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สำระในฉบับ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับงานเสริมสวย

“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นสภุาษติโบราณ
ทีทั่นยุคสมยั เพราะใครๆ ก็อยากเป็นคนสวยคนหล่อ จงึมคีนนยิมการเสริมสวยกันมากมผีลท�าให้กิจการเสรมิสวย (Beauty Salon) 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก แต่ทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่มีอาชีพเสริมสวยและลูกค้าที่มารับบริการนั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และภัยต่อสุขภาพหลายประการ ดังนี้

1. ความเสีย่งภัยต่อโรคทีต่ดิต่อ ส�านกังานส่งเสรมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) ได้ให้ข้อมลูว่าในร้านเสริมสวย
และร้านแต่งผมนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อดังนี้ 

โรคเชือ้ราผิวหนัง พบได้ในผ้าเช็ดผม หวี และแปรงผม ในกรณทีีท่างร้านน�าไปซักหรอืล้างแล้วไม่ได้ผึง่แดดให้ผ้าแห้งสนทิ
เพื่อฆ่าเช้ือ นอกจากนี้ในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กรรไกรตัดผม ตัดเล็บ ตะไบเล็บ พบเช้ือราอยู่ด้วยหากไม่ล้างท�าความสะอาดและ
ฆ่าเช้ือโรค ซ่ึงติดมาจากคนท่ีใช้บรกิารและมเีช้ือราเช้ือโรคอยู่ก่อนแล้ว และเมือ่เลบ็ถูกน�า้ เลบ็จะช้ืน นานเข้าเลบ็จะยุ่ยเป็นสขีาวๆ 
กลายเป็นโรคเชื้อราที่เล็บ

โรคจากเชื้อไวรัส โรคจากเชื้อไวรัสที่ติดมาจากร้านเสริมสวย เช่น โรคหูด ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ติดมาจากอุปกรณ์ที่สัมผัสกับ
ผิวหนังของผู้ใช้บริการ อุปกรณ์พวกนี้เช่นกรรไกรตัดเล็บ ตะไบขัดเล็บ และหินขัดเท้า นอกจากนั้น ยังมีไวรัสโรคไข้หวัดที่สามารถ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นอาคารปิดและเปิดแอร์ เป็นต้น

โรคจากเชื้อแบคทีเรีย โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อย เช่น ท�าให้ผิวหนังอักเสบ เป็นผด ผื่น โรคที่ท�าให้รูขุมขน
อักเสบ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่น�ามาใช้ไม่สะอาดพอ ไม่ได้ฆ่าเชื้อ และใช้ร่วมกันหลายๆ คน 

โรคจากพวกปรสิต ปรสิตที่พบมาก ได้แก่ พวกเหา หรือไข่ของเหาที่ติดอยู่ที่เส้นผม ติดมากับหวี หรือแปรง 
โรคทีต่ดิต่อทางเลอืด โรคติดต่อทางเลอืดในร้านเสรมิสวยท่ีพบอกีหลายชนดิ ซ่ีงส่วนใหญ่เกิดจากอบุติัเหตจุากใบมดีบาด 

เช่น มีดโกน คีมตัดเล็บ และของมีคมต่างๆ ที่ใช้ในร้านเสริมสวย ซ่ึงเป็นพาหะน�าโรคจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหนึ่ง รวมท้ังใบมีด
ที่มีการใช้แล้วใช้อีกไม่มีการเปลี่ยนใบมีด เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่ใบมีดนั้นสามารถติดต่อไปยังผู้ที่ถูกมีดบาดได้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี
และซี เป็นต้น
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2. ความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพจากสารเคมี ได้แก่ พิษสาร

เคมีท่ีเป็นน�้ายาสระผม ย้อมผม ท�าสีผม ดัดผม หรือยืดผม 

พษิสารเคมทีีใ่ช้กับหน้าเช่น สารพอกหน้า สารขัดผวิหน้า น�า้ยาผลดัเซลล์

ผิวหน้า หรือแป้งรองพื้นหน้า แป้งผัดหน้า ฝุ่นปัดแก้ม ฝุ่นแรเงา

เปลือกตานั้น ท�าให้เสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นละอองเล็กเข้าสู่ร่างกาย 

โดยเฉพาะในปัจจบัุนแป้งผดัหน้ามอีงค์ประกอบของอนภุาคนาโน อาจ

ท�าให้เกิดผิวระคายเคือง และอาจก่อโรคปอดจากฝุ่นละอองและ

ไอระเหยของสารเคมี นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการได้รับพิษ

โลหะหนักที่อาจเป็นส่วนประกอบของลิปสติกเข้าสู่ร่างกาย เช่น 

สารตะก่ัว สารปรอท และสารอลมูเินยีม เป็นต้น นอกจากนีก้ารแต่ง

เลบ็ การตดัเลบ็ ตะไบเลบ็ มคีวามเสีย่งต่อการได้รบัฝุน่ละอองเลบ็

และเช้ือราในเลบ็เข้าสูท่างเดนิหายใจ การทาเลบ็และการลบยาทา

เล็บนั้นเสี่ยงต่อการระคายเคืองจากสารเคมีและการได้รับสารเคมี

หลายชนิดเข้าสู่ร่างกาย เช่น สารเคมีกลุ่มสารประกอบอินทรีย์

ระเหย ได้แก่ อะซีโตน (Acetone) อะซีโตไนไตรล์ (Acetonitrile) 

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) โทลูอีน (Toluene) พาทาเลต 

(Phthalates) เป็นต้น โดยเฉพาะสารเคมสี�าคญัทีช่ื่อ ฟอร์มลัดีไฮด์ 

และพาทาเลต นั้น เป็นสารเคมีที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ และเป็น

สารก่อมะเร็ง กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานว่าการท�าเลบ็

ปลอมนัน้ นอกจากเสีย่งต่อการได้รับสารฟอร์มลัดไีฮด์แล้วยังเสีย่ง

ต่อการได้รบัสารเอทธลิ-ท-ูไซยาโนอะครเิลต(ethyl-2-cyanoacrylate) 

ซ่ึงเป็นสารทีใ่ช้ยึดติดแบบแห้งเรว็ รู้จกักันในช่ือซูเปอร์กล ูเป็นส่วน

ประกอบหลัก ที่อาจท�าให้ผู้สัมผัสสารนี้เกิดการแพ้ได้ โดยเฉพาะ

ผู้ทีไ่วต่อสารเคม ีและไอระเหยของสารยังท�าให้เกิดการระคายเคือง

ต่อเย่ือบุตาและทางเดินหายใจอกีด้วย ส�าหรับการย้อมผม ท�าสผีม 

ดัดผม ยืดผม นอกจากมีความเสี่ยงต่อการแพ้พิษสารเคมี

สารประกอบอินทรีย์ระเหยแล้ว ยังมีความเสี่ยงต่อสารโลหะหนัก

ที่เป็นองค์ประกอบของสี และยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีประเภท

อืน่ๆ เช่น แอมโมเนยี (Ammonia) โซเดยีมไฮดรอกไซด์ (Sodium 

Hydroxide) เป็นต้น ดังนั้นการย้อมผม ท�าสีผม ดัดผม ยืดผมนั้น 

ท�าให้เสี่ยงต่อการระคายเคืองและการแพ้พิษสารเคมี นอกจากนี้

ยังท�าให้เสีย่งต่อการท�าลายกระเพาะปัสสาวะและตบั และการเป็น

มะเร็งต่อมน�้าเหลือง ในกรณีของการสเปรย์ผมและการฉีดพ่น

น�้าหอมและ/หรือน�้ามันหอมระเหยนั้นจะเสี่ยงต่อการได้รับ

สารประกอบอินทรีย์ระเหย รวมทั้งหัวน�้าหอมของดอกไม้หรือพืช

สมุนไพร ซ่ึงท�าให้ปวดศีรษะ ระคายเคืองผิวหนังและทางเดิน

หายใจก่อให้เกิดอาการหอบหืด (Asthma) บางคนท่ีแพ้เกสรดอกไม้

หรือแพ้พชืบางชนดิอาจมอีาการรนุแรงมากข้ึน สารเคมแีละน�า้มนั

มีผลปกคลุมผิวหนังท�าให้การระบายของเสียออกทางผิวหนังไม่ดี 

เช่น การระบายเหง่ือได้ไม่ดี เป็นต้น นอกจากนีส้ารเคมหีลายชนดิ

ยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย 

นอกเหนือจากสารเคมีท่ีใช้ในการเสริมสวยแล้ว ควร

ห้ามการสบูบุหรีใ่นร้านเสริมสวยเพราะมกีลิน่ควนับุหรีร่บกวน ควัน

บุหรี่ท�าระคายเคือง ทางเดินหายใจและก่อมะเร็งปอดได้ นอกจาก

นั้น บุหรี่ยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้อีกด้วย หากไม่ระมัดระวังใน

การจุดบุหรี่และดับบุหรี่

3. ความเสี่ยงภัยต่อรังสี การใช้รังสี UV หรืออัลตร้า 

ไวโอเลต ท�าให้เสีย่งต่อการระคายเคอืงผวิหนงัและดวงตา และเพิม่

ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง 

4. ความเสี่ยงภัยต่อการบาดเจ็บจากของมีคม ได้แก่ 

การใช้เลบ็เกาหนงัศรีษะขณะสระผม การตดัแต่งผม การโกนหนวด

และการบาดเจ็บจากกรรไกร คัตเตอร์ ปัตตาเลี่ยน มีดโกน

5. ความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ช๊อตหรือระเบิด การลื่นล้มจากพื้นลื่น หรือมีการกีดขวางทางเดิน

6. ความเสี่ยงภัยจากท่าทางการท�างาน เนื่องจากการ

บริการเสรมิสวยและแต่งผมนัน้ ผูใ้ห้บรกิารมกัต้องยืนนาน ยกแขน

และใช้ข้อมือในท่าซ�้าๆ จึงมักท�าให้ปวดขา ปวดหลัง มีเส้นเลือดที่

ขาขอด กล้ามเนื้อและเอ็นท่อนแขนและข้อมืออักเสบ ส่วนผู้รับ

บรกิารนัน้มกัมปัีญหาในการนัง่นานๆ ท�าให้ปวดหลงัและเลอืดท่ีขา

เดินไม่สะดวก 

 จะเห็นได้ว่า ทุกขั้นตอนของการเสริมสวยและแต่งผมนั้น

ล้วนมีความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ดังนั้นเราสามารถน�าความรู้ด้าน

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัมาใช้ในการป้องกันอนัตรายต่อสขุภาพ

ได้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ที่มารูปภาพ
1  http://www.thegloss.com, 2  http://www.babymed.com
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 ตาราง  แสดงสิ่งคุกคามสุขภาพในการบริการเสริมสวย/แต่งผม และวิธีป้องกันและแก้ไข

ประเภทของอันตราย วิธีป้องกันและแก้ไข

อันตรายจากการลื่นล้ม - พื้นอาคารควรใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
- เช็ดพื้นให้แห้ง ไม่ให้พื้นเปียก
- เก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน
- มีแสงสว่างส่องทางเดินพอเหมาะ
- มีบันไดหรือที่รองเท้าที่มั่นคงแข็งแรง มีความสูงพอเหมาะส�าหรับช่วยรองเท้าเวลาหยิบของในที่สูง

อันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า - ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
- หมั่นบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้ช�ารุด
- ติดตั้งก�าลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อจ�านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
- ติดตั้งสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ท�าน�้าร้อน น�้าอุ่น น�้าเย็น

อันตรายจากเพลิงไหม้ - ควรมีช่องทางเข้าออกร้านที่กว้างพอส�าหรับการเดินสวนกัน 
- ไม่มีสิ่งของกีดขวางทางเดิน
- เก็บสารเคมีเป็นที่เฉพาะ ปิดฝาภาชนะให้สนิท อยู่ห่างเปลวไฟและแหล่งก�าเนิดประกายไฟ
- ผู้ประกอบอาชีพเรียนรู้การป้องกันตนเองและการแก้ไขสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้

อันตรายจากสารเคมี - มีข้อมูลชนิดและอันตรายของสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการท�างาน
- อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งส�าหรับผู้ท�างานและผู้รับบริการ เช่น ผู้ให้บริการฉีดสเปรย์ผมควรจัดให้มีหน้ากากป้องกัน
สารเคมเีข้าทางจมกู มกีารฉดีในระยะทีไ่ม่ประชิดหน้าของผูร้บับริการ มหีน้ากากบังหน้าให้ผูรั้บบรกิาร ใช้ถุงมอืในการผสม
สารเคมี เป็นต้น 

- เก็บสารเคมีในที่ที่ไม่เปียกชื้นหรือน�้ากระเด็นใส่ และไม่ถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- ปิดภาชนะบรรจุสารเคมีให้สนิททุกครั้ง
- แบ่งสารเคมีมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เหลือทิ้งมาก
- ไม่ทิ้งสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้กับสารเคมีในที่สาธารณะ ควรมีการจัดเก็บรวบรวมเพื่อก�าจัดทิ้งอย่างถูกต้อง
- อบรมผู้ที่จะท�างานเสริมสวยและแต่งผมให้มีความเข้าใจในการท�างานกับสารเคมี
- ถ้ามอีาการผดิปกตเิกิดข้ึน เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มอีาการหอบหืด ให้ตรวจสอบการระบายอากาศของห้องท�างาน 
หากระคายเคืองผิวหนังให้ทาครีม หากมีอาการผิดปกติมาก ควรไปพบแพทย์

อันตรายจากเชื้อโรค - ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม�่าเสมอ
- ใช้วัสดุและอุปกรณ์ประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น มีดโกน เข็มหรือหลอดสูบสารเคมีมาใช้เป็นครั้งๆ เป็นต้น
- มีกล่องเก็บของมีคมเป็นการเฉพาะ
- ประสาน/ติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นเมื่อพบว่ามีการติดเชื้อโรคติดต่อ

อันตรายจากท่าทาง
การท�างานและสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม

- มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการหยิบของในที่สูง
- มีอุปกรณ์เครื่องมือช่วยและมีการพักท�างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้กล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ให้บริการได้ผ่อนคลาย 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อจากท่าทางท�างานซ�้า

- มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยให้มีช่องว่างที่สามารถท�างานและเคลื่อนไหวได้สะดวก 
- มีเก้าอี้รองนั่งส�าหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับความสูงที่พอเหมาะ ส�าหรับผู้รับบริการนั้น เก้าอี้ต้องมีพนักพิง 
ทีม่ลีกัษณะเหมาะสม ไม่ปวดหลงั เก้าอีส้ามารถปรับระดบัความสงูต�า่ให้เหมาะสมกับผูรั้บบริการได้ และเก้าอีค้วรมทีีพ่กัเท้า

- มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างที่ดี มีอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม
- อุปกรณ์เครื่องมือไม่มีเสียงดังจนเป็นอันตรายต่อการได้ยิน และไม่มีเสียงดังก่อให้ให้เกิดความร�าคาญ 
- มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ผ่อนคลายไม่ก่อให้เกิดความเครียดทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

อันตรายจากขยะและ
กากของเสีย

- จัดให้มีที่ทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
- จัดให้มีที่เก็บของมีคมเพื่อก�าจัดทิ้งแยกส่วนจากขยะอื่นๆ
- ไม่ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีในที่สาธารณะ

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีทั้งคุณประโยชน์และโทษ การเสริมสวยนั้นช่วยให้มีบุคลิกภาพดี มีประโยชน์ต่อจิตใจท�าให้
มัน่ใจในการตดิต่อประสานงาน สามารถประกอบอาชพีได้รายได้ด ีแต่องค์ประกอบของการเสรมิสวยนัน้มส่ีวนทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพและผู้รับบริการควรมีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับสุขภาพ
ของตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
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อินโดนีเซีย
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มาเลเซีย
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147,531,105

ฟิลิปปินส์
99,837,902

พม่า
95,446,640

รูปที่ 1 มูลค่าการส่งออกสารเคมี
ของไทยไปยัง ASEAN 

ในปี 2554 หน่วย: ล้านบาท

รูปที่ 2 ปริมาณการส่งออกสารเคมี
ของไทยไปยัง ASEAN 

ในปี 2554 หน่วย: กิโลกรัม
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ณภัทร คุณาจิตพิมล 
บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จ�ากัด

เรื่องที่น่าสนใจดับต้นๆ ในขณะนี้คงไม่พ้นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community, AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า (1 มกราคม พ.ศ. 2559) ซ่ึงเป็นการรวมตลาดการค้าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นตลาดเดียว เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หากมีความเข้าใจและความพร้อมที่จะเปิดช่องทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเคมีซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 
6 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 25541 ประกอบกับสารเคมีเป็นวัตถุดิบในทุกอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตสินค้ามากมาย ดังนั้น
ประเทศก�าลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่จะมีการน�าเข้าสารเคมีมากขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

หากพจิารณาประเทศคูค้่าในประเทศ ASEAN ในการค้าขาย

สารเคมี2 ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยส่งออกสารเคมีไปยัง

ประเทศอนิโดนเิซียมากทีส่ดุท้ังในด้านมลูค่าและปรมิาณ คือ 19,716 

ล้านบาท และ 510,995,107 กิโลกรัม (รูปที ่1 และ 2) รองลงมา

อนัดับ 2–4 คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ และประเทศ

เวียดนาม ตามล�าดับ

แม้จะรวมเป็นตลาดเดียวแล้วก็ตาม แต่การส่งสนิค้าไปยัง

ประเทศใน ASEAN ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของแต่ละประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องศึกษา

กฎหมายว่าด้วยสารเคมีของแต่ละประเทศให้ดีก่อนส่งออกด้วย 

ประเทศไทย ประเทศสงิคโปร์ ประเทศฟิลปิปินส์ ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศอินโดนิเซียมีกฎหมายว่าด้วยสารเคมี

มานานแล้ว และการควบคุมสารเคมนีัน้มคีวามแตกต่างกันไป แต่มี

แนวทางการจดัการทีค่ล้ายกัน คือย่ิงสารเคมมีคีวามเป็นอนัตรายมาก 

จะถูกควบคุมเข้มงวดมากข้ึน ส่วนประเทศเวียดนามเร่ิมมี

กฎหมายว่าด้วยสารเคมีเมื่อไม่นานมานี้ แต่มีการพัฒนาอย่าง

1 Global Trade Atlas สืบค้นเมื่อเดือนกันยายน 2556 
2 สารเคมีในที่นี้หมายถึง 
 สินค้า ตอนที่ 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบ อนินทรีย์ของโลหะมีค่าของโลหะจ�าพวกแรร์เอิร์ทของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป
 สินค้า ตอนที่ 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์
 สินค้า ตอนที่ 31 ปุ๋ย
 สินค้า ตอนที่ 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่นๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก
 สินค้า ตอนที่ 35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์
 สินค้า ตอนที่ 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

กฎหมายว่าด้วยสารเคมีของอาเซียน

รวดเร็ว ส�าหรับประเทศลาวน้ันเพิ่งประกาศกฎหมายว่าด้วยสาร

เคมีเมื่อปี พ.ศ. 2555 ส่วนประเทศกัมพูชา และประเทศพม่านั้น

ก�าลังร่างกฎหมายว่าด้วยสารเคมีอยู่ (ขณะนี้ยังมีแต่กฎหมาย

ควบคุมสารปราบศัตรูพืช) สรุปสาระของกฎหมายว่าด้วยสารเคมี

ของประเทศคู่ค้าใน ASEAN ที่ส�าคัญแสดงไว้ในตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 1 

ประเทศ/กฎหมาย หน่วยงานควบคุม สารควบคุม สารยกเว้น ข้อก�าหนด เว็บไซด์

ไทย/
พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

- กระทรวงอตุสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสขุ
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

- กระทรวงพลังงาน

สารเคมีที่อยู่ในบัญชี
วัตถุอันตราย

สารเคมีที่ไม่อยู่ใน
บัญชีวัตถุอันตราย

- การแจ้งข้อมูล 
 (ข้อเท็จจริง)
- การแจ้งข้อมูลเพื่อ
 ขออนุญาต
- การจ�ากัดการใช้และห้ามใช้

http://eis.diw.go.th/haz/
index.asp

อินโดนิเซีย/
Regulation no. 74 in 
2001 Hazardous and 
Toxic Material 
Management

- กระทรวงสิง่แวดล้อม 
- กระทรวงอตุสาหกรรม

สารเคมีที่อยู่ในบัญชี
วัตถุอันตราย

สารเคมีที่ไม่อันตราย - การจดทะเบียน
- การจดแจ้ง
- การอนุญาตและจ�ากัด
การใช้

http://www.setneg.go.id//
index.php?option=com 
_perundangan&id=699
&task=detail&catid=3&Ite
mid=42&tahun=2001

ลาว/
Decision on Substance 
and Chemicals 
Industrial Management 
No. 1041/MOIC.
DoIH2012

- กรมอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม

สารเคมีที่อยู่ในบัญชี
วัตถุอันตราย

สารเคมีที่ไม่อันตราย - การจดทะเบียน
- การอนุญาต
- การห้ามใช้

http://laotradeportal.gov.
la/indexphp?r=site/
display&id=446&page
=3#.Uo8eN-J37MY

สิงคโปร์/
Environmental 
Protection and 
Management 
(Hazardous Substances) 
Regulation

Pollution Control 
Department

สารใน List of 
Controlled 
Hazardous 
Substance

สารที่ไม่อยู่ใน List 
of Controlled 
Hazardous 
Substance

- การยื่นขออนุญาต
ประกอบการ

- การยื่นขอใบอนุญาต
การน�าเข้า ขนส่ง ใช้ 
ซื้อ เก็บ

- ก�าหนดให้มีการอบรม
ก่อนได้รับใบอนุญาต

http://www.nea.gov.sg/
cms/sei/Courses_mhs.
html

มาเลเซีย/
Environmental Quality 
Act และ the EHS 
Notification and 
Registration Scheme

Department of 
Environment

Environmentally 
Hazardous 
Substance (EHS)

สารปราบศัตรูพืช 
สารพิษ อาวุธเคมี

- การยื่นข้อมูลจดแจ้ง
- จ�ากัดการใช้ ห้ามใช้

http://www.e-ehs.doe.
gov.my/app/webroot/
portal/

ฟิลิปปินส์/
The Toxic Substances 
and Hazardous and 
Nuclear Waste Control 
Act (RA 6969)

Department of 
Environment and 
Natural Resources

สารเคมีและของผสม
ทุกชนิดที่ไม่ได้มีการ
ควบคุมจาก
กฎหมายอื่น

สารเคมีและของผสม
ที่มีการควบคุมจาก
กฎหมายอื่น

- สารเคมีใหม่แจ้ง
- ข้อมูลก่อนผลิต น�าเข้า
- ปฏิบัติตาม Chemical 
Control Order 

- สารเคมีใน Priority 
Control List 

 ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่ม

http://www.denr.gov.ph/
policy/2000/ENV_
DMC_2000_12.pdf

เวียดนาม/
Decree 108/2008/
ND/CP

Vietnam Chemical 
Agency ร่วมกับ
กระทรวงอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

สารเคมี - กัมมันตรังสี
- สารเสพติด

- ก�าหนดเงื่อนไขใน
กระบวนการผลิต เช่น 
ความรู้ของบุคลากร 
ระบบ ISO 

- จ�ากัดการใช้ของสารเคมี
บางรายการ

- การแจ้งข้อมูลสารเคมี 
นั้นต้องแจ้งทั้งสารเคมี
ทั่วไปและสารเคมี
อันตราย แต่ชนิดของ
ข้อมูลที่ต้องแจ้งต่างกัน

http://hochiminhcity.
eregulations.org/media/
Decree%20108%20
%28E%29.pdf
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การสัมผัสสารตะก่ัวเข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่มัก
เกิดจากการกิน (Ingestion) จากอาหารท่ีปนเป้ือนตะก่ัว 
ยาแผนโบราณบางชนิด ของเล่นเด็ก โดยเฉพาะเด็ก
อายุ 1-6 ปี ทีม่พีฤตกิรรมการกินหรอืหยิบสิง่ของท่ีไม่ใช่
อาหารเข้าปาก เช่น ดิน สิ่งของต่างๆ ตามพื้นบ้านฯ 
มีโอกาสได้รับตะก่ัวเข้าไปได้ง่าย หากบริเวณนั้นมีสาร
ตะก่ัวปนเปื ้อนอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า  
ในแต่ละวัน อาจพบเด็กหยิบของท่ีไม่ใช่อาหารกินเข้าไป
ถึงวันละ 10 กรัม (EPA, 2002) ส�าหรับการหายใจ
เอาไอตะก่ัว (Inhalation) อาจพบได้น้อยในเด็ก 
แต่การได้รับไอตะก่ัวอาจเกิดข้ึนได้หากบรเิวณนัน้มฝีุน่ทีม่ี
ขนาดน้อยกว่า PM
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 ซ่ึงส่วนใหญ่มักพบจากการ

ประกอบอาชีพของบิดามารดาในบ้านเช่น การบัดกรีด้วยตะก่ัว 
การหลอมตะก่ัว การเผาขยะ จากการเผาไหม้เคร่ืองยนต์ก๊าซโซลนี 
ฯลฯ นอกจากนั้น อาจพบการสัมผัสตะกั่วได้ทางผิวหนังจากการใช้
เคร่ืองส�าอาง และยารกัษาโรคผิวหนงับางชนดิ(4,5) (รูปที ่1)

ทัว่โลกได้ให้ความส�าคัญต่อสถานการณ์แนวโน้มปัญหาการ
ปนเปื้อนสารตะก่ัวในสิ่งแวดล้อมที่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะการมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของระดับ
สติปัญญาและการพัฒนาด้านสมองของเด็ก(5) ซ่ึงมีผลจากการ

ตะก่ัวเป็นสารโลหะหนัก ที่เริ่มน�ามาใช้กว่าหลายพันปีที่ผ่านมา พิษจากสารตะก่ัวเป็นปัญหาส�าคัญที่ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพจากการปนเปื้อน
ในส่ิงแวดล้อมและจากการประกอบอาชีพโดยมีแหล่งก�าเนิดและแพร่กระจายที่ส�าคัญ ได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับสารตะก่ัว โรงงาน
หลอมตะก่ัว โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิค เป็นต้น พบว่า คนงานหรือผู้ที่อาศัยใกล้เคียงในโรงงานอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ตรวจพบระดับสารตะก่ัวในเลือดสูง(1-3) การจ�าแนกแหล่งปนเปื้อนและเส้นทางการเข้าสู่ร่างกายของสารตะก่ัวที่ส�าคัญได้แก่ 
(1) จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต โรงหลอมตะกั่ว โรงงานแบตเตอรี่ โรงพิมพ์ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิค เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
(2) จากสีทาบ้าน สีทาเครื่องเล่นและของเล่นที่ผสมสารตะก่ัว (3) การปนเปื้อนในอาหารและน�้าดื่มและภาชนะบรรจุอาหาร (4) การปนเปื้อนใน
ยาแผนโบราณและเครื่องส�าอาง (5) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ การเผาขยะที่มีสารตะก่ัวตกค้างอยู่ (6) จากพ่อแม่ที่ท�างานเก่ียวข้องกับสารตะก่ัว 
ผ่านทางรก น�้านม หรือสัมผัสจากส่ิงแวดล้อมในบ้านหรือบริเวณที่อยู่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น
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- สทีาผสมสารตะก่ัว
- น�้ามันเบนซิน
- เผาขยะ
- อุตสาหกรรม

- จากยาแผนโบราณ
- ปนเปื้อนในอาหาร
- ภาชนะบรรจุอาหาร เซรามิค

- เครื่องส�าอาง
- ยาแผนโบราณ
 รักษาโรคผิวหนัง

ผลต่อร่างกาย
(ระดับสารตะกั่วในเลือด)

(Body Burden 
e.g Blood Lead 

Level)

อาการซีด เฉื่อยชา
ไม่ตอบสนองช้า
ไตวาย เรียนรู้ช้า
สมองพัฒนาช้า
ความดันโลหิตสูง

ผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง

- ปนเปื้อนในน�้า
- ของเล่นเด็ก ผ่านทางการกิน

ผ่านทางการหายใจ

รูปที่ 1 แหล่งแพร่กระจายของสารตะกั่วและผลต่อร่างกาย

ศกึษาทางด้านระบาดวิทยาเพือ่หาความสมัพนัธ์ของระดับสารตะก่ัว
ในเลอืดและการพฒันาการด้านสมองของเด็กในสหรัฐอเมริกา พบว่า 
ถ้าระดับตะกั่วในเลือดเพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร(มคก/ดล.) 
มผีลให้คะแนนระดับสติปัญญา (IQ) ลดลง 2-3 จดุ เมือ่อายุ 5 ปี(6) 
และการศกึษาในเด็ก 172 คน โดยการวัดระดับตะก่ัวในเลอืดในเดก็
ระหว่างอายุ 6, 12, 18, 24, 36, 48 และ 60 เดือน และวัด IQ 
เมื่ออายุ 3 และ 5 ปี พบว่า ระดับ IQ ลดลง 7.4 จุด เมื่อร่างกาย
มีตะก่ัวเพิ่มข้ึน 1-10 มคก/ดล.(7) หากได้รับสารตะก่ัวเข้าไปใน
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ร่างกายปริมาณมากและสะสมเป็นเวลานานจะเกิดผลต่อสุขภาพ
ได้เกือบทุกระบบของร่างกาย และการได้รับสารตะก่ัวปริมาณสูง
แบบเฉียบพลันมีโอกาสเสียชีวิตได้ง่าย(5)

ในปัจจุบัน เด็กทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อการได้รับพิษจากการ
สัมผัสสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากหลายแหล่ง และยัง
คงเป็นปัญหาส�าคัญต่อสุขภาพและการพัฒนาประเทศ จากการ
ศึกษาภาระการเกิดโรค (Burden of Diseases) ใน พ.ศ. 2547 
พบว่า ประมาณ 0.6% ของผู้ป่วยทั้งหมด เกิดจากการได้รับพิษ
ตะกั่ว และร้อยละ 16 ของเด็กทั่วโลก มีระดับสารตะกั่วในเลือด
มากกว่า 10 มคก/ดล. และร้อยละ 90 เป็นเดก็ในประเทศทีม่รีายได้
น้อย(8) การประเมินสถานการณ์ขนาดปัญหาของการได้รับสัมผัส
สารตะก่ัวจากการศกึษาค่าเฉลีย่ระดบัสารตะก่ัวในเลอืดของหลายๆ 
ประเทศ ดงัเช่น การศกึษาในประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหว่าง พ.ศ.
2519-2523 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ระดับตะก่ัวในเลอืด
เด็กอายุ 0-5 ปี มีค่าเท่ากับ 15 มคก/ดล. และเมื่อมีการเข้มงวด
นโยบายการยกเลิกการใช้สีและน�้ามันผสมสารตะก่ัว ท�าให้ระดับ
ค่าเฉลี่ยตะกั่วในเลือดเด็กลดน้อยลง ใน พ.ศ. 2531-2534 และ 
2542 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.6 มคก/ดล. และ 1.9 มคก/ดล. และ 
พ.ศ. 2547 เด็กมีระดับสารตะกั่วในเลือดมากกว่า 10 มคก/ดล. 
ลดลงเหลอืประมาณ ร้อยละ 2 ของเด็กท้ังประเทศ(9,10,11) และการ
ศกึษาในประเทศจนีระหว่าง พ.ศ. 2550-2552 ในเด็กอายุ 6 เดือน-
7 ปี จ�านวน 3,624 ราย พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสารตะกั่วในเลือด 
เท่ากับ 6.23 มคก/ดล. และร้อยละ 9.2 ของเด็กทีศึ่กษา มค่ีาเฉลีย่
ตะกั่วในเลือดสูงกว่า 10 มคก/ดล.(12.)

ส�าหรบัประเทศไทย ปัญหาการได้รับสมัผัสสารตะก่ัวเกิดข้ึน
และมีปรากฏอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและการสัมผัสจากอาชีพของผู้ปกครอง
จากการศึกษาระดับสารตะก่ัวในเลอืดของเดก็ไทย ในปี พ.ศ. 2529 และ 
2536 โดยการตรวจวิเคราะห์สารตะก่ัวในเลอืดจากสายดอืเดก็แรกเกิด
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 18.5 และ 5.19 มคก/ดล.(13,14) และการ
ตรวจระดับตะก่ัวในเลอืดในเด็กอายุระหว่างแรกเกิด-2 ปี ใน พ.ศ.
2536-2539 จ�านวน 511 คน ในเขตกรงุเทพมหานครฯ โดย สวุรรณา 
เรืองกาญจนเศรษฐ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับตะก่ัวในเลือดเท่ากับ 
4.97+–3.0 มคก/ดล. และในเด็กนักเรียนอนุบาลที่อยู่ใกล้ทางด่วน
ขั้นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยตะกั่วในเลือดเท่ากับ 6.80+–2.02 มคก/ดล.(15) 
การศึกษาในเด็กที่มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด

เชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2539-2541 จ�านวน 1,000 คน มค่ีาเฉลีย่
ระดับตะกั่วในเลือด เท่ากับ 4.97+–3.0 มคก/ดล และ ร้อยละ 3.9 
มีระดับสารตะกั่วอยู่ในระดับสูงกว่า 10 มคก/ดล.(16) ซึ่งพบว่าค่า
ระดับสารตะก่ัวในเลอืดมแีนวโน้มลดลง เมือ่เทียบกับการศึกษาของ 
เหลือพร ปุณณกันต์ พ.ศ. 2533 และอรพรรณ เมธาดิลกกุล พ.ศ.
2534 ท่ีศกึษาในเด็กอายุ 6-12 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร พบค่าเฉลีย่
ระดับตะกั่วในเลือด เท่ากับ 22.0+–7.5 และ 18.8+–6.2 มคก/ดล.

นอกจากนั้น จากการศึกษาของ นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 
และคณะ พบว่า ระดับตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียน 6 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.58 มคก/ดล. 
ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2536 ที่ตรวจพบว่า มีค่าระดับตะกั่วในเลือด 
เท่ากับ 9.26+–3.7 มคก/ดล.(17) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระดบัเฉลีย่สาร
ตะก่ัวในเลอืดของเด็กไทยมแีนวโน้มลดลง แต่ปัญหาการได้รบัสาร
ตะก่ัวที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กไทยมีแนวโน้มความรุนแรง
มากขึ้นจากผลของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาร
ตะกั่ว ดังตัวอย่างกรณีผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่ว
ของคนในหมูบ้่านคลติีล่้าง อ�าเภอศรีสวัสดิ ์จงัหวัดกาญจนบรีุ ระหว่าง 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงได้ตรวจพบระดับสารตะก่ัวในเลอืดเดก็อายุต�า่กว่า 5 ปี 
จ�านวน 37 คน มีค่าเฉลี่ยตะก่ัวในเลือดระหว่าง 12.56-48.80 
มคก/ดล. และเด็กในหมู่บ้านคลิตี้บน จ�านวน 7 คน มีค่าเฉลี่ย 
ระหว่าง 27.98-55.10 มคก/ดล.(18,19) นอกจากนัน้ยังพบปัญหาการ
สัมผัสสารตะกั่วจากการลักลอบหลอมตะกั่วในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ 
ตามรายงานสอบสวนผลกระทบสขุภาพจากการลกัลอบหลอมตะก่ัว 
ต�าบลแก้มอ้น อ�าเภอจอมบึง จงัหวัด
ราชบุร ีพ.ศ. 2545 ท�าให้ประชาชน
บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
จ�านวน 69 ราย และวัดค่าเฉลีย่ระดบั
ตะก่ัวในเลือดเท่ากับ 28.01+–11.2 
มคก/ดล. และทัง้หมดมค่ีาระดบัตะก่ัว
อยู่ระหว่าง 12.0-70.0 มคก/ดล. 
ในจ�านวนนี้มีเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี 
จ�านวน 13 ราย ที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ตะก่ัวในเลอืด  มากกว่า  25  มคก/ดล.(20) 
รวมท้ังการอาศยัอยู่ในบริเวณทีเ่สีย่ง
ต่อการได้รับพิษสารตะกั่ว  เช่น  ใน
โรงงาน อตุสาหกรรม แหล่งท้ิงขยะ 
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คณะบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา นพ. บญุชัย สมบรูณ์สขุ และ ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม บอกรบัเป็นสมาชิก หรอืยมืเอกสารที่
ศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาติด้านสารเคม ีกองแผนงานและวิชาการ
ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. 0-2590-7289 โทรสาร. 0-2590-7287
และที่ chemical_safety@fda.moph.go.th

Website://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

	 นพ.ณรงค์ศักดิ์	 อังคะสุวพลา	 	 นพ.สุวิทย์	 วิบุลประเสริฐ	 	 ภญ.อมรรัตน์	 ลีนะนิธิกุล

	 นพ.ศุภชัย	 รัตนมณีฉัตร	 	 พญ.จิรพร	 เกตุปรีชาสวัสดิ์	 	 ภญ.ดร.ออรัศ	 คงพานิช

	 ดร.ทรงศักดิ์	 ศรีอนุชาต	 	 นพ.วิพุธ	 พูลเจริญ	 	 ภญ.ดร.ใจพร	 พุ่มค�า

	 นางฉันทนา	 จุติเทพารักษ์	 	 ภก.ชาพล	 รัตนพันธ์ุ	 	 ภญ.พิชญา	 ศักดิ์ศรีพาณิชย์

ร้านรับซ้ือขายของเก่า ยังเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้เดก็อาจได้รับสมัผสั
สารตะก่ัวได้ง่าย ตัวอย่างเช่น จากการรายงานการเสยีชีวิตของเด็ก
อายุต�า่กว่า 5 ปี จ�านวน 3 ราย ท่ีอาศัยอยู่กับบิดามารดาท่ีมาท�างาน
ในร้านรับซ้ือแบตเตอร่ีเก่า ในจังหวัดเพชรบุรี ตรวจพบค่าเฉลี่ย
ระดบัตะก่ัวในเลอืดมากกว่า 100 มคก/ดล. และตรวจพบเด็กทีอ่าศยั
อยู่ด้วยกันเพิม่เตมิอกี 8 ราย พบว่าค่าเฉลีย่ระดบัสารตะก่ัวในเลอืด
เท่ากับ 56.0 มคก/ดล.(21) รวมทั้งการตรวจพบสารตะกั่วในเลือด
เด็กทีพ่่อแม่มอีาชีพท�าเครือ่งเบญจรงค์ จงัหวัดสมทุรสาคร หรืออืน่ๆ 
ที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นจากผล
การประเมินการสัมผัสสาร
ตะก่ัวของเด็กไทยทีอ่าศยัใน
ต�าบลอุม้ผางและต�าบลแม่จนั
จังหวัดตาก ระหว่าง พ.ศ. 
2553-2554 โดย สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหา-
ราชิน ีร่วมกับส�านกัโรคจาก
การประกอบอาชีพ กรม-
ควบคุมโรค พ.ศ. 2553 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของระดับตะกั่วใน
เลอืดของเด็กในอ�าเภออุม้ผาง จ�านวน 213 ราย อายุระหว่าง 3-7 ปี 
มีค่าเท่ากับ 7.71+–4.6 มคก./ดล. และร้อยละ 26.0 มีค่าตะกั่วใน
เลอืดสงูเกินเกณฑ์ 10 มคก/ดล.(22) และ พ.ศ. 2554 ตรวจวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ยของระดับตะก่ัวในเลือดของเด็กในพื้นที่เดียวกัน จ�านวน 
225 ราย อายุระหว่าง 1-8 ปีมีค่าเท่ากับ 15.12+–11.2 มคก./ดล. 
และร้อยละ 68.0 มีค่าตะกั่วในเลือดสูงเกินเกณฑ์ 10 มคก./ดล. 
และจากข้อมลูเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม (รายงาน 506/2) ระหว่าง พ.ศ. 2547-2555 
พบว่า การรายงานผู้ป่วยโรคพิษตะกั่วมีจ�านวนทั้งสิ้น 282 ราย 
เฉลี่ยปีละ 28 ราย ในจ�านวนนี้เป็นผู้ป่วยเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี 
ร้อยละ 24.8(23)

จากการประเมนิสถานการณ์ผลกระทบจากการได้รับสมัผสั
สารตะก่ัวในเด็กดังกล่าว เป็นข้อมลูส�าคัญทีแ่สดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ความรุนแรงของปัญหาตะก่ัวในเด็กไทย ที่ควรต้องได้รับการดูแล
อย่างเข้มงวดจรงิจงั อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอตัราความชุกการสมัผสั
สารตะก่ัวในเด็กข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพการจัดการและการป้องกัน
ควบคุมแหล่งก�าเนดิสารตะก่ัวและการเฝ้าระวังสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง
นโยบายการลดใช้น�า้มนัผสมสารตะก่ัวและการใช้สปีลอดสารตะก่ัว 
ช่วยให้ลดปริมาณสารสัมผัสสารตะก่ัวน้อยลง แต่ขณะเดียวกัน
โอกาสการได้รับสัมผัสสารตะก่ัวของเด็กมาจากหลายแหล่ง เช่น 
ในบ้าน การปนเป้ือนในอาหาร และน�า้ ของเล่น หรอืการอาศยัอยู่
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ยังคงมีโอกาสสูง ดังนั้นจึงควร
ให้ความส�าคญัให้การดแูลและเฝ้าระวงัเดก็ให้ปลอดภยัจากสารตะก่ัว
ในบ้านและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
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