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บทคัดยอ
ฟลูออไรดเปนแรธาตุทรี่ า งกายตองการในปริมาณนอย คนไทยไดรบั ฟลูออไรดจากการดืม่ น้ำประปา การศึกษา
เชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาปริมาณฟลูออไรดในน้ำซึ่งผลิตจากระบบประปา และทำนายปริมาณ
น้ำบริโภคทีเ่ หมาะสมในพืน้ ที่ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ระหวางป 2552-2558 ผลการศึกษาจากน้ำประปา 355 ตัวอยาง
พบวาน้ำประปามีปริมาณฟลูออไรดต่ำสุดมีปริมาณ < 0.01 มก./ลิตร สูงสุด 5.02 มก./ลิตร ทำนายปริมาณน้ำบริโภค
ทีเ่ หมาะสมได 10 ระดับ โดยกลมุ อายุแรกเกิดถึง 8 ป เพศชายและหญิงตองการปริมาณฟลูออไรดตอ วันในขนาด
ทีเ่ ทากัน 4 ระดับ (0.40, 0.60, 0.90 และ 1.20 มก./วัน) อายุ 9 ปขนึ้ ไปเพศชายมีความตองการฟลูออไรดตอ วัน
3 ระดับ (1.60, 2.40 และ 2.80 มก./วัน) เพศหญิง 4 ระดับ (1.70, 2.30, 2.40 และ 2.60 มก./วัน) สรุปคือผลประเมิน
ความเสีย่ งการบริโภคน้ำประปาสรางสมการทำนาย พบวาคาต่ำสุดทีเ่ กิดความเสีย่ งคือปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา
ไมเกิน 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร และระดับนโยบายตองกำกับใหหนวยผลิตน้ำประปาดำเนินการตามมาตรฐาน
กรมอนามัยสือ่ สารความเสีย่ งดานสุขภาพ หนวยผลิตประปาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำ และประชาชนประเมิน
ความเสีย่ งของตนเอง
คำสำคัญ:การทำนาย แรธาตุทรี่ า งกายตองการในปริมาณนอย ฟลูออไรด น้ำประปา
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):347-58.
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Abstract
Fluoride is a trace element. Thai people receives fluoride from tap water drinking. The purposes of
this descriptive study were to find out fluoride level in tap water and predict the fluoride intake from tap
water consumption in five provinces located in the Health Area 2 of the year between 2009 to 2015.
The results showed that, from 355 tap water samples, the lowest fluoride level in tap water had 0.001 mg/L.
whereas, the highest level was 5.02 mg/L. The results predicted that the 10 levels of fluoride concentration
gave the proper water consumption. The children under 8 years old, both boy and girl, required the same
content fluoride by 4 levels (0.40, 0.60, 0.90 and 1.20 mg/day). The male children with the age > 9 years old
required 3 levels of fluoride (1.60, 2.40 and 2.80 mg/day), while female required 4 levels (1.70, 2.30, 2.40 and
2.60 mg/day). In conclusion, the risk assessment from predicted equation showed that the fluoride content
of tap water less than 0.50 mg/L affected on people. The policy must be directed to the implementation
of the water supply. Department of Health communicates the health risk. Production supply monitoring
water quality standards. People should assess their own risk.
Keywords : prediction, microelements, fluoride, tap water
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):347-58.
บทนำ
“ฟลูออไรด” แมเปนแรธาตุทรี่ า งกายตองการตอวัน
ในปริมาณนอย แตมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพทั้ง
ดานบวกและลบ เปนแรธาตุที่เกี่ยวของกับกระดูก1
สงผลตอสุขภาพทีช่ ดั เจนในดานทันตสุขภาพ การไดรบั
ฟลูออไรดในปริมาณที่เหมาะสมชวยใหฟนมีความ
แข็งแรง ลดปญหาฟนผุ แตหากไดรับนอยเกินไป
ส ง ผลให ฟ น ไม แ ข็ ง แรง ฟ น ผุ ง า ย หรื อ หากได รั บ
มากเกินไปทำใหเกิดฟนตกกระ (dental fluorosis)
หรือไดรบั ในความเขมขนทีส่ งู ติดตอกันเปนเวลานานๆ
ทำใหเกิดการสะสมของแคลเซียมในกระดูกโครงสราง
กอใหเกิดโรค skeletal fluorosis2ปริมาณสารอาหาร
อางอิงที่คนไทยควรไดรับประจำวันสำหรับคนไทย
(Dietary Reference Index (DRI)) กำหนดปริมาณที่
แนะนำสำหรับแตละบุคคล จาก เพศ อายุ ขนาดของ
รางกาย ซึ่งในแตละเพศและชวงอายุรางกายมีความ
ตองการไดรบั ฟลูออไรดในปริมาณตอวันทีแ่ ตกตางกัน1
คนไทยไดรบั ฟลูออไรดจากการบริโภคน้ำ ถึงรอยละ 90
เนื่ อ งจากน้ำ เป น ป จ จั ย ที่ ไ ด รั บ โดยตรงและมี ค วาม
สัมพันธกบั ปริมาณทีบ่ ริโภค การประเมินความพอเพียง
ของฟลูออไรดทไี่ ดในแตละวันพิจารณาจากน้ำบริโภค
เปนหลัก หากไมพอเพียงจึงหารูปแบบอืน่ เพือ่ เสริมเพิม่
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

โดยวิ ธี อื่ น ๆ ร ว มด ว ย3สำหรับเกณฑคำนวณความ
เพียงพอของน้ำบริโภคน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน คือ
5 ลิตรตอคนตอวัน4 ผลการสำรวจการบริโภคน้ำของ
ครัวเรือนคนไทย พบวาบริโภคน้ำจากน้ำบริโภคบรรจุขวด
มากที่สุด รองมาคือการบริโภคน้ำประปา และน้ำฝน
คิดเปนรอยละ 49.9 25.8 และ 19.1 ตามลำดับ5
สถานการณ ฟ น ตกกระของประชากรอายุ 12 ป
ประเทศไทยพบวาสงสัยมีฟนตกกระรอยละ 7.1 และ
มีฟน ตกกระระดับนอยมากถึงระดับรุนแรง รอยละ 1.6
6
สาเหตุของการเกิดฟนตกกระพบวามีความสัมพันธกบั
ความเขมขนของปริมาณฟลูออไรดในน้ำ ซึ่งพบวา
ความเขมขนของฟลูออไรดในน้ำมากถึง 12 มก./ลิตร
เด็กสวนใหญแสดงอาการของภาวะฟนตกกระ อยูใน
ระดับรุนแรงถึงรอยละ 35.0 มีความสัมพันธแบบเสนตรง
ระหวางดัชนีวัดระดับฟลูออไรดของฟนตกกระและ
ความถี่ของภาวะกระดูกแตกหักงายในกลุมสังเกตทั้ง
วั ย เด็ ก และวั ย ผู ใ หญ 7จากการศึ ก ษาโรคฟ น ผุ ข อง
ประชาชนในประเทศเม็กซิโก ปริมาณฟลูออไรดที่
เหมาะสมไดเคยมีการกำหนดไวที่ 1.2 มก./ลิตรในกรณี
ทีไ่ ดรบั ฟลูออไรด จากน้ำเพียงแหลงเดียวจะทำใหเกิด
ฟนตกกระในระดับทีเ่ ปนนอยถึงนอยมากในประชากร
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รอยละ 7.0-16.08 การศึกษาภาระโรค (Burden of Disease)
และผลกระทบตอสุขภาพจากฟลูออไรดในน้ำบริโภค
ต.แมปคู า และ ต.บวกคาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม
พบวาคาฟลูออไรดเฉลี่ยของน้ำบริโภค เทากับ 1.2
มก./ลิตร นักเรียนรอยละ 36.0 มีฟนตกกระในระดับ
ตางๆ กัน จัดตามดัชนีของ Deans ซึง่ วัดความรุนแรง
ของภาวะฟนตกกระเปน 5 ระดับ จากความรุนแรง
นอยสุดไปหาระดับรุนแรงมากสุด พบวามีภาวะฟน
ตกกระ ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และ
ระดับ 5 รอยละ 16.1 13.7 4.3 1.7 และ 0.3 ตามลำดับ
ความชุกของฟนตกกระ เทากับรอยละ 36.0 สวนอุบตั ิ
การณของฟนตกกระ เทากับรอยละ 10.8 คาความเสีย่ ง
กรณีน้ำมีฟลูออไรดมากกวา 0.7 มก./ลิตร เทากับรอยละ
25.0 สวนความเสี่ยงกรณีของน้ำที่ใชทำอาหารที่มี
ฟลูออไรดมากกวา 0.7 มก./ลิตร เทากับรอยละ 14.08
ป 2552 จากขอมูลทางธรณีวิทยาพบวาในแหลงน้ำ
ธรรมชาติ พืน้ ทีเ่ ขตตรวจสุขภาพที่ 2 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก
จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณฟลูออไรดใน
ปริมาณทีส่ งู มาก หากนำมาใชเปนแหลงน้ำดิบในการ
จัดทำระบบประปาจะทำใหผูบริโภคน้ำไดรับปริมาณ
ฟลูออไรดที่มากเกินมาตรฐานจนอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพได2 ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดสำรวจ
คุณภาพน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา
ประปา 113 แหง มีปริมาณฟลูออไรดเกินมาตรฐาน
รอยละ 15.9 แหลงบริโภคน้ำของครัวเรือนประชาชน
ตำบลตลุกกลางทงุ 582 ครัวเรือน มีปริมาณฟลูออไรด
เกินมาตรฐานรอยละ 22.6 และการตรวจฟนในเด็ก
นักเรียนน้ำชัน้ ประถมศึกษา จำนวน 266 คน พบฟน
ตกกระ รอยละ 14.6 แหลงน้ำบริโภค จํานวน 417
ครัวเรือน มาจากแหลงน้ำหลัก 4 แหลง คือน้ำประปา
รอยละ 63.0 น้ำฝน รอยละ 32.3 น้ำบอบาล-บอน้ำตืน้
รอยละ 2.8 น้ำถัง-น้ำบรรจุขวด รอยละ 1.69 ความตองการ
ฟลูออไรดนอกจากจะพิจารณาจากปริมาณฟลูออไรด
ในน้ำ แล ว ยั ง ประเมิ น ได จ ากการได รั บ ฟลู อ อไรด /
น้ำ หนั ก ตั ว /วั น ได โ ดยกำหนดค า RfD 0.05มก./
กิโลกรัม/วัน10 สำหรับปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา
ประเทศไทยทีเ่ หมาะสม มีคำแนะนำไมควรเกิน 0.50
มก./ลิ ต ร 2 และมาตรฐานน้ำ ประปาดื่ ม ได กำหนด
ฟลู อ อไรด ใ นน้ำ ไม เ กิ น 0.7 มก./ลิ ต ร 11 จากความ
ตองการฟลูออไรดของรางกายประจำวันนั้นปริมาณ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ฟลู อ อไรด ใ นน้ำ บริ โ ภคและการบริ โ ภคน้ำ บริ โ ภค
น้ำประปาจึงมีความสำคัญตอสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็ก ซึ่งความแตกตางของ
ปริมาณฟลูออไรดในน้ำและการบริโภคน้ำมีแนวโนม
เกิดฟนตกกระงานวิจัยนี้จีงมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจ
ปริมาณของฟลูออไรดในน้ำประปา หาคาปริมาณ
ฟลูออไรดทเี่ หมาะสมในน้ำประปา และทำนายความเสีย่ ง
ของการบริโภคฟลูออไรดในน้ำประปา เพือ่ ใชประกอบ
การพิ จ ารณากำหนดค า ฟลู อ อไรด ที่ เ หมาะสมใน
น้ำประปาสำหรับดืม่ ตอไป
วัสดุและวิธกี าร
รู ป แบบการวิ จั ย เป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา
แบบตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)
โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (documentary analysis)
กลมุ ตัวอยางเลือกแบบเจาะจง ศึกษาเฉพาะระบบประปา
ทีม่ ผี ลตรวจคุณภาพน้ำจากโครงการเนือ่ งจากมีขอ จำกัด
ดานงบประมาณคาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
และความครบถวนของขอมูลผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการขั้นตอนการวิจัยประกอบดวยการทบทวน
วรรณกรรม คัดเลือกเอกสาร รวบรวมผลการตรวจ
คุณภาพน้ำประปา นำมาประมวล วิเคราะห สังเคราะห
สรางเปนกรอบแนวคิดในการสรางสมการเพือ่ วิเคราะห
ทางสถิตทิ ำนายและประเมินความเสีย่ งประชากร ไดแก
ขอมูลจากระบบประปาพืน้ ทีส่ ขุ ภาพเขต 2 ประกอบดวย
5 จังหวัดไดแกจงั หวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน
3,602 แหง ไดจากขอมูลทะเบียนระบบประปาหมบู า น
จั ด ทำโดยกรมทรั พ ยากรน้ำ กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ป 2555 กลมุ ตัวอยาง ไดแก
ระบบประปาพื้นที่สุขภาพเขต 2 จำนวน 347 แหง
จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนระบบประปาตาม
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ฟลูออไรดเกินมาตรฐานในน้ำบริโภคจังหวัดตาก และ
โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคพืน้ ทีส่ ขุ ภาพเขต 2
ป 2552-2558 คํ า นวณขนาดตั ว อย า งด ว ยวิ ธี ข อง
Krejcie& Morgan กำหนดสัดสวนเทากับ 0.5 ระดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% เครือ่ งมือทีใ่ ชวดั ผลคือ แบบรายงาน
ผลทดสอบคุณภาพตัวอยางน้ำที่ผานการตรวจสอบ
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โดยผเู ชีย่ วชาญและไดทดลองบันทึกขอมูลไดครบถวน
แลว เก็บรวบรวมขอมูลโดยผวู จิ ยั วิเคราะหขอ มูลโดยใช
สถิติ รอยละ คาสูงสุด-คาต่ำสุด คาเฉลีย่ แผนภูมกิ าร
กระจาย วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย
regression analysis สรางสมการปริมาณน้ำบริโภค
ทีเ่ หมาะสมตามคา Dietary reference intake (DRI)
ของฟลู อ อไรด จ ากปริ ม าณน้ำ บริ โ ภคกั บ ปริ ม าณ
ฟลูออไรดในน้ำประปา และทำนายความเสีย่ งจากหลัก
การประเมินความเสีย่ ง
โดยสรางสมการสำหรับการศึกษาดังนี้
สมการที่ 1 ความเสีย่ ง(12)
ADD
หรือ Hazard Quotient (HQ) = RfD

เมื่อ average daily dose (ADD) คือปริมาณ
รับสัมผัสตอวันและ Reference Dose (RfD) คือ ปริมาณ
สัมผัสทีส่ ามารถรับเขาสรู า งกายไดทกุ วันโดยไมทำให
เกิดความผิดปกติใดๆตอสุขภาพอนามัย
โดย HQ ≤ 1 หมายถึง สถานการณปกติ
HQ > 1 หมายถึง สถานการณไมปกติ
ประเมินการรับฟลูออไรดประจำวันไดจากปริมาณ
ฟลู อ อไรด ที่ ไ ด รั บ จากการบริ โ ภคน้ำ ประปาต อ วั น
(ADD)โดยมีตวั แปรตามตารางที่ 1
สมการที่ 2 ADD = CW x IR x EF x EP

BW x D

ตารางที่ 1 ตัวแปรปริมาณฟลูออไรดทไี่ ดรบั ประจำวัน
ตัวแปร
ADD

ความหมาย

EF

คาเฉลีย่ รายวันของปริมาณ
สิง่ สัมผัส (มก./กก./วัน)
ระดับความเขมขนของสิง่ สัมผัส
(มก./ลิตร)
intake rate หรืออัตราการดืม่ น้ำ
(ลิตร/วัน)
ความถีข่ องการสัมผัส (วัน/ป)

EP

ระยะเวลาทีส่ มั ผัส (ป)

BW

body weight หรือน้ำหนัก
ของรางกาย (กิโลกรัม)

D

ระยะเวลาทีใ่ ชในการเฉลีย่
ทีส่ มั ผัส (วัน)
โดยคา D = EF X EP

CW
IR

ความหมายการวิจยั

คาทีใ่ ชในการคำนวณ

คาเฉลีย่ รายวันของปริมาณฟลูออไรด
ในน้ำประปา (มก./วัน)
ระดับความเขมขนของฟลูออไรดใน
น้ำประปา (มก./ลิตร)
อัตราการบริโภคน้ำประปา (ลิตร/วัน)
เนือ่ งจากการศึกษานีศ้ กึ ษาการสัมผัส
จากบริโภคน้ำประปา จึงกำหนดการ
ไดรบั ความถีข่ องการสัมผัสของการ
บริโภคน้ำประปาทุกวัน หรือเทากับ
365 วัน/ป (วัน/ป)
คาทีใ่ ชเทากับ 1 โดยกำหนดจากอายุของ
ประชาชนในชวงอายุทกุ 1 ป (ป)
การศึกษานีไ้ มนำมาคำนวณ เนือ่ งจาก
หนวยคา RfDนำน้ำหนักเปนคาอางอิง
เพือ่ กำหนดคำนวณเปน DRI เรียบรอยแลว
มีหนวยเปน มก./วัน
ระยะเวลาทีใ่ ชในการเฉลีย่ (วัน)

คาทีไ่ ดจากการคำนวณ
ผลตรวจปริมาณฟลูออไรด
ปริมาณบริโภคน้ำประปาตามคา
DRI จำแนกอายุ
365

1
-

365

แทนคาในสมการ ADD = CW x IR x 365 x 1 หรือ สมการที่ 3 ADD = CW X IR

365

การศึกษาจำแนกประเมินการรับฟลูออไรดจากการบริโภคน้ำตอวันกำหนดเปนสมการที่ 4
ADDDRIW = CW X IRDRIW
คาตัวแปรตามตารางที่ 2
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ตารางที่ 2 ตัวแปรในการประเมินปริมาณฟลูออไรดทไี่ ดรบั ประจำวัน
ตัวแปร
ADDDRIW
CW
IRDRIW

ความหมาย
ปริมาณฟลูออไรดทไี่ ดรบั ประจำวัน (มก./วัน)
ปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา (มก./ลิตร)
อัตราการบริโภคน้ำประปา (ลิตร/วัน)

2. Reference Dose (RfD) คือ ปริมาณสัมผัสที่
สามารถรับเขาสูรางกายไดทุกวันโดยไมทำใหเกิด
ความผิดปกติใดๆ (RfD ฟลูออไรดคอื 0.05 มก./กก./วัน)
ปริมาณฟลูออไรดอางอิงที่แนะนำใหควรไดรับ
ประจำวัน(10)
สมการที่ 5 DRIFหรือ AIF = BW X RfDF
3. ประเมินปริมาณน้ำบริโภคทีเ่ หมาะสมตาม DRI
จากระดับปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา
จากสมการที่ 5คา DRIFคือปริมาณฟลูออไรดทไี่ ด
รับตอวันหรือเปนคา RfDตาม DRI จำแนกกลมุ อายุ เพศ
และน้ำหนัก การศึกษาความตองการปริมาณฟลูออไรด

คาทีใ่ ชในการคำนวณ
คาทีไ่ ดจากการคำนวณ
ผลตรวจปริมาณฟลูออไรด
ปริมาณบริโภคน้ำประปาตามคา DRI จำแนกอายุ

ในขนาดดังกลาวจึงสามารถคำนวณปริมาณน้ำบริโภค
ที่เหมาะสมซึ่งทำใหคา HQ ≤ 1 ไดจากคาปริมาณ
ฟลูออไรดและคาปริมาณน้ำบริโภคทีค่ วรไดรบั ประจำ
วันสำหรับคนไทย ไดจากปริมาณสารอาหารอางอิงที่
คนไทยควรไดรบั ประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ.2546
จากการศึกษาทราบคา และ CW จึงสามารถคำนวณ
ปริมาณน้ำดืม่ ทีเ่ หมาะสมตามสมการที่ 6, 7 คาตัวแปร
ตามตารางที่ 3
สมการที่ 6 RfDDRIF =

CW x IRRfDF

หรือสมการที่ 7IRRfDF =

RfDDRIf
CW

ตารางที่ 3 ตัวแปรในการประเมินปริมาณน้ำทีเ่ หมาะสม
ตัวแปร
IRRfDF
RfDDRIF
CW

ความหมาย

คาทีใ่ ชในการคำนวณ

อัตราการบริโภคน้ำประปาที่เหมาะสม (ลิตร/วัน)
คาทีไ่ ดจากการคำนวณ
ปริมาณฟลูออไรดทไี่ ดรบั ประจำวันตามคา DRI (มก./วัน) ปริมาณฟลูออไรดตามคา DRI จำแนกอายุผล
ปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา (มก./ลิตร)
ตรวจปริมาณฟลูออไรด

4. ทำนายความเสีย่ งไดจากสมการที8่
สมการที่ 8 HQ =

CW x IRRfDF
RfDDRIF

ผลการศึกษา
ปริ ม าณฟลู อ อไรด ใ นน้ำ ประปาผลการตรวจ
คุณภาพน้ำป 2552 – 2558 จำนวน 355 ตัวอยาง พบวา
มีคา ปริมาณฟลูออไรดต่ำสุด 0.001 มก./ลิตร และมี
ปริมาณฟลูออไรด สูงสุด 5.02 มก./ลิตรตามตารางที่ 4

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ตารางที่ 4 ปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา ป 2552-2558 (n = 355)
ฟลูออไรดในน้ำประปา (มก./ลิตร)
นอยกวา 0.01-0.34
0.35-0.70
0.71-1.05
1.06-1.40
1.41-1.75
1.76-2.10
2.11-2.45
2.46-3.50
มากกวา 3.50

จำนวน (ตัวอยาง)
283
44
14
3
1
5
2
0
3

รอยละ
79.7
12.4
3.9
0.8
0.3
1.5
0.6
0.0
0.8

ปริมาณน้ำบริโภคที่เหมาะสมจากปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปาที่ควรไดรับประจำวัน {Dietary Reference
Intake (DRI)} ตามภาพที่ 1

จากการประเมินความตองการฟลูออไรด รางกาย
มีความตองการปริมาณฟลูออไรด 10 ระดับ ตามกลมุ
อายุและเพศ เมือ่ บริโภคน้ำประปาซึง่ มีปริมาณฟลูออไรด
ตั้งแต ≤ 0.0-5.02 มก./ลิตร สามารถประเมินความ
ตองการที่จะสามารถบริโภคน้ำประปาไดในปริมาณ
ตามคำแนะนำ DRI โดยแทนคาใน สมการ (7) ในขนาด
0.4 0.6 0.9 1.2 1.6 1.7 2.3 2.4 2.6 และ 2.8 มก./วัน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อหาคาความสัมพันธของปริมาณการบริโภคตอวัน
สามารถเขียนเปนสมการไดคอื y = 0.4χ-1 y = 0.6χ-1
y = 0.9χ-1 y = 1.2 χ-1 y = 1.6χ-1 y = 1.7χ-1 y = 2.3χ-1
y = 2.4 χ-1 y = 2.6χ-1 และ y = 2.8ตามลำดับ
เมือ่ y = IRRfDF และ χ = CW โดยที่ = χ-1 = ( χ1 )
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ปริมาณฟลูออไรดที่ควรไดรับประจำวัน {Dietary
Reference Intake (DRI)} ตามระดับปริมาณฟลูออไรด
ในน้ำ บริ โ ภค เพศชายและหญิ ง การบริ โ ภคน้ำ ที่ มี
ปริ ม าณฟลู อ อไรด ตั้ ง แต ≤ 0.01-5.02 มก./ลิ ต ร
เพศชาย มีความตองการปริมาณฟลูออไรด 7 ระดับ
ตามกลมุ อายุ ประเมินความตองการบริโภคน้ำประปา
ไดในปริมาณตามคำแนะนำ DRI ขนาด 0.4, 0.6, 0.9
1.2, 1.6, 2.4 และ 2. 8 มก./วัน เมือ่ หาความสัมพันธของ
ปริมาณการบริโภคตอวันสามารถเขียนเปนสมการได
คือ y = 0.4χ-1 y = 0.6χ-1 y = 0.9χ-1 y = 1.2χ-1
y = 1.6χ-1 y = 2.4χ-1 และ y = 2.8χ-1 ตามกลมุ อายุ
6-11 เดือน 1-3 ป 4-5 ป 6-8 ป 9-12 ป 13-15 ป
และ ≥ 16 ป ตามลำดับ

353

เพศหญิง ตองการปริมาณฟลูออไรด 8 ระดับ
ประเมินการบริโภคน้ำประปาตามคำแนะนำ DRI ขนาด
0.4 0.6, 0.9, 1.2, 1.7, 2.3, 2.4 และ 2.6 มก./วัน
เมือ่ หาคาความสัมพันธของปริมาณการบริโภคตอวัน
สามารถเขียนเปนสมการไดคอื y = 0.4χ-1 y = 0.6χ-1
y = 0.9χ-1 y = 1.2χ-1 y = 1.7χ-1 y = 2.3χ-1 y = 2.4χ-1
และ y = 2.6χ-1 ตามกลมุ อายุ 6-11 เดือน 1-3 ป 4-5 ป
6-8 ป 9-12 ป 13-15 ป 16-18 ป และ ≥ 18 ป
ตามลำดับ(ตามตารางที่ 5)
เมือ่ y = IRRfDF และ χ = CW โดยที่ χ-1 = ( χ1 )

ตารางที่ 5 ปริมาณน้ำบริโภคจากระดับปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา จำแนกตามปริมาณฟลูออไรดทคี่ วรไดรบั ประจำวัน จำแนกตาม
กลมุ วัย เพศ และอายุ
กลมุ วัย

เพศ

ทารก
เด็ก

วัยรุน

ชาย

หญิง

ผใู หญ

ชาย

หญิง
ผูสูงอายุ

ชาย
หญิง

อายุ

น้ำหนักอางอิง
(กก.)

DRI ฟลูออไรด
(มก./วัน)

ปริมาณ DRI น้ำบริโภคทีเ่ หมาะสม
(ลิตร/วัน)

0-5 เดือน
6-11 เดือน
1-3 ป
4-5 ป
6-8 ป
9-12 ป
13-15 ป
16-18 ป
9-12 ป
13-15 ป
16-18 ป
19-30 ป
31-50 ป
51-70 ป
19-30 ป
31-50 ป
51-70 ป
≥ 70ป
≥ 70ป

5.00
8.00
13.00
18.00
23.00
33.00
49.00
57.00
34.00
46.00
48.00
57.00
57.00
57.00
52.00
52.00
52.00
57.00
52.00

น้ำนมแม
0.40
0.60
0.90
1.20
1.60
2.40
2.80
1.70
2.30
2.40
2.80

น้ำนมแม
y = 0.4χ-1
y = 0.6χ-1
y = 0.9χ-1
y = 1.2χ-1
y = 1.6χ-1
y = 2.4χ-1
y = 2.8χ-1
y = 1.7χ-1
y = 2.3χ-1
y = 2.4χ-1
y = 2.8χ-1

2.60

y = 2.6χ-1

2.80
2.60

y = 2.8χ-1
y = 2.6χ-1

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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สวนการประเมินการสัมผัส และการประเมินความ
เสี่ ย งจากการบริ โ ภคน้ำ ประปาการบริ โ ภคน้ำ และ
ปริมาณฟลูออไรดที่แนะนำที่ควรไดรับตอวัน มีความ
เสี่ ย งมี ค า ในสถานการณ ป กติ แ ละสถานการณ ไ ม
ปกติในทุกกลมุ อายุ ปริมาณฟลูออไรดในน้ำทีท่ ำใหเกิด
สถานการณปกติเหมาะสมที่สุดอยูในกลุมอายุ 6-11
เดือนซึง่ มีความตองการฟลูออไรด 0.40 มก./วัน และ
บริโภคน้ำ 0.80 ลิตร/วัน โดยน้ำประปามีฟลูออไรด
ในน้ำ 0.50 มก./ลิตร เมือ่ ปริมาณฟลูออไรดในน้ำขนาด
สูงขึ้น และ/หรือ บริโภคน้ำปริมาณมากขึ้นจะทำให

ไดรับฟลูออไรดมากกวาสถานการณปกติ โดยหาก
บริ โ ภคน้ำ แม ไ ม เ กิ น ค า มาตรฐานน้ำ ประปา ซึ่ ง มี
ฟลูออไรดในน้ำ ≥ 0.50 - 0.70 มก./ลิตร กลมุ อายุ
6-11 เดือน ยังมีคา HQ ในสถานการณไมปกติ โดยปริมาณ
ฟลู อ อไรด ใ นน้ำ ไม เ กิ น 0.70 มก./ลิ ต ร จะอยู ใ น
สถานการณปกติเมือ่ ประชาชนมีอายุไมนอ ยกวา 4 ป
มีความตองการน้ำบริโภคในขนาด ≥ 1.3 ลิตร/วัน
และมี ค วามต อ งการฟลู อ อไรด ≥ 0.90 มก./วั น
(ตารางที่ 6, 7)

ตารางที่ 6 การสัมผัสและคาความเสีย่ งตอการบริโภคน้ำประปาตามปริมาณน้ำบริโภคทีค่ วรไดรบั ตอวัน จำแนกอายุ เพศชาย
กลมุ วัย

ทารก
เด็ก
วัยรุน
ผใู หญ
ผูสูงอายุ

อายุ

6-11 เดือน
1-3 ป
4-5 ป
6-8 ป
9-12 ป
13-15 ป
16-18 ป
19-70 ป
≥ 70 ป

ปริมาณฟลูออไรด ปริมาณน้ำบริโภค การทำนายความเสีย่ ง ปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา (CW)
ตาม DRI (มก./วัน) ตาม DRI (ลิตร/วัน) ≤ 0.001
0.500
0.700
5.02
(RfDDRIF)
(IRDRIW)
แนะนำ
มาตรฐานคุ
ณ
ภาพน้
ำ
ค
า
สูงสุด
คาต่ำสุด
0.40
0.80
0.002
1.000
1.400
10.040
0.60
1.00
0.002
0.833
1.167
8.367
0.90
1.30
0.001
0.722
1.011
7.251
1.20
1.40
0.001
0.583
0.817
5.857
1.60
1.70- 2.25
0.001
0.531-0.703
0.744-0.984 5.334-7.059
2.40
0.001
0.354-0.469
0.496-0.656 3.556-4.706
2.80
0.001
0.304-0402
0.425-0.563 3.048-4.034
2.10 -2.15
0.001
0.375-0.384
0.525-0.538 3.765-3.855
1.75
0.001
0.313
0.438
3.138

ตารางที่ 7 การสัมผัสและคาความเสีย่ งตอการบริโภคน้ำประปาตามปริมาณน้ำบริโภคทีค่ วรไดรบั ตอวัน จำแนกอายุ เพศหญิง
กลมุ วัย

ทารก
เด็ก
วัยรุน
ผใู หญ

อายุ

6-11 เดือน
1-3 ป
4-5 ป
6-8 ป
9-12 ป
13-15 ป
16-18 ป
19-70 ป
≥ 70 ป

ปริมาณฟลูออไรด ปริมาณน้ำบริโภค การทำนายความเสีย่ ง ปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปา (CW)
ตาม DRI (มก./วัน) ตาม DRI (ลิตร/วัน) ≤ 0.001
0.500
0.700
5.02
(RfDDRIF)
(IRDRIW)
แนะนำ มาตรฐานคุณภาพน้ำ คาสูงสุด
คาต่ำสุด
0.40
0.60
0.90
1.20
1.70
2.30
2.40
2.60

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

0.80
1.00
1.30
1.40
1.60-1.85
1.75
1.55

0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

1.000
0.833
0.722
0.583
0.471-0.544
0.348-0.402
0.333-0.385
0.337
0.298

1.400
1.167
1.011
0.817
0.659-0.726
0.487-0.563
0.467-0.540
0.471
0.417

10.040
8.367
7.251
5.857
4.725-4.976
3.492-3.678
3.337-3.524
3.500
3.100
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อภิปราย
ฟลูออไรดเปนแรธาตุที่รางกายมีความตองการ
ในปริ ม าณน อ ย ส ว นใหญ ไ ด รั บ จากการบริ โ ภคน้ำ
ซึง่ ความตองการของรางกายทีต่ อ งการไดรบั ตอวัน ขึน้ กับ
อายุ เพศ กำหนดจากปริมาณฟลูออไรดทสี่ ามารถรับ
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เขาสูรางกายไดทุกวันไมทำใหเกิดความผิดปกติใดๆ
ตอสุขภาพอนามัยกำหนดไดจากประเมินตามน้ำหนัก
อางอิงของกลมุ จากคา RfD (0.05 มก./กก./วัน) กำหนด
เปนคา DRI10 ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 น้ำหนักอางอิง ปริมาณฟลูออไรดและน้ำบริโภคทีค่ วรไดรบั ประจำวัน (Dietary Reference Intake DRI) จำแนกตาม
กลมุ วัย เพศ และอายุ
กลมุ วัย

เพศ

ทารก
เด็ก
วัยรุน

ชาย
หญิง

ผใู หญ

ชาย

หญิง
ผูสูงอายุ

ชาย
หญิง

อายุ

น้ำหนักอางอิง
(กก.)

DRI ฟลูออไรด**
(มก./วัน)

ปริมาณ DRI น้ำบริโภค***
(ลิตร/วัน)

0-5 เดือน
6-11 เดือน
1-3 ป
4-5 ป
6-8 ป
9-12 ป
13-15 ป
16-18 ป
9-12 ป
13-15 ป
16-18 ป
19- 30 ป
31- 50 ป
51-70 ป
19-30 ป
31-50 ป
51-70 ป
≥ 70 ป
≥ 70 ป

5.00
8.00
13.00
18.00
23.00
33.00
49.00
57.00
34.00
46.00
48.00
57.00
57.00
57.00
52.00
52.00
52.00
57.00
52.00

น้ำนมแม
0.40
0.60
0.90
1.20
1.60
2.40
2.80
1.70
2.30
2.40
2.80
2.80
2.80
2.60
2.60
2.60
2.80
2.60

น้ำนมแม
0.80
1.00
1.20
1.30
1.40
1.70-2.25
1.70-2.25
1.60-1.85
1.60-1.85
1.60-1.85
2.10-2.15
2.10-2.15
2.10-2.15
1.75
1.75
1.75
1.75
1.55

ทีม่ า: ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ นไทยควรไดรบั ประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (2546)
* ตัวเลขดานหลังของอายุ หมายถึงกอนสิน้ สุดของเดือนนัน้ 1 วัน หรือกอนสิน้ สุดของปนนั้ 1 วัน
เชน 0-5 เดือนหมายถึง 0 ถึงกอนอายุ 6 เดือน 1 วัน และ 1-3 ป หมายถึง 1 ถึงกอนอายุ 4 ป 1 วัน
** หมายถึง DRIF
*** หมายถึง DRIw

ความตองการฟลูออไรดของรางกายในกลุมวัย
ทารก เด็ก วัยรนุ และผใู หญ มีความแตกตางกันจำแนก
เปน 10 ระดับ1 โดยปริมาณความตองการฟลูออไรด
ตอวันมีขนาด 0.40,0.60, 0.90,1.20, 1.6, 1.70, 2.30,
2.40, 2.60 และ 2.80 มก./วัน ตามลำดับ ความตองการ
ฟลูออไรดต่ำสุดในกลุมทารก 6-11 เดือน เพศชาย
และหญิง ปริมาณ 0.40 มก. ตอวัน สูงสุดในกลมุ วัยรนุ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

วัยผใู หญ และวัยสูงอายุ เพศชาย ในปริมาณ 2.80 มก.
ตอวัน สำหรับเด็กอายุ 0-5 เดือน กำหนดใหไดรบั ตาม
ปริมาณทีด่ มื่ จากนมแม
ปริมาณน้ำบริโภคตอวันที่แนะนำ1 ปริมาณมาก
ที่ สุ ด ในวั ย รุ น ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ต อ งการน้ำ
ปริมาณ 1.70-2.25 ลิตร/วัน และ 1.60-1.85 ลิตร/วัน
ตามลำดับ ความตองการบริโภคน้ำตอวัน นอยสุดคือ
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สมการทำนายการไดรบั แรธาตุทรี่ า งกายตองการในปริมาณนอย กรณีศกึ ษาฟลูออไรดจากการบริโภคน้ำประปา
Prediction of Microelement Intake: A Case Study of Fluoride from Tap Water Consumption

วัยทารกทั้งเพศชายและหญิง โดยมีความตองการน้ำ
0.80 ลิตร/วัน สำหรับเด็กอายุ 0-5 เดือน กำหนดให
ไดรบั ตามปริมาณทีด่ มื่ จากนมแม (ตารางที่ 8 )
เนือ่ งจากน้ำดืม่ มีปริมาณของฟลูออไรดแตกตางกัน2,3,7-9
จากผลตรวจคุณภาพน้ำป 2552-2558 จำนวน 355 แหง
พบวาคาปริมาณฟลูออไรดต่ำสุด ≤ 0.001 มก./ลิตร
สูงสุด ปริมาณฟลูออไรด 5.02 มก./ลิตรโดยสวนใหญมี
ปริมาณฟลูออไรดระดับ ≤ 0.01-0.35 มก./ลิตร คิดเปน
รอยละ 79.72 น้ำประปาอยใู นเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้ำประปากรมอนามัย รอยละ 97.90 โดยมีปริมาณ
ฟลูออไรดคำนวณเปนปริมาณน้ำทีป่ ริโภคไดเหมาะสม
จะมีคา ต่ำสุด 0.08 ลิตร/วัน สูงสุด 2,800 ลิตร/วัน มีความ
ตองการปริมาณฟลูออไรด 10 ระดับ จากสมการที่7
(ภาพที่ 1)
เพศชาย มีความตองการปริมาณฟลูออไรด 7 ระดับ
ตามกลมุ อายุ ประเมินความตองการบริโภคน้ำประปา
ไดในปริมาณตามคำแนะนำ DRI สรางเปนสมการ
ปริมาณการบริโภคตอวัน ได 7 สมการ
เพศหญิง ตองการปริมาณฟลูออไรด 8 ระดับ
ประเมินการบริโภคน้ำประปาตามคำแนะนำ DRI สราง
เปนสมการปริมาณการบริโภคตอวันได 8 สมการ
ความเสีย่ งจากการบริโภคน้ำทำนาย
CW x IRDRIW
จากสมการ
พบวา
RfDDRIF
ความเสีย่ งคานอยกวา 1 ในทุกกลมุ วัยและกลมุ
อายุ จากการบริโภคน้ำดืม่ ตามคำแนะนำ เมือ่ ปริมาณ
ฟลูออไรดในน้ำมีคา ต่ำสุด
ความเสีย่ งมีคา มากกวา 1ในทุกกลมุ วัยและกลมุ
อายุ จากการบริโภคน้ำตามคำแนะนำเมื่อปริมาณ
ฟลูออไรดในน้ำมีคา สูงสุด
ความเสี่ยงมีคามากกวา 1 และนอยกวา 1
จากการบริโภคน้ำตามคำแนะนำเมือ่ ปริมาณฟลูออไรด
มีคา 0.7 มก./ลิตร
ความเสี่ ย งมี ค า เท า กั บ 1จากการบริ โ ภคน้ำ
ตามคำแนะนำเมือ่ ปริมาณฟลูออไรดมคี า 0.5 มก./ลิตร
จะพบวาจะมีความเสี่ยงที่เกินกวาสถานการณ
ปกติในทุกกลมุ อายุ โดยปริมาณฟลูออไรดในน้ำทีท่ ำให
เกิดสถานการณปกติต่ำสุดอยใู นกลมุ อายุ 6-11 เดือน
ซึง่ มีความตองการฟลูออไรด 0.4 มก./วัน โดยบริโภคน้ำ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

0.8 ลิตร/วัน เมือ่ นำมาประเมินความเสีย่ งจากปริมาณ
ฟลู อ อไรด จ ากการบริ โ ภคน้ำ ประปาพบว า ปริ ม าณ
ฟลูออไรดในน้ำประปาตามคำแนะนำขนาด 0.5 มก./ลิตร2
เปนปริมาณเหมาะสมทีส่ ดุ เนือ่ งจากพบวาทำใหคา ความ
เสีย่ งในทุกกลมุ อายุของคนไทยมีคา ความเสีย่ งเปนปกติ
คือ นอยกวาหรือเทากับ 1 ตรงกับการศึกษาของชัชวาล
จันทรวิจติ ร2 ศึกษาความเสีย่ งตอสุขภาพจากการไดรบั
ฟลูออไรด ซึง่ จัดทำคำแนะนำระดับฟลูออไรดในน้ำที่
เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในระดับนีเ้ ชนเดียวกัน
สำหรับปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปาตามเกณฑ
มาตรฐานกรมอนามั ย น อ ยกว า หรื อ เท า กั บ 0.70
มก./ลิตร1 กลมุ อายุและวัยทีม่ คี า ความเสีย่ งนอยกวาหรือ
เทากับ 1 อยใู นกลมุ อายุมากกวา 6 ปขนึ้ ไป ซึง่ กลมุ อายุ
ต่ำกวา 6 ป ยังคงมีความเสีย่ งคามากกวา 1 หรืออยใู น
สถานการณไมปกติ นั่นคือหากปริมาณฟลูออไรด
ที่มีขนาดในน้ำ มากกวา 0.50 มก./ลิตรแตไมเกิน
0.70มก./ลิตร เด็กกลมุ อายุต่ำกวา 6 ปยงั คงมีความเสีย่ ง
หากชุ ม ชนหรื อ หมู บ า นใดที่ มี ป ริ ม าณฟลู อ อไรด ใ น
น้ำ ประปาในระดั บ นี้ ยั ง คงต อ งเฝ า ระวั ง หรื อ ดู แ ล
กลมุ เด็กนี้ เนือ่ งจากยังคงวามีความเสีย่ ง1 มากกวาปกติ
(HQ > 1) จากผลการสำรวจขอมูลมีระบบประปามี
ปริมาณฟลูออไรดในชวงดังกลาวจำนวน 22 แหง
ระบบประปามีปริมาณฟลูออไรดเกินมาตรฐาน
น้ำประปากรมอนามัย จำนวน 7 ตัวอยาง พบความเสีย่ ง
สูงสุด 10.040 ในกลมุ เด็กอายุ 6-11 เดือน ซึง่ ปริมาณ
ฟลูออไรดทแี่ นะนำใหไดรบั ประจำวัน 0.40 มก./วัน และ
แนะนำใหดมื่ น้ำ 0.80 ลิตร/วัน เมือ่ ดืม่ น้ำบริโภคจาก
ประปาซึง่ คำนวณปริมาณน้ำดืม่ จากปริมาณฟลูออไรด
ในน้ำขนาด 5.02 มก./ลิตร จะดืม่ ไดในปริมาณ 0.08
ลิตร/วัน เปนปริมาณน้ำบริโภคทีเ่ หมาะสมซึง่ จะทำให
ไดรบั ฟลูออไรดจากน้ำประปาไมเกินคาความเสีย่ ง
เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งจาก
การบริ โ ภคน้ำ ตามคำแนะนำที่ ค วรได รั บ ประจำวั น
อยางไรก็ตามพบวาพฤติกรรมการบริโภคน้ำจะขึน้ กับ
บุคคล ซึง่ หากปริมาณฟลูออไรดในน้ำขนาดสูงขึน้ หรือ
บริโภคน้ำในปริมาณมากขึ้นจะทำใหไดรับฟลูออไรด
มากกวาสถานการณปกติ การประเมินคาความเสี่ยง
จึงแนะนำใหใชปริมาณปริมาณน้ำบริโภคทีด่ มื่ จริงของ
ประชาชนในแตละวัน ตรงกับการศึกษาของสุรางค
เชษฐพฤนท 13 ศึ ก ษาปริ ม าณการบริ โ ภคน้ำ และ
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เครือ่ งดืม่ ของเด็กไทยอายุ 18-47 เดือนกลมุ หนึง่ จังหวัด
นนทบุรี พบวา เด็กดืม่ น้ำและเครือ่ งดืม่ เฉลีย่ 1.58 ลิตร/
วัน น้ำหนักเด็กเฉลีย่ 15 กิโลกรัม นำมาประเมินความ
เสี่ยงตามปริมาณฟลูออไรดขนาด 0.05 มก./กก./วัน
พบวาปริมาณฟลูออไรดในน้ำที่เหมาะสมคือ 0.50
มก./ลิตร ซึง่ สามารถนำพฤติกรรมการบริโภคน้ำนัน้ มา
ประเมินความเสีย่ งเปนรายบุคคลได โดยประเมินจาก
ปริ ม าณน้ำ ที่ บ ริ โ ภคจริ ง ของบุ ค คลมาประเมิ น ซึ่ ง
สามารถใชสูตรในการประเมินไดเชนเดียวกัน2,3,7-9
สรุ ป คื อ ปริ ม าณฟลู อ อไรด ใ นน้ำ ดื่ ม ที่ เ หมาะสมคื อ
0.50มก./ลิตร นาจะเปนประโยชนและเปนแนวทาง
ในการกำหนดคามาตรฐานของฟลูออไรดในน้ำประปา
ที่นำมาบริโภค เพื่อใหผูบริโภคไดรับฟลูออไรดใน
ปริมาณที่เหมาะสมในแตละวันตอไป ดังนั้นในระดับ
นโยบาย หนวยงานกำกับการขอจัดสรางระบบประปา
ตองกำหนดนโยบายใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปา ใหดำเนินการตรวจเฝาระวังคุณภาพ
น้ำอยางสม่ำเสมอ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการสงเสริมใหคนไทยมีสขุ ภาพทีด่ ี ตองกำหนด
เปนนโยบายในการกำหนดคามาตรฐานเพือ่ ใหมาตรฐาน
มีความปลอดภัยโดยเฉพาะตอกลุมประชาชนที่เสี่ยง
ตอการไดรบั ผลกระทบ เชน กลมุ เด็กซึง่ ไดรบั ผลกระทบ
โดยตรวจจากปริมาณฟลูออไรดน้ำประปาเฝาระวังและ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตระบบประปาใหเปนไปตาม
มาตรฐาน จัดการสือ่ สารความเสีย่ งเพือ่ ใหหนวยผลิต
ประปาและประชาชนทราบและสามารถประเมินความเสีย่ ง
จากการบริโภคน้ำประปา ระดับปฏิบัติการ ผูจัดให
บริการระบบประปา ไดแกผบู ริหารระบบประปา ผดู แู ล
ระบบประปา จำเปนตองตรวจและเฝาระวังคุณภาพน้ำ
เพื่ อ ทราบผลคุ ณ ภาพน้ำ และประเมิ น สถานการณ
ฟลูออไรดในน้ำประปาที่จัดใหบริการและหากพบวา
ระบบประปามีปริมาณฟลูออไรดเกินมาตรฐาน ตองจัด
ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเพือ่ ลดปริมาณฟลูออไรดใน
น้ำประปาจะตองปรับปรุงระบบประปาโดยมีระบบ
การกรองฟลูออไรดเพิ่มเติม เนื่องจากระบบประปา
ปจจุบนั ไมไดออกแบบเพือ่ รองรับการกำจัดฟลูออไรดใน
น้ำสวนระดับครัวเรือนและชุมชน ตองรูจักประเมิน
ความเสีย่ งจากการบริโภคน้ำประปา โดยเฉพาะกลมุ ทีม่ ี
ความเสีย่ งตอการไดรบั ฟลูออไรดมากเกิน ซึง่ สวนใหญ
อยู ใ นกลุ ม เด็ ก จำเป น ต อ งได รั บ การคุ ม ครองดู แ ล
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