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ฟลูออไรดในนํ้าบริโภคที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

ในเขตจังหวัดนาน 
Health Impact from Fluoride in Drinking Water of People in Nan Province 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาฟลูออไรดในน้ําบริโภคในเขตจังหวัดนาน

เปรียบเทียบกับเกณฑน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย ป 2553 และเพื่อศึกษาขอมูลฟลูออไรดที่สูงเกินเกณฑ

มาตรฐานมีผลกระทบตอสุขภาพอยางไร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการสุมเก็บตัวอยางน้ําบริโภค

ประเภทตางๆ ไดแก น้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบอบาดาล น้ําบรรจุขวด และน้ําบริโภค (น้ํากรอง) ใน 14 

อําเภอของจังหวัดนาน รวมเก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหหาคาฟลูออไรดทั้งสิ้น 78 ตัวอยาง 

 ผลการศึกษา พบวาคาฟลูออไรดในน้ําบริโภคจังหวัดนานมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง

และทุกอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมือง เก็บน้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบรรจุขวดและน้ําบริโภค (น้ํากรอง) รวม 7 

ตัวอยาง พบคาฟลูออไรดอยูในชวง ไมพบ -พบ 0.16 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอปวเก็บตัวอยางน้ําประปา 

น้ําบอน้ําตื้น รวม 5 ตัวอยาง พบคาฟลูออไรดอยูในชวง ไมพบ -พบ 0.13 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอเชียง

กลางเก็บน้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบริโภค (น้ํากรอง) รวม 4 ตัวอยาง พบคาฟลูออไรด อยูในชวงไมพบ -พบ 

0.10 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอทาวังผาเก็บน้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบาดาล น้ําบริโภค (น้ํากรอง) น้ําบรรจุ

ขวด จํานวน 21 ตัวอยาง พบมีคาฟลูออไรดอยูในชวงไมพบ -พบ <0.15 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอเวียงสา

เก็บน้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบาดาลและน้ําบรรจุขวด รวม 8 ตัวอยาง พบ คาฟลูออไรด ไมพบ-พบ 0.16 

มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอบอเกลือเก็บตัวอยางน้ําประปา รวม 7 ตัวอยาง พบคาฟลูออไรดอยูในชวง ไมพบ 

-พบ <0.10 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอแมจริมเก็บตัวอยางน้ําประปา บาดาล น้ําบริโภค (กรอง) น้ําบรรจุ

ขวด รวม 5 ตัวอยาง พบอยูในชวงไมพบ -พบ 0.17 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอสันติสุขเก็บน้ําประปา น้ําบอ

ตื้น  บาดาล น้ําบริโภค (น้ํากรอง)  รวม 4 ตัวอยาง อยูในชวง ไมพบ -พบ <0.10 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอภู

เพียงเก็บตัวอยางน้ําประปา น้ําบริโภค (น้ํากรอง) รวม 6 ตัวอยาง พบอยูในชวง <0.10- 0.18 มิลลิกรัมตอ

ลิตร อําเภอสองแควเก็บตัวอยางน้ําบาดาล น้ําบริโภค (น้ํากรอง) รวม 3 ตัวอยาง ตรวจพบอยูในชวงไม

พบ -พบ <0.18 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ์เก็บน้ําประปา 1 ตัวอยางพบมีคา 0.12 

มิลลิกรัมตอลิตร  อําเภอบานหลวงเก็บน้ําบอตื้น น้ําบริโภค (น้ํากรอง) รวม 2 ตัวอยาง พบอยูในชวงไม 

 

คําสําคัญ  น้ําบริโภค ฟลูออไรด 

_____________________________ 
1 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
2 ศูนยปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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พบ-พบ<0.15 มิลลิกรัมตอลิตร อําเภอนาหมื่นเก็บตัวอยางน้ําบริโภค (น้ํากรอง) 1 ตัวอยาง พบมีคา

ฟลูออไรด0.60 มิลลิกรัมตอลิตร และอําเภอทุงชาง น้ําประปา 1 ตัวอยาง ตรวจไมพบคาฟลูออไรด จากผล

การศึกษาที่กลาวมาพบวา น้ําบริโภค อําเภอนาหมื่นมีคาสูงกวาทุกอําเภอ คือมีคา 0.60 มิลลิกรัมตอลิตร 

แตก็ยังอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่มได กรมอนามัยที่กําหนดใหมีคาฟลูออไรดไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม

ตอลิตร 

 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา คาฟลูออไรดอยูในเกณฑมาตรฐาน คงจะตองมีการศึกษาวิจัย

แนวลึกในน้ําทุกประเภท ทุกอําเภอ และเพิ่มจํานวนตัวอยางน้ํา ทั้งนี้เพื่อนํามาใชเปนขอมูลวางแผนการ

จัดการเรื่องฟลูออไรดในจังหวัดนาน ไมวาจะมีนอยเกินไปที่จะตองเสริมฟลูออไรดเพื่อปองกันฟนผุ

โดยเฉพาะวัยเด็กหรือมีมากเกินไปจะมีผลทําใหปวยเปนโรคฟลูโอโรซีส ไดแก ฟนตกกระและกระดูกโคงงอ

ผิดปกติ 

 

Abstract 

The study was aimed to investigate the fluoride in drinking water in Nan province 

compared to the drinking water supply for the Department of Health in 2553. And to study the 

level of fluoride which higher than the standards and how it have an impact to health. The study 

was conducted by random sampling of drinking water from many sources including tap water, 

wells water, underground water, bottled water and filtered water from 14 districts of Nan 

province. Total water samples analyzed for fluoride 78 samples. The study found that fluoride in 

drinking water of Nan province is equal to the standard in every sample and every district as 

follows : In Muang district from 7 samples found that the level of fluoride between none - found 

0.16 milligrams per liter. Pua district the sample from tap water and wells included 5 samples 

showed the fluoride level from none - found 0.13 milligrams per liter. Chiang Klang district, 4 

samples from tap water, wells and filtered water found the level of fluoride at none - found 0.10 

milligrams per liter. Tha Wang Pha district drinking water 21 samples from tap water, wells, 

underground water, bottled water and filtered water found that it have level of fluoride between 

none - found <.15 milligrams per liter. Wiang Sa district, 8 samples from tap water, wells 

underground water and bottled water showed the fluoride found between none- found 0.16 r 

liter. Bo Klua district, 7 samples from tap water only found the fluoride in the range not found - 

were found <0.10 mg per liter.  Charim district, 5 samples from tap water, underground water, 

filtered and bottled water ranged from not - found 0.17 milligrams per liter. Santisuk district 4 

samples from tap water, wells, underground and filtered water ranged from none - found <.10 

milligrams per liter. Phung district, 6 samples from tap water and filtered water in the range of 

<0.10- 0.18 mg per liter.  SongKwea district, 3 samples from underground and filtered water 
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were found in none - found <.18 milligrams per liter. Chalermprakiet  district collected tap water 

only 1 sample met the first 0:12 milligrams per liter. Ban Luang district, 2 samples from wells 

and filtered water found in none - found <.15. Milligrams per liter, Na Muen district, 1 sample 

from filtered water with fluoride at 0.60. Milligrams per liter. Thung Chang district, only 1 r 

sample from tap water did not detect the fluoride. The study found that water consumption is 

higher than other districts is Na Muen district with 0.60 mg per liter. But still within the standard 

tap water drinkable of the Department of Health has determined that fluoride does not exceed 

0.7 milligrams per liter. Therefore, in this study found that the fluoride in the benchmark. Would 

need to be studied in depth all water every district and increase the number of water samples. 

In order to adopt a management plan that fluoride in Nan province. Whether there is too little to 

be added fluoride to prevent tooth decay, especially in the children, or have too much to cause 

illness include dental fluorosis and bone bend abnormally. 

Keywords: Drinking water, fluoride. 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ฟลูออไรด คนไทยสวนใหญจะรูจักกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ใชเกี่ยวกับทันตกรรม 

ไมวาจะเปนยาสีฟน วิตามิน หรือน้ํายาบวนปาก เพราะฟลูออไรดที่เขาสูรางกายสวนใหญจะนําไปใชในการ

สรางกระดูกและฟน ดังนั้นทางการแพทยจึงใชเปนยารักษาโรคกระดูกผุ และโรคกระดูกอื่นๆบางชนิดและ

ทางทันตกรรมจะนําไปใชในการปองกันฟนผุดังกลาว 

ฟลูออไรดธรรมชาติเปนเกลือของธาตุฟลูออรีนสามารถพบไดตามแหลงตางๆ เชน ในดิน หิน แร 

แหลงน้ําในประเทศไทยพบแถบภาคเหนือเปนจํานวนมาก ฟลูออไรดถารางกายไดรับในปริมาณที่เหมาะสม

ก็จะเกิดประโยชน แตถารางกายไดรับเกินมาตรฐานก็จะเกิดโทษ ทําใหเกิดฟนตกกระ ผิวฟนจะเปนฝาขาว 

สีเหลืองน้ําตาลหรือดํา ผิวเคลือบฟนไมเรียบ ขรุขระเปนหลุมและในรายที่รุนแรงจะมีการทําลายเคลือบผิว

ฟนได นอกจากนั้นการบริโภคฟลูออไรดเกินมาตรฐานเปนเวลานานๆ ยังทําใหเกิดโรคในกระดูกและขอ 

บางรายขาโกง เดินไมไดชวงสุดทายทําใหกลามเนื้อออนแรง เหนื่อยงาย เบื่ออาหาร มีอาการเปลี่ยนแปลงที่

กระดูกสันหลังและกลายเปนคนพิการได อาการดังกลาวมักพบผูปวยที่ไดรับฟลูออไรดมากเปนเวลานานๆ 

อีกทั้งฟลูออไรดถูกขับออกทางไตสวนหนึ่ง ถามีในรางกายสูง อาจทําใหไตเสื่อมหรือไตวายได 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับฟลูออไรดในน้ําบริโภคที่ประชาชนใน

จังหวัดนานนํามาใชบริโภค เนื่องจากถาบริโภคน้ําเปนเวลานานๆและในน้ําที่บริโภคนั้นมีคาฟลูออไรดสูง

เกินมาตรฐานที่กําหนด จะมีผลกระทบตอสุขภาพ ดังทันตแพทยสุธา เจียงมณีโชติชัย (2556) รอง

อธิการบดีกรมอนามัย กลาววา มาตรฐานฟลูออไรดในน้ําประปาที่มีคุณภาพดีสามารถดื่มไดคือมีคา

ฟลูออไรดไมเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร แตจากการเฝาระวังน้ําบริโภคในชนบทของกรมอนามัยป 2550-
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2556 จาก 1,912 ตําบล ใน 18 จังหวัด รวม 30,213 ตัวอยาง พบวาคาฟลูออไรดสูงถึง 2 มิลลิกรัมตอลิตร

ถึงรอยละ 3 ซึ่งการรับฟลูออไรดจํานวนมากสงผลใหเด็กมีความเสี่ยงฟนตกกระและอาจมีผลตอกระดูกและ

ทันตแพทย สุธา เจียงมณีโชติชัย (2556) ยังกลาววาพบปญหาฟนตกกระในเขตภาคเหนือตอนบน เชน 

จังหวัด เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ภาคตะวันตก เชน จังหวัดกาญจนบุรี แตในปจจุบันพบในเขตภาคกลาง 

เชน สุพรรณบุรี นครปฐม และยังพบภาคใตที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการตรวจสอบ พบวา มีการนําน้ํา

บาดาลซึ่งมีคาฟลูออไรดสูงกวามาตรฐานมาผลิตเปนประปาชุมชนเพื่อใชบริโภคมากขึ้นตางจากอดีตที่

ประชาชนบริโภคน้ําฝน น้ําบอตื้น หรือน้ําผิวดินจากแมน้ําลําธารซึ่งมีฟลูออไรดตํ่า 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคาฟลูออไรดในน้ําบริโภคในเขตจังหวัดนานเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพ

น้ําประปาดื่มไดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม 

2. เพื่อศึกษาขอมูลฟลูออไรดที่มีคาสูงเกินกวามาตรฐานวามีผลกระทบตอสุขภาพอยางไร 

 

ขอบขายและวิธีวิจัย 

1. ดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจเชิงพรรณนา 

2. ดานพื้นที่ 14 อําเภอในจังหวัดนาน 

3. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ น้ําบริโภคของประชาชนที่ใชบริโภคในจังหวัดนาน 

ประเภทน้ําบริโภค ไดแก นํ้าประปา น้ําบอตื้น น้ําบอบาดาล น้ําบรรจุขวด น้ําบริโภคโดยการกรอง อําเภอที่

ทําการเก็บตัวอยางน้ํา รวม 14 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอทาวังผา อําเภอ

เวียงสา อําเภอบอเกลือ อําเภอแมจริม อําเภอสันติสุข อําเภอภูเพียง อําเภอสองแคว อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ์ อําเภอบานหลวง อําเภอนาหมื่นและอําเภอทุงชาง รวมตัวอยางน้ําที่เก็บทั้งสิ้น 78 ตัวอยาง 

ระยะเวลาที่เก็บตัวอยางน้ํา เดือนพฤศจิกายน 2557 เมษายน 2558  

 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

1. อุปกรณในการเก็บตัวอยางน้ํา ไดแก ขวดพลาสติกชนิดโปลีเอททีลีน ขนาด 1 ลิตร ถังแชตัวอยาง

น้ําพรอมอุปกรณ 

2. วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา ทําการสุมเก็บตัวอยางน้ําประเภทตางๆรวม 14 อําเภอ ดังกลาว โดยการ

เก็บจากกอกน้ําและใชเครื่องเก็บตัวอยางน้ํา Water Sampher เก็บน้ําบอตื้นและบอน้ําบาดาล ผูทําการ

เก็บตัวอยางน้ํา เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนาน 

3. วิธีการตรวจวิเคราะหใชเครื่องอิเล็คโทรมิเตอร (Electrometer) หรือ Ion Analyzer  

4. แบบรายงานผลการวิเคราะหคาฟลูออไรด 

5. เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาด่ืมได กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ป 2553 

6. หองปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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7. การวิเคราะหขอมูล ผลวิเคราะหขอมูลคาฟลูออไรดที่ไดเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่ม

ได กรมอนามัย โดยวัดการกระจาย คาพิสัย 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคาฟลูออไรดในน้ําบริโภค ไดแก น้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบอ

บาดาล น้ําบริโภค (กรอง) และน้ําบรรจุขวดของอําเภอตางๆ รวม 14 อําเภอ ในจังหวัดนาน ไดแกอําเภอ

เมือง อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอทาวังผา อําเภอเวียงสา อําเภอบอเกลือ อําเภอแมจริม อําเภอ

สันติสุข อําเภอภูเพียง อําเภอสองแคว อําเภอเฉลิมพระเกียรต์ิ อําเภอบานหลวง อําเภอนาหมื่น และอําเภอ

ทุงชาง  การเก็บตัวอยางน้ําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนานเปนผูสุมเก็บตัวอยางน้ํา สงวิเคราะหศูนย

ปฏิบัติการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 78 ตัวอยาง โดยวัตถุประสงคการ

ศึกษาวิจัย คือ เพื่อศึกษาคาฟลูออไรดในน้ําบริโภคนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่มได

ของกรมอนามัย ป 2553 วาอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม และเพื่อศึกษาคาฟลูออไรดที่มีคาสูงเกิน

มาตรฐานมีผลกระทบตอสุขภาพอยางไรโดยผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1. อําเภอเมืองทําการตรวจวิเคราะหคาฟลูออไรด 7 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 4 ตัวอยาง พบวา มีคา

อยูระหวาง <0.10-พบ 0.11 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบอตื้น จํานวน 1 ตัวอยาง มีคา 0.16 มิลลิกรัมตอลิตร น้ํา

บริโภค (น้ํากรอง) 1 ตัวอยาง น้ําบรรจุขวด 1 ตัวอยาง ตรวจไมพบคาฟลูออไรด ทั้งสองตัวอยาง (ดังตาราง

ที่ 1) 

2. อําเภอปว ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 5 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 3 

ตัวอยาง น้ําบอตื้น 2 ตัวอยาง พบน้ําประปามีคาฟลูออไรดอยูในชวง ไมพบ-พบ 0.13 มิลลิกรัมตอลิตร 

สําหรับน้ําบอตื้นตรวจไมพบคาฟลูออไรดท้ัง 2 ตัวอยาง (ดังตารางที่ 1) 

3. อําเภอเชียงกลาง ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหฟลูออไรดจํานวน 5 ตัวอยาง ไดแกน้ําประปา 

จํานวน 3 ตัวอยาง พบมีคาอยูระหวาง ไมพบ-พบ 0.10 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับน้ําบอตื้น จํานวน 1 

ตัวอยาง น้ําบริโภค (น้ํากรอง) 1 ตัวอยางตรวจไมพบคาฟลูออไรด ทั้งสองตัวอยาง (ดังตารางที่ 1) 

4.  อําเภอทาวังผา ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรดจํานวน 21 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 

จํานวน 2 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหไมพบคาฟลูออไรดทั้ง 2 ตัวอยาง น้ําบอตื้น จํานวน 4 ตัวอยาง พบมีคา 

<0.15 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้ง 4 ตัวอยาง น้ําบาดาล 1 ตัวอยาง พบมีคา <0.10 มิลลิกรัมตอลิตรเชนกัน

สําหรับน้ําบริโภค (น้ํากรอง) จํานวน 10 ตัวอยาง และน้ําบรรจุขวด 4 ตัวอยาง ตรวจไมพบคาฟลูออไรดทุก

ตัวอยาง (ดังตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาฟลูออไรดในน้ําบริโภค จังหวัดนาน ป 2558 

ลําดับ

ที ่

อําเภอ ประเภทน้ํา จํานวน

ตัวอยาง 

ผลวิเคราะห

คา
ฟลูออไรด 

หมายเหตุ 
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1 เมือง ประปา 4 <0.10 

<0.10 

<0.10 

0.11* 

เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได

กรมอนามัย พ.ศ.2553 กําหนด 

คาฟลูออไรดไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม

ตอลิตร 

  บอน้ําตื้น 

น้ําบริโภค 

น้ําบรรจุขวด 

1 

1 

1 

0.16 

ไมพบ 

ไมพบ 

 

  รวม 7   

2 ปว ประปา 

 

 

บอน้ําตื้น 

3 

 

 

2 

<0.10 

<0.15 

0.13* 

ไมพบ 

 

  รวม 5 ไมพบ  

3 เชียงกลาง ประปา 

 

 

บอน้ําตื้น 

บริโภค 

3 

 

 

1 

1 

0.10 

ไมพบ 

ไมพบ 

ไมพบ 

ไมพบ 

 

  รวม 5   

4 ทาวังผา ประปา 

 

บอน้ําตื้น 

2 

 

4 

ไมพบ 

ไมพบ 

<0.15 

<0.15 

<0.15 

<0.15 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ลําดับ
ที ่

อําเภอ ประเภทน้ํา จํานวน
ตัวอยาง 

ผลวิเคราะห
คา

ฟลูออไรด 

หมายเหตุ 

 ทาวังผา บาดาล 1 <0.10  
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น้ําบริโภค 

น้ําบรรจุขวด 

รวม 

10 

4 

21 

ไมพบ (10) 

ไมพบ (4) 

 

5. อําเภอเวียงสา ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 8 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 3 

ตัวอยาง พบมีคาอยูระหวาง ไมพบ-พบ<0.10 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบอตื้น 1 ตัวอยาง พบมีคาฟลูออไรด 

0.13 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบอบาดาล จํานวน 2 ตัวอยาง พบมีคา <0.10 มิลลิกรัมตอลิตรทั้ง 2 ตัวอยาง น้ํา

บรรจุขวด 2 ตัวอยาง พบมีคา 0.16 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้ง 2 ตัวอยาง (ดังตารางที่ 2) 

6. อําเภอบอเกลือ ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 7 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา

ทั้ง 7 ตัวอยาง พบมีคา <0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 1 ตัวอยาง และไมพบ 6 ตัวอยาง (ดังตารางที่ 2) 

7. อําเภอแมจริม ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 5 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 1 

ตัวอยาง พบมีคา 0.17 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบาดาล 1 ตัวอยาง พบมีคา <0.10 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบริโภค 

(น้ํากรอง) จํานวน 2 ตัวอยาง และน้ําบรรจุขวด จํานวน 1 ตัวอยาง ตรวจไมพบฟลูออไรด ตามลําดับ (ดัง

ตารางที่ 2) 

8. อําเภอสันติสุข ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 4 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 1 

ตัวอยาง น้ําบริโภค (น้ํากรอง) 2 ตัวอยาง น้ําบรรจุขวด 1 ตัวอยาง ตรวจไมพบคาฟลูออไรดทุกตัวอยาง

สําหรับน้ําบาดาล 1 ตัวอยาง พบคาฟลูออไรด <0.10 มิลลิกรัมตอลิตร (ดังตารางที่ 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาฟลูออไรดในน้ําบริโภค จังหวัดนาน ป 2558 (ตอ) 

 

ลําดับ

ที ่

อําเภอ ประเภทน้ํา จํานวน

ตัวอยาง 

ผลวิเคราะห

คา
ฟลูออไรด 

หมายเหตุ 

5 เวียงสา ประปา 3 <0.10 (2)  
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บอตื้น 

บาดาล 

น้ําบรรจุขวด 

รวม 

 

1 

2 

2 

8 

ไมพบ 

0.13 

<0.10 

0.16 

ไมพบ (2) 

6 บอเกลือ ประปา 

 

รวม 

7 

 

7 

<0.10 

ไมพบ (6) 

 

7 แมจริม ประปา 

บาดาล 

น้ําบริโภค 

น้ําบรรจุขวด 

รวม 

1 

1 

2 

1 

5 

0.17 

<0.10 

ไมพบ (2) 

ไมพบ 

 

8 สันติสุข ประปา 

บอตื้น 

บาดาล 

น้ําบริโภค 

รวม 

1 

1 

1 

1 

4 

ไมพบ 

ไมพบ 

<0.10 

ไมพบ 

 

 

9. อําเภอภูเพียง ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 6 ตัวอยาง ไดแก น้ําประปา 3 

ตัวอยาง พบมีคา <0.1, 0.17 และ 0.18 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ น้ําบริโภค (น้ํากรอง) จํานวน 3 

ตัวอยาง พบมีคา <0.15 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้ง 3 ตัวอยาง (ดังตารางที่ 3) 

10. อําเภอสองแคว ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 3 ตัวอยาง ไดแก น้ําบาดาล 

1 ตัวอยาง พบมีคา <0.10 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบริโภค (น้ํากรอง) 2 ตัวอยางตรวจไมพบคาฟลูออไรดทั้ง 2 

ตัวอยาง (ดังตารางที่ 3) 

11. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ์ ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก 

น้ําประปา พบมีคา 0.12 มิลลิกรัมตอลิตร 

12. อําเภอบานหลวง ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคาฟลูออไรด จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก น้ําบอตื้น 

จํานวน 1 ตัวอยาง พบมีคา <0.15 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําบริโภค (น้ํากรอง) จํานวน 1 ตัวอยางตรวจไมพบ 

(ดังตารางที่ 3) 

13. อําเภอนาหมื่น ทําการเก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหจํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก น้ําบริโภค (น้ํากรอง) พบมี

คา 0.60 มิลลิกรัมตอลิตร 
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14. อําเภอทุงชาง ทําการเก็บตัวอยางน้ําประปาวิเคราะหจํานวนทั้ง 1 ตัวอยาง ตรวจไมพบคา

ฟลูออไรด 

 

 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาฟลูออไรดในน้ําบริโภค จังหวัดนาน ป 2558 (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

อําเภอ ประเภทน้ํา จํานวน

ตัวอยาง 

ผลวิเคราะห

คา

ฟลูออไรด 

หมายเหตุ 

9 ภูพียง ประปา 

 

 

น้ําบริโภค 

รวม 

3 

 

- 

6 

<0.10 

0.17 

0.18 

<0.15 (3) 

 

10 สองแคว บาดาล 

น้ําบริโภค 

รวม 

1 

2 

3 

<0.10 

ไมพบ 

 

 

11 เฉลิมพระ

เกียรต์ิ 

ประปา 

รวม 

1 

1 

0.12  

12 บานหลวง บอตื้น 

น้ําบริโภค 

รวม 

1 

1 

2 

<0.15 

ไมพบ 

 

 

13 นาหมื่น น้ําบริโภค 

รวม 

1 

1 

0.60  

14 ทุงชาง ประปา 

รวม 

1 

1 

ไมพบ  

 

สรุปเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหคาฟลูออไรดในแหลงน้ําประเภทตางๆ รวม 14 อําเภอ 78 

ตัวอยาง นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดของกรมอนามัย ป 2553 กําหนดใหมีคา

ฟลูออไรดไมเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาน้ําบริโภคในจังหวัดนานมีคาฟลูออไรดอยูในเกณฑมาตรฐาน

ทุกตัวอยางและทุกอําเภอคือมีคาไมเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร และจากผลการวิเคราะหคาฟลูออไรด

ดังกลาว พบวามีคาสูงสุดเพียง 0.60 มิลลิกรัมตอลิตร  ซึ่งเปนน้ําบริโภค (กรอง) ของอําเภอนาหมื่น แตก็ไม

สูงเกินมาตรฐาน  
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สําหรับฟลูออไรดมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย คือ ถารางกายไดรับฟลูออไรดมากเกินไปและ

สะสมเปนเวลานานๆจะทําใหเกิดโรคฟลูโอโรซิส ไดแก ฟนตกกระและกระดูกโคงงอ แตถารางกายไดรับ

นอยเกินไป โดยเฉพาะวัยเด็กจะทําใหเปนโรคฟนผุ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาวิจัยหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจเรื่องฟลูออไรดในน้ําบริโภคจังหวัดนาน ควร

จะมีการศึกษาคุณภาพน้ํา ทําการเก็บตัวอยางน้ําทุกประเภทใหครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อนําผลที่ศึกษา

ไดมาควบคุมปองกันฟลูออไรดที่มีผลกระทบตอสุขภาพ แตกตางจากจังหวัดใกลเคียงที่พบมีคาฟลูออไรด

ในน้ําบริโภคสูงจนทําใหพบประชาชนมีฟนตกกระจํานวนมาก ในขณะที่การศึกษาคุณภาพน้ําครั้งนี้พบคา

ฟลูออไรดในจังหวัดนานมีคาฟลูออไรดไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

2. ความเหมาะสมของการไดรับฟลูออไรด หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหแตละพื้นที่ไดมีความรูความเขาใจในการใชสารผสมฟลูออไรด เชน จากยาสีฟนหรือน้ํายาบวนปากหรือ

ในน้ําที่มีฟลูออไรด บรรจุขวดที่มีคาฟลูออไรดกําหนดสูงกวาของน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย เพราะพื้นที่

แตละจังหวัดในประเทศไทยบางจังหวัดมีคาฟลูออไรดสูงเกินเกณฑมาตรฐานมาก บางจังหวัดก็พบคา

ฟลูออไรดนอยหรือไมมี ดังนั้นประชาชนตองไดรับความรูวาควรจะใชฟลูออไรดเสริมหรือไมควรใชอยางไร 
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