การจัดการพิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก
มุมมองจากเวทีโลก

รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ ง จุ ฬ ธิ ด า โฉมฉาย
ที่ ปรึ กษาด้ านพิ ษ วิ ท ยา ศู น ย์ พิ ษ วิ ท ยาโรงพยาบาลศิ ริ ราช
อาจารย์ ประจา วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ตะกัว่
2

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

เพราะเหตุใดเราจึงต้ องใช้ สารตะกัว่
3

 การใช้ สารตะกัว่ ในอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่ม








มากขึ ้น เนื่องจากตะกัว่ เป็ นสารที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
ขึ ้นรูปได้ ง่าย
สีสวย
มีรสชาดหวาน
ราคาถูก
ละลายที่อณ
ุ หภูมิไม่สงู มาก
สามารถหาได้ ง่าย




Smelting of natural ores
Recycling of lead products

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

Other sources of lead
4

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

5

 การใช้ สารตะกัว่ เพิ่มมากขึ ้นราวปี 1924 เมื่อวิศวกรจากบริ ษัท GM ค้ นพบว่าเมื่อเติม

สารตะกัว่ อินทรี ย์ tetraethyl leadลงในน ้ามันแล้ ว จะทาให้ อาการนอคค์ของ
เครื่ องยนต์หายไปและเพิ่มประสิทธิภาพของ internal combustion engine
 ในปี นัน้ ช่างเครื่ อง 15 คนเสียชีวิตหลังจากทางานที่เกี่ยวข้ องกับน ้ามันชนิดใหม่นี ้


ระดับตะกัว่ ที่สงู มักมาจากการประกอบอาชีพในโรงงานที่มีการใช้ สารตะกัว่

 ในช่วงปี 1970 เริ่ มมีความตื่นตัวกับการปนเปื อ้ นของตะกัว่ ใน environment
 การใช้ ตะกัว่ ในสีทาบ้ านและน ้ามัน benzene
 ระหว่างปี 1900-1914, ร้ อยละ 40 ของการส่งออกตะกัว่ ในรู ปแบบต่างๆมาจากสหรัฐอเมริ กา
 USA เป็ นประเทศที่มีการใช้ น ้ามันที่มีตะกัว่ มากที่สด
ุ ในโลก

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

ระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กใน US เทียบกับค่ าปกติที่ CDC กาหนด
6

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

การสั มผัสตะกัว่ ในสิ่ งแวดล้อม
7

 จากการรับประทานตะกัว่ อนินทรี ย์
 ตะกัว่ ที่อยู่ในของเล่น
 ตะกัว่ ที่อยู่ในสีทาบ้ าน
 ตะกัว่ ที่อยู่ในดิน น ้า และปนเปื อ
้ นในภาชนะเก็บอาหารเช่น
จาน ถ้ วยเซรามิคต่างๆ
 จากการหายใจ
 ผงฝุ่ นตะกัว่
 ตะกัว่ อินทรี ย์ในน ้ามันที่มีสารตะกัว่
การเผาไหม้ น ้ามันที่มีสารตะกัว่ ทาให้ ตะกัว่ ถูกปนเปื อ้ นอยูใ่ น
สิ่งแวดล้ อม
 ประเทศไทยหยุดใช้ น ้ามันที่มีสารตะกัว่ ไปแล้ วตังแต่
้ ปี 1997




ไอระเหยของตะกัว่ เมื่อมีการหลอมละลายหรื อทาให้ ร้อน

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

ตะกัว่ เข้ าสู่ ร่างกายมนุษย์ ได้ อย่ างไร
8

 ต้ นตอของสิ่งแวดล้ อมที่มีตะกั่วปนเปื ้ อน เช่ น สีทาบ้ านที่มีตะกั่ว หรื อ แบตเตอรี่
 ตัวกลางในสิ่งเวดล้ อมที่ปนเปื ้ อนตะกั่ว เช่ น สีท่ ล
ี อกหลุดและปะปนอยู่กับฝุ่ น ผง

ภายในบ้ าน
 จุดที่มีการสัมผัสตะกั่ว เช่ นพืน้ บ้ าน หรื อ ผนัง
 วิธีการนาพาเข้ าสู่ร่างกาย เช่ น มือของเด็กที่ปนเปื ้ อนฝุ่ นและนาเข้ าปาก
 กลุ่มประชากรที่ได้ สัมปั สการปนเปื ้ อน เช่ น เด็กในบ้ าน หรื อ ผู้ใหญ่ ในโรงงาน

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

สถานการณ์ตะกัว่ ในประเทศไทย
9

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก
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 จากการตรวจเฝ้าระวังระดับสารตะกั่วในสถานเลีย้ งเด็กของ กทม 17 ศูนย์ จาก






ทัง้ หมด 293 ศูนย์
โดยตรวจศูนย์ ละ 13 จุด เช่ น สีทาบ้ าน สีในของเล่ น ภาชนะใส่ อาหาร นา้ จาก
นา้ ประปา ฯลฯ พบว่ า มีจานวนทัง้ หมด187 ตัวอย่ าง พบมีค่าตะกั่วสูงกว่ าค่ า
มาตรฐาน 11 ตัวอย่ าง หรื อ 5.9% โดยมาจากศูนย์ เด็ก 10 ศูนย์
ซึ่งพบว่ า สีทาบ้ านมีความผิดปกติมากที่สุด ที่เหลือพบในดิน และโต๊ ะเรียน
พบสารตะกั่วในสีทาภายในอาคารพบ 9 ใน 17 ศูนย์ เท่ ากับร้ อยละ 52.9
สีนา้ มันมีสารตะกั่วปนเปื ้ อนมากที่สุด โดยเฉพาะสีดา สีเหลือง และสีเขียว

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

แสดงจานวนของเล่นที่มีสารตะกัว่ สู งกว่าค่ามาตรฐาน
กาหนดแบ่ งตามเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรรมและพืน้ ที่สุ่ มตัวอย่ าง
11

ทีม่ า : รายงานโครงการ ตรวจสอบสารโลหะหนักในของเล่ น. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเล่ นเด็กและสนามเด็กเล่ นระดับชาต
ใน http://www.thaisafeplay.csip.org/toyt.html
พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

ประเภทของสารโลหะหนักที่มีระดับเกินกว่ามาตรฐานในของเล่นที่ตรวจพบจานวน 31 ชิ้น
12

ทีม่ า : รายงานโครงการ ตรวจสอบสารโลหะหนักในของเล่ น. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเล่ นเด็กและสนามเด็กเล่ นระดับชาต
ใน http://www.thaisafeplay.csip.org/toyt.html
พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

สถานการณ์ ระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กไทย
13

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

ปี ที่ทา

จานวนผู้ร่วมวิจัย

ผลการวิจัย มคก/ดล

2529 ศิริราช

82

18.5 + 6

2532-2533 กทม

214

22.0 + 7.5

2532-2533 กาญจนบุรี

132

16.2 + 6.8

2534 กทม

---

18.8 + 6.2

2534 นอกเขต กทม

---

14.0 + 3.9

2536 รพ.รามาธิบดี

500

5.19+1.69

2536 เชียงใหม่

47

4.9+3.98

2540 รพ.ราชวิถี

---

4.59+1.72

2540 เชียงใหม่

1000

4.97 + 3.17

2548 คลองเตย*

33 (15% มีตะกัว่ มากกว่า 10)

7.89 + 2.15

2548 รพ พหลฯ

82

5.56 + 2.56

2548 ศิริราช

114

5.11 + 3.31

2548 ทองผาภูมิ

67

5.57 + 3.10

ความเสี่ ยงต่ อการเกิดพิษจากสารตะกัว่ ในเด็กไทย
14

 บ้ านทีมีสีลอกหลุด

 เด็กมีพฤติกรรมนาสีเข้ าปาก
 อายุน้อย
 ชุมชนที่อยูอ่ าศัย
 การใช้ ยาสมุนไพร หรื อยาแผน

โบราณ

J Med Assoc Thai Vol. 88 Suppl. 8 2005
พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

Pathway of exposure for lead
15

• Source of lead
• Environmental medium
• Transport mechanism
• Point of exposure

• Route of exposure
• Exposed population

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

แนวทางการป้องกันและเฝ้ าระวังการสั มผัสสารตะกัว่ ในเวทีโลก
16

 จากการศึกษาและวิจยั ต่าง ๆ ถึงผลของตะกัว่ ต่อสุขภาพและสติปัญญาในเด็กทาให้

Center for Disease Control (CDC) ของสหรัฐอเมริกา ประกาศปรับระดับ
ความเป็ นพิษของตะกัว่ ในเลือดของเด็กลดลงจาก 30 มคก./ดล. ในปี พ.ศ. 2521
มาเป็ น 25 มคก./ดล. ในปี พ.ศ. 2528 และเป็ น 10 มคก./ดล. ในปี พ.ศ. 2533
 จากการเฝ้าระวังและเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบระเบียบพบว่า การคัดกรองด้ วย
แบบสอบถามสามารถทาให้ ค้นพบผู้ที่ควรได้ รับการตรวดคัดกรอง






อาศัยอยู่ในสถานที ่ (บ้าน, สถานรับเลีย้ งเด็ก, บ้านของพีเ่ ลีย้ งหรื อญาติ เด็ก) หรื อเคยไปเทีย่ วสถานที ่
ดังกล่าวทีส่ ร้างก่อน ปี พศ. 2490 และมีสีหลุดลอก หรื อกาลังได้รบั การตกแต่งดัดแปลง หรื อต่อเติ ม
พี่น้อง เพื่อนบ้ าน หรื อเพื่อนเล่นได้ รับการนัดติดตามระดับตะกัว่ หรื อได้ รับการรักษาโรคพิษสารตะกัว่
อาศัยอยู่กบั พ่อ แม่ หรื อญาติที่มีงานที่ต้องสัมผัสกับสารตะกัว่
อาศัยอยู่ใกล้ โรงงานตะกัว่ โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานสี หรื อโรงงานที่เกี่ยวข้ องกับสารตะกัว่ หรื ออาจ
ปล่อยสารตะกัว่ ออกมาปนเปื อ้ น

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

แนวคิดการทา Universal Screening
17

 หลังจากการทบทวนสถิติอย่างเป็ นระบบ







ระเบียบ ในปี พ.ศ. 2540 US-CDC
กาหนดให้ เจาะเลือดตรวจในเด็กทุกคน
(universal screening) เฉพาะในพื ้นที่
ที่มีบ้านเก่าที่สร้ างก่อนปี พศ. 2490 มากกว่า
ร้ อยละ 27
หรื อมีระดับตะกัว่ ในเลือดเฉลี่ยในเด็กอายุ 1-2
ปี เกินค่ามาตรฐานมากกว่าร้ อยละ 12
เนื่องจากมีการวิเคราะห์พบว่าถ้ าความชุกของ
การมีตะกัว่ สูงกว่า 10 มคก./ดล. เกินร้ อยละ
11-14 ของประชากร การทา universal
screening จึงจะคุ้มค่า
ประเทศไทยจึงล้ มเลิกแนวคิดการทา
Universal screening ในเด็ก

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

• ตรวจตะกัว่ ในเด็กทุกคนที่อายุ 1 ปี ร่วมกับการเก็บข้ อมูลทาง
ตรวจทุกคนเพื่อ ระบาดวิทยา
เก็บข้ อมูล

วิเคราะห์ หา
ปั จจัยเสี่ยง

ปรับเปลี่ยน
แนวทางการคัด
กรอง

• นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยเสีย่ งในการสัมผัสสารตะกัว่ ที่
จาเพาะต่อชุมชน และ ภูมิประเทศ

• นาข้ อมูลที่ได้ มาปรับเปลีย่ นแนวทางการคัดกรองเพื่อให้ การใช้
ทรัพยากรเป็ นไปอย่างคุ้มค่า

• เก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นระยะ เพื่อปรับเปลีย่ นวิธีการทางาน และให้
ทันต่อเหตุการณ์โลก เช่นในปั จจุบนั มีการเพิ่มหัวข้ อการคัดกรอง
ด้ วยแบบสอบถามให้ รวมถึงเด็กต่างชาติที่ได้ รับการอุปการะด้ วย (
เก็บข้ อมูลต่ อไป
International Adoptee)

18

 การกาหนดมาตรฐานระดับตะกัว่ ในเด็ก ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่ อยๆเนื่องจาก งานวิจยั พบว่า


การเกิดพิษแบบเฉียบพลันน้ อยลงเพราะการระมัดระวังด้ านอาชีวอนามัยเพิ่มขึ ้น

 แต่การเกิดพิษแบบ low level exposure ( สัมผัสแบบน้ อยๆแต่นานๆ) ก็สามารถทาให้

เกิดปั ญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ ไม่แพ้ กนั




การกระจายของตะกัว่ ในร่างกายเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่มาก
มีการกระจายไปกระดูกได้ น้อย เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่
ทาให้ มีตะกัว่ เข้ าสู่ tissue เช่น ไตและสมองได้ มากกว่า

 เด็กมีพฒ
ั นาการทางสมองที่ยงั ไม่สมบูรณ์ การสัมผัสตะกัว่ ทาให้ พฒ
ั นาการนี ้ผิด

รูปแบบไป ไม่เหมือนเดิม


พบว่าระดับตะกัว่ ในเลือดมีความสัมพันธ์กบั ระดับ IQ อย่างชัดเจน

 พบว่ามารดาที่มีระดับตะกัว่ สูงสามารถส่งผ่านตะกัว่ ไปยังทารกในครรภ์ได้
 ทารกในครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม
พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

เหตุใดตะกัว่ จึงเป็ นประเด็นร้อนในเด็ก?
19

 เด็กสามารถได้ รับผลกระทบจากตะกั่วได้ มากเพราะ
 เด็กดูดซึมตะกั่วทางทางเดินอาหารได้ ดีกว่ าผู้ใหญ่ ( 50% vs 10% ของปริมานที่รับประทาน)
 เด็กมีระบบประสาทที่กาลังพัฒนา การสัมผัสตะกั่วนีท
้ าให้ การพัฒนาผิดรูปไป
 ช่ วงเวลาที่เด็กมีความอ่ แนไหวต่ อสารพิษที่กระทบต่ อพัฒนาการนัน
้ เป็ นตัง้ แต่ อยู่ในครรภ์ ไป
จนถึงช่ วงเข้ าสู่วัยรุ่ น(Needleman et al., 1990; Bellinger, Stiles & Needleman, 1992;
Rogan et al., 2001).




ผลกระทบต่ อพัฒนาการและระบบประสาทไม่ สามารถแก้ ไขได้ ถงึ แม้ ว่าจะใช้ ยาขับตะกั่วให้
ระดับในเลือดกลับมาเป็ น ปกติ
การสัมผัสต่ อตะกั่วตัง้ แต่ อายุน้อยๆมีผลต่ อการแสดงออกด้ านพันธุกรรม โดยเห็นจากการที่มี
การปรับเปลี่ยนของ DNA ในcord blood ของมารดาที่มีระดับตะกั่วสูง (Basha et al.,
2005; Wu et al., 2008; Pilsner et al., 2009)
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ผลกระทบต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู้
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 เมื่อระดับตะกัว่ เพิ่มขึ ้นไป 1 จะมีผลลด

ระดับ IQ ประมาน 0.25(Schwartz, 1994;
Pocock, Smith & Baghurst, 1994 )

 แม้แต่ในกลุ่มทีต่ ะกัว่ ต่ากว่า 5 ก็ยงั มี

หลักฐานชัดเจนว่า ระดับ IQ เลข และ
ภาษาได้รบั ผลกระทบแบบ doseresponse
 และยิ่ งใน range ของตะกัว่ ต่ากว่า 10
ผลกระทบต่อ IQ ยิ่ งมากขึ้น ( จาก 0 ไป
10 ระดับ IQ ลดลง 7 คะแนน)
(Lanphear et al., 2005)
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ผลกระทบของ IQ ต่อประชากรโดยรวม
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 ผลกระทบของการที่ ค่าเฉลี่ยของ IQ ของ

ประชากรลดลงคือ


จานวนเด็กที่เข้ าข่ายบกพร่องทางการเรี ยนรู้
เพิ่มขึ ้น
ต้ องการตวามช่วยเหลือเพิ่มเติม
 เป็ นภาระกับระบบการศึกษา





จานวนเด็กที่เข้ าข่ายมีอจั ฉริ ยภาพลดลง
เพิ่ม gap ระหว่างประเทศที่ประชากรมี
ระดับค่าเฉลี่ยตะกัว่ สูง และประเทศที่
ประชากรมีระดับค่าเฉลี่ยตะกัว่ ต่า
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ตะกัว่ ในหญิงตั้งครรภ์
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 ตะกั่วสามารถผ่ านจากหญิงตัง้ ครรภ์ ส่ ูทารกในครรภ์ ได้
 จากการศึกษาระดับตะกั่วใน หญิงตัง้ ครรภ์ 146 ราย ในประเทศเม็กซิโก พบว่ า






ระดับตะกั่วในเลือดช่ วงไตรมาศแรกของการตัง้ ครรภ์ ท่ มี ีค่าเฉลี่ย 7.1 ± 5.1 μg/dL โดยมีประมาณ
14% ที่มีระดับตะกั่วมากกว่ า 10
ระดับตะกั่วในเลือดช่ วงไตรมาศแรกของการตัง้ ครรภ์ มีความสัมพันธ์ เป็ นลบต่ อพัฒนาการของเด็กที่ 24
เดือน วัดโดย MDI (mental development index) ซึ่งเป็ นการวัดพัฒนาการด้ านความจา
ภาษา และการรั บรู้
ความสัมพันธืนีม้ ี dose-response relationship ที่ชัดเจน
ดังนัน้ ระดับตะกั่ว ถ้ าเกิน 0 แล้ ว มีผลต่ อพัฒนาการ ทัง้ สิน้

่ี ีความเสี่ยงต่ อการสัมผัสสารตะกั่ว ควรได้ รับการตรวจตะกั่วในเลือด
 หญิงตัง้ ครรภ์ ทม
ทุกราย
 ถ้ ามีระดับมากกว่ า 5 มคก/ดล ควรให้ คาแนะนาด้ านสุขศึกษาและมีการติดตามอย่ าง
ต่ อเนื่อง
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มาตรฐานระดับตะกัว่ ในเด็กจาก CDC ในปี 2548
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 ในปี 2548 ได้มีการเสนอให้ลดระดับของตะกัว่ ในเลือดที่น่ากังวล (level of






concern) แต่มีขอ้ โต้แย้งคือ
ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่า มีวิธีการด้านสาธารณสุ ขใดๆที่มีประสิ ทธิภาพในการลด
ตะกัว่ จาก 10 มคก/ดล เป็ ย 5 มคก/ดล อย่างสม่าเสมอและเชื่อถือได้
หลักฐานที่บ่งชี้วา่ ระดับตะกัว่ ที่ต่ากว่า 10 ยังมีความสัมพันธ์กบั ระดับ IQ เป็ นการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไป ( n=300)
ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง ความยากจน ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง และ สถานภาพ
และสิ่ งแวดล้อมอขงที่อยูอ่ าศัย ทาให้ไม่สามารถแยกแยะผลของการมีตะกัว่ ต่ากว่า 10 และ
IQ ได้
ความไม่เสถียรของการตรวจหาตะกัว่ ในเลือดในห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ทีมีความ
หลากหลายจะทาให้การวัดระดับตะกัว่ ในเลือดที่ระดับต่ามากๆไม่น่าเชื่อถือ
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ค่ามาตรฐานระดับตะกัว่ ในปี 2555
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 จากงานวิจยั ทั ้งหมดพบว่า
 ผลกระทบของระดับตะกัว่ ต่อแง่มมุ ต่างๆของระดับพัฒนาการในเด็กเป็ นแบบมี dose




response ที่ชดั เจน
ไม่มี safety threshold ตะกัว่ ที่มากกว่า 0 มีผลต่อพัฒนาการทังในระยะสั
้
น้ และระยะ
ยาวทังสิ
้ ้น
ผลเสียที่เกิดขึ ้นไม่สามารถถูกชดเชยได้ แม้ เมื่อระดับตะกัว่ กลับมาสูค่ า่ ปกติ
ดังนัน้ CDC จึงแนะนาให้ ใช้ คา่ ตะกัว่ ที่น้อยกว่า 5 มคก/ดล เป็ นหลักในการดูและผู้ป่วย แต่
ต้ องตระหนักว่า ระดับใดๆที่มากกว่า 0 ย่อมทาให้ เกิดผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กทังสิ
้ ้น
WHO กาลังร่างคาแนะนาที่คล้ ายกันเช่นเดียวกัน กล่าวคือทุกประเทศทัว่ โลกควรมุง่ ไปที่การ
ทาให้ คา่ เฉลี่ยของตะกัว่ ในเด็กใกล้ เคียงกับ 0 มากที่สดุ

พิษจากสารตะกัว่ ในเด็ก

แนวทางการรักษาพิษตะกัว่ ในเด็ก กระทรวงสาธารณสุ ข
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