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ปัจจัยที่ผลต่อระดับสารตะกั่วในเด็กพืน้ที่อ าเภออุ้มผางกับอ าเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก 
Factors  affecting blood lead levels in children  

in Umphang District andMae Ramat District Tak Province. 

นางทศันีย ์ รอดสงัข ์ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัที่ผลต่อระดบัสารตะกัว่ในเด็กพื้นที่อ  าเภอ
อุม้ผางและอ าเภอแม่ระมาดจงัหวดัตาก เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้กครองเด็ก
จ านวน 30 คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบสโนวบ์อล ใชก้ารสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและใชส้ถิติพื้นฐานค่าความถ่ีและ
ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัที่ผลต่อระดบัสารตะกัว่ในเด็กพื้นที่อ  าเภออุม้ผางและอ าเภอแม่
ระมาด 
จงัหวดัตาก มีดงัน้ี 1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 1) อาย ุเด็กเล็กจะดูดซึมตะกัว่จากระบบทางเดินอาหาร
ไดม้ากกวา่เด็กโต 2) ภาวะโลหิตจางจะท าใหเ้ด็กมีการดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้น 3) น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑ์
อายแุละภาวะขาดสารอาหารจะท าใหเ้ด็กมีการดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้น   2. ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ 
1) การดูแลแบตเตอร่ีพบว่ าอ าเภออุม้ผางมีเก็บใวใ้นหอ้งนอน ไม่มีภาชนะปกปิดและมีการร้ือ
แบตเตอร่ีเม่ือเส่ือมรวมทั้งการน าตะกัว่ในแบตเตอร่ีไปหลอมท าลูกปืนมากกวา่แม่ระมาด 2)ส่วนการ
ใชห้มอ้แขกทั้ง 2 อ าเภอมีลกัษณะการใชท้ี่ใกลเ้คียงกนั     3. ปัจจยัอ่ืนๆที่มีโอกาสไดรั้บสารตะกัว่ 
เช่น อ าเภออุม้ผางมีการใชแ้หจบัปลาที่ถ่วงดว้ยลูกตะกัว่ ส่วนอ าเภอแม่ระมาดมกัใชส้วงิชอ้นปลาที่
ไม่มีการถ่วงดว้ยลูกตะกัว่ ดงันั้นผลระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กที่แตกต่างกนั เกิดจากความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ซ่ึงถา้ไดรั้บการแกไ้ขปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ีแลว้ระดบั
ตะกัว่ก็จะลงมาปกติเช่นเดียวกนั 
 
ค าส าคญั : ระดบัสารตะกัว่ในเด็ก, ปัจจยั 
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Factors affecting blood lead levels in children in Umphang District andMae Ramat District 
Tak Province. 

TassaneeRodsang 
Tak Provincial Public Health Office 

Abstract 
Theobjective of this study  isto find out the factors affecting blood lead levels in 

children in Umphang District and Mae Ramat, Tak Province. The quality methods used in the 
study.Keys informants were parent 30 families. (Using the snow ball sampling method). The 
studywere direct observation, Informal interviews, In-depth interviews and focus in the 
community.  

It was found that factors affecting bloodlead levels in children inUmphangDistrict, and 
Mae Ramat, Tak Province were as follows.1. Personal factor including 1)Smaller children will 
absorb lead from the digestive tract than older children. 2) Anemia children will absorb lead from 
the digestive tract than normal children.3) Underweight and  malnutrition will cause children to 
have more lead absorption.              2.Enironmental  factor including1)Battery Care : 
Umphangdistrictwas often kept in the house. Especially in the bedroom. There was no concealed 
container and the battery was dismantled. Mae Ramat district were often kept in the house. Found 
in the bedroom. There is a concealed container.No battery decontamination.  
2) Using the Guest Pot / Guest Pans had similar uses. 3. Other Factors Affecting Lead InUmphang 
District some households used fishing net with lead ball. In Mae Ramat  district used itwithout the 
lead ball. 

Levels of blood lead in different blood level in Umphang area with Mae Ramat. This is 
due to differences in personal factors and environmental factors. If these risk factors are corrected 
then. Blood lead levels will also come down to normal. 
 
Key  word : blood lead levels, Factors 
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บทน า 

รายงานของศูนยป้์องกนัและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (US CDC)  แจง้มายงักระทรวง
สาธารณสุข  ประเทศไทยวา่ ร้อยละ 13 ของเด็กผูอ้พยพจากประเทศเมียนมาร์ ในศูนยพ์กัพงิผูอ้พยพ
ในอ าเภออุม้ผาง  จงัหวดัตาก  ที่ไดรั้บการส่งต่อไปยงัสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552มีระดบัสาร
ตะกัว่ในเลือดสูงมากกวา่ 10 µ g/dl   ดงันั้นตั้งแต่ปี 255 3เป็นตน้มา ทีมงานสาธารณสุขจึงได้
ด าเนินการส ารวจระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กและหญิงตั้งครรภ ์ เพือ่ประเมินความรุนแรงของการไดรั้บ
สารตะกัว่รวมทั้งคน้หาปัจจยัเส่ียงในการมีระดบัสารตะกัว่ที่สูงผดิปกติ   โดยใชผ้ลการตรวจ
ส่ิงแวดลอ้มในปีที่ผา่นๆมาร่วมดว้ยผลการศึกษาพื้นที่อ  าเภออุม้ผางพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการสมัผสั
สารตะกัว่จริง โดยระดบัตะกัว่ในเลือดสูงเป็นปัญหาในเด็กมากกวา่หญิงตั้งครรภ ์ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
มากกวา่เด็กโต (วทิยา สวสัดิวฒิุพงศ์  และคณะ ,2555) และเน่ืองจากพื้นที่อ  าเภอแม่ระมาด มีกลุ่ม
ประชากร ที่มีลกัษณะความเป็นอยูแ่ละภูมิประเทศใกลเ้คียงกบัพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง   จึงขยายพื้นที่
โดยมีการเฝ้าระวงัปัญหาการปนเป้ือนสารตะกัว่ในเด็กเพิม่เติมในพื้นที่อ  าเภอแม่ระมาดผลการศึกษา
ในพื้นที่อ  าเภอแม่ระมาดศึกษาระดบัตะกัว่ในเด็กรวม 515ราย พบวา่มีเพยีง 2 ราย ที่มีค่าตะกัว่ใน
เลือดเกิน 10ug/dl คือมีค่า 12.7 และ10.6 ug/dl(พทิกัษ ์ ศิลาและคณะ, 2558) 

จากขอ้มูลผลการส ารวจระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กอ าเภอแม่ระมาดแตกต่างจากอ าเภออุม้ผาง
อยูม่าก โดยอ าเภออุม้ผางมีเด็กที่ตรวจพบมีระดบัตะกัว่สูงกวา่ปกติ คือ > 10 ug/dLในปี 2556พบร้อย
ละ 53.9  ในปี 2560พบร้อยละ 17.69  ซ่ึงมีลกัษณะของพื้นที่และประชากรเป็นชาวเขาคลา้ยกนักบั
อ าเภออุม้ผาง  ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดท้  าการศึกษาวจิยัน้ีเพือ่ศึกษาปัจจยัที่ผลต่อระดบัสารตะกัว่ในเด็ก
พื้นที่อ  าเภออุม้ผางกบัอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก   เพือ่ใหท้ราบถึงสาเหตุ  ปัจจยัที่ผลต่อระดบัสาร
ตะกัว่ในเลือดเด็กเพือ่เป็นขอ้มูลส าคญัในการเฝ้าระวงัป้องกนั และแกไ้ขปัญหาผลกระทบพษิสาร
ตะกัว่ในเด็กต่อไป อนัจะส่งผลใหเ้ด็กมีสุขภาพดีและฉลาด 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

ศึกษาปัจจยัที่ผลต่อระดบัสารตะกัว่ในเด็กพื้นที่อ  าเภออุม้ผางกบัอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดั
ตาก    

วัสดุและวิธีการ 

รูปแบบ การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ( quality study) โดยใชก้าร
สงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลปัจจยัที่
มีผลต่อระดบัสารตะกัว่ในเด็กพื้นที่อ  าเภออุม้ผางกบัอ าเภอแม่ระมาดจงัหวดัตาก   ระหวา่ง ตุลาคม 
2560 – ธนัวาคม 2560กลุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์ เป็นผูป้กครองของเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
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เจาะเลือด จ านวนอ าเภอละ 15 ครอบครัว โดยใชแ้บบบนัทึกการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth 
interview) ในกลุ่มผูป้กครอง ในประเด็นการใชแ้ละการจดัเก็บแบตเตอรี การบริโภคอาหารในแต่ละ
วนั การด าเนินชีวติที่เก่ียวขอ้งกบัแบตเตอรีเช่นอุปกรณ์หาปลาภาชนะบรรจุขา้วสาร การใชภ้าชนะ
ต่างๆในการหุงอาหาร แบบบนัทึกการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ในผูน้ า
หมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุข ในประเด็นขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป วถีิชีวติในแต่ละวนั การใชแ้ละการ
จดัเก็บแบตเตอร่ีของชุมชนเป็น อยา่งไร ปัจจยัที่มีผลต่อระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กเช่นการบริโภค
อาหาร การด าเนินชีวติที่เก่ียวขอ้งกบัแบตเตอรีเช่นอุปกรณ์หาปลา ล่าสตัว ์ภาชนะที่ใชใ้นการหุงหา
อาหาร แนวทางการสงัเกตโดยตรง ( direct observation) ในวถีิการด าเนินชีวติของประชาชนใน
หมู่บา้น การสงัเกตตอ้งมีองคป์ระกอบคือสถานที่ บุคคล กิจกรรม  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ยแนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก สมัภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสงัเกตเก็บขอ้มูลปัจจยัที่มีผลต่อระดบัตะกัว่ใน
เลือดการวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิของงานวจิยัเชิงคุณภาพและวธีิวเิคราะห์
เน้ือหา(Content  Analysis)  
ผลการศึกษา 
1.ข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตากไดก้ าหนดให ้ต  าบลแม่จนั และต าบลแม่กลอง อ าเภอ
อุม้ผาง เป็นตวัแทนพื้นที่ส าหรับการเฝ้าระวงัและติดตามประเมินผลการแกไ้ขปัญหาตะกัว่ในพื้นที่
ชายแดนจงัหวดัตากซ่ึงการแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย การใหค้วามรู้ที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัภาวะพษิของ
ตะกัว่และการไดรั้บตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย การจดัการดูแลแบตเตอร่ีที่ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นแบตเตอร่ีแบบ
กรด-ตะกัว่และใชก้บัแผงโซลาร์เซลล ์ การแกไ้ขปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะโลหิตจางใน
เด็ก และการตรวจติดตามระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กที่มีระดบัสูงกวา่ปกติอยา่งต่อเน่ืองในเด็กอาย ุ1-14 
ปี ปีงบประมาณ 2556 และ ปี 2558  

อ าเภอแม่ระมาด ซ่ึงมีลกัษณะของพื้นที่และประชากรเป็นชาวเขาคลา้ยกนักบัอ าเภออุม้
ผาง โดยในปี 2558 มีการเฝ้าระวงัระดบัตะกัว่ในเลือดเด็ก  โดยก าหนดเลือกพื้นที่ ต  าบลแม่ต่ืน 
ต  าบลสามหม่ืน และต าบลขะเนจ้ือซ่ึงเป็นชุมชนชาวเขาเผา่กระเหร่ียงพื้นที่สูงอยูห่่างใกล
เช่นเดียวกบัพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง  รายละเอียดขอ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 จ  านวนร้อยละจ าแนกตามอาย ุของเด็กที่ส ารวจระดบัตะกัว่ในเลือดพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง กบั
อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 
 

 
อายุ (ปี) 

อ าเภออุ้มผาง 
( ปี 2556 ) 

อ าเภอแม่ระมาด 
( ปี 2558 ) 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

< 5  128 32.74 24 4.66 

5 - 9 163 41.69 340 66.02 

10 – 14  100 25.57 125 24.27 

14 ปีขึ้นไป   26 5.05 

รวม 391 100 515 100 

 
ขอ้มูลจากตารางที1่พื้นที่อ  าเภออุม้ผางกลุ่มตวัอยา่งที่ตรวจระดบัตะกัว่ในเลือดเป็นเด็กเล็ก

อาย<ุ5 ปี ร้อยละ 32.74 อ าเภอแม่ระมาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กเล็ก <5 ปี ร้อยละ 4.66ซ่ึงการแปลผล
นั้น เด็กเล็กจะดูดซึมตะกัว่จากระบบทางเดินอาหารไดม้ากกวา่เด็กโตทั้งน้ีน าขอ้มูลพื้นที่อ  าเภออุม้
ผาง ปี 2556 มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ าเภอแม่ระมาด ปี 2258   เน่ืองจากขอ้มูลพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง ปี 
2556 นั้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กรายใหม่เช่นเดียวกบัอ าเภอแม่ระมาด ส่วนขอ้มูลพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง 
ปี 2558  เป็นการน าเด็กที่มีระดบัตะกัว่ในเลือดสูงมากกวา่  > 10 ug/dl มาตรวจติดตามซ ้ า 
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ตารางที่ 2แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัตะกัว่ในเลือด (µg/dl)ในเด็กกลุ่มเป้าหมายระหวา่งอ าเภออุม้
ผางกบัแม่ระมาด จงัหวดัตาก 

 

ระดับตะกั่ว
ในเลือด
(µg/dl) 

อ าเภออุ้มผาง อ าเภอแม่ระมาด 

ปี 2556 ปี 2558 ปี 2558 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

<10 194 49.6 16 12.9 513 99.61 

10-19.9 183 46.8 86 69.36 2 0.39 

≥20 14 3.6 22 17.74 0 0 

รวม 391 100 124 100 515 100 

 
ขอ้มูลจากตารางที่2  พื้นที่อ  าเภออุม้ผางเด็กที่ตรวจพบมีระดบัตะกัว่สูงกวา่ปกติ คือ > 

10 ug/dlในปี 2556 พบร้อยละ 50.4โดยระดบัตะกัว่ในเลือด ≥๒๐µg/dl พบร้อยละ 3.6  ส่วนในปี 
2558ระดบัตะกัว่สูงกวา่ปกติ คือ > 10 ug/dlพบร้อยละ87.1และระดบัตะกัว่ในเลือด ≥๒๐µg/dl พบ
ร้อยละ 17.74 โดยระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กปี 2558 จะสูงกวา่ ปี 2556 เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายปี 2558 
นั้นเป็นกลุ่มเด็กที่มีระดบัตะกัว่ในเลือดเกิน> 10 ug/dl ในปี 2556  

พื้นที่อ  าเภอแม่ระมาดผลการศึกษาระดบัตะกัว่ในเด็กรวม 515 ราย     พบวา่มีเพยีง 2 
รายที่มีค่าตะกัว่ในเลือดเกิน 10 ug/dl คือมีค่า 12.7และ10.6 ug/dl 

จากขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กที่สูง > 10 ug/dlพบวา่พื้นที่อ  าเภอแม่
ระมาดกลุ่มเป้าหมายที่เจาะเลือดมีระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กต ่ากวา่ที่พบในอ าเภออุม้ผางอยูม่าก 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจ านวน ร้อยละ ภาวะโลหิตจางในเด็กระหวา่งอ าเภออุม้ผางกบั
อ าเภอแม่ระมาด 

 
ภาวะโลหิตจาง 
 

อ าเภออุ้มผาง อ าเภอแม่ระมาด 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ใช่ 76 19.44 58 11.26 

ไม่ใช่ 315 80.56 457 88.74 

รวม 391 100 515 100 

 
ขอ้มูลจากตารางที่ 3 จากการตรวจภาวะโลหิตจางในเด็กกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อ  าเภออุม้

ผางพบวา่มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 19.44  ซ่ึงมากกวา่พื้นที่อ  าเภอแม่ระมาดโดยอ าเภอแม่ระมาดพบ
ภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 11.26 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจ านวน ร้อยละ ภาวะโภชนาการในเด็กระหวา่งอ าเภออุม้ผาง กบั
อ าเภอแม่ระมาด   

 
ภาวะโภชนาการ 
 

อ าเภออุ้มผาง 
(ปี 2556) 

อ าเภอแม่ระมาด 
(ปี 2558) 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑอ์าย ุ 178 45.5 110 21.4 

น ้ าหนกัตามเกณฑอ์ายุ
และเกินเกณฑอ์าย ุ

213 54.5 405 78.6 

รวม 391 100 515 100 

ขอ้มูลจากตารางที่ 4น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑอ์ายขุองเด็กพื้นที่อ  าเภออุม้ผางพบร้อยละ 45.5
ในกลุ่มตวัอยา่ง    ส่วนอ าเภอแม่ระมาด พบร้อยละ 21.4   การแปลผล ภาวะขาดสารอาหารจะท าให้
เด็กมีการดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้น  
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2.ปัจจัยที่ผลต่อระดับสารตะกั่วในเด็กพืน้ที่อ าเภออุ้มผางกับอ าเภอแม่ระมาดและท่าสองยาง 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผลการตรวจของอ าเภออุม้ผาง กบัอ าเภอแม่ระมาด 

ซ่ึงเปรียบเทียบผลการตรวจคร้ังแรกก่อนการแกไ้ขปัญหาโดยเป็นขอ้มูลทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มที่มีผลต่อระดบัตะกัว่ในเลือดเด็ก ไดข้อ้สรุปที่ท  าใหผ้ลการตรวจตะกัว่ในเด็ก
แตกต่างกนัได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปัจจัยที่ผลต่อระดับสารตะกั่วในเด็กพืน้ที่อ าเภออุ้มผางกับอ าเภอแม่ระมาด 

ปัจจัย อ าเภออุ้มผาง อ าเภอแม่ระมาด 

ส่วนบุคคล ส่ิงแวดล้อม 

1. อาย ุ  กลุ่มตวัอยา่งที่ตรวจระดบั
ตะกัว่ในเลือดเป็นเด็กเล็ก
อาย<ุ5 ปี ร้อยละ 32.74 

-อ.แม่ระมาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็ก
เล็ก อาย<ุ5 ปี ร้อยละ 4.66 
 

2ภาวะ
โลหิตจาง 

 พบร้อยละ 19.44 พบร้อยละ 11.26 

3. น ้ าหนกั
ต ่ากวา่
เกณฑอ์าย ุ

 พบร้อยละ 45.5 พบร้อยละ 21.4 

 1.การดูแล
แบตเตอร่ี 

- มกัจดัเก็บไวใ้นบา้น 
โดยเฉพาะในหอ้งนอน ไม่
มีภาชนะปกปิด 
- มีการร้ือแบตเตอร่ีเม่ือ
เส่ือม โดยการใชน้ ้ าร้อน/
น ้ ากรด 
- บางบา้นมีการน าตะกัว่
ในแบตเตอร่ีไปหลอมท า
ลูกปืน ซ่ึงมกัด าเนินการ
ในหอ้งครัว 
- ยงัเก็บแบตเตอร่ีที่เส่ือม
ไวท้ี่บา้น 
 

- มกัจดัเก็บไวใ้นบา้น โดยพบใน
หอ้งนอนบา้ง  
 
- มีการร้ือแบตเตอร่ีเม่ือเส่ือม นอ้ย
กวา่ 
 
- ไม่พบการน าตะกัว่ในแบตเตอร่ี
ไปหลอมท าลูกปืน 
 
-ส่วนใหญ่มกัขายแบตเตอร่ีที่เส่ือม 
แต่ก็ยงัพบเก็บไวบ้างบา้น 
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ปัจจัย อ าเภออุ้มผาง อ าเภอแม่ระมาด 

ส่วนบุคคล ส่ิงแวดล้อม 

 2.การใชห้มอ้
แขก/กระทะ
แขก 

คลา้ยกนั คลา้ยกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ 
ที่มีโอกาส
ไดรั้บตะกัว่ 

บางบา้นมีการใชแ้หจบั
ปลาที่ถ่วงดว้ยลูกตะกัว่ 

มกัใชส้วงิชอ้นปลาที่ไม่มีการถ่วง
ดว้ยลูกตะกัว่ 

 
ขอ้มูลจากตารางพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้มที่ผลต่อระดบัสารตะกัว่ในเด็ก

พื้นที่อ  าเภออุม้ผางกบัอ าเภอแม่ระมาดมีดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายอุ  าเภออุม้ผางกลุ่มตวัอยา่งที่ตรวจระดบัตะกัว่ในเลือดเป็นเด็กเล็ก อายุ<5 ปี ร้อยละ 

32.74   อ าเภอแม่ระมาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กเล็กอาย<ุ5 ปี ร้อยละ 4.66ซ่ึงการแปลผลนั้น เด็กเล็กจะ
ดูดซึมตะกัว่จากระบบทางเดินอาหารไดม้ากกวา่เด็กโต และท าใหร้ะดบัตะกัว่ในเลือดสูงกวา่เด็กใน
พื้นที่อ  าเภอแม่ระมาด 

2. ภาวะโลหิตจาง  อ าเภออุม้ผางพบร้อยละ 19.44 ในกลุ่มตวัอยา่ง     อ  าเภอแม่ระมาด พบ
ร้อยละ 11.26    การแปลผลภาวะโลหิตจางจะท าใหเ้ด็กมีการดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้น และท าใหร้ะดบั
ตะกัว่สูงขึ้น 

3. น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑอ์าย ุอ าเภออุม้ผางพบร้อยละ 45.5ในกลุ่มตวัอยา่งอ าเภอแม่ระมาด
พบร้อยละ 21.4   การแปลผล ภาวะขาดสารอาหารจะท าใหเ้ด็กมีการดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้น และท าให้
ระดบัตะกัว่สูงขึ้น 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
1. การดูแลแบตเตอร่ี  อ  าเภออุม้ผางมกัจดัเก็บไวใ้นบา้น โดยเฉพาะในหอ้งนอน ไม่มี

ภาชนะปกปิดและมีการร้ือแบตเตอร่ีเม่ือเส่ือม โดยการใชน้ ้ าร้อน/น ้ ากรดบางบา้นมีการน าตะกัว่ใน
แบตเตอร่ีไปหลอมท าลูกปืน ซ่ึงมกัด าเนินการในหอ้งครัวรวมทั้งยงัเก็บแบตเตอร่ีที่เส่ือมไวท้ี่บา้น
ส่วนอ าเภอแม่ระมาดมกัจดัเก็บไวใ้นบา้น โดยพบในหอ้งนอนบา้งไม่มีการร้ือแบตเตอร่ีเม่ือเส่ือม 
ส่วนใหญ่มกัขายแบตเตอร่ีที่เส่ือม แต่ก็ยงัพบเก็บไวบ้างบา้น  ไม่พบการน าตะกัว่ในแบตเตอร่ีไป
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หลอมท าลูกปืน  การแปลผลการร้ือแบตเตอร่ีอยา่งไม่ถูกตอ้ง ท าใหต้ะกัว่มีโอกาสปนเป้ือนในฝุ่ น
บา้นหรือส่ิงแวดลอ้มในบา้น ทั้งน้ีบา้นที่มีการหลอมตะกัว่ท  าลูกปืนพบเด็กทุกคนในบา้นมีระดบั
ตะกัว่สูงมาก 

2. การใชห้มอ้แขก/กระทะแขก ทั้งอ าเภออุม้ผาง และอ าเภอแม่ระมาดมีการใชค้ลา้ยกนั 
3. ปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีโอกาสไดรั้บสารตะกัว่   อ  าเภออุม้ผาง บางบา้นมีการใชแ้หจบัปลาที่ถ่วง

ดว้ยลูกตะกัว่   ส่วนอ าเภอแม่ระมาดมกัใชส้วงิชอ้นปลาที่ไม่มีการถ่วงดว้ยลูกตะกัว่ 

ผลระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กที่แตกต่างกนั ระหวา่งพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง กบัอ าเภอแม่ระมาด 
เกิดจากความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ซ่ึงถา้ไดรั้บการแกไ้ข
ปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ีแลว้ ระดบัตะกัว่ก็จะลงมาปกติเช่นเดียวกนั 

สรุปและวิจารณ์ผล 
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จงัหวดัตาก ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาการไดรั้บตะกัว่เขา้สู่

ร่างกายในเด็กอ าเภออุม้ผางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กในภาพรวมนั้นส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปกติแลว้  ส่วนเด็กที่ยงัพบมีระดบัตะกัว่สูงกวา่ปกติก็มีระดบัลดลงมากและอยูใ่น
ระดบัที่ไม่อนัตรายแลว้ หลงัจากน้ีคงตามแกไ้ขปัจจยัส่วนบุคคลที่ส าคญัที่มีผลต่อระดบัตะกัว่ คือ 
ภาวะโลหิตจางและภาวะขาดสารอาหาร ซ่ึงยงัพบในเด็กหลายรายในชุมชน รวมทั้งการแกไ้ขปัจจยั
จากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจยงัพบมีในบางครอบครัว การใหสุ้ขศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้เพือ่ป้องกนั
ระยะยาวยงัเป็นส่ิงจ าเป็นในพื้นที่อ  าเภออุม้ผาง ส่วนการตรวจติดตามระดบัตะกัว่ในเลือดเด็กนั้น
อาจพจิารณาเฉพาะในรายที่เคยตรวจพบสูงกวา่ปกติ 

ส าหรับอ าเภอแม่ระมาด ซ่ึงมีลกัษณะของพื้นที่และประชากรเป็นชาวเขาคลา้ยกนักบั
อ าเภออุม้ผาง โดยในปี 2558 มีการส่งตวัอยา่งเลือดเด็กไปตรวจหาระดบัตะกัว่ที่โรงพยาบาลแม่สอด
และตรวจซ ้ าที่ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 2 พษิณุโลก โดยพบมีระดบัตะกัว่สูงกวา่ปกติ คือ > 10 
ug/dlร้อยละ 0.39 ซ่ึงต  ่ากวา่ที่พบในอ าเภออุม้ผางอยูม่าก จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผลการ
ตรวจของอ าเภออุม้ผาง กบัอ าเภอแม่ระมาด ซ่ึงเปรียบเทียบผลการตรวจคร้ังแรกก่อนการแกไ้ข
ปัญหาโดยเป็นขอ้มูลทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มที่มีผลต่อระดบัตะกัว่ในเลือดเด็ก 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างคืออ าเภออุม้ผางกลุ่มตวัอยา่งที่ตรวจระดบัตะกัว่ในเลือดเป็น
เด็กเล็กพบภาวะโลหิตจาง และเด็กน ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑอ์ายมุากกวา่ อ าเภอแม่ระมาดซ่ึงการแปลผล
นั้น เด็กเล็กจะดูดซึมตะกัว่จากระบบทางเดินอาหารไดม้ากกวา่เด็กโต  ภาวะโลหิตจางจะท าใหเ้ด็กมี
การดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้นภาวะขาดสารอาหารจะท าใหเ้ด็กมีการดูดซึมตะกัว่เพิม่ขึ้นจึงท าใหร้ะดบั
ตะกัว่ในเลือดของเด็กอ าเภออุม้ผางสูงกวา่เด็กในพื้นที่อ  าเภอแม่ระมาด 
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ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มที่แตกต่างคืออ าเภออุม้ผางมกัจดัเก็บแบตเตอร่ีไวใ้นบา้น 
โดยเฉพาะในหอ้งนอน ไม่มีภาชนะปกปิดและมีการร้ือแบตเตอร่ีเม่ือเส่ือม โดยการใชน้ ้ าร้อน/
น ้ ากรดบางบา้นมีการน าตะกัว่ในแบตเตอร่ีไปหลอมท าลูกปืน  ซ่ึงมกัด าเนินการในหอ้งครัว    
รวมทั้งยงัเก็บแบตเตอร่ีที่เส่ือมไวท้ี่บา้นส่วนอ าเภอแม่ระมาด  มกัจดัเก็บไวใ้นบา้น โดยพบใน
หอ้งนอนบา้ง ไม่มีการร้ือแบตเตอร่ีเม่ือเส่ือม ส่วนใหญ่มกัขายแบตเตอร่ีที่เส่ือม แต่ก็ยงัพบเก็บไว้
บางบา้น  ไม่พบการน าตะกัว่ในแบตเตอร่ีไปหลอมท าลูกปืน   ซ่ึงการร้ือแบตเตอร่ีอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ท าใหต้ะกัว่มีโอกาสปนเป้ือนในฝุ่ นบา้นหรือส่ิงแวดลอ้มในบา้น  ทั้งน้ีบา้นที่มีการหลอมตะกัว่ท  า
ลูกปืนพบเด็กทุกคนในบา้นมีระดบัตะกัว่สูงมาก การใชห้มอ้/กระทะแขก ทั้งอ าเภออุม้ผาง และ
อ าเภอแม่ระมาด มีการใชค้ลา้ยกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ที่มีโอกาสไดรั้บสารตะกัว่   อ  าเภออุม้ผาง บางบา้นมีการใชแ้หจบัปลาที่ถ่วง
ดว้ยลูกตะกัว่   ส่วนอ าเภอแม่ระมาดมกัใชส้วงิชอ้นปลาที่ไม่มีการถ่วงดว้ยลูกตะกัว่ 

 ขอ้สรุปที่ท  าใหผ้ลการตรวจตะกัว่ในเด็กแตกต่างกนัได ้จากการศึกษาพบวา่ผลระดบัตะกัว่
ในเลือดเด็กที่แตกต่างกนั เกิดจากความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถา้
ไดรั้บการแกไ้ขปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ีแลว้ ระดบัตะกัว่ก็จะลงมาปกติเช่นเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.น าผลการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาปัจจยัที่มีผลต่อระดบัตะกัว่ในเลือดเด็ก 
2.หน่วยงานดา้นการศึกษาเช่นส านกังานเขตพื้นที่ศึกษา ครูต  ารวจตระเวนชายแดน ครู

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัและสาธารณสุขควรร่วมกนัจดัท าแผนการเรียนการ
สอนเพือ่รองรับปัญหาดา้นสุขภาพของพื้นที่เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ปัญหาของพื้นที่และแนวทาง
ป้องกนัแกไ้ข 

3.ระดบัจงัหวดัควรก าหนดนโยบาย  แผนงาน โครงการ การท างานร่วมกนัแบบบูรณา
การ ระหวา่งหน่วยงานสาธารณสุข การศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการคน้หาปัญหา และแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองเพือ่ความย ัง่ยนืของชุมชน  

4. ระดบักระทรวงควรประสานเร่ืองการก าหนดมาตรฐานหมอ้แขกและกระทะ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านที่กรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลจาก

การสมัภาษณ์ 
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