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แนวทางการใชฟลูออไรดสําหรับเด็ก 
 

ปจจุบันโรคฟนผุยังคงเปนปญหาทันตสาธารณสุขของประเทศไทย จากผลการสํารวจสภาวะทันต-
สุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 6 พ.ศ. 2549-2550 พบวาในเด็กอายุ 3  5 และ 12 ป มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุรอย
ละ 61.4 80.6 และ 56.9 ตามลําดับ(1 ) จากผลสํารวจครั้งนี้พบวา ความชุกในการเกิดโรคฟนผุลดลงจากเดิม
เพียงเล็กนอย จึงนับวายังคงเปนปญหาที่ตองการการปองกันและแกไข 

การใชฟลูออไรดเปนวิธีที่ยอมรับกันทั่วไปวาสามารถปองกันฟนผุไดอยางมีประสิทธิภาพ(2 ) ผลใน
การปองกันฟนผุของฟลูออไรดเปนผลเฉพาะที่บนผิวฟนและบริเวณรอบ ๆ ตัวฟน (topical effect) มากกวา
ผลจากทางระบบ (systemic effect) กลไกหลักที่สําคัญของฟลูออไรดในการปองกันฟนผุคือ การสงเสริมการ
สะสมของแรธาตุที่ผิวฟน (enhancement of tooth mineralization) และทําใหเกิดการยอนกลับของการละลาย
ตัวของแรธาตุที่ผิวฟน (reversal of tooth demineralization)  ฟลูออไรดในความเขมขนต่ํา นอยกวา 1 สวนใน
ลานสวน (ppm) สามารถกระตุนใหเกิดการสะสมแรธาตุคืนกลับ (remineralization)  สวนผลตอผลึกของฟน
พบวาฟลูออไรดที่ระดับ ≤ 100 ppm จะแทนที่ในผลึกไฮดรอกซีอะปาไทต (Hydroxyapatite) เกิดเปนฟลูออ
โรอะปาไทต (Fluoroapatite) และไฮดรอกซีฟลูออโรอะปาไทต (Hydroxyfluoroapatite) เมื่อมีฟลูออไรด
ความเขมขนสูงมากกวา 100 สวนในลานสวน จะทําใหเกิดเปนแคลเซียมฟลูออไรด (Calcium fluoride)  และ
อาจแตกตัว เกิดการแลกเปลี่ยนแรธาตุสรางเปนฟลูออโรอะปาไทต และไฮดรอกซีฟลูออโร-อะปาไทตได 
พบวาผลึกใหมนี้มีคาพีเอชวิกฤต (Critical pH) 4.5 ซ่ึงต่ํากวาผลึกไฮดรอกซีอะปาไทตที่มีคาพี-เอชวิกฤต 5.5 
จึงมีความทนตอการละลายจากกรดไดดีกวาผลึกไฮดรอกซีอะปาไทต (3-4)   
 
การใชฟลูออไรดมีหลายรูปแบบเชน  

1. การใชฟลูออไรดระดับบุคคล ไดแก  
- ฟลูออไรดเฉพาะที่ใชโดยตัวผูปวยเอง (Self - applied fluoride) เปนการใชฟลูออไรดที่มีความ

เขมขนต่ํา ไดแก ยาสีฟนผสมฟลูออไรด (Fluoride toothpaste) ยาอมบวนปากผสมฟลูออไรด (Fluoride 
mouthrinse) และฟลูออไรดเสริม (Fluoride supplement)  

- ฟลูออไรดที่ใชโดยทันตแพทยหรือทันตบุคลากร (Professional applied fluoride) เปนการใช
ฟลูออไรดที่มีความเขมขนสูง ไดแก การเคลือบฟลูออไรดเจล (Fluoride gel application) และการทา
ฟลูออไรดวารนิช (Fluoride varnish application)  

2. การใชฟลูออไรดในชุมชน ไดแก การเติมฟลูออไรดในน้ําดื่ม (Water fluoridation) และการเติม
ฟลูออไรดในนม (Fluoridated milk) 
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ปญหาของการใชฟลูออไรดที่พบไดมากที่สุดคือการเกิดฟนตกกระ (Dental fluorosis) จากขอมูล
สํานักทันตสาธารณสุข 2549-2550 ประเทศไทยพบฟนตกกระรอยละ 5.8 โดยมีคาดัชนีฟนตกกระในระดับ
ชุมชน (Fluorosis Community Index or FCI) อยูในระดับเล็กนอย (1 )   ซ่ึงฟนตกกระที่พบสัมพันธกับปริมาณ
ฟลูออไรดในน้ําดื่ม แนวทางการใชฟลูออไรดสําหรับเด็กที่จัดทําขึ้นนี้ ไดพิจารณาถึงหลักฐานทางวิชาการ 
ปญหาฟนผุของเด็กไทยที่อยูในระดับสูงและการเกิดฟนตกกระในระดับต่ํา เพื่อใหเกิดการใชฟลูออไรดอยาง
มีประสิทธิภาพ คุมคา และปลอดภัย จึงแนะนําแนวทางการใชดังนี้ 
 

ยาสีฟนผสมฟลูออไรด 
การใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดสามารถลดฟนผุไดรอยละ 25(5) แนะนําใหใชในทุกกลุมอายุเพราะเปน

การปองกันฟนผุขั้นพื้นฐานโดยแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดอยางนอยวันละ 2 คร้ัง คือ เชาและกอน
นอน ปญหาของการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดในเด็กคือ การกลืนยาสีฟน ซ่ึงจะสงผลใหเด็กไดรับฟลูออไรด
เกินและเพิ่มโอกาสเกิดฟนตกกระ เพื่อลดโอกาสเกิดผลขางเคียงจากการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดแนะนําการ
ใชดังตารางที่ 1  การใชยาสีฟนในเด็กเล็กจะตองใชดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะชวงกอนอายุ 2 ป เปน
ชวงที่เสี่ยงตอการเกิดฟนตกกระของฟนหนาแทบนมากที่สุด(6) สวนการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดในเด็กที่
สามารถควบคุมการกลืนไดแลวควรบวนน้ําแตนอย เพื่อใหฟลูออไรดอยูในชองปากมากที่สุด 

 

ตารางที่ 1 การใชยาสฟีนผสมฟลูออไรด 

อายุ ปริมาณฟลูออไรด 
ในยาสีฟน (ppm) 

ปริมาณยาสีฟน คําแนะนําเพิ่มเติม 
 

ฟนขึ้นถงึ < 3 ป 500 แตะแปรงเปนชั้นบาง ๆ
(Smear ) 

ผูปกครองแปรงฟนให และ
เช็ดฟองออก 

3 ถึง 6 ป 500 – 1000 ความยาว 5 มม. 
(Pea-size) 

ผูปกครองบีบยาสีฟนให
และชวยแปรงฟน 

> 6 ป 1000 (+) ความยาว 1-2 ซม. ใหเดก็แปรงเอง 
 

ยาอมบวนปากผสมฟลูออไรด 
 การใชยาอมบวนปากผสมฟลูออไรดพบวาสามารถปองกันฟนผุไดรอยละ 28(7)  ยาอมบวนปากผสม
ฟลูออไรดที่ใชไดแก 0.05% Sodium fluoride (NaF) แนะนําใหใชวันละครั้ง และ 0.2% Sodium fluoride 
แนะนําใหใชอาทิตยละ 1-2 คร้ัง และควรเลือกใชชนิดที่ไมมีแอลกอฮอลเปนสวนผสมใหเด็ก  

ขอบงชี ้ 
ผูที่อายุ > 6 ป และมีความเสีย่งตอการเกดิฟนผุปานกลางถึงสูง (ภาคผนวก) 
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วิธีใช  
 อมและกลั้วทัว่ปาก ใชปริมาณ 5-10 มิลลิลิตร อยางนอย 1 นาที  
 ไมควรดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารหลังใชอยางนอย 30 นาที  
 ไมควรใชในเวลาเดียวกับการแปรงฟนเพิ่มความถี่ในการสัมผัสกับฟลูออไรด 

 
ฟลูออไรดเสริม 

การใชฟลูออไรดเสริมเปนอีกวิธีที่พบวาสามารถปองกันฟนผุได จากการศึกษาพบความสัมพันธ
ระหวางการรับประทานฟลอูอไรดเสริมในชวงอายุ 6 ปแรกกับฟนตกกระ(8)  โดยพบฟนตกกระระดับออน
มากถึงออน (very mild to mild fluorosis) ซ่ึงมีผลกระทบตอความสวยงามไมมากนัก   

 
ขอบงชี ้ 
เด็กที่มีความเสี่ยงตอการเกดิฟนผุสูง (ภาคผนวก) 
 
การใชฟลูออไรดเสริมมีขอพิจารณาดังนี ้
1. ควรประเมินปริมาณฟลูออไรดที่เด็กไดรับจากแหลงตาง ๆ เชน จากน้ําดื่ม นม ยาสีฟน เปนตน เพื่อ

ไมใหเด็กไดรับฟลูออไรดซํ้าซอน เด็กควรไดรับฟลูออไรดต่ํากวา 0.05-0.07 มิลลิกรัมฟลูออไรดตอ
น้ําหนกัตัว 1 กิโลกรัม 
 ขอมูลฟลูออไรดในน้ําบริโภคสามารถหาไดที่ www.thaidental.net และ

www.dental.anamai.moph.go.th  
 กรุงเทพมหานครมีปริมาณฟลูออไรดในน้ําประปา 0.12 ± 0.4 สวนในลานสวน 
 องคการอาหารและยาไดมีขอกําหนดใหน้าํดื่มบรรจุขวดมีฟลูออไรดไดไมเกนิ 0.7 สวนในลาน  
สวน 

 2.  ขนาดของฟลูออไรดเสริมพิจารณาจาก อายุ และความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําดื่มดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2   การใหฟลูออไรดเสริม 
 

อายุ ความเขมขนของฟลูออไรดในน้ําดื่ม (ppm) 

 <0.3             0.3-0.5 >0.5 

เม่ือฟนขึ้น ถึง < 3 ป 0.25 มก./วนั 0 0 
3 ถึง 6   ป 0.5 มก./วนั 0.25 มก./วนั 0 

> 6 -16 ป 1.0 มก./วนั 0.50 มก./วนั    0 
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หมายเหต ุ

 การจายฟลูออไรดแตละครั้งไมควรเกนิ 120 มิลลิกรัมฟลูออไรด ขนาดของฟลูออไรดที่อาจทํา
ใหเกดิพษิ คือ 5 มิลลิกรัมตอน้ําหนกัตัว 1 กิโลกรัม  

 แนะนําใหอมเพื่อใหยาสัมผัสฟนกอนกลืน 

 การแบงขนาดยาที่ควรจะไดรับในแตละวนัออกเปนหลาย ๆ คร้ัง เชน ถาเด็กควรจะไดรับ 0.5 
มิลลิกรัมฟลูออไรด/วนั ควรแบงให 0.25 มลิลิกรัมฟลูออไรด เชา 1 คร้ัง และเยน็ 1 คร้ัง จะ
ไดผลในการปองกันดีกวา 

 
การใชฟลูออไรดเฉพาะที่โดยทันตบุคลากร แบงเปน 

1. การเคลือบฟลูออไรดเจล (gel) 
การใชฟลูออไรดเจลสามารถการปองกันฟนผุไดรอยละ 28(9)   สารประกอบฟลูออไรดที่ใชไดแก 

1.23 % Acidulated phosphate fluoride (APF) 12.3 mgF/ml และ 2 % Sodium fluoride (NaF) 9.04 mgF/ml  
ขอบงชี ้เด็กมคีวามเสี่ยงตอการเกิดฟนผุปานกลางถึงสูง และ อายุ ≥ 3 ปที่สามารถใหความรวมมอืในการ

เคลือบฟลูออไรด  (ภาคผนวก) 
วิธีการเคลือบฟลูออไรด 
กอนการเคลือบฟลูออไรด ตองทําความสะอาดฟนโดยขัดฟน หรือแปรงฟน และใชไหมทําความสะอาด

ดานประชิดของฟน การเคลอืบควรเคลือบนาน 4 นาที เนื่องจากการเคลือบฟลูออไรดชนิดนีใ้ชฟลูออไรดที่มี
ความเขมขนสูง จึงมีโอกาสที่เด็กจะกลืนฟลูออไรดและเกิดพิษได ดงันั้น ในการเคลือบฟลูออไรดแนะนําให 

 จัดตําแหนงเดก็ใหอยูในทานั่ง 
 เลือก tray ขนาดที่เหมาะสม 
 ปริมาณฟลูออไรด ไมเกนิ 5 มิลลิลิตร 
 ดูดน้ําลายออกขณะเคลือบฟลูออไรด และหลังจากเคลือบ 

หมายเหต ุ 
-ไมแนะนําใหใชในกรณีที่ไมมีเครื่องมือชวยดดูน้ําลาย 

  - ภายหลังการเคลือบฟลูออไรดหามบวนน้าํ ดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหาร เปนเวลา 30 นาที 
 - สําหรับผูปวยที่มีวัสดุบูรณะฟนที่ทําดวยพอรซเลน (porcelain) หรือเรซิน (resin) ควรใช Sodium 

fluoride เพื่อปองกันการกดักรอนของผิววสัดุ เนื่องจาก Acidulated phosphate fluoride มีความ
เปนกรดมากกวา 

 
2.  การทาฟลูออไรดวารนชิ 
ฟลูออไรดวารนิชมีประสิทธิภาพการปองกันฟนผุรอยละ 46 ในฟนแทและรอยละ 33 ในฟนน้ํานม(10)  

ฟลูออไรดวารนิชที่ใชมากที่สุดคือ 5%Sodium fluoride (2.26%F)  
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ขอบงชี ้
  เด็กอาย ุ< 3 ป หรือผูที่ไมสามารถใหความรวมมือ และมคีวามเสี่ยงตอการเกิดฟนผุสูง (ภาคผนวก) 
ขอหาม 

-ผูที่มี ulcerative gingivitis และ stomatitis  
-ผูที่มีประวัตกิารแพวัสดุที่มลัีกษณะกาวเหนียวเปนสวนประกอบ เชน พลาสเตอรยา หรือวัสดุทาง   
ทันตกรรมอื่น ๆ เชน วัสดุพมิพปาก ยาปดแผลปริทันต (periodontal dressing) ซีเมนต และสารยดึ
ติดตาง ๆ (adhesive) ที่มักมีสาร Colophony เปนสวนประกอบ 

 
วิธีการทาฟลูออไรดวารนชิ 

- ทําความสะอาดฟนโดยเช็ดฟน ขัดฟน หรือแปรงฟน 
- ทาฟลูออไรดวารนิชบาง ๆ ดวยพูกัน ควรหลีกเลี่ยงการทาโดนบริเวณเหงือก เพื่อลดโอกาสการ
แพหรืออาการระคายเคือง  

- ภายหลังการทาฟลูออไรดวารนิช ควรเลี่ยงอาหารแข็งอยางนอย 2-4 ช่ัวโมงในวนันั้น และงดการ
แปรงฟนในวนัที่ทาฟลอูอไรดวารนิช เพื่อเพิ่มการยดึติดและการปลอยฟลูออไรดสูผิวเคลือบฟน  

 
การเติมฟลูออไรดในน้ําดื่ม (Water fluoridation) 

ขอบงชี ้
การเติมฟลูออไรดในน้ําประปา เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความชุกของโรคฟนผุสูง และมีระบบประปา

ที่ไดมาตรฐาน  โดยปริมาณฟลูออไรดในน้ําที่เหมาะสมของประเทศไทยคือ 0.5 สวนในลานสวน (11)
 

 
การเติมฟลูออไรดในนม (Fluoridated milk) 

การเติมฟลูออไรดในนมเปนวิธีหนึ่งที่นํามาใชปองกันฟนผุ The Borrow Foundation(12) ซ่ึงเปน
องคกรที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมใหมีการเติมฟลูออไรดในนมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการปองกันฟนผุในเด็กไดระบุ
เหตุผลที่ใชนมเปนตัวกลางไววา นมมีคุณคาทางโภชนาการ การเติมฟลูออไรดในนมทําไดไมยาก การใชนม
ฟลูออไรดสามารถมุงเนนไปยังชุมชนที่มีความตองการสูงกอนได และมักจะมีโครงการตาง ๆ สนับสนุน
ใหแกเด็กนักเรียน ฟลูออไรดที่เติมในนมคือ Sodium fluoride สํานักทันตสาธารณสุขฯ มีโครงการเติม
ฟลูออไรดในนมใหแกเด็กนักเรียนในหลายพื้นที่ (ตารางที่ 3) โดยเติมฟลูออไรด 0.5 มิลลิกรัม ในนมที่เด็ก
บริโภควันละ 200 มิลลิลิตร  

ขอบงชี ้
ประเทศไทยใชเกณฑขององคการอนามัยโลกในการเตมิฟลูออไรดในนมดังนี้ (13-15) 

1. ความชุกของการเกิดโรคฟนผุในชุมชนที่จะใชมาตรการฟลูออไรดในนมจะตองอยูใน
ระดับปานกลางถึงสูงเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยฟนผุ อุด ถอน (DMFT) 
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(เกณฑการจําแนกสภาวะโรคฟนผุในเด็กอายุ 12 ป คือ  
ต่ํามาก : 0.0-1.1 ต่ํา: 1.2-2.6   ปานกลาง: 2.7-4.4 สูง: 4.5-6.5   สูงมาก: >6.6) 

2. ตองคํานึงถึงระดับฟลูออไรดในน้ําดื่มและพฤติกรรมการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดของเด็ก 
3. ตองมีการจัดระบบการเฝาระวังการไดรับฟลูออไรดของเด็ก โดยตองมีหองปฏิบัติการที่

สามารถตรวจปริมาณฟลูออไรดในปสสาวะของเด็ก เพื่อความปลอดภยัจากการไดรับ
ฟลูออไรดสูงเกินไปและเพื่อการกํากับความรวมมือของเด็ก 

4. ระบบการจัดสงนมฟลูออไรดใหถึงตวัเดก็จะตองทําไดอยางสม่ําเสมอและรักษาคณุภาพ
ของนมเปนอยางดี 

 

ตารางที่ 3 จังหวัดที่มีโครงการเติมฟลูออไรดในนมแกเด็กนักเรียน 

เดือน  พ.ค. - มิ.ย. 2553 
จังหวัด 

จํานวนเด็ก การครอบคลุม  (%) 

กรุงเทพฯ  338,638 100* 

ชุมพร  35,000 77.78** 

ขอนแกน  190,400 84.9** 

สุราษฎรธานี  8,000 8.54* 

สระแกว  42,332 87.22* 

ชลบุรี  77,310 61.83** 

รวม  691,680  

 
* โรงเรียนในภาครัฐ   
** โรงเรียนในภาครัฐและเอกชน  
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