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Management of Lead Exposure
คํานํา

ตะกัว่ เป็ นมลพิษจากสิ่ งแวดล้อมที่ก่ออันตรายต่อสุ ขภาพอย่างร้ายแรงต่อเด็ก หากได้รับปริ มาณ
มากในวัยเด็กจะมีผลโดยตรงต่อระดับสติปัญญา1-14 โดยเฉพาะเด็กที่อาศัยอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เช่น
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลซึ่งมีปัญหาการปนเปื้ อนของตะกัว่ ในบรรยากาศ จากการใช้เชื้อเพลิงในการ
อุตสาหกรรม การคมนาคม และการจราจรติดขัดร่ วมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เป็ นแนวทางให้สามารถคัดกรองและตรวจหาวินิจฉัยภาวะพิษจากสารตะกัว่ ในเด็กไทยตั้งแต่
เริ่ มต้น
2. สามารถให้คาํ แนะนํา, ป้ องกันการดูแลรักษา และติดตามเด็กที่มีสารตะกัว่ ในเลือดระดับต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
เนือ้ หา

จากการศึกษาและวิจยั ต่าง ๆ ถึงผลของตะกัว่ ต่อสุ ขภาพและสติปัญญาในเด็กทําให้ Center for
Disease Control (CDC) ของสหรัฐอเมริ กา ประกาศปรับระดับความเป็ นพิษของตะกัว่ ในเลือดของเด็กลดลง
จาก 30 มคก./ดล. ในปี พ.ศ. 2521 มาเป็ น 25 มคก./ดล. ในปี พ.ศ. 2528 และเป็ น 10 มคก./ดล. ในปี พ.ศ.
253315
นอกจากนี้ CDC และ American Academy of Pediatrics (AAP) ยังได้กาํ หนดให้มีการตรวจคัดกรอง
หาระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กในสหรัฐอเมริ กาทุกคนที่มารับการตรวจสุ ขภาพเมื่ออายุ 1 ปี ตั้งแต่ปี พ .ศ.
253415-16 โดยเฉพาะเด็กที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการมีระดับตะกัว่ ในเลือดสูง โดยเป็ นผูท้ ี่มีขอ้ ใดข้อหนึ่งตาม
แบบสอบถามต่อไปนี้
1. อาศัยอยูใ่ นสถานที่ (บ้าน, สถานรับเลี้ยงเด็ก, บ้านของพี่เลี้ยงหรื อญาติเด็ก) หรื อเคยไปเที่ยว
สถานที่ดงั กล่าวที่สร้างก่อน ปี ค.ศ. 1950 และมีสีหลุดลอก หรื อกําลังได้รับการตกแต่งดัดแปลง หรื อต่อเติม
2. พี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนเล่นได้รับการนัดติดตามระดับตะกัว่ หรื อได้รับการรักษาโรคพิษ
สารตะกัว่
3. อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่ หรื อญาติที่มีงานที่ตอ้ งสัมผัสกับสารตะกัว่
4. อาศัยอยูใ่ กล้โรงงานตะกัว่ โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานสี หรื อโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารตะกัว่
หรื ออาจปล่อยสารตะกัว่ ออกมาปนเปื้ อน
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หลังจากปี 2533 เป็ นต้นมามีการศึกษาหลาย ๆ งานที่ทะยอยออกมา 17-27 พบว่าระดับตะกัว่ ในเลือด
ของเด็กในหลายเมืองในสหรัฐอเมริ กาไม่ได้สูงจริ งดังการศึกษาก่อน ๆ จากการสํารวจความคิดเห็นพบว่า
กุมารแพทย์ร้อยละ 34 เชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจคัดกรองสารตะกัว่ ไม่คุม้ ค่าประโยชน์ที่ได้รับ มี
ความเห็นว่าควรมีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาในแต่ละพื้นที่เพื่อบ่งชี้บริ เวณที่มีสดั ส่ วนของเด็กที่มีระดับ
สารตะกัว่ ในเลือดสู งเสี ยก่อน จึงค่อยกําหนดแนวทางการตรวจคัดกรอง เป็ นผลให้ CDC และ AAP ได้
ทบทวนนโยบายการตรวจหาตะกัว่ ในเลือดใหม่ในปี พ.ศ. 2540 โดยกําหนดให้เจาะเลือดตรวจในเด็กทุกคน
(universal screening) เฉพาะในพื้นที่ที่มีบา้ นเก่าที่สร้างก่อนปี 1950 มากกว่าร้อยละ 27 หรื อมีระดับตะกัว่ ใน
เลือดเฉลี่ยในเด็กอายุ 1-2 ปี เกินค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ 1228 เนื่องจากมีการวิเคราะห์พบว่าถ้า
prevalence ของการมีตะกัว่ สู งกว่า 10 มคก./ดล. เกินร้อยละ 11-14 ของประชากร การทํา universal
screening จึงจะคุม้ ค่า สําหรับในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากนั้นแนะนําให้ตรวจเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ ยงจาก
แบบสอบถามข้างต้น เมื่ออายุ 9-12 เดือน และตรวจซํ้าเมื่ออายุ 2 ปี หรื อเมื่อมีอาการที่สงสัยจะเป็ นพิษจาก
สารตะกัว่ เช่น ซีดมาก ชัก ซึม และปวดท้อง ฯลฯ และเสนอแนวทางปฏิบตั ิในด้านของการติดตามระดับ
ตะกัว่ การให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ กครองในการป้ องกันการได้รับสารตะกัว่ (primary prevention) ดังตารางที่ 1
และตรวจค้นหาเด็กที่ได้มีตะกัว่ ในเลือดสู งเพื่อป้ องกันการเกิดพิษจากสารตะกัว่ (secondary prevention)29
สถานการณ์ ระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กไทย
การศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กทั้งในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
เกือบทั้งหมด เริ่ มมีมาตั้งแต่ปี 2529 พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับตะกัว่ ในเลือดเด็กมีค่าเกินกว่า 10 มคก./ดล. ซึ่ง
ถือว่าเป็ นระดับที่มีผลต่อสมองและระบบประสาทอย่างถาวร แสดงว่าปัญหาการเป็ นพิษจากสารตะกัว่ น่าจะ
ยังมีอยูใ่ นเด็กกรุ งเทพมหานครในยุคนั้นค่อนข้างมาก
มคก./ดล.
สายสะดือ
- เหลือพร ปุณณกันต์ (2529) ศิริราช 82 ราย30
18.5 + 6
เด็ก 6-12 ปี
- เหลือพร ปุณณกันต์ (2532-2533)30 กรุ งเทพมหานคร 214 ราย
22.0 + 7.5
กาญจนบุรี 132 ราย
16.2 + 6.8
- อรพรรณ เมธาดิลกกุล (2534) กรุ งเทพมหานคร
18.8 + 6.2
ต่างจังหวัด
14.0 + 3.9
จึงมีการตื่นตัวทําการศึกษาตั้งแต่ปี 2535 เป็ นต้นมา รายงานระดับตะกัว่ ในเลือดตรวจด้วยวิธี
Atomic absorption spectrometry แยกตามอายุ ดังนี้
สายสะดือ
มคก./ดล.
- วินิต พัวประดิษฐ์ (มค. 2536) รพ.รามาธิบดี 500 ราย31
5.19+1.69
- Prapamonthol T. (2536) รพ.นครเชียงใหม่ 47 ราย32
4.9+3.98
- ลัดดา ตั้งบันลือกาล (มค.-ตค. 2540) รพ.ราชวิถี33
4.59+1.72

3

เด็กอายุ 2 ถึง 6 ปี แรก
สุ วรรณา เรื องกาญจนเศรษฐ์ และคณะฯ 34 โดยทุนจากสภาวิจยั แห่งชาติ ปี 2537 ได้ศึกษาระดับ
ตะกัว่ ในเลือดในเด็กที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครได้ผลดังนี้
1) การติดตามผลระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็ก กทม . ที่เกิดที่ รพ .รามาธิบดี (มค. 2536) ตั้งแต่อายุ
แรกเกิดถึง 2 ปี 84 คน มีค่าตั้งแต่ 4.75 ถึง 5 มคก./ดล. ค่อนข้างคงที่ไม่เพิ่มขึ้นตามอายุ
2) เมื่อเปรี ยบเทียบระดับตะกัว่ เฉลี่ยของเด็กอายุต่าํ กว่า 27 เดือน กลุ่ม กทม. จํานวน 75 ราย
(6.55+2.97 มกค./ดล.) จะพบว่าสู งกว่าเด็กกลุ่มสามพราน จํานวน 188 ราย (5.82+5.6 มคก./ดล.) เล็กน้อย
และสัดส่ วนของผูม้ ีตะกัว่ สู งเกิน 10 มคก./ดล. มีร้อยละ 9.6 และ 7.4 ตามลําดับ แต่ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และไม่พบปั จจัยเสี่ ยงใด ๆ อาจเนื่องจากผูท้ ี่เข้าทําการศึกษากลุ่มนี้มีค่าตะกัว่ ในเลือดตํ่า
จึงไม่ใช่กลุ่มเสี่ ยงที่จะเกิดพิษจากสารตะกัว่ ทําให้ไม่พบปัจจัยเสี่ ยง
สําหรับในต่างจังหวัดมีรายงานระดับตะกัว่ ในเลือดเด็กที่มาตรวจสุ ขภาพที่โรงพยาบาลนคร
เชียงใหม่ (พ.ย. 2528-ม.ค. 2540) จํานวน 1,000 คน พบว่ามีระดับสูงร้อยละ 4.435 ซึ่งต่อมาได้มีรายงาน
ค่าเฉลี่ยตะกัว่ ในเลือดเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี ที่มาตรวจสุ ขภาพ ณ ร.พ. แห่งนี้ ระหว่าง มิ .ย. 2539-ก.ค. 2541
จํานวน 1,000 คน เท่ากับ 4.97 + 3.17 มคก./ดล. และมีร้อยละ 3.9 ที่อยูใ่ นระดับสูง36
เด็กโต
1) ผลการศึกษาของ สุ วรรณา เรื องกาญจนเศรษฐ์34 ในเด็กจํานวน 511 คน ที่มาตรวจที่ รพ.รามา
ธิบดี ระหว่าง พ.ศ. 2536-2539 พบว่าค่าเฉลี่ยของตะกัว่ ในเลือดในอายุ 2 ปี (4.97+3.04 มคก./ดล.) ใกล้เคียง
กับกลุ่ม cohort แต่ต่าํ กว่าของเด็กอายุต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป (9.73+4.74 มคก./ดล.) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มี
แนวโน้มว่าระดับตะกัว่ ในเลือด และสัดส่ วนของผูม้ ีตะกัว่ สู งเกิน 10 มคก./ดล. สูงขึ้นตามอายุ จากร้อยละ
1 เป็ น 9, 6, 10, 21, 28 และ 35 เมื่ออายุแรกเกิด 1 ปี , 2 ปี , 1 ½ ปี , 2 ปี , 2-5 ปี , 6-10 ปี และ 11-19 ปี
ตามลําดับ ซึ่งอาจจะอธิบายว่าเด็กโตเหล่านี้ได้รับตะกัว่ จากบรรยากาศที่มีมลภาวะสูงสุ ดในกรุ งเทพฯ
ก่อนที่จะเริ่ มมีนโยบายการใช้น้ าํ มันไร้สารตะกัว่ และความตื่นตัวในเรื่ องพิษสารตะกัว่ ในเด็ก นอกจากนี้ใน
การศึกษาของ วินยั วนานุกลุ และคณะ37 ได้รายงานค่าเฉลี่ยระดับตะกัว่ ในเลือดของผูใ้ หญ่ (5.95 + 2.01
มคก./ดล.) ในช่วงเวลาเดียวกันก็ลดลงด้วย สอดคล้องกับผลการติดตามความเข้มข้นของตะกัว่ ในบรรยากาศ
ของกรุ งเทพมหานคร ในปี 2535-253938 ซึ่งเริ่ มลดลงเช่นกัน ตามนโยบายการใช้น้ าํ มันไร้สารตะกัว่ เป็ น
หลักฐานทางอ้อมว่า ตะกัว่ ในเลือดเป็ นผลมาจากตะกัว่ ในสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะในบรรยากาศ
2) การศึกษาในโรงเรี ยนแห่ งหนึ่งใกล้ทางด่วนขั้นที่ 234 ค่าเฉลี่ยตะกัว่ ในเด็กนักเรี ยนอนุบาล 43 คน
เท่ากับ 6.80+2.02 มคก./ดล.และมัธยมศึกษา 377 คน เท่ากับ 9.03+3.65 มคก./ดล. พบว่าเพศชายจะมีตะกัว่
สูงกว่าเพศหญิงที่มีอายุเดียวกันอย่างที่มีนยั สําคัญทางสถิติ ( p = 0.029 และ 0.025 ตามลําดับ) แต่ไม่พบ
ความแตกต่างของนํ้าหนักและส่ วนสู งในกลุ่มที่มีตะกัว่ สูงและตะกัว่ ตํ่า
3) การศึกษาในเด็กประถมศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร 6 แห่ง โดย สุ วรรณา
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เรื องกาญจนเศรษฐ์ และคณะ 39 ที่ทาํ ร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กรุ งเทพมหานคร โดยได้รับทุนจาก WHO ในปี พ .ศ.2535 ซึ่งมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา 512 คน มี
ค่าเฉลี่ย 9.26 + 3.68 มคก./ดล. สู งกว่าเด็กนักเรี ยนสิ งห์บุรี และพบว่ามีสดั ส่ วนของผูท้ ี่มีระดับตะกัว่ สูงกว่า
10 มคก./ดล. ถึงร้อยละ 27.8 (สิ งห์บุรีร้อยละ 5.7) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แม้ไม่พบความสัมพันธ์ระดับ
ตะกัว่ ในเลือดกับระดับตะกัว่ ในบรรยากาศ, อาหาร และนํ้า แต่ได้พบปัจจัยเสี่ ยง (Odds ratio แสดงโดย
ตัวเลขในวงเล็บ) ของการมีตะกัว่ ในเลือดสู งได้แก่ เด็กที่อาศัยใน กทม . (6.18), เพศชาย (1.67), อายุนอ้ ย
กว่า 9 ปี (1.98), แม่ที่มีอาชีพเป็ นกรรมกร (1.74), รายได้รวมของครอบครัวน้อยกว่า 3,000 บาท/เดือน
(2.24), มีสมาชิกในครอบครัวอยูก่ นั หนาแน่นกว่า 9 คน (2.2), ผูท้ ี่อยูใ่ นบ้านเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
(4.55) และการหลอมตะกัว่ (4.85), เด็กที่ใช้เวลาว่างเล่นอยูต่ ามข้างถนน (2.7) หรื อสนามเด็กเล่นที่อยูต่ ิด
ถนน (1.7), เดินทางไปโรงเรี ยนโดยการเดิน (1.7) หรื อเดินไปลงเรื อ (1.6) โดยพบผลกระทบของการที่มี
ระดับตะกัว่ สู งกว่า 10 มคก./ดล. เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มระดับตะกัว่ ตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติได้แก่
นํ้าหนักตัวน้อยกว่า (p value 0.011), ส่ วนสูงน้อยกว่า (p value 0.0001) และครู ประเมินว่าความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ชา้ กว่า (p value 0.0425) แต่ IQ ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากการทบทวนรายงานพบว่าค่าเฉลี่ยของตะกัว่ ในเลือดของเด็กในกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะอายุ
1-2 ปี ในปัจจุบนั นี้ไม่เกินระดับที่ยอมรับ คือ 10 มคก./ดล. และมีผทู ้ ี่มีระดับตะกัว่ ในเลือดสูงร้อยละ 9.6 จึง
ยังไม่มีความจําเป็ นต้องทําการตรวจคัดกรองในการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป แต่เสนอแนะให้ตรวจคัดกรองหา
ระดับตะกัว่ ในเลือดในเด็กอายุขวบครึ่ ง-2 ปี เฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ ยงคือ
1. อาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ที่เป็ นเขตอุตสาหกรรม
2. มีผอู ้ าศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกันที่มีอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตะกัว่
สําหรับเด็กที่อาการที่สงสัยจะเป็ นพิษจากสารตะกัว่ เช่น ซีดมาก ชัก ซึม ปวดท้อง พัฒนาการช้า
การเจริ ญเติบโตช้า มีพฤติกรรมกินสิ่ งที่ไม่ใช่อาหาร (pica) ฯลฯ เหล่านี้ควรตรวจหาระดับตะกัว่ ทุกราย และ
เสนอแนะการติดตามผลระดับตะกัว่ ในเลือดซึ่งดัดแปลงจากคําแนะนําของ CDC31 ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 คําแนะนําในการติดตามระดับตะกัว่ ในเลือด* (BLL)
เด็ก 18-24 เดือน
N

ไม่ตอ้ งเจาะเลือด

ปัจจัยเสี่ ยง A
Y

< 10

ไม่ตอ้ งทําอะไร

BLL
> 10 มคก./ดล.

10-14

15-19

20-44

45-69

ตรวจเลือดซํ้าภายใน 1 เดือน

1 เดือน

1 สัปดาห์

Encephalo
pathy

ยังคงสู ง
Primary
prevention
ตาราง 1 B
BLL ติดตามผล

3 เดือน

> 70
Y

ยังคงสู ง

Nutritional & Medical evaluation
Environmental Environmental
assessment survey & management
2 เดือน

BLL
> 25

Y

N

ไม่ตอ้ งให้ยา
* ปรับจากคําแนะนําของ CDC28
ปั จจัยเสี่ ยง
A 1. อาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ที่เป็ นเขตอุตสาหกรรม
2. มีผอู ้ าศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกันที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตะกัว่
B ตาราง 1
C Succimer 30 มก./กก./วัน 5 วัน ติดตามด้วย 20 มก./กก./วัน นาน 14 วัน หรื อ
รับไว้ใน รพ. CaNa2 EDTA 25 มก./กก./วัน
D BAL (IM.) 25 มก./กก./วัน แบ่งให้ 6 ครั้ง ใน 24 ชม. ต่อมาให้ CaNa2 EDTA 50 มก./กก./วัน
IV. infusion นานหลายชัว่ โมง ให้การรักษาอยู่ 72 ชัว่ โมงเป็ นอย่างน้อย ติดตามด้วย 2 ทางเลือก
1. ให้ BAL และ CaNo2 FDTA ต่ออีก 2 วัน แล้วติดตามดู BLL ถ้ายังสู งอีกให้ยาต่ออีก 5 วัน
2. ให้ CaNa2 EDTA อย่างเดียวเพียง 5 วัน

N

oral
chelating
agent C

admit
parental chelating
agent D

Environmental Management
within 48 hours immediate
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ตารางที่ 1 คําแนะนําการป้ องกันการได้รับสารตะกัว่ (Primary prevention for lead exposures)
ปัจจัยเสี่ ยง
1. สิ่ งแวดล้อม

กลยุทธ
- สี
แนะนําให้ใช้สีไร้สารตะกัว่ สําหรับทาสี ภายใน
- ฝุ่ น
ทําความสะอาดโดยการเช็ดถูดว้ ยนํ้าแทนการกวาด (wet mop)
ล้างมือบ่อย ๆ
- ดิน
ให้เล่นในบ้าน หรื อล้างมือบ่อย
- นํ้าดื่ม
ใช้ภาชนะและท่อประปาที่ไม่ใช่โลหะเคลือบตะกัว่ , เซรามิค
หรื อฟิ วเตอร์
ให้เปิ ดนํ้าประปาทิ้งในช่วง 2 นาทีแรก
2. ผูป้ กครองที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตะกัว่ เปลี่ยนเสื้ อผ้า และอาบนํ้าเมื่อกลับถึงบ้าน
3. เด็ก
- Hand – mouth behaviors ล้างมือบ่อย ๆ
- โภชนาการ
แนะนําให้กินอาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซี ยมสูง, ไขมันตํ่า
- พัฒนาการล่าช้า
ให้ตรวจเลือดซํ้าบ่อย ๆ
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