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Fluoride mechanism in caries prevention 

Remineralization Demineralization 

Topical effect > Systemic effect 



Fluoride mechanism in caries progression 

High concentration 
> 100 ppmF 

Calcium fluoride 

CaF2 
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Fluoride 
toothpaste 



Fluoride toothpaste 

First tooth - < 3 yr 3 - < 6 yr 6 yr up 

Low  
caries risk 

1000 ppm 1000 ppm 1400 – 1500 ppm 

High 
caries risk 

1000 ppm 1400 – 1500 ppm 1400 – 1500 ppm 

Very high 
caries risk 

1400 – 1500 ppm 1400 – 1500 ppm 1400 – 1500 ppm 



Fluoride toothpaste 

Quantity Who and how 

First tooth - < 3 yr 
แตะขนแปรงพอเปียก/ 

เมล็ดข้าวสาร 
ผปค.แปรงให้และเช็ดฟองออก 

3 - < 6 yr 
ความกว้างของแปรง/ 

เมล็ดข้าวโพด 

ผปค.บีบยาสีฟันให้และช่วยแปรง 
คอยเตือนให้เด็กบ้วนน้้าลายและฟองทิ้งระหว่างแปรง

ฟันและหลังแปรงฟัน แต่ไม่ต้องบ้วนน้้าตาม 
หรืออาจบ้วนน้้า 1 ครั้ง 

(ประมาณ 1 อุ้งมือ (handful) หรือ 5-10 ml) 

6 yr up ความยาวของแปรง 
หลังแปรงฟันควรบ้วนน้้าลายและฟองในปากออก 
โดยไม่ต้องบ้วนน้้าตาม หรืออาจบ้วนน้้า 1 ครั้ง 

(ประมาณ 1 อุ้งมือ (handful) หรือ 5-10 ml) 



ยาสีฟนัผสมฟลอูอไรด ์1500 ppm ส้าหรบัเด็ก 



Fluoride 
mouth rinse 



0.05% NaF 0.2% NaF 

Fluoride mouth rinse 

Sodium fluoride  
Mouth rinse 

สามารถป้องกันฟันผุใน
ฟันแท้ได้ร้อยละ 27% 

ใช้ 1-2 ครั้ง 
เป็นประจ้าทุกวัน 

ใช้ 1 ครั้ง 
ทุก 1-2 สัปดาห ์

ปริมาณครั้งละ 5-10 ml 



Indication 

ผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ 
ระดับปานกลางและสูง 

Active white 
spot lesion 
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่สามารถควบคุมการ
กลืนและบ้วนทิ้งได้ 



High-
concentrated 

fluoride 
toothpaste 



High-concentrated  
fluoride toothpaste 

เมื่อเปรียบเทียบกับยาสีฟันฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1450 ppm 
o ลดการเกิดฟันผุใหม่ได้ร้อยละ 23 
o ลดการลุกลามของโรคฟันผุได้ร้อยละ 40 

1.1% NaF (5000 ppm) 
Prescribe by dentist only 

Nordstrom and Birkhed, 2010 



High-concentrated  
fluoride toothpaste 

ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปที่มีความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสูง เช่น 
o ได้รับการฉายรังสีบ้าบัดบริเวณใบหน้าและขากรรไกร 
o มีสภาวะน้้าลายน้อย 
o มีความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุที่รากฟัน 
o ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องมือจัดฟันหรือฟันปลอมถอดได้ 

 

indication 



High-concentrated  
fluoride toothpaste 

o บีบเป็นริ้วบางๆ บนแปรงสีฟันแล้วน้าไปใช้แปรงวนัละ 2 ครั้ง 
o ให้บ้วนยาสีฟันส่วนเกินออกโดยไม่ใช้น้้า หรือบ้วนโดยใช้น้้าเพียง     

1 ครั้ง (ประมาณ 1 อุ้งมือ) และไม่ด่ืมน้้า หรือรับประทานอาหาร 
30 นาที ภายหลังการใช้ 

วิธีการใช ้



Fluoride 
supplement 



Fluoride supplement 

สามารถป้องกันฟันผุได้ โดยพบว่า 
o ลดการเกิดฟันผุในฟันแท้ได้ร้อยละ 24 
o ลดค่าฟันผุ ถอน อุด ในฟันน้้านมยังไม่ชัดเจน 

Tubert-Jeannin et al., 2011 



Fluoride supplement 

ปัจจุบันความจ้าเป็นในการใช้
ฟลูออไรด์เสริมชนิด

รับประทานลดลงไปมาก 
และมีผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์

เฉพาะที่รูปแบบอื่นๆ 

PROBLEM SOLUTION 
อายุ 6 ปีขึ้นไป เช่น 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
มีความเส่ียงในการเกิดฟันผุสูง 
ไม่สามารถร่วมมือในการใช้

ฟลูออไรด์รูปแบบอื่นๆ 



Fluoride supplement 

AGE 

ปริมาณฟลอูอไรดใ์นน้า้ดืม่ 

< 0.3 ppm 0.3-0.5 ppm > 0.5 ppm 

> 6 yr - - - 

6 yr up 1.0 mg/day 0.5 mg/day - 
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เราควรเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่ใครบ้าง? 

Incipient 
caries 

Xerostomia 
Proximal 

caries 

High risk to caries 



Professional 
fluoride gel 



อายนุอ้ยกวา่ 6 ปี 
ยังไม่สามารถควบคมุการกลนืได้ดี 

Professional fluoride gel 
Indication 

Contraindication 

ความเสีย่งในการเกิดฟนัผุสงู 
อาย ุ6 ปีขึ้นไป 
White spot lesions ในกรณทีี่
ไม่มีฟลอูอไรดว์ารน์ชิ 

1.23% APF 



Professional fluoride gel 

Upright position 

Always use suction 



1.23% APF gel 
 

ความเป็นกรดของ APF gel จะมีผลเสียต่อวัสดุบูรณะหรือไม่ 

กรณีที่มีวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันจ้านวนมากในช่องปาก 



Fluoride 
varnish 



Fluoride varnish 



Fluoride varnish 

Indication 
o ความเส่ียงในการเกิดฟันผุสูง 
o เด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มอายุน้อยกว่า 6 ปี 
o ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ 
o White spot lesions 



Fluoride varnish 

Contraindication 
o ผู้ที่มีประวัติแพ้วัสดุที่มีลักษณะกาวเหนียว 
o ผู้ที่มแีผลในปาก มีโรคเหงือกหรือมีการอักเสบ

ของเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก 
o ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด Dental 

materials 
Impression materials 
Periodontal dressing 
Adhesives 
 

Colophony 



Fluoride varnish 
ปริมาณทีใ่ช ้



Fluoride varnish 
How to use : Apply only thin film 

Area ที่เน้น :  
o Active white lesion 
o Prone to caries/difficult to access 
o Occlusal surface of newly erupted permanent molar 



Fluoride varnish 
Post application instructions 

Note : No fluoride supplement  
and topical high fluoride products 

DAT 
(Thailand) 

2565 

Avoid drinking - 

Avoid eating soft food - 

Avoid eating hard food 2 - 4 hr 

Avoid brushing/flossing All day 



SDF 



SDF 



SDF 

Fluoride 

02 

Remineralization 

Ammonia 

03 

Acid neutralization 

Silver 

01 

o Causing bacterial cell lysis 
o MMPs inhibition 
o Occlude dentinal tubule 



Indication 

Tooth 
● รอยผุระยะลุกลามที่ไม่ทะลุ pulp 
● รอยผุที่รากฟันแท้ หรือรากฟัน

แท้เผยผ่ึง 
● รอยผุที่ท้าการรักษาได้ยาก 

Patient 
● ผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดฟันผุสูงมาก 
● ผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถท้าฟันตามปกติได้ 
● ผู้ที่มีรอยฟันผุมากหลายต้าแหน่ง 
● ผู้ที่รอคิวเข้ารับการรักษาทันตกรรมภายใต้

การดมยาสลบ 
● ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรม 

SDF 



Contraindication 

● รอยผุที่ทะลุ pulp หรือมีอาการบ่งชี้ว่ามีการอักเสบของ pulp 
● แพ้โลหะเงิน (Silver allergy) 
● เหงือกอักเสบเป็นแผล (Ulcerative gingivitis) 
● เยื่อบุช่องปากอักเสบ (Stomatitis) 

SDF 



Clinical procedures 

02 

Removed 
debris and plaque 

ไม่ตอ้งกา้จัดเนือ้ฟันผอุอก 
 No round steel or 

spoon 

03 

 
 

กันน้้าลาย เป่าแห้ง  
ทาวาสลินที่เน้ือเยื่ออ่อน 
1 หยด ทาได้ 5 ซี่ 
ทานาน 1 นาที 

เช็ดส่วนเกิน หรือเป่าเบาๆ 
 

Apply  
SDF 

01 

Consent 
form 

04 

2-4 wk check 
6 mo reapply 

F/U 
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Milk 
fluoridation 



Milk fluoridation 

 สามารถลดฟันผุในฟันน้้านม 21% ฟันแท้ 33-34% 
 ความเข้มข้นที่เติม คือ 2.5 ppm 
 นม 1 ถุง ปริมาตร 200 ml มีปริมาณฟลูออไรด์ 0.5 mg 
 แนะน้าให้ดื่มวันละ 1 ถุง 



Water 
fluoridation 



 สามารถลดฟันผุในฟันน้้านม 35% ฟันแท้ 26% 
 ระดับฟลูออไรด์ที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ 0.5 ppm 
 ต้องมีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน หากมีการวางแผนที่จะเติม

ฟลูออไรด์ในน้้า 

Water fluoridation 



Key messages 

o Fluoride is effective in caries prevention 

o Main mechanism is to increase reminaralization      

and decrease demineralization 

o Topical effect 

o Dose-dependent 

o Fluoride toothpaste is recommended for all 

o Professional used fluoride indicated in high risk group 



Thank you 


