9) 

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความเขมขนของฟลูออไรดที่ทําใหเกิดภาวะดังกลาวพบวา ความเขมขน
ของฟลูออไรดที่ระดับตางๆทําใหเกิดฟนตกกระที่ระดับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญดังตารางที่ 8 ซึ่งองคการ
อนามัยโลกไดศึกษาฟลูออไรดในน้ําดื่มที่ระดับตางๆที่มีผลตอสุขภาพ พบวาที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
ทําใหเกิดฟนตกกระเพียง 1 – 2 % (17)   และจากการแนะนําขององคการอนามัยโลก ไดกําหนดระดับของ
ฟลูออไรดในน้ําประปาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย   (โดยพิจารณาระดับอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดของประเทศไทย 
พ.ศ.2542 ภาคกลาง = 32.7 ºC : กรมอุตุนิยมวิทยา) ใหอยูในชวง 0.7 ppm และจากการศึกษาของ ประทีป 
พันธุมวนิช ซึ่งวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปริมาณฟลูออไรดในน้ํากับโรคฟนผุ และสภาวะฟนตกกระในเด็ก 
พบวาปริมาณฟลูออไรดในน้ําที่เหมาะสมในการปองกันฟนผุ และปลอดภัยจากสภาวะฟนตกกระสําหรับประเทศ
ไทยควรเปน 0.5 – 0.6 ppm  และจากการศึกษาของ ทพญ. นนทินี ตั้งเจริญดี (18) ที่ทําการเก็บบันทึกปริมาณน้ํา 
และเครื่องดื่มที่เด็กไทยดื่มทั้งหมดตอวัน โดยเจาะจงเก็บขอมูล เฉพาะเด็กอายุอยูในชวง 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ
เทานั้น เพราะเปนชวงที่ฟลูออไรดที่เด็กบริโภค จะมีผลตอความสวยงามของฟนเด็กพบวา 

- น้ําหนักเฉล่ียของเด็กกลุมนี้ คือ 15.07±3.26 กิโลกรัม 



 

Water  Fluoridation 16

-  เด็กบริโภคเครื่องดื่มทั้งหมด รวมทั้งน้ําดวย 1.58±0.46 ลิตรตอวัน และบริโภคน้ําอยางเดียว 
0.497±0.268 ลิตรตอวัน  

- การคํานวณหาคาปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มที่เหมาะสม สําหรับเด็กกลุมนี้ ใชคา ” Optimal 
Fluoride Intake = 0.05-0.07 มก./น้ําหนักตัว 1 กก./วัน” 

ปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มของเด็กไทยกลุมนี้ จึงควรอยูในชวง 0.5-0.7 ppm 

 

ตารางที8่ ฟลูออไรดในน้ําดื่มที่ระดับตางๆ และผลกระทบตอสุขภาพ 
 

ความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําดื่ม 
(มก. / ลิตร) 

ผลกระทบตอสุขภาพ ประชากรที่ไดรับผลกระทบ  
( % ) 

1 ฟนตกกระ 1 – 2 
2 ฟนตกกระ 10 

2.4 – 4.1 ฟนตกกระ 33 
8   Osteosclerosis(on X-ray) - 

 

ผลของฟลูออไรด จาก WHO 2004  

ระดับของฟลูออไรดในน้ํา (มก./ลิตร) ผลกระทบตอสุขภาพ 
0.8-1.2 Prevention of tooth decay, strengthening of skeleton  
> 1.5 Fluorosis: pitting of tooth enamel and deposits in bones  
≥ 10 Crippling skeletal fluorosis  

 
จากรายงานการประชุมเรื่อง Changing Patterns of Fluoride Intake ที่สหรัฐอเมริกา ในป 1991(19) มี

การทบทวนทางวิชาการ เกี่ยวกับผลเฉียบพลัน และผลในระยะยาวของฟลูออไรด สรุปวาในกรณีที่ฟลูออไรดใน
น้ําไมเกิน 4.0 ppm จะไมพบ Skeletal fluorosis แตจะพบฟนตกกระดังนั้น สําหรับ Osteoporotic fracture 
พบวาตองมีความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําที่ 4 ppm ขึ้นไป และในบางการศึกษาพบวาในพื้นที่ที่มีและไมมี        
ฟลูออไรดในน้ํา มีอุบัติการณการเกิด Osteoporotic fracture ที่ไมแตกตางกัน (20) และในการศึกษาสวนใหญ
พบวาผลจากฟลูออไรดตอ Osteoporotic fracture เกิดขึ้นนอยมาก สวนผลกระทบของฟลูออไรดในการเกิดโรค
อื่นๆ เชน มะเร็ง(21) Down’s syndrome และการทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย(22)  ยังไมพบหลักฐานที่มี
น้ําหนักเพียงพอ 

3. การใชเครื่องกรองน้ําในการกรองน้ําประปากอนนําไปบริโภค ทําใหมีปริมาณฟลูออไรดลดลง จึงไดรับประโยชน
จากวิธีการปรับฟลูออไรดในน้ําประปาลดลง และในบางพื้นที่ของประเทศไทย เชน ในภาคเหนือ มีระดับ
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ฟลูออไรดในน้ําธรรมชาติสูง จึงไดมีการลดระดับฟลูออไรดในน้ํา โดยใชวิธีตางๆ เชน สวัสดิ์  ทาใจ และ
ผูประกอบการน้ําดื่ม  บุญยวง (23) ในจังหวัดลําพูนไดทําการแกปญหาการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวดจากแหลงน้ําที่
มีฟลูออไรดสูง พบวาระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งเปนขบวนการผลิตน้ําเพื่อขจัดสารหรือส่ิงเจือปนที่ไม
ตองการออกจากน้ําโดยการใชแรงดันในการอัดโมเลกุลของน้ําผานรูพรุนของเยื่อบางที่มีคุณสมบัติเปน 
semipermeable membrane และอาศัยแผนเยื่อบางเปนตัวจับโมเลกุลหรืออนุภาคของสารเจือปน สามารถลด
ปริมาณฟลูออไรดจากแหลงน้ําดิบ 2.2 – 2.3 ppm เหลือเพียง 0.3 ppm สวน วีรพงศ อาศิรพงษพร(14)  ได
กลาวถึงความสามารถของสารประกอบพวกฟอสเฟตในการลดปริมาณฟลูออไรดดังนี้ 

- Processed Bone คือการเอากระดูกมาทําใหน้ํามันแหง แลวบดขยี้ใหเปนผงและนําไปกลั่นที่ 748.8 – 
948.8 องศาเซลเซียส ไดเปน Tricalcium phosphate สามารถดูดซับฟลูออไรดได 1,000 – 1,500 
mg/L 

- Bone charcoal คือการเผากระดูกในอากาศแลวบดขยี้ใหเปนผง สามารถดูดซับฟลูออไรดได 1,000 
mg/L 

- Synthetic tricalcium phosphate เปนผลที่ไดจากการเตรียมสาร โดยใช phosphoric acid กับดินขาว 
มีความสามารถดูดซับฟลูออไรด 700 mg/L 

- Florex เปนชื่อทางการคา มีสวนผสมของ Tricalcium phosphate กับ hydroxy apatile สามารถดูด
ซับฟลูออไรดได 600 mg/L 

- Activated alumina สามารถดูดซับฟลูออไรดไดถึง 800 mg/L 
- Activated Carbon ในรูปของถานตางๆสามารถดูดซับฟลูออไรดได 150 mg/L 

 
จากการศึกษาของ มณฑล คงปน และละอองดาว นามศรีพันธ (24)  ถึงความสามารถในการขจัด

ฟลูออไรดของถานกระดูก (Bone charcoal, Anionic exchange resin และถานกัมมันต (Activated 
carbon) ในน้ําที่มีฟลูออไรดเขมขนเริ่มตน 20.0 mg/L พบวา Activated carbon สามารถลดปริมาณ
ฟลูออไรดไดครึ่งหนึ่งและคงที่ตลอดชวงการทดลอง สวน Bone charcoal สามารถลดปริมาณฟลูออไรดต่ํา
กวาระดับมาตรฐาน (0.7 ppm) อยางมีเสถียรภาพมากขึ้นตั้งแตนาทีที่ 60 เปนตนไป สําหรับ Anionic 
exchange resin ใหปริมาณฟลูออไรดที่เหมาะสมตั้งแตนาทีที่ 20 และมีความสามารถในการดูดซับ 
ฟลูออไรดใกลเคียงกับ Bone charcoal 

4. ความสนใจของนักวิชาการตอเรื่องการปองกันฟนผุดวยฟลูออไรดในน้ําประปาลดลง เนื่องจากมีวิธีการใช 
ฟล ูออไรดใหมๆมากมาย ที่นาสนใจตอการศึกษา 
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Benefits 
 
 เนื่องจากทุกคนมีการใชน้ําเพื่อบริโภคในวิถีชีวิตโดยปกติอยูแลว ซึ่งการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาทํา
ใหคนทุกคนไดสัมผัสกับปริมาณฟลูออไรดขนาดที่พอเหมาะ (ความเขมขนต่ํา)  หลายครั้งใน1 วัน ซึ่งตรงกับกลไกที่
ตองการจากฟลูออไรดในการปองกันฟนผุ (low concentration, more frequency) (25) นอกจากนั้นทุกคนที่อยูในพื้นที่
ที่ระบบประปาเขาถึง ยังสามารถไดรับประโยชนจากการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปานี้โดยเทาเทียมกัน โดยไม
ตองมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต และอาศัยความรวมมือของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ   
 
Time 
 
 การปรับฟลูออไรดในน้ําประปาสามารถทําไดเลยหลังการติดตั้งเครื่องมือ ( ไมพบรายงานระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการตั้งแตประสานงานจนติดตั้งระบบเสร็จส้ิน) แตในดานระยะเวลาในการเห็นผลการลดฟนผุนั้นจะบอก
ไดยาก เนื่องจากการศึกษาทั้งหมดที่ไดรวบรวมมาจะมีการเก็บขอมูลในชวง 5 ป ถึง 10 ป หรือแมแตการรวบรวม
ขอมูลในประเทศไทยเอง จึงไมสามารถสรุปไดวากอน 5 ป จะเห็นผลในการลดโรคหรือไม มากนอยเพียงใด 

 
จากขอมูลที่ศึกษามาทั้งหมด พบวาการปรับระดับฟลูออไรดในน้ําประปาเปนโครงการที่ชวยลดโรคฟนผุใน

กลุมเด็กเล็กลงได แตความเปนไปไดที่จะเกิดโครงการปรับระดับฟลูออไรดขึ้นในอนาคตนอยมาก ตองอาศัย
แรงผลักดันอยางมากของผูที่มีบทบาทในเรื่องนโยบายระดับประเทศ รวมไปถึงงบประมาณจํานวนสูงของการสราง
ระบบน้ําประปา คาเครื่องมืออุปกรณในการปรับฟลูออไรดในน้ําประปา และคาใชจายในการศึกษาในเรื่องตางๆที่
เกี่ยวของเชนการเก็บขอมูลเพิ่มเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําในชุมชน การศึกษาวิจัยสารฟลูออไรดในประเทศ เปนตน จึง
ตองมีการวางแผน และบริหารจัดการเรื่องงบประมาณเปนอยางดี  แตถาจะนําไปใชจริงก็อาจเปนพื้นที่ที่มีระบบ
ประปาอยูแลว ประชากรในชุมชนมีอัตราการเกิดฟนผุสูง มีการยอมรับและเห็นความสําคัญของวิธีนี้   นอกจากนั้น
ยังตองมีการพัฒนาเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวของในโครงการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ 
และมีความรูความสามารถในการดูแลระบบไดเปนอยางดี 
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Fluoride supplement (drop and tablet) 
 

 
 ฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการใหทันตกรรมปองกันมากขึ้น หลังจาก      
ประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุของการเติมฟลูออไรดในน้ําประปาเปนที่ยอมรับ โดยเริ่มแรกนํามาใชทดแทนในกลุม
เด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ไมมีการปรับเติมฟลูออไรดในแหลงน้ําดื่มน้ําใช  และมีระดับของฟลูออไรดในน้ําดื่มไม
เพียงพอสําหรับการปองกันฟนผุ โดยเริ่มมีการใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1940 (1) 
 
Efficacy 

 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานในการปองกันฟนผุ ดําเนินตอเนื่อง

มาตั้งแต ค.ศ. 1950-1960 มีการศึกษาจํานวนมากทั้งในฟนน้ํานมและฟนแทในหลายพื้นที่ทั้งยุโรปตะวันออก 
ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ  แตจนถึงปจจุบันนักวิชาการยังคงมีความขัดแยง ในเรื่องประสิทธิภาพการปองกันฟนผุ
ของการใชฟลูออไรดชนิดรับประทาน  จากการทบทวนวรรณกรรมของ Binder และ คณะ ในป คศ. 1978 (2) (ตารางที่ 
1 ) และผลการศึกษาประสิทธิภาพจากการศึกษาอื่นๆ (ตารางที่ 2) สรุปวาฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานใหผลลด
การเกิดฟนผุในฟนน้ํานมได อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมามีการทบทวนวรรณกรรมใหม  โดย Szpunar และ Burt, 
(1992) (3) และ Riordan (1993 และ 1999) (1,4) โดยวิเคราะหความนาเชื่อถือของแตละการศึกษามากขึ้น และหลาย
การศึกษาที่เคยถูกอางอิง ไดมีการวิจารณถึงความไมนาเชื่อถือของหลายการศึกษาอันเนื่องมาจากการออกแบบ
งานวิจัยและการวิเคราะหขอมูลที่บกพรอง หรือการสรุปผลที่ไมอยูบนพื้นฐานจากขอมูลการทดลอง ซึ่งทําให Riordan 
สรุปวาฟลูออไรดเสริมชนิดอมละลายในปาก แมวาจะออกแบบใหไดผลภายนอกสูงสุด แตก็ยังมีประสิทธิภาพการ
ปองกันฟนผุต่ํา โดยเฉพาะในฟนน้ํานม(1)  แตในขณะเดียวกันการศึกษายอนหลังโดย Wang และ Riordan ในป ค.ศ. 
1999(5) ก็พบวาเด็กในกลุมศึกษาที่รับประทานฟลูออไรดอมละลายในปาก สมํ่าเสมอตั้งแตอายุ 6 เดือนจนถึง 4 ป มี
อุบัติการณเกิดฟนผุในฟนน้ํานมต่ํากวาเด็กอื่น 
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ตารางที่  1  สรุปการศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุในฟนน้ํานมของฟลูออไรดชนิดรับประทานจาก  
Binder et al. (1978) 

 

Study F- dosage 
(mg) 

Age of subject 
(years) N Caries reduction Remarks 

Arnold et 
al.,Dent.Prog.,1960 

NaF 0.5-1 mgF Birth-6 121 Comparable to 
water fluoride; deft 

NR 

Pollak, 
Dt.Zahnarztebl.,1960 

NaF + V 1 mgF 
NaF + V 1 mgF 

3 
4 

100 
111 

80%;dmft 
20%;dmft 

NR 
NR 

Ziemnowicz-
Glowaka,1960 

NaF 0.8 mgF 3 139 26%;dmfs S 

Lutomska & Kominska, 
1962 

NaF 0.6 mgF 3-4 154 No significant 
effect 

NR 

Kamocka et al, 1964 NaF 0.75 mgF 3 64 0%; dmft NS 

Tank & Storvick., 1964 NaF 0.75 mgF 4 79 0%;dmft NS 

Leonhart, 
Ther.Gegenw., 1965 

NaF+V1+liquid 
NaF+V1+liquid 

3 
4 

 38%;dmft 
30%;dmft 

NR 
NR 

Hennon et al.,1966;1967 

;1970 
NaF+V 0.5-1 

mgF 
NaF+V 0.5-1 

mgF 
NaF+V 0.5-1 

mgF 

Birth-5 1/2 
Birth-5 1/2 
Birth-5 1/2 

85 
54 
60 

63%;dmfs 
68%;dmfs 
66%;dmfs 

S 
S 
S 

Margolis et al., 1967 NaF+V 0.5-1 
mgF 

Birth 91 70%;deft NR 

Hoskova, Csla Pediat., 
1968 

NaF 0.25-1 
mgF 

NaF 0.25-1 
mgF 

Prenatal 
Birth-1 

78 
151 

93%;deft 
54%;deft 

S 
S 

Stolte, Zahnarztl.Mitt., 
1968 

1 mgF 3 130 11%;dmft NR 

Hamberg, Lancet, 1971 NaF + V 
[drops] 0.5mgF

NaF + V 
[drops] 0.5mgF

Birth 
 

Birth 

342 
 

342 

57%;decayed 
teeth 
 
49%;decayed 
teeth 

NR 
 

NR 

Hennon et al., 1971 NaF + V 
0.5mgF 

< 1  458 78%;defs NR 
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ตารางที่  1  สรุปการศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุในฟนน้ํานมของฟลูออไรดชนิดรับประทานจาก  
(ตอ)  Binder et al. (1978)  

 

Study F- dosage 
(mg) 

Age of subject 
(years) N Caries reduction Remarks 

Kraemer; thesis Bonn., 
1971 

CaF2 1 mgF 
CaF2 1 mgF 

4 
5 

170 
82 

22%;dmft 
18%;dmft 

NR 
NR 

Schutzmannsky, 1971 NaF 1 mgF 
NaF 0.25-1 
mgF 
NaF 0.25-1 
mgF 

Prenatal 
Prenatal 

Birth 

100 
100 
100 

13%;dmft 
30%;dmft 
14%;dmft 

S 
S 
S 

Hennon et al., 1972 NaF + V 1 mgF 
NaF 1 mgF 
NaF + V 1 mgF 
NaF 1 mgF 

1 ½ -3 
1 ½ -3 
1 ½ -3 
1 ½ -3 

182 
165 
95 
91 

57%;defs 
55%;defs 
66%;defs 
63%;defs 

S 
S 
S 
S 

Aasenden & Peebles., 
1974 

NaF + V 0.5-1 
mgF 

Birth 87 80%;dfs, 2nd 
molars 

S 

 
  

ตารางที่  2   ประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุในฟนน้ํานมของฟลูออไรดชนิดรับประทาน 
 

Study Study 
design 

F- dosage 
(mg) 

Age of subject 
(years) N Caries reduction Remarks 

Driscoll et al., 
1974(6) 

Randomized 
Clinical Trial 

APF 1 mg 6 202 -  Two F- tablets 
daily group showed 
reduction in 
incremental caries 
27.2 % different of 
control 
-  One F- tablet daily 
group experienced 
only 0.15 fewer new 
DMF surface 

S 
- caries 
experience 
in the 
population 
was very 
low 

Granath et al., 
1978(7) 

Retrospective NaF 0.25 mgF 4 515 -  The order of 
efficiency was 
 1]  Dietary restriction
 2] Oral hygiene  
(OH) 
 3] Chewing fluoride 
tablets (DR) 

Less 
efficiency 
than OH 
practice 
and DR 
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ตารางที่  2   ประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุในฟนน้ํานมของฟลูออไรดชนิดรับประทาน  
(ตอ) 
 

Study Study 
design 

F- dosage 
(mg) 

Age of subject 
(years) N Caries reduction Remarks 

Thylstrup et al., 
1979(8) 

Retrospective NaF 0.25 mgF 7.5 116 -   Significant 
inhibition only in 
those who in total 
received more than 
1,600 tablets and 
continuously used   

 

Rourke et al., 
1988(9) 

Cohort 
3 yrs 

NaF 1 mgF 4-5 769 -   0.27 dmft (18%) 
-   a cost of 

£1.98/child over a
3 yrs period 

 

Widenheim and 
Birkhed,1991(10) 

Retrospective NaF0.25 mgF 8-17 304 -   Significant 
difference seen only 
between children 
with the longest 
intake and non-
consumers 
-   The prevalence of 
approximal caries 
also tended to 
decrease as regards 
both dfs and DFS 
with increasing 
duration of tablet 
consumption 

S 
The 
differences 
were 
statistically 
significant 
only for 
regular 
users 

Leverett et al., 
1997(11) 

 NaF 1 mgF First trimester 
of pregnancy-
birth-5years 

798 -   92% caries free in 
treatment group 

-    91% caries free 
in control group 

NS 

Wang and 
Riordan, 1999(5) 

Retrospective F- used during 
0.5-4.0 years of

age 

8 470 -   lower caries 
experience (dmfs) 
and lower decayed 
surface(ds)  than 
other children 

 

    
  V = Vitamins; S = Statistically significance; NS = No Statistically significance; NR = No statistical test 

reported 
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ผลสรุปจากการศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบัน  พอจะกลาวไดวาความขัดแยงของผลการศึกษา หรือความ   

แตกตางของศักยภาพในการลดการเกิดฟนผุ หรือการปองกันฟนผุ ของฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทาน นอกจากจะ
เกิดขึ้นจากการความแตกตางของการออกแบบการศึกษา กลุมประชากร ระยะเวลาที่ใชฟลูออไรด และการวิเคราะห
คํานวณผลแลว  ตัวแปรลวง(confounding variables) ที่ควบคุมไดยากคือ สภาวการณที่มีฟลูออไรดจากแหลงอื่นเขา
มาเกี่ยวของมากขึ้น โดยเฉพาะการไดรับฟลูออไรดจากยาสีฟน การแปรงฟน พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งไมไดควบคุมใน
การศึกษาระยะหลังและบางการศึกษาพบวามีอิทธิพลตอการปองกันฟนผุสูงกวาการไดรับฟลูออไรดเสริม หรือไดผล
ของ ฟลูออไรดเสริมต่ํามาก (7,12)ซึ่งอาจจัดไดวาเปนปจจัยสําคัญที่สงตอใหหลายการศึกษาแสดงประสิทธิภาพ หรือ 
ความคุมคา (cost-benefit) ของการใชฟลูออไรดชนิดนี้ต่ําลงมาก หรือมองไมเห็นผลชัดเจน ในขณะที่หากกลุม
ประชากรที่ทําการศึกษาไมไดรับฟลูออไรดจากแหลงอื่นๆ เชนในการศึกษาระยะแรกๆ ฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทาน
จะแสดงประสทิธิภาพการลดฟนผุอยางชัดเจนใน randomized clinical trials  

ทั้งนี้ผลการปองกันฟนผุของฟลูออไรดเสริมในปจจุบันอธิบายไดดวยกลไก 2 ทางคือมีผลทั้งตอฟนที่ยังไมขึ้น 
(pre-eruptive effect) และผลตอฟนที่ขึ้นมาแลวในชองปาก (post-eruptive effect) 

 
1.  Pre-eruptive effect  : ผลตอฟนที่ยังไมขึ้นมาในชองปาก 
  การศึกษาแสดงใหเห็นวาฟลูออไรดที่รับประทานเขาไปสวนหนึ่งจะเขาไปเปนสวนประกอบของโครงสราง
enamel ในระยะ amelogenesis ทําใหเกิดผลึก Fluoroapatite ซึ่งเปนผล ึกี ที่มีความคงตัว(stable) และทนตอการ
ละลายจากกรด ไดมากกวา Hydroxyapatite  โดยทั้งนี้จะตองมีปริมาณของฟลูออไรดที่ผิวฟนที่สูงพอ จึงจะสามารถ
ปองกันฟนผุไดอยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งปริมาณฟลูออไรดที่เขาไปสะสมนี้ขึ้นกับ ปริมาณของฟลูออไรดที่ไดรับ ระยะเวลา
ที่ไดรับ และชวงเวลาของ  pre-eruptive maturation state ของฟนแตละซี่ (8)  

Groenveld (1990) (13) รายงานผลของฟลูออไรดในการลดอัตราการเกิดฟนผุมีผลมาจาก pre-eruptive ใน
บริเวณ pit and fissure รอยละ 66 ของ บริเวณ smooth surface รอยละ 25 และบริเวณดาน proximal รอยละ 50   
 อยางไรก็ตาม ไมมีหลักฐานยืนยันถึงผลการปองกันฟนผุในลูกจากการใชฟลูออไรดเสริมในหญิงมีครรภ  
การศึกษาแบบ randomized clinical trial โดย Leverett และคณะ (1997) แสดงใหเห็นวามีผลปองกันฟนผุไม
แตกตางจากเด็กกลุมควบคุมที่มารดาไมไดรับประทานฟลูออไรด แมวา บางการศึกษาจะรายงานวามีผลปองกัน แตก็
มีขอโตแยงไดวาผลในการลดฟนผุอาจจะมาจากวิธีอื่นที่เสริมมาในระยะหลังคลอด เชน มารดาที่รับประทาน
ฟลูออไรดขณะตั้งครรภยอมมีแนวโนมจะดูแลบุตรอยางดีภายหลังคลอดดวย (11)   

 
2.  Post-eruptive effect : ผลตอฟนที่ขึ้นมาแลวในชองปาก 

มีการศึกษาที่ใหผลชัดเจนเพียงพอในการสนับสนุนผลการปองกันฟนผุจากการสัมผัสภายนอก(14)  การศึกษา
ของ Bibby และคณะในป ค.ศ. 1955 พบวาการรับประทานฟลูออไรดเสริมในรูปยาอมละลายในปาก (lozenges) 
ใหผลในการปองกันฟนผุสูงกวาการรับประทานดวยการกลืนแบบยาเม็ด (pills) และเปนการศึกษาแรกๆที่แสดงผล
จากการสัมผัสภายนอก ( topical effect) ของฟลูออไรดเสริม(15)   ผลการศึกษานี้สนับสนุนทฤษฎีกลไกการปกปองฟน
ผุของฟลูออไรดโดยสัมผัสภายนอก และนําไปสูการศึกษาของ Widenheim และคณะ (1984)  ที่พบวาปริมาณ 
fluoride ที่ผิวเคลือบฟนน้ํานมของเด็กกลุมที่ไดรับฟลูออไรดเสริมโดยวิธีอมใหละลายในปากเปนประจําตั้งแตอายุ 3 
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ป จนถึงอายุ 6 ป มีปริมาณ fluoride ในผิวเคลือบฟนสูงกวากลุมที่ไมไดรับ แสดงถึงการสะสมในผิวเคลือบฟนเกิดขึ้น
จากการสัมผัสภายนอก(16)  และการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ของ Hossain และคณะ  แสดงใหเห็นวาฟลูออไรดชนิด
รับประทาน ใหผลในการเพิ่มระดับฟลูออไรดใน plaque อยางมีนัยสําคัญ เมื่อใชตอเนื่องทุก(17)   ซึ่งอาจใชอธิบาย
กลไกของการปองกันฟนผุของฟลูออไรดเสริมที่  Bibby และคณะไดรายงานไว  และไดขอสรุปที่สนับสนุน 
posteruptive effect ของ          ฟลูออไรด โดยอธิบายไดจากหลักการที่ฟลูออไรดสงเสริมการเกิด remineralization 
ของเคลือบฟน และยับยั้งการเกิด demineralization ของผิวเคลือบฟนภายใตสภาวะที่เปนกรด โดยเฉพาะในฟนที่ขึ้น
ระยะแรกๆ เคลือบฟนยังไมสมบูรณและแข็งแรงเต็มที่ มีขบวนการสะสมแรธาตุรวมทั้งฟลูออไรดที่ผิวฟนในปริมาณสูง 
ทําใหเกิดผลึกที่แข็งแรงขึ้นได(18)  แตผลของการสัมผัสภายนอกนี้ไมเทากันในแตละพื้นผิวของฟน ตามผลการศึกษา 
Groenveld (1990)การลดอัตราการเกิดฟนผุจาก post-eruptive ในบริเวณ pit and fissure จะนอยที่สุดเพียงรอยละ 
34  ดาน proximal รอยละ 50 (5) และบริเวณ smooth surface อื่นจะสูงสุดคือรอยละ 75(13) 
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุกับฟลูออไรดรูปแบบอื่น 
 Wang และ Riodan ศึกษาโดยตรวจฟนเด็กอายุ 8 ปและสอบถามเกี่ยวกับการใช ฟลูออไรดเสริมในอดีต ซึ่ง
มีการเริ่มใชตั้งแตในชวงอายุ 6 เดือนถึง 8 ป พบวาเด็กที่ไดรับ ฟลูออไรดเสริมรวมกับการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสม 
ฟลูออไรด มีอัตราการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม [dmfs] ลดลงมากกวาเด็กที่แปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดเพียง
อยางเดียว (5) และการศึกษาของ Driscoll และคณะ เปรียบเทียบผลของฟลูออไรดเสริม และน้ํายาบวนปากฟลูออไรด 
ในเด็กอายุ 5-6 ป โดยวัดคา DMFS เปนเวลา 5 และ 8 ป พบวาการใชฟลูออไรดเสริมรวมกับน้ํายาบวนปากฟลูออไรด
ใหผลในการปองกันฟนผุสูงสุด รองลงมาคือการใหฟลูออไรดเสริม เพียงอยางเดียว และที่ไดผลนอยที่สุดคือการให
น้ํายาบวนปากฟลูออไรดเพียงอยางเดียว (19,20)    ในขณะที่ Stephen และ(1990) ศึกษาในเด็กอายุ 4.5-5 ป และทํา
การติดตามผลเปนระยะเวลา 6 ป พบเชนเดียวกันวาการใชฟลูออไรดเสริม (1 mgF tablet) รวมกับการใชน้ํายาบวน
ปากฟลูออไรด (0.2 % NaF) ใหผลปองกันสูงสุด แตกลับพบวาการใชน้ํายาบวนปากฟลูออไรด อยางเดียวใหผลดีกวา
การใหฟลูออไรดเสริม และสรุปวาถาเด็กไดรับน้ํายาบวนปากฟลูออไรดแลว การใหฟลูออไรดเสริมแทบไมใหผลดี
เพิ่มเติม (21) 

อยางไรก็ตาม ปจจัยอื่นๆที่บางการศึกษาเสนอแนะไววาใหผลลดการเกิดฟนผุในฟนน้ํานมของเด็กวัยกอน
เรียนไดชัดเจนกวา คือ การควบคุมอนามัยชองปาก และ การควบคุมพฤติกรรมการบริโภค(7) เมื่อพิจารณา
สภาวการณในเด็กเล็กของประเทศไทยซึ่งเปนปญหาอยูในขณะนี้ การควบคุมโรคโดยอาศัยปจจัยดังกลาวเปนส่ิงที่
ในทางปฏิบัติแลว ไดรับความรวมมือนอยมาก  การใชฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานจึงยังคงเปนทางเลือกหนึ่งที่ควร
พิจารณา หากแตตองหาแนวทางพัฒนาวิธีการปรับปรุงขอดอยของการใชฟลูออไรดชนิดนี้ในชุมชน 
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Feasibility 
 
การใหฟลูออไรดเสริมในทางปฏิบัติ 
 
ขนาดของยา 

ขนาดของฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานที่แนะนําวาเหมาะสม แตกตางกันไปในแตละพื้นที่หรือประเทศ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโอกาสที่จะไดรับฟลูออไรดจากแหลงอื่นของประชากรกลุมนั้นๆ  แนวทางที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งศึกษาและกําหนดโดย American Academy of Pediatrics Dentistry  และไดมีการปรับเปล่ียนลดขนาดลงหลาย
ครั้งเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด  ทั้งนี้ในประเทศไทย ไดมีการประชุมผูทรงคุณวุฒิ จัดโดยกองทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย (พ.ศ. 2537) เพื่อปรับขนาดของฟลูออไรดเสริมที่ใชในประเทศไทย ซึ่งภาวะแวดลอมอาจแตกตางจาก
ประเทศอื่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันฟนผุ และเกิดผลขางเคียงนอยที่สุด โดยในการประชุมสรุปให
ปรับลดขนาดของฟลูออไรดเสริมตามแนวทางเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และกรมอนามัยไดมีหนังสือแจงใหทุก
จังหวัดทราบและเริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 2538 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8)  

แนวทางในปจจุบัน กําหนดโดย American Academy of Pediatrics Dentistry ในป 1994 แนะนําใหเด็ก
อายุ ตั้งแต 6 เดือน ตามอายุที่เริ่มมีฟนน้ํานมขึ้น จนถึง 16 ป ไดรับฟลูออไรดเสริม โดยปจจัยหลักที่นํามาพิจารณาใน
ปจจุบันคือ ระดับฟลูออไรดในแหลงน้ําดื่ม และอายุของเด็ก (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณฟลูออไรดที่เด็กควรไดรับ 

 
ปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่ม [ppm] อายุ 

< 0.3 0.3-0.6 >0.6 
แรกเกิด - 6 เดือน - - - 
6 เดือน – 3 ป 0.25 mg - - 
3 – 6 ป 0.5 mg 0.25 mg - 
6 – 16 ป 1.0 mg 0.5 mg - 

  
สังเกตไดวาในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ป จะใหฟลูออไรดในขนาดที่นอยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด 

fluorosis ในชวง late secretory และ early maturation ของฟนถาวรหนาบน [upper incisors] ซึ่งมี calcification 
ในชวงอายุ 22-26 เดือน เมื่ออายุ 3-6 ป จึงใหฟลูออไรดเสริมเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย ทั้งนี้ในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ยังคง
ควบคุมการกลืนไมไดสมบูรณทําใหอาจมีการกลืนยาสีฟน และมีโอกาสไดรับฟลูออไรดจากแหลงอื่นมากขึ้นดวย 
ประกอบกับ calcification ในฟนหนาทุกซี่จะเสร็จสมบูรณเมื่ออายุประมาณ 6-7 ป นอกจากนั้นการใหฟลูออไรดเสริม
มีขอควรพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

- เด็กตองไมไดรับฟลูออไรดเสริมอยูแลว เชนเด็กอาจจะอยูในรูปวิตามินที่ส่ังจายโดยกุมารแพทย หรืออาจ
อยูในนมผสมฟลูออไรด 
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- ตองทราบปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มที่เด็กบริโภคเปนประจํา ถาหากไมทราบหรือไมแนใจ ควรสงตรวจ
ปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มกอน 

-   ส่ังจายฟลูออไรดเสริมครั้งละไมเกิน 120 mg 
- เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ในการจายฟลูออไรดชนิดรับประทานตองมีการใหคําแนะนําสําหรับผูปกครอง 

โดยหามใหฟลูออไรดเกินขนาดที่แนะนํา ไมควรซื้อรับประทานเอง   ควรเก็บฟลูออไรดในที่ที่เด็กหยิบไมถึงและให
ผูใหญเปนผูหยิบฟลูออไรดใหเด็กเทานั้น 

 
วิธีการใช (รับประทาน)  

ปจจุบันการศึกษาสนับสนุนวา ผลของฟลูออไรดเสริมตอการลดการเกิดฟนผุ นาจะเปนผลจากที่ไดรับเมื่อ
ฟนขึ้นมาในชองปากแลว   โดย Riordan (1993) (4) ไดรวบรวมผลจากหลายการศึกษาที่ยืนยันวา การใหเด็กอม หรือ
เคี้ยวฟลูออไรดใหคอยๆละลายในปาก จะไดผลดีกวาการกลืนในทันที (1,15)  นอกจากนั้น Hossain และคณะ ในป ค.ศ. 
2003(17) ศึกษาในเด็กอายุ 8-9 ป โดยใหงดการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดในระหวางการศึกษา และใหฟลูออไรดชนิด
รับประทาน 0.5 mgF วันละ 1 ครั้ง พบวาระดับฟลูออไรดใน plaque เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ppm เปน 8.0, 6.5 และ 7.1 
ppm เมื่อวัดในวันทายสัปดาหหลังการใหฟลูออไรดตอเนื่องกัน 5 วันที่โรงเรียน 3 สัปดาหติดตอกันตามลําดับ แตเมื่อ
หยุดการใหฟลูออไรดระหวางวันหยุดสุดสัปดาหไป 3 วัน ระดับฟลูออไรดใน plaque จะกลับสูระดับตั้งตน และยังมี
การศึกษาสนับสนุนวาการแบงใหวันละ 2 ครั้ง จะไดประสิทธิภาพดีกวาการใหครั้งเดียว(22-24)  ดังนั้นเพื่อใหไดผลสูงสุด
ทั้งตอฟนที่ยังไมขึ้นและฟนที่ขึ้นแลวในชองปาก ควรรับประทานดังนี้ 

 รับประทานตอเนื่องทุกวัน 
 เด็กที่รับประทานยาเม็ดไมได ใหใชชนิดน้ําหยดเขาปากโดยตรงหรือผสมน้ํา ถาใชชนิดเม็ดใหบดกอน
ละลายน้ํา 

 เด็กที่รับประทานยาเม็ดได ใหใชชนิดเม็ดโดยเคี้ยวใหละเอียด อมกล้ัวในปาก และพยายามใหสัมผัสกับ
ฟนทุกซี่กอนกลืน หรืออมใหละลายในปากชาๆ 

 ในขนาดยาที่ควรไดรับตอวัน อาจแบงใหเปน 2 ครั้ง 
 
การใชฟลูออไรดเสริมชนิดรบัประทานในชุมชน 
 
 จากขอควรพิจารณาที่มีรายละเอียดมาก ยากแกการควบคุมการใชอยางเหมาะสม และปลอดภัย ประกอบ
กับตองอาศัยความรวมมืออยางสูงจากบุคคลหลายฝาย จึงทําใหนักวิชาการหลายคนตัดสินวาวิธีใหฟลูออไรดเสริมวิธี
นี้ในชุมชนไมเหมาะสม และประโยชนที่ไดรับไมคุมคากับความเสี่ยงของการเกิด fluorosis ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก
อายุต่ํากวา 7 ป(1,25)  Crawford, 1992 กลาวใน European view of fluoride supplementation วา fluoride 
supplementation ไมเหมาะแกการนํามาใชในงานดานทันตสาธารณสุขในชุมชน ควรเลือกใชเฉพาะในแตละ
รายบุคคลโดยประเมิน individual caries risk ประกอบดวย โดยการใชควรไดรับคําแนะนําจากทันตแพทยกอนทุก
ครั้ง(26)  
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 อยางไรก็ตามในชุมชนที่การแปรงฟนไมแพรหลาย หรือในกลุมเด็กเล็กที่การแปรงฟนไมมีประสิทธิภาพ มี
การใชฟลูออไรดรูปแบบอื่นนอย หรือไมเหมาะสมกับวัย และอยูในพื้นที่ที่ระดับฟลูออไรดในน้ําดื่มต่ํากวาระดับที่
เหมาะสมในการปองกันฟนผุ และ การใชฟลูออไรดเสริมวิธีนี้ก็ยังคงเปนทางเลือกหนึ่ง 
คาใชจายที่เกิดขึ้นในการใชฟลูออไรดเสริมในระบบสาธารณสุข 

 
เพื่อความปลอดภัย มีประสิทธิภาพดี ตองมีการสํารวจระดับฟลูออไรดในแหลงน้ําดื่มแตละพื้นที่ 

สรางสวนเก็บ stock ยา และระบบควบคุมการจายยา การใหฟลูออไรดในระบบนี้ดูเหมือนคาใชจายจะต่ํา
มาก  แตตองอาศัยผูมีความเขาใจในเรื่องนี้  ดูแลอยางใกลชิด  
 

1 ราคาฟลูออไรดชนดิรับประทาน 
1.1  ยาเม็ด Sodium fluoride  สามารถผลิตไดในประเทศโดยองคการเภสัชกรรม     
 ขนาดยา  0.55 mgNaF/tab  1.1 mgNaF/tab  2.2 mgNaF/tab 
   [0.25 mgF]  [0.5 mgF]  [1 mgF] 
 ขนาดบรรจุ 100 และ 1000 tablets 

ราคาขายปลีก 100 เม็ด 20 บาท (ถูกกวาที่นําเขาจากตางประเทศประมาณ 10 เทา) 
 ยาเม็ด Sodium fluoride จะหมดอายุประมาณ 3 ป นับตั้งแตวันที่ผลิต 
1.2  ยาน้ํา Sodium fluoride  ผลิตโดยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ   
       มหาวิทยาลัย จําหนายเฉพาะที่ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ 

  รูปแบบ  น้ํา 
  ขนาดยา  0.55 %NaF  [0.25 mgF/ml]   
  ขนาดบรรจุ  60 ml 

ราคาขายปลีก   120 cc  20 บาท 
  ยาน้ํา Sodium fluoride  หมดอายุ 6 เดือน หลังจากวันที่ผลิต 

หากคิดเปนคาใชจายตอคน ถาใหรับประทานยาเม็ดฟลูออไรดที่ผลิตโดยองคการเภสัช
กรรม จะคิดเปนคาใชจายตอคนตอปประมาณคนละ 95 บาท 

2 คาใชจายดานบุคลากร 
 ในทางปฏิบัติ การใหฟลูออไรดโดยวิธีนี้ตองอาศัยความรวมมือของหลายฝาย นอกเหนือจากตัวเด็กเอง ที่
เปนหลักคือ ผูพิจารณาสั่งจายใหไดขนาดที่เหมาะสมกับเด็กและปริมาณฟลูออไรดที่เด็กไดรับจากแหลงอื่น  ผูใหญที่
เปนพอแม ผูปกครอง และ/หรือครูที่จะใหเด็กรับประทาน  โดยทั่วไป ฟลูออไรดเสริมตองส่ังจายโดยทันตแพทย กุมาร
แพทย และทันตบุคลากรเทานั้น ทั้งนี้เพราะ จําเปนตองพิจารณาขนาดที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ปองกันฟนผุและลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดผลขางเคียงหรือพิษของฟลูออไรด โดยเฉพาะ fluorosis นอกจากนั้น
ฟลูออไรดอาจเปนพิษอยางเฉียบพลันไดหากไดรับเกินขนาด และอาจเปนพิษเรื้อรังไดหากไดรับในปริมาณมากกวาที่
เหมาะสมเปนเวลานาน ดังนั้นหากมีการใหฟลูออไรดเสริมโดยครูในโรงเรียน จําเปนตองมีการอบรมเพื่อสรางความรู
และความเขาใจ   
3  คาใชจายในหนวยบริการ 



 30

4 คาใชจายในการขนสงและอื่นๆ 
 
 
Implementation 
 
Acceptance 
 ฟลูออไรดชนิดรับประทานมีปญหาในเรื่องการยอมรับในหลายพื้นที่ทั่วโลก เนื่องจากเปนสารที่มีความเปน
พิษได ที่ทราบกันแพรหลายคือ dental fluorosis และ ภาวะกระดูกพรุนจากฟลูออไรด (skeleton fluorosis ) ซึ่งเปน
พิษเรื้อรัง พบไดในกลุมประชากรที่เกิดและอาศัยในบริเวณที่มีฟลูออไรดในส่ิงแวดลอมสูง ไดรับฟลูออไรดถึง 10-25 
mg/วัน เปนเวลานาน 10-20 ป  นอกจากนั้นคือภาวะเปนพิษตอไตซึ่งพบไดหากไดรับฟลูออไรด 5-10 mg/kg/วัน นาน 
6-12 เดือน  
 การศึกษาในอดีตเคยแสดงวาเด็กที่เริ่มไดรับฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานที่อายุนอยมากเทาไร  ก็จะเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิด dental fluorosis มากขึ้นเทานั้น โดยอายุมากที่สุดที่พบวาทําใหเกิด fluorosis คืออายุ 6 ป (27-

29)  การศึกษาในประเทศไทยโดยปรียา อรรถวานิช  (2540) ทําการศึกษายอนหลัง ในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.2540 
เพื่อหาความสัมพันธของการไดรับฟลูออไรดเสริมจากแหลงตางๆ กับการเกิดฟนตกกระ จากการสํารวจในนักเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอายุ 12-14 ป ที่มีภูมิลําเนาในชุมชนซึ่งฟลูออไรดในน้ําต่ํากวา 0.3 ppm พรอม
สอบถามผูปกครองถึงประวัติการ     รับประทานฟลูออไรดเสริม ชนิดของนมที่รับประทาน และการใชยาสีฟนผสม
ฟลูออไรด ระหวางอายุ 0-8 ป ผลการศึกษาพบวาการไดรับฟลูออไรดจาก 3 แหลงรวมกันในเด็กอายุ 0-8 ป เปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดฟนตกกระ(30) 
 จะเห็นไดวาฟลูออไรดเสริม ถือเปนปจจัยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด fluorosis ในเด็กได ดังนั้นการใชในทาง
ชุมชนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี เพื่อใหสามารถใชไดอยางถูกตอง
และไมเกิดโทษแกเด็ก รวมถึงตองสามารถถายทอดวิธีการใชที่เหมาะสมใหแกผูปกครองได 
 ดังนั้นจึงพบปญหาการไมยอมรับฟลูออไรดเสริมเกิดขึ้นในกลุมผูปกครอง โดยสวนหนึ่งไมยอมรับการใช    
ฟลูออไรดเสริมเนื่องจากไมเชื่อผลของฟลูออไรดในการปองกันฟนผุ(31,32) และอีกสวนหนึ่งกลัวผลเสียของการ
รับประทานฟลูออไรด   หรือแมแตทันตบุคลากรเองก็ยังมีความขัดแยงในเรื่องการใชฟลูออไรดเสริม (1,32,33)   โดย
บางสวนเห็นวาไมจําเปนและบางสวนกลัวผลเสียของฟลูออไรด การทําใหเกิดการยอมรับถือเปนเรื่องจําเปนเบื้องตนที่
ตองสรางความรูความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญตรงกัน การดําเนินงานจึงจะสามารถประสบความสําเร็จได 
 
Compliance 

 ความรวมมือในการใชฟลูออไรดชนิดนี้ต่ํา (1) เนื่องจากตองอาศัยความรวมมือของทั้งผูจายและผูใช 
โดยเฉพาะการที่ตองใชตอเนื่องเปนเวลานานกอใหเกิดปญหาเรื่องความรวมมือของผูใช การศึกษาติดตามผล 6 ป (34-

35) พบวามีการใชอยางตอเนื่องลดนอยลงเมื่อคนไขมีอายุมากขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาอื่นๆ (21, 32, 36) และอีกจํานวน
หนึ่งพบวา ไมสามารถติดตามผลการใชไดเนื่องจากผูปกครองไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมา 
และพบวาผูที่ใชอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเปนกลุมที่สนใจและมีอนามัยชองปากที่ดีกวาอยูแลวดวย  รายงานในเด็กชาว
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สวีเดนโดย Widenheim พบวา เด็กอายุต่ํากวา 12 เดือน รอยละ 50 ไดรับฟลูออไรด แตเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 ป จะ
ไดรับรอยละ 4-6 ของเด็กเทานั้น นอกจากนี้ เด็กที่เกิดในชวงหลังจากนั้น มีแนวโนมจะไดรับฟลูออไรดเสริมลดลง 
   Horowitz (1985) รวบรวมปญหาเรื่องความรวมมือของการใชฟลูออไรดเสริมในอเมริกา วามาจากความ   
ยุงยากซับซอนของตารางปริมาณฟลูออไรดที่ตองจายในแตละชวงอายุ การละเลยที่จะย้ํากับกุมารแพทยถึง
ความสําคัญของฟลูออไรด ปญหาเศรษฐกิจ และการที่ประชาชนไมไดรับความรูเกี่ยวกับฟลูออไรด (37)  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Levy และคณะ(38) สํารวจการจายฟลูออไรดเสริมในมลรัฐ North  Carolina พบวา      ทันต
บุคลากรตองคํานึงถึงปจจัยหลากหลายมากในการจายฟลูออไรดเสริม อันอาจเปนอุปสรรคในทางปฏิบัติได  ซึ่ง
รวมถึงการตรวจวัดปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มทั้งที่บานและโรงเรียน อายุของผูปวย สถานะฟนผุ Dosage 
schedule/guideline ความรวมมือของผูปวย/ผูปกครอง และ ระดับอนามัยชองปาก นอกจากนั้นยังพบปญหาการสั่ง
จายฟลูออไรดที่ไมถูกตองอีกเปนจํานวนมาก แพทยจํานวนมากใหเหตุผลในการไมจายฟลูออไรดเสริมวาเปนเพราะ
ไมไดรับความรวมมือจากผูใช  พอแมรอยละ 56 ใหเหตุผลวามีความคิดวาการรับประทานฟลูออไรดอาจเกิดผลเสีย
ตอเด็ก เหตุผลอื่นๆไดแก ไมคอยไดรับคําแนะนําใหใช  เด็กไมยอมรับประทานและพอแมไมเชื่อในประสิทธิผลของ
ฟลูออไรด(38) การศึกษาของ Szpuner และ Burt(1992)  โดยใหทันตแพทยเปนผูจายฟลูออไรดเสริมใหฟรีแก
ผูปกครองครั้งละ 200 เม็ด มีผูปกครองเขารวมโครงการ 1,130 คน พบวา ผูปกครองเพียงรอยละ 8.1 มารับฟลูออไรด
ตอเปนครั้งที่ 2(3) 
 
Management 

 ในดานการบริหารจัดการพบวา ปญหาที่ทําใหการใชฟลูออไรดเสริมสวนหนึ่งมาจากปญหาเศรษฐกิจ 
(34,37,39) การศึกษาของ  Allmark et al (1982)   พบวามีการใชนอยลงในกลุมที่มี lower social class(35) สวนการศึกษา
ในประเทศไทยพบวาถาใหผูปกครองซื้อมาใชเอง ผูปกครองเห็นวาส้ินเปลือง และบางสวนไมมีเงินมาซื้อใชตอ ดังนั้น
จึงควรมีการจัดการใหมีการไดรับอยางเทาเทียมกันในชุมชน นอกจากนั้นพบวาการบริหารจัดการจายยาไมสามารถ
ทําไดครอบคลุมในกลุมเปาหมาย รวมถึงการจายยาไมสามารถทําไดอยางตอเนื่องและขาดการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการจัดการปริมาณฟลูออไรดในสถานบริการอยางไมเหมาะสมในชุมชน(31,33,40)   ทั้งนี้ในการ
ดําเนินการจึงจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการที่ดี 

 
การใชฟลูออไรดเสริมในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
 แผนงานทันตสาธารณสุขในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 7 เริ่มมีการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพเด็ก
กอนวัยเรียน โดยการใชฟลูออไรดเสริมไดถูกนํามาใชเปนมาตรการหนึ่งในการลดโรคฟนผุ รวมกับกิจกรรมสงเสริม
ทันตสุขภาพอื่นแกเด็กในพื้นที่ที่มีโรคฟนผุในฟนน้ํานมสูง คือมากกวารอยละ 90 และมีปริมาณฟลูออไรดในพื้นที่ต่ํา 
โดยมีการดําเนินการเปน 2 กลุมคือ กลุมเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ป โดยเจาหนาที่ในสถานบริการของรัฐ คือ โรงพยาบาล
ชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป จะจายยาน้ําฟลูออไรดแกเด็กเมื่อมารับวัคซีน โดยจาย
ยาน้ําฟลูออไรดครั้งละ 60 มล. ใชไดนาน 2 เดือน และใหกลับมารับยาน้ําฟลูออไรดไดอีกเมื่อยาหมด ตั้งแตป พ.ศ. 
2535-2541 ครอบคลุม 13 จังหวัด  และกลุมเด็กอายุ 3-5 ป โดยครูอนุบาลหรือพี่เล้ียงเด็กจะจายยาเม็ดฟลูออไรดแก
เด็กที่ดูแลทุกวันที่เด็กไปโรงเรียน ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2545 ครอบคลุม 14 จังหวัด 
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ความรวมมือ เพ็ญทิพย จิตตจํานงคและคณะ (2537)(40)  ไดรายงานผลการใหฟลูออไรดเสริมในสถานบริการของรัฐ
ในระดับประเทศ ซึ่งไดดําเนินการในระหวางป 2535-2537 พบวา รอยละ 57.1 ของเด็กไดรับยาน้ําฟลูออไรด และเด็ก
รอยละ 56.1 เคยไดกินยาน้ําฟลูออไรดที่ไดรับมา แตเด็กที่ไดกินยาน้ําฟลูออไรดอยางตอเนื่องทุกวันมีเพียงรอยละ 
24.6 เทานั้น  เด็กสวนใหญที่ไดรับยาน้ําฟลูออไรด (รอยละ 68.8) จะไดรับครั้งแรกเมื่ออายุมากกวา 6 เดือน สวนใหญ
จะไดกินเพียง 1-2 ขวด แลวเลิกกิน โดยแมหรือผูเล้ียงดูใหเหตุผลวาไมทราบถึงประโยชนของฟลูออไรดและระยะเวลา
ที่ตองกินวานานเทาไร ตลอดจนเมื่อไปขอเพิ่มที่สถานบริการของรัฐมักไมไดรับเพราะยาหมด  ซึ่งผลการศึกษานี้ตรง
กับการศึกษาของหลายวิจัยที่พบวา การจัดการในการแจกยาน้ําฟลูออไรดที่ใชในงานสาธารณสุขทําไดยาก ผูเขียนได
เสนอแนะวา การดําเนินยาน้ําฟลูออไรดควรมีบริหารการแจกจายฟลูออไรดใหไดมีประสิทธิภาพ และควรมีการชี้แจง
และจูงใจผูปกครอง ใหตระหนักถึงประโยชนของฟลูออไรด เพื่อใหเกิดการกินยาน้ําฟลูออไรดอยางตอเนื่อง ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของเพ็ญแข ลาภยิ่ง (2536) (31)    พบวาสวนใหญของเจาหนาที่สาธารณสุขรวมทั้งทันตบุคลากร
ผูดูแลโครงการ มีความคิดเห็นวาการใชยาน้ําฟลูออไรด มีปญหาดานความตอเนื่องและการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ  เชนในการประเมินผลของ ศิริเกียรติ เหลืองกอบกิจ (2538)(39) ในจังหวัดมหาสารคาม รายงานวาเด็ก
ในโครงการสวนใหญไมไดรับประทานยาน้ําฟลูออไรดอยางตอเนื่อง ผูปกครองที่ไมไดใหตอเนื่องมีความเห็นวาเปน
ภาระ และไมมีเงินมาซื้อตอ  
 บุปผา ไตรโรจน และคณะ (2543)(33)  ไดศึกษาการจายยาเม็ดฟลูออไรดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
โดยการสัมภาษณครูและผูดูแลเด็ก ครูและผูดูแลเด็กมีความคิดวา การจายยาเม็ดฟลูออไรดใหเด็กวัยกอนเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เปนส่ิงที่สามารถทําได แตการดําเนินงานยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายเด็ก 
เนื่องจากทันตบุคลากรบางสวน มีความเห็นขัดแยงเรื่องการจายยาเม็ดฟลูออไรดใหเด็ก กลไกติดตามการจายยาเม็ด     
ฟลูออไรดยังมีประสิทธิภาพไมดีนัก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงมียาเม็ดฟลูออไรดตกคางมาก เนื่องจากในระยะแรก 
ผูดูแลเด็กไมจายใหเด็กเนื่องจากเกรงวาฟลูออไรดจะมีอันตรายตอเด็ก การที่เด็กขาดเรียนทําใหจายยาเม็ดฟลูออไรด
ไมครบจํานวน รวมถึงการสนับสนุนยาเม็ดฟลูออไรดไมสัมพันธกับจํานวนเด็ก 
 กองทันตสาธารณสุข แนะนําการจัดระบบการจายยาเม็ดฟลูออไรดแกเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โดย  
ทันตบุคลากรเปนผูควบคุมการนํายาเม็ดฟลูออไรด ไปจายกับครูผูรับผิดชอบ โดยใหมีการชี้แจงถึงวิธีการจายยาเม็ด 
ฟลูออไรดแกครู ซึ่งแนะนําใหครูจายใหแกนักเรียนในชวงของการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันที่เด็กไปโรงเรียน 
และเนนใหเด็กทุกคนเคี้ยวยาเม็ดฟลูออไรดกอนกลืน และควรมีสมุดบันทึกการจายยาเม็ดฟลูออไรดเพื่อเปนการ
กํากับ    สุรัตน มงคลชัยอรัญญา และคณะ (2542) (41) ไดรายงานการประเมินผลโครงการใหยาเม็ดฟลูออไรดในเด็ก
ประถมศึกษาที่ดําเนินการตอเนื่อง 4 ป (พ.ศ. 2536-2540) โดยการสัมภาษณนักเรียน ครู และทันตบุคลากรที่         
รับผิดชอบโครงการ โดยประเมินดังนี้ 
 
ความครอบคลุมของเด็กที่ไดกินยาเม็ดฟลูออไรด พบวารอยละ 95.2 ของนักเรียนเคยกินยาเม็ดฟลูออไรดที่
โรงเรียน โดยรอยละ 66.6 ไดกินทุกวันที่มาโรงเรยีน รอยละ 35.8 และ 41.6 ไดกินตอเนื่องอยางนอย 2 ปและ 3 ป
ตามลําดับ นักเรียนที่กินยาเม็ดฟลูออไรดอยางถูกวิธี คือเคี้ยวแลวกลั้วใหทั่วปากกอนกลืนคิดเปนรอยละ 69.3 รอยละ 
30.7 ของนักเรียนกินยาเม็ดฟลูออไรดอยางไมถูกวิธี เชนกลืนโดยไมเคี้ยวหรืออมไวในปาก หรืออื่นๆ 
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การยอมรับโครงการของนกัเรียนและครู นักเรียนยอมรับในรสชาติของยาเม็ดฟลูออไรด รอยละ 90 ของนักเรียน 
ตอบวาชอบยาเม็ดฟลูออไรด เนื่องจากอรอยดีและมีประโยชน ครูสวนมากมีความคิดเห็นวา การแจกยาเม็ดฟลูออไรด
ใหนักเรียนไมมีปญหา เนื่องจากวิธีการไมยุงยากและควบคุมใหเด็กกินยาเม็ดฟลูออไรดในปริมาณที่กําหนดมาได แต
อยางไรก็ตามยาเม็ดฟลูออไรดที่ไดแจกมีหลายขนาดหลายสี เนื่องจากดําเนินการในเด็กในหลายกลุมโรงเรียน คือเด็ก
ชั้นประถมศึกษาและชั้นเด็กเล็ก ทําใหครูเกิดความสับสนในการจายยาใหเด็ก 
การบริหารจัดการโครงการ การเลือกกลุมเปาหมายในการดําเนินงานแตกตางกันตามนโยบายของแตละจังหวัด 
รูปแบบการจัดสรรยาเม็ดฟลูออไรดไปสูโรงเรียนของจังหวัดมีทั้งผานทางการศึกษาและระบบสาธารณสุข สาย
การศึกษา คือผานจากสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดหรืออําเภอลงไปสูโรงเรียนทางระบบสาธารณสุข คือผานจาก
โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัยไปสูโรงเรียน การจัดสรรยาเม็ดฟลูออไรดทั้งสายการศึกษา และระบบ
สาธารณสุข ไดรับความรวมมือจากครูไมแตกตางกันคือดีมาก โครงการยาเม็ดฟลูออไรดในโรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนในระดับดีมากจากผูบริหารโรงเรียน 
 อยางไรก็ตาม ในจังหวัดที่ดําเนินโครงการยาเม็ดฟลูออไรดในโรงเรียน ไมสามารถประเมินผลกระทบตอ  
ทันตสุขภาพหลังการดําเนินงานได เนื่องจากไมมีจังหวัดใดที่สํารวจขอมูลสภาวะทันตสุขภาพกอนเริ่มโครงการเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบ 
 การใชยาเม็ดฟลูออไรด เพื่อควบคุมโรคฟนผุในโรงเรียนประถมศึกษา มีความเปนไปไดสูงในแงของการ
บริหารจัดการ เพราะเปนกิจกรรมที่ครูและนักเรียนมีการยอมรับสูงและไมยุงยากในการดําเนินการ แตควรมีการชี้แจง
ถึงการนํากลวิธีนี้ไปใชใหเกิดประโยขนอยางเต็มที่ เชนวิธีการกิน การปฏิบัติตนหลังกินยาเม็ดฟลูออไรด อาการและ
การแกไขความเปนพิษเฉียบพลัน จากการไดรับฟลูออไรดมากเกินขนาด การควบคุมการใหยาเม็ดฟลูออไรด
โดยเฉพาะชั้นเด็กเล็ก ตลอดจนมีการกํากับติดตามโครงการและสํารวจความตองการปริมาณยาเม็ดฟลูออไรดของ       
โรงเรียนเปนระยะ เพื่อจัดสรรยาเม็ดฟลูออไรดไดเหมาะสมกับความตองการใช 
 
โดยสรุปปญหาในการใชฟลูออไรดเสริมในทางทันตกรรมชุมชนเกี่ยวของกับ 

1. การบริหารจัดการ ใหมีการสนับสนุนการใชฟลูออไรดเสริมอยางตอเนื่องและครอบคลุม 
2. ความรวมมือของบุคลากรทางทันตสาธารณสุขผูรับผิดชอบ 
3. ความรวมมือของผูปวยในการรับประทานยา 
4. ความรวมมือของผูปกครองในการใหยาแกผูปวย 
5. ขอกังวลในผลของยาเม็ดฟลูออไรดวาทําใหเกิดอาการผิดปกติตางๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดการลังเลในการทํางาน 
  

คําแนะนําในการใชฟลูออไรดเสริมในทางทันตสาธารณสุข 
 การเสริมฟลูออไรดใหกับกลุมเปาหมายเด็กเล็ก เปนเรื่องที่ตองพิจารณาขอมูลแหลงน้ําบริโภคเปนหลัก ตอง
มีการสํารวจน้ํา และอํานวยความสะดวกในการตรวจน้ํา เพื่อใหดําเนินโครงการได 
 ดําเนินการใหความรูเรื่องฟลูออไรดแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะผูปกครองเด็ก และตองมีการอธิบาย
การใชอยางชัดเจน  
 สรางความเขาใจของทันตบุคลากรซึ่งไมเห็นความสําคัญของการใชฟลูออไรดเปนมาตรการเสริมในการ  
ปองกันฟนผุ ทําใหมีการใหขอมูลแกประชาชนสับสนวาเด็กควรจะไดรับฟลูออไรดเสริมหรือไม 
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1. แกไขความเขาใจผิดของเจาหนาที่หรือทันตบุคลากรที่อาจตรวจพบฟนตกกระ  ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการกลืน
ยาสีฟน  แตสับสนคิดวาเปนผลจากปริมาณฟลูออไรดในแหลงน้ําที่มากเกินไป ทําใหมีการยกเลิกโครงการ
ไมกลาดําเนินงานตอ 

2. การบริหารโครงการฟลูออไรดเสริมในชุมชนตองอาศัยความตั้งใจจริงในการดําเนินงานเพราะมีรายละเอียด
และขั้นตอนในการดําเนินงานมากพอสมควร เชนการสํารวจแหลงน้ําหรือภูมิลําเนาของเด็กที่จะให           
ฟลูออไรด การเตรียมส่ิงสนับสนุน ทั้งยาน้ําฟลูออไรดและยาเม็ดฟลูออไรด ตองมีการสํารวจความตองการ 
และมีการนับเม็ดยา ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการ 

3. การดําเนินโครงการเสริมฟลูออไรดตองไดรับการยอมรับจากทันตบุคลากรในการดําเนินโครงการรวมกัน 
และตองอาศัยความเขมแข็งของทีมงานทันตบุคลากรในการบริหารโครงการ และกระตุนติดตามอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 
 นอกจากนั้น Horowitz ไดเขียนบทความในป ค.ศ. 1985(37) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่จะชวยสงเสริมการใช     
ฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทาน โดยใหมุงเนนจากการใหขอมูล เผยแพรความรู ฝกหัดการสั่งจายฟลูออไรดในโรงเรียน
ทันตแพทย ทั้งตอนักศึกษาทันตแพทย ทันตแพทยและบุคคลากรสาธาณสุขอื่นๆ  ในโรงเรียนเภสัชกร และในองคกร  
ผูผลิตยาเม็ดฟลูออไรด 
 
Benefits 

 
 ประโยชนเพื่อการคิดความคุมคา อาจแบงไดเปน ประโยชนทางตรง (tangible benefit)  คือปริมาณฟนผุที่
ลดลง และคาใชจายที่จะตองเกิดขึ้นในการรักษาโรคฟนผุซึ่งหลีกเลี่ยงไดจากการปองกันนี้  ซึ่งสงผลถึงประเทศมี
ประชากรที่ฟนผุนอยลง และผลดีดานเศรษฐกิจ และประโยชนทางออม (intangible benefit) ซึ่งบางการศึกษา 
(O’Rourke, 1988) สํารวจจากการสอบถามจากพอแม บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผลกระทบทางสังคม  
คุณภาพชีวิตของเด็กและพอ แม  และบุคลากรทางทันตสาธารณสุขจะไดประโยชนในแงที่ไมตองทําการรักษาที่      
ยุงยาก ใชเวลา แตสามารถที่จะเนนงานทันตกรรมปองกันไดดีขึ้น 
 การวิเคราะหคํานวณความคุมคานี้จําเปนตองมี หลักอางอิงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นในการรักษาฟน เชน  
Resource relative Index (RRI) ที่ใชในสหราชอาณาจักร หรือ Relative base value unit (RBVU) ที่ใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน ในประเทศไทยไมพบหลักอางอิงการคิดคาใชจายนี้ แตอาจใชอัตราคารักษาในสถานพยาบาล
ของรัฐเปนคากลางได  

 
ผูไดรับประโยชน 
 โดยตรง  เด็กที่อาศัยอยูในเขตที่มีฟลูออไรดในแหลงน้ําดื่มตํ่า ซึ่งตองคํานึงถึงทั้งน้ําดื่มที่บาน และน้ําดื่มที่
อื่น เชนที่โรงเรียน 
 โดยออม พอแม ผูเล้ียงดูเด็กที่จะมีสุขภาพชองปากดีขึ้น 
 
การครอบคลุมผูไดรับประโยชน 
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  ตองไดรับความรวมมือของทั้งผูปวยและผูปกครอง เพราะตองรับประทานฟลูออไรดเสริมอยางตอเนื่อง  
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Time 
 

เวลากอนที่จะเริ่มใชไดทั่วประเทศ  
การเริ่มใชทั่วประเทศ จะทําไดตองมีขอมูลปริมาณของฟลูออไรดในน้ําดื่มในแตละพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่ง

พบวาสวนใหญแลวแหลงน้ําในหลายพื้นที่มีปริมาณฟลูออไรดต่ํา (ดังแผนที่แสดงปริมาณของฟลูออไรดในแหลงน้ํา
บริโภคตามธรรมชาติในแตละเขตของประเทศไทย) แตก็มีพื้นที่บางสวน โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีปริมาณ           
ฟลูออไรดในน้ําดื่มสูง ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะตองจายฟลูออไรดเสริมใหกับคนในพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ และระดับฟลูออไรดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได จึงควรตองมีการสํารวจซ้ําเปน
ระยะดวย นอกจากนั้นยังมีความพรอมในเรื่องของตนทุนและบุคลากรที่จะมาเปนปจจัยในการเริ่มใชฟลูออไรดเสริม 
 
เวลาในการแสดงผล   

ผลการปองกันฟนผุโดยฟลูออไรดเสริมชนิดรับประทานตองใชเวลานานในการติดตามผล การศึกษาพบวา  
ฟลูออไรดเสริมสามารถปองกันฟนผุไดรอยละ 25-80 ถาไดรับอยางตอเนื่อง (14) และถารับประทานตั้งแตแรกเกิดจะ
ใหผลในการปองกันฟนผุในฟนน้ํานมสูงขึ้น โดยสามารถลดอัตราการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม ไดรอยละ 50-80 และใน
ฟนแทรอยละ 20-40(2) 
 การศึกษายอนหลังของ Wang และ Riordan ในป ค.ศ.1999 แสดงอุบัติการณเกิดฟนผุของเด็กที่ไดรับ     
ฟลูออไรดเสริมแปรผกผันกับระยะเวลาการไดรับฟลูออไรดเสริมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตั้งแต 1-3 ป ระหวางอายุ 
0.5-4 ป ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 Dental caries in primary teeth by duration of regular use of fluoride supplement 
 

Period of regular use (Years) n 
dmfs 

Mean ± SD 
ds 

Mean ± SD 
None 84 2.4 ± 3.2 0.6 ± 1.4 
<1 30 1.8 ± 3.7 0.3 ± 0.7 
1-2 73 1.6 ± 2.9 0.3 ± 0.8 
2-3 104 0.6 ± 1.5 0.3 ± 1.0 
3 179 0.8 ± 2.2 0.2 ± 0.5 

ดัดแปลงจากWang NJ และ Riordan PJ. ( 1999); 27: 117-23. (5) 
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Fluoridated milk 
 

 
Efficacy 

 
 นม เปนอาหารที่จําเปนของมนุษยทุกวัย เปนแหลงของพลังงาน มีสารอาหารครบทุกหมวดทั้งโปรตีน คาร
โบไฮเดรท รวมทั้งวิตามิน และแรธาตุที่จําเปนตอรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งแรธาตุแคลเซียมซึ่งจําเปนสําหรับการ
สรางกระดูกและฟน  การศึกษาทางคลินิกและหองปฏิบัติการ พบวา การเติมฟลูออไรดในนม ไดผลดีในการปองกัน
โรค  ฟนผุ นมฟลูออไรดจึงถูกนํามาใชปองกันโรคฟนผุเปนครั้งแรก ในป พ.ศ.2496 โดยทันตแพทยชาวสกอตแลนด 
และจากการศึกษาไดยืนยันวา การใสฟลูออไรดในนมในปริมาณที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ที่น้ําประปาไมไดเติม
ฟลูออไรด สามารถลดโรคฟนผุไดรอยละ 35-77 โดยไมมีอันตรายจากพิษของฟลูออไรด หลังจากนั้นจึงไดมีการนํานม
ฟลูออไรดมาใชในหลายประเทศ โดยดําเนินโครงการในระดับชุมชนขนาดใหญ เชน ประเทศจีน อังกฤษ รัสเซีย บัลกา
เรีย ฮังการี และสกอตแลนด  

หลังจากดื่มนมฟลูออไรดจะพบฟลูออไรดคงอยูในชองปากตลอดเวลา รอยละ 55-60 และพบวา มี
ฟลูออไรดสะสมในแผนคราบจุลินทรียสูงขึ้น หลังไดรับนมนานถึง 8 สัปดาห ซึ่งจะชวยเสริมกระบวนการคืนกลับของ
แรธาตุบนตัวฟน (remineralization) องคการอนามัยโลกแนะนําวา นมฟลูออไรดควรใหเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ที่อยูใน
พื้นที่ที่มีฟลูออไรดในแหลงน้ํา ไมเกิน 0.3 ppm ปริมาณของฟลูออไรดที่ควรไดรับในแตละวัน ซึ่งกําหนดโดยองคการ
อนามัยโลก เปน 0-1 มิลลิกรัมตอวัน ความเขมขนของฟลูออไรด ในแตละแหงจะตางกัน ขึ้นอยูกับความเขมขนของ
ฟลูออไรดในน้ําประปา อายุเด็ก และปริมาณนมที่เด็กไดรับ (1,2) 

นมเปนอาหารซึ่งเด็กจําเปนตองไดรับอยางสม่ําเสมอ การเติมฟลูออไรดลงในนมใหเด็กดื่มเพื่อหวัง
ประสิทธิภาพของการปองกันฟนผุจากฟลูออไรด เปนอีกวิธีหนึ่งที่งายตอการใชในชีวิตประจําวัน(3-6) เด็กจะไดรับ
สารอาหารที่มีคุณคาจากนม ไดแก น้ําตาลแลคโตสทําใหเกิดฟนผุไดนอยกวาน้ําตาลซูโครส โปรตีนและไขมันในนมมี
คุณสมบัติปองกันฟนผุ นอกจากนี้ฟลูออไรดที่เติมลงไปนั้นไมไดเปล่ียนคุณสมบัติและรสชาติของนม(7-10)  จาก
การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนมฟลูออไรดที่ใชเพื่อปองกันฟนผุในเด็กมาเปนเวลาหลายสิบป 
การศึกษาสวนใหญพบวานมฟลูออไรดสามารถปองกันฟนผุในฟนแทไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนฟนน้ํานมยังมีผลที่
ขัดแยงกัน(11-20) แตการศึกษาสวนใหญพบวานมฟลูออไรดสามารถลดการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม จากการศึกษาการเกิด
ฟนผุในฟนน้ํานมของเด็กอายุ 6 ปพบวา มีฟนผุลดลง 40-63% หลังจากดื่มนมฟลูออไรดตอเนื่องเปนเวลา 3 ป(12,17) 
เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศจีน เรื่อง ประสิทธิภาพของนมฟลูออไรด โดยใหเด็กอนุบาลดื่มนมทุกวันเปนเวลา
ติดตอกัน 21 เดือน พบวานมฟลูออไรดสามารถปองกันการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม(18)  แตกตางจากการศึกษาของ
ประเทศสก็อตแลนด ซึ่งศึกษาโดยการติดตามเด็กดื่มนม ฟลูออไรดในชวงอายุ 4-5 ป ไมพบประสิทธิภาพในการ
ปองกันฟนผุของนมฟลูออไรดที่มีตอฟนน้ํานมที่ขึ้นในชองปากแลว(14)  สอดคลองกับงานวิจัยของ C.E.Ketley และ
คณะ พบวาจากการติดตามการดื่มนมฟลูออไรดของเด็กอายุ 3-5 ป ตอเนื่องเปนระยะเวลา 4 ป เพื่อเปรียบเทียบการ
เกิดฟนผุในเด็กดื่มนมฟลูออไรดและเด็กดื่มนมไมผสมฟลูออไรด ผลการศึกษาสรุปไดวานมฟลูออไรดไมไดลดการเกิด
ฟนผุในฟนน้ํานม แตมีแนวโนมที่จะทําใหฟนผุในฟนแทลดลง(19) 
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ตารางแสดงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปองกันฟนผุของนมฟลูออไรดจากการศึกษาตาง ๆ  
 

Country Time n age F conc. 
milk intake
(day /year)

% reduction p-value 

Bulgaria(17) 5 yr (1988-1993) 3000 3½-8 1mgF(200 ml) 200 40 (dmft) < 0.001 
28.5 mgMFP/kg(0-2yr) 
114 mgMFP/kg(2-3 yr) 

Chile(20) 5 yr (1994-1999) 366 3-6 

172 mgMFP/kg(3-6 yr) 

 41(dmfs) < 0.01 

China(18) 21 mo (2003) 644 4-5 2.5 mgF(200,250 ml) 313 69(dmft) < 0.001 
0.4 mgF(3-5 yr) Hungry(21) 3 yr (1978-1981) 269 3-9 
0.7 mgF(6-9 yr) 

300 74(DMFT&DM
FS) 

< 0.01 

Scotland(14) 5 yr (1976-1981) 106 4½-
5½ 

1.5 mgF(200 ml) 200 43.1 
(DMFS) 

< 0.001 

0.32 (dmft 
increment) 

UK(19) 4 yr (1997-2001) 551 3-5 2.65 ppm(189 ml) 180 

0 (DMFT& 
increment) 

< 0.05 

 
 

การศึกษาอื่น ๆ นอกจากประสิทธิภาพการลดฟนผุของนมฟลูออไรดในทางคลินิกมีการศึกษาเพิ่มเติมทาง
หองปฏิบัติการ เพื่อใหทราบขบวนการการปองกันฟนผุที่เกิดจากการใชนมฟลูออไรด  พบวาเมื่อดื่มนมฟลูออไรดเปน
ประจําไมพบการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรียในน้ําลายเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ดื่มนมไมผสมฟลูออไรด(22)  
Arnold WH และคณะ ศึกษาผลของนมฟลูออไรดที่มีตอขบวนการ demineralization โดยนําฟนกรามไปแชใน
สารละลายที่มีคุณสมบัติตาง ๆ กัน พบวา นมฟลูออไรดมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดขบวนการ demineralization โดย
การเพิ่มปริมาณฟลูออไรดในชั้นผิวนอกสุดและชั้น body ของรอยโรค(23) นอกจากคุณสมบัติดังกลาว ยังมีการศึกษาที่
พบวา โดยปกติเมื่อดื่มนมไมผสมฟลูออไรดจะเกิดการสรางกรดแลคติคภายใน 30 นาที แตจะไมเกิดขบวนการ
ดังกลาวเมื่อดื่มนมฟลูออไรด เนื่องจากฟลูออไรดที่เติมลงไปในนมกอใหเกิดปฏิกิริยาขัดขวางการสรางกรดแลคติค(24) 
 ดังนั้นจะเห็นวานมฟลูออไรดมีประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการ
นํามาใชปองกันฟนผุระดับชุมชน จากรายงานขององคการอนามัยโลก มีประเทศที่นํานมฟลูออไรดมาใชในระดับ
ชุมชน ไดแก ประเทศในหมูเกาะอังกฤษ ชิลี จีน และรัสเซีย  
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Feasibility 

ความเปนไปไดในดานการผลิต และจัดสงนมฟลูออไรด 

การผลิตนมพาสเจอรไรดฟลูออไรด สวนจิตรลดา (25) 

 ในโครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทยนั้น ศูนยรวมนม โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ทํา
หนาที่ผลิตนมฟลูออไรด โดยไดรับอนุญาต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)  

 ศูนยรวมนม โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2512 โดยรับน้ํานมดิบ จากโรง 
โคนมสวนจิตรลดา และสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี นํามาแปรรูป เปนนมสดพาสเจอรไรส โดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ เปนการสงเสริมสุขภาพพลานามัย แกเยาวชน และประชาชนทั่วไป และเปนการ
สนับสนุนอาชีพ การเลี้ยงโคนม ของเกษตรกร ปจจุบันใชน้ํานมดิบประมาณ 10-12 ตันตอวัน โดยใชผลิต
นมฟลูออไรดประมาณ 4 ตันตอวัน สวนที่เหลือจะใชผลิตนมสดพาสเจอรไรสอื่นๆ เชน นมสดรสจืด และนม
ปรุงแตงบรรจุถุง ขวด และแกลลอน  

 กระบวนการผลิตนมสดพาสเจอรไรสฟลูออไรด ที่สวนจิตรลดานี้ เริ่มตนจากนมโคแท 100 เปอรเซ็นต ไดรับ
การตรวจสอบดานคุณภาพ กอนนําไปผลิตเปนนมสด ที่มีปริมาณไขมันเต็มประมาณ 4 เปอรเซ็นต ไมมีการ
ปรับไขมันใหลดลง เหลือ 3.25 เปอรเซ็นต ตามกฎหมายอาหาร จึงเปนนมสดที่มีความเขมขน หวานมันกวา
นมสดพาสเจอรไรสชนิดอื่นๆ จากนั้น จึงเขากระบวนการผลิต ตามขั้นตอนที่ถูกตอง ตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

- การเติมฟลูออไรด (NaF extra BP grade) (26) ภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ 
และมีการตรวจเช็คปริมาณฟลูออไรด เพื่อใหมีความเขมขน 2.5 สวนในหนึ่งลานสวน (พีพีเอ็ม) หรือ 
0.5 มิลลิกรัมตอถุง (นม 200 ซีซี)  

- การโฮโมจิไนส เพื่อทําลายเม็ดไขมันที่เปนอันตรายตอการบริโภค  
- การพาสเจอรไรส เพื่อฆาเชื้อโรค ที่เปนอันตรายตอการบริโภค  
- การบรรจุถุงขนาด 200 ซีซี โดยใชถุงพลาสติกพีอี เคลือบฟลมสองชั้นเพื่อปองกันแสง  
- การเก็บรักษาในหองเย็น ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
- การจัดสงใหโรงเรียน โดยใชรถตูเย็นที่มีการบันทึกอุณหภูมิตลอดเวลา  
 

ราคาจําหนาย (27) 

- 4.40 บาท / ถุง เทากับนมสดพาสเจอรไรสที่ไมไดเติมฟลูออไรด 

ปญหาและอปุสรรคในการผลิตนมฟลอูอไรด  
 การผลิตนมฟลูออไรด มีการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต โดยเริ่มจากการเตรียมฟลูออไรดใน
หองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพนมดิบ ควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ รวมทั้งการจัดสง 
โดยมีวัตถุประสงคใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัยในการบริโภคจริง ๆ การผลิตในชวงแรก มีปญหา
และอุปสรรคเล็กนอยในเรื่องอุปกรณ เครื่องมือที่วัดปริมาณฟลูออไรด คาฟลูออไรดในนมไมคอยคงที่ แตงยังอยูใน
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เกณฑที่ยอมรับได ในระยะหลังคาอยูระหวาง 2.4-2.5 สวนในลานสวน เปนเกณฑที่เขาสูมาตรฐาน และสม่ําเสมอ
จนถึงปจจุบันนี้ 
 
Implementation 
 
การนําไปใชในระดับชุมชนมีขอควรพิจารณาที่จําเปนหลายอยาง (28) 

1. สภาวะสุขภาพชองปากในชุมชนโดยเฉพาะเด็ก จําเปนตองมีการประเมิน ถาเด็กของชุมชนมีคา DMFT อยู
ในกลุมปานกลางจนถึงสูง เปนขอบงชี้อยางชัดเจนในการใชโครงการนมฟลูออไรดเพื่อปองกันฟนผุในชุมชน 

2. แหลงฟลูออไรดในชุมชน ตองมีการประเมินระดับฟลูออไรดในน้ําดื่ม และการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดใน
ชุมชนกอนพิจารณาดื่มนมฟลูออไรด 

3. การวิเคราะหปสสาวะ เมื่อมีการนํานมฟลูออไรดมาใชในระดับชุมชน เราจําเปนตองมีการติดตามระดับ
ฟลูออไรดที่ขับออกมาในปสสาวะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและประเมินการใชอยางถูกตองในระดับชุมชน 

4. การกระจายนมในชุมชน การแจกจายนมฟลูออไรดตองมีขั้นตอนที่ดีที่สุดเพื่อสรางระบบในชุมชนใหไดรับ
การบริโภคนมฟลูออไรดอยางสม่ําเสมอและถูกตอง เชน โครงการนมโรงเรียน โครงการนมฟลูออไรดสําหรับ
เด็กอนุบาล หรือโครงการนมฟลูออไรดในสถานเลี้ยงเด็กเล็ก 

 
 การคํานวณความเขมขนของฟลูออไรดจําเปนตองพิจารณาใหเหมาะสมกับเด็กแตละคนที่ตองบริโภคตอวัน 
เด็กจะดื่มนมวันละ 189 มิลลิลิตรในประเทศหมูเกาะอังกฤษ, 250 มิลลิลิตรในประเทศจีน และ 200 มิลลิลิตรใน      
บัลแกเรีย ซึ่งจะไดรับฟลูออไรดวันละ 1 มิลลิกรัมตอวันจากความเขมขนของนมฟลูออไรด 5 ppm ในกรณีทั่วๆไป
สําหรับเด็กที่ไมมีโรคประจําตัวที่มีปญหาเกี่ยวกับการดูดซึมฟลูออไรด เชนในโรคไต ซึ่งไมควรดื่มนมฟลูออไรด กอน
ดื่มนมฟลูออไรดเพื่อปองกันฟนผุ ควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี้เพื่อใหไดผลดีโดยไมเกิดผลเสีย  

1.  อายุเด็ก     เด็กที่อายุนอยกวา 3 ป ไมควรดื่มนมฟลอูอไรด  
2.  ประวัติการยายที่อยู ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตฟลูออไรดต่ํา   

เนื่องจากในบางพื้นที่ของประเทศไทย จะมีฟลูออไรดในแหลงนํ้าสูง เชน ทางภาคเหนือ บางพื้นที่
ของจังหวัด เชน เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน การที่เด็กมีประวัติ การอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดสูง อาจจะทําให
ชวงนั้นเด็กไดรับฟลูออไรดมากเกินไป  
           3. การใชยาสีฟน   

ถายาสีฟนที่ใชเปนชนิดที่ผสมฟลูออไรด ปริมาณยาสีฟนที่แนะนํา คือขนาดเทาเม็ดถั่วเขียว ในเด็ก
เล็ก มีแนวโนมกลืนยาสีฟน ซึ่งถาเปนยาสีฟนที่มีฟลูออไรดผสมอยู และใชยาสีฟนมากเกินไป ก็อาจไดรับฟลูออไรด 
เกินกวาเกณฑที่เหมาะสม  

4. การไดรับฟลูออไรดเสริม เพ่ือปองกันโรคฟนผุในรูปแบบอื่น   
 เมื่อจะดื่มนมฟลูออไรด ควรงดฟลูออไรดเสริมที่เปนชนิดกิน เชน ยาเม็ด หรือวิตามินฟลูออไรด 

เพราะอาจทําใหไดรับฟลูออไรดมากเกิน แตการไดรับฟลูออไรดเสริม ที่เปนลักษณะการเคลือบที่ผิวของฟน โดยใช  
ฟลูออไรดเขมขน หรือที่มักเรียกกันวาเคลือบฟลูออไรดนั้น ไมมีผลใหไดรับฟลูออไรดมากเกินไป แตอาจไมมีความ
จําเปน 
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 นมฟลูออไรดสามารถผลิตในหลายรูปแบบ เชน รูปของเหลว (พาสเจอไรซ  สเตอริไรซ และ UHT) และนมผง 
นมฟลูออไรดสวนใหญจะอยูในรูปของเหลวยกเวนในประเทศชิลีที่อยูในรูปนมผง โดยจะผสมจํานวนฟลูออไรดตาม
ความตองการ สวนใหญเลือกใชโซเดียมฟลูออไรดเติมใสนมในการผลิตนมฟลูออไรด ปจจุบันใชในประเทศบัลแกเรีย 
จีน รัสเชีย และประเทศในหมูเกาะอังกฤษ สําหรับฟลูออไรดชนิดอื่น ๆ เชน แคลเซียมฟลูออไรด ,ไดโซเดียมโมโน
ฟลูออโรฟอสเฟต (ใชในประเทศชิลี) และไดโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด  
 
ตัวอยางโครงการนมฟลูออไรดในระดับชุมชน 
 
ประเทศสก็อตแลนด 

การใชนมฟลูออไรดในเด็กอายุ 4.5-5.5 ป โดยผสมโซเดียมฟลูออไรด 300 มิลลิลิตรกับนม 5 แกลลอน ซึ่ง
จะไดความเขมขน 7ppm ตอนมฟลูออไรด 200 มิลลิลิตร (14) 
ประเทศฮังการี 

เด็กจะดื่มนมฟลูออไรดวันละ 200 มิลลิลิตร โดยมีฟลูออไรด 0.4 มิลลิกรัมสําหรับเด็กอนุบาล และ 0.75 
มิลลิกรัมสําหรับเด็กประถมศึกษา (15) 
ประเทศบัลแกเรีย 

เด็กดื่มนมฟลูออไรดที่ผสมโซเดียมฟลูออไรดความเขมขน 5 ppm บรรจุถุง 200 มิลลิลิตร(17) 

 
 จากตัวอยางการใชนมฟลูออไรดระดับชุมชนในประเทศบัลแกเรีย ชิลี รัสเซีย และหมูเกาะอังกฤษ การออก
กฎหมายตองอางถึงขอกําหนดการใชฟลูออไรดอยางเหมาะสม อาจจะเปนแบบอยางที่ชวยใหประเทศอื่น ๆ ที่ตองการ
นําโครงการนมฟลูออไรดไปใชในระดับชุมชน(28) 
 นมฟลูออไรดเมื่อบริโภคอยางสม่ําเสมอจะทําใหมีระดับฟลูออไรดในชองปากตลอดเวลาเพื่อชวยกระตุน
ขบวนการ remineralization เปนผลปองกันฟนผุแบบเฉพาะที่ อยางไรก็ตามจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเพื่อ
ตอบคําถามตาง ๆ ที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน(28) เชน อายุที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มดื่มนมฟลูออไรด   ระยะเวลาที่เห็น
ผลการปองกันฟนผุ   ความถี่ของการดื่มนมฟลูออไรด   ความเขมขนที่เหมาะสมของฟลูออไรดที่เติมในนม   ผลของ
นมฟลูออไรดที่มีตอการปองกันฟนผุ 
 
ตัวอยางการดําเนินโครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทย (29, 30) 

               เนื่องจากการเติมฟลูออไรดในนม เปนวิธีการที่ไมยุงยาก สามารถลดโรคฟนผุได โดยไมเปล่ียนแปลง      
คุณภาพ และรสชาติของนม รวมทั้งไมเพิ่มตนทุนการผลิตมากนัก ดังนั้น มาตรการนมฟลูออไรดในโรงเรียน จึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชปองกัน โรคฟนผุในเด็กไทย ในพื้นที่ซึ่งมีระดับฟลูออไรด ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และมีปญหา
โรคฟนผุสูง เชน กรุงเทพมหานคร 

               กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมมือกับศูนยรวมนม ในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และคณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําโครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุ ในประเทศไทย ภายใตความ
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รวมมือดานวิชาการ จากองคการอนามัยโลก รวมทั้งการสนับสนุนจากหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ และ
งบประมาณในการดําเนินงานบางสวน จาก Borrow Dental Milk Foundation, Uk. เพื่อพัฒนารูปแบบ และขยายผล
การใหฟลูออไรดเสริม โดยผานทางนม เพื่อลดโรคฟนผุในเด็ก ภายใตสถานการณของประเทศไทย ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน รวม 5 ป ตั้งแตป พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 โดยเริ่มดําเนินการในนักเรียน ชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 แลวจึงเตรียมการขยายผลและขยายผลการดําเนินงานตอไปในพื้นที่อื่นซึ่งมีสถานการณ
เหมือนกันตั้งแตปที่ 3 และตอเนื่องไปในแผนฯ 9 โดยพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมทุน ระบบบริหาร
จัดการ และเตรียมการขยายผลใหครอบคลุมพื้นที่อื่น ที่มีความเหมาะสมตอไป ภายใตเงื่อนไข และสถานการณ
เชนเดียวกัน 

โดยมีขั้นตอนการดําเนนิงาน ดังนี ้

1. ประสานงานกับหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
2. จัดทําโครงการนมฟลูออไรดปองกันโรคฟนผุ ในประเทศไทย 
3. จัดตั้งคณะกรรมการ ปฏิบัติงาน ตามโครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทย 
4. อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในศูนยรวมนมสวนจิตรลดา ดานเทคนิคการผลิต และผลการตรวจวัด การ

ควบคุมปริมาณฟลูออไรด ในนม ใหอยูในมาตรฐาน และปลอดภัย 
5. ปรับปรุงโรงนม และดําเนินการผลิตนมฟลูออไรด (ขนาด 200 มิลลิลิตร ปริมาณฟลูออไรด 0.5 มิลลิกรัม) 

รวมทั้ง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของนม และปริมาณฟลูออไรดในนม ใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ทุกวัน 

6. ประชุมครู และผูปกครอง เพื่อชี้แจงความจําเปน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามโครงการนมฟลูออไรดใน
โรงเรียน รวมทั้ง บทบาทหนาที่ของผูปกครอง 

7. จัดทําส่ือ เอกสาร และนิทรรศการ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพนัธ และใหความรู เกี่ยวกับนมฟลูออไรดปองกัน
ฟนผุ แกนักเรียน ผูปกครอง ครู และผูที่เกี่ยวของ เปนระยะๆ 

8. บริหารจัดการ ใหนักเรียนไดดื่มนมฟลูออไรด ทุกวันเรียน และเฝาระวังระดับฟลูออไรดในนักเรียน ใหอยูใน
ขนาดที่ปลอดภัย โดยการตรวจวัดปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะเปนระยะๆ ตลอดเวลาดําเนินโครงการ 

9. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ทุก 1 ป และสรุปผลการประเมินโครงการ ในปที่ 3, 4 และ 5 จนส้ินสุด    
โครงการ 

10. ดําเนินการพัฒนาดานวิชาการ เกี่ยวกับฟลูออไรดในการปองกันฟนผุ ภายใตสภาวะการณของประเทศไทย 
และวางแผนขยายผล การพัฒนาโครงการ ใหครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีสถานการณ และเงื่อนไข
เชนเดียวกับ กรุงเทพมหานคร ในระยะตอไป 

 

การควบคุมกํากับปริมาณฟลูออไรด ที่เด็กไดรับ ในเด็กทีด่ื่มนมฟลูออไรด (31) 

องคการอนามัยโลกไดแนะนําวา การวัดปริมาณฟลูออไรดทั้งหมดที่รางกายไดรับจากทุกแหลง เปนส่ิงที่ควร
ทํากอนเริ่มโครงการใหฟลูออไรดเสริม เพื่อปองกันฟนผุ เชนนมฟลูออไรด เกลือฟลูออไรด เพื่อใหแนใจวาเด็กไดรับ  
ฟลูออไรด ในปริมาณต่ําและควรไดรับฟลูออไรดเสริมเพื่อปองกันฟนผุ และควรวัดเปนระยะ ในระหวางการดําเนิน
โครงการ เพื่อตรวจสอบวา เด็กไดรับฟลูออไรดในปริมาณที่มีผล ในการปองกันฟนผุ และปลอดภัย โดยเฉพาะในเด็ก
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อายุต่ํากวา 6 ป ซึ่งในระยะที่มีการสรางฟนอยู การไดรับฟลูออไรดปริมาณมากเกินไป จะทําใหเกิดฟนขุนขาวจนถึง
ตกกระได  

การวัดปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะ เปนตัวชี้วัดที่ดี ในการวัดปริมาณฟลูออไรดทั้งหมด ที่รางกายไดรับ
จากแหลงตางๆ เชน ฟลูออไรดเสริมที่เด็กไดรับจากโครงการ อาหาร และยาสีฟนผสมฟลูออไรด (หากมีการกลืนใน
เด็กเล็ก)  

โครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทย ไดควบคุมดูแลปริมาณฟลูออไรด ที่เด็กควรไดรับใหอยูใน
ปริมาณที่เหมาะสมในการปองกันฟนผุและมีความปลอดภัย โดยการเผยแพรขอมูลแกครู ผูปกครอง และนักเรียน
ผานทางการประชุมครู ผูปกครอง นักเรียน การแจกเอกสาร แผนพับ หนังสือความรูเรื่องนมฟลูออไรด การจัด
นิทรรศการเผยแพรความรูเรื่องนมฟลูออไรด วาในเด็กที่ดื่มนมฟลูออไรดจะไดรับฟลูออไรด ในปริมาณที่เพียงพอและ
มีผลตอการปองกันฟนผุอยูแลว ไมจําเปนตองไดรับฟลูออไรดทางระบบวิธีอื่นๆ และควรระมัดระวัง การกลืนยาสีฟน
ในเด็กเล็ก ซึ่งอาจทําใหไดรับฟลูออไรดในปริมาณสูงได  

นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา เด็กไดรับฟลูออไรดในปริมาณที่เหมาะสม ในการปองกันฟนผุและมี
ความปลอดภัย ทางโครงการฯ ไดมีการควบคุมกํากับปริมาณฟลูออไรดที่เด็กไดรับ โดยการสุมตรวจฟลูออไรดใน
ปสสาวะ ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นตางๆ ของโรงเรียนที่ดื่มนมฟลูออไรด (กลุมศึกษา) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกลุม
อนุบาลปที่ 1 ซึ่งอายุประมาณ 4 ป การสุมตรวจฟลูออไรดในปสสาวะ ทําตั้งแตเริ่มโครงการ (กอนเด็กดื่มนม          
ฟลูออไรด) หลังจากดื่มนมฟลูออไรด 6 เดือน และตรวจซ้ําทุกปในเด็กกลุมเดิมจนส้ินสุดโครงการ เปรียบเทียบกับ   
นักเรียนในโรงเรียนที่ไมไดดื่มนมฟลูออไรด (กลุมควบคุม) การสุมวัดปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะเด็กนักเรียน ใน
กลุมควบคุม เพื่อยืนยันวานักเรียนในกลุมควบคุมไดรับฟลูออไรด ในปริมาณต่ํา กอนเริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ  

วิธีการ (31) 

- ใชวิธีเก็บปสสาวะ แบบ 8 ชั่วโมง แบงเปน 2 ชวงเวลา คือ กอนและหลังดื่มนมฟลูออไรด  
- ศึกษาในกลุมตัวแทนเด็กชวงอายุ 4 ป (อนุบาลปที่ 1), 6 ป (ประถมศึกษาปที่ 1) และ 8 ป 

(ประถมศึกษาปที่ 3)  
- เก็บตัวอยางปสสาวะโดยเจาหนาที่ของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  
- เก็บตัวอยางปสสาวะในโรงเรียนที่ดื่มนมฟลูออไรด 2 โรงเรียน และไมดื่มนมฟลูออไรด 2 โรงเรียน  
- เมื่อการเก็บปสสาวะแตละชวงเสร็จนั้น จะวัดปริมาตรปสสาวะและเก็บตัวอยาง 20 cc เพื่อสง

วิเคราะห ความเขมขนของฟลูออไรด โดยใช Fluoride Specific Electrode โดยมีการตรวจวิเคราะหซ้ํา
ทุก 10 ตัวอยาง ในหองวิเคราะหกองทันตสาธารณสุข และคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

สรุปผลการตรวจปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะ (31) 

1. กอนเริ่มโครงการ เด็กในกลุมศึกษาและควบคุม ไดรับฟลูออไรดในปริมาณต่ํา และควรไดรับฟลูออไรด
เสริม (ตามเกณฑขององคการอนามัยโลก) และเด็กในกลุมควบคุมไดรับฟลูออไรด ในระดับต่ํา
เชนเดียวกับกลุมศึกษา  
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2. เมื่อหลังดําเนินการ 6 เดือนและ 12 เดือน เด็กที่ดื่มนมฟลูออไรดทุกกลุมอายุ ไดรับฟลูออไรดเพิ่มขึ้นใน
ปริมาณที่เหมาะสม สําหรับการปองกันฟนผุและมีความปลอดภัย (ตามเกณฑขององคการอนามัยโลก) 
รวมทั้งเด็กไดดื่มนมฟลูออไรด ตามวัตถุประสงคของโครงการ  

3. ในกลุมอายุ 4 ป ซึ่งเปนกลุมอายุนอยที่สุด และอยูในชวงที่มีการสรางฟน ไดรับการตรวจปริมาณ      
ฟลูออไรดในปสสาวะ อยางตอเนื่องทุกป พบวา เมื่อหลังดําเนินการ 24 เดือนและ 36 เดือน เด็กไดรับ 
ฟลูออไรดเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เหมาะสม สําหรับการปองกันฟนผุและมีความปลอดภัย (ตามเกณฑของ
องคการอนามัยโลก)  

4. เมื่อหลังดําเนินการ 36 เดือน เด็กที่ดื่มนมฟลูออไรดกลุมอายุ 8 ป (เมื่อเริ่มตนโครงการ) ไดรับ            
ฟลูออไรดเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เหมาะสม สําหรับการปองกันฟนผุและมีความปลอดภัย (ตามเกณฑของ
องคการอนามัยโลก) รวมทั้งเด็กไดดื่มนมฟลูออไรด ตามวัตถุประสงคของโครงการ  

5. เมื่อหลังดําเนินการ 6 เดือนและ 12 เดือน เด็กกลุมที่ไมดื่มนมฟลูออไรดทุกกลุมอายุ ไดรับฟลูออไรด
เพิ่มขึ้นจากเมื่อกอนเริ่มโครงการ แตเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กกลุมที่ดื่มนมฟลูออไรด ก็พบวา ยังมี
ปริมาณฟลูออไรดต่ํากวาเด็กกลุมที่ดื่มนมฟลูออไรด และผลการศึกษาในกลุมควบคุมในกลุมอายุ 6 ป 
(เมื่อเริ่มตนโครงการ) เมื่อหลังดําเนินการ 36 เดือน ก็สอดคลองกับการสุมตรวจปสสาวะ เมื่อหลัง
ดําเนินการ 6 เดือนและ 12 เดือน  

 
ประเด็นปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทย (32) ไดแก 

1. การบริหารจัดการใหเด็กดื่มนมฟลูออไรด 
- เด็กไมดื่มนมฟลูออไรด เนื่องจากผูปกครองไมอนุญาต เด็กไมชอบดื่มนมฟลูออไรด คาใชจายที่

ผูปกครองตองจายเองในโรงเรียนเอกชน 
- เด็กที่ดื่มนมฟลูออไรด มีปญหาเรื่องดื่มไมหมด ดื่มมากกวา  1 ถุง ไมดื่มนมที่โรงเรียน เอานมกลับบาน 

2. ปญหาเรื่องผลิตภัณฑนมฟลูออไรด 
- รูปแบบภาชนะใสนม ไมนาสนใจ 
- ไมมีการระบุอายุเด็ก และปริมาณที่ควรดื่มขางถุง 
- นมที่ตั้งไวนอกตูเย็นมากกวา 2 ชั่วโมง นมจะแยกชั้น 
- แจงขอเพิ่ม-ลด จํานวนนมฟลูออไรดอยางไร 

3. ความรู และวิธีปฏิบัติในการดื่มนมฟลูออไรด 
- ดื่มเวลาใดจึงจะใหผลดีที่สุด 
- ดื่มนมฟลูออไรดแลวตองดื่มน้ําตามหรือไม 
- แปรงฟนหลังดื่มนมฟลูออไรดไดหรือไม 
- จําเปนตองดื่มอยางตอเนื่อง จนหมดถุง หรือดื่มเปนระยะๆ ไดหรือไม 
- สามารถนํานมฟลูออไรดไปดื่ม เสาร-อาทิตย ไดหรือไม 
- นมนําไปตมแลว มีผลตอฟลูออไรดหรือไม 
- นํานมที่เหลือไปรวมกัน แลวนํามาแตงรส กล่ิน ไดหรือไม 
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- กินนมจากถุง (ไมใชหลอด) อันตรายหรือไม 
 

แนวทางแกปญหา และขอเสนอแนะ (32) 
 การดําเนินโครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทย ควรมีการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ 
การดําเนินงาน และการประสานงานในโรงเรียนใหเหมาะสม สรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีแกผูเกี่ยวของ 
เพื่อใหเด็ดที่อยูในโครงการ ไดรับประโยชนจากนมฟลูออไรดในการปองกันฟนผุอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ไดแก  

1. การชี้แจงและการใหความรูผูปกครองและนักเรียน 
- ควรใหความรูผูปกครอง โดยผานทางการปฐมนิเทศ การประชุมครูและผ ูปกครอง เอกสาร
สัมพันธครู-ผูปกครอง และควรมีเอกสารเรื่อง วิธีการผลิตนมฟลูออไรด 

- เด็กนักเรียนควรไดรับความรู เรื่องประโยชนของนมฟลูออไรดในการปองกันฟนผุ แดละใน
เรื่องเกี่ยวกับนมฟลูออไรด  โดยการประชุมอบรม การจัดนิทรรศการ การสอนในชั้นเรียน 
รวมทั้งเอกสารตาง ๆ  

- ควรใหทันตแพทยทั้งหมดมีความรู ความเขาใจใหตรงกัน เพื่อจะไดใหความรูที่ถูกตองกับ
ผูปกครอง ที่ไปขอคําแนะนําในเรื่องเหลานี้ดวย 

- ควรจัดใหมีการเยี่ยมชมโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา  เพื่อดูวิธีการผลิตนมฟลูออไรด 
2. การบริหารจัดการใหเด็กดื่มนม 

- ควรใหนักเรียนดื่มนมเลย  ไมควรเก็บไวกินในเวลาอื่น เพราะจะบูดเสีย  โดยครูประจําชั้น
หรือครูที่รับผิดชอบ จะชวยดูแลในสวนนี้ดวย แตถาจําเปนใหเก็บนมไวในตูเย็นที่มี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หลังดื่มนมฟลูออไรดยังไมตองแปรงฟน แนะนําใหแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวัน 

- การดื่มนมมากกวา 1 ถุง/วัน ในกรณีที่มีนมเหลือ ซึ่ง สปช. กําหนดวาหากมีนมเหลือ
เนื่องจากนักเรียนบางคนขาดเรียนใหจัดสําหรับเด็กที่ยังมีปญหา โภชนาการน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑ ถาเด็กอายุ 6 ปขึ้นไป สามารถใหดื่มได แตถาอายุต่ํากวา 6 ป ควรใหดื่มนม
ฟลูออไรดเพียง 1 ถุงตอวัน หากจะดื่มนมเพิ่มขึ้น ควรเปนนมธรรมดา 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑนม 
- การขอลด หรืองดนมโรงเรียนนั้น ทางศูนยรวมนมใหสงเปนจดหมายของดหรือลดไปที่เจาหนาที่ฝาย

ขาย  โดยฝากสงไปกับรถสงนมหรืออาจโทรศัพทแจงไปที่ เจาหนาที่ฝายขายโดยตรง ใหรูลวงหนาอยาง
นอย 2-3 วัน เพื่อใหเตรียมการลดการผลิตนม 

- นมที่มีขนาดบรรจุ 200 cc อาจมากเกินไปสําหรับเด็กเล็ก ควรมีขนาดบรรจุ 150 cc และไมควรใหเด็ก
กัดถุง ใหใชกรรไกรตัดแลวใชหลอด 
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Benefits 
 นมเปนอาหารเสริมสําหรับเด็กในวัยเจริญเติบโต  การเติมฟลูออไรดลงในนมหเด็กดื่มเพื่อหวังประสิทธิภาพ
ของการปองกันฟนผุจากฟลูออไรด เปนอีกวิธีหนึ่งที่งายตอการใชในชีวิตประจําวันและการดื่มนมเปนประจํา
สมํ่าเสมออาจทําใหเด็กไดรับสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายอยางสูง  องคการอนามัยโลกแนะนําวา นมฟลูออไรด
จะใหในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดในแหลงน้ําไมเกิน 0.3 ลานตอลานสวน (2) การผลิตนมฟลูออไรด
เปนวิธีการที่ไมยุงยาก รสชาติคงเดิม ไมเปล่ียนแปลงทั้งสีและกลิ่นของนม ชุมชนที่เหมาะสมกับโครงการนมฟลูออไรด  
ควรเปนชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุสูง มีระดับฟลูออไรดในน้ําดื่มไมเกิน 0.3 ลานตอลานสวน ไมมีโครงการ 
ฟลูออไรดเสริมอื่น ๆ ในชุมชน และมีความเปนไปไดในการผลิตและจัดสงนมฟลูออไรดไดอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น
ยังตองพิจารณาถึงปริมาณฟลูออไรดในอาหาร น้ําดื่มที่เด็กไดรับในแตละวันและการกลืนยาสีฟนของเด็กดวย  
อยางไรก็ตามจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเพื่อตอบคําถามตาง ๆ ที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน (28) เชน อายุที่
เหมาะสมที่สุดในการเริ่มดื่มนมฟลูออไรด ระยะเวลาที่เห็นผลการปองกันฟนผุ ความถี่ของการดื่มนมฟลูออไรด ความ
เขมขนที่เหมาะสมของฟลูออไรดที่เติมในนม ผลของนมฟลูออไรดที่มีตอการปองกันฟนผุ 
 
Time  
 จากการศึกษาของหลายประเทศที่เกี่ยวกับผลการปองกันฟนผุจากการดื่มนมฟลูออไรด  โดยมีความถี่ของ
การดื่มนมต้ังแต 200 ถึง 313 วันตอป พบวา ระยะเวลาของการติดตามผลการปองกันฟนผุของนมฟลูออไรด สามารถ
เห็นผลการลดฟนผุเกิดขึ้นไดตั้งแต 21 เดือน ถึง 5 ป 
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Fluoride Varnish 
 

ประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุของฟลูออไรด มีการบันทึกมาตั้งแตป ค.ศ. 1930 โดยมีการพัฒนาการใช 
ฟลูออไรดเฉพาะที่เพื่อหวังผลใหมีการยึดติดที่ยาวนานขึ้นระหวางฟลูออไรดและผิวฟน เพราะเปนปจจัยหลักในการ
เกิดประสิทธิภาพการปองกันฟนผุ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาฟลูออไรดวารนิชขึ้นมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1964 ภายใตชื่อทาง
การคาวา Duraphat ซึ่งเปน natural resin ประกอบดวย  neutral celophonium base และ NaF ละลายใน ethanol  
(1,2)     ในป ค.ศ. 1975 มีการพัฒนาฟลูออไรดวานิชตัวที่สอง ชื่อ Fluor Protector ซึ่งเปน Polyurethane base 
transparent resin ประกอบดวย  Difluorsilane ละลายใน ethyl acetate และสารละลาย  isoamylpropionate  ชวง
ระหวางค.ศ. 1975 เปนตนมาฟลูออไรดวารนิชถูกนํามาใชอยางแพรหลายแถบประเทศในทวีปยุโรปและประเทศ
แคนาดา (1,3,4) ฟลูออไรดวารนิชเพิ่งจะเขามาสูประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปค.ศ. 1991 และในป ค.ศ.1994 องคการ
อาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ไดรับรองใหฟลูออไรดวารนิชเปนวัสดุทางการแพทยที่ใชแกเสียวฟน
และเปน cavity liner แตไมใช Therapeutic topical fluoride ซึ่งในขณะนั้นฟลูออไรดวารนิชจึงจัดเปนการใชแบบ 
“Off –Label” สําหรับการปองกันฟนผุหรือยับยั้งฟนผุโดยมิไดระบุไวในฉลาก หรือขอบงชี้ในการใชงาน  แตแนวโนม
การใชฟลูออไรดวารนิช กระจายไปอยางรวดเร็วทั้งในคลินิกและการศึกษาวิจัยทางทันตกรรมปองกัน จนกระทั่งในป  
ค.ศ.1998 ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (ADA) ยอมรับวา Duraphat เปนวัสดุในการปองกันฟนผุ (3,4) 
โดยความเขมขนของฟลูออไรดวารนิชยี่หอตางๆที่มีใชในปจจุบันไดแสดงดังในตารางที่ 1 
 
Efficacy 
 

การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟลูออไรดวารนิชในการลดการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม สวน
ใหญเปนการศึกษา Duraphat และ Fluor Protector พบวาประสิทธิภาพการลดฟนผุในฟนน้ํานมจะมีคาไดตั้งแตรอย
ละ 5.3 ถึง 43.8 โดยการศึกษาสวนใหญพบวาไมมีความแตกตางกันเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม(ตารางที่ 2) การใช
ฟลูออไรดวารนิชในบริเวณที่เริ่มมี initial caries พบวาสามารถลดฟนผุทั้งดานบดเคี้ยว(3,7,11)  และดานประชิดของฟน
(3,5,12,13) การใชฟลูออไรดวารนิชเหมาะสมในการนํามาใชกับเด็กเล็กที่ไมสามารถใหความรวมมือได เนื่องจากการใช
ฟลูออไรดชนิดนี้ตองการความรวมมือจากเด็กนอยกวาการเคลือบฟลูออไรดชนิดวุน  นอกจากนี้ ฟลูออไรดชนิดวารนิช
ยังมีคุณสมบัติที่สามารถยึดติดกับผิวเคลือบฟนไดดี ทําใหมีการใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว ไมกอใหเกิดความ     
เจ็บปวด มีความปลอดภัยสูงเพราะลดการกลืนฟลูออไรด (1,4,5,7,8,9)  และลดการเกิด gag reflex(10) แตฟลูออไรดวารนิช 
เชน Duraphat  มีขอดอยคือการติดสีน้ําตาลชั่วคราวที่ผิวฟน  ซึ่งควรอธิบายใหผูปกครองและผูปวยทราบกอน       
การใช (1,3,10) 
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ตารางที่ 1 แสดงความเขมขนของฟลูออไรดในฟลูออไรดวานิช (3,5,6)  
 

ผลิตภัณฑ ผูผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ ความเขมขน ปริมาณ F-ในการทา 
0.3-0.5 ml. 

Duraphat Colgate Oral 
Pharmaceuticals 

Tube (10 ml) 5% NaF (2.26 % F -) 
22.6 mg F-/ ml, 

22,600 ppm 

6.8-11.3 

Duraflor Pharmascience Tube (10 ml) 5% NaF (2.26 % F -) 
22.6 mg F-/ ml, 

22,600 ppm 

6.8-11.3 

Fluor 
Protector 

Ivoclar-Vivadent, 
Amherst NY 

Single dose of 0.4 ml 
Ampules of 1.0 ml 

1% Difluorsilane(0.1% F -) 
1 mg F-/ ml, 
1,000 ppm 

0.3-0.5 

Cavity Shield Omni,West Palm 
Beach FL 

Single dose of 0.25 ml 
or 0.4 ml 

5% NaF (2.26 % F-) 
22.6 mg F-/ ml, 

22,600 ppm 

6.8-11.3 

Bifluorid 12 VOCO Chemi   
GmbH,Cuxhaven

Germany 

_ 6% NaF (2.71 % F-) 
+6%CaF2 (2.92% F-) 

46.3 mg F-/ ml, 
56,300 ppm 

17.4-28.1 

 
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของฟลูออไรดวานิชในการลดฟนผุในฟนน้ํานม (11,12,14,15,16,17,18) 

 

ผูวิจัย ชนิดของฟลูออไรด ความถี่ของ 
การใช (ป) 

ระยะเวลา 
ที่ศึกษา(เดือน) การลดฟนผุ % P-value 

Murray และคณะ1977 2.26% F (Duraphat) 2 24 7.4 NS 
Holm 1979 2.26% F (Duraphat) 2 24 43.8 <0.01 
Grozdka และคณะ1982 2.26% F (Duraphat) 2 24 5.3 NS 

2.26% F (Duraphat) 2 20 6.9 NS Clark และคณะ1985 

0.7% F (Fluor Protector) 2  10.3 NS 
Frostell และคณะ1991 2.26% F (Duraphat) 2 24 37.2 <0.01 
Twetman และคณะ1996 0.1 %F (Fluor Protector) 2 24 30.0 <0.05 
Petersson และคณะ 1998 0.1% F (Fluor Protector) 2 24 6.4 NS 
NS = ไมแตกตางจากกลุมควบคุม 
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Feasibility 
 

เนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีการผลิตฟลูออไรดวารนิช ทําใหตองมีการนําเขาฟลูออไรดวารนิช ซึ่งปจจุบนั
มีการนําเขาและนิยมใช Duraphat จัดจําหนายโดยบริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้นในการ
ประเมินตนทุนจะคิดคํานวณจาก Duraphat ซึ่งเดิมมีราคาหลอดละ 2,000 บาท  ตอมามีการลดราคาลงเหลือ 1,284 
บาท และจากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงคาใชจายในการทา Duraphat แตละครั้ง  ในกลุมเด็กเล็ก  

-  สําหรับการทาฟนหนา 4 ซี่ปริมาณฟลูออไรดที่ใชประมาณ 0.1มล.(19) ซึ่งจะมีตนทุนของฟลูออไรดวารนิช 
ประมาณ 12.84 บาท  

-  กรณีที่ทามากกวา 4 ซี่หนาในแตละครั้งจะใชปริมาณฟลูออไรดวารนิชประมาณ 0.3-0.5มล.(3,8,12) ซึ่งจะมี
ตนทุนประมาณ 38.52-64.2 บาท  

นอกจากนี้ยังตองคิดตนทุนคาแปรงเพื่อใชในการทาฟลูออไรดวารนิช มีตนทุนประมาณ 3 บาท/ ชิ้นและสําลี
เพื่อเช็ดฟนใหแหง ในการทาแตละครั้งจะใชปริมาณสําลีที่ตางกัน ยกตัวอยางเชน ทาฟนหนา4 ซี่จะใชสําลีอยางนอย  
1 ชิ้น มีตนทุนประมาณ 1.82 บาท/ชิ้น  และถามีการทามากกวา  4 ซี่หนา ใชสําลีประมาณ 4 ชิ้น  ซึ่งจะมีตนทุน
ประมาณ 7.27 บาท รวมตนทุนของการทาฟลูออไรดวานิชโดยประมาณ คือ 20-75 ขึ้นกับจํานวนฟนที่ทา 

 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาใชจายในการทาฟลูออไรดวารนิชในแตละครั้ง 

 

 Component Cost Cost/Application  

Duraphat 

      : apply four maxillary teeth  
      : apply full mouth 

1,284 บาท/10 มล.(1 หลอด ) 
 

 
  12.84 บาท  ( 0.1 มล.) 

38.52-64.2 บาท (0.3-0.5 มล.) 

Brush tip 3 บาท/1 ชิ้น 3 บาท 
Cotton roll 
      : apply four maxillary teeth 
      : apply full mouth 

55 บาท/แพ็ค 
 
 

รวมตนทุนโดยประมาณ 

1.8 บาท/ ชิ้น 
3.6 บาท (2 ชิ้น/ครั้ง) 
7.27 บาท (4 ชิ้น/ครั้ง) 

19.44-74.47 

หมายเหตุ: ราคาตนทุน Duraphat และ Cotton roll ไดจากการสอบถามผูจัดจําหนาย 
                ราคา Brush tip ไดจากการคํานวณคาเงินดอลลารสหรัฐ 

 
การใชฟลูออไรดในระดับชุมชน  

การใชฟลูออไรดในระดับชุมชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมฟลูออไรดในกลุมประชาชน เชน โรงเรียน     
หมูบาน ตําบล ซึ่งไมใชปจเจกบุคคล  

จากขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคฟนผุในเด็กไทย แสดงใหเห็นวา การกระจายของโรคฟนผุ มีลักษณะเบ
ขวา (positive skewness) กลาวคือ เด็กสวนใหญมีฟนผุอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม ยังพบวามีเด็กอยูสวนหนึ่งที่ยัง
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มีคา dmft อยูคอนขางสูง แสดงใหเห็นวาเด็กมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุแตกตางกัน และการใชฟลูออไรดใน    
ชุมชนที่มีความเสี่ยงที่ตางกัน ควรมีวิธีการที่แตกตางกันดวย  

เนื่องจากปจจุบัน ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่จะเปนจุดแบง ระดับความเสี่ยงตอการเปนโรคของ
ประชากร จึงไดพิจารณาเกณฑระบุความเสี่ยงของชุมชน โดยใชการกระจายของคา dmft ในกลุมอายุ 3 ป จากขอมูล
การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4 ป พ.ศ.2537 และไดนําเสนอตัวอยาง ในการกําหนด cut off point ใน
กลุม 3 ป ดังนี้ ในการพิจารณาการดําเนินโครงการฟลูออไรด ในกลุมเด็กเล็ก ตั้งแต 6 เดือน - 3 ป  

การจัดทําเกณฑ ที่ประชุมไดใชคาเฉลี่ย dmft ของฟนน้ํานมเด็ก กลุมอายุ 3 ป ซึ่งเทากับ 3.4 ซี่ตอคน และ
คา standard error (S.E.) ซึ่งเทากับ 0.089 เปนหลักเกณฑในการกําหนด cut off point ในกลุมอายุนี้ เมื่อนําคาเฉลี่ย 
± 2 S.E. จะอยูในชวง 3.23-3.57 ดังนั้น การกําหนดคา dmft ที่ 4 ซึ่งเปนคาที่จัดอยูในระดับสูง จะครอบคลุมเด็กรอย
ละ 40 จึงสรุปเกณฑในการระบุใหชุมชนใดๆ เปนชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ตอโรคฟนผุในฟนน้ํานม ดังนี้  
"ชุมชนใด ที่เด็กอายุ 3 ป ในชุมชน มีคา dmft 4 ซี่ขึ้นไป ตั้งแตรอยละ 40 ใหพิจารณาวา ชุมชนนั้นจัดอยูในกลุมเส่ียง
สูง" (20) 
 สําหรับการพิจารณาการใหฟลูออไรดในระดับชุมชนนั้น  ควรใชเกณฑในการพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงใน
ระดับชุมชนดังที่ไดกลาวขางตน ซึ่งนอกจากทันตแพทยจะเปนผูที่ใหบริการแลวนั้น กลุมบุคคลากรทางทันตสาธารณสุข
ก็สามารถเปนผูใหบริการไดถาไดรับการอบรมมาแลว ทําใหลดตนทุนลง  
 
แนวทางการดาํเนินงานในชมุชน 

เนื่องจากการที่ฟลูออไรดวารนิชมีการใชงานที่งาย ไมจําเปนตองอาศัยเครื่องมือมากจึง สามารถใหบริการ
เชิงรุกไดในหลายพื้นที่ เชน ศูนยเด็กเล็ก สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาล โดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่ผานการอบรม 
ในขั้นตอนการวางแผนงานควรเริ่มจากการรูจักชุมชน เพื่อทราบถึงศักยภาพของชุมชน  ความตองการของชุมชน และ
ขอจํากัดในการเขาถึงคนในชุมชนนั้น(21) เจาหนาที่ที่เขามามีสวนรวมจะตองมีการทํางานรวมกันเปนทีม มีความเขาใจ
ถึงวัตถุประสงคของการนําฟลูออไรดวารนิชมาใชและมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการปองกันฟนผุในกลุมเด็กเล็ก 

อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ที่ไมสามารถใหการรักษาในเชิงรุกได จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือ
จากผูปกครองในการนําเด็กเขามารับการบริการ โดยตองหาแนวทางและมาตราการที่เหมาะสมในการใหผูปกครอง
เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพชองปากของบุตรหลาน  เชน การใหความรูแกผูปกครองพรอมแจกเอกสาร
ประกอบ  การใหความสะดวกในการเขาถึงบริการ  รวมถึงการมีระบบนัดที่ตอเนื่อง(21) ซึ่งยังคงมีความจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากเจาหนาที่ในพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตอไป 
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Implementation 
 

การใชฟลูออไรดวารนิช มีขั้นตอนดังนี ้
1. การทําความสะอาดฟน ผูผลิตสวนใหญแนะนําใหขัดฟนกอนการทาฟลูออไรดวารนิช แตมีหลาย

การศึกษาแนะนําวาไมมีความจําเปนที่จะตองขัดฟนกอน เพียงใหคนไขแปรงฟนกอนการทาก็เพียงพอ
(3,8,13,22) เนื่องจากแผนคราบจุลินทรียที่เกาะบนผิวฟนไมไดทําใหการดูดซึมของฟลูออไรดลดลง (23,24) 
หรือเพียงเช็ดฟนใหแหงดวยสําลีหรือผากอซ (3) จึงเปนขอดีสําหรับผูปวยที่กลัวหรือไมใหความรวมมือ
ในการขัดฟน 

2. กันน้ําลายในแตละบริเวณโดยใชสําลีหรือผากอซ  โดยไมจําเปนตองใหฟนแหงมากนัก เนื่องจาก
ฟลูออไรดวารนิชสามารถแข็งตัวไดบนผิวฟนที่มีความชื้น (3,4,8) 

3. ทาฟลูออไรดวารนิชบางๆดวยพูกันหรือกอนสําลีเล็ก ๆ (3,4,8,22) ควรใชไหมขัดฟนรวมดวยเพื่อให          
ฟลูออไรดวารนิชสัมผัสกับดานประชิดของฟน3 และควรหลีกเลี่ยงการทาลงบนบริเวณเนื้อเยื่อออน (8,22) 
โดยใชฟลูออไรดวารนิชประมาณ 0.1 มล. ตอการทาฟนหนา(2.0 มก.ฟลูออไรด) (19) และใชฟลูออไรด      
วารนิชประมาณ 0.3-0.5 มล.ในการทาฟนน้ํานมทั้งหมด ปริมาณฟลูออไรดที่ใชในการทาฟนน้ํานม 
แสดงในตารางที่ 1 

4. ในการทาใชเวลาประมาณ 1-4 นาที ขึ้นกับจํานวนฟนที่ทา ฟลูออไรดวารนิชแข็งตัวเร็วในเวลาไมกี่วินาที  
และสามารถแข็งตัวในบริเวณที่มีความชื้น (3,8)    

5. ภายหลังการทาฟลูออไรดวารนิชแลว ใหงดการแปรงฟนในวันนั้น  สวนอาหารและน้ําดื่มไดมีคําแนะนํา
ที่แตกตางกันดังนี ้ 
- ใหทานอาหารออนในวันนั้น(4,15) 

- ใหหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําอยางนอย 2 ชั่วโมง, หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหาร 4 ชั่วโมงและหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารหยาบหรือแข็งประมาณ 24 ชั่วโมง (7)  

- ใหหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร 2-4 ชั่วโมง (3,15) 

- ใหหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง 4 ชั่วโมงโดยสามารถดื่มน้ําและอาหารออนได(8) 
เนื่องจากการยึดอยูของฟลูออไรดวารนิชจะมีผลตอการดูดซึมฟลูออไรดไอออนเขาสูผิวเคลือบฟนใน 24     

ชั่วโมง ซึ่งคําแนะนําที่มีความเหมาะสมในกลุมเด็กเล็ก คือ แนะนําหลีกเลี่ยงการทานอาหารแข็ง 4ชั่วโมง สามารถดื่ม
น้ําและทานอาหารได และหามแปรงฟนใน 24 ชั่วโมง  

 
ความถี่ที่ทาฟลูออไรดวารนชิ 
มีการแนะนําความถี่ที่ใชดังนี้ 
1. ทาทุก 6 เดือน มีหลายการศึกษาแนะนําใหทาทุก 6 เดือน (3,7,14) ในกลุมเด็กที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้

การทาในกลุมที่ไมมีฟนผุก็ไมมีความแตกตาง (12) 
2. ทาทุก 3 เดือนในกลุมเด็กที่มีความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนใหผูปกครองและผูปวย

มีความสนใจในการปองกันฟนผุ (19) แตผลในการปองกันฟนผุในการทาทุก 3 เดือนไมแตกตางกับการ
ทาทุก 6 เดือน (9)   
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3. ทา 3 ครั้งใน 1 สัปดาหตอ 1 ปเปนระยะเวลา 3-4 ป จะมีประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุ 46-67% ซึ่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ 30 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับการทาทุก 6 เดือน หรือ ทุก 12 เดือน (3,25)   

 
 โดยสรุปการศึกษาสวนใหญแนะนําใหทาทุก 6 เดือนในกลุมที่มีความเสี่ยง สําหรับการทา 3 ครั้งใน 1 
สัปดาหตอ 1 ป พบวามีประสิทธิภาพสูงกวา การทาทุก 6 เดือน แตเมื่อพิจารณาในเรื่องความคุมทุนแลวจะมี
คาใชจายที่สูงกวาและทําใหขาดการกระตุนในการใหความรูในการดูแลสุขภาพชองปากและพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารอยางตอเนื่อง ซึ่งมีความจําเปนในการที่จะปองกันการเกิดฟนผุนอกเหนือจากประสิทธิภาพของฟลูออไรดวาร
นิชเพียงอยางเดียว สําหรับขอพิจารณาในการประเมินระดับความเสี่ยงตอโรคฟนผุของเด็กจะตองมีลักษณะขอใดขอ
หนึ่ง หรือมากกวา ดังนี้ (26) 

1. เด็กที่มีโรคทางระบบ ซึ่งการรักษาโรค ทําใหมีการหลั่งน้ําลายนอย (xerostomia) เชน การไดรับการ
ฉายรังสี ไดรับเคมีบําบัด เพื่อการรักษาโรคมะเร็งที่ศีรษะ และคอ หรือกําลังไดรับ xerogenic drugs 
เชน anticholinergic, sedatives, antipsychotics, antihistamines, diuretics และ 
antihypertensives เปนตน  

2. บุคคลในครอบครัวมีประวัติของโรคฟนผุสูง โดยเฉพาะถาเปนผูที่ดูแลเด็ก และโรคฟนผุนั้นยังไมไดรับ
การรักษา  

3. มีนิสัยการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง เชน การเลี้ยงดูดวยนมขวด อยางไมเหมาะสม และ/หรือ การ
บริโภคอาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูง  

4. ครอบครัวมีทัศนคติ และสภาพสังคม ที่ไมเอื้ออาทรตอการดูแล และปองกันสุขภาพของฟนและชองปาก 
5. มีฟนหนาลางผุ  
6. มี 2 ใน 3 ของกรณีตอไปนี้  

-  มีฟนผุที่บริเวณดานเรียบ (smooth surface caries) > 1 cavity  
-  มีฟนผุชนิด active (soft, open caries) > 2 cavities  
-  มีฟนผุซ้ํา (secondary caries)  

7. มีฟนผุเพิ่มขึ้น (Caries increment) > 2 cavities/ป ในผูที่ไดรับการรักษา complete case แลว และ
กลับมารับการตรวจเปนระยะ  

 
การกลืนฟลูออไรด และความเปนพิษ (Fluoride ingestion and toxicity) 
การใชฟลูออไรดวารนิช มีการใชปริมาณที่นอย ทําใหชวยลดการเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตรายดังนี้ ถามี

การกลืนฟลูออไรดลงไปทั้งหมด 0.1 มล. ปริมาณที่กลืนเขาไปจะมีคาใกลเคียงกับปริมาณฟลูออไรดเม็ดที่เด็กสามารถ
ทานไดโดยไมเปนอันตราย (19) และเมื่อใชฟลูออไรดปริมาณ 0.5 มล.อาจมีการกลืนไดประมาณ 5.0-5.2 มก.(27) หรือ 
ถามีการกลืนทั้งหมดเด็กจะไดรับฟลูออไรด 11.3 มก.(21)  ซึ่งไมเปนอันตรายตอรางกายเมื่อคํานวณคา PTD ของ      
ฟลูออไรด (5 มก./กก.)   

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงปริมาณฟลูออไรดในพลาสมาพบวาการทาฟลูออไรดวารนิช ทําใหมีความ
เขมขนสูงสุดในพลาสมา 3.2 - 6.3 ไมโครโมล ใน 2 ชั่วโมงหลังทา และลดลงอยางรวดเร็วใน 2 ชั่วโมงแรก หลังจาก
นั้นลดลงอยางชาๆ (3)  เมื่อเปรียบเทียบกับยาสีฟนผสมฟลูออไรด ยาเม็ดฟลูออไรด  1 mgF และฟลูออไรดเจลมี
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ปริมาณในพลาสมาดังนี้  3.63 ± 0.45 ไมโครโมล/ ลิตร, 4.47± 0.47 ไมโครโมล/ ลิตรและ 16-76 ไมโครโมล/ ลิตร 
ตามลําดับ (28,29) ซึ่งบงบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดอันตรายตอรางกายนอย 

สําหรับขอควรระวังในการทาฟลูออไรดวารนิช คือการใชในผูปวยที่มีประวัติ Allergy หรือ Asthma  
 

Benefits 
 จากประสิทธิภาพและขอดีในการใชฟลูออไรดวารนิชเพื่อปองกันฟนผุดังที่กลาวมาแลวขางตน  แสดงใหเห็น
วาฟลูออไรดมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในกลุมเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่ไมสามารถใหความรวมมือได นอกจากนี้
ยังมีขั้นตอนการใชที่งาย จึงมีความเปนไปไดในการที่จะนาํมาใชในชุมชนโดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่ไดรับการอบรม 
 
Time  

การใชฟลูออไรดวารนิชเพื่อปองกันฟนผุสามารถทําไดถามีงบประมาณเนื่องจากเปนวิธีที่ตนทุนคอนขางสูง
กวาวิธีอื่น และตองทําอยางนอยทุก 6 เดือนโดยมีระยะเวลาที่เห็นผลการลดฟนผุจากรายงานประมาณ 20-24 เดือน   
 

 
 
 
 
 



 

Fluoride Varnish 59

References 
 

1. Strohmenger L, Brambilla E. The use of fluoride varnishes in the prevention of dental caries: a short 
review. Oral Dis 2001; 7(2): 71-80. 

2. Shen C, Autio-gold J.  Assessing fluoride concentration uniformity and fluoride release from three 
varnishes. J Am Dent Assoc. 2002; 133(2): 176-182. 

3. Beltran-Aguilar ED, Goldstein JW, Lockwood SA.  Fluoride varnishes. a review of their clinical use, 
cariostatic mechanism, efficacy and safety. J Am Dent Assoc.  2000; 131(5): 589-596. 

4. Bawden JW. Fluoride varnish. a useful new tool for public health dentistry. J Public Health Dent 
1998;58(4):266-269. 

5. Hicks J, Wild T, Flaitz CM, Seybold S.  Fluoride varnishes and caries development in primary tooth 
enamel: an in vitro study. ASDC J Dent child. 2001; 68(5-6): 304-310. 

6. จิราภรณ แตวีระพิชัย ฟลูออไรดวารนิชสําหรับปองกันฟนผุในเด็ก เอกสารรายงานวิชาการ กลุมสรางเสริมทันต
สุขภาพ กองทันตสาธารณสุข 2547 

7. Autio-Gold JT, Courts F.  Assessing the effect of fluoride varnish on early enamel carious lesions in 
the primary dentition. J AM Dent Assoc. 2001; 132(9): 1247-1253.  

8. Hawkins R, Locker D, Noble J, Kay EJ.  Prevention Part 7: professionally applied topical fluorides for 
caries prevention. Br Dent J. 2003; 195(6) 313-317. 

9. Ogard B, Seppa L, Rolla G. Professional topical fluoride applications-clinical efficacy and mechanism 
of action. Adv Dent Res 1994;8(2): 190-201. 

10. Hawkins R, Locker D, Noble J. et al.  A comparison of the costs and patient acceptability of 
professionally applied topical fluoride foam and varnish. J Public Health Dent 2004; 64(2): 106-110. 

11. Murray JJ, Winter GB, Hurst CP. Duraphat fluoride varnish. a 2-year clinical trial in 5-year-old 
children. Br Dent J. 1977; 143(1): 11-17. 

12. Petersson LG, Twetman S, Pakhomov GN. The efficiency of semiannual siline fluoride varnish 
applications: a two-year clinical study in preschool children. J Public Health Dent 1998; 58(1): 57-60 

13. Peyron M, Matsson L, Brikhed D.  Progression of approximal caries in primary molars and the effect 
of Duraphat treatment. Scand J Dent Res 1992; 100(6): 314-318. 

14. Holm AK. Effect of a fluoride varnish (Duraphat®) in preschool children. Community Dent Oral 
Epidemiol 1979; 7(5): 241-245.  

15. Grodzka K, Augstyniak L, Budny J. et al. Caries increment in primary teeth after application of 
Duraphat®  fluoride varnish. Community Dent Oral Epidemiol 1982; 10(2): 55-59.  

16. Clark DC, Stamm JW, Quee TC, Robert G.  Results of the Sherbrooke-Lac Megantic fluoride varnish 
study after 20 months. Community Dent Oral Epidemiol 1985; 13(2): 61-64. 



 

Fluoride Varnish 60

17. Frostell G, Birkhed D, Edwardsson S. et al.  Effect of partial substitution of invert sugar for sucrose in 
combination with Duraphat treatment on caries development in preschool children: the Malmo 
Study.Caries Res 1991; 25(4): 304-10.  

18. Twetman S, Petersson LG, Pakhomov GN. Caries incidence in relation to salivary mutans 
streptococci and fluoride varnish applications in preschool children from low- and optimal-fluoride 
areas. Caries Res 1996; 30(5): 347-53.  

19. Weinstein P, Domoto P, Koday M, Leroux B. Results of a promising open trial to prevent baby bottle 
tooth decay: a fluoride varnish study. ASDC J Dent Child 1994; 61(5-6): 338-341. 

20. สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การใชฟลูออไรดในระดับชุมชน ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแควร อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี วันที่ 11-13 มีนาคม 2540 กลุมงานทันตกรรมปองกัน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข.  

21. Iowa Access to Baby and Child Dentistry (ABCD) Program model. www.idph.state.ia.us/hpcdp/oral_ 
health_content/common/pdf/abcdmodel.pdf 

22. Vaikuntam J. Fluoride varnishes: should we be using them?. Pediatr Dent. 2000; 22(6): 513-516. 
23. Seppa L. Effect of dental plaque on fluoride uptake by enamel from a sodium fluoride varnish in vivo. 

Caries Res 1983; 17(1): 71-75. 
24. Hellwig E, Klimek J, Schmidt HF, Egerer R. Fluoride uptake in plaque-covered enamel after treatment 

with the fluoride lacquer Duraphat. J Dent Res 1985; 64(8): 1080-1083. 
25. Petersson LG, Twetman S, Dahlgren H. et al. Professional fluoride varnish treatment for caries 

control: a systematic review of clinical trials. Acta Odontol Scand 2004; 62(3): 170-176. 
26. สิทธิชัย ขุนทองแกว และคณะ. เอกสารเรื่อง เกณฑมาตรฐานที่ใชในการคัดกรองบุคคล ที่เส่ียงตอโรคฟนผุ โรค

ปริทันต และการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หัวขอ เกณฑการคัดกรองบุคคล ที่เส่ียงตอฟนผุ. พิมพเผยแพร
โดย กลุมงานทันตกรรมปองกัน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  

27. Roberts JF, Longhurst P.  A clinical estimation of the fluoride use during application of a fluoride 
varnishes. Br Dent J 1987; 20(12): 463-466. 

28. Ekstrand J, Koch G, Lingren LE, Petersson LG. Pharmacokinetics of fluoride gels in children and 
adults. Caries Res 1981; 15(3); 213-220. 

29. Ekstrand J, Koch G, Peterson LG.  Plasma fluoride concentration in pre-school children after 
ingestion of fluoride tablets and toothpaste. Caries Res 1983; 17(4); 379-384.  


