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ฟลูออไรดวารนิชสาํหรับปองกันฟนผใุนเด็ก 
FLUORIDE VARNISHES FOR DENTAL CARIES PREVENTING IN CHILDREN 

จิราภรณ แตวีระพิชัย 
กลุมสรางเสริมทันตสุขภาพ กองทนัตสาธารณสุข 

 
บทคัดยอ 

ฟลูออไรดวารนิชถูกนํามาใชเปนฟลูออไรดเฉพาะที่ในการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน ความ
เขมขนของฟลูออไรดสูงถึง 22,600 ppm. ใชทาเพื่อปองกันฟนผุปละ 2-4 คร้ัง ใหผลในการลดโรคฟนผุ
ระหวางรอยละ 18 ถึงรอยละ 70 ฟลูออไรดวารนิชสามารถนํามาใชในเด็กเล็กได เนื่องจากมีความปลอดภัย
สูง ใชงานไดงาย การทาแตละครั้งในฟนน้ํานมทั้งปากจะใชในปริมาณนอยเพียง 0.3-0.5 มิลลิลิตร โดยทาให
ติดเปนแผนฟลมบางๆ ที่ตัวฟน สามารถทาไดต้ังแตมีฟนขึ้นมาในชองปาก กอนการทาทําไดโดยไมตองขัดฟน 
เพียงแตเช็ดฟนใหแหงดวยผากอซเทานั้น ฟลูออไรดวารนิชจะแข็งตัวไดรวดเร็วในเวลาไมกี่วินาที โดยมี
ความชื้นในชองปากเปนตัวเรง แมวาจะมีการนําฟลูออไรดวารนิชมาใชในเด็กต่ํากวา 3 ขวบมากขึ้นโดย 
ทันตบุคลากร แตยังไมมีการศึกษาและรายงานถึงผลในการปองกันฟนผุในเด็กกลุมนี้ จึงควรที่จะได
ทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องประสิทธิผลและรูปแบบในการนําไปใชในชุมชนสําหรับปองกันฟนผุในเด็ก
เล็ก 1-3 ป 
 

Fluoride vanish can be used as a topical fluoride application to prevent dental 
caries in school-aged children. High fluoride concentrated 22,600 ppm is applied for 
caries prevention 2-4 times a year with caries reduction ranging between 18 to 70 %. 
Fluoride varnish is suggested to use in young children in terms of safety and ease 
application and small doses for primary dentition only 0.3-0.5 milliliters. Apply varnish on 
tooth surfaces with thin layer since newly erupted tooth in the mouth. Before application, 
prophylaxis is not required, only wiping with gauze to dry the tooth surface is adequate. 
The varnish sets rapidly in a few seconds with intraoral moisure prormotes. Eventhough 
fluoride varnishes have been more widely spread used in children aged below 3 year-old 
despite their endorsement by dental professional, no clinical trials or studies have been 
conducted or reported the caries preventive efficacy in these children. Additional 
research may be needed for this condition and find out the community used pattern for 
dental caries preventing on 1 and 3 year-old children. 
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บทนํา 

ผลการสํารวจสุขภาพชองปากของประเทศไทยในป พ.ศ. 2537 และ 2544 พบเด็กอายุ 3 ป เปน
โรคฟนผุเพิ่มข้ึนจากรอยละ 61.7 เปนรอยละ 65.71,2 กระทรวงสาธารณสุขไดเร่ิมใหมีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพชองปากในเด็กอายุ 0-3 ป มาตั้งแตแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 7 พ.ศ.2535 โดยกําหนดใหมี
การตรวจสุขภาพชองปาก และใหทันตสุขศึกษาแกหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภในสถานบริการของรัฐ และ
ใหทันตสุขศึกษาแกมารดาที่พาบุตรมารับบริการ สงเสริมปองกันจากคลินิกเด็กดี แจกแปรงสีฟนแกเด็กที่มา
รับวัคซีนกระตุนเข็มที่ 1 และใหยาน้ําฟลูออไรดแกเด็กใน พื้นที่ที่มีโรคฟนผุสูง3 จากการประเมินการดําเนิน
โครงการพบวา รอยละ 60.5 ของหญิงตั้งครรภ ไดรับการสอนทันตสุขศึกษาขณะไปรับบริการตรวจครรภใน
สถานบริการของรัฐ เด็กรอยละ 41.9 ไดรับการแจกแปรงตามโครงการ มีเพียงรอยละ 23.3 ที่แมแปรงฟนให
อยางสม่ําเสมอ ในพื้นที่ที่มีการใหยาน้ําฟลูออไรดเสริมมีเด็กที่ไดรับฟลูออไรดอยางตอเนื่องรอยละ 24.64 
ปจจัยที่เปนจุดออนในการดําเนินงาน คือ เจาหนาที่สวนใหญยังไมเขาใจถึงจุดมุงหมายหลักของการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยกอนเรียนยังใหความสําคัญในดานการรักษามากกวางานสงเสริม
ปองกัน การใหทันตสุขศึกษายังมีประสิทธิภาพนอย สวนใหญเปนลักษณะการสื่อสารทางเดียว ไมมีการ
ชี้แจงใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับ และไมมีความตอเนื่อง ทําใหกลุมเปาหมาย
สามารถนําไปปฏิบัติไดนอย5 มีผลทําใหเปาหมายที่จะลดโรคฟนผุในเด็กกลุมนี้ยังไมเปนผลสําเร็จ ดังจะ
เห็นไดจากการสํารวจในหลายพื้นที่หลายภาคของประเทศพบวา การเกิดฟนผุในเด็กพบไดต้ังแตกอนอายุ 1 
ป6-10 อัตราการเกิดฟนผุจะเพิ่มอยางรวดเร็วในชวงอายุ 1-3 ป6,7,9  ฟนผุในเด็กเล็กมีการลุกลามไดเร็ว มี
รายงานวาพบฟนผุทะลุถึงโพรงประสาทไดต้ังแตเด็กอายุ 18 เดือน10 ปจจุบันเด็กไทยอายุ 3 ป จําเปนตอง
ไดรับการรักษาฟนผุดวยการถอนฟนซึ่งไมสามารถเก็บไวไดถึงรอยละ12.22 การมีฟนผุรุนแรงมีผลทําใหเด็ก
เกิดความเจ็บปวด ไมอยากอาหาร  รับประทานไดนอยลงและมีผลตอสุขภาพของเด็กเอง11 การสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรคฟนผุจึงมีความสําคัญสําหรับเด็กในกลุมนี้  

ปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับแลววาฟลูออไรดมีบทบาทสําคัญในการปองกันฟนผุ ในขณะที่ฟนยังไม
โผลข้ึนมาในชองปาก การสะสมฟลูออไรดในระยะแรก เกิดขึ้นในชวง mineral phase ของกระบวนการ
สรางฟนโดยฟลูออไรดในกระแสเลือด และ tissue  fluid จะผานเขาสูตัวฟนในระยะ pre–eruptive 
maturation phase และ เมื่อฟนขึ้นมาแลวในชองปากจะมีการสะสมฟลูออไรดจากภายนอก เชน การใช
ฟลูออไรดเฉพาะที่ในรูปแบบตางๆ ผานชั้นผิวเคลือบฟนในระยะpost- eruptive maturation phase และ 
aging phase ในที่สุด ฟลูออไรดมีการกระจายตัวในฟนอยางสม่ําเสมอ โดยฟลูออไรดจะมีสะสมมากที่สุดที่
ผิวนอกของชั้นเคลือบฟนและลดลงในชั้นลึกเขามาจนนอยที่สุดที่รอยตอระหวางชั้นผิวเคลือบฟนและชั้น
เนื้อฟน (dento–enamel junction) โดยฟลูออไรดในชั้นเนื้อฟนจะพบมากที่สุดบริเวณชิดติดกับชั้น 
โพรงประสาทฟนและลดนอยที่สุดที่ dento–enamel junction 

ชั้นผิวเคลือบฟนน้ํานมมีความเสี่ยงสูง ตอการเกิดฟนผุมากกวาในผิวเคลือบฟนแท เนื่องจากมี
องคประกอบของแรธาตุนอย แตมีสารอินทรียสูง ทําใหการผุลุกลามเขาสูชั้นเนื้อฟนเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับความหนาในชั้นผิวเคลือบฟนบางดวย 
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ในชวงสิบปที่ผานมา ทันตบุคลากรในตางประเทศมุงเนนที่จะปองกันฟนผุในฟนน้ํานมและลด

การเกิดฟนผุในเด็กเล็ก อัตราการเกิดฟนผุของเด็กในประเทศอุตสาหกรรมลดลงอยางมาก เนื่องมาจากการ
ใชฟลูออไรดในหลายๆรูปแบบ12 แตในประเทศกําลังพัฒนาปญหาฟนผุในเด็กยังคงสูงขึ้น13,14 โรคฟนผุใน
เด็กไทยกอนวัยเรียนจึงยังเปนปญหาทันตสุขภาพที่จะตองแกไข ดังนั้น การนําฟลูออไรดเฉพาะที่ในรูปแบบ
ของฟลูออไรดวารนิชมาใชในการปองกันฟนผุ นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจยิ่ง 
ความเปนมาของฟลูออไรดวารนิช 

ฟลูออไรดเฉพาะที่สําหรับปองกันฟนผุเร่ิมแนะนําในป ค.ศ.1942 โดย Bibby15 ถึงประสิทธิภาพ
ของการใช Sodium Fluoride ใน Caries preventive intervention ขอกําหนดกฎเกณฑการศึกษาวิจัย
มากมายถูกพัฒนาและทดลองกระจายในหลายๆ ประเทศ 

ฟลูออไรดวารนิชตัวแรกเริ่มแนะนําในป ค.ศ.1964 โดยSchmidt16 ภายใตชื่อทางการคาวา 
Duraphat (Woelm Pharma Co.,Eschwege,Germany) ซึ่งประกอบดวย 5% โซเดียมฟลูออไรด หรือ 
2.26% F (22.6 mg Fluoride/ml) ในสารละลาย viscous neutral colophonium 

ในป ค.ศ.1975 ฟลูออไรดวารนิชตัวที่สองถูกแนะนําโดย Arends และ schuthof17 ภายใตชื่อ 
Fluor Protector (Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ซึ่งมี 1% ไดฟลูออโรไซเลนใน Polyurethane base 
หรือ 0.1%F (1mg fluoride/ml) 

ชวงระหวาง ค.ศ.1980 เปนตนมา ฟลูออไรดวารนิชถูกนํามาใชอยางแพรหลายแถบประเทศใน
ทวีปยุโรป เชน เดนมารก, สวีเดน ฟนแลนด แมวาจะมีฟลูออไรดเฉพาะที่ในรูปแบบของยาสีฟน น้ํายาบวน
ปาก หรือ ฟลูออไรดเจล ก็ตาม เนื่องมาจากฟลูออไรดวารนิช ใชไดงาย สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กเล็ก  

ฟลูออไรดวารนิชแมวาจะมีการใชในยุโรปมากกวา 2 ทศวรรษ ในการเปนฟลูออไรดเฉพาะที่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเปนวัสดุที่ปองกันฟนผุไดดี เมื่อเทียบกับฟลูออไรดเจล ที่ใชกันอยางแพรหลายใน
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชวง ค.ศ.1980 ที่ Acidulated phospate fluoride (APF) 1.23% F ที่มี pH 3.5 
ใชทาบนผิวฟนที่ไดรับการทําความสะอาดโดยการขัดฟน และเปาใหแหง ทั่วทั้งปากแลวเปนเวลา 4 นาที 
กําลังมีบทบาทอยางสูงในขณะนั้นในการเปน ฟลูออไรดเฉพาะที่ที่ใชปองกันฟนผุ18 

ฟลูออไรดวารนิชเพิ่งจะเขามาสูสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ.1991 และในป ค.ศ.1994 องคการ
อาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA ) ไดรับรองใหฟลูออไรดวารนิช เปนวัสดุทางการแพทยที่ใช
แกเสียวฟนและเปน cavity liner แตไมใช Therapeutic topical fluoride ซึ่งในขณะนั้นฟลูออไรดวารนิชจึง
จัดเปนการใชแบบ “Off–Label“ สําหรับการปองกันหรือยับยั้งฟนผุโดยมิไดระบุไวในฉลาก หรือขอบงชี้ใน
การใช19 

การใชฟลูออไรดวารนิชเร่ิมแพรหลายมากขึ้นในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของ
ฟลูออไรดเฉพาะที่เพื่อปองกันฟนผุโดยเฉพาะในภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก แนวโนมของการเริ่มใช



 4
ฟลูออไรดวารนิชกระจายไปอยางรวดเร็วทั้งในคลินิกและการศึกษาวิจัยทางทันตกรรมปองกันจนกระทั่ง 
ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (ADA) ยอมรับวา Duraphat เปนวัสดุในการปองกันฟนผุ19 

อยางไรก็ตามแมวาจะมีขอพิสูจนทางคลินิกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสําหรับ 
Duraphat และ Fluor Protector ในการเปนวัสดุที่ใชปองกันฟนผุ ฟลูออไรดวารนิชก็ยังจัดเปนการใชแบบ 
“Off–Label” อยู กลาวคือ เมื่อฟลูออไรดวารนิชถูกนํามาใชบอยเขาในการเปนวัสดุปองกันฟนผุ จึงเกิดเปน
มาตรฐานในทางปฏิบัติสําหรับทันตบุคลากรที่ยังคงใชตอๆ กันมาจนถึงปจจุบันนี้ 
ชนิดของฟลูออไรดวารนิช 

ผลิตภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ ความเขมขน 

ปริมาณ
ฟลูออไรด (mg) 

ตอการทา 
ในแตละครั้ง 

Duraphat 
(Colgate, Canton, MA) 

หลอด (10.ml) 5%NaF(2.26% F,22.6 
mg/ml F หรือ22,600ppm) 

6.8-11.3 

Duraflour 
(Pharmascience Buffalo, 
NY) 

หลอด(10  ml) 5% NaF (2.26%F,22.6 
mg/ml F หรือ 22,600 
ppm) 

6.8-11.3 

Fluor Protector 
(Ivoclar-Vivadent, 
Amherst, NY) 

Ampule (1 ml) 
Single dose vial 
(0.4 ml) 

1% difluorsilane 
(0.1%F, 1 mg/ml F หรือ
1,000 ppm) 

0.4-1 

CavityShield 
(Omni, West Palm 
Beach,FL) 

Unit –dose package 
0.25 ml หรือ 0.4 ml 
พรอมแปรง 

5% NaF (22.6 mg 
fluoride/ml) 

12.5-20 

Bifluorid 12 
(Voco Chemie, 
Cuxhaven Germany) 

จําหนายในทวปียุโรป
และประเทศแคนาดา 

6% NaF (2.7%F) + 
6%CaF2 (2.92%F)หรือ
46.3 mg fluoride / ml 
(46,300 ppm) 

13.9–23.1 

1. Duraphat ประกอบดวย 5% โซเดียมฟลูออไรดใน viscous colophonium base ใน
ฟลูออไรดวารนิช 1 มิลลิลิตร มีโซเดียมฟลูออไรด 50 มิลลิกรัม หรือ คิดเปนปริมาณ
ฟลูออไรด 22.6 มิลลิกรัม จัดจําหนายโดยบริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
ขนาดบรรจุในหลอด 10 มิลลิลิตรโดย resinous base เปนสารละลายแอลกอฮอล เมื่อทาลง
บนตัวฟน สารละลายนี้จะระเหยออกไปทิ้งไวแตแผนฟลมสีน้ําตาลเหลือง 
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2. Durafluor ประกอบดวย 5% โซเดียมฟลูออไรดในสารละลายแอลกอฮอลของเรซิน

ธรรมชาติ มีองคประกอบเหมือนกับ Duraphat ตางกันที่ Durafluor มีสวนผสมของน้ําตาล
เทียม Xylitol ทําใหรสชาติดีข้ึน ขนาดบรรจุในหลอด 10 มิลลิลิตร 

3. Fluor Protector ประกอบดวย 1% ไดฟลูออโรไซเลนใน polyurethane base ใน 1 มิลลิลิตร
มีปริมาณ ฟลูออไรด 1 มิลลิกรัม (1,000 ppm.) Fluor Protector มี pH ตํ่ากวา Duraphat
หรือมีความเปนกรดมากกวา และมีความหนืดนอยกวา Duraphat  และ Durafluor มี 2 
ขนาดบรรจุในขวด คือ 0.4 มิลลิลิตร และ 1 มิลลิลิตร ในแตละกลองจะมี 20 ขวด พรอม
แปรงที่ใชทา 

4. CavityShield ประกอบดวย 5% โซเดียมฟลูออไรดใน resinous base ในฟลูออไรดวารนิช 1 
มิลลิลิตร มีโซเดียมฟลูออไรด 50 มิลลิกรัม CavityShield แตกตางจากฟลูออไรดวารนิชตัว
อ่ืนๆ คือ มีลักษณะเปน unit-dosed varnish อยูในรูปแบบที่ใชไดเพียงครั้งเดียว มี 2 ขนาด
บรรจุ คือ 0.25 มิลลิลิตร (12.5 mg. NaF) และ 0.4 มิลลิลิตร (20 mg NaF) 
ขอดีของ CavityShield ที่มีลักษณะเปน unit-dosed varnish20 คือ 
• ใชไดหมดในครั้งเดียว ไมเปลืองวัสดุ 
• คนไขไมไดรับฟลูออไรดวารนิชมากเกินไป ปองกันการเกิด over-application 
• ลดการเกิด   over - ingestion  และปองกัน  fluoride toxicity 
• แสงผานไดยากทําให CavityShield ไมขนแข็งไดงายกอนการทา  

5. Bifluorid 12 ประกอบดวย 6% โซเดียมฟลูออไรด (2.71%F) และ 6%CaF (2:92%F) ใน
Bifluorid 12 ปริมาณ 1 มิลลิลิตรจะมีปริมาณฟลูออไรด 46.3 มิลลิกรัม จําหนายในประเทศ
แคนาดา และทวีปยุโรป 

6. Carex ประกอบดวย1.8% โซเดียมฟลูออไรดผลิตในประเทศนอรเวย 
กลไกในการยับยั้งฟนผุ21,22 

1. เพิ่มความตานทานตอการละลายของแรธาตุเมื่อผิวเคลือบฟนสัมผัสกับกรดกลาวคือ ผลึก 
ไฮดรอกซีอะพาไทดเมื่อไดรับฟลูออไรด ฟลูออไรดอิออนจะแทนที่ไฮดรอกซิลอิออนเกิดเปนผลึกใหมที่
เรียกวา ฟลูออโรอะพาไทด ซึ่งมีความคงทนและแข็งแรงกวาผลึกไฮดรอกซีอะพาไทด และยังทนตอการ
ละลายตัวของกรดไดดี จึงชวยลดการเกิดฟนผุได 

2. สงเสริมกระบวนการคืนกลับของแรธาตุ โดยความเขมขนสูงของฟลูออไรดวารนิช กอใหเกิด
สารประกอบแคลเซียมฟลูออไรดบนผิวเคลือบฟนในชั้นลึก แคลเซียมฟลูออไรดจะละลายตัวอยางชาๆ และ
ปลอยฟลูออไรดอิออนออกมาที่บริเวณรอยตอของแผนคราบจุลินทรียกับผิวฟน 

3. มีผลตอขบวนการเมตาบอลิซึมของเชื้อจุลินทรียในชองปาก ฟลูออไรดอิออนสามารถแทรก
ซึมเขาไปในเซลของเชื้อจุลินทรียได ทําใหภายในเซลนั้นไมเหมาะตอการสังเคราะหเอนไซม สงผลตอการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย 
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ผลในการปองกันฟนผุของฟลูออไรดวารนิชเฉพาะในฟนน้ํานม 

Murray และคณะ (1977)23 ศึกษาผลของการทา Duraphat ในเด็กอายุ 5 ป จํานวน 302 คน โดย
แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองแบบ half mouth technique พบผลในการปองกันฟนน้ํานมผุในกลุม
ทดลองและควบคุมแตกตางกันเพียงรอยละ 7.4 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Holm (1979)24 ศึกษาผลในการปองกันฟนผุของ Duraphat ในเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 225 คน 
โดยทาฟลูออไรดวารนิชเฉพาะในกลุมทดลอง 112 คน และมีกลุมควบคุม 113 คน พบวา ฟลูออไรดวารนิช
ลดฟนผุรอยละ 44 

Grodska และคณะ (1982)25 ศึกษา caries increment ของ Duraphat โดยมีเด็กในกลุมทดลอง
อายุ 3.5 ป จํานวน 195 คน ไดรับการทาฟลูออไรดวารนิช ภายหลังการขัดดวยผง Pumice และลางดวยน้ํา
พรอมเปาใหแหงปละ 2 คร้ัง เปนเวลา 2 ป สวนกลุมควบคุมมีเด็กจํานวน 127 คน ผลของการศึกษาพบวา 
การเกิดฟนผุใหมในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันเพียงเล็กนอย การหยุดยั้งฟนผุนอยกวารอยละ 
15 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Peyron และคณะ (1992)26 ศึกษาผลของการทา Duraphat ตอการลุกลามของรอยผุดานประชิด
เปนเวลา 2 ป ในเด็กอายุ 3-6 ป จํานวน 468 คน โดยเด็กในกลุมทดลองจะไดรับการทาฟลูออไรดวารนิช
ทุกๆ 6 เดือน ภายหลัง 1 ป พบการฟนผุตอในกลุมทดลองรอยละ 51.2  และในกลุมควบคุมรอยละ 82.8 
เมื่อครบกําหนด 2 ป พบการผุตอในกลุมทดลองรอยละ 66.7 และในกลุมควบคุมรอยละ 91.2 คณะผูวิจัย
สรุปแนะนําการทาฟลูออไรดวารนิชปละ 2 คร้ัง ใหผลในการปองกันฟนผุในดานประชิดแบบ Cariostatic 
effect  

Weinstein และคณะ (1994)27 รายงานผลของการปองกันฟนผุจากการดูดนมขวดโดยการใช
ฟลูออไรดวารนิชในเด็กอายุ 17 เดือนที่มีพอแมเปนคนงานอยูในไร Yakima valley ของรัฐวอชิงตัน จํานวน 
133 คน การศึกษาครั้งนี้ใช  Duraphat ทาในฟนหนาบน 4 ซี่ ที่ใชผากอซเช็ดใหแหงรวมกับขจัดแผนคราบจุ
ลินทรียออกดวย ผลการศึกษาเมื่อเวลา 6 เดือน มีเด็กกลับมาตรวจซ้ําเพียง 62 คน พบวารอยผุเร่ิมแรกที่มี
การสูญเสียแรธาตุลดลงจาก รอยละ 35 เหลือเพียง รอยละ 21 และมีฟนผุเพิ่มข้ึนจากรอยละ 3 เปนรอยละ 
16 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอายุเทากันในกลุมประชากรดังกลาวพบอัตราฟนผุนอยกวารอยละ 30 สําหรับ
ฟนที่ไมผุจํานวน 130 ซี่ เมื่อเร่ิมศึกษาพบมีการผุหรือสูญเสียแรธาตุรอยละ 13 เมื่อเวลาผานไป 6 เดือน 
และในฟนที่สูญเสียแรธาตุเมื่อเร่ิมศึกษา 73 ซี่ พบรอยละ 51 มีการคืนกลับของแรธาตุ 

Twetman และคณะ (1996)28  ศึกษาผลของ Fluor Protector ที่ทาปละ 2 คร้ังตออุบัติการณเกิด
ฟนผุ (Caries incidence) เปนระยะเวลา 2 ป ในเด็กอายุ 4-5 ป จํานวน 1,022 คน ที่มีความแตกตางกัน
ของระดับฟลูออไรดในน้ําดื่ม รวมกับปริมาณของ mutans streptococci ในน้ําลาย โดยแบงเด็กออกเปน 3 
กลุมคือ กลุมที่หนึ่งเปนเด็กที่ไมไดทา Fluor Protector และอยูในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดในน้ําต่ํา (374 คน) กลุม
ที่สองเปนเด็กที่ทา Fluor Protector และอยูในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดในน้ําต่ํา (442 คน) และกลุมที่สามเปนเด็ก
ที่ทา Fluor protector และอยูในพื้นที่ที่มีฟลูออไรดในน้ําสูง (206 คน) ผลการศึกษาพบวา Fluor protector 
มีผลยับยั้งฟนผุในฟนน้ํานมและผลการปองกันฟนผุจะสูงเมื่อทาในปากเด็กที่มีปริมาณ mutans 
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streptococci ในน้ําลายต่ํา นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธใกลชิดระหวางปริมาณของ mutans 
streptococci ในน้ําลายกับอุบัติการณเกิดฟนผุในเด็กกลุมดังกลาว 

Petersson และคณะ(1998)29 ศึกษาผลของ Fluor protector ตอการยับยั้งการเกิดฟนผุ ในเด็ก
อายุ 4-5 ป ที่มีอัตราการเสี่ยงตอโรคฟนผุปานกลาง (dfs 1-4) และเสี่ยงสูง (dfs>5) จํานวน 4,161คน โดย
แบงเปนกลุมทดลอง 2,245 คน ที่ไดรับการทา Fluor protector ปละ 2 คร้ัง สวนกลุมควบคุม 1,916 คน 
ไมไดทาฟลูออไรดวารนิช ทั้ง 2 กลุมนี้ไดรับ ทันตสุขศึกษา และการแนะนําเรื่องอาหารรวมทั้งใหผูปกครอง
แปรงฟนเด็กดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด อยางนอยวันละครั้ง ผลของการศึกษาพบวาฟนผุในกลุมทดลอง 
เสี่ยงปานกลางลดลงรอยละ 19 สวนในกลุมเสี่ยงสูง ลดลงรอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 

อรุณี ลายธีรพงศและสุภาภรณ จงวิศาล (2000)30 ศึกษาผลของฟลูออไรดวารนิชที่นําไปใชใน
โรงเรียนอนุบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 160 คน โดยการทาใหเด็กอายุ 2.5–5 ป ที่มีฟนผุระยะ
เร่ิมแรกทุก 3 เดือน เปนเวลา 1 ป เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมซึ่งทาดวยน้ําเปลา พบวากลุมทดลองมีการ
ลุกลามตอของรอยผุเร่ิมแรกในฟนหนาบนดานริมฝปากนอยกวากลุมควบคุมรอยละ 10.4 ซึ่งไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีอายุเทากับ หรือตํ่ากวา 3.5 ป  มีการลุกลามตอของรอยผุเร่ิมแรกนอย
กวากลุมที่มีอายุมากกวา 3.5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและพบการลุกลามตอของรอยผุเร่ิมแรกในกลุมที่
มีคาเฉลี่ยฟนน้ํานมผุถอนอุดเทากับ 0-4 นอยกวากลุมที่มีคาเฉลี่ยฟนน้ํานมผุถอนอุดมากกวา 4 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ขนิษฐา ดาโรจน ศึกษาวิจัยในป ค.ศ.2001 โดยทดลองใหเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย
เปนผูทาฟลูออไรดวารนิชที่ฟนหนาบน 4 ซี่ ในเด็กอายุ 9 เดือนและทาซ้ําเมื่ออายุ 12 และ 15 เดือน 
เปรียบเทียบกับกลุม ที่ทา 1 คร้ัง เมื่ออายุ 9 เดือน และกลุมที่ทาน้ําเปลา ติดตามเด็กจนถึงอายุ 18 เดือน
พบวา เมื่อนับทั้งฟนผุแบบเปนรูและไมเปนรู กลุมที่ทา 1 คร้ังมีโอกาสเกิดฟนผุไมตางจากกลุมทาน้ําเปลา 
และมีโอกาสเกิดฟนผุมากกวากลุมทา 3 คร้ัง 1.6 เทา เมื่อนับเฉพาะฟนผุแบบเปนรู อัตราการเกิดฟนผุไม
แตกตางกันทั้ง 3 กลุม31 

Autio-Gold และ Courts (2001)32 ศึกษาผลของฟลูออไรดวารนิชตอรอยผุระยะแรกบนผิวเคลือบ
ฟนในฟนน้ํานมของเด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 142 คน โดยกลุมทดลอง 59 คน ไดรับการทา duraphat 2 คร้ัง
คือ ในระยะเริ่มศึกษาบนเกาอี้ทําฟนโดยใชกอนสําลีกั้นน้ําลาย และเปาฟนใหแหงดวย air syringe ทาฟน
ทุกซี่ ทุกดานดวย duraphat คร้ังที่ 2 เมื่อเวลาผานไป 4 เดือน คร้ังนี้ใหเด็กนอนอยูบนตักในทาเขาชนกันใน
โรงเรียนที่เขารวมศึกษา สวนกลุมควบคุม 83 คน ไมไดรับการทาฟลูออไรดวารนิช เมื่อเวลาผานไป 9 เดือน 
พบวาในกลุมควบคุมรอยผุระยะแรกบนผิวเคลือบฟนชนิด active เปลี่ยนไปเปน inactive รอยละ 38 ผุ
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.6 และไมมีการเปลี่ยนแปลงรอยละ 36.9 สวนกลุมทดลองรอยผุระยะแรกชนิด active 
เปลี่ยนไปเปน inactive รอยละ 81.2 ผุเพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 และไมมีการเปลี่ยนแปลงรอยละ 8.2 ผูวิจัยสรุป
ไดวา การทาฟลูออไรดวารนิช สงเสริมใหรอยผุระยะแรก เปลี่ยนจาก active ไปเปน inactive บริเวณหลุม
และรองบนผิวเคลือบฟน ในฟนน้ํานม 
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Hicks และคณะ (2001)33 ศึกษาในหองทดลอง (in vitro) เพื่อประเมินผลของฟลูออไรดวารนิช 

3 ชนิด คือ Duraphat, Duraflour และ CavityShield ตอการผุของผิวเคลือบฟนน้ํานม โดยมีฟนที่ไมไดทา
ฟลูออไรดวารนิช เปนกลุมควบคุมภายใตการใช Polarized Light microscopy พบวา ฟลูออไรดทั้งสาม
ชนิด ใหผลในการปองกันฟนผุและทนทานตอการเกิดฟนผุภายใตสภาวะที่เอื้อใหเกิดฟนผุไดงาย 

Lo EC และคณะ (2001)34 ศึกษาผลของฟลูออไรดวารนิช 2 ชนิด ที่ทาบนฟนหนาบน 4 ซี่ที่ผุแลว 
คือ สารละลาย silver diamine fluoride (44,800 ppm F) และ 5% โซเดียมฟลูออไรดวารนิช (22,600 
ppm F) โดยแบงเด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 375 คน ออกเปน 5 กลุมคือ กลุมที่ 1,2 ทาดวยสารละลาย silver 
diamine fluoride สวนกลุมที่ 3,4 ทาดวยโซเดียมฟลูออไรด สวนกลุมที่ 5 เปนกลุมควบคุม และในกลุมที่ 1 
กับกลุมที่ 3 กําจัด soft carious tissue ออกไปกอนที่จะทาฟลูออไรดวารนิช ผลของการศึกษาภายหลัง 18 
เดือนไปแลว พบวาในกลุมที่ทาดวย 5% โซเดียมฟลูออไรดวารนิชมีฟนผุใหม เปนครึ่งหนึ่งของกลุมควบคุม 
และมีการผุแบบ arrest caries เปนหนึ่งในสามของกลุมควบคุม 
ตาราง แสดงผลการศึกษาทางคลินิกในการปองกันฟนผุของฟลูออไรดวารนิชในฟนน้ํานม 

ผูวิจัย ป จํานวน 
ตัวอยาง 

อายุ 
(ป) 

ความถี่ใน
การทาตอป 

ระยะเวลาของ
การศึกษา(ป) 

การลดฟนผ ุ
(% Caries 
reduction) 

Murray และคณะ 1977 302 5 2 2 7.4 
Holm 1979 225 3 2 2 44 
Grodska และคณะ 1982 322 3.5 2 2 9.4 
Peyron  และคณะ 1992 468 3-6 2 2 24.5 
Petersson  และคณะ 1998 4,161 4-5 2 2 19-25 
ลายธีรพงศและจงวิศาล 2000 160 2.5-5 4 1 10.4 
ผลการศึกษาทางคลินิกในการปองกันฟนผุในฟนแท  

สวนใหญศึกษาประสิทธิผลของฟลูออไรดวารนิชตอการลดฟนผุและพบวา ผลในการยับยั้งการ
เกิดฟนผุใหม (Caries increment) อยูระหวางรอยละ 20-6035 

Helfenstein และ Steiner (1994)36 พบวา duraphat ยับยั้งการเกิดฟนผุรอยละ 38 เมื่อทาปละ 2 
คร้ัง ในเด็กอายุ 9-15 ป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Seppa และ Pollanen (1987)37 ที่พบวากลุมเด็ก
อายุ 10-13 ป ที่ทาฟลูออไรดวารนิช 2 ชนิด ปละ 2 คร้ังเหมือนกัน duraphat ลดฟนผุรอยละ38และ fluor 
protector ลดฟนผุเพียงรอยละ 14  

Bravo และคณะ (1996)38 ศึกษาเปรียบเทียบการทาสารเคลือบหลุมรองฟน (Delton) กับ
ฟลูออไรดวารนิช (Dura phat) บนดานบดเคี้ยวของฟนกรามแทซี่ที่หนึ่ง เปนเวลา 2 ป ในเด็กอายุ 6-8 ป 
โดยแบงกลุมที่ทา Delton 100 คน กลุมที่ทาฟลูออไรดวารนิช 98 คน และกลุมควบคุม 116 คน Delton 
และ Duraphat จะถูกทาซ้ําทุก 6 เดือน ผลของการศึกษาพบวาฟนผุรอยละ 45.2 ในกลุมควบคุมรอยละ 
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28.2ในกลุมที่ทาฟลูออไรดวารนิชและรอยละ 10.5 ในกลุมที่ทาสารเคลือบหลุมรองฟนประสิทธิภาพของ
การปองกันฟนผุในสารเคลือบหลุมรองฟนเมื่อเปรียบเทียบกับการใชฟลูออไรดวารนิชสูงถึง   รอยละ 62.7 

Zimmer และคณะ (1999)39 ศึกษาการใชฟลูออไรดวารนิชในโครงการทันตกรรมปองกันใน
โรงเรียนประถมศึกษา 6 แหง เปนเวลา 4 ป โดยทา Duraphat 4 คร้ังในปแรก ปที่ 2 และ 3 ทา 3 คร้ัง ในป
สุดทายทา2 คร้ังตอป จํานวนเด็ก 269 คน แบงเปนกลุมทดลอง 126 คน และกลุมควบคุมที่ไมไดทา 
Duraphat 143 คน เด็กเหลานี้อยูในชุมชนที่มีเศรษฐานะทางสังคมต่ํา และเสี่ยงตอโรคฟนผุสูง ผล
การศึกษาสรุปวา การทาฟลูออไรดวารนิชอยางนอยปละ 2 คร้ัง ใหผลดีในการปองกันฟนผุ แกเด็กที่มีความ
เสี่ยงตอฟนผุสูง 

 Seppa (1999)40 พบวาการใชฟลูออไรดวารนิชมีผลในการลดการเกิดฟนผุทั้งบริเวณหลุม
รองฟนและบริเวณพื้นผิวดานขางของฟน 

 Fontana และคณะ (2002)41 พบวาฟลูออไรดวารนิช สามารถยับยั้งการดําเนินโรคของ
รอยโรคฟนผุทุติยภูมิ (secondary caries) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอบงชี้สําหรับคนไขที่เหมาะแกการทาฟลูออไรดวารนิช42 

1. คนไขเด็กทุกคนเพื่อผลในการปองกันฟนผุ โดยทาปละ 2 คร้ัง 
2. เด็กที่วิตกหรือเร่ิมกลัวการทําฟนครั้งแรกและมีฟนเริ่มผุในชองปาก 
3. เด็กที่ไมใหความรวมมือในขณะเคลือบหลุมรองฟนหลังจากการปรับสภาพผิวฟนดวยกรด

ออนไปแลว แนะนําใหทาฟลูออไรดวารนิชไปกอน 
4. เด็กพิการ 
5. เด็กที่มีการผุจากการดูดนมขวด ฟลูออไรดวารนิชชวยใหเกิดเปน arrest caries 
6. คนไขจัดฟน ฟลูออไรดวารนิชจะชวยลดรอยผุเร่ิมแรกที่มีการสูญเสียแรธาตุ รอบๆ bracket 

เนื่องจากการขจัดแผนคราบจุลินทรียโดยการแปรงฟนจะทําไดไมดีเทาที่ควร 
7. ผูใหญที่มีรอยโรคฟนผุแบบทุติยภูมิ 
8. ผูใหญที่มีอาการเสียวฟน โดยทาฟลูออไรดวารนิชบริเวณที่เสียวอาทิตยละ 3 คร้ังติดตอกัน

จะชวยลดอาการเสียวฟนลงได 
9. คนไขสูงอายุที่มี Root Caries 

ขอหามใชฟลูออไรดวารนิช 

เฉพาะในคนไขที่มีประวัติของโรคหอบหืด42 หรือฟนที่ผุทะลุโพรงประสาทฟนไปแลว18 

การทาฟลูออไรดวารนิช 

เทคนิคการทาฟลูออไรดวารนิชนั้นงายๆ ไมยุงยาก สะดวกและรวดเร็ว เพราะทาเฉพาะที่ผิวฟน
เทานั้น แตมีขอควรพิจารณาดังนี้ 

1. ผิวเคลือบฟนที่แหงจะชวยในการดูดซึมของฟลูออไรด 



 10
2. ฟลูออไรดวารนิช ไมไดถูกกระตุนดวยแผนคราบจุลินทรีย และ แผนคราบจุลินทรียที่เกาะ

บนผิวฟนไมไดทําใหการดูดซึมของฟลูออไรดลดลง จึงไมมีความจําเปนที่จะตองขัดฟนกอน
การทาเพียงใหคนไขแปรงฟนตามปกติกอนการทาก็เพียงพอแลว 

3. ควรทาฟลูออไรดวารนิชอยางนอยปละ 2 คร้ัง ในการปองกันฟนผุ43 
4. ในคนไขที่เสียวฟนจําเปนที่จะตองทาฟลูออไรดวารนิช 3 คร้ังภายใน 1 สัปดาห 
5. ทาบางๆ บนตัวฟนอยาทาหนาเปนกอน เมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเปนแผนฟลมสีน้ําตาล

เหลือง 
6. ทาฟลูออไรดวารนิชดวยกานสําลี หรือ พูกันหรือกอนสําลีเล็ก ๆ โดยใชปริมาณฟลูออไรดวาร

นิช ประมาณ 0.3-0.5 มิลลิลิตร ในการทาแตละครั้งดวย Duraphat หรือ Duraphor ที่ตอง
บีบออกมาจากหลอด นอกจากนี้พบวาปริมาณความเขมขนของฟลูออไรดสม่ําเสมอกันทุก
คร้ังที่บีบออกมาจาก Duraphat และ CavityShield มากกวาที่บีบออกมาจาก Duraflor44 

7. ทาใหทั่วทุกดานของฟนรวมทั้งหลุมรองฟนกรามบนดานบดเคี้ยวอาจใชเสนไหมขัดฟนรวม
ดวยเพื่อใหฟลูออไรดวารนิชสัมผัสกับดานประชิดของฟน 

8. เวลาที่ใชทาประมาณ 1-4 นาที ข้ึนกับจํานวนฟนในชองปาก ฟลูออไรดวารนิชแข็งตัวเร็วใน
เวลาไมกี่วินาทีโดยมีความชื้นในชองปากเปนตัวเรง21 

9. ภายหลังทาฟลูออไรดวารนิชแลว ไมใหรับประทานอาหารอยางนอย 2 ชั่วโมง และหามแปรง
ฟนในวันนั้น เพื่อใหฟลูออไรดวารนิชเกาะติดผิวเคลือบฟนนานขึ้นทําใหผิวเคลือบฟน
สามารถดูดซึมฟลูออไรดในปริมาณสูง กอใหเกิดสารประกอบแคลเซียมฟลูออไรดบนผิว
เคลือบฟนในชั้นลึก ซึ่งจะทําหนาที่ปลอยฟลูออไรดออกมาสูชองปากชาๆสงผลในการ
ปองกันฟนผุเปนระยะเวลานาน20 

ความปลอดภัยในการใชฟลูออไรดวารนิช 

1. ฟลูออไรดวารนิชแข็งตัวอยางรวดเร็วภายหลังการทาและติดกับผิวเคลือบฟนแนนมาก จึงลด
อัตราเสี่ยงตอการเขาสูรางกาย 

2. น้ําลายหรือความชื้นในชองปาก ชวยสงเสริมใหฟลูออไรดวารนิชแข็งตัวเร็วขึ้น 
3. ปริมาณของฟลูออไรดวารนิช ที่ใชทาในแตละคร้ังเพียงเล็กนอย ประมาณ 0.3 มิลลิลิตร ถึง 

1 มิลลิลิตรเทานั้น ซึ่งต่ํากวาและไมเกินกวาระดับความเปนพิษ (5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
4. เวลาที่ใชทาฟลูออไรดวารนิชส้ันกวา เด็กจึงไมเกิดอาการขยอน หรืออยากอาเจียน หรือกลืน

เขาไปเหมือนการใชฟลูออไรดเจลที่ตองใสในถาด (Tray) เพื่อใหเด็กกัดและตองรอถึง 4 นาที 
จึงจะเอาถาดออกจากชองปากได  

5. เนื่องจากฟลูออไรดวารนิชแข็งตัวเร็ว เด็กจึงบวนปากไดเลยเพื่อเอาฟลูออไรดวารนิชสวนเกิน
ที่อาจเกาะติดเหงือกหรือเยื่อเมือกในชองปาก 

6. เมื่อวัดปริมาณฟลูออไรดในกระแสโลหิต ภายหลังจากการทาฟลูออไรดวารนิช พบวา 
ปริมาณฟลูออไรดที่ตรวจพบต่ํากวาปริมาณที่ตรวจพบภายหลังจากการใชฟลูออไรดเจล45 
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Isakson และคณะ46 รายงานผูปวยสตรีชาวสวีเดนเพียง 2 รายเทานั้น ที่แพสารละลาย 

Colophonium base ที่มีอยูใน Duraphat โดยผูปวยรายแรกเปนทันตาภิบาล ที่มีประวัติการแพถุงมือที่ทํา
มาจาก latex เปนประจํา และเกิดผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่มือตลอดเวลา สวนผูปวยรายที่สองเปนคนไขที่
ไดรับการทา Duraphat เพื่อปองกันฟนผุแลวเกิดการบวมที่ล้ิน เยื่อเมือกออนในชองปาก และริมฝปากบน 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

โรคฟนผุในเด็กไทยกอนวัยเรียน มีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึน ทั้งยังเปนปญหาสุขภาพชองปากที่
กระจายทั่วประเทศ และความรุนแรงของโรคคอนขางมาก การใชฟลูออไรดวารนิชสําหรับปองกันฟนผุนาจะ
เปนกลวิธีหนึ่งของการใชฟลูออไรดเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้เปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากฟลูออไรดวารนิชมีความเขมขนของฟลูออไรดสูง เมื่อเปรียบเทียบกับฟลูออไรดเฉพาะที่ในรูปแบบ
อ่ืน เพียงทากับผิวเคลือบฟน ฟลูออไรดวารนิชจะแข็งตัวเร็ว และยึดติดผิวเคลือบฟนแนนมาก เกิดเปน
สารประกอบแคลเซียมฟลูออไรด ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญโดยทําหนาที่เปนแหลงเก็บสะสมและปลอย
ฟลูออไรดออกมา ทําใหเกิดกระบวนการคืนกลับของแรธาตุและยับยั้งการละลายของแรธาตุเมื่อผิวเคลือบ
ฟนสัมผัสกับกรด สงผลในการปองกันฟนผุไดเปนระยะเวลานาน 

ผลการศึกษาวิจัยแบบ Clinical Trials ของฟลูออไรดวารนิชในการปองกันฟนผุทั้งในฟนน้ํานม
และฟนแทอยูที่รอยละ 18-70 โดยกลุมตัวอยางมีอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไป35 แตยังไมมีรายงานการศึกษาวิจัยใน
กลุมเด็กที่อายุตํ่ากวา 3 ปเลย ดังนั้น ในประเทศไทยนาจะมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลของการปองกัน
ฟนผุและความเปนไปไดในการนําฟลูออไรดวารนิชมาใชในเด็กกอนวัยเรียน โดยอาจทําไดใน 2 รูปแบบ คือ 
นําไปใชในศูนยเด็กที่มีการรับเลี้ยงเด็ก ต้ังแตอายุ 6 เดือน–3 ป หรือดําเนินการในคลินิกเด็กดี (WBC) ซึ่งจะ
ครอบคลุมประชากรสวนใหญ การนําฟลูออไรดวารนิชมาใชในคลินิกเด็กดีควรดําเนินการใหสอดคลองกับ
ระบบปกติที่เด็กตองมารับวัคซีน หากพิจารณาจากระบบการมารับวัคซีนปองกันโรคพื้นฐาน (เมื่ออายุ 2, 4, 
6, 9-12 เดือน 1 ปคร่ึง และ 2 ปคร่ึง )47 รวมกับอายุของเด็กที่เร่ิมมีการขึ้นของฟนน้ํานม ความเปนไปไดที่จะ
ใหเด็กไดรับการทาฟลูออไรดวารนิชตามระบบดังกลาว นาจะเริ่มทาที่อายุ 9-12 เดือนและทาซ้ําทุก 6 เดือน 
จะเพิ่มผลในการปองกันฟนผุใหกับเด็ก39 นอกจากนี้การใหทันตสุขศึกษาแกมารดาในการเลี้ยงดูบุตรดวย
นมจืดและลดความถี่ของการบริโภคน้ําตาลในอาหาร เนนการทําความสะอาดชองปากเด็กและแปรงฟน
ดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดวันละ 2 คร้ัง รวมทั้งการไดรับฟลูออไรดเสริมและการเคลือบหลุมรองฟนในฟน
กรามน้ํานม นาจะเปนกลวิธีเสริมในการปองกันฟนผุ สําหรับเด็กกอนวัยเรียนยิ่งขึ้น 
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