คูมือการเฝาระวังและปองกัน
โรคพิษตะกั่วในเด็ก

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอม
กรกฎาคม 2562
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คำนำ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะผลกระทบจากการสัมผัส สารตะกั่ว เนื่องด้วยคุณสมบัติของสารตะกั่วทาให้ถูกนามาใช้ใน
อุ ต สาหกรรมอย่ า งกว้ า งขวาง เช่ น อุ ต สาหกรรมผลิ ต สี ผลิ ต แบตเตอรี่ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง กิ จ การในชุ ม ชน เช่ น ร้ า นซ่ อ มหม้ อ น้ า ซ่ อ มแบตเตอรี่ โรงพ่ น สี ร ถยนต์
การต่อและซ่อมเรือ การหลอมตะกั่ว เป็นต้น
เด็ ก ในช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 0 - 15 ปี มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การได้ รั บ สารตะกั่ ว เข้ า สู่ ร่ า งกาย
จากแหล่งต่างๆ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องเล่นเด็ก หรือ
การปนเปื้อนจากผู้ปกครองที่ทางานสัมผัสสารตะกั่วติดตามเสื้อผ้ากลับสู่บ้าน (take - home lead)
หรือการทางานที่บ้านที่มีตะกั่วปนเปื้อน รวมทั้งกรณีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กิจการต่างๆ ที่มีการใช้สารตะกั่ว
ในกระบวนการทางาน โดยส่วนใหญ่เด็กวัยนี้จะรับตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจากพฤติกรรมมือสู่ปาก (hand to
mouth) ซึง่ การดูดซึมสารตะกั่วในเด็กจะมากกว่าผู้ใหญ่ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะต่อระบบ
ประสาทและสมอง มีผลต่อระดับสติปัญญา และพัฒนาการต่างๆ
แนวทางการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในเด็กฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยความร่วมมือของคณะทางาน
จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ครู และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้นาไปใช้ในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการสัมผัส
สารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในพื้นทีต่ ่อไป

คณะทางานจัดทาคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
กรกฎาคม 2562
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บทที่ 1 สถานการณ์โรคพิษตะกั่วในเด็ก
1.1 ความสาคัญการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมพิษตะกั่วในเด็ก
1.2 นโยบายเพื่อการป้องกันควบคุมการใช้ตะกั่วและผลกระทบต่อสุขภาพ
1.2.1 นโยบายระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก
1.2.2 นโยบายเกี่ยวกับโรคพิษตะกั่วของประเทศไทย
1.3 สถานการณ์โรคพิษตะกั่วในเด็กของต่างประเทศและประเทศไทย
1.4 การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็กของประเทศไทย

1-1
1-2
1-2
1-4
1-6
1-9

บทที่ 2 แหล่ง ช่องทางและผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่ว
2.1 คุณสมบัติและลักษณะของสารตะกั่ว
2.2 แหล่งการปนเปื้อนสารตะกั่ว
2.3 ช่องทางการรับสารตะกั่ว
2.4 ผลกระทบต่อสุขภาพ
2.5 การประเมินการรับสัมผัสสารตะกั่ว
2.6 กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว

2-1
2-2
2-5
2-6
2-7
2-8

บทที่ 3 แนวทางการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาการสัมผัสตะกั่วในเด็ก
3.1 แนวทางการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการสัมผัสสารตะกั่ว
ในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก เชิงรับ
3-1
3.1.1 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันสารตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก
สาหรับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอาเภอ
สถานพยาบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่น
3-1
3.1.2 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่ว
ในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปีเชิงรับ ในสถานพยาบาล
3-4
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หน้า
3.2 แนวทางการเฝ้าระวังทางการแพทย์ และรูปแบบการเฝ้าระวังเชิงรับ
ที่ Well-Child Clinic
3.3 กรณีตัวอย่างการเฝ้าระวังเชิงรุก และการเฝ้าระวังเชิงรับในคลินิก
เด็กสุขภาพดีของโรงพยาบาลระยอง
บทที่ 4 แนวทางการตรวจประเมินปริมาณสารตะกั่ว
4.1 การตรวจประเมินปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
4.1.1 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในดิน (Soil)
4.1.2 การตรวจปริมาณสารตะกั่วในน้า (Water)
4.1.3 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในอากาศ (Air)
4.1.4 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วบนพื้นผิว (Surface Area)
4.1.5 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง XR F
(X - ray Fluorescence)
4.2 การตรวจค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ
4.2.1 การคัดกรองสารตะกั่วในเลือด โดยเครื่องมือแบบอ่านค่าได้ทันที
4.2.2 การเก็บตัวอย่างเลือด
บทที่ 5 การสอบสวนการสัมผัสตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในเด็ก
5.1 คาจากัดความ ขั้นตอน และเกณฑ์พิจารณาการออกสอบสวน
โรคพิษตะกั่วในเด็ก
5.2 กรณีศึกษา เรื่อง การสอบสวนโรคพิษตะกั่วในเด็กและครอบครัวแรงงาน
ชาวกัมพูชาที่ทางานในโรงงานรีไซเคิลพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ
บทที่ 6 ของเล่นที่ปลอดภัยและการกาจัดขยะปนเปื้อนสารตะกั่วในศูนย์เด็กเล็ก
6.1 การจัดชื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก
6.2 การเลือกอุปกรณ์และภาชนะปรุงอาหาร ใส่อาหาร และตู้กดน้าที่ปลอดภัย
6.3 การเลือกสีทาอาคาร รั้ว และเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย
6.4 การขูดสีอย่างปลอดภัย
6.5 การจัดการของเสียอันตราย สารตะกั่วปนเปื้อนของเล่นเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

3-6
3-10
4-1
4-1
4-4
4-9
4-12
4-19
4-22
4-22
4-30

5-1
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6-1
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6-6
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หน้า
บทที่ 7 รูปแบบการจัดการปัญหาการสัมผัสตะกั่วในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :
กรณี ศึกษา ศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรี ยบ เทศบาลตาบลตลาดเกรี ยบ
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
7-1
7.2 ความเป็นมาของการดาเนินการเรื่องการป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก
7-2
7.3 วิธีการดาเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7-2
7.4 การบริหารจัดการขยะ
7-7
7.5 การส่งต่อองค์ความรู้
7-7
7.6 บทสรุป
7-9
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 กรณีศึกษา
ภาคผนวก-1
- กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัส
สารตะกั่วในเด็กอายุ 6-72 เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานที่มีสารตะกั่ว
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ภาคผนวก-1
- กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสตะกั่ว
ในเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ. 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ภาคผนวก-3
- กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง การศึกษาแหล่งการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ภาคผนวก-7
ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก-12
- แบบซักประวัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารตะกั่ว
ของเด็กอายุ 0-15 ปี (แบบ PbC01) กรณีประเมินความเสี่ยง
การสัมผัสสารตะกั่วพบระดับปานกลาง หรือสูง
ภาคผนวก-12
- แบบสารวจข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษสารตะกั่วในพื้นที่
(แบบ PbC02)
ภาคผนวก-17
- แบบประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กอายุ 0-15 ปี
(แบบ PbC03) (ใช้ได้ทั้งกรณีเชิงรับ และเชิงรุก)
ภาคผนวก-19
- แบบสอบสวนการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในบ้านพักอาศัย
และในชุมชน
ภาคผนวก-28
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1-1 ข้อมูลการรายงานโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0-14 ปี ตามโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
1-10
ตารางที่ 2-1 แสดงกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้สารตะกั่ว
ในกระบวนการทางาน
2-2
ตารางที่ 3-1 คาแนะนาการป้องกันการสัมผัสตะกั่วเบื้องต้น
3-7
ตารางที่ 3-2 การติดตามระดับสารตะกั่วในเลือดหลังการรักษา ตามแนวทางของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
3-8
ตารางที่ 3-3 การให้ยาขับตะกั่ว (Chelation therapy) และการเฝ้าระวังผลข้างเคียง
3-8
ตารางที่ 3-4 ผลการสารวจข้อมูลที่จาเป็นในการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
3-13
ตารางที่ 3-5 แสดงระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการเด็กอาเภอเมือง
3-13
ตารางที่ 3-6 เป้าหมายการพัฒนา
3-15
ตารางที่ 3-7 จานวนและร้อยละของการคัดกรองและการดูแลต่อเนื่องกลุ่มเสี่ยง
ต่อการสัมผัสสารตะกั่วใน WCC
3-20
ตารางที่ 3-8 ผลการดาเนินงานตามตามตัวชี้วัดของระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และติดตาม
ประเมินผลโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย ใน WCC โรงพยาบาลระยอง
3-23
ตารางที่ 4-1 เก็บรักษาตัวอย่างดิน
4-4
ตารางที่ 4-2 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้า
4-7
ตารางที่ 4-3 ค่ามาตรฐานตะกั่วในน้า และในดิน
4-8
ตารางที่ 4-4 ค่ามาตรฐานตะกั่วในบรรยากาศในสถานที่ทางาน (airborne lead)
4-11
ตารางที่ 6-1 แสดงเกณฑ์ที่กาหนดสูงสุดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ สาหรับปริมาณโลหะหนัก
ในสารละลายที่สกัดได้จากสี สารเคลือบวัสดุขีดเขียน พลาสติก
กระดาษ และกระดาษแข็ง
6-2
ตารางที่ 6-2 แสดงเกณฑ์ที่กาหนดสูงสุดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ สาหรับปริมาณ
โลหะหนัก ในสารละลายที่สกัดได้จากฟิงเกอร์เพนต์และดินน้ามัน
6-3

ง

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพที่ 2-1 แผนที่ธาตุตะกั่ว
ภาพที่ 2-2 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดกับความผิดปกติ
ของระบบต่าง ๆ
ภาพที่ 3-1 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่ว
ในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก
ภาพที่ 3-2 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่ว
ในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรับ ในสถานพยาบาล
ภาพที่ 3-3 แนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว
ภาพที่ 3-4 ระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
เครือข่ายสุขภาพเมืองระยอง
ภาพที่ 3-5 แนวทางการคัดกรองการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กใน WCC
เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ระยอง
ภาพที่ 3-6 ระบบเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วใน WCC
เครือข่ายสุขภาพเมืองระยอง
ภาพที่ 3-7 กระบวนการติดตามโครงการพัฒนาระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่ว
ในเด็กปฐมวัยปี พ.ศ. 2560 ในระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
ภาพที่ 3-8 แบบคัดกรองการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลระยอง
ภาพที่ 4-1 การกาหนดพิกัด หรือจุดเก็บตัวอย่าง
ภาพที่ 4-2 วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
ภาพที่ 4-3 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้า
ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล
ภาพที่ 4-5 แสดงชุดปรับเทียบมาตรฐานแบบ electronic bubble meter
ภาพที่ 4-6 ตลับใส่ตัวกรองขนาด 37 มิลลิเมตร และตัวกรองชนิด MCE 0.8 ไมครอน
ภาพที่ 4-7 ชุดอุปกรณ์สาหรับการเก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว
ภาพที่ 4-8 เทคนิควิธีเก็บตัวอย่างแบบ surface wipe samples
ภาพที่ 4-9 เครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
ภาพที่ 4-10 อุปกรณ์ใช้ในการตรวจสอบค่าความเที่ยง
ภาพที่ 4-11 การทดสอบความเที่ยงการวิเคราะห์วัสดุประเภทพลาสติก
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ภาพที่ 4-12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดตะกั่วในเนื้อผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 4-13 เครือ่ ง Lead Care II และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในเลือด
แบบอ่านค่าทันที
ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอย่างของเล่นเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ภาพที่ 6-2 เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
ภาพที่ 6-3 เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
ภาพที่ 6-4 ฉลากและสัญลักษณ์พร้อมหมายเลขมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
สาหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ใช้ในปัจจุบัน
ภาพที่ 7-1 ภาพป้ายรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
ภาพที่ 7-2 ภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า
ภาพที่ 7-3 ภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
ภาพที่ 7-4 เปลี่ยนสีทาอาคารเป็นสีปลอดสารตะกั่ว
ภาพที่ 7-5 ทาอาคารเสร็จสมบูรณ์
ภาพที่ 7-6 เครื่องเล่นทาสีด้วยสีปลอดสารตะกั่ว และเป็นพื้นทรายตามมาตรฐาน
สนามเด็กเล่นปลอดภัย
ภาพที่ 7-7 ภาพขณะกาลังตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพที่ 7-8 ผักปลอดสารพิษที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาเนินการปลูกเอง
ภาพที่ 7-9 แม่ครัวมีมาตรฐานในการประกอบอาหาร แต่งกายเหมาะสม
และการใช้ภาชนะใส่อาหารเป็นสแตนเลส
ภาพที่ 7-10 นักศึกษาพยาบาล จาก สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะกาลังสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี
ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
ภาพที่ 7-11 เด็กนักเรียนทิ้งขยะลงถังตามประเภทขยะ
ภาพที่ 7-12 การคัดแยกขยะตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน
ภาพที่ 7-13 คณะศึกษาดูงาน จากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 27/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ภาพที่ 7-14 คณะแพทย์และพยาบาลจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
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ภาพที่ 7-15 หลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
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บทที่ 1
สถานการณ์โรคพิษตะกั่วในเด็ก
1.1 ความสาคัญการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมพิษตะกั่วในเด็ก
ตะกั่ว (Lead) เป็นสารเคมีประเภท ธาตุโลหะหนัก (heavy metal) ที่มนุษย์มีโอกาสได้รับสัมผัส
จากแหล่งต่าง ๆ หลายแห่ง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ศูนย์ควบคุมโรค แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US Centers for Diseases Control and Prevention:
US CDC) องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment: Un environment)
และองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency:
US EPA) (1-4) ระบุว่าแหล่งที่มีสารตะกั่ว ได้แก่ เหมืองตะกั่ว งานหลอมตะกั่ว กระบวนการผลิตและ
การทางานที่มีการใช้ สารตะกั่วในกระบวนการผลิต เช่น การผลิตสี ผลิตของเล่นเด็ก ผลิตกระจกสี
ผลิตเซรามิกส์ ผลิตเครื่องประดับเพชรและอัญมณี ผลิตท่อประปา สีที่มีตะกั่วผสม ผลิตเครื่องสาอาง
นอกจากนี้ ยั ง พบสารตะกั่ ว ในน้ ามั น แก๊ ส โซลี น (gasoline) แหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ต่ า ง ๆ และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้ น มนุษย์จึงมีโ อกาสได้รับ สั มผัสสารตะกั่ว เข้าสู่ร่างกายจากหลายทาง
ทั้งจากการทางานในกระบวนการผลิตที่มี สารตะกั่ว การสัมผัสของเล่นที่ทาสีปนเปื้อนสารตะกั่ว และ
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน และเนื่องจากสารตะกั่วเป็นสารเคมีที่อยู่ใกล้ตัวเรา และ
ถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย โอกาสสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายและสะสมอยู่ในร่างกาย
ส่งผลกระทบต่อร่ างกายเกือบทุกระบบ 1เช่น1ระบบโลหิ ตจากภาวะโลหิ ตจางเนื่องจากการยับ ยั้ง
การสร้าง heme ในเม็ดเลือด และภาวะ hemolysis จากการยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยในการคงสภาพของ
เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง ทาให้มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ระบบประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลาย
โดยเริ่มจากมีอาการของระบบประสาทส่วนปลาย peripheral neuropathy และหากร่างกายมีระดับ
สารตะกั่ว สูงมาก จะทาให้ มีผ ลต่อระบบประสาทส่ วนกลาง เกิด 1encephalopathy1มีอาการ ซึม
coma ชัก และเสียชีวิตได้
เด็กมีความเสี่ยงต่อพิษตะกั่วมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบเอาของเล่น
หรือวัตถุต่าง ๆ เข้าปาก เด็กชอบเล่นตามพื้นดิน การไม่ล้างมือ การดูดนิ้วหรือเอามือเข้าปาก ทาให้มีโอกาส
ได้รับสารตะกั่วที่ปนเปื้อนมากับฝุ่น หรือจากสีที่ใช้ทาของเล่น ในเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก
วิตามินซี จะดูดซึมสารตะกั่วได้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะตอนท้องว่าง ลาไส้เล็กของเด็กสามารถดูดซึม
สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 5-10 เท่า (5) และมีโ อกาสเกิดภาวะพิษจากสารตะกั่ว
ได้มากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า 2 ปี สมองมีน้าหนักมาก และมีปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองมาก เมื่อเทียบกับน้าหนักตัวประกอบกับตัวกรองกั้นระหว่างเลื อดและสมอง (blood brain
barrier) ทาหน้าที่กรองสารพิษ หรือสารต่าง ๆ ไปสมองยังไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ สารตะกั่วสามารถ
ผ่านเข้าไปยังระบบประสาทส่วนกลางได้ และการกระจายของสารตะกั่วในเด็กส่วนใหญ่พบสารตะกั่ว
ตกค้างอยู่ในเลือด และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ได้มากกว่าการไปสะสมในกระดูก ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ใหญ่
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สารตะกั่วจะถูกสะสมในกระดูกได้สูงเนื่องจากผู้ใหญ่มี 1bone tissues compartment มากทาให้
สารตะกั่วอยู่ในกระดูกได้มาก
ทั่วโลกได้ให้ความสาคัญต่อสถานการณ์แนวโน้มปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ รุ น แรง โดยเฉพาะในเด็ ก มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกาย
ระดับสติปัญญา และการพัฒ นาสมองของทารกและเด็กเล็ ก ในประเทศสหรัฐ อเมริกา Canfield
และคณะ (ฉบับ 2003) (6) ศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาความสัมพันธ์ของระดับตะกั่วในเลือด และ
พัฒนาการด้านสมองของเด็ก ผลการศึกษาระยะยาวในเด็กจานวน 172 คน โดยการวัดระดับตะกั่วในเลือด
ที่อายุ 6 12 18 24 36 48 และ 60 เดือน และวัดระดับสติปัญญาเด็ก เมื่ออายุ 3 และ 5 ปี พบว่า
ระดับสติปัญญาลดลง 7.4 จุด เมื่อร่างกายรับ สารตะกั่วเพิ่มขึ้น 1-10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และ
พบว่าสารตะกั่วในเลือดที่เพิ่มขึ้นทุก 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะทาให้ระดับสติปัญญาลดลง 4.6 จุด
การได้รับสารตะกั่วเข้าไปในร่ างกาย และสะสมเป็นเวลานานจะเกิดผลต่อ สุ ขภาพได้เกือบทุกระบบ
ของร่างกาย และหากได้รับในปริมาณสูงแบบเฉียบพลันมีโอกาสเสียชีวิตได้ (7) องค์การอนามัยโลก (8)
(WHO,12010) ระบุว่าการมี ส ารตะกั่วในเลือดเพียง 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิ ตร 1สามารถทาให้ระดับ
สติปัญญาของเด็กลดลง และยังระบุว่า โรคปัญญาอ่อนจากพิษตะกั่วเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของ
โรคร้ายแรงที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นเหตุให้เด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญาสูง
ปีละกว่า 600,000 คน
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศ ต้องตระหนักถึง
การปกป้องสุขภาพเด็กไทยจากพิษตะกั่ว การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยจากพิษตะกั่วโดยการคัดกรอง
การรั บสั มผั สสารตะกั่ว ในคลินิ กสุ ขภาพเด็กดี และการเฝ้ าระวังสารวจสภาพแวดล้ อม ที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัย และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นมาตรการการป้องกันการรับสัมผัสสารตะกั่วในเด็กที่ยั่งยืน มากกว่าการรอให้การรักษาเด็ก
ที่แสดงอาการจากพิษตะกั่ว ซึ่งการรักษาอาจจะช่วยชีวิตเด็กได้ แต่ไม่สามารถช่วยให้ต้นทุนสติปัญญา
ของเด็กกลับ มาเป็ น ปกติได้ดังเดิม (9) กรมควบคุมโรค โดยส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญและผลักดันกาหนดเป็นนโยบายให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่ว
ในเด็กขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา
1.2 นโยบายเพื่อการป้องกันควบคุมการใช้ตะกั่วและผลกระทบต่อสุขภาพ
ตะกั่วสามารถเข้าสู่ร่างกายและมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก จึงเกิดนโยบาย
ในระดับนานาชาติ นโยบายองค์กรระหว่างประเทศ และนโยบายระดับประเทศในการควบคุมเพื่อ
ลด ละ เลิก การใช้สารตะกั่ว และเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากสารตะกั่ว
1.2.1 นโยบายระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล (Sustainable Development Goals)
จากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล
(Sustainable Development Goals) ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ทั้งหมด 17 เป้าหมาย (10)
ซึ่งองค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (2)
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ได้วิเคราะห์ ว่า แผนดาเนิ น การที่เกี่ยวข้อ งกับการจั ดการความปลอดภัยและป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยจากสารตะกั่วนั้น ควรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน (No Poverty)
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย 1(Zero1Hunger)1เป้าหมายที่161การจัดการน้าและสุขาภิบาล
(Clean1Water1and1Sanitation)1เป้ าหมายที่ 171พลั งสะอาดที่ทุ กคนเข้า ถึงได้ 1(Affordable1 and
Clean1Energy)1เป้าหมายที่181การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 1(Decent1Work
and1Economic1Growth)1เป้ าหมายที่ 191อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry,
Innovation and Infrastructure) เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable
Cities1and1Communities)1เป้ าหมายที่1121แผนการบริโ ภคและการผลิ ตที่ยั่งยืน 1(Responsible
Consumption and Production) เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
(Life below Water) และเป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life and Land)
โดยนโยบายดังกล่าวนี้ ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ประเทศรัฐ ภาคีของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้นามาปรับเป็นนโยบาย
และเป้าหมายการดาเนินการ เพื่อความปลอดภัยจากสารตะกั่วดังกล่าว
1) อนุสัญญาระหว่างประเทศ (International Convention)
ภายใต้การดาเนินงานขององค์การสหประชาชาติ ได้มีความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ
ที่ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาต่าง ๆ เพื่อการร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงาน ซึ่งมีอนุสัญญาสาคัญ
ที่เกี่ย วข้องกับ สารตะกั่ว ที่ป ระเทศไทยร่ว มเป็น รัฐ ภาคีด้ว ย ได้แก่ อนุสั ญญารอตเตอร์ดัมว่าด้ว ย
กระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสาหรับสารเคมีอันตราย และสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed
Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International
Trade: PIC) (Rotterdam Convention) และอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการกาจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) (11) ได้กล่าวถึงการควบคุมการนาเข้ามาใช้
การควบคุมการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และกาจัดทิ้งที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นที่ ตะกั่ว
ชนิดเตรตตระเอทธิลเลด (tetraethyl lead) และเตรตตระเมทธิลเลด (tetramethyl lead) ซึ่งเป็น
ส่ ว นผสมในน้ ามัน แก๊ส โซลี น 1(gasoline)1และอนุสั ญญาแรงงานระหว่างประเทศ 1(International
Labour1 Organization1 Convention)1 ได้ มี ข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ สตรี แ ละเด็ ก ไว้ ใ น R004-Lead
Poisoning1 (Women1 and1 Children)1 Recommendation,1 19191 (No.1 4)1 ว่ า ค ว ร มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมการทางานของคนงานสตรี เพื่อป้องกันสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะถ่ายทอดสู่ลูกได้ (12)
2) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
องค์การอนามัยโลกได้กาหนดนโยบายและแนวทางป้องกัน และจัดการไม่ให้ทุกกลุ่มวัย
ได้ รั บ สั ม ผั ส พิ ษ สารตะกั่ ว และมี แ นวทางการป้ อ งกั น โรคพิ ษ ตะกั่ ว ในเด็ ก 1 (Childhood1 Lead
Poisoning)1 ปี ค.ศ. 2010 (13) 1 และนั บ ตั้ ง แต่ มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนว่ า มี ส ารตะกั่ ว ในสี แ ละมี พิ ษ ต่ อ
สุขภาพเด็ก (3, 14) ได้มีความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ
และประเทศภาคี เพื่อดาเนินการภายใต้โปรแกรม “The Global Alliance to Eliminate Lead
Paint” ในการควบคุมการใช้สารตะกั่วในสี โดยกาหนดแผนกาจัดสารตะกั่วในสีภายในปีค.ศ. 2020 (15)
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ซึ่งการดาเนินงานนั้นอยู่ในรูปของคณะทางาน1โดยมี1Environmental1Protection1Agency1(US EPA)
เป็นประธาน1องค์กรที่เข้าร่วมดาเนินการ 1ได้แก่1องค์การอนามัยโลก, 1IPEN1International1POPs
Elimination1Network1(IPEN),1Health1and1Environmental1Alliance1(HEAL),1International
Paint1 and1 Print1 Ink1 Council1 (IPPIC),1 AkzoNobel1 (a1 paint1 company)1 แ ล ะ 1 United
Nations1Industrial1Development1Organization1(UNIDO)1นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศโคลัมเบีย
(Columbia),1สาธารณรัฐมอนโดวา1(Republic1of1Moldova),1เคนยา1(Kenya)1และประเทศไทย
เข้าร่วมในคณะทางานด้วย 1นอกจากนี้1องค์การอนามัยโลกยังได้จัดทากลยุทธ์การจัดการสารเคมี
(the1 Strategic1 Approach1 to1 International1 Chemicals1 Management)1 เพื่ อ ลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสารเคมีภายในปี1ค.ศ.12020 (16)
3) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control
and Prevention: CDC)
ศูนย์ป้ องกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแผนการกาจัดพิษตะกั่วในเด็ก
(Strategic plan for the elimination of Childhood Lead Poisoning) จึงได้มีการกาหนด
พระราชบัญญัติการควบคุมการปนเปื้อนตะกั่ วปี ค.ศ.1988 (The Lead Contamination Control
Act1of11988) (17) เพื่อการกาจัดพิษตะกั่วในเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา 1พระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้กาหนดให้มีมาตรการสารวจระดับตะกั่วในเลือดของเด็กในพื้นที่ต่าง ๆ1ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยเด็ก และเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงพร้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
สารตะกั่วปนเปื้อน และการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการดูแลสุขภาพจากพิษสารตะกั่ว
ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรค (CDC) (8, 18) กาหนดระดับ
ตะกั่ว ในเลือดของเด็กจาก 1101ไมโครกรัมต่อเดซิลิ ตร 1เป็น151ไมโครกรัมต่อเดซิลิ ตร 1และให้เป็น
action1 level1 ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การในด้ า นสาธารณสุ ข 1 ซึ่ ง ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2543-2553
การป้ อ งกั น พิ ษ ตะกั่ ว ในเด็ ก ถื อ เป็ น 1 ใน 10 ความส าเร็ จ ที่ ส าคั ญ ของวงการสาธารณสุ ข ของ
สหรัฐอเมริกา จากผลการสารวจสุขภาพประชาชนของสหรัฐอเมริกา (The National Health and
Nutrition Examination Survey; NHANES) ปี ค.ศ. 2000-2008 (พ.ศ 2546-2551) เทียบข้อมูล
ในปี ค.ศ. 1976-1980 (พ.ศ. 2519-2523) พบว่า เด็กอายุ 1-5 ปี มีตะกั่วในเลือดเกินค่ายอมรับได้
เหลือเพียงร้อยละ 0.9 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 88
1.2.2 นโยบายเกี่ยวกับโรคพิษตะกั่วของประเทศไทย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพของทุกกลุ่มวัย
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก จึงมีการดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กระทรวงอุตสาหกรรม
จากการที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ ป รั บ มาตรฐานควบคุ ม ตะกั่ ว ในสี ใ หม่ โดยออกประกาศ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2625-2557 กาหนดให้ใช้มาตรฐานตะกั่วในสี โดยระบุปริมาณ
ตะกั่วร้ อยละโดยมวลของสารไม่ระเหยไม่เกิน 10.011หลั งจากนั้น1กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม 1 ฉบั บ ที่ 146221 (พ.ศ. 1 2557)1 ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ม าตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด:
เฉพาะด้านความปลอดภัย เพื่อการบังคับใช้ทางกฎหมายในประเทศไทย (19)
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนิ น การร่ ว มกั บหน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ องตามพั นธกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข (20) โดยในส่วนของสารตะกั่วนั้น มีการ
ดาเนินการตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสาหรับสารเคมีอันตราย
และสารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว์ บ างชนิ ด ในการค้ า ระหว่ า งประเทศ ( Rotterdam
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals
and Pesticides in International Trade: PIC) (Rotterdam Convention) และอนุสัญญาบาเซล
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกาจัด (Basel Convention
on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) (11)
3) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
จากพิษตะกั่ว จากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมในทุกกลุ่ มวัยโดยเฉพาะกลุ่ มเด็ก โดยมีการ
ดาเนินการสาคัญที่เกี่ยวข้องสาคัญหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายลด ละ เลิก การใช้สารตะกั่ว
การเฝ้ าระวังสุ ขภาพ การจั ดการทางมาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมาย โดยมีการ
ดาเนินงานด้านนโยบายจากหลายภาคส่วน ดังนี้
ในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันดาเนินการ “โครงการปกป้อง
เด็กและครอบครัว ห่างไกลพิษตะกั่ว ” ภายใต้โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ “โครงการ
อาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาด” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา (21) ซึ่งเป็นงานเชิงรุกด้านสาธารณสุข
ที่ขนาดปั ญหาไม่ ใหญ่ แต่มีผ ลกระทบที่เกิดขึ้นจากพิษตะกั่ว รุนแรง โดยมีการดาเนินการส ารวจ
สถานการณ์สุขภาพจากพิษตะกั่วในพื้นที่เสี่ยง การสารวจสถานการณ์ตะกั่วในเลือดเด็กไทยในพื้นที่เสี่ยง
และมีการสร้ างเครื อข่ายการทางานเป็นทีม เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาแนวทางการดูแลสุ ขภาพเด็กไทย
ให้ห่างไกลจากพิษตะกั่ว โดยหนึ่งในมาตรการเชิงรุกคือ "การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร เพื่อสุขภาพ
ที่ดีของเด็ก
ในปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันผลักดันนโยบาย
การยกเลิกการมีสารตะกั่วในสีทาอาคาร มี กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี และแผนงานพั ฒ นาวิ ช าการและกลไกคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดกิจกรรมสัปดาห์ป้องกันภัยจากพิษตะกั่วปี พ.ศ. 2557 (Lead Poisoning Prevention Week of
Action, Thailand 2014) ในหัวข้อ “ปกป้อง IQ เด็กไทย จากภัยตะกั่ว” เพื่อผลักดันมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการควบคุมสารตะกั่วในสีทาอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ “เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการเพิกถอนตะกั่ว ในสี ทาอาคาร” (Global Alliance to
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Eliminate Lead Paint: GAELP) ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (22)
ในปี พ.ศ. 2561 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม จัดทาคู่มือ
การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก เพื่อเป็นแนวทางให้กับเครือข่าย หน่วยงานสาธารณสุข
และสถานพยาบาล นาไปใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับเด็ก และปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานโรค
และภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้จัดทาโครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลตะกั่ว
มีกิจกรรมดาเนินงานจัดทาสถานการณ์ การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ของประเทศไทย
เพื่อหาสถานการณ์ การสั มผัสสารตะกั่ว ในเด็กกลุ่ มอายุ 0-5 ปี สาหรับการสนับสนุนการเฝ้ าระวัง
ควบคุม และป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
(Well1 Child1 Clinic:1 WCC)1 ของสถานพยาบาล ในประเด็ น การดู แ ลสุ ข ภาพเด็ ก อายุ 0-5 ปี
ให้ปลอดภัยจากสารตะกั่ว อีกหนึ่งประเด็น
เนื่ อ งจากทั่ ว โลกตระหนั ก ถึ ง ภั ย สุ ข ภาพจากสารตะกั่ ว โดยเฉพาะผลกระทบ
ต่อสุขภาพในกลุ่มเด็ก จะเห็นได้ว่ามีนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดาเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากพิษตะกั่ว ทั้งระดับนานาชาติและของประเทศไทย ในการควบคุมความ
เสี่ ย งจากการสั มผั ส สารตะกั่ ว และการเฝ้ า ระวั ง ระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดของทุ ก กลุ่ ม วั ย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต่อพิษสารตะกั่ว
1.3 สถานการณ์โรคพิษตะกั่วในเด็กของต่างประเทศและประเทศไทย
ความเสี่ยงต่อการได้รับพิษจากการสัมผัสสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหา
ส าคั ญต่ อ สุ ข ภาพเด็ ก ทั่ ว โลก และมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาประเทศ จากการศึ ก ษาภาระการเกิ ด โรค
(Burden of Diseases) ในปี พ.ศ. 2547 พบว่า ประมาณร้อยละ 0.6 ของผู้ป่วยทั้งหมด เกิดจากการ
ได้รับพิษสารตะกั่ว และร้อยละ 16 ของเด็กทั่วโลก มีระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
และร้อยละ 90 เป็นเด็กในประเทศที่มีรายได้น้อย (8) การประเมินสถานการณ์ขนาดปัญหาของการได้รับ
สัมผัสสารตะกั่วจากการศึกษาค่าเฉลี่ย ระดับตะกั่วในเลือดของหลาย ๆ ประเทศดังเช่น การศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. 2519-2523 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือด
เด็ ก อายุ 0-5 ปี มี ค่ า เท่ า กั บ 15 ไมโครกรั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร และศู น ย์ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา1(CDC)1มีนโยบายลดพิษตะกั่วในเด็ก ทาให้ระดับค่าเฉลี่ยตะกั่วในเลือดเด็กลดน้อยลง
ในปี พ.ศ. 2531-2534 และปี พ.ศ. 2542 ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.6 ไมโครกรัมต่อเดซิลิ ตร และ 1.9
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ตามลาดับ และปี พ.ศ. 2547 เด็กมีระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า 10 ไมโครกรัม
ต่อเดซิลิตร ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2 ของเด็กทั้งประเทศ (8, 14, 22)
การศึกษาแนวโน้มระดับตะกั่ว ในเลือดของเด็ก ในเมืองต่าง ๆ ของประเทศจีน ระหว่างปี
พ.ศ. 2547-2556 ในเด็กอายุ 0-6 ปี จานวน 47,346 ราย พบว่า ในปี พ.ศ. 2547, 2550, 2553 และ
2556 ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดของเด็กลดลงจาก 46.38, 43.58, 38.95 และ 37.17 ไมโครกรัมต่อ
เดซิลิ ตร (23)1และการศึกษาการเฝ้ าระวังระดับตะกั่วในเลื อดของเด็กในมณฑลเฉิงตู ประเทศจีน ในปี
พ.ศ. 2553-2554 เจาะเลื อ ดในเด็ ก จ านวน 2,271 ราย พบค่ า เฉลี่ ย ตะกั่ ว ในเลื อ ดปริ ม าณ 6.2
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และพบว่าร้อยละ 2.03 ของเด็กที่ศึกษามีระดับตะกั่วในเลือด  10 ไมโครกรัม
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ต่อเดซิลิตร 1ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดจะเพิ่มขึ้นตามตามอายุ พฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น
ไม่ล้างมือบ่อย ๆ กัดของเล่นและดินสอ อาการของเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูง มีความเสี่ยงสูงที่จะ
แสดงอาการเบื่ออาหารและ/หรือปวดท้องเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดต่า (p <0.05) (24)
ประเทศอียิปต์ ศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของเด็กอียิปต์จากพื้นที่ที่มีมลพิษปนเปื้อนสารตะกั่ว
สูงและต่าจานวน 100 คน พบว่า ระดับตะกั่วในเลือดอยู่ระหว่าง 3 และ 28 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
และยังพบว่าเด็กร้อยละ 43 มีระดับตะกั่วในเลือด ≥ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งร้อยละ 90.1 อาศัยอยู่
ในพื้น ที่มี ความเสี่ ย งสู ง ส าหรั บ มลพิษ ตะกั่ว พบความผิ ด ปกติท างสติ ปัญ ญาได้ใ นเด็ก ร้อ ยละ 37
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีปริมาณสารตะกั่วในเลือด และฮีโมโกลบินต่ากว่าเด็กที่ไม่มีความ
ผิดปกติทางสติปัญญา (P <0.001) (25)
สาหรับประเทศไทยมีการศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วในเด็กและการศึกษาระดับ
ตะกั่วในเลือดของเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2535 รัชฎาพร อิสรินเวศม์ (26) ศึกษาปริมาณตะกั่ว
ในเลือดของเด็กอายุ 3-9 ปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กที่พักอาศัยอยู่ในโรงหลอมตะกั่ว เด็กที่พักอาศัย
อยู่ ใ นชุ ม ชนที่ ห่ า งจากโรงหลอมตะกั่ ว ไม่ เ กิ น 1 กิ โ ลเมตร และเด็ ก กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บซึ่ ง อยู่
นอกเหนือจากบริเวณดังกล่ าว พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดเด็กอาศัยอยู่ในโรงหลอมตะกั่ว
มีค่าเฉลี่ย 78.66 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้โรงหลอมตะกั่วมีค่าเฉลี่ย 27.81
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และเด็กกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 21.76 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร พบว่า การที่
เด็กพักอาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงหลอมตะกั่วจะทาให้มีความเสี่ยงต่อการมีระดับตะกั่วในเลือด
มากกว่า 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร สูงเป็น 10 เท่าของเด็กที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไกลโรงหลอมตะกั่ว
อย่างมีนัยสาคัยทางสถิติ
สุ ว รรณา เรื อ งกาญจนเศรษฐ์ (27, 28) ท าการศึกษาในเด็กจานวน 511 คน ที่มาตรวจที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีระหว่างปีพ.ศ. 2536-2539 พบว่า มีค่าเฉลี่ยตะกั่วในเลือดของเด็กอายุ 2 ปี
เท่ากับ 4.97 ± 3.04 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 1และได้ศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้ทางด่วนขั้นที่ 2
พบว่า ค่าเฉลี่ยตะกั่วในเลือดของเด็กนักเรียนอนุบาลจานวน 43 คน เท่ากับ 6.80 ± 2.02 ไมโครกรัม
ต่อเดซิลิตร และมัธยมศึกษาจานวน 377 คน เท่ากับ 9.03 ± 3.65 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และวินิต
พัว ประดิษ ฐ์ และคณะ (29) ศึก ษาระดับตะกั่ว ในเลื อดมารดา และเลื อดสายสะดือ ทารกแรกเกิ ด
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2536 ในเด็กแรกเกิดจานวน 500 ราย พบค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือด
จากสายสะดือเด็ก 5.19 ± 1.69 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
นิภา มหารัชพงศ์ และคณะ (30) ศึกษารูปแบบการปนเปื้อนสารตะกั่วในเด็กและสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมซ่อมเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย ศึกษาในเด็กนักเรียนอายุ 4-14 ปี ที่อาศัยพื้นที่
ศึกษาบริเวณชุมชนตามแนวชายฝั่งปากทะเลสาบสงขลา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จานวน 330 คน
พบเด็ก มี ร ะดั บ ตะกั่ว ในเลื อดอยู่ ร ะหว่ า ง 2-36 ไมโครกรัม ต่ อเดซิลิ ต ร และร้ อยละ 52 ของเด็ ก
มีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ระดับตะกั่วในเลือดเด็ก
มีความสัมพันธ์กับระดับตะกั่วในฝุ่นอย่างมีนัยสาคัญ โดยระดับตะกั่วในเลือดเด็กจะเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 10 เมื่อระดับตะกั่วในฝุ่นเพิ่มขึ้น 2 เท่า
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ปี พ.ศ. 2546 จุฬธิดา โฉมฉาย (31) การศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของเด็กที่มารับบริการที่
หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ชุมชน ในเด็ก 296 คน พบว่า ระดับตะกั่วในเลือด มีค่าเฉลี่ย 5.65 ±3.05
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และร้อยละ 8.1 มีค่าเกินมาตรฐานที่ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
ปี พ.ศ. 25511ดร.นลินี ศรีพวง และคณะ (32) ทาการศึกษาชนิดและลักษณะความเป็นพิษ
และภัยของสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นเด็กในประเทศไทยที่มีการบริโภคโดยเด็กแรกเกิด
ถึง 121ปี พบว่า ของเล่นเด็กที่ มีขายในตลาดสินค้าและของเล่นเด็กในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนนั้น มีสารเคมีหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม สารหนู พลวง
แบเรียม และเซลีเนียม
ปี พ.ศ. 2554 อรพันธ์ อันติมานนท์และคณะ (33) ทาการศึกษาการปนเปื้อนฝุ่นตะกั่วของ
สมาชิกในครอบครัวที่ทางานในอู่ต่อเรือ และมีการใช้ตะกั่วแดง (Plumb plumbic oxide; Pb3O4)
ในกระบวนการทางานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยทาการเก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่ว บริเวณพื้นที่
ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง และมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วผิวหนังบริเวณฝ่าเท้า ฝ่ามือของ
สมาชิกในครัวเรือนที่ทางาน เก็บตัวอย่างเปรียบเทียบกับครัวเรือนใกล้เคียงที่ไม่มีสมาชิกทางานที่อู่ต่อเรือ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ตะกั่ ว บริ เ วณผิ ว หนั ง สู ง ขึ้ น ในสมาชิ กครั ว เรื อ นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบ้ า นของ
ผู้ปฏิบัติงานในอู่ต่อเรือ และมีความสัมพันธ์กับระดับตะกั่วที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2560 นวลจั น ทร์ เวชสุว รรณมณี และคณะ (34) ทาการศึกษาความสั มพันธ์ของ
ระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดกั บ ระดั บ สติ ปั ญ ญาของเด็ ก วั ย เรี ย นในหมู่ บ้ า นคลิ ตี้ อ าเภอทองผาภู มิ
จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาในกลุ่มเด็กนักเรียน 623 คน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้
ปนเปื้อนตะกั่ว และนอกพื้นที่ไม่ปนเปื้อนตะกั่ว ผลการศึกษาพบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ตะกั่วในเลือดมีค่าระหว่าง 0.25-33.80 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร มีค่าเฉลี่ย 7.07 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
ผลการตรวจประเมิ น คะแนนสติ ปั ญ ญาในเด็ ก ทั้ ง สิ้ น 604 คน มี ค ะแนนสติ ปัญ ญาเฉลี่ ย 89.56
ซึ่ ง ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศปี พ.ศ. 2554 (98.57) และพบว่ า เด็ ก จ านวน 204 คนร้ อ ยละ 44.74
มีคะแนนสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (IQ < 90) มีระดับตะกั่วในเลือด ≥ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสติปัญญากับพื้นที่ปนเปื้อนตะกั่ว พบว่า กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ปนเปื้อนตะกั่วคะแนนสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (IQ < 90) 123 คน (ร้อยละ 59.13) กลุ่มที่อยู่
นอกพื้นที่ปนเปื้อนตะกั่วมีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ย (IQ < 90) 175 คน (ร้อยละ44.19) (P < 0.01)
ผลการศึกษานี้ สนับสนุนว่านักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนตะกั่วมีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าพื้นที่ปกติ
และมีคะแนนสติปัญญาต่ากว่า นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปกติ
จากผลการศึกษาของประเทศจีน อียิปต์ รวมถึงประเทศไทย พบว่า สถานการณ์ระดับตะกั่ว
ในเลือดของเด็กมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3-78 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนใหญ่เด็กอาศัยในพื้นที่ใกล้แหล่ง
อุตสาหกรรมที่มีการใช้สารตะกั่ว เช่น โรงงานแบตเตอรี อู่ซ่อมเรือ และแหล่งชุมชนแออัดอยู่ ในพื้นที่
การจราจรติด ขัด ผลการศึกษาได้สะท้อนให้ทราบว่า ตะกั่วในฝุ่นมีผ ลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก
การพัฒนาการล่าช้า และตะกั่วสามารถปนเปื้อนได้ในของเล่นเด็ก และพื้นที่อยู่อาศัย
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1.4 การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็กของประเทศไทย
1.4.1 การดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษตะกั่วเชิงรุก
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
ออกดาเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กในพื้นที่อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จานวน 225 คน ในปี
พ.ศ. 2554 และพบว่า ร้ อยละ 60 มีระดับตะกั่ ว ในเลื อด > 10 ไมโครกรัมต่ อเดซิลิ ตร และได้ใ ห้
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการสอบสวนหาสาเหตุการรับสัมผัสสารตะกั่ว
ของเด็ก ผลสอบสวนโรคพบว่า เด็กอาจได้รับ สารตะกั่วจากภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารของครัวเรือน
มีการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชน/ผู้ปกครองให้รู้จักการเลือกใช้ภาชนะ และการดูแลเด็ก
ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูง
การด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น โรคพิ ษ ตะกั่ ว ในเด็ ก ของพื้ น ที่ เ สี่ ย ง 1 เช่ น 1 การเฝ้ า ระวั ง
การรั บสัมผัสสารตะกั่ว ของเด็กที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีอาชีพเป็นช่า งตอกหมัน โดยการใช้
ตะกั่วออกไซด์ในอู่ต่อเรือไม้ และอาชีพทามาดอวนใช้เม็ดตะกั่วถ่วงอวนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 และ
เด็กที่อาศัยในพื้นที่ใกล้การคัดแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ มีการดาเนินงานคัดกรองสุขภาพ และตรวจระดับ
ตะกั่วในเลือดจานวน 272 คน พบว่า ระดับตะกั่วสูงสุดเท่ากับ1271ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และพบว่า
ระดับตะกั่ว > 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ร้อยละ 1.8 ( 5 คน) (31)
การเฝ้ า ระวั ง ตะกั่ ว ในเลื อ ดในพื้ น ที่ ศั ก ยภาพแร่ อ าเภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
โดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาญจนบุรี (31) ดาเนินการเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือดของเด็ก
ที่อาศัยในหมู่บา้ น จานวน 1,580 คน โดยจาแนกเป็นเด็กในหมู่บ้านคลิตี้บน 230 คน คลิตี้ล่าง 12 คน
ทุ่งนางครวญ 8 คน ท่าดินแดง 485 คน ห้วยเสือ 282 คน เกริงกระเวีย ทิพุเย สะพานลาว และภูเตย
จานวน 563 คน ผลตะกั่วในเลือดเด็กสูง ≥ 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จาแนกได้ดังนี้ บ้านคลิตี้บน
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 บ้านคลิตี้ล่างจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และพื้นที่อื่น ๆ
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และมีมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุขนาไปใช้ ในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากตะกั่ว
ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้ม จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2558 ส านั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (35) ได้ มี น โยบาย
ให้ ส านั กงานป้ องกัน ควบคุมโรคที่ 1-12 ดาเนินการเฝ้ าระวังและป้องกันการรับ สั มผั ส สารตะกั่ ว
ในเด็ ก ปฐมวั ย ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก และมี การศึ ก ษาการรับ สั ม ผั ส สารตะกั่ ว บริ เวณมื อ ของเด็ ก
ที่ฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 11
จานวน 234 แห่ง พบว่า ปริมาณฝุ่นตะกั่วเฉลี่ยที่ฝ่ามือของเด็กหลังสัมผัสของเล่นภายนอกอาคารของ
ศูนย์เลี้ยงเด็กมากกว่าภายในห้องเรียน โดยพบฝุ่นตะกั่วที่มือของเด็กเกือบทุกคนถึงร้อยละ 95.87
(ค่าพิสัย 0.04-85.41 ไมโครกรัมต่อตัวอย่าง)
ปี พ.ศ. 2560 ส านั กโรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (36) ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเฝ้าระวังการรับ สัมผัสสารตะกั่ว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 47 ศู น ย์ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พั ง งา ชุ ม พร นครศรี ธ รรมราช และสุ ร าษฎร์ ธ านี
โดยใช้ เ ครื่ อ ง 1 XRF1 (X-ray1 Fluorescence1 Spectrometer)1 แบบพกพาอ่ า นค่ า แบบ 1 real1 time
ในการตรวจวัดหาสารตะกั่วในของเล่นเด็ก เครื่องเล่นสนาม รวมถึงสีทาอาคารที่อาจมีสารตะกั่วปนเปื้อน
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ในพื้ น ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จ านวนตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 782 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ตั ว อย่ า งของเล่ น เด็ ก
เครื่องเล่นสนามที่มีสารตะกั่วจานวน 289 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36.95 และได้ดาเนินการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นตะกั่วในสิ่งแวดล้อม โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นในบริเวณบ้าน และมือเด็กเล็ก
ในพื้นที่อาเภอสังขละบุรี และอาเภอทองผาภูมิ จานวน 686 ตัวอย่าง พบว่า มีฝุ่นที่มีตะกั่วปนเปื้อนใน
ที่อยู่อาศัยจานวน 288 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41.98 โดยพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างเป็นพื้นที่ที่เด็กเล็ก
ใช้ทากิจกรรมเป็นประจา เพื่อดูการรับสัมผัสฝุ่นที่มีตะกั่วปนเปื้อนจุดของเด็กเล็กที่ทากิจกรรมที่บ้าน
1.4.2 การดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษตะกั่วเชิงรับ
สถานพยาบาลให้ บ ริ การรักษาพยาบาลผู้ ป่ว ยหากพบว่า 1ผู้ ป่ว ยมีอาการเข้าได้กั บ
อาการโรคพิษตะกั่วร่วมกับมีผลตรวจระดับตะกั่วในเลือดมากว่า1101ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะลงบันทึก
และรายงานผลการวินิจฉัย การรักษาลงในระบบรายงานโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือที่เรียกว่า1“โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 1431แฟ้ม”1ด้วยรหัส
ICD-10 T560
ข้อมูลการรายงานโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0-14 ปี ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ที่ได้ประมวลผลนาเสนอให้ผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 เข้าถึงข้อมูลทาง
เว็บไซต์ https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/ เข้าถึงข้อมูล ณ. วันที่ 16 มิถุนายน 2562
ดังนี้
ตารางที่ 1-1 ข้อมูลการรายงานโรคพิษตะกั่วในเด็กอายุ 0-14 ปี ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
จานวนผู้ป่วยอายุ 0-5 ปี จานวนผู้ป่วยอายุ 5-9 ปี
ปี พ.ศ.
2560

จังหวัดที่มีการรายงาน

(คน)

อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร

(คน)

อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร

-

-

1

0.21

นครปฐม

2561

5

0.19

3

0.10

เชียงใหม่ น่าน กาญจนบุรี
สมุทรสาคร สมุทรปราการ
อุดรธานี และศรีสะเกษ

2562

1

0.04

2

0.07

นครราชสีมา และปทุมธานี

ที่มา: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/, 2562
จากข้อมูลการศึกษา และการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก เป็นข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาสารตะกั่วในเด็กไทย ในพื้นที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารตะกั่ว
ที่ควรได้รั บการดูแลอย่างจริงจัง แนวโน้มความชุก การสัมผัส สารตะกั่ว ในเด็กขึ้นกับประสิทธิภาพ
การจัดการและการป้องกัน ควบคุมแหล่งกาเนิดตะกั่ว รวมถึงการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพ
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อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายลดการใช้น้ามันผสมสารตะกั่ว และการใช้สีปลอดสารตะกั่ว
เพื่อช่วยลดปริมาณการสัมผัสสารตะกั่วให้น้อยลง โอกาสการรับสัมผัสสารตะกั่วของเด็กมาจากหลายแหล่ง
เช่น ในบ้านที่ปนเปื้อนสารตะกั่วในน้า อาหาร ของเล่น หรือการอาศัยอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้สารตะกั่ว การประกอบอาชีพในบ้านมีการใช้ตะกั่วในกระบวนการผลิต การอาศัยในบริเวณบ้าน
ที่คัดแยกขยะอิเลคโทรนิกส์ ฯลฯ ตลอดจนสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
การให้ความสาคัญในการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้องกัน ดูแลเด็กให้ ปลอดภัยจากสารตะกั่วในบ้าน
จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิเด็กของ UNICEP และ UNEP ในปี
พ.ศ. 2540 (37) ที่ระบุ ให้ ปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อม และการ
ปลอดภัยจากพิษตะกั่ว และตามคาประกาศใน Busan Pledge for Action on Children’s Health
and Environment พ.ศ. 2552 (38) ที่ได้ยืนยันต่อประชาคมโลกในการที่จะให้เด็กปลอดภัยจากพิษตะกั่ว

…………………………………..
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บทที่ 2
แหล่ง ช่องทางและผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่ว
2.1 คุณสมบัติและลักษณะของสารตะกั่ว (1)
สารตะกั่วเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้กันมานาน สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุตะกั่ว คือ1Pb1มาจาก
ภาษาละตินว่า1plumbun1ซึ่งแปลว่าโลหะอ่อน1คานี้ถูกแผลงเป็นภาษาอังกฤษว่า1plumbing1แปลว่า
ท่อประปา และ plumber แปลว่า ช่างประปา
สารตะกั่ว หรือ โลหะตะกั่ว 1 มีอ ะตอมมิค นัม เบอร์ 1 821 สีเ ทาแกมฟ้า 1 มัน วาวแบบโลหะ
ความหนาแน่น 11.34 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าเหล็กประมาณ 1.4 เท่า (เหล็กมีความ
หนาแน่น 7.87 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) มีลักษณะที่สาคัญที่รู้จักกันดี คือ อ่อน มีจุดหลอมละลายต่า
สามารถทาเป็นรูปร่างต่าง1ๆ1ได้1มีความทนทานต่อการกัดกร่อน 1ผสมเข้ากับโลหะอื่น1ๆ1ได้ง่าย1จึงมี
การนาสารตะกั่วมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง สารตะกั่ว มี121ประเภท1ได้แก่
2.1.1 สารตะกั่วอนินทรีย์ (Inorganic lead) ได้แก่
1) โลหะตะกั่ว ใช้ผสมในแท่งโลหะผสมหรือผงเชื่อมบัดกรีโ ลหะนามาทาเป็นแผ่ น
หรื อ ท่อโลหะใช้ใ นอุต สาหกรรมเคมีเพื่ อป้อ งกัน การกัดกร่อน 1แผ่ นกรองในอุ ต สาหกรรมรถยนต์
ทาลูกปืน ฉากกั้นสารกัมมันตรังสี
2) ออกไซด์ของตะกั่ว ได้แก่ ตะกั่วมอนอกไซด์ (Lead monoxide) ใช้ในอุตสาหกรรมสี
โดยใช้เป็นสารสีเหลืองผสมสีทาบ้าน ตะกั่วไดออกไซด์ 1(Lead dioxide)1ใช้ทาเป็นขั้วอิเล็กโทรดของ
แบตเตอรี่รถยนต์และเครื่องจักร และตะกั่วออกไซด์ หรือตะกั่วแดง (Lead oxide) ใช้ในอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ สีทาโลหะเพื่อกันสนิม เครื่องแก้ว ยาง และเครื่องเคลือบ
3) สารประกอบของเกลือตะกั่ว จะมีสีต่าง ๆ กัน จึงนิยมใช้เป็นแม่สีห รือสีผสมใน
อุตสาหกรรมสี เช่น ตะกั่ว เหลือง 1(Lead1cromate)1ตะกั่ว ขาว 1(Lead1carbonate)1ตะกั่วซัล เฟต
(Lead1 sulfate)1 ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมสี แ ละหมึ ก พิ ม พ์ 1 ตะกั่ ว แอซิ เ ตต 1 (Lead1 acetate)1 ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ครีมใส่ผม ตะกั่วซิลิเกต (Lead silicate) ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องและ
เครื่ องเคลื อบเซรามิก1เพื่อให้ ผ ลิ ตภั ณฑ์มีผิ ว เรียบ เงางาม ตะกั่ว ไนเทรต (Lead nitrate)1ใช้ใ น
อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง และตะกั่วอาร์ซิเนต 1(Lead1arsenate)1ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสาร
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น
2.1.2 สารตะกั่ว อิน ทรี ย์ ห รือ ตะกั่ว ที่มี คาร์บ อน (Organic lead) เช่ น ตะกั่ว เตตระเอธิ ล
(tetraethyl lead: TEL) และตะกั่วเตตระเมธิล (tetra methyl lead: TML) ใช้ผสมในน้ามันเบนซิน
สาหรับเพิ่มค่าออคเทนของน้ามันเพื่อป้องกันการกระตุกของเครื่องยนต์เวลาทางานหรือป้องกันการน๊อค
ของเครื่องยนต์ ปัจจุบันเลิกผสมสารตะกั่วที่ใช้กันในยานยนต์ทั่วไปแล้ว
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2.2 แหล่งการปนเปื้อนสารตะกั่ว
2.2.1 จากมนุษย์ 1(anthropogenic1sources1of1lead)1ซึ่งมีแหล่งใหญ่ 1ๆ121แหล่ง1ได้แก่
จากอุตสาหกรรมต่าง 1ๆ 1ที่มีตะกั่ว เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิ ต และจากแหล่ งขยะของวัส ดุที่ มี
สารตะกั่วปะปน
1) จากอุตสาหกรรม
ทั้ ง อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ผลิ ต ตะกั่ ว มาใช้ ง าน เช่ น อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ และ
อุตสาหกรรมที่มีตะกั่วเป็นวัตถุดิบ ล้วนส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนตะกั่วทั้งสิ้น โดยเฉพาะในผู้ประกอบอาชีพ
ที่ทางานในอุตสาหกรรมเหล่านั้น โดยรายละเอียดของกลุ่มอาชีพและระดับความเสี่ยงในการสัมผัส
สารตะกั่วของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแสดงดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 แสดงกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้สารตะกั่วในกระบวนการทางาน (2)
กลุ่มเสี่ยงสูง
- ผลิตหรือรีไซเคิลตะกั่ว
- เผาตะกั่ว
- ผสม lead salt เพื่อผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์
- หลอม หรือตัดตะกั่ว
- ซ่อมหม้อน้ายานยนต์
- ผลิตหรือซ่อมเรือไม้
- ก่อสร้าง

เสี่ยงปานกลาง
- เซรามิก
- พ่นสีซ่อมรถยนต์
- ผลิตรถยนต์
- ผลิตสายเคเบิล
- เหมืองตะกั่ว
- ผลิตทองเหลือง
ทองบรอนซ์
- ขัดเงา
- ซ่อมท่อน้า
- ผลิตกระสุนปืน

เสี่ยงต่่า
- ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- อู่ซ่อมรถทั่วไป
- โรงพิมพ์
- เจียระไน

ที่มา: Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Occupational sources of
exposure Available from< http://orion.oac.uci.edu/~epinet/ The_ Lead_ Page/
exposure.html>
2) จากแหล่งขยะของวัสดุที่มีสารตะกั่วปะปน
แหล่งขยะของวัสดุที่มีสารตะกั่วปะปน หมายถึง สถานที่กาจัดหรือที่ฝังกลบขยะซึ่ง
มีสารตะกั่วเจือปน (เช่น ขยะอิเลคทรอนิกส์) นับเป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อนที่มีจุดกาเนิดชัดเจนอีก
แบบหนึ่งเพราะนาวัสดุต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนไปรวมกันไว้ที่จุดเดียว แหล่งขยะลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนได้ เช่น การเผาขยะ อาจทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารตะกั่วในอากาศ ขี้เถ้าที่เหลืออาจมี
สารตะกั่วเข้มข้นขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้ การฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้เช่นกัน เนื่องจากสารตะกั่วทั้งที่เป็นโลหะ หรือสารประกอบอาจละลาย และ
ไหลซึมไปกับน้าใต้ดินได้หากมีสภาวะที่เหมาะสม เช่น มีสภาพเป็นกรดสูง เป็นต้น
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การแยกขยะที่เหลือใช้จากบ้านเรือน สานักงาน อุตสาหกรรมที่มีการใช้สารตะกั่ว
และการก าจั ด ขยะอย่ า งถู ก วิ ธี เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ในการลดการปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว สู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคม
ทาให้ ขยะจ าพวก “แบตเตอรี่ ” เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ การปลู กฝั งแนวคิดในการแยกขยะให้ กับ
ประชาชนและรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการแยกและกาจัดขยะอย่างถูกวิธีก็จะเป็นการลดการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
2.2.2 จากสารตะกั่วในธรรมชาติ (natural sources of lead)
สารตะกั่วในดิน ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีสารตะกั่วปะปนไม่มากนัก ส่วนใหญ่น้อยกว่า
200 ส่วนในล้านส่วน หรือ part per million (ppm) พบทั้งในหิน ดิน น้า อากาศ และพืช โดยยังไม่เป็น
อันตรายกับมนุษย์ แต่เนื่องจากมนุษย์ได้นาสารตะกั่วมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว ทาให้ปริมาณ
ที่พบรอบตัวเราในปัจจุบันอาจมากกว่าที่เป็นอยู่เดิม โดยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีตะกั่วปะปนอยู่ทั้งสิ้น
แต่มีปริมาณไม่มากพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาหรับการเคลื่อนตัวของตะกั่วในดินนั้น ขึ้นกับ
ปัจจัยหลายด้าน เช่น ชนิดของดิน ปริมาณของตะกั่ว ความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น การแทรกซึมของน้า
เป็นต้น ทาให้ตะกั่วเคลื่อนที่ออกไปจากจุดเดิมได้ อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติของสารตะกั่วมักจะเกาะ
หรือรวมตัวกับแร่ดินหรือกับสารประกอบอื่นกลายเป็นของแข็ง ดังนั้นจึงเคลื่อนตัวได้น้อยมาก ทั้งนี้
รวมถึ ง การเคลื่ อ นตั ว ของสารตะกั่ ว จากผิ ว ดิ น ลงในระดั บ ลึ ก ด้ ว ย โดยตะกั่ ว จะพบในดิ น ชั้ นบน
การเคลื่อนตัวลงในระดับลึกได้ไม่เกิน 70 เซนติเมตร ในระยะเวลา 200 ปี แม้ว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่
ที่มีสารตะกั่วในดินสูงมากก็ตาม สาหรับการทดสอบการผุกร่อนของสารตะกั่วในดินพบว่า ตะกั่วผุกร่อน
ในดินเหนียวที่เป็นกรด และมีความชื้นสูงกับดินที่มีซากพืชและเป็นกรดมากกว่าดินชนิดอื่น (3)
ประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณีได้เก็บตัวอย่างตะกอนธารน้าวิเคราะห์หาปริมาณของ
สารตะกั่วในพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ต่าง1ๆ1เกือบทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2551 จานวน 39,665 ตัวอย่าง
พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 36 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 อยู่ที่ 15 ส่วนในล้านส่วน
(ppm) (4) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกับปริมาณที่พบในเปลือกโลกทั่วไป โดยพื้นที่ที่พบปริมาณสูง ๆ
จะอยู่ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2-1
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ภาพที่ 2-1 แผนที่ธาตุตะกั่ว
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แผนที่ธรณีเคมีประเทศไทย: แผนที่
ธาตุตะกั่ว 2551 Available from http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=177&filename
=index
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2.3 ช่องทางการรับสารตะกั่ว
สารตะกั่วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด ต้องพิจารณาจากหลาย1ๆ1ปัจจัย ได้แก่
ปริมาณที่รับสั มผัส 1(dose)1ระยะเวลา 1และวิธีการรับสัมผั สกับสารตะกั่ว อาชีพ รวมทั้งปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น อายุ เพศ อาหาร ลักษณะของครอบครัว วิถีชีวิต และภาวะสุขภาพ เป็นต้น
2.3.1 การดูดซึมสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย (1, 5, 6)
สารตะกั่วถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ
1) การดูดซึมจากทางเดินอาหาร ตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้า อาหาร สมุนไพร ยาแผนโบราณ
หรือภาชนะที่มีตะกั่วปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายจะเข้าสู่ทางเดินอาหาร หลังจากนั้นตะกั่วจะถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือด โดยเฉลี่ยในผู้ใหญ่สามารถดูดซึมตะกั่วจากอาหารได้ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณตะกั่ว
ในอาหาร ขณะที่เด็กสามารถดูดซึมได้มากถึงร้อยละ 40-50 ของสารตะกั่วที่เข้าไปกับอาหารไม่ว่าจะอยู่
ในรูปละลายน้าได้หรือไม่ละลาย เมื่อเข้าไปถึงกระเพาะอาหาร ซึ่งมีกรดไฮโดรคลอริ กอยู่จะสามารถ
ละลายน้าได้มากขึ้น ตะกั่วที่ละลายน้าได้ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ลาไส้เล็กส่วนต้น
ในภาวะที่ท้องว่าง หรือผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากได้รับอาหารที่มีธาตุแคลเซียม เหล็ก และทองแดง
หรือฟอตเฟตต่า ซึ่งจะทาให้ตะกั่วถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้น
2) การดูดซึมจากทางเดินหายใจ การสูดควันหรือไอของตะกั่วที่หลอมเหลวเข้าสู่ร่างกาย
พร้อมลมหายใจจะเกิดการดูดซึมเร็วมาก แต่ถ้าหายใจเอาตะกั่วที่เป็นอนุภาคเล็ก ๆ เข้าไปการดูดซึม
จะช้าลงประมาณร้อยละ 35 ของตะกั่วทั้งหมดที่ปนกับลมหายใจจะถูกเก็บในปอด ตะกั่วจะถูกดูดซึม
ผ่านถุงลมปอดเข้าสู่กระแสเลือด และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูง ๆ ในอากาศ จะช่วยให้
การดู ดซึ ม ของตะกั่ ว ในปอดเข้ าสู่ ร่า งกายเพิ่ม ขึ้ น การหายใจเอาอากาศที่มี ไ อหรือ อนุ ภ าคตะกั่ ว
ประมาณ 1 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ จะเพิ่มปริมาณตะกั่วในเลือดได้ 1-2 มิลลิกรัมต่อ
ปริมาณเลือด 100 มิลลิลิตร
จากการศึกษาโดยใช้ age-dependent biokinetic model เพื่อประมาณการได้รับ
สารตะกั่วแต่ละช่องทางในบุคคลทั่วไป พบว่า ร้อยละ 99 ของการได้รับ สารตะกั่ว ได้รับจากการ
รับประทาน ในขณะที่ร้อยละ 1 เท่านั้นที่ได้รับจากทางเดินหายใจ (7) นอกจากนี้ระดับตะกั่วในอาหาร
ที่บริโภคมีความสัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (8)
3) การดูดซึมทางผิวหนัง ส่วนมากจะเป็นตะกั่วอินทรีย์ ซึ่งสามารถละลายผ่านชั้นไขมัน
ของผิวหนังได้ ตะกั่วจึงซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดไปสู่ตับ สาหรับตะกั่วอนินทรีย์จะดูดซึมผ่าน
ผิวหนังที่ถลอกหรือมีบาดแผลเท่านั้น
2.3.2 การกระจายและการสะสมตะกั่วในร่างกาย
ตะกั่วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยเข้าสู่กระแสเลือด และจะจับที่เซลเม็ดเลือดแดง
อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็จะมีการกระจายต่อไปยังของเหลวภายนอกเซลและที่อวัยวะและระบบต่าง ๆ
ภายในร่ า งกายเป็ น สั ด ส่ ว นมากน้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ อวั ย วะที่ ต ะกั่ ว ชอบไปสะสม โดยกว่ า ร้ อ ยละ 90
จะรวมตัวกับเม็ดเลือดแดง และส่วนที่เหลืออยู่ในน้าเลือด ครึ่งช่วงชีวิต (half-life) ของตะกั่วในเลือด
ประมาณ 2-4 สัปดาห์ จากนั้นจะถูกนาไปยังแหล่งสะสมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เนื้อเยื่อแข็ง
เช่น กระดูก เส้นผม เล็บ ฟัน และเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ไขกระดูก ระบบประสาท ไต ตับ ประมาณร้อยละ 90
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ของตะกั่วในร่างกายจะอยู่ในกระดูกอย่างค่อนข้างมีเสถียรภาพ และมีครึ่งช่วงชีวิต 16-20 ปี ยกเว้นในเด็ก
ซึ่งประมาณร้อยละ 70 ที่สะสมในกระดูก การที่เกิดพิษหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารตะกั่ว
ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อ ดังนั้น ถ้าตะกั่วถูกดูดซึมเข้าร่างกายมากจะเข้ากระดูกน้อย แต่จะอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนมาก
จึงเกิดอาการพิษได้เร็ว ตะกั่วจะออกจากกระดูกเข้ากระแสเลือดได้มากขึ้น ในภาวะที่มีการติดเชื้อ
ดื่มสุรา หรือภาวะที่เลือดมีสภาวะเป็นกรด
2.3.3 การขับตะกั่วออกจากร่างกาย
การขับตะกั่วออกจากร่างกายจะผ่านทางปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่
ส่วนการขับตะกั่วออกจากร่างกายโดยทางอื่น ได้แก่ เหงื่อ ผิวหนังที่มีการลอกหลุด การหลุ ดร่ว ง
ของเส้นผม ทั้งนี้ ผู้ใหญ่และเด็กสามารถขับตะกั่วออกจากร่างกายได้แตกต่างกัน โดยที่ผู้ใหญ่จะสามารถ
ขับตะกั่วออกจากร่างกายได้เกือบหมดคือร้อยละ 99 ขณะที่เด็กสามารถขับตะกั่วออกจากร่างกาย
เพียงร้อยละ 32 ของปริมาณที่รับสัมผัสเข้าไป
2.4 ผลกระทบต่อสุขภาพ
สารตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่ างกายจะมีผลต่อระบบในร่างกายหลายระบบ ซึ่งระบบที่สาคัญ ได้แก่
ระบบประสาท ทั้งระบบประสาทส่วนกลาง และรอบส่วนกลาง โดยเฉพาะในเด็กจะส่งกระทบต่อสมอง
ซึ่งทาให้ พัฒ นาการ และการเรี ย นรู้ลดลง (9-12) 1ส าหรับในผู้ ใหญ่นั้นอาจจะทาให้ เกิดภาวะซีด (13)
มีผลต่อท่อไต เกิดความดันโลหิตสูง (14, 15)1ระบบสืบพันธุ์ผิดปรกติในเพศชายทาให้จานวนสเปอร์ม
ลดลง (16-19) หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับตะกั่วสะสมในร่างกาย (body burden of lead) สูงจะส่งตะกั่วไปยัง
ทารกในครรภ์ผ่านสายสะดือ และตะกั่วยังสามารถผ่านไปยังทารกทางน้านมในหญิงที่ให้นมบุตร (20)
สาหรับระดับของสารตะกั่วในเลือดที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในเด็กและผู้ใหญ่จะแตกต่างกัน
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2-2
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Developmental Toxicity
IQ ลดลง
การได้ยินลดลง
การเจริญเติบโตช้าลง
ตะกั่วสามารถผ่านเข้าสู่รกได้

การสร้าง
Hemoglobin
ลดลง

Decreased
vitamin D
metabolism
Decreased
caicium
homeostasis
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encephalopathy
ซีดชัดเจน

20
ปริมาณ erythrocyte
protoporphyrin เพิ่มขึ้น
Nerve conduction
velocity เพิ่มขึ้น

40
ปวดท้อง
(lead colic)

100

150

Blood lead level (µg/dL)

nephropahty

เสียชีวติ

ภาพที่ 2 - 2 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดกับความผิดปกติของระบบต่าง ๆ (21)
(adapted from WHO Childhood Lead Poisoning 2010: WHO 2010)
ที่มา: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557
2.5 การประเมินการรับสัมผัสสารตะกั่ว
สารตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ อาชีพ พฤติกรรมการทางาน
ใกล้โรงงานหลอมตะกั่ว ฯลฯ การทางานอดิเรกที่อาจจะสัมผัสกับสารตะกั่ว เช่น การแกะสลักสเตนกลาส
งานศิลปะ เป็นต้น รวมทั้งอาจจะได้รับสัมผัสตะกั่วจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น
การใช้ถ้วยชามเคลือบด้วยสารตะกั่ว ภาชนะเซรามิก รับประทานอาหารกระป๋อง โดยเฉพาะอาหาร
ที่มีฤทธิ์เป็นกรด พืชผลการเกษตรจากพื้นที่ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน สมุนไพรยาจีน เครื่องสาอาง หรื อ
ของเล่นที่ผลิตอย่างไม่เหมาะสม เครื่องเล่นที่ทาสีที่มีสารตะกั่ว เป็นต้น
การประเมินการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย นอกจากการซักประวัติการรับสัมผัสจาก
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือจากอาชีพการงาน งานอดิเรก และแหล่งอื่น ๆ แล้ว การประเมิน
ปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม เช่น พืชผลการเกษตร สัตว์น้า น้า อากาศ ฝุ่น และดิน เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และตอบคาถามว่าชุมชนหรือสถานประกอบการมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วมากน้อยเพียงใด
แหล่ งหรื อ สาเหตุ ข องการปนเปื้ อนคือ อะไร และประชาชนหรือคนท างานได้รั บสั มผั ส สารตะกั่ ว
เข้าสู่ร่างกายมากน้อยเพียงใด วิธีที่ดีที่สุ ดที่จะยืนยันการได้รับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายได้คือ
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีวิธีการวัดเพื่อหาระดับตะกั่วในร่างกาย โดยการวัดระดับตะกั่วในเลือด
ซึ่งเป็น biomarker ที่บ่งถึงการสัมผัสสารตะกั่วในระยะเวลาไม่นาน (recent exposure)
2.6 กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว
ตะกั่วส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อบุ คคลแตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น อาชีพ
การเป็นสมาชิกของบ้านที่มีผู้ประกอบอาชีพสัมผัสสารตะกั่ว สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย อายุ เป็นต้น
ดังนั้นจึงจาแนกกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษตะกั่ว ได้ดังนี้
2.6.1 ผู้ประกอบอาชีพสัมผัสตะกั่ว
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสสารตะกั่ว เช่น การผลิตแบตเตอรี่และหลอมตะกั่วเก่า
กลับมาใช้ การเชื่อมหรือตัดโลหะที่มีตะกั่ว การทาเหมืองตะกั่ว การทาตะกั่วให้บริสุทธิ์ การผลิตตะกั่วผง
การชุบโลหะ การตบแต่งด้วยการเจียรหรือขัดมันโลหะที่มีตะกั่วผสม ช่างตอกหมันในอู่ซ่อมเรือ เป็นต้น
กลุ่มนี้จะมีการใช้สารตะกั่วและมีโอกาสสัมผัสกับสารตะกั่วในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในประเทศ
กาลังพัฒนา การเฝ้าคุมทางสิ่งแวดล้อมหรือการควบคุมในกระบวนการผลิตยังไม่เคร่งครัด ประกอบกับ
สุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี จึงทาให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวได้รับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจนอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้
2.6.2 คนในครอบครัวของผู้ประกอบอาชีพสัมผัสตะกั่ว
เนื่ อ งจากฝุ่ น ตะกั่ว สามารถติด อยู่ ตามเสื้ อ ผ้ า ผิ ว หนัง ผม รวมทั้ งเครื่ องมือ ต่า ง ๆ
ของผู้ประกอบอาชีพ หากไม่มีการอาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือซักล้างทาความสะอาดเสื้อผ้าก่อนกลับบ้าน
ตะกั่วจึงถูกนาจากที่ทางานไปปนเปื้อนที่บ้านได้ (take-home lead) หรือกรณีทางานที่บ้านโดยใช้ตะกั่ว
ในกระบวนการท างาน เช่ น กลุ่ ม มาดอวนที่ ใ ช้ ต ะกั่ ว ในการร้ อ ยแห อวน (home-based1 lead
exposure)
2.6.3 ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งปนเปื้อนสารตะกั่ว
บุคคลเหล่านี้ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ศักยภาพทางแร่ตะกั่ว หรือบุคคลที่อาศัย
อยู่ใกล้โรงงานหลอมตะกั่ว หรือโรงงานที่มีการใช้สารตะกั่ว โรงแต่งแร่ตะกั่ว หรือมีสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าซึ่งมักจะตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ส่วนใหญ่โรงงาน หรือสถาน
ประกอบการเหล่านี้ มักจะให้ความสาคัญในการควบคุมสารตะกั่วปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมน้อย ส่งผลให้ไอควัน
ฝุ่นตะกั่วจากกระบวนการผลิตปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
2.6.4 เด็กเล็ก
ในที่ นี้ จ ะหมายถึ ง เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 1 61 ปี 1 ซึ่ ง มี โ อกาสสั ม ผั ส จาก 1 Take1 home1 lead
pathway หรือ home-based lead exposure ตามข้อ 6.2 นอกจากนี้ในกลุ่มเด็กทารกและเด็กที่
ดื่มนมมารดา สารตะกั่วจะสามารถซึมผ่านรกของมารดาสู่ทารกในครรภ์ ระดับตะกั่วในสายสะดือมีค่าเท่ากับ
ระดับตะกั่วในเลือดของมารดา และหญิงที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงและกาลังให้นมบุตร สารตะกั่ว
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สามารถผ่านทางน้านมสู่ทารกได้ ดังนั้นในหญิงมีครรภ์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการสัมผัสสารตะกั่ว
เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้เด็กเล็กมักจะมีพฤติกรรมอม หรือใส่วัตถุ หรือของเล่นในปาก และพฤติ กรรม
ของเด็กที่ชอบเล่นบนพื้นดิน มีโอกาสที่จะสัมผัสสารตะกั่วในฝุ่นและดินได้มาก และจากการที่เด็กดูดซึม
สารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่ ขับถ่ายสารตะกั่วออกได้น้อยกว่า เป็นผลให้ปริมาณสารตะกั่วที่ได้รับสัมผัส
แม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลต่อเด็กที่กาลังเจริญเติบโต และกาลังมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและสมอง
จากที่กล่าวมาข้างต้น สารตะกั่ว มี 2 ประเภท คือ สารตะกั่ว อนินทรีย์ ได้แก่ โลหะตะกั่ว
ออกไซด์ของตะกั่ว สารประกอบของเกลือตะกั่ว และสารตะกั่ วอินทรีย์หรือตะกั่วคาร์บอน ซึ่งมีแหล่ง
มาจากมนุษย์และในธรรมชาติ โดยช่องทางรับสารตะกั่วมี 3 ช่องทาง คือ ทางการกิน ทางเดินหายใจ
และทางผิวหนัง โดยช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายเด็กจะเป็นทางการกิน และสารตะกั่วจะถูกขับออกจากร่างกาย
ผ่านทางปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่ สารตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบ
ต่อร่างกาย เช่น ระบบประสาท โดยเฉพาะในเด็กจะทาให้พัฒนาการ และการเรียนรู้ลดลง ส่วนในผู้ใหญ่
อาจเกิดภาวะซีด มีผลต่อไต เกิดความดันโลหิตสูง ระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีสารตะกั่ว
สะสมในร่างกายสูงจะส่งสารตะกั่วไปยังทารกในครรภ์ผ่านสายสะดือ และยังสามารถผ่านไปยังทารก
ทางน้ านมได้ ทั้งนี้ กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อการรั บสั ม ผั ส สารตะกั่ว ได้แ ก่ ผู้ ป ระกอบอาชีพสั มผั ส สารตะกั่ ว
คนในครอบครัวของผู้ประกอบอาชีพสัมผัสสารตะกั่ว ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ใกล้แหล่งปนเปื้อน
สารตะกั่ ว โดยเฉพาะเด็ ก เล็ ก เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งส าคั ญ ของการสั ม ผั ส สารตะกั่ ว จากการปนเปื้ อ นใน
สิ่งแวดล้อม

…………………………………..
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บทที่ 3
แนวทางการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
ปั จ จุ บั น สารตะกั่ ว ถู ก น ามาใช้ ในอุต สาหกรรมอย่ า งกว้ างขวาง เช่น อุต สาหกรรมผลิ ต สี
แบตเตอรี่ ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 1การต่ อ และซ่ อ มเรื อ 1เป็ น ต้ น 1ท าให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ น
ในสิ่งแวดล้อม เด็กเล็กมีโอกาสสัมผัสสารตะกั่วได้หลายแหล่ง เช่น การใช้ถ้วยชามเคลือบด้วยสารตะกั่ว
ภาชนะเซรามิก หรือของเล่นที่สีสันฉูดฉาดผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐาน เครื่องเล่นที่ทาสีที่มีสารตะกั่ว
รวมทั้งการอาศัยในบ้า นที่ทาสีน้ามันที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว เป็นต้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ระดับสติปัญญา และการพัฒนาสมองของทารกและเด็กเล็ก
จึ งจ าเป็ น ต้ องมีแ นวทางในการด าเนิน งานเฝ้ าระวังและป้ องการสั มผั ส สารตะกั่ ว ในกลุ่ ม เด็ กอายุ
0-15 ปี โดยแบ่งออกเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก และเชิงรับ
3.1 แนวทางการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการสัมผัสสารตะกั่ว ในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก
เชิงรับ
3.1.1 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันสารตะกั่วในกลุ่ม เด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก สาหรับ
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอาเภอ สถานพยาบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่น มีดังนี้
1) การทบทวนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่ก่อให้เกิดการสัมผัสสารตะกั่วในระดับ
จังหวัด/อาเภอ เช่น ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (occupational1&1environmental
health profile) ในพื้นที่นี้มีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในพื้นที่หรือไม่ มีพื้นที่ ที่ได้รับการสัมผัส
สารตะกั่วหรือไม่ ประชาชนในพื้นที่เคยมีการสัมผัสสารตะกั่วหรือไม่ อยู่ตรงพื้นที่ใด หรือแหล่งชุมชน
มีการจัดเก็บ/คัดแยกขยะมูลฝอย/ใกล้แหล่งบ่อขยะสาธารณะ เป็นต้น
2) สารวจและศึกษาสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่วในระดับพื้นที่ (แบบสารวจ
ข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษสารตะกั่วในพื้นที่: PbC02) เช่น พื้นที่นั้นมีกี่ชุมชน ในชุมชนนั้นมีกี่หลังคาเรือน
ใกล้แหล่งมลพิษหรือไม่ ควรจัดทาเป็นแผนที่ (mapping) เป็นต้น เพื่อสารวจว่าในชุมชนมีแหล่งมลพิษ
ขนาดใหญ่หรือไม่
2.1) พื้ น ที่ มี แหล่ งมลพิ ษขนาดใหญ่ ในชุ มชน ได้ แก่ เหมื องแร่ ตะกั่ ว หรื อพื้ นที่
ศักยภาพแร่ตะกั่ว บ่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาเนินการได้ 2 ทาง ได้แก่
2.1.1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือศูนย์อนามัยที่จังหวัดตั้งอยู่ ดาเนินการตรวจวัดการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้า ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น หากระดับการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
เกิ น ค่ า มาตรฐาน เสนอแนะหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การจั ด การที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด เช่ น
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือการจัดการเชิงวิศวกรรม เป็นต้น
หากระดับการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมไม่เกินค่ามาตรฐาน
ให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบฟอร์ม PbC02 และติดตามการปนเปื้อนเป็นระยะ ๆ ต่อไป
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2.1.2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของเด็ก
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน เช่น หน่วยบริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อดาเนินการ
ซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่ว โดยใช้แบบฟอร์ม PbC01
และ PbC03 ตรวจร่างกายและเจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด (Blood lead levels: BLLs) ทั้งนี้
หากระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดมี ค่ า ไม่ เ กิ น มาตรฐาน (ไม่ เ กิ น 10 ไมโครกรั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร) ด าเนิ น การ
ให้คาแนะนา และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และถ้าหากระดับตะกั่วในเลือดมีค่าเกินมาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร)
ให้ดาเนินการแนะนา และส่งต่อไปสถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลตามแนวทางการเฝ้าระวังดูแล
รักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว (ภาพที่ 3-3) ซึ่งเป็นแนวทางที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์กาหนดไว้ (1) ต่อไป
2.2) พื้นที่ไม่มีแหล่งมลพิษขนาดใหญ่ในชุมชนแต่มีกิจการอื่น ๆ ที่มีการใช้สารตะกั่ว
ในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานทาเครื่องปั้นดินเผา/เซรามิก โรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานชุบโลหะ
โรงงานผลิตสี มาดอวน ร้านซ่อมแบตเตอรี่ ร้านซ่อมหม้อน้ารถยนต์ เป็นต้น ให้ดาเนินการสารวจ
และประเมินความเสี่ยงในระดับบ้าน โดยใช้แบบฟอร์ม PbC03 เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงในการ
รับสัมผัสอยู่ในระดับใด ดังนี้
2.2.1) ความเสี่ยงต่า มีคะแนนความเสี่ยงน้อยกว่า 10 คะแนน ให้ดาเนินการ
ให้สุขศึกษาแก่สมาชิกในบ้าน
2.2.2) ความเสี่ยงปานกลาง มีคะแนนความเสี่ยง 10 ถึงน้อยกว่า 19 คะแนน
ให้ดาเนินการตรวจสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นในบ้าน หรือแหล่งอื่น ๆ เป็นต้น หากไม่เกินค่ามาตรฐานให้สุขศึกษา
แก่สมาชิกในบ้าน และประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ โดยใช้แบบฟอร์ม PbC03
หากเกินค่ามาตรฐานให้ข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยง และ
ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อส่งเด็กไปคัดกรองเพิ่มเติม หรือดาเนินการที่บ้านเด็ก โดยการ
ซักประวัติตามแบบฟอร์มการซักประวัติเด็ก PbC01 และเจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด หากไม่พบ
ความผิดปกติให้คาแนะนาและเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน และหากพบความผิดปกติ ให้ส่งต่อไปสถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลตาม
แนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว(1) (ภาพที่ 3-3) ต่อไป
2.2.3) ความเสี่ยงสูง มีคะแนนความเสี่ยง ≥ 19 คะแนน ให้ดาเนินการตรวจ
สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นในบ้าน หรือแหล่งอื่น ๆ เป็นต้น หลังจากนั้นให้ดาเนินการเหมือนข้อ
2.2.2)
โดยรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ
0-15 ปี เชิงรุก ดังภาพที่ 3-1
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คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มคูเด็
ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่ก่อให้เกิดสัมผัสสารตะกั่วในระดับจังหวัด/อาเภอ
สารวจและศึกษาสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่วในระดับพื้นที่ (แบบฟอร์มสารวจชุมชน : PbC02)
พืน้ ที่ไม่มีแหล่งมลพิษขนาดใหญ่ในชุมชน
แต่มีแหล่งการปนเปื้อนตะกั่วอืน่ ๆ ในชุมชน

พืน้ ที่มีแหล่งมลพิษ
ในชุมชนขนาดใหญ่
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดการปนเปื้อน
สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้้า ห่วงโซ่อาหาร)
ระดับการปนเปื้อน
สารตะกั่วใน
สิ่งแวดล้อม
ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ระดับการปนเปื้อน
สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
เกินค่ามาตรฐาน
จัดการที่แหล่งกาเนิด

ควรประเมินความเสี่ยง
และติดตามระดับการ
ปนเปื้อนเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของเด็กกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชน (ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย/เจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด
(Blood leadlevels : BLLs)) (แบบฟอร์ม PbC01/PbC03)
ระดับตะกั่วในเลือด
ไม่เกินค่าอ้างอิง (‹10 µg/dL)

ให้คาแนะนาและเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าระดับการ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน

ระดับตะกั่วในเลือด
เกินค่าอ้างอิง (≥10 µg/dL)

แนะนาและส่งต่อไปสถานพยาบาล
เพื่อให้การรักษาพยาบาลตามแนว
ทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่
สัมผัสสารตะกั่ว (ภาพที่ 3-3)

สารวจและประเมินความเสี่ยงในระดับบ้าน (แบบฟอร์ม : PbC03)
ความเสี่ยงต่า

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ตรวจสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุน่ ในบ้าน หรือแหล่งอื่น ๆ เป็นต้น
ไม่เกินค่ามาตรฐาน
ให้สุขศึกษา

ควรประเมินความเสี่ยง
และติดตามระดับการ
ปนเปื้อนเป็นระยะ ๆ ต่อไป

เกินค่ามาตรฐาน
ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดการความเสีย่ ง

ประสานหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่

ส่งเด็กไปยังสถานพยาบาลพื้นที่หรือดาเนินการที่บ้านพักของเด็ก
-ซักประวัติ โดยใช้แบบฟอร์มการซักประวัติเด็ก (PbC01)
-เจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด (Blood lead levels: BLLs)
ไม่พบความผิดปกติ
ให้คาแนะนาและเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับ
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แนะนาและส่งต่อไป
สถานพยาบาล เพื่อให้การ
รักษาพยาบาลตามแนวทางการ
เฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่สัมผัส
สารตะกั่ว (ภาพที่ 3-3)

3-3

ภาพที่ 3-1 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก
ที่มา: คณะทางานจัดทาคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก, 2561
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3.1.2 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี
เชิงรับ ในสถานพยาบาล
แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่ม เด็กอายุ 0-15 ปี
เชิงรับในสถานพยาบาล จะเป็นแนวทางในสถานพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่ว
ในกลุ่มเด็กเล็ก โดยเด็กที่เข้ามาในสถานพยาบาลจะมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีอาการสงสัยโรค
พิษตะกั่วที่รับบริการที่ ณ สถานพยาบาล กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงมาจากการดาเนินงานเชิงรุก (มีผลการ
ประเมินความเสี่ยงแล้ว) และกลุ่มเด็กปกติที่มารับบริการที่ Well Child Clinic (WCC) ดาเนินการ ดังนี้
1) กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีอาการสงสัยโรคพิษตะกั่วที่รับบริการที่ ณ สถานพยาบาล ให้ซักประวัติ
ตามแบบฟอร์ม PbC01 และกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงจากการดาเนินงานเชิงรุก (มีผลการประเมินความเสี่ยง
แล้วตามแบบฟอร์ม PbC01) ให้ดาเนินการส่งเด็กมาแผนกตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก (OPD เด็ก) และตรวจร่างกาย
เพื่อให้แพทย์ทาการวินิจฉัย หากไม่ใช่โรคพิษตะกั่วให้ดาเนินการรักษาพยาบาลไปตามระบบ แต่หากเป็น
โรคพิษตะกั่วให้ดาเนินการรักษาพยาบาลตามแนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว (1)
(ภาพที่ 3-3)
2) กลุ่ มเด็กปกติที่มารับบริการที่ WCC ดาเนินการประเมินความเสี่ ยงตามแบบฟอร์ม
PbC03 เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงในการรับสัมผัสอยู่ในระดับใด ดังนี้
2.1) ไม่มีความเสี่ยง ให้บริการตามระบบ WCC
2.2) มีความเสี่ยงต่า ให้สุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง และให้บริการตามระบบของ WCC
2.3) มีความเสี่ยงปานกลาง ดาเนินการซักประวัติโดยใช้แบบฟอร์มการซักประวัติเด็ก
PbC01 และตรวจร่างกายเบื้องต้น และดาเนินการเจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด จากนั้นส่งไปให้บริการ
ตามระบบของ WCC ทั้งนี้ หากไม่พบความผิดปกติ (BLLs ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) ให้คาแนะนา
และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และหากพบ
ความผิดปกติ (BLLs มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) ให้ดาเนินการรักษา หรือส่งต่อ
สถานพยาบาลที่มีกุมารแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลตามแนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่สัมผัส
สารตะกั่ว(1) (ภาพที่ 3-3)
2.4) มีความสี่ยงสูง ให้ดาเนินการเหมือนข้อ 2.3)
รายละเอี ย ดแนวทางการด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การสั ม ผั ส สารตะกั่ ว ในกลุ่ ม
เด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรับ ในสถานพยาบาล ดังภาพที่ 3-2
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เด็กทีม่ ีความเสี่ยงสูงมาจาก
การดาเนินงานเชิงรุก (มีผลการประเมินความเสี่ยงแล้ว)

ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการสงสัยโรคพิษตะกั่ว
รับบริการที่ ณ สถานพยาบาล

เด็กปกติที่มารับบริการที่
Well Child Clinic: WCC
ประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม PbC03

แผนกตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก (OPD เด็ก)
ซักประวัติ (ตามแบบฟอร์ม PbC01) และตรวจร่างกาย
ไม่มีความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่่า

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

แพทย์วินิจฉัย
ไม่ใช่โรคพิษตะกั่ว

โรคพิษตะกั่ว

ให้การรักษาพยาบาลตามระบบ

ให้การรักษาพยาบาลตามแนว
ทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็ก
ที่สัมผัสสารตะกั่ว (ภาพที่ 3-4)

ยังไม่ได้เป็นโรคพิษตะกั่ว
แต่มีระดับตะกั่วในเลือด ≥ 10 µg/dL
ให้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ซักประวัติตามแบบฟอร์ม PbC01
และตรวจร่างกายเบื้องต้น
ให้สุขศึกษา
เจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด
(Blood lead levels : BLLs)

ให้บริการตามระบบของ
Well Child Clinic: WCC

BLLs < 10 µg/dL

ให้คาแนะนาและเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับ
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

BLLs ≥ 10 µg/dL

ให้การรักษาพยาบาล/ส่งต่อ
สถานพยาบาลที่มีกุมารแพทย์เพื่อให้
การรักษาตามแนวทางการเฝ้าระวัง
ดูแลรักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว
(ภาพที่ 3-3)

ตรวจสารตะกั่วใน
สิ่งแวดล้อม
ดาเนินการตามแนว
ทางการเฝ้าระวังเชิงรุก

ภาพที่ 3-2 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี
เชิงรับในสถานพยาบาล
ที่มา: คณะทางานจัดทาคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก, 2561
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3.2 แนวทางการเฝ้าระวังทางการแพทย์ และรูปแบบการเฝ้าระวังเชิงรับ ที่ Well-Child Clinic
พิษจากสารตะกั่ว (lead1poisoning) อาการและอาการเสดงของผู้ป่วยพิษจากสารตะกั่วจะมี
ความหลากหลายขึ้นกับระดับตะกั่วในร่างกาย แพทย์อาจตรวจไม่พบอาการผิดปกติเลยในเด็กที่มีระดับ
ตะกั่วในเลือดต่า หรืออาจมีอาการรุนแรงจนทาให้ชัก สมองพิการ และเสียชีวิตได้ ในผู้ป่วยที่มีระดับตะกั่ว
ในเลือดสูงมาก ๆ ดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างเดียวไม่สามารถให้การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคพิษจากสารตะกั่วได้
ต้องอาศัยการตรวจระดับตะกั่วในเลือดร่วมด้วย การปกป้องเด็กจากการสัมผั สารตะกั่วมีความสาคัญมาก
เพราะตะกั่ว มี ผ ลต่อสุ ขภาพในระยะยาวของเด็ก โดยเฉพาะสติ ปัญญา 1(IQ)1สมาธิ 1การจดจ่ อในงาน
หรือกิจกรรม (attention) และความสาเร็จในการเรียน (academic achievement) ผลดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ ถึงแม้ระดับตะกั่วในเลือดลดลงแล้วก็ตาม โดยสรุปตะกั่วมีผลเสีย
ต่อร่างกายเสมอ ถึงแม้จะมีในเลือดระดับที่น้อยมากก็ตาม หรือสามารถกล่าวได้ว่า “ไม่มีระดับตะกั่วในเลือด
ที่ปลอดภัย”1ดังนั้น ผู้ปกครอง แพทย์ ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ ความสาคัญ
กับการป้องกันการสัมผัสตะกั่วก่อนที่ตะกั่วจะเข้าสู่ร่างกาย
3.2.1 การคัดกรองตรวจระดับตะกั่วในเลือดในเด็กกลุ่มเสี่ยง
ส าหรั บ ประเทศไทยยั ง ไม่ ส ามารถแนะน าให้ มี การคัด กรองตรวจระดั บตะกั่ว ในเลื อ ด
สาหรับเด็กทุกคนได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดแนวทาง
พิจารณาตรวจคัดกรองหาระดับตะกั่วในเลือดสาหรับเด็ก เพื่อนาไปสู่แนวทางเดียวกันทั่วประเทศในการดูแล
ปกป้องเด็กไทยทุกกลุ่มอายุที่อาจได้รับอันตรายจากการสัมผัสพิษสารตะกั่ว ดังนี้
1) เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดีเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 ข้อขึ้นไป
- อาศัยในเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว
- อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว หรืออุตสาหกรรมตะกั่ว
เช่น อาชีพซ่อมและยาเรือ ทาเครื่องประกับ ก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร ช่างประปา งานเกี่ยวข้องกับสี
ทางานเกีย่ วข้องกับเครื่องยนต์แบตเตอรี่ หลอมตะกั่ว กระสูน ทาเบ็ดตกปลาหรือทาอวนหาปลา เป็นต้น
- อาศัยอยู่ในบ้านที่ใช้สีน้ามันทาภายในและมีการหลุดลอกของสีทาบ้าน
- มีการใช้แบตเตอรี่แบบเติมไฟในบ้าน
- มีประวัติคนในบ้านสัมผัสสารตะกั่ว หรือป่วยด้วยโรคพิษสารตะกั่ว
- มีประวัติ เด็กในชุมชน หรือโรงเรียน หรือศูนย์เด็กเล็ก ที่เด็กอาศัยอยู่ มีรายงาน
การสัมผัสสารตะกั่ว
2) เด็กอายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว และ
ยังไม่เคยตรวจระดับตะกั่วในเลือดมาก่อน
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3) ควรสงสัยภาวะป่วยจากพิษตะกั่ว (index case) ในเด็กที่มีปัญหา หรืออาการดังต่อไปนี้
ที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดร่วมกับการซักประวัติพบมีปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว
- ชัก
- ซีด
- เลี้ยงไม่โต
- พฤติกรรมการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร
- พัฒนาการช้า
- พัฒนาการถดถอย
- ซน สมาธิสั้น
- Encephalopathy
3.2.2 การให้คาแนะนาผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการสัมผัสตะกั่ว ดังรายละเอียดดังตารางที่
3-1
ตารางที่ 3–1 คาแนะนาการป้องกันการสัมผัสตะกั่วเบื้องต้น
ปัจจัยเสี่ยง

คาแนะนา/กลยุทธ์

1. สิ่งแวดล้อม
- สี

แนะนาให้ใช้สีไร้สารตะกั่วสาหรับทาสีภายใน
ทาความสะอาดโดยการเช็ดถูด้วยน้าแทนการกวาด
- ฝุ่น
(wet mop) ล้างมือบ่อย ๆ
- ดิน
ให้เล่นในบ้าน หรือล้างมือบ่อย ๆ
- น้าดื่ม ใช้ภาชนะและท่อประปาที่ไม่ใช่โลหะเคลือบตะกั่ว
2. ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตะกั่ว - เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้าเมื่อกลับถึงบ้าน
3. เด็ก
- Hand-mouth behaviors
- ล้างมือบ่อย ๆ
- โภชนาการ
- แนะนาให้กินอาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง, ไขมันต่า
- พัฒนาการล่าช้า
- ให้ตรวจระดับตะกั่วในเลือด
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3.2.3 แนวทางการดู แ ลรั ก ษาเด็ ก ที่ มี ก ารสั ม ผั ส สารตะกั่ ว การติ ด ตามระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ด
หลังการรักษา แนวทางการให้ยาขับตะกั่ว (chelation therapy) และการเฝ้าระวังผลข้างเคียงหลังการให้ยา
ขับตะกั่ว โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดแผนภาพที่ 3-3 ตารางที่ 3-2 และ
ตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3–2 การติดตามระดับสารตะกั่วในเลือดหลังการรักษา ตามแนวทางของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย
ระดับตะกั่วในเลือดที่ยืนยันแล้ว
(µg/dL)
10-14
15-24
25-44
> 45

การติดตามระดับตะกั่วในเลือด
6-12 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
Admit และเจาะเลือดหลังให้ chelation 1-2 สัปดาห์

ตารางที่ 3–3 การให้ยาขับตะกั่ว (Chelation therapy) และการเฝ้าระวังผลข้างเคียง
ระดับตะกั่ว
ในเลือด
Chelation therapy
(µg/dL)
< 25
ไม่แนะนาให้ใช้ Chelation therapy
DMSA or succimer:
10mg/kg (350 mg/m2) orally q 8 hours x 5 days
Same dose q 12 hours x 2 weeks
25-69
Recheck BLLs at 24 hours and 21 days after
completion of treatment
Calcium Disodium EDTA:
> 70
Symptomatic but no encephalopathy 30-50
mg/kg/day or 1,000-1,500 mg/m2/day diluted to 2-4
mg/ml.
Give as continuous IV infusion for 3-5 days or divide
daily dose into 1/3 and give IM q 8 hours
Consider switching to oral DMSA after 3 days if
symptoms are resolving

การเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ
Liver function tests, CBC

Monitor BUN, Cr and
Urinalysis daily

เด็กแรกเกิด – 15 ปี

หมายเหตุ: *ระบบรายงานของกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่ างการพัฒนาระบบ
**Blood Lead Levels = BLLs
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
< 6 ปี
≥ 6 ปี
ประเมินปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่ว
ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี1

ไม่มี

ประเมินปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วที่โรงเรียน1

มี

ไม่ต้องเจาะเลือด

ประเมินสุขภาพ/พัฒนาการ
BLLs
<10 µg/dL

10 – 14 µg/dL

15 – 24 µg/dL

ไม่มี
ไม่ต้องเจาะเลือด

มี
BLLs
25 – 44 µg/dL

45 – 69 µg/dL

≥70 µg/dL

ตรวจเลือดซ ้าและรักษาทันที
Prevention & Risk
reduction2

Prevention & Risk
reduction2

Prevention & Risk
reduction2

Prevention & Risk
reduction2

Chelation & Consult
specialist3

Admit/Chelation &
Consult specialist3

ลงข้อมูลรายงานกรมควบคุมโรค*

ลงข้อมูลรายงานกรมควบคุมโรค*

ลงข้อมูลรายงานกรมควบคุมโรค*

ลงข้อมูลรายงานกรมควบคุมโรค*

ลงข้อมูลรายงานกรมควบคุมโรค*

และระบบ ICD-10

และระบบ ICD-10

และระบบ ICD-10

และระบบ ICD-10

ประเมินสุขภาพ/
พัฒนาการ

ประเมินสุขภาพ/
พัฒนาการ

นาเด็กออกจากสิ่งแวดล้อม
ทันที

นาเด็กออกจากสิ่งแวดล้อม
ทันที

กุมารแพทย์/ พยาบาลกุมารเวช
ประสานงานอาชีวเวชกรรม

กุมารแพทย์/ พยาบาลกุมารเวช
ประสานงานอาชีวเวชกรรม

กุมารแพทย์/ พยาบาลกุมาร
เวชประสานงานอาชีวเวชกรรม

ทีมงานอาชีวเวชกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสาน สสจ. รพสต.ในพืน้ ที่
ภายใน 2 วัน

ทีมงานอาชีวเวชกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสาน สสจ. รพสต.ในพืน้ ที่
ทันที

และระบบ ICD-10

กุมารแพทย์/ พยาบาลกุมารเวช
ประสานงานอาชีวเวชกรรม
ทีมงานอาชีวเวชกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสาน สสจ. รพสต.ในพืน้ ที่

ทีมงานอาชีวเวชกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสาน สสจ. รพสต.ในพื้นที่
ตรววจเลือดซ้าทันทีเมื่อปัจจัยเสี่ยงหรือมีอาการ

BLLs > 25
ไม่
1 ปี

6 – 12 เดือน

6 เดือน

3 เดือน

1.ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับ
คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว อาศัยอยู่ในบ้านที่ใช้สีน้ามันทาภายในและ/หรือมีการหลุด
ลอกของสีทาบ้าน มีประวัติคนในบ้านสัมผัสสารตะกั่ว/ป่วยก้วยโรคพิษสารตะกั่ว มีประวัติเด็กใน
ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กที่เด็กอาศัยอยู่มีรายงานการสัมผัสสารตะกั่ว
2. แนะนาผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการสัมผัสตะกั่วและสารอาหารที่เด็กควรได้รับ
3. ดูจากตารางการให้ chelation therapy

ภาพที่ 3–3 แนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว
ที่มา: คณะทางานจัดทาคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก, 2561
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BLLs
F/U

ใช่

3-10

คู่มคูือ่มการเฝ้
าระวั
งและป้
องกัอนงกัโรคพิ
ษตะกั
่วในกลุ
่มเด็่มกเด็ก
ือการเฝ้
าระวั
งและป้
นโรคพิ
ษตะกั
่วในกลุ

3.3 กรณี ตั ว อย่ า งการเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รุ ก และการเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รั บ ในคลิ นิ ก เด็ ก สุ ข ภาพดี ข อง
โรงพยาบาลระยอง
3.3.1 การเฝ้าระวังเชิงรุก
1) ความเป็นมา
จังหวัดระยองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 117 แห่ง อยู่ในพื้นที่อาเภอเมือง 28 แห่ง
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลระยอง 23 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
พื้นที่ให้การดูแลสุขภาพเด็ก เช่น บริการวัคซีน บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาระบบบริการเพื่อการเฝ้ าระวังโรคพิษตะกั่วในศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็กในเขต
อาเภอเมือง จึงเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงของเด็กในศูนย์ ฯ อีกด้านหนึ่ง โดยดาเนินการในปี
พ.ศ. 2560 กลุ่มเป้าหมายคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลระยอง
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวน 23 แห่ง
2) ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะที่ 1 พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น และรั กษาโรคพิ ษ ตะกั่ ว ในเด็ ก ปฐมวั ยเชิ งรุ ก แบบ
มีส่วนร่วม โดยการประสานงานกับทีมเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลระยอง ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทีมดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (Patient Care Team:
PCT กุมารเวชกรรม) และสื่อสารในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHS หรือ พชอ.)
ระยะที่ 2 ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น โรคพิ ษ ตะกั่ ว ในเด็ ก ปฐมวั ย เชิ ง รุ ก
ตามระบบที่วางไว้
(1) ประชุ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งานทั้ ง ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล และนาเสนอแนวทางการดาเนินงานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHS
หรือ พชอ.)
(2) สารวจข้อมูลที่จาเป็นในการเฝ้าระวังและทาแผนการดาเนินการเฝ้าระวัง
(3) สารวจความเสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งโดยให้ประเมินตนเอง
ตามแบบเก็บข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปตม.)
ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค (2)
(4) เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประเมินตนเองพบความเสี่ยงสูงสุด 2 แห่ง
ลงเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจวัดตะกั่วในพื้นผิว (lead in surface wipe sample) และส่งตรวจ
แห่งละ 10 ตัวอย่าง
(5) กรณี ที่ ผ ลการตรวจตั ว อย่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มพบสารตะกั่ ว ให้ ท าการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว ตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
(ปตด. AL2) ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค (2)
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(6) คืนข้อมูล และสื่ อสารความเสี่ ยง ให้ ความรู้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
กาหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา
(7) ติดตามประเมินผลตามมาตรการแก้ไขปัญหา ติดตามพัฒนาการเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขยายผลการดาเนินงาน
3) ผลการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัยเชิงรุก
อย่างมีส่วนร่วมกับทีมเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลระยอง ดังภาพที่ 3-4 รายละเอียดดังนี้
การสารวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดทาฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
ประเมินตนเองตามแบบเก็บข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ปตม) ทีมอาชีวอนามัยวิเคราะห์แบบประเมินเพื่อจัดลาดับความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจ
ระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 10 ตัวอย่าง เมื่อได้รับผลการตรวจ
คื น ข้ อ มู ล และให้ ค วามรู้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง 1กรณี ร ะดั บ ตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ เ กิ น มาตรฐาน ให้ ค วามรู้ ค รู
และผู้ ป กครอง จั ดระบบเฝ้ าระวังโดยศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก ทาการประเมินตนเองตามแบบเก็บข้อมู ล
เพื่อการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปตม) และเจ้าหน้าที่ลงตรวจ
สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กที่มีระดับตะกั่วเกินมาตรฐาน จะดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว ตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
(ปตด.) สอบสวนการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กนักเรียนตามแบบสอบสวน และตรวจระดับตะกั่วในเลือดของ
เด็กกลุ่มเสี่ยง กรณีเด็กมีระดับตะกั่วไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะจัดระบบเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม
ปีละ 1 ครั้ง กรณีเด็กมีระดับตะกั่วเกิน 10ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ส่งต่อเข้ารับการรักษาในคลินิกกุมารเวชกรรม
โดยแพทย์จะแบ่งการดูแลเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) 10-14 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (2) 15-19 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
(3) 120-441ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร1(4)145-691ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร1และ1(5)1มากกว่า1701ไมโครกรัมต่อ
เดซิลิตร1ให้การดูแลตามแนวทางระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัยเครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลระยอง รายละเอียดดังภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3–4 ระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัยเครือข่ายสุขภาพเมืองระยอง
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ระยะที่ 2 ผลของการใช้ระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัยเชิงรุก
ตารางที่ 3-4 ผลการสารวจข้อมูลที่จาเป็นในการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
ข้อมูลความเสี่ยง
การป้องกัน
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ
การเฝ้าระวังสุขภาพ
- ศูนย์เด็กเล็กของ อปท/เอกชน
- โรงเรียนอนุบาลในเขต อ.เมือง การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
- แบบประเมินสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมเสี่ยง
- แบบคัดกรองสุขภาพ
- พฤติกรรมซน เล่นของเล่น
- การตรวจตะกั่วในสิ่งแวดล้อม/ในเลือด
และเอามือเข้าปาก
เด็กกลุ่มเสี่ยง
- ภาวะขาดสารอาหารธาตุเหล็ก - ให้ความรู้ครูและผู้ปกครอง
และวิตามินซี
- ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
- ผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์และสื่อสาร
สาธารณะ

ผลลัพธ์ทางสุขภาพ
จานวนของเด็กที่มีความเสี่ยงได้รับ
การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง
อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็ก
แรกเกิด-6 ปี

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วตามแบบประเมินตนเอง
ในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กจานวน 23 แห่ง พบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงสูง 2 แห่ง เสี่ยงปานกลาง
16 แห่ง และไม่เสี่ยง 5 แห่ง ดาเนินการตรวจวัดตะกั่วในพื้นผิว (lead in surface wipe sample)
ตามวิธีมาตรฐานของ NIOSH method 9100 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประเมินตนเองพบความเสี่ยงสูง 2 แห่ง
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวโนภาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอน โดยสุ่มเก็บตั วอย่างสิ่งแวดล้อม
จานวน1101ตัวอย่างต่อศูนย์1ฯ1พบว่า1มีหนึ่งศูนย์1ฯ1เครื่องเล่นสนาม1และโต๊ะปูนในพื้นที่สนามเด็กเล่น
มีปริมาณสารตะกั่วเกินมาตรฐาน 4 ตัวอย่าง รายละเอียดดังตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 แสดงระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการเด็กอาเภอเมือง
ศูนย์เด็กเล็ก
วัดบ้านดอน

วัดศรีวโนภาส

สถานที่เก็บตัวอย่าง/ระดับตะกั่ว (µg/100cm2)
กระดาน
แขวนแปรง

ของเล่น
สีฟ้า

ผนังติด
พื้นห้อง

ชิงช้า
รถไฟ

เครื่องเล่น
สไลด์เดอร์

ชิงช้า
รถไฟแดง

เสากลม

ของเล่นไม้

โต๊ะปูน
สีส้ม

ผนังห้อง

0.3

1.9

3.8

36.4

131.0

14.6

0.3

0.4

36.1

1.5

ผนัง1

ผนัง2

เสา1

ราวพนัก

เสา2

ปูนปั้น
รูปสัตว์

โต๊ะ

เครื่องเล่น

ผนัง3

ผนัง4

0.5

0.4

0.6

0.5

ไม่พบ

0.5

ไม่พบ

0.4

0.3

0.2

หมายเหตุ: เกินมาตรฐาน OSHA ; Housekeeping non Pb operational areas 4.3 µg/100cm3
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4) การบริหารจัดการและการแก้ไขความเสี่ยง
(1) เครื่ อ งเล่ น และโต๊ ะ ปู น ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ พ บสารตะกั่ ว เกิ น มาตรฐาน
ดาเนินการ ดังนี้
(1.1) ดาเนินการแก้ไขหรือกาจัดแหล่งปนเปื้อนสารตะกั่ว ระยะแรกกั้นเขตห้าม
เล่นเครื่องเล่นที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน และเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นออกจากพื้นที่ไปไว้ในพื้นที่ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุ
(1.2) ให้ความรู้ โดยแจกแผ่นพับให้ความรู้ผู้ปกครองและครู เรื่องการป้องกัน
และรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
(2) สาหรั บศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ กอื่น 1ๆ1ซึ่งมีความเสี่ ยงต่า และยังไม่ได้ทาการตรวจ
ระดับสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม จะมีมาตรการป้องกันและค้นหาความเสี่ยง ดังนี้
(2.1) จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
(2.2) ประสานสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดาเนินการตรวจระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2561
(3) จัดทาสื่อสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนัก
ในการจัดซื้อหรือบริจาคของเล่นเด็กที่มีความปลอดภัยจากสารตะกั่ว
(4) สรุปผลการเฝ้าระวังและคืนข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งสรุปข้อมูลและ
นาเสนอเพื่อร่วมกันกาหนดมาตรการในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
5) บทเรียนที่ได้รับ
(1) การตรวจพบระดั บ ตะกั่ ว เป็ น ประเด็ น ละเอี ย ดอ่ อ น 1ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการยอมรับในผลการตรวจ รวมทั้ง
ส่งผลต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและการร่วมสร้างมาตรการป้องกัน จึงควรมีการสร้างความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วเชิงรุก เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลด้านการสาธารณสุ ข
และมีตัวแทนจากโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นคณะกรรมการด้วย สามารถให้ข้อเสนอพร้อมทั้งกาหนดมาตรการ
และการประเมินติดตามผลได้ต่อเนื่อง
3.3.2 การเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รั บ ในคลิ นิ ก เด็ ก สุ ข ภาพดี (Well-Child1Clinic:1WCC) 1เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง
โรคพิษตะกั่วของโรงพยาบาลระยอง
1) ความเป็นมา
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว และการทบทวนระบบการดูแลเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี
โรงพยาบาลระยอง พบว่า ยังขาดแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา ดูแลต่อเนื่อง และติดตามประเมินผล

3-15
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

โรคพิษตะกั่วในเด็กที่มารับบริการ งานอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทีมนาทางคลินิกสาขากุมารเวชกรรม
(PCT กุมารเวชกรรม) จึงร่วมมือกันในการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น
2) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กที่มารับบริการใน WCC
(2) เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคพิ ษ ตะกั่ ว ในเด็ ก
ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษตะกั่ว
3) เป้าหมายการพัฒนา
ตารางที่ 3-6 เป้าหมายการพัฒนา
Treatment Goal

Objective

- ไม่เกิดโรคพิษตะกั่ว
1. มีแนวทางการคัดกรองความ
ในเด็ก
เสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว
- เด็กที่มีสารตะกั่วเกิน
2. เด็กที่มีความเสี่ยงได้รับการ
เกณฑ์ได้รับการดูแลและ
ป้องกันและลดความเสี่ยง
มีพัฒนาการสมวัย
3. เด็กที่พบว่ามีสารตะกั่วเกิน
เกณฑ์ได้รับการรักษาและดูแล
ตามแนวทาง
4. เด็กที่มีสารตะกั่วเกินเกณฑ์
ได้รับการติดตามและส่งเสริม
พัฒนาการ

KPI
1. ร้อยละของเด็กตามช่วงวัยที่กาหนดใน
WCC ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการ
สัมผัสสารตะกั่ว
2. ร้อยละของเด็กที่มีความเสี่ยงได้รับการ
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง
3. อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคพิษตะกั่วในเด็ก 0-6 ปี
4. ร้อยละเด็กที่มีสารตะกั่วเกินเกณฑ์ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย

4) กลุ่มเป้าหมาย
เด็ ก ปฐมวั ย แรกเกิ ด ถึ ง 6 ปี ที่ เ ข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพในคลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ ก ดี
โรงพยาบาลระยอง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-ธันวาคม พ.ศ. 2560
5) ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะที่ 1 พัฒนาระบบการป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และการดูแลต่อเนื่อง
กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ที่เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่ว รวมถึง
การติดตามประเมินผล รายละเอียดดังนี้
(1) ประชุ ม ที ม ดู แ ลผู้ ป่ ว ยกุ ม ารเวชกรรม (PCT กุ ม ารเวชกรรม)
ประกอบด้วย กุมารแพทย์ พยาบาลในคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกพัฒนาการเด็ก ห้องคลอด พยาบาลเวชปฏิบัติ
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กลุ่ ม งานเวชกรรมสั ง คม และที ม แพทย์ พ ยาบาลอาชี ว อนามั ย เพื่ อ ทบทวนแนวทางการจั ด บริ ก าร
ออกแบบระบบ และจัดทาร่างแนวทางการป้องกัน และรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
(2) ประชุมร่ว มกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลอาเภอ
เมื อ งระยอง ทบทวนร่ า งแนวทางป้ อ งกัน และรั ก ษาโรคพิษ ตะกั่ ว ในเด็ก ปฐมวัย 1 บู รณาการกั บ งาน
ที่ดาเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถใช้ได้จริงในคลินิกสุขภาพเด็กดีทุกสถานบริการ
(3) เสนอแนวทางการดาเนินงานป้องกัน และรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็ก
ปฐมวัยกับทีมผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นและให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย
(4) น าข้ อ เสนอแนะจากผู้ บ ริ ห ารมาปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าเป็ น แนวทาง
การดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และติดตามประเมินผลโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย 1เตรียมนาร่อง
ใน WCC โรงพยาบาลระยอง
ระยะที่ 2 นาระบบการป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กสู่การปฏิบัติใน WCC
โรงพยาบาลระยอง และเครือข่าย
(1) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 1 ที ม คั ด กรองและดู แ ลรั ก ษา
ทีมเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลระยอง บุคลากรที่รับผิ ดชอบงานอาชีว อนามัยในสาธารณสุ ขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยให้ความรู้เรื่องพิษตะกั่วในเด็ก การเฝ้าระวังและการป้องกันการ
สัมผัสสารตะกั่วในเด็ก การดูแลรักษา การตรวจระดับตะกั่วในเลือด และการเก็บและส่งตรวจตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม และการติดตามเยี่ยมบ้าน
(2) ทบทวนแนวทางการป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วใน WCC ร่วมกับ
ทีมบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่ายสุขภาพอาเภอเมืองระยอง และทบทวนแนว
ปฏิบัติที่ทีมนาทางคลินิกสาขากุมารเวชกรรม และงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมร่างไว้เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทหน้างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(3) กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (KPI) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม
(4) สรุปผลการดาเนินงานและคืนข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ สาธารณสุขอาเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่ายสุขภาพอาเภอเมืองระยอง
6) ผลการพัฒนา
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วใน WCC
มีร ะบบการป้องกันและรักษาโรคพิ ษตะกั่ว ในเด็กปฐมวัย 1ให้ บริการใน
WCC โรงพยาบาลระยอง ประกอบด้วยกิจกรรมบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และการดูแลต่อเนื่องกลุ่ม
เด็ก แรกเกิด จนถึง อายุ 6 ปี ที่เ ข้า รับ บริก ารใน 1WCC1 เพื่ อเฝ้ าระวั งโรคพิษ ตะกั่ว รวมถึ งการติด ตาม
ประเมินผลสอดคล้ องกับบริบทพื้นที่ โดยใช้แบบคัดกรองการสัมผัสสารตะกั่วใน 1WCC1ตามภาพที่ 3-5
และภาพที่ 3-6 รายละเอียดดังนี้
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(1) ระบบการป้องกันและรักษาใน WCC เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลระยอง
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
(1.1) การบริ ก ารใน 1 WCC1 โดยการประเมิ น ความเสี่ ย งของเด็ ก
บูรณาการกับระบบการคัดกรองสุขภาพในช่วงต่าง 1ๆ1ตามการนัดหมายเดิมของเด็กในเดือนที่ 9 18 30
และ 42 ในแต่ละครั้งตามการนัดหมายจะมีการประเมินความเสี่ยงร่วมกับขั้นตอนบริการ 3 ส่วน คือ
(1.1.1) การซักประวัติ ให้ผู้ปกครองตอบแบบประเมินด้วยตนเอง
ตามแบบประเมินที่ทีมนาทางคลินิกสาขากุมารเวชกรรมสร้างขึ้น เช่น ประวัติทางานพ่อแม่ในช่วงตั้งครรภ์
การคลอด การใช้แบตเตอรี่เติมไฟในบ้าน/โรงงานอุตสาหกรรม/การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ /พื้นที่เสี่ยง
เป็นต้น
(1.1.2) การประเมินพัฒนาการ (เดิมมีการประเมินอยู่แล้วใน
ระบบปกติ ในที่นี้จะนาผลการประเมินมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง)
(1.1.3) ตรวจร่างกาย เน้นการตรวจภาวะซีด และซักประวัติ
เพิ่มเติมในประเด็น ประวัติชัก อาการซนมากผิดปกติ ก้าวร้าว หรือเฉื่อยชา สมาธิสั้น
(1.2) เจ้าหน้าที่ประจาคลินิก1WCC1วิเคราะห์/ประเมิน ความเสี่ยง
ตามแบบสอบถามแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มไม่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง (มีความผิดปกติข้อในข้อหนึ่งใน 3 ข้อ
ตามข้อ 1.1 และส่งแบบคัดกรองมายังงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
(2) การดูแลต่อเนื่อง
(2.1) เจ้าหน้าที่งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทบทวนแบบคัดกรอง จัดกลุ่ม
จาแนกแบบสอบถามเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่เสี่ยง กลุ่มอาจมีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง
(2.2) ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ (telephone visit) สาหรับกลุ่มอาจ
มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง เพื่อประเมินการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กอีกครั้ง หากมีความเสี่ยงต่อการสัมผัส เช่น
ของเล่นเด็กมีสีสดใส บ้านทาสีใหม่ ผู้ปกครองทางานสัมผัสสารตะกั่ว เป็นต้น และจัดกลุ่มจาแนกเป็น
กลุ่มไม่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง
(2.3) ติดตามเยี่ยมบ้าน (home visit) กลุ่มเสี่ยง โดยพยาบาลอาชีวอนามัย
และนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเด็ก พฤติกรรมสุขภาพผู้ปกครอง หรือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ให้คาแนะนาการป้องกัน และการลดการสัมผัสสารตะกั่วตามสาเหตุการสัมผัสในแต่ละราย
การสังเกตอาการ พัฒนาการเด็ก และการให้ข้อมูลการตรวจสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือพื้นที่เสี่ยง กรณีพบว่า
มีความจาเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม เป็นต้น
(2.4) การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผลการตรวจ หากผลปกติให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามคาแนะนาข้างต้น
กรณีที่ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมเกินมาตรฐาน จะมีการตรวจระดับตะกั่วในเลือดของเด็กตามความสมัครใจ
ของผู้ปกครอง1ซึ่งผลการตรวจจะแบ่งเป็น 121กลุ่ม1น้อยกว่า1101ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร1และมากกว่า110
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ไมโครกรั มต่อเดซิลิตร ให้ การดูแลตามแนวทางรวมทั้งคืนข้อมูล/ข้อเสนอแนะกลั บสู่ผู้ ปกครองชุมชน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันการสัมผัส
(2.5) การดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อกลุ่มที่มีผลการตรวจระดับตะกั่ว
ในเลือดน้อยกว่า1101ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 1ให้คาแนะนาการป้องกัน/ลดการสัมผัส กลุ่มผลการตรวจ
ระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ส่งต่อคลินิกกุมารเวชกรรม เพื่อให้การรักษาตาม
แนวทางการคัดกรองการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก ใน1WCC1เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลระยอง
(ภาพที่ 3-5) และระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาโรคพิษตะกั่วใน WCC เครือข่ายสุขภาพเมืองระยอง
(ภาพที่ 3-6)
ลงทะเบียน

ซักประวัติ
ชั่งน้าหนัก,วัดส่วนสูง,
วัดรอบศีรษะ
ประเมินพัฒนาการ
การตรวจร่างกาย
อบรมโรงเรียนพ่อแม่

ผู้ปกครองประเมินตนเองตามแบบประเมิน/
เจ้าหน้าที่ซักประวัติ
- ประวัติทางานพ่อแม่
- ประวัติช่วงตั้งครรภ์, การคลอด
- การใช้แบตเตอรี่เติมไฟในบ้าน/โรงงานอุตสาหกรรม/
การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์/พื้นที่เสี่ยง เช่น ศักยภาพแร่
- บ้านมีการใช้สีน้ามันทาภายใน มีการหลุดลอก
- ผู้ดูแลเด็ก/ที่อยู่เด็ก (ถ้ามีความเสี่ยง)
DSPM, อนามัย 55
เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย
- ภาวะซีด
- ประวัติชัก
- อาการซนมากผิดปกติ/ก้าวร้าว
- เฉื่อยชา/สมาธิสั้น

รับวัคซีน,นัดครั้งต่อไป
ภาพที่ 3-5 แนวทางการคัดกรองการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กใน WCC เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ระยอง

3-19
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

ให้ความรู้/สื่อสารความ
เสี่ยงพิษ/ภัย/การป้องกัน
สารตะกั่ว

รพ.สต./คลินิกสุขภาพเด็ก
WCC ที่ 9 18 30 และ 42 เดือน

ไม่มี

รับวัคซีน/
นัดครั้งต่อไป

ไม่มี

ประวัตปิ ัจจัยเสีย่ ง
- ตรวจร่างกาย

มีความเสี่ยง

แจ้งทีมอาชีวฯ รพ.ระยอง
เพื่อ telephone visit
มีความเสี่ยง

home visit/ตรวจระดับตะกั่วใน
สิ่งแวดล้อม ให้คาแนะนา

ต่ากว่าเกณฑ์

เกินเกณฑ์
< 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลติ ร
(µg/dL)
ตรวจระดับตะกั่ว
ในเลือดเด็ก
≥ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลติ ร (µg/dL)
ส่งต่อ
คลินิกกุมารเวชกรรม

ภาพที่ 3–6 ระบบเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วใน WCC เครือข่ายสุขภาพเมืองระยอง
ระยะที่ 2 ผลของการใช้ระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วใน WCC โรงพยาบาลระยอง
ระยะแรกเริ่มทดลองใช้แบบคัดกรองการสัมผัส สารตะกั่วในเด็กปฐมวัย
ที่คลินิกสุขภาพเด็กดีโรงพยาบาลระยอง เดือนธันวาคม 2559 มีผู้สมัครใจตอบแบบคักรอง จานวน 44 ราย
พบว่า มีเด็กที่มีความเสี่ ยงจานวน 14 ราย ในจานวนนี้ พบ 10 ราย ที่ผู้ ปกครองหรือสมาชิกในบ้าน
ทาอาชีพเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่ว พบ 6 ราย ที่มีของเล่นสีสันฉูดฉาด และ 2 ราย มีการใช้สีน้ามันทาภายใน
หรือมีการหลุดลอก ในเด็ก 14 ราย ที่พบความเสี่ยง งานอาชีวเวชกรรมติดตามโดย telephone visit
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เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า มีจานวน 3 ราย ที่เข้าเกณฑ์เยี่ยมบ้านสอบสวนโรคและสื่อสารความเสี่ยง
ผลการเยี่ยมบ้านพบพฤติกรรมความไม่ปลอดภัยจากผู้ปกครองมีอาชีพที่สัมผัสสารตะกั่ว ไม่เปลี่ยนชุดทางาน
ที่ป นเปื้ อนก่อนกลับ บ้ าน และไม่อาบน้าเปลี่ ยนเสื้ อผ้ าทันที่เมื่อถึงบ้าน ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ ส มัครใจ
ตอบแบบคัดกรอง จานวน 252 ครั้ง รวม 188 ราย พบว่า มีเด็กที่มีความเสี่ยง 91 ราย มีการติดตามโดย
Telephone visit จานวน 45 ราย มี 15 รายที่ เข้าเกณฑ์ต้องเยี่ยมบ้านสอบสวนโรคและสื่อสารความเสี่ยง
แบ่ ง เป็ น ในอาเภอเมืองจ านวน 6 ราย ต่า งอาเภอจ านวน 8 ราย ทั้ง หมดได้รับ การส่ งต่อ ข้อ มูล ผ่ า น
โปรแกรมที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการติดตามเยี่ยมบ้าน (COC) (ภาพที่ 3-7) และมีการติดตามเยี่ยมบ้านจนครบ
มีเพียง 1 ราย ที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งยังไม่มีระบบส่งต่อและติดตามเยี่ยมบ้าน ข้อมูลดังตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3-7 จานวนและร้อยละของการคัดกรองและการดูแลต่อเนื่องกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว
ใน WCC
ผลการคัดกรอง
การคัดกรอง
คัดกรอง (ราย/ครั้ง)
มีความเสี่ยง (ราย)
การดูแลต่อเนื่อง
มีความเสี่ยง (home visit)
อาจมีความเสี่ยง (telephone visit advice)
ไม่เสี่ยง (telephone visit, advice)
กลุ่มมีความเสี่ยงจาแนกตามที่อยู่อาศัย
อ.เมือง
อาเภออื่น ๆ ใน ระยอง
จ.ชลบุรี

ธันวาคม 2559
จานวน ร้อยละ

ม.ค.- ธ.ค. 2560
จานวน ร้อยละ

44/44
14
(n=14)
3
11
30
(n=3)
1
3
0

188/252
91
(n=45)
15
24
6
(n=15)
6
8
1

31.82
6.82
25.00
68.18
33.33
66.66
0.00

48.40
33.33
53.33
13.33
40.00
53.33
6.67
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คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
คลินิกสุขภาพเด็กดี

ผู้ปกครองทาแบบประเมินคัดกรอง
การรับสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
Clinic ส่งข้อมูลให้ภายใน 3 วัน
งานอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อ
เก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล ภายใน 3 วัน

เด็กเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่ว

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
คลินิกสุขภาพเด็กดี
นัดติดตามปกติ

ไม่ใช่

ใช่
งานอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
TELPHONE VISITภายใน 3 วัน

เด็กเสี่ยงสัมผัสสารตะกั่ว

ไม่ใช่

ใช่
ในเขตงานอาชีวฯ ติดตามเยี่ยม
บ้านภายใน 7วัน

ส่งข้อมูลกลับ

พบผลตรวจ
สิ่งแวดล้อมมีตะกั่ว
ปนเปื้อนสูงกว่าปกติ
เข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและรักษาโรค

นอกเขตส่งต่อ รพช.รพท.ในพื้นที่
ผ่าน COC ติดตามเยี่ยมบ้าน

สิ่งแวดล้อมปนเปื้อน
สารตะกั่ว
ใช่

ไม่ใช่

ผลตรวจสิ่งแวดล้อมปกติ
ให้คาแนะนา
- สุขวิทยาส่วนบุคคล
- การจัดสภาพแวดล้อมที่
ปลอดสารตะกั่ว

ผู้รับผิดชอบงานอาชีวเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมรพช.รพท.รพศ. เก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอผล 30 วัน

ภาพที่ 3–7 กระบวนการติดตามโครงการพัฒนาระบบป้องกันและรักษาโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2560 ในระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
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ภาพที่ 3–8 แบบคัดกรองการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลระยอง
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7) ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
การพั ฒ นาระบบเฝ้ าระวั ง ป้ อ งกั น รั ก ษาและติ ด ตามประเมิน ผลโรคพิ ษ ตะกั่ ว ใน
เด็ ก ปฐมวั ย ใน WCC โรงพยาบาลระยอง ก าหนดตั ว ชี้ วัด ไว้ 4 ตั ว ชี้ วั ด เป็ น ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง กระบวนการ
(process indicator) 3 ตัว และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (out come indicator) 2 ตัว ผลการดาเนินงาน พบว่า
ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เด็กตามช่วงวัยที่กาหนด (3 9 30 42 เดือน) ใน WCC ได้รับการคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว 44 และ 188 ราย ตามลาดับ เด็กที่คัดกรองและมีความเสี่ยงได้รับการดูแล
ต่อเนื่องร้อยละ 100 และ 93.3 ตามลาดับ ส่วนอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคพิษตะกั่วใน WCC และร้อยละเด็กที่มี
สารตะกั่วเกินเกณฑ์มีพัฒนาการสมวัยพบว่า ยังไม่มีผู้ป่วย ดังตารางที่ 3-8
ตารางที่ 3-8 ผลการด าเนิ น งานตามตามตั ว ชี้ วั ด ของระบบเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น รั ก ษา และติ ด ตาม
ประเมินผลโรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย ใน WCC โรงพยาบาลระยอง
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของเด็กที่คัดกรองและมีความเสี่ยงได้รับการดูแลต่อเนื่อง
2.ร้อยละเด็กที่พบว่ามีสารตะกั่วเกินเกณฑ์ได้รับการรักษา
3.อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคพิษตะกั่วใน WCC
4.ร้อยละเด็กที่มีสารตะกั่วเกินเกณฑ์มีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
100
100
0
>85

ผลงานตามตัวชี้วัด
2559
2560
100
93.33
ไม่พบผู้ป่วย ไม่พบผู้ป่วย
0.0
0.0
ไม่พบผู้ป่วย ไม่พบผู้ป่วย

8) สรุปและวิเคราะห์ผลการพัฒนา
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และติดตามประเมินผลโรคพิษตะกั่ว ใน
เด็กปฐมวัยใน1WCC1โรงพยาบาลระยอง มีการพัฒนาร่วมกัน โดยทีมนาทางคลินิกสาขากุมารเวชกรรม
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพอาเภอเมืองระยอง (CUP โรงพยาบาลระยอง) นาเสนอระบบดังกล่าว
แก่ผู้บริหารเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย หลังการสร้างระบบ และมีแนวทางที่ชัดเจน ได้ชี้แจง
แนวทาง และทาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ดาเนินการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และติดตามประเมิ นผลโรคพิษตะกั่วตามแนวทาง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคนามา
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ร่วมทั้งสรุปผลและคืนข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยพบว่า มีเด็กได้รับการ
คัดกรองสุขภาพในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 จานวน 44 ราย และ 188 ราย ตามลาดับ ในปี พ.ศ. 2559
พบเด็กเสี่ยงที่ต้องดูแลต่อเนื่องจานวน 14 ราย ได้รับการดูต่อเนื่องทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2560 พบเด็กเสี่ยง
ที่ต้องดูแลต่อเนื่องจานวน 44 ราย ดาเนินการได้ 43 ราย
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9) บทเรียนที่ได้รับ
(1) การพัฒนาระบบงานต้องมีการทบทวน วิเคราะห์ และให้ความเห็นในการพัฒนา
ร่วมกัน และนาไปสู่การปฏิบัติ และรับผลการดาเนินการร่วมกันจะส่งผลให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
(2) การพัฒนาระบบงานที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และบริบทพื้นที่ในการออกแบบระบบ
จะทาให้สามารถนาไปใช้ได้จริง และการคืนข้อมูลเป็นระยะจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
(3) ระบบโปรแกรมที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการติดตามเยี่ยมบ้าน (COC) มีประโยชน์
ในการสื่อสารข้อมูลสู่ทีมติดตามเยี่ยมบ้านต่างพื้นที่ และสามารถเป็นฐานข้อมูลการดูแลต่อเนื่องแต่ยังมี
ข้อจากัดในการนามาใช้ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจากการทางานที่ต้องพัฒนาต่อยอด
(4) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการติดตามเยี่ยมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และลดพฤติกรรม
การสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก

…..........................................
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เอกสารอ้างอิง
1. แพทย์ หญิงนั ยนา ณีศะนัน ท์, แพทย์ห ญิงรัช ดา เกษมทรัพย์, แพทย์หญิงรัตโนทัย พลั บรู้การ,
กองบรรณาธิการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ “การดูแลเด็กห่างไกลพิษสารตะกั่ว” พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี กรมการแพทย์; 2557.
2. สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค; 2558.

บทที่ 4
แนวทางการตรวจประเมินปริมาณสารตะกั่ว
4.1 การตรวจประเมินปริมาณสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
การเก็บตัวอย่างต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะมี
ลักษณะการเก็บที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่จะตรวจวัด ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผน
และเตรียมการก่อนที่จะออกเก็บตัวอย่างให้พร้อมมากที่สุด เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้น้อย
ที่สุดระหว่างทาการเก็บและส่งตัวอย่าง
ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจะต้องมีการวางแผนการเก็บตัวอย่าง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
เก็บตัวอย่าง ภาชนะที่จะใช้เก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง และการ
นาส่งตัว อย่า งไปยัง ห้อ งปฏิบัติก าร โดยในการเก็บ ตัว อย่า งควรมีก ารบัน ทึก รายละเอีย ดต่า ง 1ๆ
ให้ ครบถ้วนตามสมควร เพราะรายละเอียดที่บันทึกสามารถนามาเป็นข้อมูลอ้างอิงร่วมกับผลการตรวจ
วิเคราะห์ได้ ทั้งหมดเหล่านี้จึงต้องมีการเตรียมการให้พร้อมและดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
เพื่อช่วยให้ผลการวิเคราะห์มีความต้องถูกต้องและแม่นยาน่าเชื่อถือมากที่สุด และสะท้อนผลที่แท้จริง
4.1.1 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในดิน (soil) (1-4)
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจะทาให้เราทราบถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน เช่น ลักษณะ
ของเนื้อดิน ปริมาณความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดเป็นมลพิษในดิน
ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินจะได้ผลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมีหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในนั้น
คือการเก็บตัวอย่างดิน ถ้าการเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง ผลที่ได้ก็ไม่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ตามไปด้วย
1) การเก็บตัวอย่างดิน (2)
ดินที่เก็บเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของที่ดินทั้งพื้นที่ หรือทั้งแปลงเพราะฉะนั้น
การได้ผลถูกต้องแน่นอนของการวิเคราะห์ จึงขึ้นอยู่กับตัวอย่างดินเป็นประการแรก ถ้าเก็บตัวอย่างดิน
ไม่ถูกต้องตามวิธีการเก็บตัวอย่างดิน จะส่งผลให้ดินที่เก็บได้นั้นไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวอย่างแทนของดินที่ดี
ส่งผลให้ผลวิเคราะห์ที่ได้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ ฉะนั้น การเก็บตัวอย่างดิน ควรอ่านวิธีการเก็บตัวอย่างดิน
ให้เข้าใจเสียก่อน แล้วปฏิบัติตามให้ถูกต้อง มิฉะนั้น การวิเคราะห์ดินย่อมไม่เกิดประโยชน์
2) อุปกรณ์และวิธีการเก็บดิน (2, 3)
2.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน
2.1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดิน เช่น เสียม จอบหรือพลั่ว
2.1.2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน เช่น ถุงพลาสติก กระป๋องพลาสติก
ถุงดา หรืออลูมิเนียมฟอยด์สาหรับห่อดินเพื่อป้องกันการสัมผัสกับแสง
2.1.3) อุปกรณ์สาหรับจดบันทึกตัวอย่าง เช่น ปากกาเคมี สมุดจดบันทึก
และสติ๊กเกอร์สาหรับเขียนรายละเอียดติดกับตัวอย่าง
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2.1.4) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถุงมือยาง หนังยาง กล้ องถ่ายรูป แผนที่ และ
เครื่องระบุพิกัด (GPS)
2.2) วิธีการเก็บตัวอย่างดิน (3, 4)
2.2.1) พื้นที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะ หรือมีน้าท่วมขังจะทาให้
เข้าทางานลาบาก แต่ถ้าแห้งเกินไปดินจะแข็ง ดินควรมีความชื้นเล็กน้อยจะทาให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น
2.2.2) ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน โรงเรือนเก่า หรือจอมปลวก
เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน อาคารที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ และบริเวณจุดที่มีการใช้สารเคมี
2.2.3) อุปกรณ์ที่ใ ช้เก็บตัว อย่างต้องสะอาดไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
ยาปราบศัตรูพืชหรือสารเคมีอื่น ๆ
2.2.4) สารวจพื้นที่ที่จะทาการเก็บตัวอย่าง (ลักษณะของพื้นที่ เช่น ที่ราบ
ที่ลุ่ม สีของดิน ระยะห่างระหว่างจุดเก็บกับแหล่งชุมชน หรือโรงงาน) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
เพื่อกาหนดพิกัด หรือจุดเก็บตัวอย่าง โดยพื้นที่ที่ทาการเก็บถ้าไม่เกิน 10 ไร่ ให้สุ่มเก็บประมาณ 10 จุด
ถ้าเกิน 10 ไร่ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อย ๆ ทาการกาหนดพิกัด หรือจุดเก็บด้วยการเก็บตัวอย่าง
โดยระยะห่างระหว่างจุดเก็บเท่า ๆ กัน สุ่มเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างตามเส้นทแยงมุม (4) รายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 4-1

ก. เก็บตัวอย่างโดยระยะห่างระหว่างจุดเก็บเท่าๆกัน

ค. เก็บตัวอย่างตามเส้นทแยงมุม

ข. เก็บตัวอย่างแบบสุ่ม

ภาพที่ 4-1 การกาหนดพิกัด หรือจุดเก็บตัวอย่าง

(4)

ที่มา: จิราภา, 2557
2.2.5) เก็บตัวอย่างดินที่กาหนดพิกัดหรือจุดเก็บ ก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า
กวาดเศษพืชหรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออกเสียก่อน (อย่าแซะหรือปาดหน้าดินออก) แล้วใช้จอบ เสียม
หรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือ 6 นิ้ว จากผิวดินหลังจากนั้น
ใช้จอบ เสียม หรือพลั่ว แซะดินข้างหลุมด้านเรียบหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร รายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 4-2 จนถึ งก้ น หลุ ม น าดิ น ที่ ได้ เก็ บในถุ งพลาสติ กพร้อ มจดบั นทึ กรายละเอี ยดต่า ง ๆ เช่ น
หมายเลขตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ สถานที่เก็บ วันเวลาที่เก็บ ผู้เก็บตัวอย่ าง จากนั้น
นาส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ (3)
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กรณีที่เ ก็บ ตัว อย่างดิน เพื่อตรวจวิเ คราะห์ ดิ นในพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่ และ
ต้องการเก็บดินเพื่อ เป็น ตัวแทนของดินทั้งหมด จะต้องเก็บตัว อย่างดินที่ทาการกาหนดจุดพิกัดไว้
จากนั้น นาตัวอย่างดินที่เก็บได้มารวมกัน ผสมคลุกเคล้าดินให้เป็นเนื้อเดี ยวกัน แล้วแบ่งดินออกเป็น
สี่ส่วนเท่า ๆ กัน เก็บตัวอย่างดิน 1 ใน 4 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของดินของพื้นที่นั้น ๆ

ภาพที่ 4-2 วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.
3) การเก็บรักษาและนาส่งตัวอย่างดิน
การเก็บรักษาและนาส่งตัวอย่างดิน เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญ เพราะถ้า
ขั้น ตอนนี้ เ กิดข้อผิ ดพลาดอาจส่ งผลให้ ผ ลวิเคราะห์ เกิดความผิ ดพลาดได้ วิธี การเก็บตั ว อย่างดิ น
ต้ องคานึ งถึ งพารามิเตอร์ ที่ ต้องการตรวจวัด เพราะแต่ล ะพารามิเตอร์จะมีขั้นตอนการเก็บรักษา
ตัวอย่างแตกต่างกัน เช่น ถ้าต้องการตรวจวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ระเหยในดิน ต้องควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อป้องกันการระเหยของสารอินทรีย์ระเหยในตัวอย่างดิน เป็นต้น สาหรับการนาส่งตัวอย่างจะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของหน่ว ยงานที่จะจัดส่ง ไม่ว่าจะเป็นปริมาณตัวอย่าง ซึ่งต้องสอบถามหน่วยงาน
ที่ต้องการส่งทุกครั้งก่อนการออกเก็บตัวอย่าง เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว
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ตารางที่ 4-1 เก็บรักษาตัวอย่างดิน (2, 3)
สารที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบ
(พารามิเตอร์)

ภาชนะบรรจุ

การเก็บรักษา

เวลาที่เก็บได้สูงสุด
ที่แนะนา

สารอินทรียร์ ะเหย

แก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

14 วัน

โลหะหนัก
(ยกเว้นโครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท์
ปรอทและสารประกอบปรอท)

พลาสติกหรือแก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

180 วัน

โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท์

พลาสติกหรือแก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

- 30 วันก่อนการเตรียมตัวอย่าง
- 4 วันหลังการเตรียมตัวอย่าง

ปรอทและสารประกอบปรอท

พลาสติกหรือแก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

28 วัน

สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์

แก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

- 14 วันก่อนการเตรียมตัวอย่าง
- 40 วันหลังการเตรียมตัวอย่าง

ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์

พลาสติกหรือแก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

- 14 วันก่อนการเตรียมตัวอย่าง

พีซีบี

แก้ว

แช่เย็นที่ 4°C

- 14 วันก่อนการเตรียมตัวอย่าง
- 40 วันหลังการเตรียมตัวอย่าง

4) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในการตรวจวิเคราะห์ ส ารตะกั่ว ในตัว อย่างดิน สามารถด้ว ยวิเคราะห์ได้โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 1เช่ น 1เครื่ อ ง 1Flame1Atomic1Absorption1Spectrophotometer,
Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) หรือ Inductively
Couple Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS)
4.1.2 การตรวจปริมาณสารตะกั่วในน้า (water) (5)
การตรวจวิ เคราะห์ ส ารตะกั่ ว ในน้ า จะท าให้ ท ราบถึ ง คุณ ภาพของแหล่ ง น้านั้ น ๆ
เพื่อช่วยในการป้องกัน รักษาคุณภาพของแหล่งน้าให้เหมาะสม และแจ้งเตือนประชาชนให้มีความมั่นใจ
ในการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค จากแหล่งน้านั้น ๆ โดยการวิเคราะห์จะได้ผลที่ถูกต้อง การเก็บตัวอย่าง
ก็มีส่วนสาคัญ ถ้าเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลทาให้ผลการวิเคราะห์ที่ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สะท้อนถึง
คุณภาพน้าที่แท้จริงของแหล่งน้านั้น ๆ ได้
1) อุปกรณ์และวิธีการการเก็บตัวอย่างน้า (2, 5)
1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้า
การเตรียมอุปกรณ์และภาชนะในการเก็บตัวอย่าง เป็นกระบวนการเบื้องต้น
ที่ ส าคั ญ ที่ ล ดการปนเปื้ อ นซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การวิ เ คราะห์ โดยอุ ป กรณ์ แ ละภาชนะทุ ก ชิ้ น ที่ น าไปใช้
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ในภาคสนาม ต้องผ่านการล้างทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความสะอาด ล้างด้วยน้าสะอาด และน้ากลั่นบริสุทธิ์
ในขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นคว่าให้แห้ง และเก็บในห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่นละออง
1.1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้า เช่น Glass sampler, Teflon
sampler, Water sample dipper, Bailer sampler และ Peristaltic pump
1.1.2) ภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้า ส่วนมากจะนิยมใช้ขวดพลาสติก
เนื่องจากน้าหนักเบา สะดวกในการขนส่ง และราคาถูก ซึง่ ภาชนะที่บรรจุจะต้องไม่มีผลกับพารามิเตอร์
ที่จะทาการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ต้องทนต่อสารเคมีที่ใช้เติมลงไปเพื่อรั กษาสภาพตัวอย่าง หรือทา
ความสะอาดขวดได้
1.1.3) อุปกรณ์สาหรับจดบันทึกตัวอย่าง เช่น ปากกาเคมี สมุดจดบันทึก
และสติ๊กเกอร์ สาหรับเขียนรายละเอียดติดกับตัวอย่าง
1.1.4) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถุงมือยาง หนังยาง กล้ องถ่ายรูป แผนที่ และ
เครื่องระบุพิกัด (GPS)

ก. Glass sampler

ข.Teflon sampler

ค. Water sample dipper

ภาพที่ 4–3 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้า
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.
1.2) วิธีการเก็บตัวอย่างน้า
ต้องพิ จ ารณาถึง ประเภทของแหล่ งน้า ที่ต้อ งดาเนินการเก็ บตัว อย่าง เช่ น
จากแหล่งน้าผิวดิน น้าใต้ดิน น้าทิ้งจากระบบบาบัดของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งรองรับน้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละแหล่งน้ามีวิธีการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป
โดยทั่วไปวิธีการเก็บตัวอย่างน้าจะแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ
1.2.1) การเก็ บ แบบจ้ ว ง (grab sampling) คื อ การเก็ บ ตั ว อย่ า งจุ ด ละ
1 ตัวอย่าง ในเวลาที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะการเก็บแบบนี้ตัวอย่างจะเป็นตัวแทนของแหล่งน้าเฉพาะเวลา
และเฉพาะจุดที่เก็บเท่านั้น เช่น ตัวอย่างน้าประปา น้าผิวดิน และน้าบ่อ เป็นต้น
1.2.2) การเก็บแบบผสมรวม (composite sampling) คือ การเก็บตัวอย่าง
แบบจ้ ว ง แล้ ว น ามาผสมกั น โดยเก็บ จากจุ ด เดี ย วกั น แต่เ วลาต่ า งกั น เป็ น การเฉลี่ ย ความเข้ ม ข้ น
ของตัวอย่าง ณ จุดเก็บ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งตามมาตรฐานมักใช้ช่วงเวลาเก็บ 24 ชั่วโมง และถือว่า
ตัว อย่ างรวมนี้ เป็น ตัว แทนของแหล่งน้านั้น การเก็บตัว อย่างแบบผสมรวมนี้มักใช้เก็บตัวอย่างน้ า
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ที่มีสภาพทางเคมีและกายภาพไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องมาจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น น้าจาก
โรงงานอุตสาหกรรม น้าจากระบบบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน เป็นต้น
1.2.3) การเก็ บ แบบผสมรวมแต่ ล ะจุ ด เก็ บ (integrated sampling) คื อ
การเก็บตัวอย่างแบบจ้วงของแต่ละจุดเก็บแล้วนามาผสมกัน การเก็บตัวอย่างแบบนี้เป็นตัวแทนของ
น้าทิ้งจากกระบวนการผลิตทั้งหมดของโรงงานในช่วงเวลาเดียวกัน
1.3) วิธีการเก็บตัวอย่างตามประเภทของน้า ในวิธีการเก็บตัวอย่างตามประเภท
ของน้ามีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1) น้าประปาหรือน้าที่ไหลจากก๊อก ทาการเปิดก๊อกปล่อยให้น้าไหลทิ้ง
จากก๊อกประมาณ 10-20 วินาที จากนั้นนาภาชนะที่จะทาการเก็บมารองน้าเพื่อกลั้วขวด 2-3 รอบ
แล้วทาการเก็บตัวอย่างน้าโดยเก็บในปริมาตร 2 ใน 3 ของภาชนะที่เก็บ ห้ามใส่เต็มขวด เพราะเมื่อ
นาไปแช่เย็น หรื อแช่แข็งน้าจะขยายตัว อาจทาให้ ภาชนะที่บรรจุเกิดความเสียหายได้ แล้ วทาการ
ปิดฉลากบันทึกข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่าง เช่น จุดเก็บ วัน เวลา ที่เก็บ ผู้ที่ทาการเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นต้น แล้วนาส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
1.3.2) น้าบ่อ น้าบาดาลชนิดเครื่องสูบโยกด้วยมือ ให้สูบน้าทิ้งประมาณ 5 นาที
ก่อนเก็บตัวอย่าง กรณีที่ไม่มีเครื่องสูบน้าทาการเก็บตัวอย่างโดยตรงจากบ่อ โดยใช้ขวดเก็บซึ่งถ่วงน้าหนัก
โดยตรงที่ก้นขวด (glass sampler) หรือใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างแบบจ้วง โดยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจาก
สิ่งสกปรกบนผิวน้า จากนั้นนาภาชนะที่จะทาการเก็บมารองน้าเพื่อกลั้วขวด 2-3 รอบ แล้วทาการเก็บ
ตัวอย่างน้าโดยเก็บในปริมาตร 2 ใน 3 ของภาชนะที่เก็บ ห้ามใส่เต็มขวด แล้วทาการปิดฉลากบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่ าง เช่น จุดเก็บ วัน เวลา ที่เก็บ ผู้ที่ทาการเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์
ที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นต้น แล้วนาส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
1.3.3) แหล่ ง น้ าดิ บ การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าจากแหล่ ง น้ าดิ บ โดยตรง ได้ แ ก่
แม่น้า ลาธาร ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า น้าพุ หรือบ่อน้าตื้น ไม่ควรเก็บตัวอย่างใกล้ฝั่งมากเกินไป (น้าทะเล
เก็บห่างจากฝั่งประมาณ 50 เมตร) หรือเก็บตัวอย่างที่ห่างแหล่งน้ามากเกินไป และต้องคานึงถึงระดับ
ความลึกของแหล่งน้านั้น ๆ
1.3.4) แหล่ ง น้านิ่ ง เช่น ทะเลสาบ หนอง บึง อ่า งเก็ บน้า ให้ ใช้อุ ปกรณ์
ในการเก็บที่เตรียมไว้ (glass Sampler) โดยทาการเก็บที่ ระดับความลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบ
สาหรั บแหล่ งน้ าที่มีความลึกเกิน กว่า 2 เมตร และถ้า แหล่ งน้าที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร ให้เก็บ
จุดกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ
ในกรณีที่จ ะทาการเก็บตัว อย่ างจากบริเวณที่มีการปล่ อยน้ าทิ้งลงสู่ แม่น้ า
หรือลาธาร โดยทั่ว ไปมักเก็บที่ จุ ดระบายน้าทิ้ง เก็บเหนือจุดระบายน้าทิ้ง และใต้จุดระบายน้าทิ้ง
ซึ่งจุดเหนือและใต้จุดระบายน้าทิ้งให้ พิจารณาจากทิศทางการไหลของกระแสน้า โดยให้ทุกจุดอยู่ใน
แนวเส้นตรงกับทิศทางการไหลของกระแสน้า จุดเก็บตัวอย่างจะมีระยะห่างเท่า ๆ กันหรือไม่ก็ได้
แต่ที่สาคัญคือจุดเหนือสุดต้องห่างจากแหล่งกาเนิดมลพิษมากพอที่จะทาให้ความเข้มข้นที่วัดได้อยู่ใน
ระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถบอกขอบเขตการแพร่กระจายของมลพิษได้
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2) การเก็บรักษาและนาส่งตัวอย่างน้า (5)
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อความถูกต้อง หรือให้ผลวิเคราะห์ที่แท้จริงควรทาการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทันทีจากการเก็บตัวอย่าง แต่ในทางปฏิบัติทาได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นเพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างจากกระบวนการต่างทางชีวเคมี จึงจาเป็นต้องมีการ
ทาให้ ตัว อย่ างเปลี่ ย นแปลงน้ อยที่สุ ดขณะขนส่ งมายังห้ องปฏิบัติการ แต่ส าหรับบางพารามิเตอร์
ไม่สามารถเก็บรักษาด้วยวิธีใด ๆ ได้ เช่น อุณหภูมิของน้า ความโปร่งแสง ความลึกของจุดเก็บ เป็นต้น
จึงต้องมีการทาการวัด ณ จุดที่เก็บตัวอย่างทันที
วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ามีหลายวิธี เช่น การควบคุมค่าพีเอช การเก็บในที่มืด
การควบคุมอุณหภูมิ และการแช่แข็ง เป็นต้น โดยในการเก็บรักษาตัวอย่างแต่ละวิธีสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ
ต้องเก็บให้เหมาะสมกับพารามิเตอร์ที่จะทาการวิเคราะห์ เช่น ถ้าต้องการวัดความเป็นกรด-ด่าง ของน้า
ห้ า มเก็บ รั ก ษาตั ว อย่ า งน้ าด้ ว ยวิ ธีก ารควบคุ มค่ า พี เ อช เป็น ต้ น ในเก็ บรั ก ษาตั ว อย่ างเพื่ อท าการ
วิเคราะห์ตัวอย่างในพารามิเตอร์ที่เป็นกลุ่มสารโลหะหนัก ต้องทาการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยวิธีควบคุม
ค่าพีเอช โดยให้ค่าพีเอชของตัวอย่างต่ากว่า 2 โดยการเติมกรดไนตริก (nitric acid) ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
ปฏิกิริยาการแยกตัวตกตะกอนของตัวอย่าง และการดูดซับของโลหะกับผิวภาชนะที่เก็บตัวอย่าง
ในขั้ น ตอนการน าส่ ง ตัว อย่า งมายัง ห้ องปฏิบั ติก าร ห้ ามไม่ ให้ ตั ว อย่ างตากแดด
หรือโดนแสงแดด ตรวจสอบฝาปิดให้แน่นไม่ให้มีการรั่วซึม มีการจัดเรียงตัวอย่างให้เป็นระเบียบ
และมีป้าย หรือฉลากติดมากับตัวอย่างให้ชัดเจนครบถ้วน (ต้องไม่ลอกหรือละลายเมื่อโดนน้า) จะต้อง
มีการควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่าง โดยให้เก็บตัวอย่างไว้ในภาชนะที่เก็บความเย็น อุณหภูมิต่ากว่า
10 องศาเซลเซียส และนาส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาสภาพของตั วอย่างไม่ให้
เปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 4-2 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้า (5)
คุณลักษณะ
น้า
ความเป็นกรด
ความเป็นด่าง
พีเอช
บีโอดี
ซีโอดี
คลอไรด์
คลอรีน
ฟลูออไรด์

วิธีเก็บรักษา
แช่เย็น
แช่เย็น
วิเคราะห์ทันที
แช่เย็น
วิเคราะห์ทันทีหรือแช่เย็นภายหลังการ
ปรับพีเอชให้ต่ากว่า 2 ด้วยกรด HCl,
H3PO4 หรือ H2SO4
วางในอุณหภูมิห้อง
วิเคราะห์ทันที
วางในอุณหภูมิห้อง

เวลาที่เก็บได้
สูงสุดที่แนะนา
24 ชม.
24 ชม.
0.25 ชม.
6 ชม.

ค่าอนุโลมในการเก็บ
รักษา
14 วัน
14 วัน
48 ชม.

7 วัน

28 วัน

N.S.
0.25 ชม.
24 วัน

28 วัน
-
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คุณลักษณะ
น้า
โลหะหนัก
(ทั่วไป)
ออกซิเจน
ละลายน้า

วิธีเก็บรักษา

เวลาที่เก็บได้
สูงสุดที่แนะนา

ค่าอนุโลมในการเก็บ
รักษา

กรองทันทีแล้วเติม HNO3 to pH < 2

6 เดือน

-

วิเคราะห์ทันที

0.25 ชม.

-

ที่มา: ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, 2557
ตารางที่ 4-3 ค่ามาตรฐานตะกั่วในน้า และในดิน (6-9)
ประเภท
น้าผิวดิน

ปริมาณที่กาหนด

อ้างอิง

ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
น้าประปา
ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
เกณฑ์คุณภาพฯกรมอนามัย พ.ศ. 2553
น้าใต้ดิน
ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
น้าทิ้งที่ระบายออก ไม่เกิน 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
จากโรงงาน
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง
กาหนดคุณลักษณะของน้าทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน
ดินที่ใช้ประโยชน์ ต้องไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอยู่อาศัย
แห่งชาติฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 เรื่อง
และเกษตรกรรม
กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
หมายเหตุ: 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (6)
2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพน้าประปาดื่มได้ (7)
3. ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตาม ความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดคุณลักษณะของน้าทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงาน (8)
4. ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติฉ บั บที่ 25 พ.ศ.2547 เรื่อ ง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน (9)
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3) วิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในการตรวจวิเคราะห์ ส ารตะกั่ว ในตัว อย่างน้า สามารถด้ว ยวิเคราะห์ ได้โ ดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 1เช่ น 1เครื่ อ ง 1Flame1Atomic1Absorption1Spectrophotometer,
Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) หรือ Inductively
Couple Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS)
4.1.3 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในอากาศ (Air) (2, 10)
การเก็บสารตะกั่วในอากาศ ส่วนใหญ่จะมีการดาเนินการในสถานประกอบการที่มี
กระบวนการที่มีการใช้สารตะกั่ว เช่น โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของอนุภาค โดยทั่วไปสามารถใช้วิธีการเช่นเดียวกับ
การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคที่ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการชั่งน้าหนัก (gravimetric
analysis method) และใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (personal sampling) โดยอากาศ
ที่มีฝุ่น ไอ และฟูมของสารโลหะหนัก จะถูกดูดโดยปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ ผ่านตลับตัวกรอง โดยจะทา
การจัดเก็บตัวอย่างอากาศตลอดช่วงเวลาทางาน หรือบางช่วงของระยะเวลาทางาน หรือตามที่วิธี
มาตรฐานระบุไว้ จากนั้นจะนาตลับตัวกรองไปทาการวิเคราะห์โดยการชั่งน้าหนัก และตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปริมาณสารโลหะหนัก เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานต่อไป
1) อุปกรณ์และวิธีการการเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ (10)
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศจากงานเชื่อม เพื่อประเมิน
อันตรายจากฟูมจากงานเชื่อมนั้น จะใช้เครื่องมือเช่นเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอนุภาคอื่น ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1) ปั๊ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งอากาศชนิ ด ติ ด ตั ว บุ ค คล (personal sampling pump)
โดยตั้งอัตราการดูดอากาศประมาณ 1.5 ลิตรต่อนาที แต่ต้องไม่เกิน 2 ลิตรต่อนาที ทั้งนี้ ปั๊มเก็บ
ตัว อย่ างอากาศนี้ จ ะต้องได้รั บ การปรับเทีย บมาตรฐาน หรือสอบเปรียบมาตรฐาน (calibration)
จากอุปกรณ์ชุดปรับเปรียบมาตรฐาน

ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล
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1.2) อุปกรณ์ชุดปรับเทียบมาตรฐาน (calibrator) ซึ่งอาจเป็นชุด manual buret
bubble meter หรือ electronic bubble meter

ภาพที่ 4-5 แสดงชุดปรับเทียบมาตรฐานแบบ electronic bubble meter
1.3) ตลั บ ใส่ ตั ว กรอง (cassette1filter1holder) พร้ อ มทั้ง ตั ว กรองชนิ ด mixed
cellulose ester (MCE) ที่มี pole size เท่ากับ 0.8 ไมครอน ทั้งนี้ ตลับใส่ตัวกรองเป็นชนิดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร การเก็บตัวอย่างอากาศตัวกรองที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศจะต้อง
ชั่งน้าหนักก่อนการเก็บตัวอย่าง (pre-weight)

ภาพที่ 4–6 ตลับใส่ตัวกรองขนาด 37 มิลลิเมตร และตัวกรองชนิด MCE 0.8 ไมครอน
1.4) นาฬิกาจับเวลา
1.5) สายยางนาอากาศ
1.6) ชุดขาตั้งปรับระดับ
2) ขั้นตอนทั่วไปในการเก็บตัวอย่างอากาศ
ในการเก็บตัวอย่างอากาศควรระวัง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ ซึ่งมักจะมีผลต่ อ
อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างอากาศ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังอุปกรณ์ที่อาจก่ อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์บังคับที่ใช้คลื่นวิทยุ เป็นต้น กรณีที่จาเป็นต้องเก็บตัวอย่างอากาศ
ในสภาพที่มีคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่ นวิ ทยุ ต้องเลื อกอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างอากาศที่สามารถ
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุได้ เพื่อมิให้เกิดการทางานที่ผิดปกติ
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2.1) ขั้นตอนเตรียมการ
สารวจพื้นทีบ่ ริเวณที่จะทาการเก็บตัวอย่างอากาศ เตรียมอุปกรณ์ และสอบเทียบ
อุปกรณ์ (calibration) เตรียมตลับตัวกรอง และอุปกรณ์อื่น ๆ
2.2) ขั้นตอนคัดเลือกพื้นที่
เดินสารวจพื้นที่ ที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเสี่ยง หรือ จุดที่จะได้รับผลกระทบจาก
สิ่งคุกคาม เช่น บริเวณที่มีแหล่งกาเนิดของสารมลพิษ เป็นต้น
2.3) ขั้นตอนเริ่มเก็บตัวอย่าง
2.3.1) ติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ ในตาแหน่งที่คาดว่าจะมีสิ่งคุกคาม
กับชุดขาตั้ง ปรับระดับขาตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 150 เซนติเมตร (ระดับจมูก)
2.3.2) เดินเครื่องปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ ตามวิธีมาตรฐาน
2.3.3) สังเกตการทางานของปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศภายหลังการเดินเครื่อง
ไประยะหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทางานได้อย่างปกติ
2.3.4) จดข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของการเก็ บ ตั ว อย่ า งตามแบบฟอร์ ม การเก็ บ
ตัวอย่างอากาศ
2.3.5) การเตรียมตัวอย่าง blanks ควรเก็บตัวอย่าง blanks ทุกจุดที่มีการเก็บ
โดยตัวอย่าง Blanks จะเป็นตลับกรองกระดาษเช่นเดียวกันที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ และมีการ
ดาเนินการเช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศ เพียงแต่ไม่มีการเดินเครื่องปั๊มดูดอากาศเท่านั้น
2.3.6) เมื่อทาการเก็บตัวอย่างตามเวลาให้ ปิดปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ และ
จดเวลาปิดเครื่อง
2.3.7) ถอดตลับตัวกรองออกจากปั๊ม ใช้จุกพลาสติกติดที่ช่องอากาศเข้า-ออก
ใช้เทปพันตลับยึดตัวกรอง โดยให้ปิดจุกพลาสติกที่ปิดช่องดูดอากาศเข้า-ออก (inlet-outlet)
2.3.8) นาตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ข้อควรระวัง
คือ ให้ตัวอย่าง (ตลับอากาศ) กับภาชนะแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่าง พลิก ตะแครง หรือกระเด็น
เพราะจะทาให้ฝุ่นที่เก็บมามีการฟุ้งกระจายในตลับ ทาให้ในการนาตัวอย่างออกมาวิเคราะห์เกิดการ
คลาดเคลื่อนได้
ตารางที่ 4-4 ค่ามาตรฐานตะกั่วในบรรยากาศในสถานที่ทางาน (airborne lead)
อ้างอิง

ปริมาณที่กาหนด

OSHA Method 1006, January 2005
ACGIH Method 7105, September 1990
NIOSH Method 7105, August 1994
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง
ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย,
สิงหาคม 2560

ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
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3) วิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในการตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวอย่างอากาศ สามารถด้วยวิเคราะห์ได้โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เช่ น เครื่ อ ง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer,
Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) หรือ Inductively
Couple Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS)
4.1.4 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วบนพื้นผิว (surface area) (11-13)
เป็ นการเก็บตัวอย่ างฝุ่ น ตะกั่วบนพื้นผิ ว เหมาะส าหรับการประเมินการปนเปื้อนของ
สารตะกั่วในที่อยู่อาศัย ใช้พื้นที่ทดสอบในแต่ละจุดประมาณ 1 ตารางฟุต (ft.2 ) วิธีการเลือกจุดเก็บ
ตัวอย่างเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยในการบ่งชี้ความเสี่ยงการรับสัมผัส และปริมาณการรับสัมผัส โดยควรเลือก
บริเวณที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารตะกั่วในฝุ่น วิธีการเก็บตัวอย่างจะเริ่มจากการสอบถามข้อมูลทั่วไป
เช่น กิจกรรมการใช้ชีวิต พฤติกรรม สุขอนามัย ซึ่งเลือกพื้นที่ทกี่ ลุ่มเป้าหมายใช้เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ บ่อย
หรือใช้เวลาบริเวณนั้น ๆ มากที่สุด กรณีจะมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นที่มือสามารถเก็บโดยไม่ต้องล้างมือก่อน
ซึง่ เมื่อเก็บตัวอย่างตามวิธีปฏิบัติ NIOSH Manual of Analytical Methods 9100 (1996) เสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่จะแนะนาการปฏิบัติตน และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อลดการรับสัมผัสฝุ่น
ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่อาศั ย หรือจากกิจกรรมประจาวันอื่น หลังจากนั้น
จะน าตั ว อย่ างที่ ได้ ส่ งตรวจวิ เคราะห์ ทางห้ องปฏิ บั ติ การด้ ว ยเครื่ อ ง AAS (Atomic Absorption
Spectrophotometer) และน าข้ อ มูล ที่ ได้ ม าจั ด ทามาตรการป้ องกั น และลดการสั ม ผั ส ฝุ่ นตะกั่ ว
ในสิ่งแวดล้อมต่อไป
1) อุปกรณ์และวิธีการการเก็บตัวอย่าง
1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างฝุ่น
1.1.1) กระดาษเก็บตัวอย่างฝุ่น (Wipe paper) ชนิด Lead free
1.1.2) หลอดพลาสติกเก็บตัวอย่าง
1.1.3) กรอบกระดาษ (template) แบบใช้แล้วทิ้ง ขนาด 20 × 30 เซนติเมตร
ขนาดกรอบกว้าง 3 เซนติเมตร หรือใช้สติ๊กเกอร์ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร
1.1.4) ถุงมือยาง (ชนิดไม่มีแป้ง)
1.1.5) หน้ากากอนามัย
1.1.6) สติ๊กเกอร์ติดป้ายชื่อ/ปากกาสีแบบคงทน (permanent pen)
1.1.7) กล่องใส่อุปกรณ์ แบบมีฝาปิดมิดชิด
1.1.8) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างฝุ่นด้วยเทคนิคการ Wipe
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ภาพที่ 4–7 ชุดอุปกรณ์สาหรับการเก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว
1.2) ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์
1.2.1) เตรียมแผ่น wipe สาหรับใช้เก็บฝุ่น และ field blank เพื่อควบคุม
การเก็บตัวอย่างภาคสนาม อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนที่เก็บตัวอย่าง แต่ไม่ต่ากว่า 2 ตัวอย่าง
1.2.2) กรอบ (template) ทาจากกระดาษแข็ ง หรื อ สติ๊ ก เกอร์ โดยให้ มี
ช่องว่างด้านในขนาด 20 × 30 เซนติเมตร สาหรับจุดเก็บ 1 ตัวอย่าง/1 กรอบ (ใช้แล้วทิ้ง) หรือใช้
สติ๊กเกอร์ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร
1.2.3) การเตรี ย มหลอดเก็ บ พลาสติ ก ส าหรั บ ใส่ ตั ว อย่ า ง ต้ อ งท าการ
แช่หลอดพลาสติกในกรดไนตริก 10% ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 4 ชั่วโมง (โดยประมาณ) ล้างด้วยน้ากลั่น
(distilled water) รอจนแห้ง ก่อนจะนาไปใช้เก็บตัวอย่าง
1.2.4) ถุ ง มื อ ยางที่ จ ะใช้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งต้ อ งเป็ น ถุ ง มื อ ยางชนิ ด ไม่ มี แ ป้ ง
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่ว และต้องเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่เก็บตัวอย่าง
1.2.5) เตรียมหน้ากากอนามัย สาหรับผู้ทาหน้าที่เก็บตัวอย่างฝุ่น
1.2.6) สติ๊กเกอร์ติดป้ายชื่อ หรือปากกาสี แบบคงทน ส าหรับบันทึกรหั ส
ตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง
1.2.7) ถุงใส่ตัวอย่าง กรณีที่ต้องดาเนินการเก็บแช่เย็น เพื่อรักษาคุณภาพ
ตัวอย่าง
1.2.8) นาอุปกรณ์ทั้งหมด ใส่กล่องสาหรับใส่อุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ปิดมิดชิด
เพื่อสะดวกในการเก็บตัวอย่างในพื้นที่
1.2.9) เตรี ย มแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเก็ บ ตั ว อย่ า งฝุ่ น เพื่ อ บั น ทึ ก
รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง และลักษณะทั่วไปของพื้นที่ใกล้เคียง
1.2.10) เตรีย มเอกสารแบบฟอร์มการส่ งตัว อย่างทางห้ องปฏิบั ติการของ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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1.3) วิธีการเก็บตัวอย่าง
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ที่จะดาเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ต้องใส่อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 ถุงมือยาง (ชนิดไม่มีแป้ง)
 หน้ากากอนามัย
จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งให้ มี ค วามพร้ อ ม
ในการใช้งาน

สารวจพื้นที่เป้าหมายที่จะดาเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อกาหนด
บริเวณที่จะทาการเก็บตัวอย่าง

ก่ อ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งควรสว มถุ ง มื อ ยางเพื่ อ ป้ อ งกั น
การปนเปื้อนฝุ่นตะกั่ว แล้วใช้กรอบกระดาษวางบนพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการเก็บตัวอย่าง หรือสติ๊กเกอร์ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร

ตั ด หรื อ ฉี ก ซองเก็ บ ตั ว อย่ า ง wipe ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
เพื่ อ ป้ อ งกั น การฉี ก ขาด และน ามาใช้ ใ นการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
(ไม่จาเป็นต้องมีการพรมน้า เนื่องจากกระดาษเก็บตัวอย่างมี
ความชื้นที่เพียงพอ)
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ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
นากระดาษเก็บตัวอย่างวางบนฝ่ามือในลักษณะที่แผ่นกระดาษ
กลางออกเต็มแผ่น

วางผ้าบนพื้นผิวที่ต้องการเก็บตัวอย่างฝุ่น เช็ดเป็นลักษณะรูป
ตัวเอส (S) จากซ้ายไปขวา เมื่อเสร็จแล้ว พับแผ่นกระดาษ
ลงครึ่งหนึ่ง โดยให้ด้านที่ใช้เก็บตัวอย่างอยู่ด้านใน

แผ่นกระดาษที่พับครึ่งหนึ่งวางบนฝ่ามือ เตรียมเก็บตัวอย่าง
ต่อไป

วางแผ่นลง โดยให้เช็ดในลักษณะรูปตัวเอส (S) จากล่างขึ้นบน
จากนั้นพับกระดาษลงอีกครึ่งหนึ่ง โดยพับด้านที่ใช้เก็บตัวอย่าง
อยู่ด้านใน

เมื่อเสร็จแล้ว พับแผ่นกระดาษพับครึ่งหนึ่ง โดยให้ด้านที่ใช้เก็บ
ตัวอย่างอยู่ด้านใน แล้ววางแผ่นกระดาษที่พับครึ่งหนึ่งลงบนฝ่า
มือ เตรียมเก็บตัวอย่างต่อไป
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ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
วางแผ่ น ลง โดยให้ เ ช็ ด ในลั ก ษณะรู ป ตั ว เอส (S) จากซ้ า ย
ไปขวา แล้ ว พั บ กระดาษลดครึ่ ง หนึ่ ง โดยพั บ ด้ า นที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ตัวอย่างไว้ด้านใน

น ากระดาษเก็ บ ตั ว อย่ า ง พั บ โดยม้ ว นให้ มี ข นาดเท่ า
ปากกาลูกลื่น

นาใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างปิดฝาให้เรียบร้อย

ติ ด ฉ ล า ก ก า กั บ ใ ส่ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ตั ว อ ย่ า ง บ น ห ล อ ด
ใส่ตัวอย่าง

จดรายละเอียดรหัส ตัวอย่าง สถานที่ จุดเก็บตัว อย่าง ขนาด
พื้นที่เก็บ พร้อมใส่รายละเอียด (เพิ่มเติม) ตามแบบฟอร์มเก็บ
ตัวอย่างฝุ่น
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ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
รวบรวมตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ และแบบฟอร์ ม เก็ บ ตั ว อย่ า ง
เพื่อเตรียมนาส่งวิเคราะห์

ข้อเสนอแนะ กรณีที่ยังไม่ส่งตัวอย่างในทันที ให้นาไปแช่เย็น
ก่อน เพื่อป้องกันการบูดของตัวอย่าง
ทั้งนี้ การแช่ หรือไม่แช่ตัวอย่าง ไม่มีผลกับระดับสารตะกั่ว
ของตัวอย่างทีเ่ ก็บมาแล้ว
นาส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 4–8 เทคนิควิธีเก็บตัวอย่างแบบ surface wipe samples
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2) การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่าง
หลังจากการเก็บตัวอย่างแต่ละจุดเมื่อนาใส่ภาชนะเก็บตัวอย่าง และปิดสติ๊กเกอร์
รหัสตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้ว การเก็บรักษาคุณภาพของตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์เป็นอีกสิ่งที่ต้อง
ระมัดระวัง หลอดเก็บตัวอย่างควรปิดสนิท และเมื่อเก็บตัวอย่างแล้วไม่ควรเปิดฝาหลอดตัวอย่างอีก
กันการปนเปื้อนของตัวอย่างที่เก็บมา ทั้งนี้ หากมีการเก็บตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง และหลายสถานที่
ในช่วงเก็บตัวอย่างเดียวกัน เพื่อป้องกันการสลับสับเปลี่ยนของตัวอย่าง นอกจากการใช้สติ๊กเกอร์กันน้า
ลงรหัสตัวอย่างที่หลอดเก็บตัวอย่างแล้ว ควรบันทึกข้อมูลรหัสตัวอย่าง รายละเอียดจุดที่เก็บตัวอย่าง
สถานที่เก็บตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่จะวิเคราะห์ ลงแบบฟอร์มเก็บตัวอย่างควบคู่กัน
เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จในแต่ละสถานที่ควรทาการตรวจสอบความถูกต้องของจานวนตัวอย่างกับข้อมูล
จ านวนตัว อย่ างในแบบฟอร์ มทุก ครั้ง ทาการบรรจุตัว อย่างในถุงกันน้าปิดให้ ส นิท ซ้อนถุ ง 2 ชั้ น
ก่อนนาส่งตัวอย่างควรมีการเช็คจานวนตัวอย่างที่จะส่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มส่งตัว อย่างทาง
ห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ การแช่ตัวอย่างที่เก็บมาแล้ว ในอุปกรณ์เก็บความเย็น หรือน้าแข็ง
เพื่อรักษาสภาพของตัวอย่างป้องกันการบูดหรือเน่าของผ้าเก็บตัวอย่างก่อนนาส่งทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งนี้ การแช่ หรือไม่แช่ตัวอย่างไม่มีผลกับระดับสารตะกั่วของตัวอย่าง
3) ค่าอ้างอิง Dust-Lead Hazard Standards
3.1) EPA regulations at 40 CFR part 745, 1998
Surface
Floors
Window sills

EPA Standard หน่วย (µg/ft2)
40
250

ขนาดพื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง
กรอบขนาด
20 cm X 30 cm

3.2) EPA Proposed Rules at 40 CFR part 745, 2018
Surface
EPA Standard หน่วย (µg/ft2)
Floors
10
Window sills
100
ที่มา: Brookhaven National Laboratory, 2017 (11)

ขนาดพื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง
กรอบขนาด
20 cm X 30 cm

สาหรับ EPA Proposed Rules at 40 CFR part 745, 2018. United States
Environmental Protection Agency ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (June 21, 2019)
และจะมีผลบังคับใช้ 180 วัน หลังมีการประกาศใช้ต่อไป
ในส่วนของการเฝ้าระวังการรับสัมผัสฝุ่นตะกั่วในสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการในปัจจุบัน
(ปี พ.ศ. 2562) ยังคงใช้ค่าอ้างอิงของ EPA regulations at 40 CFR part 745, 1998
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4) วิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ หาสารตะกั่ว จากตัวอย่าง wipe สามารวิเคราะห์ได้ โดยนา
ตัวอย่าง wipe ที่เก็บมาใส่ในบีกเกอร์ จากนั้นเติมกรดไนตริกเข้มข้นจานวน 10 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 30 นาที
จากนั้นนาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 140 องศา เพื่อสกัดสารตะกั่วที่อยู่ในตัวอย่าง ใช้เวลา
ประมาณ 45-60 นาที นาตัวอย่างที่ได้มากรอง และปรับปริมาตรด้วยน้าปราศจากไอออน จากนั้น
นาไปตรวจวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Flame Atomic Absorption Spectrophotometer, Inductively
coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) ห รื อ Inductively Couple
Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS) ค่าที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์จะต้องนามาคานวณ
กับปริมาตรพื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง (10 x 10 cm หรือ 20 x 30 cm) ออกมาเป็นปริมาณการปนเปื้อน
สารตะกั่วที่พบบนพื้นที่นั้ น ๆ ดังนั้น การส่ งตัวอย่างวิเคราะห์ จะต้องระบุพื้นที่เก็บตัว อย่างมาใน
รายละเอียดข้อมูลตัวอย่างด้วยเสมอ

ภาพที่ 4–9 เครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
4.1.5 การตรว จวั ด ปริ ม าณ สารตะกั่ ว ในเนื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย เครื่ อ ง 1XRF1(X-ray
Fluorescence)
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค1XRF1(X-ray Fluorescence) เป็นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์
ชนิดของธาตุ ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ วิเคราะห์ได้ทั้งในรูปของแข็ง และของเหลว และไม่
ทาลายตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จะใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูงจากหลอดรังสีเอกซ์
ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (x-ray tube) ยิงรังสีเอกซ์ไปยังตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ ส่งผลให้อิเล็กตรอน
ของธาตุนั้น ๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างหลุดออกมา พร้อมปลดปล่อยรังสีเอกซ์จาเพาะของธาตุออกมา และ
จะสะท้อนเข้าสู่ชุด detector ที่มีอยู่ภายในเครื่องและประมวลผล ทาให้ ทราบชนิด และปริมาณของ
ธาตุนั้น ๆ1ได้ เครื่องXRFออกแบบมาให้สามารถพกพานาไปตรวจวิเคราะห์ในภาคสนามได้และใช้งานง่าย
มีความปลอดภัย
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1) ขั้นตอนการตรวจวัด
1.1) เปิ ด /ปิ ด ค้ า งไว้ หน้ าจอแสดงผล เลื อ ก yes และใส่ ร หั ส ผ่ า น Password
แล้วกด enter (ระบบจะเป็นหน้าจอแบบ touch screen)

1.2) หน้าจอแสดงผล เมนูคาสั่ง 7 เมนู
สาหรับวัดชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติเป็นงานที่ถูกเลือกไว้ล่าสุด
เลือกชนิดของตัวอย่างที่จะทดสอบ
ตั้งค่าเครื่องมือ เช่น วันที่ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลตรวจวัดตัวอย่าง การลบข้อมูล
ตั้งค่าแสดงผล และรายงานหน่วยที่จะวิเคราะห์
เช่น ppm คเครื่องมือก่อนการวิเคราะห์ตัวอย่าง
การตรวจเช็
คาสั่งป้องกันผู้ที่จะใช้งานเครื่อง (ตั้งรหัสผ่าน)

1.3) ก่อนการใช้งานเครื่องควรทาการเช็คระบบต่าง ๆ ของเครื่องมือก่อน โดยคลิ ก
ทีจ่ ะแสดงรายละเอียด ซึ่งส่วนสาคัญคือ detector temp ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง -24 องศาเซลเซียส (ºC)
ถึง -26 องศาเซลเซียส (ºC) โดยเครื่องจะทาการ cooling อัตโนมัติโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที
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1.4) หลังจากเครื่องมือ cooling แล้วเสร็จ จากนั้นจะทาการเช็คการทางานของเครื่อง
โดยเลือกที่

1.5) เมื่อเช็คระบบ พบว่า เครื่องมือพร้อมใช้งานให้ทดสอบความเที่ยงในการอ่านค่า
ด้วยตัวทดสอบประกอบด้วย อุปกรณ์สาหรับอ่านค่าวัสดุที่เป็นโลหะ และวัสดุที่เป็นพลาสติก จากนั้น
ให้ เ ที ย บค่ า ที่ ต รวจวั ด ได้ กั บ ค่ า อ้ า งอิ ง ตามเอกสาร ถ้ า อยู่ ใ นระหว่ า งค่ า อ้ า งอิ ง (range) สามารถ
เริ่มดาเนินการตรวจวัดได้

ภาพที่ 4–10 อุปกรณ์ใช้ในการตรวจสอบค่าความเที่ยง

ภาพที่ 4–11 การทดสอบความเที่ยงการวิเคราะห์วัสดุประเภทพลาสติก
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1.6) เริ่มดาเนินการตรวจวัด โดยเลือกชนิดของชิ้นงานที่เ ราจะทาการวัดได้ที่เมนู
ตามข้อ 1.2)
-

เลือกประเภท (Type) พลาสติก
กดยิงรังสี (ปุ่มส้ม)
รอระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ (ประมาณ 30 วินาที)
เมื่อได้ยินสัญญาณเสียง ปล่อยมือจากปุ่มส้ม
จดผลการวิเคราะห์

** เนื่ อ งจากการท างานของเครื่ อ งใช้ รั ง สี ผู้ ใ ช้ ง านควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องมือ

ภาพที่ 4–12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดตะกั่วในเนื้อผลิตภัณฑ์
4.2 การตรวจค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ
4.2.1 การคัดกรองสารตะกั่วในเลือด โดยเครื่องมือแบบอ่านค่าได้ทันที (Direct Reading) (14)
การดาเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่ว หลังจากมีการ
ดาเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมว่ามีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และมีความเสี่ยง
ต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง การค้นหาประชาชนกลุ่มที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการรับสัมผัส
สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย และเพื่อคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง การวิเคราะห์ หาระดับของการรับสัมผัส
โดยการใช้การเจาะเลือดปลายนิ้วหาระดับตะกั่วในเลือด (Blood Lead Levels; BLLs) ที่ใช้เวลาน้อย
ในการเก็บ ตัวอย่ าง ความเจ็ บปวดในการเจาะเลื อดน้อย และทราบผลทันที จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขสามารถดาเนินการมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และนาข้อมูลสถานการณ์ระดับ การ
ปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล้ อ ม ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง และพื้ น ที่ เ สี่ ย งการรั บ สั ม ผั ส สารตะกั่ ว
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เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการรับสัมผัสสารตะกั่ว และจัดทาระบบการเฝ้า ระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่วต่อไปได้
1) อุปกรณ์และวิธีการการเก็บตัวอย่าง
1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
1.1.1) ส่วนของเครื่องตรวจวิเคราะห์
- ตัวเครื่อง Lead Care II ที่ใช้วิเคราะห์
- ปลั๊กสายชาร์ต (AC adapter)
- แบตเตอรรี่สารอง (AA จานวน 4 ก้อน)
- ชุด Test Kit ประกอบด้วย
1. แผ่น strip อ่านผลตะกั่ว (lead sensors)
2. หลอดน้ายาที่มีสารเคมีผสมอยู่ (treatment reagent tubes)
พร้อมช่องใส่หลอด (package insert)
3. หลอดเก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี ส ารป้ องกั น เลื อดแข็ ง (Heparinized
capillary tube and plungers)
4. หลอดหยด (droppers)
5. น้ายาทดสอบคุณภาพ และปุ่มปรับเทียบ (quality control
and calibration button)
6. แผ่ น สติ๊ ก เกอร์ ติ ด หลอด 1 แผ่ น ลงข้ อ มู ล (labels1 and
worksheets)

ภาพที่ 4–13 เครื่อง Lead Care II และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารตะกั่วในเลือด
แบบอ่านค่าทันที
1.1.2) ส่วนของอุปกรณ์เจาะเลือด
- ถุงมือยาง (ชนิดไม่มีแป้ง)
- แอลกอฮอล์
- สาลี หรือสาลีก้อนชุบแอลกอฮอล์
- ผ้าก๊อซ (gauze pads)
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1.1.3)
1.1.4)
1.1.5)
1.1.6)

- เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว (lancets)
- กระปุกสาลี
- กล่องทิ้งเข็มเจาะเลือด และถุงขยะติดเชื้อ
แว่นตานิรภัย
กระป๋องฉีดน้า
แผ่นดูดซับสารเคมี (chemical absorbent) ขนาดประมาณ 17 x 19 นิ้ว
ปลั๊กพ่วง ยาว 3 เมตร

ภาพที่ 4–13 อุปกรณ์เจาะเลือด และเก็บตัวอย่าง
1.2) วิธีการเก็บตัวอย่าง
1.2.1) เจ้าหน้าที่ที่จะดาเนินการต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ถุงมือยาง
(ชนิดไม่มีแป้ง) หน้ากากอนามัย
1.2.2) นาเด็กเล็กที่ต้องการเจาะเลือดไปล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด ไม่ต้องเช็ค
ให้สะบัดมือเบา ๆ เพื่อให้มือแห้งไม่ควรใช้ผ้าเช็คมือ เนื่องจากอาจจะทาให้เกิดการปนเปื้อนได้
1.2.3) ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็คบริเวณปลายนิ้วที่จะเจาะ
1.2.4) ใช้ เ ข็ ม เจาะเลื อ ด (lancets) เจาะเลื อ ดบริ เ วณปลายนิ้ ว จากนั้ น
น าหลอดเก็บ ตัว อย่ างมีส ารป้ องกันเลื อดแข็ง ดูดเลื อ ดให้ ได้ ต ามปริมาณที่ต้องการ (เส้ นขีดสี ดา)
ข้อควรระวังระหว่างเก็บตัวอย่างต้องไม่ให้หลอดเก็บมีฟองอากาศ จะทาให้ตัวอย่างนั้นไม่สมบูรณ์
1.2.5) นาหลอดเก็บตัว อย่ างที่ได้มาใส่ ในหลอดน้ายาที่มีส ารเคมีผ สมอยู่
จากนั้นให้ใช้ไม้ดัน (Plunger) ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่างทางด้านที่มีแถบสีเขียว กดไม้ดันลงไปให้สุด
เพื่อกดให้ตัวอย่างลงในหลอดน้ายา
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1.2.6) ปิ ด ฝาหลอดน้ ายาให้ ส นิ ท ผสม (mix)1 โดยการกลั บ หลอดไป-มา
ประมาณ 10 ครั้ง เพื่อให้ตัวอย่างผสมกับน้ายาที่อยู่ภายใน
1.2.7) ใส่ข้อมูลรหัสตัวอย่างให้เรียบร้อย เพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
2) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
2.1) เลือกสถานที่จะตั้งเครื่อง Lead Care II สาหรับตรวจวิเคราะห์ ทาความสะอาด
โต๊ะที่ตั้งเครื่องมือ โดยการใช้สาลี หรือผ้าก๊อซชุบแอลกอฮอล์เช็คทาความสะอาดก่อน
2.2) นาแผ่นดูดซึมสารเคมี (ป้องกันการหก หล่นของน้ายาสารเคมี หรือ เลื อด)
วางลงบนโต๊ะ ก่อนจะวางเครื่องมือ
2.3) เตรียมอุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์บนโต๊ะที่ทาความสะอาดแล้ว
2.4) เสี ย บปลั๊ ก เครื่ อ งก่ อ นที่ จ ะเสี ย บสายเข้ า กั บ ตั ว เครื่ อ งวิ เ คราะห์ กดปุ่ ม
เปิดเครื่องด้านหลัง
2.5) หน้าจอปรากฏตัวอักษร “PLEASE1CALIBRATE1ANALYZER1WITH BUTTON”
ใ ห้ น า ปุ่ ม ป รั บ เ ที ย บ 1( calibration1button)1ใ ส่ ล ง ใ น ช่ อ ง ร อ ห น้ า จ อ ป ร า ก ฏ 1“ PREPARE
SAMPLE1USE1SENSOR1LOT1(ตามตัวเลขด้านหลังปุ่มปรับเทียบ) 1OR1RECALIBRATE” รอสักครู่
จะปรากฏ1“THE CALIBRATION SUCCESSFUL)
2.6) ขั้นตอนการทดสอบวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ผลของเครื่อง
โดยใช้น้ายาทดสอบคุณภาพ (Lead Control Level 1 & 2) และขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด
ดังต่อไป
ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ที่จะดาเนินการตรวจวิเคราะห์ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 ถุงมือยาง (ชนิดไม่มีแป้ง)
 แว่นตานิรภัย
เตรียมอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์
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ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
เตรียม tube สาหรับเก็บตัวอย่าง ใส่รหัสตัวอย่างลงบน
หลอด

น าน้ ายาทดสอบคุ ณ ภาพ Level 1 และ Level 2
ออกมา ใช้ ห ลอดเก็ บ ตั ว อย่ า งดู ด น ายาทดสอบให้ ถึ ง
ระดับเส้นสีดา

น าน้ ายาทดสอบจากหลอดเก็ บ ตั ว อย่ า งใส่ ใ น tube
เก็บตัวอย่างที่ลงรหัสไว้

น าตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งการตรวจวิ เ คราะห์ ผสม (mix)
โดยการกลั บหลอดไป-มา ประมาณ 10 ครั้ ง เพื่ อ ให้
ตัว อย่ า งผสมกั บน้ ายาที่ อยู่ ภ ายใน พร้ อมส าหรั บการ
วิเคราะห์
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ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
ท าการทดสอบน้ ายาทั้ ง 1 Level1 1 1 และ 1 Level1 2
เพื่ อ เป็ น การทดสอบการวิ เ คราะห์ ผล ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์จริง

แผ่นอ่านข้อมูล (Strip) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งแต่ล ะ
แผ่นจะมีรหัสระบุอยู่ ให้บันทึกรหัส strip ด้วยทุกครั้งที่
ทาการตรวจวิเคราะห์

น าแผ่ น อ่ า นข้ อ มู ล (Strip) ใส่ ใ นช่ อ ง sensor (ช่ อ ง
พลาสติกสีดา) โดยให้ด้านที่เป็นแผงชิ พหงายขึ้น เสียบ
แผ่นอ่านข้อมูล (Strip) เข้าไป หน้าจอจะปรากฏ “ADD
11 DROP1 OF1 SAMPLE1 TO1 X1 ON1 SENSOR” ทั้ ง นี้
หน้าจอจะแสดงหมายเลข Lot ชุดทดสอบ “SENSOR
LOT #0018A”
*ข้อควรระวัง นาแผ่นอ่านข้อมูล (Strip) ใส่เมื่อพร้อมจะ
ตรวจวิเคราะห์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
** ต้องทาการตรวจสอบว่าหมายเลยชุดทดสอบ ตรงกัน
กับอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์
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ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
น าตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งการตรวจวิ เ คราะห์ ผสม (mix)
อีกครั้ง โดยกลับหลอดไป-มา ประมาณ 10 ครั้ง เพื่อให้
ตัว อย่ า งผสมกั บน้ ายาที่ อยู่ ภ ายใน พร้ อมส าหรั บการ
วิเคราะห์

ให้หลอดพลาสติก (dropper) ดูดตัวอย่างขึ้นมา

นาตัวอย่างมาหยดลงบน sensor ตรงบริเวณที่เป็น
เครื่ อ งหมาย X จากนั้ น รอผลการตรวจวิ เ คราะห์
1 ตัวอย่างจะใช้เวลาวิเคราะห์ 180 วินาที หรือ 3 นาที
เมื่อผลการวิเคราะห์ออกมาแล้ว ให้นาแผ่นอ่านข้อมูล
(strip) ออกจากตัว sensor ทันที
*ข้ อ ควรระวั ง หยดตั ว อย่ า งให้ พ อดี ไม่ ล้ น ออกมา
เนื่องจากอาจทาให้ตัวอย่างไหลเข้าไปโดย1sensor1ทาให้
ระบบด้านในเสียหายได้
หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏ
“RECORD TEST RESULT
……. µg/dL Pb
THEN REMOVE SENSOR
SENSOR LOT #0018A ”
จากนั้นให้ถอดแผ่นอ่านข้อมูล (Strip) ทันที
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ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
ลงผลการวิเคราะห์ตามรหัสตัวอย่างที่ปรากฏบนหลอด
เก็บตัวอย่าง
 ส าหรั บการลงข้ อ มูล น้ ายาทดสอบ Level 1
และ Level 2 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้ต้องอยู่ในช่วงที่
กาหนด ดังนี้
- Level 1 ค่าอยู่ที่ 8.0-14.0 µg/dL + 3.0
- Level 2 ค่าอยู่ที่ 26.8-34.8 µg /dL + 4.0
สาหรับการลงข้อมูลตัวอย่างเลือด ให้ลงข้อมูลตามรหัส
ตัวอย่างที่อยู่บนหลอดน้ายา (calibration)
น าห ลอด ตั ว อย่ า ง และ แผ่ นอ่ า นข้ อมู ล ( Strip)
ที่ วิ เ คราะห์ เ สร็ จ แล้ ว ทิ้ ง ในถุ ง ขยะติ ด เชื้ อ เพื่ อ น าไป
ทาลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

* การ calibration จะทาทุกครั้ง เมื่อ
a. เปิดใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ในครั้งแรกในแต่ละครั้งของการดาเนินการ
b. ทุกครั้งที่เริ่มใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ใหม่ (New lot test kit)
c. หน้าจอปรากฏข้อความ “RECALIBRETION”
3) ข้อจากัดเครื่องตรวจวัด
3.1) การใช้ งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ ไม่ค วร วางใกล้ เครื่อ งทาความเย็น (air
condition) หรือช่องระบายความร้อน (Heating vents)
3.2) ช่วงอุณหภูมิการใช้งานของเครื่องอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส ถึง 36 องศาเซลเซียส
ความชื้น สั มพัทธ์ 12%-80% ถ้าอุณหภูมิไม่คงที่ การทดสอบอาจมีความผิ ดพลาด หน้าจอจะขึ้น
ข้อความ “WARNING TEMP IS UNSTABLE TEST MAY FAIL”
3.3) พื้น ที่ด าเนิ นการตรวจวิเ คราะห์ ต้อ งเหมาะสมในการด าเนิ นการ ไม่ ควรมี
ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะทาให้ผลการวิเคราะห์เกิดความผิดพลาด เช่น พื้นที่ใกล้แหล่งสารตะกั่ว
ฝุ่นตะกั่วฟุ้งกระจายในบริเวณที่ทาการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น
3.4) ตัว อย่ า งเลื อดจะต้ องเป็ นตัว อย่ างที่ เก็ บใหม่ ไม่ ผ่ านการแช่ แข็ ง และต้อ ง
ตรวจวิเคราะห์ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตัวอย่างเลือดที่เก็บ และรอตรวจวิเคราะห์ต้องอยู่ในอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส (ข้อยกเว้น กรณีเลือดที่เก็บมามีการผสมกับน้ายา
ในหลอดเก็บตัวอย่างแล้ว สามารถอยู่ได้ 48 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง และเก็บได้ 7 วัน ในตู้แช่
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3.5) ช่วงการอ่านผลตรวจวิเคราะห์ ระดับสารตะกั่ว ต่าสุดอยู่ที่ 3.3 µg/dL และ
สูงสุดอยู่ที่ 65 µg/dL
3.6) Test kit มีราคาสูง และต้องเก็บที่อุณหภูมิ 15-27 องศาเซลเซียส หลังจาก
เปิดกล่องเก็บได้ 90 วัน
4) ค่าอ้างอิงตะกั่วในเลือดของเด็ก
ระดับตะกั่วในเลือด

แหล่งอ้างอิง

ไม่เกิน 5 µg/dL

US Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), 2012
US Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), 2010
*ปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิง

ไม่เกิน 10 µg/dL

4.2.2 การเก็บตัวอย่างเลือด
สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างเลือดได้จาก แนวทาง “พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่วในกลุ่มวัยแรงงานที่เกี่ยวข้อง” ในบทที่ 4 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
และวิเคราะห์ ตัว อย่างทางห้องปฏิบัติการ ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม
กรมควบคุมโรค
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บทที่ 5
การสอบสวนการสัมผัสตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในเด็ก
5.1 คาจากัดความ ขั้นตอน และเกณฑ์พิจารณาการออกสอบสวนโรคพิษตะกั่วในเด็ก
การสอบสวนโรคจะเป็นกระบวนการหาข้อเท็จจริง เพื่ อให้ ทราบว่าเหตุการณ์หรืออาการ
การเจ็บป่วยของเด็กที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุและปัจจัยอะไรบ้าง ที่ก่อให้เกิดอาการและการเจ็บป่วยขึ้น
และทาให้ทราบถึงการกระจายโรค และกลุ่มประชากรที่เสี่ยง เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสมต่อไป1การสอบสวนโรคพิษตะกั่วในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะราย (individual case investigation)
5.1.1 คาจากัดความที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนพิษตะกั่ว
1) ผู้ป่วยสงสัย1(suspected1case)1หมายถึง1ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า1151ปี1ที่มีดังข้อ
ต่อไปนี้
1.1) มีอาการทางคลิ นิก อย่ างใดอย่างหนึ่ ง 1คือ 1ซีด 1น้าหนัก น้อย 1และส่ ว นสู ง
น้อยกว่าเกณฑ์ ระดับสติปัญญาน้อยกว่าเกณฑ์ พัฒนาการช้า โดยใช้เกณฑ์พัฒนาการตามช่วงวัยของ
เด็กปฐมวัย (มาตรฐาน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557) และมี ข้อ 1.2) หรือ 1.3)
ข้อใดข้อหนึ่ง
1.2) มีสมาชิกในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยเป็น โรคพิษตะกั่ว หรือมีระดับตะกั่ว
ในเลือดสูง
1.3) ประวั ติ สั ม ผั ส ตะกั่ ว หรื อ อาศั ย ในบริ เ วณแหล่ ง ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ เหมื อ งแร่
อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ สี เซรามิก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงพิมพ์
เครื่องพิมพ์ หล่อตัวพิมพ์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ต่อเรือ กิจการมาดอวน ขยะรีไซเคิล หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
2) ผู้ป่วยเข้าข่าย (probable case) หมายถึง
2.1) ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสตามข้อ 1.3)
2.2) มีอาการทางคลินิกรุนแรงข้อหนึ่งข้อใด เช่น ปวดท้องรุนแรงแบบเป็นพัก ๆ
(colicky pain) ชัก หมดสติ หรือเสียชีวิต
3) ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed1case)1หมายถึง เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ที่มีอาการและ
อาการแสดงที่เข้าได้กับโรคพิษตะกั่ว และมีระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
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5.1.2 เกณฑ์พิจ ารณาการสอบสวนโรคพิษ ตะกั่ ว ส านัก โรคจากการประกอบอาชี พและ
สิ่งแวดล้อม ได้กาหนดเกณฑ์สาหรับการรายงานการเฝ้าระวัง ป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก และ
เกณฑ์การออกสอบสวนโรคขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ (ระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ส่วนกลาง) ใช้เป็นแนวทางดาเนินการออกสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้ที่เสี่ยงหรือผู้ที่ป่วยเพิ่มเติม และ
ให้คาแนะนาแก่ผู้ป กครองในการป้องกัน การได้รับ สารตะกั่ว 1(primary1prevention)1เกณฑ์การ
สอบสวนโรคพิษตะกั่ว มีดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลการดาเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุก และเชิงรับของสถานพยาบาล และ
หน่วยงานสาธารณสุข
1.1) พบเด็ ก อายุ น้อ ยกว่ า 15 ปี ที่ มีร ะดับ ระดั บ ตะกั่ว ในเลื อด 1มากกว่ า 1 10
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และข้อ 1.2) หรือ ข้อ 1.3) ข้อใดข้อหนึ่ง
1.2) มีอาการทางคลินิก อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ซีด น้าหนักน้อย และส่ว นสู ง
น้อยกว่าเกณฑ์ ระดับสติปัญญาน้อยกว่าเกณฑ์ พัฒนาการช้า โดยใช้เกณฑ์พัฒนาการตามช่วงวัยของ
เด็กปฐมวัย (มาตรฐาน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557)
1.3) ประวัติสัมผัส สารตะกั่ว หรืออาศัยในบริเวณแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ เหมืองแร่
อุต สาหกรรมผลิ ตแบตอรี่ ร ถยนต์ สี เซรามิก อุ ตสาหกรรมผลิ ต ชิ้น ส่ ว นอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ โรงพิ ม พ์
เครื่องพิมพ์ หล่อตัวพิมพ์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ต่อเรือ กิจการมาดอวน ขยะรีไซเคิล หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
2) การออกดาเนินการสอบสวนโรค กาหนดไว้ 3 ระดับ คือ
2.1) ระดับจังหวัด พบผู้ที่สงสัยโรคพิษตะกั่วที่เป็นเด็กตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตาม
ข้ อ ที่ 11) 1ตั้ ง แต่ 111ราย 1ขึ้ น ไป 1ให้ ส ถานพยาบาลออกสอบสวนเฉพาะราย 1(Individual1case
investigation) และรายงานเข้าระบบรายงานเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในเด็กของสานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2.2) ระดับ ส านักงานป้องกั นควบคุ มโรคที่ (สคร.) 1-12 และสถาบัน ป้องกั น
ควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) พบผู้ที่สงสัยโรคพิษตะกั่วที่เป็นเด็กตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อที่ 1)
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป และอยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในช่วงเวลา 12 เดือน
2.3) ระดั บ กรมควบคุ ม โรค พบผู้ ที่ ส งสั ย โรคพิ ษ ตะกั่ ว ที่ เ ป็ น เด็ ก ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ตามข้อที่ 1) ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป และอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันในช่วงเวลา
12 เดือน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การสอบสวนโรคในระดับส่วนกลางนั้น หากทางระดับสานักงานป้องกัน
ควบคุ ม โรค (สคร.) หรื อ สถาบั น ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง (สปคม.) ร้ อ งขอความร่ ว มมื อ มา
ก็สามารถลงสนับสนุนพื้นที่ได้เช่นกัน
5.1.3 การดาเนินการสอบสวนโรคพิษตะกั่ว มีขั้นตอนการดาเนินงาน 10 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การยื นยันว่าปัญหามีอยู่จริง ทีมสอบสวนจะต้องตรวจสอบเรื่องราว
(verify) เพื่อยืนยันว่ามีผู้ที่สงสัย หรือผู้ป่วยด้วยโรคพิษตะกั่วในพื้นที่ จริงหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบ
สถิติการป่ว ยที่เพิ่มขึ้น ผิดปกติห รือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข่าว เช่น ในโปรแกรม
ออนไลน์ หรือข้อมูลในระบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่พบเด็กป่วย
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ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันการวินิจฉัย ตรวจสอบข้อมูลอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย
หรือผู้ที่สงสัย รวมถึงข้อมูลการเจ็บป่วยจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล เพื่อหาผลการตรวจร่างกาย
และการตรวจทางรังสี/ทางห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยโรค/โรคร่วม
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการในการออกสอบสวนรวมทั้งเครื่องมือและทีมงาน ทบทวน
องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคและพิษวิทยาของสารตะกั่ว การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือในตรวจวัดสารตะกั่วในสภาพแวดล้อม หลอดสาหรับจัดเก็บเลือด
เพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบัติการหาระดับตะกั่วในเลือด แบบสอบถาม ฯลฯ ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 จั ด ท านิ ย ามผู้ ป่ ว ย โดยที ม สอบสวนต้ อ งก าหนดนิ ย ามผู้ ป่ ว ยสงสั ย
(suspected case) ผู้ป่วยเข้าข่าย (probable case) และผู้ป่วยยืนยัน (confirmed case) ตามนิยาม
ที่กาหนดไว้เป็นข้อตกลงร่วมกันในทีม เพื่อเตรียมการในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมที่อาจจะพบในพื้นที่
ว่าใครคือผู้ ป่ วยหรื อผู้ ที่เข้าได้กับนิ ยาม ผู้ ที่ทาการสอบสวนควรทาการสั มภาษณ์และสอบสวนผู้ ป่วย
เป็นรายคน
ขั้นตอนที่ 5 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยกระบวนการค้นหาทาได้ 121วิธี1คือ1การค้นหา
ในโรงพยาบาล และค้นหาภายในชุมชน ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงพยาบาลสามารถกระทาได้
โดยค้นหารหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบันทึกผลการวินิจฉัยได้มาตรฐาน และอาจค้นหาผู้ป่วย
เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาว่ามีผู้ป่วยที่เข้าได้กับนิยามเด็กเป็นจานวนเท่าใด ส่วนการค้นหา
ภายในชุมชนสามารถกระทาได้โดยสารวจหาในชุมชน โรงเรียน สถานเด็กเล็ก โดยใช้นิยามผู้ป่วยที่ได้
จัดทาขึ้นมา และทาการสารวจสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนที่เด็กอาศัย เพื่อหาข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงและข้อมูลสิ่งแวดล้อม การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการใช้แบบสอบสวน
การสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในบ้านพักอาศัยและในชุมชน (ภาคผนวก) และเก็บตัวอย่างการปนเปื้อน
สารตะกั่วในสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย หรือในชุมชนร่วมด้วย
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาเชิง พรรณนา การนาข้อมูลสถานการณ์
ในพื้นที่ ที่ได้มาแจกแจงตามเวลา สถานที่ และบุคคล ขั้นตอนนี้มีความสาคัญมาก เพราะนอกจาก
จะทาให้มีโอกาสตรวจสอบดูความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บมาได้แล้วยังช่วยในการอธิบายเกี่ยวกับ การ
รับสัมผัสสารตะกั่วของเด็กและทาให้เกิดการเจ็บป่วย และมีแนวโน้มการเกิดโรคอย่างไร รวมถึงปัจจัยเสี่ยง
เพื่อที่จะนามาสร้างสมมติฐาน และพิสูจน์ในขั้นตอนระบาดเชิงวิเคราะห์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 การสร้างสมมติฐาน หลั กการสร้างสมมติฐานนั้น ประการแรกควรมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคว่าเกิดจากสาเหตุอะไร มีทางเข้าสู่ร่างกายอย่างไร หลังจากนั้นมีการเก็บข้อมูลจาก
การสั มภาษณ์ ผู้ ป่ ว ย การส ารวจสภาพแวดล้ อมในบ้ านและชุม ชนของเด็ ก การตรวจวั ดปริม าณ
สารตะกั่วในบริเวณที่เด็กอาศัย และสภาพแวดล้อมในบ้าน ภาชนะสิ่งของที่ใช้ในครอบครัว รวมถึง
การเจาะเลื อดตรวจวิเคราะห์ หาระดับตะกั่ว ในเลื อด เพื่อรวบรวมสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดว่ามี
อะไรบ้าง นาความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประมวล เพื่อสร้างสมมติฐานในการเกิดโรคและสาเหตุการรับสัมผัส
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่า ใครคือกลุ่มเสี่ยง โดยจะต้องทาด้วยความละเอียดรอบคอบ
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 8 การพิสูจน์สมมติฐานที่กาหนดไว้ในการสอบสวนโรค สามารถดาเนินการ
ได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1) การเปรียบเทียบกับข้อมูลความจริงที่ได้จากการสารวจ ได้แก่
ข้อมูลผลระดับตะกั่วในเลือด ข้อมูลการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนสารตะกั่ว เพื่อนาข้อมูล
เหล่านี้สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
กรณีที่ 2) การพิสูจน์สมมติฐานโดยการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ได้จากการศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค
หากมีข้อมูลเพียงพอ โดยเฉพาะขนาดตัว อย่าง 1(sample1size)1ที่มากเพียงพอก็สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรค1(diseases) และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค (determinants) ได้
โดยใช้ระบาดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเหมาะสาหรับผลกระทบที่เรื้อรังหรืออาการไม่ชัดเจน และต้องมีการ
ติดตามกลุ่มเสี่ยงไปสักระยะหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 9 การควบคุมและป้องกัน เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
โดยผู้สอบสวนจะต้องสรุปเกี่ยวกับแหล่งการแพร่กระจายของสารตะกั่วและกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน รวมทั้ง
แนะนาวิธีการควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการป้องกันควบคุมได้ทันที
ขั้นตอนที่ 10 การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ
คือ
1) การนาเสนอให้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิ ดชอบทราบ โดยนาเสนอ
ข้อมูลด้วยความชัดเจน น่าเชื่อถือ มีหลักฐานวิชาการ และให้ข้อสรุป ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
จัดการปั ญหาหรื อการป้ องกันควบคุมโรค โดยกลุ่ มเป้าหมายผู้ ปกครอง เจ้าของสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว ครูในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อาจจะรวมสื่อมวลชนหรือ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุ่มนี้จาเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล และสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยหลักการ
ทางวิชาการ
2) การเขียนรายงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
เกิดโรคพิษตะกั่วในเด็กหรือเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูง ทราบ และเข้าใจข้อสรุปที่ถูกต้องตรงกัน
รวมทั้งอาจเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน เพื่อนาไปสู่
การควบคุม ป้องกันการเกิดซ้า ซึ่งการเขียนรายงานสอบสวนโรคสามารถเขียนรายงานได้ 2 รูปแบบ
ได้แก่
2.1) การเขียนรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น ผู้สอบสวนโรคต้อง
รีบเขีย นรายงานสรุ ปการสอบสวนให้เร็ว โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ด้าน คือ ความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์ของการสอบสวนโรค วิธีการสอบสวน ผลการสอบสวน ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่ อการ
ป้องกันและควบคุมโรค
2.2) การเขี ย นรายงานการสอบสวนโรคฉบั บ สมบู ร ณ์ ซึ่ ง มี
รายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้
2.2.1) ชื่อเรื่อง (title) ควรมีส่วนประกอบที่สาคัญที่บอกให้ทราบ
ว่าเกิดอะไร เกิดกับใคร ที่ไหน และเมื่อไหร่
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2.2.2) รายชื่อผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค 1(authors1and
investigation team)
2.2.3) บทคั ด ย่ อ (abstract)1 เน้ น สรุ ป ครอบคลุ ม เนื้ อ หา
ทั้งหมดของการรายงานการสอบสวนโรค คล้ายกับการสรุปสาระสาคัญในการรายงานเสนอผู้บริหาร
2.2.4) บทนาและความเป็นมา (introduction or background)
บอกถึงที่มาของการเกิดเหตุการณ์เบื้องต้นที่ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก
2.2.5) วัตถุประสงค์1(objectives)1เป็นสิ่งที่จะกาหนดแนวทาง
การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ปกติควรมีประมาณ 2-3 ข้อ
2.2.6) วิธีการศึกษา1(methodology)1เป็นกลวิธีที่จะกาหนด
เพื่อค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์ ทั้งวิธีการเดินสารวจ รวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.7) ผลการสอบสวน1(results)1แสดงรายละเอี ยดของการ
รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้อ มูล จากการสอบสวนข้อมูล ที่นาเสนอในรายงานการสอบสวนโรคและ
ภัยสุขภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลสาคัญ เหตุการณ์ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านสุขภาพ (จากการสัมภาษณ์
การตรวจร่างกาย บันทึกการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ)
หากมีการดาเนินการควบคุม หรือมาตรการต่าง1ๆ1ที่
ได้ดาเนินการไปแล้ว อาจจะต้องเขียนรายละเอียดลงในผลการสอบสวนด้วย
2.2.8) การแปรผลและวิจารณ์ผลการสอบสวน (interpretation
and discussion) เน้นการสังเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลการสอบสวน โดยต้องใช้ทั้งข้อมูล และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถให้ข้อสรุปของการเกิด
เหตุการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น
2.2.9) ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดในการสอบสวนโรคและ
ภัยสุขภาพ (limitation)
2.2.10) สรุปผลการสอบสวน 1(conclusion)1เป็นการรายงาน
ผลการสอบสวนที่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสามารถตอบวัตถุประสงค์ และสมมติฐานที่ตั้งไว้ในขั้นตอนของ
การสรุ ป ผลการสอบสวนควรมี ข้อ เสนอแนะ 1(recommendation)1ที่ ส อดคล้ อ งกับ สาเหตุปั ญหา
ที่เกิดขึน้ และเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2.11) กิ ต ติ ก รรมประกาศ 1 (acknowledgment)1 เน้ น การ
แสดงค าขอบคุ ณ หน่ ว ยงาน หรื อ ผู้ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บสนุ น และความร่ ว มมื อ ในการสอบสวนโรคและ
ภัยสุขภาพ
2.2.12) เอกสารอ้างอิง (references)
ทั้งนี้ ได้ย กตัว อย่างกรณี สอบสวนโรคพิษตะกั่ว ในเด็กและครอบครัว แรงงานชาวกัมพูชา
ที่ทางานในโรงงานรีไซเคิลพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ เป็น case study ดังนี้
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5.2 กรณี ศึกษา เรื่ อง การสอบสวนโรคพิษตะกั่ว ในเด็กและครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชาที่
ทางานในโรงงานรีไซเคิลพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ป่วยเด็กชาวกัมพูชา อายุ 3 ปี 5 เดือน มีอาการปวดท้องและอาเจียน มารับการรักษาที่
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตรวจพบภาวะซีด เม็ดเลือดแดงมี basophilic
strippling1และระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง 1162 1ไมโครกรั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร 1ที ม กุ ม ารแพทย์ วิ นิ จ ฉั ย โรค
พิษตะกั่ว และประสานมายังกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เพื่อสอบสวนสาเหตุของโรคในผู้ป่วยเด็กรายนี้
และร่วมกันให้การรักษาผู้ป่วยเด็กโดยการให้ยาขับสารตะกั่ว ทีมอาชีวเวชกรรมซักประวัติบิดามารดา
ของผู้ป่วยเด็กชาวกัมพูชา พบว่าทั้งคู่ทางานรับจ้างเชื่อมโครงเหล็ก (ต่อเติมอาคาร) ในโรงงานรีไซเคิล
พลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานภายในโรงงานแห่งนี้มาเป็น
ระยะเวลาหลายเดือน ลูกมักจะเล่นอยู่ใกล้ ๆ บริเวณที่ทั้งสองทางานเชื่อมเหล็ก ผลตรวจเลือดของ
บิดามารดา พบระดับตะกั่วในเลือดสูง 85.8 และ 75.2 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรตามลาดับ จึงมีการจัดตั้ง
ทีมงานระดับจังหวัดเพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรค
5.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสอบสวนหาสาเหตุของโรคพิษตะกั่วในผู้ป่วยเด็กและครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชา
ค้นหาผู้ป่วยรายอื่น หาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และหาแนวทางควบคุมป้องกันโรค
5.2.2 วิธีการดาเนินงาน (1, 2)
สอบสวนโรคในพื้นที่โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
1) เดินสารวจโรงงาน ศึกษากระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ (งานรีไซเคิลพลาสติก
รวมถึงงานเชื่อมโครงเหล็ก)
2) ตรวจวัดสารตะกั่วในสภาพแวดล้อมการทางาน
3) ตรวจวัดสารตะกั่วในเม็ดพลาสติก
4) ค้ น หาผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม 1 (active1 case1 finding)1 โดยท าการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา
ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานในโรงงานรีไซเคิลพลาสติก เก็บข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์อาการ
ของโรคพิษตะกั่วและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค การซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
การตรวจระดับตะกั่วในเลือด
5.2.3 ผลการดาเนินงาน
ผลการเดินสารวจโรงงาน กระบวนการรีไซเคิลเริ่มจากรับซื้อพลาสติกเก่ามาคัดแยก
(ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ขวดน้ าพลาสติ ก แต่ พ บมี พ ลาสติ ก เปลื อ กหม้ อ แบตเตอรี่ ต ะกั่ ว เก่ า ปนอยู่ ด้ ว ย)
นาพลาสติกดังกล่าวมาล้างทาความสะอาด นาเข้าเครื่องย่อยพลาสติกและเครื่องผสม (ผสมกับผงสี)
จากนั้นนาเข้าเครื่องหลอม-อบ-ตัด ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกที่มีสี ส่วนงานเชื่อมโครงเหล็ก (ต่อเติมอาคาร)
อยู่บริเวณติดกับอาคารหลอมพลาสติก โครงเหล็กทาทับด้วยสีกันสนิม ช่างทาโครงเหล็กด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า
ใช้ ล วดเชื่ อ มส าหรั บ เชื่ อ มเหล็ ก ชนิ ด 1mild1steel1ผู้ ส ารวจได้ ก ลิ่ น เหม็ น ของพลาสติ ก อยู่ ทั่ ว ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้อาคารโรงงาน เมื่อทาการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางานโดยเก็บตัวอย่างอากาศ
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จานวน 7 จุด ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ พบว่า อากาศบริเวณเตาหลอมมีปริมาณสารตะกั่วสูงกว่า
บริเวณอื่น ๆ (วัดได้ 0.017 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกณฑ์ ค่า1PELs1ของ1OSHA1กาหนดไว้ไม่เกิน
0.05) (3) ผลการตรวจพนักงานในโรงงาน (รวมแรงงานชาวกัมพูชา 2 ราย ที่ทางานเชื่อมโครงเหล็กด้วย)
จานวนทั้งหมด 24 ราย พบว่าร้อยละ 54.2 เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 14 ถึง 64 ปี พนักงานร้อยละ
41.7 มีระดับตะกั่วในเลือดสูงตั้งแต่ 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป (ผู้ที่มีค่าสูงสุดคือ 86 ไมโครกรัม
ต่ อ เดซิ ลิ ต ร) ไม่ มี ผู้ ที่ มี อ าการ และอาการแสดงของ โรคพิ ษ ตะกั่ ว วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ
Fisher’s1Exact1test1พบความสั ม พันธ์ ระหว่า งผู้ ที่มีร ะดั บตะกั่ว ในเลื อดตั้ง แต่ 40 ไมโครกรั มต่ อ
เดซิลิตร กับลักษณะการทางานในโรงงาน (p=0.006)
5.2.4 สรุปผล
ผู้ป่วยเด็กชาวกัมพูชาซึ่งได้รับการวินิจฉัยเป็น โรคพิษตะกั่วเป็น1Index1case1ของการ
สอบสวนโรคครั้งนี้ ผลการสอบสวนโรคทาให้ค้นพบพนักงานอีกจานวนหนึ่งในโรงงานรีไซเคิลพลาสติก
ซึ่ง มี ร ะดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง โดยยั งไม่ มี อาการโรคพิ ษตะกั่ ว สั น นิษ ฐานว่ า ผู้ ป่ว ยเด็ก /ครอบครั ว
ชาวกัม พูช า ได้รั บ สั ม ผั ส สารตะกั่ ว จากการเชื่อ มโครงเหล็ กที่ ทาทับด้ ว ยสี กัน สนิ ม ส่ ว นพนัก งาน
ในโรงงานรี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก สั น นิ ษ ฐานว่ า ได้ รั บ สั ม ผั ส สารตะกั่ ว จากการสู ด หายใจไอระเหยจาก
กระบวนการหลอมพลาสติกเปลือกหม้อแบตเตอรี่ตะกั่ว และจากผงสีที่มสี ารตะกั่วปนเปื้อน
5.2.5 ข้อเสนอแนะ (4)
ที ม สอบสวนโรคได้ ใ ห้ ค าแนะน าเพื่ อ ป้ อ งกั น การสั ม ผั ส สารตะกั่ ว จากการท างาน
การปรับพฤติกรรมสุขอนามัย การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปรับปรุงเครื่องจักร
และระบบระบายอากาศในโรงงาน มีการนัดติดตามอาการและตรวจเลือดซ้า เฝ้าระวังสภาพแวดล้อม
การทางาน รวมถึงวางแผนเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในบุตรของพนักงานที่พักอาศัยในบริเวณโรงงานนี้ต่อไป

...............................................
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บทที่ 6
ของเล่นที่ปลอดภัยและการกาจัดขยะปนเปื้อนสารตะกั่วในศูนย์เด็กเล็ก
6.1 การจัดชื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก
ปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่มีความสาคัญมากในการดูแลและให้การศึกษาสาหรับเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก โดยมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการมี
สุขภาพกายและสุ ขภาพใจที่ดี ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่ส มวัย ดังนั้น การจัดชื้อ ผลิ ตภัณฑ์ ที่
ปลอดภัย มีมาตรฐาน และคุณภาพสาหรับศูนย์เด็กเล็กจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก ทั้งของเล่นที่ใช้เป็นสื่อ
สาหรับการเรียนรู้สาเร็จรูป และเครื่องเล่นสนาม
6.1.1 แหล่งปนเปื้อนสารตะกั่วในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1, 2) ได้แก่
1) สีทาอาคาร เช่น พื้น ผนัง รั้วเหล็ก หรือเพดาน ที่มีการหลุดลอกของสี
2) เครื่องเล่นสนาม ที่มีการทาสีและมีการหลุดลอกของสี
3) ภาชนะบรรจุอาหารและน้าดื่ม เช่น จานเซรามิกที่มีลวดลาย ตู้เย็นที่รอยเชื่อมของตะกั่ว
4) เครื่องใช้และของเล่นเด็ก เช่น โต๊ะเขียน ABC ของเล่นไม้หรือพลาสติก
6.1.2 การป้องกันและการจัดการปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในอาคาร ของเล่น หรือ เครื่องใช้ (2, 3)
1) เลือกใช้สีทาอาคารที่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการผสมสารตะกั่วลงไป และเลือกสีน้าทา
อาคารแทนสีน้ามัน
2) ทาความสะอาดพื้น ขอบหน้าต่าง ขอบเตียง ที่นอน หมอนอย่างสม่าเสมอ
3) หากพบสีทาบริเวณพื้นหรือผนังมีการหลุดลอกของสี ควรมีการขูดลอกสีเก่าออก
แล้วทาสีใหม่ทับ และห้ามให้เด็กเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
4) เลื อ กของเล่ น หรื อ เครื่ อ งใช้ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานปลอดสารตะกั่ ว หรื อ มี ม าตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง เช่น ของเล่น เครื่องเล่นสนาม ตู้เย็น ฯลฯ หากพบการหลุดลอกของสี
ควรงดใช้งาน
6.1.3 ของเล่นต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 685-2540 (4)
ของเล่ น 1เป็ น สิ่ ง ที่อยู่ ใกล้ ชิดเด็ก เป็น เครื่องมือที่ ใช้พั ฒ นาเด็ก ให้ มี ส ติปั ญญาและ
อารมณ์ที่ดี แต่พบว่ามีของเล่นที่มีสีสันฉูดฉาด ซึ่งอาจจะมีสารตะกั่วปนเปื้อน โดยอาจจะเข้าสู่ร่างกาย
ของเด็กได้
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ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอย่างของเล่นเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ที่มา: สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556
โดยถ้ามีการใช้สารเคลือบ สารเคลือบนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ สมอ. กาหนดดังตารางที่
6-1 และตารางที่ 6-2 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับสารทาละลาย หรือ
ตัวทาละลาย และกาวที่ใช้ผลิตของเล่น เพียงแต่ระบุว่าต้องไม่มีพิษ หรืออาจะมีได้ในปริมาณที่มาเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ตารางที่ 6–1 แสดงเกณฑ์ที่กาหนดสูงสุดเพื่อความปลอดภั ยต่อสุขภาพ สาหรับปริมาณโลหะหนั ก
ในสารละลายที่สกัดได้จากสี สารเคลือบวัสดุขีดเขียน พลาสติก กระดาษ และกระดาษแข็ง (5)
โลหะหนัก
พลวง
สารหนู
แบเรียม
แคดเมียม
โครเมียม
ตะกั่ว
ปรอท
ซิลิเนียม
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2540

เกณฑ์ที่กาหนดสูงสุด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
60
25
1,000
75
60
90
60
500
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ตารางที่ 6–2 แสดงเกณฑ์ที่กาหนดสูงสุดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ สาหรับปริมาณโลหะหนัก
ในสารละลายที่สกัดได้จากฟิงเกอร์เพนต์และดินน้ามัน (5)
โลหะหนัก
พลวง
สารหนู
แบเรียม
แคดเมียม
โครเมียม
ตะกั่ว
ปรอท
ซิลิเนียม
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2540

เกณฑ์ที่กาหนดสูงสุด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
60
25
250
50
25
90
25
500

6.1.4 เครื่องหมายที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานประเภทต่าง ๆ (6)
เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานประเภทต่ า ง ๆ มี 2
เครื่ องหมาย ซึ่งจะแสดงด้วยสี ใดก็ได้ แต่ต้องมีลั กษณะของเครื่องหมายมาตรฐานและหมายเลข
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กากับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด เ พื่ อ ใ ห้ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ด ย ทั่ ว ไ ป
โดยผู้ประกอบการที่ทาผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสนใจ
เมื่อสานักงาน ฯ ได้ตรวจสอบโรงงาน กรรมวิธีการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดแล้ว สานักงาน ฯ ก็จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้

ภาพที่ 6-2 เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
ที่มา: สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2560
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2) เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เป็นมาตรฐานที่กาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิด
แก่ป ระชาชน หรื อกิจ การอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ โดยการตราพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือเรียกว่า มาตรฐานบังคับ

ภาพที่ 6-3 เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
ที่มา: สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2560
สาหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่นสาหรับเด็กนั้น ต้องมีฉลากที่มีข้อความเป็นคาเตือนและวิธีเล่น
และมีสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็น1“เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ”1เท่านั้น1และมีหมายเลข
มาตรฐานอุตสาหกรรม1(มอก.)1กากับตามกฎหมาย1ซึ่งฉลากและสัญลักษณ์พร้อมหมายเลขมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) สาหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

ภาพที่ 6-4 ฉลากและสัญลักษณ์พร้อมหมายเลขมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
สาหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ใช้ในปัจจุบัน
ที่มา: สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2560
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6.1.5 หลักในการเลือกซื้อของเล่นเด็กให้ปลอดภัย (4) ดังนี้
1) เลือกซื้อของเล่นที่แสดงเครื่องหมาย มอก.
2) เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยหรืออายุ
- เด็กแรกเกิด-1 ปี ควรเลือกของเล่นที่มีเสียงดนตรีหรือของเล่นสาหรับให้เด็กกัดเล่น
หรือลาก
- เด็กอายุ 1-3 ปี ควรเลือกของเล่นที่เคลื่อนไหวได้
3) คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของของเล่น เช่น ต้องมีพื้นผิวเรียบบริเวณที่จับ หรือ
สัมผัสต้องไม่มีขอบคมปลายแหลม โดยเฉพาะของเล่นสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ต้องให้มีขนาดใหญ่
กว่าเกินที่เด็กจะกลืนลงคอได้ และไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่จะนาเข้าปากหรือใส่รูจมูก หากเป็นของเล่น
ที่มีเสียงต้องไม่ดังเกินที่มาตรฐานกาหนด
4) ภาชนะที่บรรจุ ของเล่ นที่เป็นกล่ องต้องสามารถเปิดได้ง่าย ทาจากวัตถุที่ไม่ก่อให้
เกิดอันตราย กรณีเป็นถุงพลาสติก วิธีการปิดปากถุงต้องไม่เป็นการดึงสายหรือเชือก หรือใช้ลวด
5) ฉลากทีต่ ิดของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นจะต้องแจกแจงรายละเอียดต่อไปนี้
- รูปเครื่องหมายมาตรฐาน และหมายเลขมาตรฐาน
- ชื่อผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่ายสถานที่ตั้ง
- อายุผู้เล่น ต้องอ่านง่าย ชัดเจน
ดังนั้ น ศูน ย์ เด็กเล็ ก ควรพิจารณาเลื อกซื้อ ของเล่ นให้ ปลอดภัย โดยสั งเกตเครื่องหมาย
มาตรฐานบังคับ (มอก.685-2540) พิจารณาจากเอกสารประกอบของบริษัทผู้ผลิต สีที่ใช้ในการผลิต
หรือส่วนประกอบต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นราคาถูกที่มีสีสันฉูดฉาด แม้ว่าจะดึงดูดความสนใจ
ของเด็กได้ดี แต่ควรมองหาของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กมากกว่าจะเป็นของเล่นที่ใช้ยิง ทิ่มแทง
หรือมีเหลี่ยมคมเป็นอันตราย เพราะหากเด็กเล่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจได้รับบาดเจ็บได้
6.2 การเลือกอุปกรณ์และภาชนะปรุงอาหาร ใส่อาหาร และตู้กดน้าที่ปลอดภัย (7)
อุปกรณ์ ภาชนะปรุงอาหารและใส่อาหาร เป็นปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่จะนามาประกอบปรุงและบริโภค ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญในการ
เลื อกซื้ อวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว โดยควรเลื อ กอุ ป กรณ์ ห รื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี เ ครื่ อ งหมาย 1 มอก.1 และ
รายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
6.2.1 ภาชนะส าหรับประกอบปรุงอาหารและใส่อาหาร ควรทาด้วยวัสดุที่ปลอดภัย เช่น
สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน ไม่แตกง่ายหรือมีความคม
6.2.2 เครื่ องท าน้ าเย็ น ถั งเก็ บน้ า ตู้ กดน้ า ต้องทาด้ วยวัสดุ เหล็ กกล้ าไร้สนิ มที่ ใช้กั บอาหาร
ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม ควรเชื่อมตะเข็บรอยต่อด้วยก๊าซอาร์กอนหรือก๊าซสาหรับเชื่อมอื่น ๆ ที่ไม่มี
สารพิษปนเปื้อน และไม่มีผลตกค้างในถังน้า ช่องต่อท่อน้าออก ท่อระบายน้าทิ้ง ก๊อกน้า ช่องรอยต่อ
ข้อต่าง ๆ เป็นข้อต่อพลาสติกใช้กับอาหารที่ไม่ทาให้น้ามีกลิ่น รส สีเปลี่ยนไปจากเดิม และต้องไม่มี
สารพิษในเนื้อพลาสติก
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6.3 การเลือกสีทาอาคาร รั้ว และเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย (8)
สารตะกั่ว มักจะนามาเป็นสวนผสมของสารเรงแหง และสารเรงปฏิกิริยาทางเคมีในสีน้ามัน
เพื่อทาใหสีแหงไว และสม่าเสมอมากขึ้น โดยในบางกรณีมีการใชสารกันสนิมที่มีสารตะกั่วเปนสวนผสม
ในสี ทาเหล็ กเพื่อชะลอการเกิดสนิ มและการสึ กหรอ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ได้กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์ และสีเคลือบแอลคีด ดังนี้
6.3.1 สีย้อมสังเคราะห์
สมอ.1กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม (mg/kg) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่
1) มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
2) มอก. 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
3) มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
4) มอก. 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
5) มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
6.3.2 สีเคลือบแอลคีด
สีเคลือบแอลคีด มักนาไปใช้ในงานก่อสร้างและและงานตกแต่งเป็นจานวนมาก มีทั้ง
ชนิดเงา ชนิ ดกึ่งเงาและชนิดด้าน สมอ. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สีเคลื อบแอลคีด เฉพาะด้าน
ความปลอดภั ย มอก.1 2625-25571 โดยก าหนดเป็ น มาตรฐานบั ง คั บ เพื่ อ ความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้
กาหนดให้มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วไม่เกินร้อยละ 0.01 หรือ 100 ppm ตามที่องค์การอนามัยโลกกาหนด
ทั้งนี้ ค่าปริมาณสารตะกั่วดังกล่าวผ่านการทดสอบแล้วว่า ไม่เป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยและไม่เป็น
อันตรายต่อการสูดดม หรือสัมผัสสีในเด็กเล็ก
ดังนั้น หากมีการทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งแรก รวมถึงการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
ควรพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีที่ไมมีการปนเปอนสารตะกั่ว เพื่อปองกันแหลงกาเนิดของสารตะกั่ว
ในศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก 1และหากสี ทาอาคาร รั้ ว เครื่ องเล่ นสนาม มี ก ารสึ กกรอน และหลุ ดลอก
ตามกาลเวลา ให้ ท าการขู ด สี เ ก่ า ออกก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยทาสี ใ หม่ และในการขู ด สี ต้ อ งด าเนิ น การ
อย่างปลอดภัย
6.4 การขูดสีอย่างปลอดภัย (1)
6.4.1 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เช่น หน้ากาก เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ถุงมือ ฯลฯ และควรใช้กระดาษหรือพลาสติกรองพื้นที่ทางานเพื่อรองรับเศษสี และ
ควรมีการนาเศษสีไปกาจัดอย่างปลอดภัย
6.4.2 ทาความสะอาดผนัง (ควรฉีดพรมด้วยน้าเพื่อลดการกระจายของฝุ่นสี) แล้วใช้เกรียง
แซะเศษสีที่หลุดล่อนออก จากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง
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6.4.3 ผสมน้ายาลอกสีในถังผสม ใช้แปรงทาสีทาน้ายาลอกสีให้ทั่วบริเวณผนัง โดยทาบาง ๆ
ซ้า 2-3 รอบ เพื่อให้น้ายาซึมเข้าไปในเนื้อสี
6.4.4 ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ให้น้ายาลอกสีทาปฏิกิริยากับเนื้อสีเดิม จากนั้นใช้เกรียงขูด
หน้าสีออก หรือจะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแทนก็ได้
6.4.5 ใช้ผงซักฟอกล้างทาความสะอาดผนังอีกครั้ง เพื่อขจัดคราบมันจากน้ายาลอกสี และ
ทาให้ทาสีใหม่ติดทับง่ายขึ้น จากนั้นปล่อยให้ผนังแห้ง
6.4.6 เมื่อสีลอกเสร็จแล้ว หากสังเกตว่าผนังมีรอยเจาะตะปูหรือรอยแตกร้าวให้ใช้เกรียง
ปาดผลิตภัณฑ์สีโป๊วอะครีลิคร้อยเปอร์เซ็นชนิดสีขาวอุดร่องรอยดังกล่าว
6.4.7 ทาสีรองพื้นปูนให้ทั่ว 1 รอบ ปล่อยทิ้งไว้นาน 2-3 ชั่วโมง จนสีแห้งสนิท เมื่อจับดูจะไม่
เหนียวมือและเป็นเนื้อเดียวกับปูน
6.4.8 เมื่อสีรองพื้นปูนแห้งสนิทดีแล้ว ควรทาสีใหม่ทับหน้า ซึ่งมีให้เลือกทั้งสีภายใน และ
สีภายนอก โดยวิธีการเลือกสีเปิดดูตามคุ่มือหรือฉลากข้างกระป๋องสี ควรทาบาง ๆ ซ้า 2 รอบ เพื่อให้
สีเรียบเนียน มึควรลงทีเดียวหนา ๆ เพราะจะทาให้เนื้อสีไม่เสมอกัน ผนังจะดูไม่สวยงาม
6.5 การจัดการของเสียอันตราย สารตะกั่วปนเปื้อนของเล่นเด็กในศูนย์เด็กเล็ก (9-13)
ของเสียอันตรายเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร่วมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ผ่านการบาบัดและกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
6.5.1 การดาเนินการ ควรสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคัดแยกขยะ (ของเล่นเด็ก)
1) การคัดแยกเพื่อนากลับไปใช้ใหม่1(reuse/reclaim)1เป็นการกาจัดของเสียอันตราย
บางประเภทที่สามารถรีไซเคิลวัสดุมาใช้ ควรมีการแยกประเภทของเล่นเด็กที่ไม่ใช้แล้ว โดยแยกเป็น
ประเภทที่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ทางเทศบาลหรือชุมชนนาไปรวบรวมและกาจัดต่อไป และที่
นากลับมาใช้ใหม่ได้
2) ของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว แยกเก็บไว้เพื่อรอบาบัด และกาจัดอย่างถูกวิธี
โดยการปรับเสถียร/ฝังกลบ1(stabilization/secure1landfill)1เหมาะสาหรับของเสียอันตรายที่เป็น
ของแข็ง หรือกากตะกอน และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป
3) ไม่ทิ้งของเล่นที่มีสารตะกั่วปนกับของเสียทั่วไป และไม่นาไปเผา ฝังดิน หรือทิ้งลง
ท่อระบายน้า หรือแหล่งนาสาธารณะ
4) การจั ด การของเสี ยด าเนิ น การโดยประสานองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบ
4.1) การคัดแยกประเภท
4.2) การเก็บรวบรวม ทิ้งในภาชนะรองรับขยะอันตราย ณ สถานที่ที่กาหนด เพื่อจะ
ได้เก็บขนไปกาจัดอย่างถูกวิธี
4.3) นาไปกาจัดอย่างปลอดภัย โดยหน่วยงานราชการ
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6.5.2 การดาเนินการในระยะยาวการดูแลป้องกัน ของเล่นปนเปื้อนสารตะกั่ว ในศูนย์เด็กเล็ก
1) ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของเล่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) การดาเนินการจัดซื้อหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
3) ไม่ควรใช้สีนามันทาภายในอาคาร ควรเลือกใช้สีที่ได้มาตรฐาน (มอก.)

.......................................
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บทที่ 7
รูปแบบการจัดการปัญหาการสัมผัสสารตะกั่วในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
:กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
ตั้งอยู่ เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 5 ตาบลตลาดเกรียบ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
หมายเลขโทรศัพท์ 035-264002-18 มีเนื้อทีโ่ ดยประมาณ 2 ไร่ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ 2 ปีครึ่ง
จนถึงระดับ 5 ปี มีจานวนห้องเรียน 3 ห้องเรียน คือ
1) ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1 (ห้องเรียนสีชมพู) เตรียมความพร้อมให้กับเด็กช่วงอายุ
2 ปีครึ่ง-3 ปี
2) ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 (ห้องเรียนสีส้ม)
3) ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 3 (ห้องเรียนสีเหลือง) เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ช่วงอายุ 3-5 ปี โดยเน้นกิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย โดยมีบุคลากร
ทั้งหมดประกอบด้วย รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการศึกษา ครูระดับปฏิบัติการ (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก พีเ่ ลี้ยงเด็ก และภารโรง
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข้าไปช่วยดูแลการจัดการเรียนการสอน
ของเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ทุ ก วั น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ พั ฒ นาตนเองพร้ อ มทุ ก ด้ า นอย่ า งสมดุ ล และ
เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กทุก ๆ ด้าน เพื่อไปสู่ภาคเรียนบังคับ เช่น ด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และภาษา รวมทั้งการฝึกกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการปูพื้นฐาน
หรื อพัฒนาการทักษะที่ จ าเป็น ต่อการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการสังเกต ฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย
ฝึกความพร้อมในการรับฟัง ให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้และเป็นผลต่อการ
พัฒนาต่อไป
กิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบไปด้วย
1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ
2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3) กิจกรรมสร้างสรรค์
4) กิจกรรมเสรี เล่นตามศูนย์
5) กิจกรรมการเล่นกีฬากลางแจ้ง และของเล่นสนาม
6) กิจกรรมเกมการศึกษา
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7.2 ความเป็นมาของการดาเนินการเรื่องการป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก

ภาพที่ 7-1 ภาพป้ายรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
เริ่ ม จากการด าเนิ น การของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต าบลตลาดเกรี ย บเพื่ อ ให้ ผ่ า น
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ด้านความปลอดภัย (1)
ซึ่ง เทศบาลตาบลตลาดเกรี ย บตระหนักและเล็ งเห็ นความส าคัญ ในการสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในชุมชน จึงมีการดาเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่
การสร้างเสริมความปลอดภัยแก่เด็ก โดยเทศบาลตาบลตลาดเกรียบได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากกรมพัฒนาชุมชนจึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเด็กในชุมชนที่เข้ามาเรียน ให้มีพัฒนาการที่สมวัย
รวมทั้งมีความปลอดภัย จึงมีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 6 ด้าน (1)
โดยใช้เวลาในการดาเนินการ 1 ปี ดังนี้
1) ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่
2) การเดินทางปลอดภัย
3) ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย
4) กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
5) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6) การป้องกันภัยจากบุคคลภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7.3 วิธีการดาเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลตลาดเกรีย บ ได้ทางานร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้ องกัน การบาดเจ็ บ ในเด็ ก ภาควิช ากุ มารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี
เพื่ อ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต าบลตลาดเกรี ย บ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย และมาตรฐานสนามเด็กเล่นปลอดภัย ซึ่งการป้องกันรับสารตะกั่วในเด็กนั้น
ได้แทรกหรือบูรณาการร่วมกันในทุกมาตรฐาน โดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
7.3.1 ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่
ก่อสร้ างอาคารใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและในการทาสีอาคารใหม่นั้น ได้กาหนดให้ใช้สีปลอดสารตะกั่วในการทา เพื่อความปลอดภัย
และเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน
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ภาพที่ 7-2 ภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า

ภาพที่ 7-3 ภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

ภาพที่ 7-4 เปลี่ยนสีทาอาคารเป็นสีปลอดสารตะกั่ว
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ภาพที่ 7-5 ทาอาคารเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 7-6 เครื่องเล่นทาสีด้วยสีปลอดสารตะกั่ว
และเป็นพื้นทรายตามมาตรฐานสนามเด็กเล่นปลอดภัย
เมื่อดาเนินการทาสีแล้ว จึงได้มีการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดค่าสารตะกั่วบนพื้นผิว
โดยรับการตรวจจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยตรวจสอบบริเวณผนัง รั้ว และ ของเล่นเด็ก
ผลการตรวจสอบผ่านมาตรฐานที่กาหนดไว้
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ภาพที่ 7-7 ภาพขณะกาลังตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7.3.2 ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบได้คัดเลือกแม่ครัวที่มีความรู้ความสามารถ กระบวนการ
ในการประกอบอาหาร โดยมีการตรวจสุ ขภาพแม่ครัว เป็นประจาทุกปี และแหล่ งวัตถุดิบในการ
ทาอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบได้ รวมถึงการปลูกผักแบบ
ไฮโดรโพรนิคส์ เพื่อให้มั่นใจว่าผักจะไม่ดูดซึม สารตะกั่วที่อยู่ในดินได้ อีกทั้งยังเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
อาหารกลางวั น ใหม่ จากเดิม เป็ น จานสั งกะสี ม าเป็นจานสแตนเลสสตีล เพื่อ ให้ ป ลอดภัย ต่อ การ
รับ ประทานอาหารกลางวัน ของเด็ก มีการเก็บตัวอย่างอาหารไว้อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ
หากเกิดกรณีเด็กป่วยเนื่องจากอาหารเป็นพิษ จะได้นาตัวอย่างอาหารส่งสืบสวนโรคได้ มีการเก็บรักษา
อาหารเสริมนมอย่างถูกวิธี และมีการสุ่มตรวจนมก่อนให้เด็กนักเรียนดื่มทุกครั้ง

ภาพที่ 7-8 ผักปลอดสารพิษที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาเนินการปลูกเอง
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ภาพที่ 7-9 แม่ครัวมีมาตรฐานในการประกอบอาหาร แต่งกายเหมาะสม
และการใช้ภาชนะใส่อาหารเป็นสแตนเลส
7.3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
มีกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กได้ฝึกการล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร
และการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสีสันฉูดฉาด

ภาพที่ 7-10 นักศึกษาพยาบาล จาก สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะกาลังสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
7.3.4 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีการเก็บ ตัว อย่ างอาหารไว้อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อตรวจสอบหากเกิดกรณี เด็กป่ว ย
เนื่องจากอาหารเป็นพิษ ได้นาตัวอย่างอาหารทดสอบจะได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
7.3.5 การป้องกันภัยจากบุคคลภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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7.4. การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียน ในการทิ้งขยะ
ลงถังให้ถูกประเภท และหลี กเลี่ย งการสั มผั สขยะมีพิษ รวมถึงการบริห ารจัดการขยะในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ มีการดาเนินการคัดแยกขยะ โดยแบ่งถังขยะเป็นประเภทต่าง ๆ และดาเนินการจัดเก็บขยะ
ส่ งไปดาเนิ น การกาจั ด ที่ศูน ย์ จั ดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุ ธ ยา ตาบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

ภาพที่ 7-11 เด็กนักเรียนทิ้งขยะลงถังตามประเภทขยะ

ภาพที่ 7-12 การคัดแยกขยะตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน
7.5 การส่งต่อองค์ความรู้
จากการดาเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ จนผ่านมาตรฐาน
การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง161ด้านความปลอดภัย จึง ได้มี
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและนอกประเทศ ได้ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัย และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย อาทิเช่น คณะศึกษาดูงานจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรุ่นที่ 27/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือคณะแพทย์และพยาบาลจาก
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาวและสหรัฐ อเมริกา ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยเทศบาล

7-8
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

ตาบลตลาดเกรียบและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ รวมถึงเป็นสถานที่
ศึกษาดูงานของหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 7-13 คณะศึกษาดูงาน จากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
รุ่นที่ 27/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ภาพที่ 17-14 คณะแพทย์และพยาบาลจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ และเยี่ยมชม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ

ภาพที่ 17-15 หลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีศึกษาดูงาน
ชุมชนปลอดภัยเทศบาลตาบลตลาดเกรียบและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
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7.6 บทสรุป
จากการริเริ่มดาเนินการของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู ตลอดจนชุมชนตลาดเกรียบ
ในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ด้านความปลอดภัย นั้น สามารถป้องกันการสัมผัส
สารตะกั่วในเด็กได้ โดยศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดเกรียบได้ทางานร่วมกับชุมชน และ
ผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก โดยการประชาสัมพันธ์ครอบครัวเด็ก และการเสริมสร้าง
การตระหนักรู้ในเด็กเอง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ จึงทาให้
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยจากการสัมผัสสารตะกั่ว และเติบโตไปเป็นกาลังของชาติ
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

…………………………………..
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1. กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กอายุ 6-72 เดือน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานที่มีสารตะกั่ว ในจังหวัดสมุทรปราการ
โดย พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงงานผลิตแบตเตอรี่/โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ไม่ได้
ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บางแห่งมีชุมชนบ้านพักอาศัย รวมถึงโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับ
โรงงานด้วย ยังไม่เคยมีการสารวจระดับสารตะกั่วในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่ งนับ ว่าเป็ นประชากรกลุ่มอ่อนไหว 1(vulnerable1population)1สารตะกั่ว
สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเด็กได้ง่าย และสามารถเกิดผลกระทบต่อระดับสติปัญญาได้แม้ระดับ
ตะกั่ ว ในเลื อ ดอยู่ ใ นช่ ว งต่ า 1 ๆ 1 (The1 Centers1 for1 Disease1 Control1 and1 Prevention1 :1 CDC1
กาหนดว่าระดับตะกั่วในเลือดไม่ควรเกิน 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร) สารตะกั่วนอกจากจะมีแหล่งกาเนิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยั งอาจปนเปื้อนมากับผู้ปกครองซึ่งทางานเกี่ยวกับตะกั่ว นอกจากนี้
อาจมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หรือโรงเรียนด้วย เช่น ในสีทาอาคาร สีทา
เครื่องเล่น/ของเล่นเด็ก ภาชนะ ตู้น้าดื่ม เป็นต้น
1.1.1 วัตถุประสงค์
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ด และปั จ จั ย เสี่ ย ง
ที่เกี่ยวข้องของการสัมผัสสารตะกั่วของประชาชนในชุมชน โดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 6-72 เดือน
ในศูน ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก และโรงเรี ยนที่ตั้งอยู่ใกล้ กับโรงงานที่มีส ารตะกั่ว ภายในรั ศมี 1 กิโ ลเมตร
โดยกาหนดพื้นที่สารวจ121พื้นที่1คือ1อาเภอเมือง1และอาเภอบางพลี1เนื่องจากเป็นอาเภอที่มีจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด
1.1.2 วิธีการศึกษา
1) ประเภทการศึกษา1:1cross sectional study
2) ประชากร:1เด็กอายุ16-721เดือน ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ที่ตั้ง
อยู่ ใ นรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร จากโรงงานที่ มี ส ารตะกั่ ว ในอ าเภอเมื อ ง และอ าเภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
3) กลุ่มตัวอย่าง: 1เด็กอายุ16-721เดือน ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ที่ ตั้ งอยู่ ใ นรั ศมี 1 กิ โ ลเมตร จากโรงงานที่ มี ส ารตะกั่ ว ในอ าเภอเมื อง และอ าเภอบางพลี จั งหวั ด
สมุทรปราการ ที่มีคะแนนความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป จานวน 700 คน
4) การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ที่เข้าร่วมการวิจัย
4.1) คั ด เลื อ กรายชื่ อ โรงงานที่ มี ส ารตะกั่ ว และโรงงานที่ ค าดว่ า มี ต ะกั่ ว
ในกระบวนการผลิตในอาเภอเมือง และอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากฐานข้อมูลในเว็ บไซต์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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4.2) หาพิกัดโรงงาน คานวณระยะห่างจากโรงงานไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียน แล้วคัดเลือกเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จากโรงงาน
ดังกล่าว นับเด็กอายุ 6-72 เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนดังกล่าวเป็นประชากรเป้าหมาย
(target population)
4.3) กาหนดประชากรตัว อย่าง (sample) โดยคานวณคะแนนความเสี่ยง
ด้วยการถ่วงน้าหนักคะแนน1(weight1score)1พิจารณาความเสี่ยงจาก131ปัจจัย1ได้แก่1ระยะห่างจากโรงงาน
จานวนโรงงานในรัศมี111กิโลเมตร1ประเภทกิจการของโรงงานนั้น1เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนที่มี
คะแนนความเสี่ยงรวมตั้งแต่141คะแนนขึ้นไป1แล้วเลือกเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนนั้น1ๆ1
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน17001คน
5) สารวจสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5.1) ตรวจวัดสารตะกั่วในอากาศ
5.2) ตรวจวัดฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว (โดยใช้ wipe technique)
6) ประสานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก /โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ โ รงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตาบล (รพสต.) ในพื้นที่ ทาหนังสือขอความยินยอมจากผู้ปกครองในการเจาะเลือดเด็ก
7) ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อมที่อาจ
เป็นปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัสสารตะกั่ว ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางการคัดกรองสารตะกั่วโดยราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557
8) ประเมิ น ภาวะโภชนาการโดยชั่ งน้ าหนั ก 1 และวั ดส่ ว นสู งโดยวิ ธี มาตรฐาน
โดยแพทย์ผู้วิจัย1และแพทย์ผู้ช่วยวิจัย
9) เก็ บ ตั ว อย่ างเลื อดของเด็ กกลุ่ มตั ว อย่ าง โดยการเจาะทางหลอดเลื อ ดด า 1
ปริมาณ 3-5 มิลลิลิตร เพื่อส่งตรวจระดับตะกั่วในเลือดด้วยวิธี 1atomic1absorption1spectrometry1
และส่งตรวจ complete blood count
1.1.3 ผลการศึกษา
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนที่มีคะแนนความเสี่ยงรวมตั้งแต่141คะแนนขึ้นไป
และผู้บริหารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย มีทั้งสิ้น 3 แห่ง ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง 2 แห่ง และอาเภอบางพลี 1 แห่ง
ทั้งสามแห่ งตั้ ง อยู่ ภ ายในรั ศ มี 1 11กิ โ ลเมตร 1 จากโรงงานรีไ ซเคิ ล แบตเตอรี่ ต ะกั่ ว กรด โรงงานผลิ ต
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด และโรงงานผลิตตะกั่วถ่วงล้อ ตามลาดับ
2) ผลตรวจวัดสารตะกั่วในอากาศ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสามแห่ง
รวมจานวน1151ตัวอย่าง1พบว่าทั้งหมดมีค่าไม่เกินมาตรฐาน 1ค่าเฉลี่ยสารตะกั่วในอากาศทั้งสามแห่ง
คือ 0.001 และค่าสูงสุดที่วัดได้ คือ 0.002
3) ผลตรวจวัดฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว1โดย1wipe1technique1ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนทั้งสามแห่งจานวนทั้งสิ้น 56 ตัวอย่าง พบค่าเฉลี่ยฝุ่นตะกั่ว12.53125.271และ13.731ไมโครกรัม
ต่ อตั วอย่ าง ตามล าดั บ ค่ า ฝุ่ นตะกั่ วสู งสุ ดที่ วั ดได้ 1คื อ13851ไมโครกรั มต่ อตั วอย่ าง 1ซึ่ งเก็ บตั วอย่ าง
จากกระถางต้นไม้ทาสีเหลืองที่ตั้งอยู่บริเวณเด็กเล่นนอกห้องเรียน 1นอกจากนี้พบว่า1มี1101ตัวอย่าง
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(ร้ อยละ 117.9)1ที่ วัดได้ค่า ฝุ่ นตะกั่วสู งเกิน14.31ไมโครกรัม1(acceptable1surface1level1อ้ างอิ งจาก
NIOSH) เป็นตัวอย่างจากโรงเรียน B และ โรงเรียน C จานวน 7 และ 3 ตัวอย่าง ตามลาดับ
4) ผลการตรวจเลือดเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนทั้งสามแห่ง ผู้ปกครอง
ยินยอมจานวนทั้งสิ้น 255 คน จาก 700 คน อายุ 34 ถึง 86 เดือน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4 น้าหนักตัว
เฉลี่ย120.21กิโลกรัม1ส่วนสูงเฉลี่ย 1112.91เซนติเมตร 1ค่าระดับฮีโมโกลบินในเลือดเฉลี่ย 112.11และ
ค่าระดับตะกั่วในเลือดเฉลี่ย15.01ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร พบเด็กร้อยละ136.91มีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่า
51ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนแห่งแรก มีค่าเฉลี่ยระดั บตะกั่วในเลือด
สูงกว่าอีกสองแห่ง 1กล่าวคือ16.214.191และ14.121ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 1ตามลาดับ 1เด็กที่มีระดับ
ตะกั่ว ในเลื อดสู งที่สุดคือ 122.51ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 1เป็นเด็กที่มีบิดาและมารดาทางานเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่
1.1.4 สรุปและข้อเสนอแนะ
ระดับตะกั่วในเลือดของเด็กในแต่ ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ไม่สอดคล้อง
กับระดับสารตะกั่วที่ตรวจวัดในอากาศบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน และระดับฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว
ที่วัดด้วย wipe technique แต่พบว่า เด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงสุดมีผู้ปกครองทาอาชีพเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ ดั ง นั้ น ควรขยายผลการส ารวจไปสู่ กลุ่ มเด็ กที่ มี ผู้ ปกครองท าอาชี พเกี่ ยวกั บแบตเตอรี่
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วสู่บุตรหลานในครอบครัว
กรณีศึกษาที่ 2 เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย ปีพ.ศ. 2558
เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
โดย นายสราวุธ เอกอาพัน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
จากสถานการณ์ปัญหาการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กนั้นเป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ ได้ให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกาย และสติปัญญาของเด็กในระยะยาว กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทุกแห่งในการเฝ้าระวัง และป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัย โดยงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่191นครราชสีมา ได้ตระหนักและให้
ความร่วมมือร่วมโครงการเฝ้าระวัง และป้องกันการสัมผัส สารตะกั่วในเด็กปฐมวัย โดยการสารวจ
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์การปนเปื้อน
สารตะกั่วในสภาพแวดล้อมก่อนจะทาให้ระบบนั้น ๆ เกิดขึ้น และขยายผลการดาเนินงานไปพื้นที่อื่น
ในปีต่อไป
1.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินการปนเปื้อนสารตะกั่วในสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) เพื่ อ ประเมิ น การปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในสภาพแวดล้ อ มของหลั ง คาเรื อ น
เด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองทางานสัมผัส หรือเกี่ยวข้องกับตะกั่ว
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1.2.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับและเกิดขึ้น
1) ทราบผลการปนเปื้อนสารตะกั่วในสภาพแวดล้ อมของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
และสภาพแวดล้อมของหลังคาเรือนเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองทางานสัมผัส หรือเกี่ยวข้องกับตะกั่ว
2) เกิดกิจ กรรมการเฝ้ า ระวัง และป้องกันการสั มผั ส สารตะกั่ว ในเด็กปฐมวั ย
ปี พ.ศ. 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
1.2.3 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย และการกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง ดาเนินการดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่มีการใช้สีน้ามันทาอาคารภายใน หรือภายนอก
ทาเครื่องเล่น ทารั้ว ทาเหล็ก โดยเฉพาะสีแดง สีเหลือง สีสดใสต่าง ๆ ฯลฯ หากพบเห็นการหลุดลอก
ของสี น้ามัน หรื อเป็น ศูน ย์ที่มีลักษณะเก่าสี เริ่มจาง หลุดออกมาเป็นฝุ่ นผง และใช้ของเล่ นที่ไม่ได้
มาตรฐานจัดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 1ในพื้นที่141จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 191โดยคัดเลือก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาดาเนินการอย่างน้อย121แห่งต่อจังหวัด รวมทั้งสิ้นจานวน181แห่ง1โดยเลือกจุด
ที่เด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วมากที่สุด ได้แก่ พื้นห้องที่เด็ก 1ๆ1และคุณครูทากิจกรรม
บริเวณเครื่องเล่นเด็ก ของเล่ นเด็ก ที่นอนเด็ก รั้วเหล็ก/รั้วไม้ที่ทาสีน้ามัน ชั้นวางของ ขอบประตู/
หน้าต่าง/วงกบที่ทาสีน้ามัน เป็นต้น กรณีการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครอง
ทางานสัมผัสสารตะกั่วให้ทาการตรวจประเมินการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณพื้นผิว
2) หลักคาเรือนเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองทางานสัมผัสกับสารตะกั่วในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ และบุรีรัมย์จานวน 131แหล่งพื้นที่เสี่ยง1คือ1ชัยภูมิ-บัดกรีสังกะสีด้วยตะกั่ว และบุรีรัมย์-ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกจุดที่เด็กมีโอกาสเสี่ย งต่อการสัมผัสสารตะกั่วมากที่สุด 1ได้แก่1ชุดทางานของ
พ่อแม่ที่ยังไม่ผ่านการซักทาความสะอาด เสื้อ กางเกง บริเวณที่เก็บเสื้อผ้าก่อนซัก และพื้นห้องที่เด็กนอน
หรือห้องนั่งเล่น
การประเมินปริมาณสารตะกั่วในสภาพแวดล้อม
ใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในพื้นผิว (lead in surface wipe samples)
ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างฝุ่นในพื้นผิว หรือบริเวณที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนจากฝุ่นตะกั่ว ในพื้นที่1100
ตารางเซนติเมตร/จุดเก็บ เพื่อนาไปวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ NIOSH method 9100 ผลเทียบ
ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ (acceptable surface level) ดังนี้
ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
(acceptable surface level)
พื้นที่ทางาน/หรือบ้าน
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

เกี่ยวข้องกับตะกั่ว
µg/100 cm2
26.9
26.9

ไม่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว
µg /100 cm2
4.3
4.3
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1.2.4 ผลการศึกษา
1) ผลการวัดปริมาณสารตะกั่วในสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัด

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ที่ตั้ง

นครราชสีมา ศพด.เทศบาลเสิงสาง อ.เสิงสาง
ศพด.อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
ชัยภูมิ
ศพด.บ้านไทรงาม อบต.นาเสียว
ศพด.เทศบาลลาดใหญ่ อ.เมือง
บุรีรัมย์ ศพด.บ้านหนองโบสถ์ อ.นางรอง

สุรินทร์
เขตฯ 9

ศพด.บ้านบัลลังก์ อ.เมือง
ศพด.บ้านดงเค็ง อ.รัตนบุรี
ศพด.บ้านช าปะโต อ.บัวเชด
8 แห่ง

จานวน
ตัวอย่าง
(ตัวอย่าง)
10
9
8
8
8

จานวน
ตัวอย่าง
มีค่าเกิน
มาตรฐาน
(ตัวอย่าง)
2
1
2
2
3

8
8
8
67

1
1
1
13

จุดเก็บที่เกินค่ามาตรฐาน

ขอบประตู/เสาทางเดินระหว่าง อาคาร
ชั้นวางกระเป๋า
ขอบประตู/รั้ว
ขอบประตู/เครื่องเล่นเด็กในอาคาร
ชั้นวางกระเป๋า/ผนังห้อง/เครื่องเล่นสนาม
ขอบประตู
ชั้นวางกระเป๋า
เครื่องเล่นเด็กสนาม
ขอบประตู เสาทางเดินระหว่าง อาคาร
ชั้นวางกระเป๋า รั้ว ผนังห้อง เครือ่ งเล่นเด็ก
ในอาคาร และเครื่องเล่นเด็กสนาม

จากผลการวัดปริมาณสารตะกั่วในสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 8 แห่ง
ตัว อย่ า งทั้ ง สิ้ น จ านวน 1 671 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป้ า หมายทุ ก แห่ ง (ร้ อ ยละ 100)
มีตัวอย่างเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ พื้นที่ทางาน/หรือบ้าน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับตะกั่วที่ระดับ14.31ไมโครกรัมต่อหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตร 1(µg/1001cm2)1จานวนทั้งสิ้นจานวน
13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.40 โดยจุดเก็บที่พบสารตะกั่วปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ ขอบประตู
เสาทางเดินระหว่างอาคาร ชั้นวางกระเป๋า รั้ว ผนังห้อง เครื่องเล่นเด็กในอาคาร และเครื่องเล่นเด็กสนาม
2) ผลการวัดปริมาณสารตะกั่วในสภาพแวดล้อมของหลังคาเรือนเด็กปฐมวัย
ที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพสัมผัสตะกั่ว
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จังหวัด

ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

2 จังหวัด

จานวน
จานวนหลังคา
กิจการเสี่ยง
หลังคาเรือน/ เรือน/ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
มีค่าเกิน
(หลัง/
มาตรฐาน
ตัวอย่าง)
(หลัง/
ตัวอย่าง)
0/0 *
บัดกรีสังกะสีด้วยตะกั่ว
5 / 19
ต.โนนสาราญ อ.เมือง
2 / 3 **
0/0 *
คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต.
5 / 20
แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
1 / 1 **
0/0 *
คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต.
5 / 20
บ้านเป้า อ.พุทไธสง
0/0 **
0/0 *
3 พื้นที่เสี่ยง

15 / 59

3 / 4 **

จุดเก็บที่เกินค่ามาตรฐาน

เสื้อ–กางเกงผู้ปกครอง
พื้นที่นั่งเล่นของครอบครัว
เสื้อ–กางเกงผู้ปกครอง
พื้นที่นั่งเล่นของครอบครัว

หมายเหตุ: เมื่อเทียบค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ (acceptable surface level)
* พื้นที่ทางาน/หรือบ้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ข้องกับตะกั่ว
** พื้นที่ทางาน/หรือบ้าน, อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว
จากผลการวัดปริมาณสารตะกั่วในสภาพแวดล้อมของหลังคาเรือนเด็กปฐมวัย
ที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพสัมผัส สารตะกั่วจานวน 15 หลังคาเรือน 3 พื้นที่เสี่ยงใน 2 จังหวัด ได้แก่
ชัยภูมิ-กิจการบัดกรีสังกะสีด้วยตะกั่ว ตาบลโนนสาราญ อาเภอเมือง และบุรีรัมย์-กิจการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาบลแดงใหญ่ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตาบลบ้านเป้า
อาเภอพุทไธสง ไม่พบตัว อย่ างเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 1พื้นที่ทางานหรือบ้าน 1อุปกรณ์1หรือ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วที่ระดับ 126.91ไมโครกรัมต่อหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตร แต่เมื่อเทียบค่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ พื้นที่ทางาน หรือบ้าน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องกับตะกั่วที่ระดับ 4.3
ไมโครกรัมต่อหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตร จะพบตัวอย่างที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่เสี่ยงตะกั่ว ได้แก่
กิจการบัดกรี สังกะสี ด้วยตะกั่ว ตาบลโนนสาราญ อาเภอเมือง จั งหวัดชัยภูมิ และกิจการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาบลแดงใหญ่ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จั งหวัดบุรีรัมย์1จานวน 141ตัว อย่าง1ใน 13
หลังคาเรื อน โดยจุ ดเก็บที่พบสารตะกั่วปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 1(4.31ไมโครกรัมต่อ
หนึ่งร้อยตารางเซนติเมตร) ได้แก่ เสื้อ-กางเกงทางานของผู้ปกครอง และพื้นที่นั่งเล่นของครอบครัว

ภาคผนวก-7
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

1.2.5 สิ่งที่จะดาเนินการต่อไป
1) ประสานคืนข้อมูล ฯ พร้อมขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กปฐมวัยในพื้นที่ผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการ
สุขภาพที่ 9 เพื่อขอความร่วมมือดาเนินการป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กปฐมวัย
2) จัดทาเอกสารการป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กปฐมวัย เพื่อจัดส่ง
และประสานความร่วมมือในการป้องกันจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่งในเขตบริการสุขภาพที่ 9
ผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพื่อขอความร่วมมือดาเนินการป้องกันการ
สัมผัสสารตะกั่ว และลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กปฐมวัย
3) ประสานความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 191นครราชสีมา เพื่อดาเนินการป้องกันการ
สัมผัสสารตะกั่ว และลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็กปฐมวัย
1.2.6 ข้อเสนอแนะ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และหน่วยงาน
ที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับ กรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดนโยบาย ทิศทาง และ
แนวทางการดาเนินงาน ฯ ของประเทศ
กรณีศึกษาที่ 3 เรื่อง การศึกษาแหล่งการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โดย นายวินัย ทองชุบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
จากรายงานการพบสารตะกั่ว ในเลือดเด็กพม่าที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพบริเวณชายแดน
ติดกับประเทศไทยสู งเกินมาตรฐานที่กาหนด ทาให้ไทยต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบร่างกายของเด็ก
ในอาเภออุ้มผาง จั งหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ทาการตรวจระดับตะกั่ว
ในเลือดเด็กอายุ 8-11 ปี จานวน 220 คน และปี พ.ศ. 2554 ตรวจระดับตะกั่วในเลือดเด็กอายุ 1-2 ขวบ
จานวน 225 คน โดยจานวนนี้เป็นเด็กรายใหม่ จานวน 151 คน ผลการตรวจพบว่า ร้อยละ 60
มีระดับตะกั่วในเลือดเกิน 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ดังนั้นในปี พ.ศ. 2555 สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 2 จังหวัดพิษณุโ ลก ได้ล งดาเนิ นการศึกษาหาสาเหตุที่ทาให้เด็ก ในอาเภออุ้มผาง จั งหวัด ตาก
มีระดับตะกั่วในเลือดสูง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็กต่อไป
1.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึก ษาปริ มาณและปัจ จั ยที่ มี ผ ลต่ อการได้ รับ สารตะกั่ ว สู่ ร่ า งกายของเด็ ก
บริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศไทย (อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก)
1.3.2 วิธีการดาเนินงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของเด็กกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
แหล่งน้าธรรมชาติ น้าดื่มบริโภค อาหารบริโภค ยารักษาโรคในเด็ก (แผนโบราณ) และภาชนะหุงต้มอาหาร
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1.3.3 ผลการดาเนินงาน
จากการวิ เ คราะห์ แ ละเก็ บ รวบรวมผลการศึ ก ษาค้ น หาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในชีวิตประจาวันของเด็กการนาเข้าสารตะกั่วสู่ร่างกาย ได้ดังนี้
1) แหล่งน้าธรรมชาติ
จากการวิเคราะห์หาสารตะกั่วในแหล่งน้าธรรมชาติที่ประกอบด้วย แหล่งน้า
ผิวดิน ตะกอนดิน และพืชห่วงโซ่อาหารที่เจริญเติบโตใกล้แหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่อาเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก พบปริมาณสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐานกาหนด สอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษ
ปริ มาณสารตะกั่วในน้ าผิ วดินแต่ ละภาค1ส่ วนใหญ่ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด (กาหนดไม่เกิน 0.05
มิลลิกรัมต่อลิตร) เนื่องจากสารตะกั่วไม่ละลายน้า และมีน้าหนักมากจึงตกสะสมไม่ละลาย
2) น้าบริโภคสาหรับครัวเรือน
จากการวิเคราะห์หาสารตะกั่วในน้าบริโภคสาหรับครัวเรือนที่ประกอบด้วย
แหล่ งน้ าดิบ จากล าธาร และน้ าประปาหมู่บ้าน พบปริมาณสารตะกั่ว ไม่เกินค่ามาตรฐานกาหนด
อาจเนื่องด้วยอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ส่ วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าหรือเขตชนบทไกลจากสังคมเมือง
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ1พบว่า1ฝุ่นตะกั่วในบรรยากาศ 1หรือน้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรือน้าทิ้งจากชุมชน และกากแร่ตะกั่ว ในพื้นที่เขตเมืองจะเป็นแหล่งที่มาของ
การปนเปื้อนในน้า หรือการชะล้างสารตะกั่วจากอนุภาคของดินหลังจากฝนตก น้าฝนจะพาสารตะกั่ว
ปนเปื้อนในน้าได้จึงทาให้ปริมาณสารตะกั่วในพื้นที่อาเภออุ้มผางในแหล่งน้าธรรมชาติค่อนข้างน้อย
3) ยารักษาโรคในเด็ก
ปั จ จั ย เสี่ ย ง หรื อ สิ่ ง คุ ก คามส าหรั บ เด็ ก คื อ ยารั ก ษาโรคชนิ ด สมุ น ไพร
ที่มีจาหน่าย 1และนิย มใช้ในพื้นที่ช ายแดนติดประเทศเมียนมาร์ พบว่า ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและยารักษาโรค จานวน 9 ตัวอย่าง ทั้งในผลิตภัณฑ์ บรรจุแบบเป็นผง-เม็ด
ครีมทา ตรวจพบปริมาณสารตะกั่วอยู่ในเกณฑ์กาหนดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กาหนด
ไม่ให้มีปริมาณสารตะกั่วเจือปนไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน 1(ppm)1(แต่เมื่อวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวัง
การนาเข้าสารตะกั่วสู่ร่างกายใช้กับเด็กเล็ก ยาสมุนไพรอาจต้องพิจารณาลดความเสี่ยงเข้าสู่ร่างกายต่อไป
และอาจพบการปนเปื้อนสารตะกั่ว ในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร อาจพบจากขั้นตอนการแปรรูป
วัตถุดิบ การอบ การบด การพักกักเก็บเพื่อบรรจุ เนื่องจากภาชนะที่ใส่วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานที่หาซื้อ
ได้ง่าย และนิยมใช้ภายในประเทศ เมื่อผ่านความร้อนอาจมีโอกาสสารตะกั่วละลายปนเปื้อนออกมา
จากภาชนะได้)
4) ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร
จากการวิเ คราะห์ ห าสารตะกั่ ว ในผลิ ตภั ณ ฑ์ ป รุ งอาหารในครั ว เรื อนพื้ น ที่
พบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเป็นวิถีชีวิตการอยู่อาศัย และวัฒนธรรมการบริโภคตามชาติพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่
อาศัยตามชายแดนไทย จังหวัดตาก ได้แก่ การปรุงอาหารในชีวิตประจาวัน ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
อาหารจ านวน 2 ตัวอย่ าง ได้แก่ ปลาหมักหรือปลาร้า และปูนกินหมาก ไม่พบปริมาณสารตะกั่ว
เกินเกณฑ์กาหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปื้อน โดยตรวจพบตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม แต่สาหรับ
เครื่องปรุงรสอาหาร ผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร จานวน 4 ตัวอย่าง ทั้งในรูปของ
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ผงแป้ง และชนิดเกร็ด พบว่า พริกป่น (chilli powder) มีปริมาณตะกั่ว 0.7 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์กาหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่ตรวจพบปริมาณสารตะกั่วเกินเกณฑ์กาหนด
ได้แก่ เครื่องเทศกลิ่นฉุ น1(red1cooking1powder)1ขัณฑสกร1(saccharin)1และขมิ้น ผง1(turmeric
powder) ตรวจพบปริมาณสารตะกั่วเกินเกณฑ์กาหนด มีค่า 395, 5.4 และ 3.0 ส่วนในล้านส่วน
5) ภาชนะประกอบอาหาร
จากผลการทดสอบภาชนะเก่าและใหม่ ตลอดจนภาชนะดัดแปลงที่สารวจ
และเก็บตัวอย่างภายในครัวเรือน พบ สารตะกั่วปนเปื้อนสูงสุด คือ กระทะ รองลงมา ได้แก่ หม้อแขก
พบว่า บริเวณผิวเคลือบกระทะมีปริมาณสารตะกั่ว 859.57 ส่วนในล้านส่วน รองลงมา ได้แก่ ก้นกระทะ
และเนื้ อในกระทะ ส าหรั บ หม้อแขกพบบริเวณฝาหม้อ มีปริมาณสารตะกั่ว สู งสุ ด ปริมาณ 452.06
ส่วนในล้านส่วน ซึ่งวัสดุอลูมิเนียมดังกล่าวจะเป็นภาชนะรองรับอาหาร หรือบรรจุน้าต้มสุก หุงข้าว
นึ่ ง ขนม และราคาถูก เป็ น ที่นิ ย มใช้ ทุ ก ครัว เรื อ นในพื้ นที่ ช ายแดนไทย ส่ ว นใหญ่ ประกอบอาหาร
ในชีวิตประจาวันให้เด็กรับประทานทุกมื้อแต่ละวัน สาเหตุนี้ทาให้ต้องรีบแก้ไขปัญหาภาชนะประกอบอาหาร
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐาน เช่ น เดี ย วกั บ ในประเทศเยอรมนี ที่ พ บการปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในน้ าดื่ ม จาก
ท่อน้าประปา จึงได้ดาเนินโครงการเปลี่ยนท่อน้าที่มีส่วนประกอบของตะกั่วอย่างเร่งด่วนทั่วประเทศ
1.3.4 สรุปผล
จากการศึกษาปัจจัยนาเข้าสารตะกั่วสู่ร่างกายของเด็กชายแดน พบว่า ดินที่บ้าน
เด็กอาศัยมีปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนเพียง 93.81 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./ก.ก.) ซึ่งไม่เกินเกณฑ์
กาหนด ผลวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินในแหล่งน้าธรรมชาติมีปริมาณสารตะกั่วต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(กาหนดไม่เกิน 0.05 มิล ลิกรั มต่อลิตร) ปริมาณสารตะกั่ว ในน้าอุปโภคบริโ ภคซึ่งบริบทของพื้นที่
อาเภออุ้มผางส่ว นใหญ่บริโภคโดยตรงจากแหล่งน้าที่ไหลตามธรรมชาติ และบางส่วนบริโภคจาก
แหล่งน้าประปาหมู่บ้าน ซึ่งทั้ง 2 แหล่ง ตรวจพบปริมาณสารตะกั่วในน้าบริโภคอยู่ในเกณฑ์กาหนด
จากการศึกษาปัจจัยนาเข้าปัจจัยหนึ่งที่ได้รับสารตะกั่วจากการใช้ภาชนะหุงต้มอาหาร
ชนิ ดท าจากโลหะ “อลู มิเนี ย มที่ ไม่ได้ มาตรฐาน” ซึ่ง มีจาหน่ายตามชายแดน พบว่า กระทะใหม่
ปลดปล่อยสารละลายตะกั่วออกจากภาชนะได้มากที่สุด ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มใช้งาน ปริมาณสารตะกั่ว
ที่ ต รวจพบในช่ ว ง0.18-0.851ส่ ว นในล้ า นส่ ว น 1เกิ น กว่ า มาตรฐานก าหนดสู ง สุ ด 11421เท่ า
(ASTM1C1738-94 Reapproved12006 ไม่เกิน10.0061ppm) 1และในเนื้อภาชนะรูปของแข็งมีตะกั่ว
เป็นองค์ประกอบ 907.391ส่วนในล้านส่วน ซึ่งคุณสมบัติภาชนะหุงต้มอาหารทุกชนิดไม่ควรมีส่วนผสม
ของตะกั่วเป็นองค์ประกอบในภาชนะ (ปัจจุบันมีมาตรฐานเฉพาะภาชนะโลหะไร้สนิมหรือสแตนเลสสตีล
กาหนดไว้เท่านั้ น) สาหรับในภาชนะหม้อแขกใหม่จะปลดปล่อยสารละลายตะกั่วออกจากภาชนะ
ได้มากที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทดสอบจนถึงครั้งที่ 12 ตรวจพบปริมาณในช่วง 0.09-0.25 ส่วนในล้านส่วน
เมื่อเทียบแล้ว เกินกว่ามาตรฐานกาหนดสูงสุด และในเนื้อภาชนะรูปของแข็งมีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ
389.74 ส่วนในล้านส่วน ผลวิเคราะห์สอดคล้องกับกระทะอลูมิเนียมที่ไม่ได้มาตรฐาน ถ้าจาแนกพื้นที่ผิว
และการใช้ประโยชน์ พบว่า กระทะตรวจพบสารตะกั่วสูงสุดบริเวณผิวเคลือบกระทะปริมาณ 859.57
ส่วนในล้านส่วน รองลงมา ได้แก่ ก้นกระทะ และเนื้อในกระทะ ปริมาณ 807.18 และ 773.59 ส่วนในล้านส่วน
ตามลาดับ และหม้อแขกใหม่ที่ได้ทดสอบ พบว่า ฝาหม้อจะมีปริมาณสารตะกั่วมากกว่าตัวหม้อแขก
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ปริมาณ 452.06 ส่วนในล้านส่วน รองลงมาได้แก่ เนื้อในฝาหม้อแขก เนื้อในหม้อแขก และผิวเคลือบ
หม้อแขก
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เมื่อตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาชนะเก่าที่มีประจา
ครัวเรือนของเด็กที่มีผลสารตะกั่วปนเปื้อนเกินมาตรฐานกาหนด พบว่า ผลตรวจวิเคราะห์ภาชนะหุงต้ม
อาหาร (เก่า) จ านวน 3 ใบ พบว่า หม้อแขกเก่ามีองค์ประกอบตะกั่วในเนื้อภาชนะ (รูปของแข็ง)
ปริมาณ 828.68-870.89 ส่วนในล้านส่วน และทดสอบสารละลายตะกั่วชะล้างออกมาปริมาณ 0.04-0.05
ส่วนในล้านส่วน สอดคล้องกับกระทะเก่ามีองค์ประกอบตะกั่วในเนื้อภาชนะปริมาณ 662.89 ส่วนในล้านส่วน
โดยแรกทดสอบพบปริมาณสารตะกั่วละลายออกมาปริมาณ 0.06 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบ
แล้ ว เกิน มาตรฐานกาหนดประมาณ 1101เท่า1และพบว่า 1อายุการใช้งานของภาชนะหุงต้มที่ไม่ได้
มาตรฐานมีอายุกว่า 10 ปี สูงสุด 181ปี1ใช้งานมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนาภาชนะเก่าดัดแปลง
เจาะรูก้นหม้อแขก ดัดแปลงเป็นซึ้งสาหรับนึ่งอาหาร และขนมให้เด็กสมาชิกในครัวเรือน
จากการศึกษาครั้ งนี้จึ งคาดว่า ปัจจัยการรับสั มผั สสารตะกั่วในเด็ก บริเวณพื้นที่
ชายแดนประเทศไทย อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก น่าจะเกิดจากการใช้ภาชนะหุงต้มอาหาร ซึ่งต้องอาศัย
การศึกษาทางระบาดวิทยาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
1.3.5 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงาน
1.1) สาหรับด้านสาธารณสุข ควรมีการเฝ้าระวังทั้งทางชีวภาพและพัฒนาการ
สมวัยทางสมองสติปัญญา การป้องกันและควบคุมโรค สร้างมาตรการคัด กรองสุขภาพในเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนวิธีการรักษาเฉพาะทาง ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ต่อไป
1.2) สาหรับด้านการศึกษา ควรมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ และการปฏิบัติ
ในการลดความเสี่ยงจากภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน บูรณาการกับนโยบายของรัฐบาลสอดแทรก
ไปกับ วิช าในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ 8 กลุ่ มสาระ ให้ นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับการมีส่ ว นร่ว มของ
ผู้ปกครองตลอดจนคัดกรองพัฒนาการเรียนรู้และร่างกายในเด็กอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเปลี่ยนรอยต่อสถานศึกษาที่ระดับสูงขึ้นเป็นประจาทุกปี
ต่อเนื่องไป
1.3) ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรเข้ ม งวด สร้ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
เพื่อกาหนดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ยารักษาโรค ภายในพื้นที่
เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้เดิม โดยออกตรวจ เฝ้า คุม บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ต่อไป
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1) ควรผลักดันนโยบายการเฝ้าระวังสารตะกั่วในเด็กพื้นที่ชายแดน (กรณีพิเศษ)
กาหนดตัวชี้วัดอัตราการตรวจพบสารตะกั่วในเลือดเกินค่าอ้างอิงที่กาหนด (มากกว่า 1101ไมโครกรัม
ต่ อ เดซิ ลิ ต ร) เช่ น ไม่ ค วรเกิ น ร้ อ ยละ 15 ของประชากรเด็ ก ในพื้ น ที่ เพื่ อ ง่ า ยแก่ ก ารจั ด การทาง
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการปกครอง และสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
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2.2) ควรผลักดันนโยบายข้อกฎหมายกาหนดมาตรฐานในร้านจาหน่ายประเภท
ภาชนะบรรจุอาหาร หุงต้มอาหาร แสดงตราสัญลักษณ์หรือแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานจาหน่ายภายในร้าน
การมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดต่อเนื่องตลอดไป
3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1) ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นอายุ ก ารใช้ ง านของภาชนะหุ ง ต้ ม อาหาร
ท าจากอลู มิ เ นี ย มไม่ ไ ด้ ม าตรฐานตามชายแดนไทยเพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว จากการ
รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยภาชนะเหล่านี้
3.2) ควรมี ก ารศึ ก ษาการสร้ า งนโยบายลดสิ่ ง คุ ก คามต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังร่วมกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน เช่น การควบคุมการนาเข้า หรือจาหน่ายสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานเบื้องต้นในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการความปลอดภัยและ
ลดความเสี่ยง

ภาคผนวก-12
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

ภาคผนวก 2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
PbC01

แบบซักประวัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กอายุ 0-15 ปี (แบบ PbC01)
(กรณีประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วพบระดับปานกลาง หรือสูง)


ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล....................................................................................อาเภอ.........................................................
จังหวัด............................................................................................
ขนาดของโรงพยาบาล รพศ. (A) รพท. (S) รพท.ขนาดเล็ก (M1)
รพช.แม่ข่าย (
รพช.ขนาดใหญ่ (F1) รพช.ขนาดกลาง (
รพช.ขนาดเล็ก (F3)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ดช./ดญ........................................................... นามสกุล ........................................................
วดป.เกิด......../.................../.............................. น้าหนัก ....................ก.ก. ส่วนสูง..................ซม.
ชื่อผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว.................................................. นามสกุล ..................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่.......................... หมู่………………ตาบล………………………………………..
อาเภอ………………….......................................จังหวัด………………………………………...............
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเด็ก
ข้อคาถาม

1. การศึกษาของเด็ก  0 ยังไม่ได้เข้าเรียน
 1 เข้าเรียน ระดับ  1 ก่อนอนุบาล  2 อนุบาล………..  3 ประถม............
เด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนปัจจุบันเป็นระยะเวลา ..........................................ปี .......................เดือน
2. เด็กอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันมาประมาณ ............... ปี.............เดือน
3. เด็กมีโรคประจาตัวหรือไม่  0 ไม่มี
 1 มีระบุ………………………………………………………………
4. เด็กรับประทานยาประจา  0 ไม่ได้รับประทาน  1 รับประทาน ระบุ…………………………………………
5. เด็กอาบน้าวันละกี่ครั้ง ………………………………ครั้ง
6. เด็กดื่มนมหรือไม่  0 ไม่ดื่ม  1 ดื่ม ระบุ…………….................................................
 1 นมแม่อย่างเดียว  2 นมกระป๋อง/นมกล่อง
 3 ทั้งนมแม่และนมกระป๋อง/นมกล่อง
7. เด็กเคยไปบริเวณที่ทางานเกี่ยวกับตะกั่วบ้างหรือไม่  0 ไม่ไป (จบส่วนที่ 5)  1 ไป (ทาต่อข้อถัดไป)
8. เด็กไปที่บริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่วบ่อยแค่ไหน
 0 นาน ๆ ไปครั้ง  1 บ่อยมาก
9. ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันที่เด็กอยู่บริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่ว
 1 เฉลี่ยน้อยกว่า 2 ชม.  2 เฉลี่ย 2-4 ชม.  3 เฉลี่ย 5-8 ชม.  4 เฉลี่ย 8 ชม. ขึ้นไป
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ส่วนที่ 3 ผลการตรวจต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
รายการตรวจ

ผลการตรวจ

วันที่ตรวจ

1. ตะกั่วในเลือด

……………………………

2. พัฒนาการเด็ก
0 ไม่ได้ตรวจ ระบุ…………….............................................
1 ตรวจ ระบุด้าน
 ด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor: GM)
 ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor: FM)
 ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language: RL
 ด้านการใช้ภาษา (Expressive Language: EL)
 ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (Personal and Social:PS)

………………………………
………............…............
………………………………
………............……………
………………………….
………………………………
………............……………
………………………………
………............……………

ส่วนที่ 4 การวินิจฉัยโรค
1 สงสัยโรคพิษตะกั่ว

2 โรคพิษตะกั่ว

………………………….

3 โรคอื่น ๆ

ส่วนที่ 5 การรักษาพยาบาล หรือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
วันเดือนปีทเี่ ก็บข้อมูล
…………......./………………../………………
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คาอธิบาย
แบบซักประวัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กอายุ 0-15 ปี (แบบ PbC01)
(กรณีประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วพบระดับปานกลาง หรือสูง)


หัวข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขแบบซักประวัติ
วันเดือนปีเกิด
น้าหนักและส่วนสูง
ชื่อผู้ปกครอง
นามสกุลผู้ปกครอง
ที่อยู่ปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเด็ก
1. การศึกษาของเด็ก

2. ระยะเวลาที่เด็กอาศัยอยู่ในที่อยู่
ปัจจุบัน

คาอธิบาย
กรอกข้อมูลของเด็กที่เข้ารับบริการที่
คลินิกสุขภาพเด็กดี ได้แก่ ชื่อและ
นามสกุล วันเดือนปีเกิด รวมถึงน้าหนัก
(กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) ให้
เป็นปัจจุบัน

ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์

- วันเดือนปีเกิด=birthdate
- น้าหนัก=weight
- ส่วนสูง=height

ก ร อ ก ข้ อ มู ล ชื่ อ แ ล ะ น า ม ส กุ ล ข อ ง ที่อยู่
ผู้ปกครอง รวมถึงที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน
กรอก
อาเภอ = amphur (ใส่ตัวเลขรหัส
อาเภอ 4 หลักตาม กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)
จว.= province (ใส่ตัวเลขรหัสจังหวัด 2
หลักตาม กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)

- หากตอบเลือก เด็ก ยังไม่ได้เข้าเรียน ให้ทา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง ยังไม่ได้เข้า
เรียน
- กรณี เด็กเข้าเรียนแล้ว ให้ทาเครื่องหมาย
 ลงในช่อง เข้ าเรียน พร้อมทั้งระบุ
ระดับการศึกษา โดยเครื่องหมาย  ลงใน
ช่อง ในระดับก่อนอนุบาล หรือ อนุบาล
หรือ ประถม
- กรอกระยะเวลาการเรียนในโรงเรียนของ
เด็กจนถึงปัจจุบัน

education
1 = ยังไม่ได้เข้าเรียน
2 = เข้าเรียน
level ระบุระดับ
1 = ก่อนอนุบาล หรือ อนุบาล
2 = ประถม
edurat ระบุ ระยะเวลาที่เด็กเรียนอยู่ใน
โรงเรียนปัจจุบันเป็น “เดือน”

กรอกระยะเวลาที่ เ ด็ ก อาศั ย อยู่ ใ นบ้ า น live
ปัจจุบัน
ระบุหน่วยเป็น “ปี”
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3. เด็กมีโรคประจาตัวหรือไม่

เลื อ กได้ เ พี ย ง 1 ค าตอบ ในกรณี เ ด็ ก มี disease
โรคประจาตัว ให้ทาเครื่องหมาย  ลง 0 = ไม่มี
ในช่ อ ง
ไม่ มี พร้ อ มทั้ งระบุ โ รคด้ ว ย 1 = มี
หรือ ไม่มีโรคประจาตัวให้ทาเครื่องหมาย
 ลงในช่อง มี

4. เด็กรับประทานยาประจาหรือไม่

เลื อ กได้ เ พี ย ง 1 ค าตอบ กรณี เ ด็ ก drug
รับประทานยาประจา ให้ทาเครื่องหมาย 0 = ไม่ได้รับประทาน
 ลงในช่ อ ง
ไม่ ไ ด้ รั บ ประทาน 1 = รับประทาน
พร้ อ มทั้ งระบุ ชื่ อ ยา และกรณี เ ด็ ก ไม่ ไ ด้
รับประทานยาประจา ให้ทาเครื่องหมาย
 ลงในช่อง รับประทาน

5. เด็กอาบน้าวันละกี่ครั้ง

กรอกจานวนครั้งที่เด็กอาบน้าต่อวัน

shower
ระบุหน่วยเป็น “ครั้ง

6. เด็กดื่มนมหรือไม่

เด็กดื่มนมหรือไม่

drink
0 = ไม่ดื่ม
1 = ดื่ม

6. เด็กดื่มนมอะไร

เลือกได้เพียง 1 คาตอบกรณีเด็กดื่มนมแม่
อย่างเดียว ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
นมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว กรณี เ ด็ ก ดื่ ม นม
กระป๋อง ให้ทา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) นม
กระป๋อง และกรณีเด็กดื่มทั้งนมแม่และนม
กระป๋ อง ให้ ท าเครื่ องหมาย  ลงในช่ อง
ทั้งนมแม่และนมกระป๋อง

milk
1 = นมแม่อย่างเดียว
2 = นมกระป๋อง
3 = ทั้งนมแม่และนมกระป๋อง

7. เด็กเคยไปบริเวณที่ทางานเกี่ยวกับ
ตะกั่วบ้างหรือไม่

เลือกได้เพียง 1 คาตอบ กรณีเด็กเคยไป
บริเวณที่ทางานเกีย่ วกับตะกั่วตาม
รายละเอียดของกิจการที่มีการใช้สาร
ตะกั่วในส่วนที่ 2 ของแบบซักประวัติ ให้
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ไม่ไป
และกรณีเด็กเคยไปบริเวณที่ทางาน
เกี่ยวกับตะกั่ว ให้ทาเครื่องหมาย  ลง
ในช่อง ไป

workplace
0 = ไม่ไป
1 = ไป

8. เด็กไปที่บริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่ว
บ่อยแค่ไหน

เลือกได้เพียง 1 คาตอบเกี่ยวกับ ความถี่
ของการไปบริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่ว

frequent
0 = นาน ๆ ไปครั้ง
1 = บ่อยมาก
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9. ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันที่เด็กอยู่
บริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่ว

เลื อกไ ด้ เพี ย ง 1 ค า ตอบ เ กี่ ย วกั บ duration
ระยะเวลาที่เด็กอยู่บริเวณงานในแต่ละวัน 1 =น้อยกว่า 2 ชม
2 = 2-4 ชม
3 = 5-8 ชม
4 = 8 ชม ขึ้นไป

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจ ได้แก่
กรอกข้ อ มู ล ระดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ด (เมื่ อ
ตะกั่วในเลือด
ทราบผลทางห้องปฏิบัติการ)
พัฒนาการเด็ก
กรอกข้อมูลพัฒนาการเด็ก
(ถ้ามีการทดสอบ) โดยระบุวัน เดือนปีที่
ทาการตรวจ
ด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor:
GM)

กรอกผลการตรวจ

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา (Fine Motor: FM)

กรอกผลการตรวจ

ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive
Language: RL

กรอกผลการตรวจ

ด้านการใช้ภาษา (Expressive
Language: EL)

กรอกผลการตรวจ

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
(Personal and Social:PS

กรอกผลการตรวจ

- ตะกั่วในเลือด =bll
- พัฒนาการเด็ก = dev
(ระบุ ไม่ได้ตรวจ =0, ตรวจ =1)
ถ้าตรวจให้ระบุใน devspec
Gross
1= normal
2= low
Fine
1= normal
2= low
Rl
1= normal
2= low
El
1= normal
2= low
Ps
1= normal
2= low

ส่วนที่ 4 การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคว่าเกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว ระบุก ารวิ นิจฉัย โรคว่าเป็นโรคพิษ ตะกั่ ว dx
หรือไม่
หรือ สงสัย หรือ ไม่เกี่ยวข้อง
1 สงสัยโรคพิษตะกั่ว
2 โรคพิษตะกั่ว
3 โรคอื่น ๆ
ส่วนที่ 5การรักษาพยาบาล หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การรักษาพยาบาล หรือ ข้อเสนอแนะ กรอกข้ อ มู ล การรั ก ษาพยาบาลอื่ น ๆ suggestion
อื่นๆ
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
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PbC02

แบบสารวจข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษสารตะกั่วในพื้นที่ (แบบ PbC02)


คาชี้แจง : แบบสารวจนี้ให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล เพื่อใช้สารวจแหล่งมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีตะกั่วปนเปื้อน ข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจนี้จะใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายเด็ก
0-15 ปี ที่จะเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษตะกั่วปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. พื้นที่ที่สารวจ... (ระบุระดับ setting ของพื้นที่ ๆ สารวจ)
 ระดับจังหวัด ระบุจังหวัด ...............................................................................
 ระดับอาเภอ ระบุอาเภอ.............................................................จังหวัด.........................................
 ระดับตาบล ระบุตาบล....................................................อาเภอ...............................................
จังหวัด…………………………………………………….
ส่วนที่ 2 แหล่งมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีตะกั่วปนเปื้อน ทาเครื่องหมาย  ในตารางข้างล่าง
ประเภทกิจการ

ไม่มี

มี

ถ้ามี ระบุพิกัด GPS (กรณี
สามารถดาเนินการได้)

เป็นพื้นที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว
โรงไฟฟ้า
เหมืองเก่า
โรงงานทาเครื่องปั้นดินเผา/เซรามิก
โรงงานผลิตและบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช
โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟ
โรงงานผลิตแบตเตอรี่
โรงงานผลิตหมึกพิมพ์
โรงงานชุบโลหะ
โรงงานทาเครื่องประดับโลหะ
โรงงานผลิตแก้ว
โรงงานผลิตท่อพีวีซี/เหล็ก
โรงงานผลิตรถยนต์
โรงงานผลิตสี
ร้อยเม็กตะกั่ว แห อวน (มาดอวน)
ร้านรับซื้อของเก่า/เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชประเภทที่มสี ารตะกั่วผสม
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทาเครื่องปั้นดินเผา
ซ่อมหม้อน้ารถยนต์/มอเตอร์ไซด์
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ภาคผนวก-18
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
PbC02
ประเภทกิจการ

ไม่มี

มี

ถ้ามี ระบุพิกัด GPS (กรณี
สามารถดาเนินการได้)

ร้านซ่อม/เปลีย่ นแบตเตอรี่รถยนต์/มอเตอร์ไซด์
อู่พ่นสีรถยนต์
ทาหลังคา
หล่อพระพุทธรูป/พระเครื่อง
เชื่อมเหล็ก/ตัดเหล็ก
ตอกหมันเรือ
บัดกรีโดยใช้ตะกั่ว
ศูนย์จัดการขยะของชุมชน
โรงกาจัดของเสีย/โรงบาบัดน้าเสีย
อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 3 สรุป ในพื้นที่มี
 มีแหล่งมลพิษขนาดใหญ่ในชุมชน ได้แก่ เหมืองแร่ตะกั่ว หรือพืน้ ที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว บ่อขยะ
อิเล็กทรอนิกส์
 ไม่มีแหล่งมลพิษขนาดใหญ่ในชุมชน
เมื่อตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 3 แล้ว ให้ดาเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการสัมผัส
สารตะกั่วในกลุ่มเด็กอายุ 0-15 ปี เชิงรุก

ชื่อ-สกุลผู้สารวจ: ...................................................................... ตาแหน่ง: ..........................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ......................................... อีเมลล์/E-mail : .......................................................................
วันเดือนปีสารวจข้อมูล...................../...................................../....................................
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ภาคผนวก-19
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

PbC03

แบบประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กอายุ 0-15 ปี (แบบ PbC03)
(ใช้ได้ทั้งกรณีเชิงรับ และเชิงรุก)


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ดช./ดญ......................................................... นามสกุล ....................................................................
เพศ  1 ชาย
 2 หญิง
วัน เดือน ปี เกิด......../................/................ น้าหนัก .......................ก.ก. ส่วนสูง ........................ซม.
ชื่อผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว.......................................... นามสกุล ..................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่........................ หมู่………………ตาบล……………………..…………………………
อาเภอ…………………….…………………….จังหวัด……………………………….………………
ส่วนที่ 2 ประเมินโอกาสการสัมผัสสารตะกั่ว
ข้อคาถาม
อาชีพผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก
1. ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยสถานที่ทางานอยู่นอกบ้าน
( ) 0 ไม่ใช่ ( ) 1 ใช่ ระบุอาชีพ
 1 ทาเครื่องประดับ  2 ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร  3 อู่ซ่อมเรือไม้
 4 งานเกี่ยวข้องกับสี  5 งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์  6 งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 7 หลอมตะกั่ว/กระสุน  8 รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
 9 ร้อยเม็ดตะกั่วเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา  10 อื่น ๆ...ระบุ.............................
ความเกี่ยวข้องกับเด็ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1 บิดา
 2 มารดา  3 พี่
 ญาติคนอื่น ๆ
2. ทางานที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วในบ้าน/บริเวณบ้าน
( ) 0 ไม่ใช่ ( ) 1 ใช่ ระบุอาชีพ
 1 ทาเครื่องประดับ  2 ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร  3 อู่ซ่อมเรือไม้
 4 งานเกี่ยวข้องกับสี  5 งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์  6 งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 7 หลอมตะกั่ว/กระสุน  8 รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
 9 ร้อยเม็ดตะกั่วเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา  10 อื่น ๆ ระบุ......................................
ความเกี่ยวข้องกับเด็ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1 บิดา
 2 มารดา
 3 พี่
 ญาติคนอื่น ๆ
3. บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรือ กิจการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตร)
( ) 0 ไม่ใช่ ( ) 1 ใช่ ระบุ
 1 ทาเครื่องประดับ  2 ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร  3 อู่ซ่อมเรือไม้
 4 งานเกี่ยวข้องกับสี  5 งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์  6 งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 7 หลอมตะกั่ว/กระสุน  8 รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
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คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
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ข้อคาถาม
 9 ร้อยเม็ดตะกั่วเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา  10 อื่น ๆ ระบุ......................................
4. อาศัยอยู่ในบ้านที่มสี ีทาบ้านหลุดลอก
( ) 0 ไม่ใช่ ( ) 1 ใช่
หากตอบใช่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 จัดเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสสูง ให้ถามหรือเก็บข้อมูลส่วนที่ 3 ถึง 6 ต่อไป
5. ( ) ไม่เกี่ยวข้องกับ ข้อ 1-3 ดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นกลุ่มทีไ่ ม่ได้สัมผัส จบข้อคาถาม
ส่วนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงของเด็กในการสัมผัสสารตะกั่ว
1. โปรดเติมคะแนน 0 หรือ 1 ในคอลัมน์ A หรือ B จนครบ 17 ข้อ
2. หลังจากนัน้ คูณคะแนนแต่ละข้อด้วยค่าน้าหนัก
3. รวมค่าคะแนนทั้งหมด ใส่ลงในตาราง
ข้อมูล

เกี่ยวกับที่พักอาศัย
1. บ้านมีการหลุดลอกของสีทาบ้าน
2. บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรือ กิจการ
ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว
(ระยะไม่เกิน 30 เมตร)
3. โดยส่วนใหญ่สมาชิกครอบครัวนอนบนพื้น
4. มีการเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดบ้านไว้ในบ้าน
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดแู ล
หรือ คนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก
5. ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วทุกวัน หรือ
สัปดาห์ละ 2 - 3 วันขึ้นไป
6. บริเวณที่ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วอยู่ในบ้าน
หรือบริเวณบ้าน
7. หลังเลิกงานที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว ส่วนใหญ่
ไม่ได้อาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
8. การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
ตะกั่วไว้ในบ้าน หรือมีแบตเตอรี่วางไว้ในบ้าน
9. เก็บชุดทางานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน
10. ซักชุดทางานรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ

ไม่ใช่
(0คะแนน)
A

ใช่
(1คะแนน)
B

ค่า
คะแนน หมายเหตุ
น้าหนัก D = AxC
C
หรือ BxC

1.5
1.5
1
1

1.5
3
1.5
1.5
1.5
1
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คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

ไม่ใช่
(0คะแนน)
A

ข้อมูล

ใช่
(1คะแนน)
B

PbC03
หมายเหตุ

ค่า
คะแนน
น้าหนัก D = AxC
C
หรือ BxC

ข้อมูลเด็ก
11. เด็กชอบอมหรือดูดนิว้ หรือไม่
12. เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของเล่นเข้าปาก
หรือไม่
13. สวนใหญ่เด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
14. เด็กนอนกับผู้ปกครองที่ทางานสัมผัสสารตะกั่ว
15. บ่อยครั้งที่เด็กอยู่บริเวณที่ทางานเกี่ยวกับตะกั่ว
16. ของเล่นของเด็ก เป็นวัสดุที่สีหลุดลอก
ข้อมูลการป่วยด้วยโรคพิษตะกั่ว
17. มีประวัติสมาชิกครอบครัวป่วยด้วยโรคพิษ
สารตะกั่ว

1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
3

คะแนนรวม
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (จากคะแนนรวมที่ได้)
คะแนนรวมของคาตอบข้อ 1 – 17

 1. (1 - < 10 คะแนน)
ต่า

 2. (10 – < 19 คะแนน)
ปานกลาง

 3. สูง (≥19 คะแนน)
สูง

กรณีพบความเสี่ยงปานกลาง หรือสูง ให้ประเมินระดับฝุ่นตะกั่วในบ้านเพิ่มเติม ซักประวัติเด็กเพิ่มเติม ตาม
แบบฟอร์ม PbC01 พร้อม เจาะเลือดหาระดับตะกั่วในเลือด หรือส่งเด็กไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

ส่วนที่ 5 ระดับฝุ่นตะกั่วในบ้าน (เก็บด้วย wipe technique กรณีพบความเสี่ยงปานกลาง หรือสูง)

จุดเก็บตัวอย่าง

ระดับตะกั่วบนพื้นผิว
(µg/ft2)

ค่าอ้างอิงระดับตะกั่วบนพื้นผิว
ตามมาตรฐาน EPA (µg/ft2)

พื้นบ้าน

40

ขอบหน้าต่าง

250
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ภาคผนวก-22
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
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ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการควบคุมความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่ว

วันเดือนปีทเี่ ก็บข้อมูล
…………../………………………../…………………..
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คาอธิบาย
แบบประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กอายุ 0-15 ปี (แบบ PbC03)


คาอธิบายแบบประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
หัวข้อ

คาอธิบาย

ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์

ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขแบบซักประวัติ
วันเดือนปีเกิด
น้าหนักและส่วนสูง

กรอกข้ อ มู ล ของเด็ ก ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารที่
คลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ ก ดี ได้ แ ก่ ชื่ อ และ
นามสกุล วันเดื อนปี เกิด รวมถึงน้ าหนั ก
(กิ โลกรั ม) และส่ว นสู ง (เซนติเ มตร) ให้
เป็นปัจจุบัน

- เพศ=sex ตัวเลข 1 ชาย 2 หญิง
- วันเดือนปีเกิด เป็น วัน/เดือน/ปี ค.ศ. =
birthdate
- น้าหนัก = weight ตัวเลข 2 หลัก
- ส่วนสูง = height ตัวเลข 3 หลัก

ชื่อผู้ปกครอง
นามสกุลผู้ปกครอง
ที่อยู่ปัจจุบัน

ก ร อ ก ข้ อ มู ล ชื่ อ แ ล ะ น า ม ส กุ ล ข อ ง ที่อยู่
ผู้ปกครอง รวมถึงที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน
อาเภอ = amphur (ใส่ตัวเลขรหัสอาเภอ
4 หลักตาม กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)
จังหวัด = province (ใส่ตัวเลขรหัส
จังหวัด 2 หลักตาม กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย

ส่วนที่ 2 ประเมินโอกาสการสัมผัสสารตะกั่ว
อาชีพผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก
หมายเหตุ : หากตอบ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 จัดเป็นกลุ่มที่มโี อกาสสัมผัสสูง ให้ถามหรือเก็บข้อมูลส่วนที่ 3 ถึง 6 ต่อไป
1.ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยสถานที่
ทางานอยู่นอกบ้าน
ระบุอาชีพ ได้แก่
1) ทาเครื่องประดับ
2) ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร
3) อู่ซ่อมเรือไม้
4) งานเกี่ยวข้องกับสี
5) งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์
6) งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
7) หลอมตะกั่ว/กระสุน
8) รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
9) ร้อยเม็ดตะกั่วทาเบ็ดตกปลา/อวนหา
ปลา
10) อื่นๆ (พร้อมระบุ)
และความเกี่ยวข้องกับเด็ก

- เลื อ กได้ ม ากกว่ า 1 ข้ อ ส าหรั บ อาชี พ
ของผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ล หรื อ คนที่ ที่ อ ยู่
อาศั ย บ้ า นเดี ย วกั บ เด็ ก กรณี สถานที่
ทางานอยู่นอกบ้า น โดยท าเครื่องหมาย
 ลงในช่อง
[ ] หากไม่มีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้เลือก [ ]
10 อื่น ๆ พร้อมทั้งระบุอาชีพด้วย

ให้ระบุข้อมูล ไม่ใช่ = 0 หรือ ใช่ = 1
-ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยสถานที่
ทางานอยู่นอกบ้าน = OccEx
หากตอบใช่ให้ระบุ กิจการ
- ทาเครื่องประดับ = acces1
- ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร=
constr1
- อู่ซ่อมเรือไม้ = boatyar1
- ระบุความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับ - งานเกี่ยวข้องกับสี = paint1
- งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ = engine1
เด็ก เช่น พ่อ แม่ ฯลฯ
- งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ = batt1
- หลอมตะกั่ว/กระสุน = bullet1
- รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ = ewaste1
- ทาเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา = fishing1
- อื่นๆ = other1
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คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
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หัวข้อ

คาอธิบาย

2. ทางานที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วในบ้าน/
บริเวณบ้าน ระบุอาชีพ ได้แก่ 1) ทา
เครื่องประดับ
2) ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร
3) อู่ซ่อมเรือไม้
4) งานเกี่ยวข้องกับสี
5) งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์
6) งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
7) หลอมตะกั่ว/กระสุน
8) รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
9) ร้อยเม็ดตะกั่วทาเบ็ดตกปลา/อวนหา
ปลา
10) อื่นๆ (พร้อมระบุ)
และความเกี่ยวข้องกับเด็ก

- เลื อ กได้ ม ากกว่ า 1 ข้ อ ส าหรั บ อาชี พ
ของผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ล หรื อ คนที่ ที่ อ ยู่
อาศั ย บ้ า นเดี ย วกั บ เด็ ก กรณี สถานที่
ท างานอยู่ ใ นบ้ า น/บริ เ วณบ้ า น โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง
[ ] หากไม่มีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้เลือก [ ] 9
อื่นๆ พร้อมทั้งระบุอาชีพด้วย

3. บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรือ
กิจการ ร้านค้าที่เกีย่ วข้องกับตะกัว่
(ระยะไม่เกิน 30 เมตร) ระบุระยะทาง
1) ทาเครื่องประดับ
2) ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร
3) อู่ซ่อมเรือไม้
4) งานเกี่ยวข้องกับสี
5) งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ กรณีระยะทางจาก
บ้านถึงแหล่งอุตสาหกรรม หรือ กิจการ
ร้ า นค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตะกั่ ว ไม่ เ กิ น 30
เมตร

- ระบุความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับ
เด็ก เช่น พ่อ แม่ ฯลฯ

ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์
- ระบุ other11
ให้ระบุข้อมูล ไม่ใช่ = 0 หรือ ใช่ = 1
- ความเกี่ยวข้องกับเด็ก
- บิดา = dad1
- มารดา = mom1
- พี่ = sib1
- อื่นๆ = otherrel1
ให้ระบุข้อมูล ไม่ใช่ = 0 หรือ ใช่ = 1
-ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยสถานที่
ทางานอยู่ในบ้าน = OccInHom
หากตอบใช่ให้ระบุ กิจการ
ทาเครื่องประดับ = access2
- ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร=
constr2
- อู่ซ่อมเรือไม้ = boatyar2
- งานเกี่ยวข้องกับสี = paint2
- งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ = engine2
- งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ = batt2
- หลอมตะกั่ว/กระสุน = bullet2
- รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ = ewaste2
- ทาเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา = fishing2
- อื่นๆ = other2
- ระบุ other21
ให้ระบุข้อมูล ไม่ใช่ = 0 หรือ ใช่ = 1
- ความเกี่ยวข้องกับเด็ก
- บิดา = dad2
- มารดา = mom2
- พี่ = sib2
- อื่นๆ = otherrel2
ให้ระบุข้อมูล ไม่ใช่ = 0 หรือ ใช่ = 1
-บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรือ
กิจการ ร้านค้าที่เกีย่ วข้องกับตะกัว่ =
Indust
หากตอบใช่ให้ระบุ กิจการ
ทาเครื่องประดับ = access3
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คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
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หัวข้อ

คาอธิบาย

ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์

6) งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
7) หลอมตะกั่ว/กระสุน
8) รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
9) ร้อยเม็ดตะกั่วทาเบ็ดตกปลา/อวนหา
ปลา
10) อื่นๆ (พร้อมระบุ)
และความเกี่ยวข้องกับเด็ก

- ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร =
constr3
- อู่ซ่อมเรือไม้ = boatyar3
- งานเกี่ยวข้องกับสี = paint3
- งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ = engine3
- งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ = batt3
- หลอมตะกั่ว/กระสุน = bullet3
- รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ = ewaste3
- ทาเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา = fishing3
- อื่นๆ = other3
- ระบุ other 31
4. อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสีทาบ้านหลุดลอก เลื อ กได้ เ พี ย ง 1 ค าตอบ เกี่ ย วกั บ การ ให้ระบุข้อมูล ไม่ใช่ = 0 หรือ ใช่ = 1
0 ไม่ใช่
อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสีทาบ้านหลุดลอก
1 ใช่

ส่วนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงของเด็กในการสัมผัสสารตะกั่ว
ประกอบด้วย 6 คอลัมน์ ได้แก่
1. ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ที่พักอาศัย (ข้อ 1-4), พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่ที่ อยู่อาศัยบ้านเดียวกับ
เด็ก (ข้อ 5-9), ข้อมูลเด็ก (ข้อ 10-14) และข้อมูลการป่วยด้วยโรคพิษตะกั่ว (ข้อ 17)
2. ไมใช่ (A) มีค่า เท่ากับ 0 คะแนน
3. ใช่ (B) มีค่า เท่ากับ 1 คะแนน
4. ค่าน้าหนัก (C)
5. คะแนน (D) = ( A ) หรือ ( B ) x (C)
6. หมายเหตุ

เกี่ยวกับที่พักอาศัย

คาถามเกี่ยวกับที่พักอาศัยของเด็ก (ข้อ 1 – 6)

1. บ้านใช้สีน้ามันทาภายใน และ/หรือมี บ้านที่เด็กอาศัย มีการใช้สีน้ามันทาภายใน - ขั้นตอนที่ 1: กรณีตอบ “ไม่ใช่” ให้ใส่
การหลุดลอกของสีทาบ้าน
บ้าน หรือสีน้ามันที่ทาบ้านมีการหลุดลอก 0 คะแนนในคอลัมน์ A กรณีตอบ “ใช่”
ของสีทาบ้าน หรือไม่
ให้ใส่ 1 คะแนน ในคอลัมน์ B
- สาหรับ Epidata ให้กรอกใน R1
0 =ไม่ใช่ หรือ 1 =ใช่
- ขั้นตอนที่ 2: นาคะแนน (ในคอลัมน์ A
หรือคอลัมน์ B) คูณกับค่าน้าหนัก (ใน
คอลัมน์ C) แล้วเติมคะแนนในคอลัมน์ D
- สาหรับ Epidata จะคานวณ weight
คูณกับ R1 อัตโนมัติ ได้เป็นคะแนนใน
ช่อง RA1
2. บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม หรือ บ้ า นที่ เ ด็ ก อาศั ย อยู่ ใ กล้ โ รงงาน แหล่ ง RA2
กิจการ ร้านค้าที่เกีย่ วข้องกับตะกัว่
อุตสาหกรรม หรือ กิจการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง - ดาเนินการเหมือนข้อ 1
(ระยะไม่เกิน 30 เมตร)
กับตะกั่ว ในระยะไม่เกิน 30 เมตร หรือไม่
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3. โดยส่วนใหญ่สมาชิกครอบครัวนอน
บนพื้น

สมาชิกในครอบครัวนอนพื้นเป็นส่วนใหญ่ RA3
หรือไม่
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1

4. มีการเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
บ้านไว้ในบ้าน

มีการเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด เช่น ไม้ RA4
กวาด ไม้ถูพื้น เครื่องดูดฝุ่น ผ้าที่ถูพื้นที่ใช้ - ดาเนินการเหมือนข้อ 1
เสร็จแล้ว ไว้ในบ้านที่เด็กที่อาศัยอยู่ โดย
สามารถเข้าไปหยิบ จับ หรือ เล่น ได้ ง่า ย
หรือไม่

เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่อยู่
อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก
5. ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วทุกวัน หรือ
สัปดาห์ละ 2 - 3 วันขึ้นไป

คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่อยู่อาศัยบ้าน
เดียวกับเด็ก (ข้อ 7 – 13)
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่อยู่อาศัยบ้าน RA5
เดียวกับเด็กมีการทางาน เช่น งานเชื่อม - ดาเนินการเหมือนข้อ 1
เหล้ก ซ่อมรถด้วยการเชื่อเหล็ก แหอวนที่
ถ่วงด้วยลูกตุ้ มตะกั่ว เป็น ต้น หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับตะกั่วทุกวัน หรือ สัปดาห์ ละ
2 - 3 วันขึ้นไป

6. บริเวณที่ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วอยู่ บริเวณที่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่อยู่ RA6
ในบ้าน หรือบริเวณบ้าน
อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก ทางานเกี่ยวข้อง - ดาเนินการเหมือนข้อ 1
กั บ ต ะ กั่ ว เ ช่ น แ ก ะ แ ผ ง ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถ ร้อยแหอวนที่ถ่วง
ด้วยลูกตุ้มตะกั่ว เป็นต้น อยู่ในบ้านหรือ
บริเวณบ้าน
7. หลังเลิกงานที่เกี่ยวข้องกับตะกัว่ ส่วน หลังเลิกงานที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว สมาชิก RA7
ใหญ่ไม่ได้อาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ อ าบน้ าและ - ดาเนินการเหมือนข้อ 1
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
8. การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับตะกั่วไว้ในบ้าน หรือมี
แบตเตอรี่ในบ้าน

สมาชิกในครอบครัวเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ RA8
ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วไว้ภายในบ้าน ที่ - ดาเนินการเหมือนข้อ 1
เด็ กเข้ าถึ งและสามารถหยิบ จั บ หรือ น า
ออกมาเล่นได้ง่าย

9. เก็บชุดทางานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน

มีการเก็บชุดทางานที่ใส่แล้วไว้ในบ้าน

RA9
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1

10. ซักชุดทางานรวมกับเสื้อผ้าอื่นๆ

มีการซักชุดทางานรวมกับเสื้อผ้าอื่นๆ

RA10
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
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ตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์

ข้อมูลเด็ก

คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก (ข้อ 11 – 21)

11. เด็กชอบอมหรือดูดนิ้วหรือไม่

เด็กชอบอมหรือดูดนิ้วเป็นประจา

12. เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของ
เล่นเข้าปากหรือไม่
13. ส่วนใหญ่เด็กไม่ได้ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
14. เด็กนอนกับผู้ปกครองที่ทางาน
สัมผัสสารตะกั่ว
15. บ่อยครั้งที่เด็กอยู่บริเวณที่ทางาน
เกี่ยวกับตะกั่ว
16. ของเล่นของเด็ก เป็นวัสดุที่สหี ลุด
ลอก

เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของเล่น หรือ
สิ่งของที่ไม่ใช่อาหารเข้าปากเป็นประจา
ส่วนใหญ่เด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร
เด็ กนอนกั บผู้ ปกครองที่ ท างานสั มผั สสาร
ตะกั่ว
เด็ ก มั ก ไปอยู่ หรื อ เล่ น บริ เ วณที่ ท างาน
เกี่ยวกับตะกั่ว
ของเล่นของเด็ก เป็นวัสดุที่มีสีหลุดลอก

ข้อมูลการป่วยด้วยโรคพิษตะกัว่

ข้อมูลการป่วยด้วยโรคพิษตะกั่ว (ข้อ 17)

17. มีประวัติสมาชิกครอบครัวป่วยด้วย
โรคพิษสารตะกั่ว

สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบ้ า น
เดีย วกับ เด็ก ทั้งเด็ก หรือ ผู้ใหญ่มีป ระวั ติ
ป่วยด้วยโรคพิษสารตะกั่ว
กรอกคะแนนรวมในคอลัมน์ D จานวน
17 ข้อ

คะแนนรวม

RA11
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
RA12
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
RA13
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
RA14
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
RA15
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
RA16
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
RA17
- ดาเนินการเหมือนข้อ 1
Total
โปรแกรม Epidata จะคานวณอัตโนมัติ
จากผลรวม RA1-RA17

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (จากคะแนนรวมที่ได้)
คะแนนรวมของคาตอบข้อ 1-17
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ต่า (1 - < 10 คะแนน)
ปานกลาง (10 – < 19 คะแนน)
สูง (≥19คะแนน)

น า ค ะ แ น น ร ว ม ( ส่ ว น ที่ 2 . 1 ) ม า
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ 3 ร ะ ดั บ โ ด ย ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามระดับ
คะแนนรวมที่ได้

conclusion
การลงรหัส
1 = ต่า
2 = ปานกลาง
3 = สูง
โปรแกรม Epidata จะทาการสรุปผล
อัตโนมัติจากคะแนนรวม total

ส่วนที่ 5 ระดับฝุ่นตะกั่วในบ้าน
กรณีประเมินความเสี่ยงพบความเสี่ยง
ปานกลาง หรือสูง ควรเก็บฝุ่นตะกั่วบน
พื้นผิวคือบนพื้นและขอบหน้าต่าง ด้วย
Wipe technique ส่งวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้วย

ระบุระดับฝุ่นตะกั่วทีไ่ ด้จาก
ห้องปฏิบัติการลงในตาราง

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการควบคุมความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่ว
ให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการตามแนวทางการควบคุมความเสีย่ งการสัมผัสสารตะกั่ว
PbC03 หน้า 9/9

ภาคผนวก-28
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

แบบสอบสวน Pb
วันที่เก็บข้อมูล: ..............................................

แบบสอบสวนการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในบ้านพักอาศัย และในชุมชน


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ ดช./ดญ.
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
น้าหนัก
ก.ก. ส่วนสูง
1.2 ชื่อผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่
หมู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
1.3 จานวนสมาชิกในครอบครัว
คน จานวนเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี
1.4 ประวัติเด็ก
1) การศึกษาของเด็ก ( ) 0 ยังไม่ได้เข้าเรียน ( ) 1 เข้าเรียน ระดับ
1 ก่อนอนุบาล
2 อนุบาล
3 ประถม
เด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนปัจจุบันเป็นระยะเวลา
ปี
2) เด็กอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันมาประมาณ
ปี
3) เด็กมีโรคประจาตัวหรือไม่ 0 ไม่มี
1 มี ระบุ
4) เด็กรับประทานยาประจา 0 ไม่ได้รับประทาน
1 รับประทาน ระบุ
5) เด็กอาบน้าวันละกี่ครั้ง
6) เด็กดื่มนมอะไร
1 นมแม่อย่างเดียว

ซม.

คน

เดือน
เดือน

ครั้ง
2 นมกระป๋องอย่างเดียว

7) เด็กเคยไปบริเวณที่ทางานเกี่ยวกับตะกั่วบ้างหรือไม่

3 ทั้งนมแม่และนมกระป๋อง
0 ไม่ไป (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3 )

ไป

8) เด็กไปที่บริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่วบ่อยแค่ไหน 0 นานๆ ไปครั้ง
1 บ่อยมาก
9) ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันที่เด็กอยู่บริเวณงานเกี่ยวกับตะกั่ว
1 น้อยกว่า 2 ชม
2 2-4 ชม
3 5-8 ชม
4 8 ชม. ขึ้นไป
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ภาคผนวก-29
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่วของเด็ก
2.1 อาชีพผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือคนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก

แบบสอบสวน Pb

1) ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว โดยสถานที่ทางานอยู่นอกบ้าน
0 ไม่ใช่
1. ใช่ ระบุอาชีพ ตอบได้หลายข้อ
( ) 1 งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
( ) 2 ถลุงตะกั่ว, หลอมตะกั่ว
( ) 3 งานเชื่อมหรือบัดกรี
( ) 4 หลอมตะกั่ว/กระสุน
( ) 5 ทาหรือพ่นสี
( ) 6 ซ่อมยานยนต์
( ) 7 ซ่อมแห อวน (ที่มีตะกั่วถ่วงน้าหนัก)
( ) 8 ซ่อมเรือประมง (ที่มีการใช้เสน)
( ) 9 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
( ) 10 คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
( ) 11 เครื่องเคลือบ, เครื่องปั้นดินเผา
( ) 12 งานโรงพิมพ์/งานหล่อตัวพิมพ์
( ) 13 งานเกี่ยวกับสี
( ) 14 ทาเครื่องประดับ
( )15 อื่นๆ
ความเกี่ยวข้องกับเด็ก
1 บิดา
2 มารดา
3 พี่
4 ญาติคนอื่น ๆ
2) ทางานที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วในบ้าน/บริเวณบ้าน
0 ไม่ใช่
1 ใช่ ระบุอาชีพ ตอบได้หลายข้อ
( ) 1 งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
( ) 2 ถลุงตะกั่ว, หลอมตะกั่ว
( ) 3 งานเชื่อมหรือบัดกรี
( ) 4 หลอมตะกั่ว/กระสุน
( ) 5 ทาหรือพ่นสี
( ) 6 ซ่อมยานยนต์
( ) 7 ซ่อมแห อวน (ที่มีตะกั่วถ่วงน้าหนัก)
( ) 8 ซ่อมเรือประมง (ที่มีการใช้เสน)
( ) 9 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
( ) 10 คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
( ) 11 เครื่องเคลือบ, เครื่องปั้นดินเผา
( ) 12 งานโรงพิมพ์/งานหล่อตัวพิมพ์
( ) 13 งานเกี่ยวกับสี
( ) 14 ทาเครื่องประดับ
( )15 อื่นๆ
ความเกี่ยวข้องกับเด็ก
1 บิดา
2 มารดา
3 พี่
4 ญาติคนอื่น ๆ
3) กิจการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตรจากบริเวณที่อยู่อาศัย)
0 ไม่มี
1 มี ระบุ
( ) 1 งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
( ) 2 ถลุงตะกั่ว, หลอมตะกั่ว
( ) 3 งานเชื่อมหรือบัดกรี
( ) 4 หลอมตะกั่ว/กระสุน
( ) 5 ทาหรือพ่นสี
( ) 6 ซ่อมยานยนต์
( ) 7 ซ่อมแห อวน (ที่มีตะกั่วถ่วงน้าหนัก)
( ) 8 ซ่อมเรือประมง (ที่มีการใช้เสน)
( ) 9 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
( ) 10 คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิแบบสอบสวน
กส์
Pb
( ) 11 เครื่องเคลือบ, เครื่องปั้นดินเผา
( ) 12 งานโรงพิมพ์/งานหล่อตัวพิมพ์
( ) 13 งานเกี่ยวกับสี
( ) 14 ทาเครื่องประดับ
( )15 อื่นๆ
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ภาคผนวก-30
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

แบบสอบสวน Pb

2.2 แผนผังลักษณะที่อยู่อาศัย บริเวณที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัสดุ บ้านเก่า ทาสี ลักษณะการเก็บข้าวของ
เครื่องใช้ในบ้าน ให้ใส่ดาวบริเวณที่ทางานเกี่ยวกับตะกั่วในบ้าน บริเวณที่นอน ที่รับประทาน
อาหาร สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (โดยการเดินสารวจ)

2.3 ปัจจัยเกี่ยวข้องการสัมผัสสารตะกั่วของเด็ก
ปัจจัยเกี่ยวข้องการสัมผัสสารตะกั่วของเด็ก

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

เกี่ยวกับที่พักอาศัย
1. บ้านใช้สีน้ามันทาภายใน และ/หรือมีการหลุดลอกของสีทา
2. โดยส่วนใหญ่สมาชิกครอบครัวนอนบนพื้น
3. มีการเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดบ้านไว้ในบ้าน
4. บ้านหลังนี้สภาพภายในบ้านไม่ค่อยได้ทาความสะอาด (จากการสังเกต)
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือ คนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก
5. ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วทุกวัน หรือ สัปดาห์ละ 2-3 วันขึ้นไป
6. บริเวณที่ทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่วอยู่ในบ้าน หรือบริเวณบ้าน
7. หลังเลิกงานที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว ส่วนใหญ่ไม่ได้อาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
8. ในแต่ละวันท่านปนเปื้อน ฝุ่น หรือ สี เป็นปริมาณมาก
9. ป้อนอาหารเด็กขณะทางานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว
10. อุ้มหรือกอดเด็กระหว่างทางาน
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ภาคผนวก-31
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
แบบสอบสวน Pb

ปัจจัยเกี่ยวข้องการสัมผัสสารตะกั่วของเด็ก

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

พฤติกรรมของเด็ก
11. เด็กชอบอมหรือดูดนิ้วหรือไม่
12. เด็กชอบเอาสิ่งแปลกปลอม/ของเล่นเข้าปากหรือไม่
13. สวนใหญ่เด็กไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
14. เด็กนอนกับผู้ปกครองที่ทางานสัมผัสสารตะกั่ว
15. บ่อยครั้งที่เด็กอยู่บริเวณที่ทางานเกี่ยวกับตะกั่ว
16. ของเล่นของเด็ก เป็นวัสดุที่สีหลุดลอก
ส่วนที่ 3 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบ้าน
ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ระดับฝุ่นตะกั่วในบ้าน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (เก็บด้วย Wipe
technique กรณีพบความเสี่ยงปานกลาง หรือสูง)
จุดเก็บตัวอย่าง

ระดับตะกั่วบนพื้นผิว
(µg/ft2)

ค่าอ้างอิงระดับตะกั่วบนพื้นผิว
ตามมาตรฐาน EPA (µg/ft2)

พื้นบ้าน
ขอบหน้าต่าง

40
250

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

ผู้ทาการสารวจ:
เบอร์โทรหรือ ID line
ส่วนที่ 4. ข้อมูลอาการและการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคพิษตะกั่วในเด็ก
4.1 การซักประวัติ อาการและอาการแสดงของเด็กในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
อาการ

ความถี่ของอาการดังกล่าว
เป็นประจาหรือแทบทุกวัน
นาน ๆ ครั้ง

ไม่มี

อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร
คลื่นไส้/อาเจียน
ท้องผูก
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ภาคผนวก-32
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
แบบสอบสวน Pb

อาการ

ความถี่ของอาการดังกล่าว
เป็นประจาหรือแทบทุกวัน
นาน ๆ ครั้ง

ไม่มี

ปวดท้องรุนแรงเป็นพักๆ
ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ
อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
ปวดศีรษะ
ซีด
ซึม
ชัก
พัฒนาการล่าช้า
กระวนกระวาย/ไม่มีสมาธิ
หงุดหงิดง่าย
4.2 การตรวจร่างกายตามระบบ
Normal
1) General appearance
□ 1.
2) HEENT: conjunctivae
□ 1.
3) Lung
□ 1.
4) Abdomen
□ 1.
5) Skin
□ 1.
6) Hand writing เขียนชื่อ-สกุลในช่องด้านล่าง
□ 1.
7) CNS: motor power grade
7.1. Upper extremities
□/5
7.2. Lower extremities
□/5
8) Gait
□ 1.
9) Sensation
□ 1.
10) Cognition
□ 1.
11) Mood
□ 1.
12) IQ หรือ Mentality
□ 1.

Abnormal (โปรดระบุความผิดปกติที่ตรวจพบ)
□ 2.
□ 2.
□ 2.
□ 2.
□ 2.
□ 2.

□ 2.
□ 2.
□ 2.
□ 2.
□ 2.
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ภาคผนวก-33
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

แบบสอบสวน Pb

4.3 ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
การตรวจสารบ่งชี้ทางชีวภาพ
 เลือด

ผลการตรวจ
.....................................................ไมโครกรัม/เดซิลิตร

การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ
 CBC
 BUN/Cr
 SGPT/SGOT

ผลการตรวจ
□ ปกติ
□ ปกติ
□ ปกติ

□ ผิดปกติ ระบุ...................................................
□ ผิดปกติ ระบุ...................................................
□ ผิดปกติ ระบุ...................................................

ชื่อ-นามสกุล แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย………………………………………………….
เบอร์โทรติดต่อ………………………………………………….
ID line………………………………………………….
วันที่ตรวจร่างกาย………………………………………………….
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รายนามคณะผู้จัดทาเนื้อหา
ที่ปรึกษา
1. ดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
2. ดร. พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทาเนื้อหา
บทที่ 1
1. ดร.นลินี ศรีพวง
2. นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
3. นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร์
บทที่ 2
1. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
2. นางสาวสุนันท์ นาคกร
บทที่ 3
1. ดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
2. ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์
3. นางสาวสุนันท์ นาคกร

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค

4. แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์
5.
6.
7.
8.
9.

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ผศ. นายแพทย์วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลระยอง
นางศิริยา ทรงสถาพรเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลระยอง
นางสาวมนัสดาว แนวพนา
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลระยอง
นางสาวนัยนา พันธ์โกฎ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลระยอง

บทที่ 4
1. นางสาวภัทรินทร์ คณะมี
2. นายวิกรม จันทะเนาว์
บทที่ 5
1. นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
2. แพทย์หญิงธนวดี จันทร์เทียน
3. ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์
4. แพทย์หญิงเกศ ชัยวัชราภรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชานาญการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

5. นายวินัย ทองชุบ
บทที่ 6
1. นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
2. นางสาวชไมพร ชารี
บทที่ 7
1. นางสาวเยาวพา ดิษฐแย้ม
2. นายคมเดช ธนาธิษณ์
ภาคผนวก
1. ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์
2. แพทย์หญิงเกศ ชัยวัชราภรณ์
3. นางสาววิยะดา แซ่เตีย
4. นายสราวุธ เอกอาพัน

ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
ปลัดเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ จังหวัดอยุธยา
นักวิชาการศึกษา
เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ จังหวัดอยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
กรมควบคุมโรค
ตรวจทานเนื้อหาโดย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค

นางสาวสุนันท์ นาคกร
นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร์
นางสาวธนาพร ทองสิม

รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาโดย
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

