
 

 

ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວໃນໄວເ
ດັກ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການກວດສານຕະກ່ົວໃນເລືອດຂອງລັດໄອໂອວາ 
ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ສໍາລັບການກວດເດັກທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 6 ປີ. 

 

ສະບັບ: 09_2021 

ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຕ່ໍໄປນ້ີ ສໍາລັບການກວດສານຕະກ່ົວໃນເລືອດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວ 
ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງ ຄະນະທ່ີປຶກສາກ່ຽວກັບສານຕະກ່ົວໃນໄວເດັກ (Childhood Lead Advisory Workgrou; CLAW) 
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນການກວດສານຕະກ່ົວໃນເລືອດ.  ຄະນະທ່ີປຶກສານ້ີ ປະກອບດ້ວຍແພດເດັກ ແລະ ແພດທ່ົວໄປ, 
ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງໝໍ ແລະ ຄີຼນິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໄອໂອວາ (University of Iowa Hospitals & Clinics), 
ສູນຄວບຄຸມສານພິດຂອງລັດໄອໂອວາ (Iowa Poison Control Center), ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໄອໂອວາ 
(University of Iowa Institute of Public Health Research and Policy) ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດໄອໂອວາ (Iowa Department of 
Public Health; IDPH). 

ການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງເດັກ. CDC ກ່າວວ່າ 
ບ່ໍມີລະດັບສານຕະກ່ົວຢູ່ໃນລະບົບຮ່າງກາຍຂອງເດັກ ທ່ີຖືວ່າປອດໄພ.  ມີພຽງແຕ່ການກວດຫາສານຕະກ່ົວໃນເລືອດເທ່ົານ້ັນ ທ່ີຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າ 
ເດັກມີການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວທ່ີຜິດປົກກະຕິ ຫືຼ ບ��. ເດັກນ້ອຍທ່ີມີຜົນກວດທ່ີມີສານຕະກ່ົວໃນເລືອດສູງ ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດເພ່ີມຕ່ືມ ແລະ 
ການຕິດຕາມຜົນ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການໄດ້ຮັບເພ່ີມຕ່ືມ ແລະ ຈໍາກັດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວຂອງເດັກ.  ຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບ 
ຈະມີປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ເມ່ືອເດັກນ້ອຍໃນໄວຮຽນຍ່າງເລ່ີມເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນ.   

 
ການກວດປະລິມານສານຕະກ່ົວໃນເລືອດ 
ແພດເດັກ ແລະ ແພດທ່ົວໄປອ່ືນໆ ຄວນກວດເລືອດຂອງເດັກ ເພ່ືອຫາຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງສານຕະກ່ົວໃນເລືອດ ຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ລັດ.  ຂ້ໍກໍານົດຂອງ Medicaid ຂອງລັດຖະບານກາງ ກໍານົດໃຫ້ເດັກທຸກຄົນທ່ີລົງທະບຽນຮັບ Medicaid 
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສານຕະກ່ົວໃນເລືອດ ໃນຊ່ວງອາຍຸ 12 ເດືອນ ຫາ 24 ເດືອນ ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງວ່າ 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງເດັກແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຜ່ານ Title XIX ຫືຼ XXI.  ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດໄອໂອວາ (Iowa Department of Public Health) 
ກໍານົດໃຫ້ຕ້ອງມີການກວດເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບ Medicaid ໃນຊ່ວງອາຍຸ 12 ເດືອນ ຫາ 24 ເດືອນ.   
 
ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວ 
ຕອບແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວ ເພ່ືອປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວ 
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 6 ປີ ໃນລະຫວ່າງການໄປຮັບການດູແລສຸຂະພາບຈາກແພດ ແລະ ຄີຼນິກທັງໝົດ ໂດຍເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ອາຍຸ 6 
ເດືອນ: 

• ຖ້າຄໍາຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດແມ່ນ “ບ່ໍ,” ໃຫ້ປະເມີນຄືນໃໝ່ໃນການເຂ້ົາໄປພົບແພດເພ່ືອການມີສຸຂະພາບທ່ີດີທຸກຄ້ັງ ຫືຼ ຖ່ີກວ່ານ້ັນ 
ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

• ຖ້າມີຄໍາຕອບໃດໜ່ຶງແມ່ນ “ແມ່ນ” ຫືຼ “ບ່ໍຮູ້,” ໃຫ້ໄປກວດສານຕະກ່ົວໃນເລືອດ ແລະ ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສານຕະກ່ົວ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

ຂ້ໍມູນ ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວຂອງລັດໄອໂອວາ: 

• ເອກະສານລາຍງານສານຕະກ່ົວຂອງເຂດປົກຄອງ: ເອກະສານລາຍງານສະເພາະຂອງເຂດປົກຄອງ ຈະໃຫ້ອັດຕາການກວດ 
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 6 ປີໃນແຕ່ລະເຂດປົກຄອງ.  ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຂອງເຂດປົກຄອງ ກ່ຽວກັບເປີເຊັນຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສກ່ອນປີ 
1979 ແລະ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ເພ່ືອປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວ ໂດຍອີງໃສ່ເຂດປົກຄອງທ່ີເດັກຢູ່ອາໄສ.  
ດາວໂຫຼດເອກະສານລາຍງານກ່ຽວກັບສານຕະກ່ົວ ຈາກ https://idph.iowa.gov/Environmental-Health-Services/Childhood-Lead-
Poisoning-Prevention/resources. 

• ຮູບແບບຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວ: ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວໃນໄວເດັກໃນລະດັບ
ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ (ຕາມເຂດສໍາມະໂນ) ໂດຍອີງໃສ່ອາຍຸຂອງເຮືອນ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພາສາທ່ີໃຊ້ເວ້ົາຢູ່ເຮືອນ. ຮູບແບບຄວາມສ່ຽງ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບສາມາດເບ່ິງແຜນທ່ີຂອງຕົວຊ້ີວັດຫຼາຍຕົວ ທ່ີມີການຈັດອັນດັບຕ່ໍາ, 
ປານກາງ ແລະ ສູງ ທ່ີສະແດງຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ.  https://tracking.idph.iowa.gov/Health/Lead-Poisoning/Lead-Exposure-Risk-
Model 

• ແຜນທ່ີພ້ືນທ່ີບໍລິການຂອງ ໂຄງການປ້ອງກັນການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວໃນໄວເດັກ (Childhood Lead Poisoning 
Prevention Program): ແຜນທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນລະຫັດສີຂອງພ້ືນທ່ີບໍລິການຂອງການປ້ອງກັນການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວໃນໄວເດັກ
.  ບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນພ້ືນທ່ີບໍລິການ ແລະ ຂ້ໍມູນການຕິດຕ່ໍຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໄດ້ມີການລວມເຂ້ົາ ແລະ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ທ່ີ  
https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/106/FY21-CLPPP-Service-Area-Map.pdf 

 

https://idph.iowa.gov/Environmental-Health-Services/Childhood-Lead-Poisoning-Prevention/resources
https://idph.iowa.gov/Environmental-Health-Services/Childhood-Lead-Poisoning-Prevention/resources
https://tracking.idph.iowa.gov/Health/Lead-Poisoning/Lead-Exposure-Risk-Model
https://tracking.idph.iowa.gov/Health/Lead-Poisoning/Lead-Exposure-Risk-Model
https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/106/FY21-CLPPP-Service-Area-Map.pdf


(ປັບປຸງໃໝ່: 09_2021) 

• ການສ້ອມແປງ, ການປັບປຸງ ຫືຼ ການທາສີອາຄານ  
• ການຜະລິດ (ຊ້ິນສ່ວນອະໄຫ່ຼລົດ ຫືຼ ອຸດສາຫະກໍາ ຫືຼ ໝ້ໍໄຟ) 
• ການສ້ອມແປງ ຫືຼ ການຣີໄຊເຄິນໂລຫະ (ເສດໂລຫະ, 

ເຄ່ືອງເອເລັກໂຕນິກ, ໝ້ໍນ້ໍາຍານພາຫະນະ) 
• ອາວຸດເສິກ [ການຊ້ອມຍິງເປ້ົາ, ສະໜາມຍິງປືນໃນຮ່ົມ/ກາງແຈ້ງ, 

ລູກປືນ (ການຜະລິດ, ການຫຼອມ ຫືຼ ການບັນຈຸໃສ່ໃໝ່)]  
 
 

ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດໄອໂອວາ 
ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວໃນໄວເດັກ 

 

ຊ່ືຄົນເຈັບ: _______________________________________   ວດປ ເກີດ: ___________________________ 
ວັນທີ: ___________________    ທ່ີຢູ່: _______________________________________________________ 

 

ເພ່ືອປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບສານຕະກ່ົວ 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວນ້ີ 
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາໄປພົບແພດເພ່ືອການມີສຸຂະພາບທ່ີດີ ທ່ີມີອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ເດືອນ ຫາ 6 ປີ. 

 

 

 
 

 

 
ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ຫືຼ ບ່ໍຮູ້ ບ່ໍ 
1. ລູກຂອງທ່ານໄດ້ພັກອາໄສ ຫືຼ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ, ສະຖານລ້ຽງເດັກ ຫືຼ ອາຄານອ່ືນໆ 
ທ່ີສ້າງຂ້ຶນກ່ອນປີ 1978 ບໍ? 

  

2. ນັບຕ້ັງແຕ່ການກວດສານຕະກ່ົວຄ້ັງສຸດທ້າຍ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ພັກອາໄສ ຫືຼ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ, 
ສະຖານລ້ຽງເດັກ ຫືຼ ອາຄານອ່ືນໆ ທ່ີກໍາລັງມີການປັບປຸງໃໝ່, ການສ້ອມແປງ ຫືຼ 
ການຕົກແຕ່ງໃໝ່ບໍ? 

  

3. ລູກຂອງທ່ານໄດ້ກິນ ຫືຼ ຫຍ້ໍາສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນອາຫານ ເຊ່ັນ: ເສດສີ, ຝຸ່ນ, ເຄ່ືອງປະດັບ, ກະແຈ, 
ບານປ່ອງຢ້ຽມ ຫືຼ ໂລຫະ ຫືຼ ວັດຖຸທ່ີມີການທາສີອ່ືນໆບໍ?  

  

4. ລູກຂອງທ່ານມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫືຼ ໝູ່ເພ່ືອນທ່ີມີ ຫືຼ 
ຫາກໍມີລະດັບສານຕະກ່ົວໃນເລືອດສູງໃນມ່ໍໆມານ້ີ ບໍ? 

  

5. ລູກຂອງທ່ານເຄີຍໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ ຫືຼ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນ 12 ເດືອນທ່ີຜ່ານມາ ຫືຼ 
ນັບຕ້ັງແຕ່ການເຈາະເລືອດເພ່ືອກວດລະດັບສານຕະກ່ົວຄ້ັງສຸດທ້າຍບໍ? 

  

6. ລູກຂອງທ່ານມີການພົວພັນໃກ້ຊິດກັບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີເຮັດວຽກ ຫືຼ 
ມີວຽກທ່ີມັກເຮັດເວລາຫວ່າງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຜັດກັບສານຕະກ່ົວບໍ?      

ຕົວຢ່າງ 

  

7. ຄອບຄົວຂອງທ່ານມີການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກປະເທດອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ, ຢາຮັກສາສຸຂະພາບ, 
ເຄ່ືອງເທດ ຫືຼ ອາຫານ ບໍ?  
ຕົວຢ່າງ  
• ຢາພ້ືນເມືອງເຊ່ັນ: ຢາ Ayurvedic, greta, azarcón, alarcón, alkohl, bali goli, coral, ghasard, liga, pay-loo-ah 

ແລະ rueda  
• ເຄ່ືອງສໍາອາງ ເຊ່ັນ: kohl, surma ແລະ sindor  
• ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາທ່ີນໍາເຂ້ົາ ຫືຼ ເຄືອບ, ເຂ້ົາໝົນມອົມນໍາເຂ້ົາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມນໍາເຂ້ົາ 
• ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງເທດຕ່າງໆ (ໂດຍສະເພາະ ຜົງຂ້ີໝ້ິນ, ໝາກເຜັດ, ຜົງປາປີກ່າ ແລະ ຜົງກາຫ່ິຼ) 

ທ່ີນໍາເຂ້ົາຈາກຕ່າງປະເທດ ຫືຼ ຊ້ືຈາກຮ້ານຂາຍອາຫານສາກົນໂດຍສະເພາະ 

  

 ກວດທັນທີ  
 “ຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງສານຕະກ່ົວໃນເລືອດຂອງເດັກນ້ອຍ ທ່ີອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມີການປົນເປ້ືອນສານຕະກ່ົວ 

ມັກຈະເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງຊ່ວງອາຍຸ 6 ຫາ 12 ເດືອນ, ໂດຍສູງສຸດລະຫວ່າງຊ່ວງອາຍຸ 18 ຫາ 36 ເດືອນ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນຈ່ຶງຄ່ອຍໆຫຸຼດລົງ.”  
– ສະຖາບັນການສຶກສາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍແຫ່ງສະຫະລັດ (American Academy of Pediatrics) 

 

• ຕ້ອງມີການກວດເລືອດເພ່ືອຊອກຫາສານຕະກ່ົວ ໃນເດັກທຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸແຕ່ 12 ຫາ 24 ເດືອນ.   
• ຖ້າມີຄໍາຕອບ 'ແມ່ນ' ຫືຼ 'ບ່ໍຮູ້' ໃນແບບສອບຖາມ: 

1. ໃຫ້ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສານຕະກ່ົວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
2. ທໍາການການກວດເລືອດ ຖ້າເດັກມີອາຍຸ 3, 4 ຫືຼ 5 ປີ 
3. ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ/ຜົນປະໂຫຍດຂອງການກວດເລືອດ ເມ່ືອອາຍຸ 6, 9, 15, 18 ແລະ 30 ເດືອນ. 

• ຖ້າຄໍາຕອບຄໍາຖາມທຸກຂ້ໍແມ່ນ 'ບ່ໍ': 
1. ປະເມີນຄືນໃໝ່ໃນການເຂ້ົາໄປພົບແພດເພ່ືອການມີສຸຂະພາບທ່ີດີທຸກຄ້ັງ ຫືຼ ຖ່ີກວ່ານ້ັນ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ 

• ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍໂຄງການປ້ອງກັນການໄດ້ຮັບພິດຈາກສານຕະກ່ົວໃນໄວເດັກຂອງລັດໄອໂອວາ (Iowa Childhood Lead Poisoning 
Prevention Program) ໄດ້ທ່ີ: 800-972-2026 
 
 

 
• ການຕຶກເບັດ (ການເຮັດລູກຕະກ່ົວຈົມເບັດ) 
• ເຟີນິເຈີເກ່ົາ (ທ່ີນໍາມາຕົກແຕ່ງໃໝ່) 
• ການເຮັດເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ ຫືຼ ການເຄືອບ 
• ການເຊ່ືອມໂລຫະ    
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