
มาตรการควบคุมปริมาณฟลูออไรดที่เหมาะสมสําหรับการบริโภคของคนไทย 
 

1. ฟลูออไรดคืออะไร  
 ฟลูออไรดในธรรมชาติเปนเกลือของธาตุฟลูออรีน  (Fluorine)  สามารถพบไดในดิน  น้ํา  หินแร  
และในอาหารบางชนิด  เชน  อาหารทะเล  ผักกุยชาย  ใบชา  และน้ําดื่มบางพื้นที่  ฟลูออไรดถูก
นํามาใชในอุตสาหกรรมบางชนิดจึงถูกพบในน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังพบฟลูออไรด
ในผลิตภัณฑปองกันฟนผุ  รูปแบบตางๆ  ไดแก  ยาเม็ด  ยาน้ํา  ยาสีฟน  น้ํายาอมบวนปาก  เปนตน 

2. ฟลูออไรดมีประโยชนอยางไร 
 รางกายไดรับฟลูออไรดจากการบริโภคอาหารและน้ําดื่ม  ฟลูออไรดจะถูกยอยและดูดซึมอยาง
รวดเร็ว  และถูกสะสมในกระดูกและฟน  การไดรับฟลูออไรดในปริมาณที่เหมาะสมจะชวยปองกันโรคฟนผุ  
และรักษาโรคกระดูกบางชนิดได ฟลูออไรดจึงถูกนํามาใชในทางการแพทยและทางทันตกรรม 

3. ฟลูออไรดปองกันฟนผุไดอยางไร 
 ฟลูออไรดปองกันฟนผุในสองรูปแบบคือ 

• ผลตอฟนที่ยังไมขึ้นในชองปาก  ในชวงเวลาที่ฟนกําลังถูกสราง  การไดรับฟลูออไรดเขา
ไปเปนสวนประกอบของตัวฟนในปริมาณที่เหมาะสม  จะทําผิวเคลือบฟนแข็งแรง  และไมผุงาย 

• ผลตอฟนที่ขึ้นมาแลวในชองปาก  ในภาวะที่ชองปากเปนกรด  แรธาตุที่ผิวเคลือบฟนจะ
ถูกละลายออกมา  ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการเกิดฟนผุ  หากตัวฟนไดสัมผัสกับฟลูออไรด  จะเรงใหเกิด
การสะสมกลับของแรธาตุที่ผิวฟน  เปนการยับยั้งการเกิดฟนผุ  นอกจากนี้  ฟลูออไรดยังเปน  
Bactericidal  และ  Bacteriostatic  จึงมีผลตอการลดปริมาณและความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรียที่ทําให
เกิดฟนผุอีกดวย 

แตปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา  การใหฟลูออไรดสัมผัสกับฟนที่ขึ้นแลวในชองปาก  มีผลปองกัน
ฟนผุมากกวาการไดรับฟลูออไรดกอนฟนขึ้น 

อยางไรก็ตาม  การยับย้ังฟนผุดวยฟลูออไรดนั้น  กระทําไดเฉพาะการผุที่ผิวเคลือบฟน
ระยะแรกๆ  เทานั้น  หากมีการลุกลามเปนรูผุชัดเจน  จะตองรักษาโดยการอุดฟนเทานั้น 

4. อันตรายจากฟลูออไรดคืออะไร 
 ฟลูออไรดมีคุณสมบัติคลายสารอาหารอื่น  สารอาหารบางชนิดถาไดรับในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความตองการของรางกายจะเปนประโยชน  แตถาไดรับมากเกินไปจะเกิดโทษตอรางกาย  ฟลูออไรดก็
เชนเดียวกันเม่ือไดรับในปริมาณมากเกินไปมีผลตอรางกายซึ่งพบได  2  ลักษณะคือ 

• การเปนพิษอยางเฉียบพลัน  เกิดจากการไดรับฟลูออไรดในปริมาณสูงมากในครั้งเดียว  
มีอาการตั้งแต  คลื่นไส  อาเจียน  ปวดทอง  ทองเสีย  หากไดรับปริมาณสูงมากๆ  จะมีผลตอระบบหัวใจ  
ทําใหเสียชีวิตได  โดยคา  Certainly  lethal  dose  (CLD)  ของผูใหญ  เทากับ  32-64  มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมนํ้าหนักตัว  และ  Probably  toxic  dose  (PTD)  ของเด็ก  เทากับ  5  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
น้ําหนักตัว 



• การเปนพิษแบบเรื้อรัง  เกิดจากการไดรับฟลูออไรดในขนาดที่สูงกวาระดับที่เหมาะสม  
คือ  0.05–0.07  มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัวตอวัน  ตอเน่ืองเปนเวลาหลายป  จะเกิดผลขางเคียงตอ
โครงสรางกระดูกและฟน 

5. อาการที่แสดงถึงการไดรับฟลูออไรดมากเกินไปเปนอยางไร 
 การเปนพิษแบบเรื้อรังจากการไดรับฟลูออไรดมากเกินไปแสดงออก 2 ลักษณะ คือ 
 5.1  ฟนตกกระ  (Dental  Fluorosis)  เปนภาวะที่เคลือบฟนผิดปกติ  เนื่องจากไดรับฟลูออไรด
เขาสูรางกายมากเกินไปขณะที่ฟนกําลังสรางตัว  ทําใหฟนมีสีขาวขุนทั้งซี่หรือมีจุดสีขาวๆ  ประปราย  
จนถึงระยะรุนแรงคือผิวฟนกรอนมีสีน้ําตาลหรือดํา  มักเรียกวา  “ฟนลาย”  หรือ  “ฟนเหลือง”  สวนใหญ
เกิดจากการบริโภคนํ้าที่มีฟลูออไรดมากกวา  0.7  มิลลิกรัมตอลิตร  เปนประจําในชวงที่เด็กอายุต่ํากวา  
8  ขวบ  [1]   และอาจพบฟนตกกระในระดับไมรุนแรงไดในเด็กที่กลืนกินยาสีฟนผสมฟลูออไรดเปน
ประจําขณะแปรงฟน 
 5.2  ความผิดปกติของกระดูก  (Skeletal  Fluorosis)  เปนภาวะที่กระดูกผิดรูปรางเนื่องจากมี
เกลือแรไปจับที่กระดูกมากกวาปกติ  ทําใหกระดูกหนาขึ้น  ผิวไมเรียบ  และมักจะมีกระดูกงอกบริเวณที่
เกาะของเอ็นและกลามเนื้อ  จนไปกดเสนประสาท  ทําใหมีอาการปวดขอ  ขออักเสบ  กระดูกหนาตัว  
แตกเปราะและหักงาย  เม่ืออายุสูงขึ้นมักพบวาขาโกงและเคลื่อนไหวลําบาก  ซึ่งเกิดจากการบริโภคน้ํา
ด่ืมที่มีฟลูออไรดมากกวา  4  มิลลิกรัมตอลิตรติดตอกันเปนระยะเวลานาน  [2] 

7. มาตรการควบคุมปริมาณฟลูออไรดในนํ้าบริโภค 
 ฟลูออไรดเขาสูรางกายไดทั้งทางอาหารและน้ํา  แตสวนใหญจะไดรับฟลูออไรดจากน้ําด่ืม  
เน่ืองจากแหลงน้ําดื่มของครัวเรือนสวนใหญมีแนวโนมเปนนํ้าดื่มบรรจุขวดมากขึ้น ซึ่งจากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติครั้งลาสุด  ป  2550  พบแหลงนํ้าดื่มของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักรเปนน้ําดื่ม
บรรจุขวดถึงรอยละ  28.7  การควบคุมปริมาณฟลูออไรดในน้ําบริโภคบรรจุภาชนะปดสนิทจึงเปน
มาตรการหนึ่งในการปองกันประชาชนไมใหไดรับฟลูออไรดมากเกินไปจนเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

8. นํ้าบริโภคควรมีปริมาณฟลูออไรดเทาไหร 
 เน่ืองจากฟลูออไรดมีชวงความปลอดภัยคอนขางแคบ  ผู เชี่ยวชาญองค การอนามัยโลกได
พิจารณาขอมูลการเกิดโรคฟนผุและการเกิดสภาวะฟนตกกระทั่วโลก  และไดเสนอปริมาณฟลูออไรดที่
เหมาะสมในน้ําบริโภคที่  0.7-1.2  มิลลิกรัมตอลิตร  [3]  ทั้งน้ีขึ้นกับสถานการณการบริโภคน้ําของ
ประชากรในภูมิภาคนั้น  สําหรับประเทศไทย  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับฟลูออไรดและ
ฟนตกกระในประเทศไทย  พบวาที่ระดับฟลูออไรดในน้ํา  0.7  มิลลิกรัมตอลิตร  จะเร่ิมพบฟนตกกระ  
[4]  ซึ่งการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนตกกระในเด็กไทยกับฟลูออไรดในน้ําดื่มและยาสีฟน  โดย  
สิรินมาส  คัชมาตย  และคณิต  ลูกรักษ  (2549)  พบวาเด็กไทยอายุ  3  ป  ที่ด่ืมนํ้าที่มีฟลูออไรด  1.5  
มิลลิกรัมตอลิตร  (ตามมาตรฐานปจจุบัน)  จะเพ่ิมความเสี่ยงตอฟนตกกระเปนเทาตัวเม่ือเทียบกับเด็กที่
ด่ืมน้ําที่มีฟลูออไรด  0.7  มิลลิกรัมตอลิตร  ซึ่งจากการสํารวจสถานการณปริมาณฟลูออไรดในน้ําบริโภค
ทั่วประเทศพบวา  น้ําบริโภคที่มีปริมาณฟลูออไรดมากกวา  0.7  มิลลิกรัมตอลิตรอยูถึงรอยละ  2.24  
ดังน้ันเพ่ือลดความเสี่ยงการไดรับปริมาณฟลูออไรดเกินจนเกิดอันตรายตอสุขภาพ  สํานักงาน



คณะกรรมการอาหารและยากําหนดใหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทมีฟลูออไรดไมเกิน  0.7  
มิลลิกรัมตอลิตร 

 
เอกสารอางอิง 
1.  Mongkolnchaiarunya. S et al., 2004. Risk factors of Dental Fluorosis in Thai Children in Dahi, 

E and Rajchagool. S (eds) Proceedings of the 4th International Workshop on Fluorosis 
Prevention and Defluoridation of Water, Colombo Sri Lanka p 27-32. 

2.  World Health Organization  Geneva. 2002  Environmental Health Criteria 227. 
3.  World Health Organization. Fluoride and Oral Health: Reports of a WHO Expert Committee 

on Oral Health Status and Fluoride Use. Geneva: 1994. p.17. 
4.  ประทีป พันธุมวนิช และคณะ. 2527. ความสัมพันธระหวางปริมาณฟลูออไรดในนํ้าบริโภคกับสภาวะ

ฟนตกกระในจังหวัดเชียงใหม  ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 
17-18 พฤษภาคม 2532, คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17-23. 

5.  สิรินมาส คัชมาตย และ คณิต ลูกรักษ. 2549. การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนตกกระใน
เด็กไทยกับฟลูออไรดในน้ําดื่มและยาสีฟน. วารสารพิษวิทยาไทย. 21(1) : 58-67. 


