ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ข้อแนะนาการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี
กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสาหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

ด้วย ในประเทศไทยได้มีการนาค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสสารเคมีทางชีวภาพสาหรับผูป้ ระกอบอาชีพ
จากองค์ ก รต่ า งๆในต่ า งประเทศมาใช้ ใ นการด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ
จากพิษสารเคมีสาหรับผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการที่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตในประเทศไทย
ซึ่งไม่เหมาะสมกับสุขภาพและอนามัยของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวในประเทศไทยและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
กรมควบคุม โรคมี นโยบายเฝ้ าระวัง ป้องกั นควบคุ ม โรคและภัยสุ ขภาพของผู้ป ระกอบอาชีพและ
ประชาชนทั่วไป จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกาหนดค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสสารเคมีทางชีวภาพ
สาหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย (Thai BEIs) เพื่อจัดทาข้อแนะนาการเฝ้าระวัง
สุขภาพจากพิ ษสารเคมี ก รณีดัชนีชี้วัดการได้รับ /สัม ผัส สารเคมี ทางชีวภาพส าหรับ ผู้ ป ระกอบอาชี พสาหรับ
ประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs) โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อเป็นข้อแนะนา
ทางวิชาการสาหรับเฝ้าระวัง สุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่ สัม ผัส สารเคมี ในสถานประกอบกิ จ การที่ มี สารเคมี
ในกระบวนการผลิตในประเทศไทย โดยมิได้บังคับใช้ในทางกฎหมาย ข้อแนะนาทางวิชาการนี้ จัดท าสาหรับ
สารเคมีและรังสีที่มีประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยซึ่งมีเทคโนโลยี
และศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รองรับเป็นการนาร่องจานวน ๒๖ ชนิด โดยจาแนกออกเป็น ๕ หมวด
ได้ แ ก่ หมวดสารโลหะหนั ก (Heavy Metal) หมวดสารประกอบอิน ทรี ย์ ร ะเหย (Volatile Organic
Compounds: VOCs) หมวดสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Pesticides) หมวดก๊าซ (Gas) และหมวดรังสี (Radiation)
ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารข้อแนะนาการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมีของกรมควบคุมโรคกรณีดัชนีชี้วัด
การได้รับ/สัมผัสทางชี วภาพสาหรับ ผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย (Thai Biological
Exposure Indices: Thai BEIs) แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามั ยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ข้อแนะนาการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมีของกรมควบคุมโรค
กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสาหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)
๑. ขอบข่าย
ดัชนีชี้วัด การได้ รับ /สัม ผัส ทางชีวภาพส าหรับ ผู้ป ระกอบอาชี พที่ สัม ผั ส สารเคมี ส าหรับ ประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs) นี้ เป็นค่าแนะนาทางวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรการความปลอดภัยสาหรับ
การเฝ้ าระวั งสุขภาพผู้ ประกอบอาชี พที่ สั มผั สสารเคมี ในสถานประกอบกิ จการที่ มี สารเคมี ในกระบวนการผลิ ต
โดยครอบคลุ ม การคัดกรองกลุ่ม เสี่ ยง การจั ดท าแนวทางการเฝ้า ระวัง ป้ องกั น ควบคุม โรคและภัย สุข ภาพ
จากสารเคมีและประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคพิษสารเคมี แต่มิได้ใช้บังคับในทางกฎหมาย ทั้งนี้มุ่งเน้นการจัดทา
Thai BEIs สาหรับสารเคมีและรังสีที่มีประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย
ซึ่งมีเทคโนโลยีและศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รองรับเป็นการนาร่องจานวน ๒๖ ชนิด จาแนกออกเป็น
๕ หมวด ดังมีรายชื่อสารเคมีจาแนกตามหมวดต่างๆ ดังนี้
หมวดที่ ๑ สารโลหะหนัก (Heavy Metal) จานวน ๘ ชนิด ได้แก่ สารหนู (Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd)
โครเมียม (Chromium: Cr) ฟลูออไรด์ (Fluorides: F) ตะกั่ว (Lead: Pb) แมงกานีส (Manganese: Mn) ปรอท (Mercury: Hg)
และนิกเกิล (Nickel: Ni)
หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) จานวน ๑๒ ชนิด ได้แก่ อะซีโตน
(Acetone) อะครีโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) เบนซีน (Benzene) ๑,๓ - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ไดคลอโรมีเธน
(Dichloromethane) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เอ็น - เฮกเซน หรือนอร์มัลเฮกเซน (n - Hexane) เมทธิล เอทธิล คีโตน
(Methyl Ethyl Ketone: MEK) สไตรีน (Styrene) โทลูอีน (Toluene) ๑,๑,๑ - ไตรคลอโรอีเธน (1,1,1 - Trichloroethane)
และไซลีน (Xylenes)
หมวดที่ ๓ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Pesticides) จานวน ๒ ชนิด ได้แก่ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ยับยัง้
เอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase inhibiting pesticides) และพาราไธออน (Parathion)
หมวดที่ ๔ ก๊าซ (Gas) จานวน ๒ ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดซัลไฟด์ (Carbon disulfide) และคาร์บอนมอนอกไซด์
(Carbon monoxide)
หมวดที่ ๕ รังสี (Radiation) จานวน ๒ ชนิด ได้แก่ โคบอลท์ (Cobalt) และยูเรเนียม (Uranium)
๒. บทนิยาม
ความหมายของค าและข้ อ แสดงและ/หรื อ เจตจ านงที่ มี ก ารใช้ ใ นข้ อ แนะน าการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพ
จากพิษสารเคมีของกรมควบคุมโรค กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสาหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัส
สารเคมีสาหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs) มีดังนี้
๑. กระบวนการ...
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

-๒๑. กระบวนการแปรรูปสารเคมี (Chemicals Biotransformation) หมายถึง กระบวนการทางชีวเคมี
(Biochemistry) ในร่างกาย ในการเปลี่ยนแปลงสถานะและโมเลกุ ลของสารเคมี ซึ่งอาจมี ผลท าให้ สารเคมี มี พิ ษ
มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม
๒. ก๊าซ (Gas) หมายถึง ของไหลที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามภาชนะบรรจุ ไม่มีสถานะเป็นของแข็ง
หรือของเหลวที่อุณหภูมิห้องและความดันปกติ
๓. การกระจายตัวของสารเคมี (Chemicals Distribution) หมายถึง การแพร่กระจายของสารเคมี
ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
๔. การเก็บตัวอย่า งทางชี วภาพ (Biological Sampling) หมายถึง การเก็บ ตัวอย่างทางชีวภาพ
เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางห้องปฏิบัติก าร ต้องคานึงถึง เวลาเก็บตัวอย่าง วัสดุที่ใช้ ในการเก็บตัวอย่าง
วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง และการขนส่งตัวอย่าง ดังนี้
๔.๑ เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) หมายถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ ตัวอย่างที่เป็น
สิ่งส่งตรวจ เพื่อส่งวิเคราะห์หาสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดอาจมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
ตัวอย่างแตกต่างกัน ดังนี้
๑) ภายหลังเลิกกะของการทางาน (End of shift) หมายถึง เร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
๒) ก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน (Prior to last shift of workweek) หมายถึง ก่อนเข้า
ทางานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน
๓) ขณะเข้า กะการทางาน (During shift) หมายถึง กาหนดเวลาในการเก็ บ ตัวอย่าง
จากร่างกายในขณะที่เข้ากะ โดยต้องทางานสัมผัสสารเคมีนั้นแล้วอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง (ในกรณีนี้อาจใช้เช่นเดียวกับ
Increase during shift)
๔) วันสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน (End of workweek) หมายถึง ภายหลังจากการทางาน
ที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย ๔ – ๕ วันติดต่อกัน แล้วจึงเก็บตัวอย่าง
๕) เวลาใดก็ได้ (Discretionary/Not critical) หมายถึง ก าหนดเวลาในการเก็ บตัวอย่าง
จากร่างกาย โดยเก็บเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากสารเคมีนั้นสะสมอยู่ในร่างกายได้นาน
๖) ก่อนเข้ากะการทางาน (Prior to shift) หมายถึง เก็บก่อนเข้ากะการทางานและควรมีระยะห่าง
จากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย ๑๖ ชั่วโมง
๗) วันสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน (End of shift at end of workweek) หมายถึง ภายหลังของ
การเลิกกะการทางานตลอดสัปดาห์
๔.๒ วัสดุที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง หมายถึง ภาชนะสาหรับบรรจุตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจ โดยภาชนะ
นั้นต้ องมี ส มบัติไ ม่ ท าปฏิ กิ ริย ากั บ สารเคมี ที่ ต้องการตรวจวิ เ คราะห์ มี ความแข็ง แรง มี ฝ าปิ ดสนิ ท มี รูป ร่า ง
ขนาดเหมาะสมกับสถานะ และปริมาตรของตัวอย่าง ภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่ควรมีสี ยกเว้นกรณีที่ต้องการป้องกัน
………
ไม่ให้ตัวอย่าง...
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-๓ไม่ให้ตัวอย่างนั้นแปรสภาพและ/หรือเสื่อมสลายด้วยแสงแดด จึงใช้วัสดุสีเข้ม ซึ่งส่วนมากแล้วนิยมใช้พลาสติก
สีขาวขุ่นหรือขวดแก้วสีชา
๔.๓ วิธีเก็บตัวอย่าง หมายถึง วิธีที่ใช้เก็บตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจแต่ละประเภท ซึ่งผู้เก็บตัวอย่าง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจนั้น ๆ ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างบางประเภท ผู้เก็บ ควร
เป็นผู้ ผ่านการรั บ รองในการเก็ บ ตัว อย่างเฉพาะทาง เช่ น ผู้ ที่ จ ะเจาะเลือดควรเป็นพยาบาลวิช าชีพที่ ได้รั บ
ประกาศนียบัตรด้านเวชปฏิบัติ หรือนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
๕. การขจัดสารเคมี (Chemicals Excretion) หมายถึง การที่เซลล์ของร่างกายเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โมเลกุล ของสารเคมีด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biotransformation) สารประกอบที่ เกิ ดขึ้น
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เรียกว่า “สารเมตาโบไลท์ (Metabolite)” ซึ่งมีสมบัติในการละลายน้าได้ดี ละลาย
ในไขมันได้น้อย เป็นโมเลกุลที่มีขั้วและถูกขับออกจากร่างกายได้ง่าย ซึ่งตับเป็นอวัยวะสาคัญในการขจัดสารเคมี
๖. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Screening of Risk Group) หมายถึง การคัดแยกกลุ่มประชากรที่เสี่ยงภัย
สุขภาพต่ อการได้รับ /สั ม ผัส สารเคมี อ อกจากกลุ่ม ประชากรอื่น ๆ โดยอาจใช้ แบบสัม ภาษณ์/แบบสอบถาม
(เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประวัติการทางาน พฤติกรรมสุขภาพ)
หรือคัดแยกกลุ่มประชากรเสี่ยงจากผลการตรวจสุขภาพและ/หรือผลการตรวจวิเ คราะห์ส ารเคมี ในร่างกาย
หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อคัดแยกประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเป็นการเบื้องต้น
๗. การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง (Preservative Sample) หมายถึง วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
เพื่อนาส่งห้องปฏิบัติการ และการเก็บรักษาตัวอย่างเมื่ออยู่ภายในห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
มิให้ตัวอย่างและ/หรือสารเป้าหมายในตัวอย่างที่ต้องการตรวจวิเคราะห์นั้นเสื่อมสภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการตรวจ
วิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อ น เช่น ให้รีบนาตัวอย่างเลือดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ประมาณ ๔ องศาเซลเซียส แล้วนาส่ง
ห้องปฏิบัติการทันที ไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเพราะอาจทาให้เม็ดเลือดแดงแตก เป็นต้น
๘. การเตรียมความพร้อมผู้ให้ตัวอย่าง (Subject Preparation) หมายถึง การเตรียมความพร้อม
ร่างกายของผู้ให้ตัวอย่าง เพื่ อ ไม่ ให้เ กิ ดผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์ส ารในแต่ละประเภท เช่น ในกรณีเ ก็ บ
ปัสสาวะเพื่อตรวจสารหนู ควรงดรับประทานอาหารทะเลล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เป็นต้น ทั้ งนี้ผู้ให้ตัวอย่าง
จะต้องสมัครใจในการยินยอมให้เก็บตัวอย่าง
๙. การเฝ้าระวังสุขภาพสาหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมี (Health Surveillance for Exposed
Workers) หมายถึง การติดตาม สังเกต พินิจพิจารณา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการเกิดการกระจายของโรค
หรือปั ญ หาสาธารณสุข ของผู้ ป ระกอบอาชี พที่ สั ม ผัส สารเคมี รวมทั้ ง ปัจ จั ยที่ มี ผ ลต่ อการเปลี่ ยนแปลงนั้ น ๆ
อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ ประกอบด้วยการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปลผล และกระจายข้อมูล
ข่าวสารสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผน กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานและการประเมินมาตรการควบคุมป้องกันโรค
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑๐. การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ
หรือระดับความเข้มข้นของสารเคมีในตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจแต่ละประเภทตามวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
๑๑. การส่งต่อ...
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
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-๔๑๑. การส่งต่ อตัวอย่ าง (Transferring Sample) หมายถึง ล าดั บขั้นตอนในการน าส่งตัวอย่างที่ เ ป็ น
สิ่งส่งตรวจ หรือการขนส่งตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจนั้นไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และการส่งต่อตัวอย่างนั้นต้องมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบกลับไปยังผู้ส่งตัวอย่างได้
๑๒. การสะสมสารเคมี (Chemicals Deposition) หมายถึง การเพิ่ ม การคั่ง ค้างหรื อพอกพู น
ของสารเคมีในอวัยวะเป้าหมาย โดยสารเคมีจะมีการสะสมในอวัยวะเป้าหมายที่เหมือนกันและ/หรือแตกต่างกัน
ตามชนิดของสารเคมี
๑๓. ข้อมูลของผู้ได้รับการตรวจตัวอย่างทางชีวภาพ (Worker’s Information) หมายถึง ข้อมูลของเจ้าของ
ตัวอย่าง ได้แก่ ประวัติส่วนบุคคล ประวัติสุขภาพ ประวัติการประกอบอาชีพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแปลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถได้รับจากการสัมภาษณ์หรือให้
เจ้าของสิ่งส่งตรวจกรอกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ต้องมีระบบเก็บรักษาข้อมู ล
ดังกล่าวเป็นความลับ ไม่เผยแพร่สู่สาธารณะหากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ที่เป็นเจ้าของตัวอย่างนั้น
๑๔. ข้อยกเว้นเฉพาะกรณี (Exceptional Case) หมายถึง การดาเนินการต่างๆ ที่ไม่ได้ดาเนินการ
ตามวิธีมาตรฐานปกติ เพื่อ ให้ได้ผลการตรวจสุขภาพแต่ส ามารถยอมรับ ผลการวิเ คราะห์นั้นได้ เช่น ปริม าณ
ของตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจที่มากหรือน้อยกว่าที่กาหนด แต่ยังสามารถดาเนินการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้
วัสดุเก็บตัวอย่างทางชีวภาพไม่ใช่วัสดุวิทยาศาสตร์ แต่เป็นวัสดุที่ประยุกต์ใช้ในการเก็บ ตัวอย่างในพื้นที่ภาคสนาม
ที่มีข้อจากัด ทาให้ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์วัสดุวิทยาศาสตร์ได้ โดยวัสดุที่ใช้เก็บตัวอย่างนั้นต้องมีคุณลักษณะ
เทียบเคียงกับวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนีต้ ามดุลยพินิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติการวิเคราะห์นั้นๆ
๑๕. ครีอะตินีน (Creatinine) หมายถึง สารอินทรีย์ที่เป็นสารที่สังเคราะห์จากกรดอะมิโน (Amino Acid)
เป็นหลัก โดยการสั งเคราะห์ จะเกิ ดขึ้ นที่ ตับ พบได้ในสัตว์ที่ มี กระดูกสันหลังเท่ านั้น ซึ่งหมายรวมถึ งมนุษย์ ด้วย
ประมาณร้อ ยละ ๙๕ ของครี อ ะตินีน ในร่า งกายมนุษ ย์ จ ะอยู่ ในส่ วนของกล้ ามเนื้อ การตรวจพบครีอ ะตินี น
ในปัสสาวะสามารถบ่งชี้ถึงภาวะการกรองของไต
๑๖. ความเป็นพิษ (Toxicity) หมายถึง ความสามารถของสารเคมีในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
สารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมากแม้ได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อย ส่วนสารเคมี
ที่มีความเป็นพิษต่าจะก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่า ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดจะมีสมบัติความเป็นพิษต่อร่างกายแตกต่างกัน
๑๗. ค่าครึ่งชีวิต (Half Life) หมายถึง ระยะเวลาที่สารเคมีสลายตัวไปจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม
ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดมีค่าครึ่งชีวิตเฉพาะตัว
๑๘. ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย (Route of Entry) หมายถึง เส้นทางการได้รับ/สัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
ได้แก่ ทางปาก จมูก และผิวหนัง
๑๙. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) หมายถึง สารในตัวอย่ างทางชีวภาพที่ใช้บ่งชี้การได้รับ/สัมผัสสาร
หรือผลของการเกิดปฏิกิริยาใดๆ ของสารในร่างกาย ซึ่งทางห้องปฏิบัติการเลือกวิเคราะห์หาปริมาณของตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพ
ในตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจ เพื่อใช้บ่งชี้ภาวะความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพจากการได้รับ/สัมผัสสารแปลกปลอม ข้อแนะนา
ฉบับนี้ใช้สาหรับบ่งชี้ภาวะความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพจากการได้รับ/สัมผัสสารเคมีเท่านั้น
๒๐. ปัจจัยรบกวน...
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
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-๕๒๐. ปัจจัยรบกวน (Confounding Factor) หมายถึง ตัวรบกวนผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นสาร
หรื อ สภาวการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การวิ เ คราะห์ ท าให้ ผ ลวิ เ คราะห์ ค ลาดเคลื่ อ นห รื อ เปลี่ ย นแปลงไป
เช่น การปนเปื้อนของสิ่งอื่นหรือสารอื่นในตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจ ซึ่งไม่ใช่สารเป้าหมายที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ หรืออาจเป็นอาหารหรือยาที่รบกวนระบบเมตาบอลิสมของร่างกายในการขจัดสารพิษ เป็นต้น
๒๑. ปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี (Chemicals Risk Factor) หมายถึง ความเสี่ยงต่อการได้รับ/สัมผัส
สารเคมีในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางการสัมผัสหรือดูดซึมของสารเคมีเข้าสู่ผิวหนัง ทางระบบทางเดินหายใจโดยการหายใจ
รับสารเคมีเข้าทางจมูก และระบบทางเดินอาหารจากการรับประทานอาหารและ/หรือดื่มน้าที่มีสารเคมีปนเปื้อน
เข้าทางปาก
๒๒. ผู้ประกอบอาชีพ (Employed Population) หมายถึง ประชากรผู้มีรายได้เลี้ยงชีพ ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้มีธุรกิจส่วนตัวและลูกจ้าง (Employee) ข้อแนะนาฉบับนี้หมายความถึงลูกจ้าง (Employee) หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“ผู้ใช้แรงงาน (Worker)” ในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทย
๒๓. ฝุ่นละออง (Dust) หมายถึง อนุภาคที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
เชิง กล เช่น ตัด ทุ บ กระแทก ขัด เป็ นต้น ท าให้อนุภาคขนาดเล็ ก หลุดออกมาจากวัตถุ อนุภาคเหล่านี้จึง มี
องค์ประกอบเช่นเดียวกับวัตถุนั้น อาจมีขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้หรืออาจมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้
๒๔. ระบบเมตาบอลิสม (Metabolism) หมายถึง กระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้ได้พลังงานสาหรับใช้ในการดาเนินกลไกต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทาให้เกิดพลังงาน
และการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนของเซลล์ในกระบวนการทางชีวภาพ (Biotransformation) ของสารเคมีตั้งต้น
ที่เข้าสู่ร่างกาย โดยอาจทาให้ได้สารเมตาโบไลท์ซึ่งเป็นสารเคมีแปรรูปที่อาจมีพิษน้อยลงหรือมากขึ้นกว่าสารตั้งต้นเดิมได้
๒๕. รังสี (Radiation) หมายถึง พลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นกาเนิดในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๒๖. สถานประกอบการหรือสถานประกอบกิจการ (Work Place) หมายถึง สถานที่หรือบางส่วน
ของสถานที่ ที่มี ที่ตั้ง แน่นอนและมีก ารดาเนินกิจ กรรมทางเศรษฐกิ จไม่ว่ ากิจ กรรมนั้นจะดาเนินงานโดยบุคคล
ที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล
๒๗. สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) หมายถึง กลุ่มสารประกอบอินทรีย์
ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย กระจายตัวไปในอากาศได้ดี ณ ที่อุณหภูมิและความดันปกติ โดยมีองค์ประกอบหลักของสาร
ได้แก่ อะตอมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และอาจมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์
ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน
๒๘. สารเมตาโบไลท์ (Metabolite) หมายถึง สารที่ เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพในการแปรรูปสารเคมี
โดยอาจอยู่ในเลือด ปัสสาวะ และสิ่งคัดหลั่งอื่นๆของร่างกาย
๒๙. สารโลหะหนัก (Heavy Metal) หมายถึง แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีประจุไฟฟ้าบวก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ส่วนใหญ่พบเป็นสินแร่ในดินและหิน เป็นของแข็งที่มีอะตอมรวมกัน อาจอยู่ในรูปของโลหะบริสุทธิ์ (Pure Metal) หรืออยู่
ในรูปของสารประกอบ (Compound) มีรูปร่างไม่แน่นอน อาจมีรูปร่างเป็นสารแขวนลอยหรือเป็นผลึกสามารถ
ดัดแปลงได้ด้วยก าลัง ต้านทานการดึงที่ สูง ตัวอย่างของสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ ว แคดเมี ยม เหล็ก สารหนู
.....................
แมงกานีส...
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

-๖แมงกานีส นิกเกิล เป็นต้น โดยทั่วไปสารโลหะหนักมีสถานะเป็นของแข็งในสภาวะปกติ ยกเว้นปรอทเป็นโลหะหนัก
ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวในสภาวะปกติ
๓๐. สิ่งคัดหลั่ง (Secretion) หมายถึง สารที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อจุดประสงค์
ต่างๆ เช่น ให้ความชุ่มชื้น เป็นสารหล่อลื่น เป็นอาหาร เป็นน้าย่อย เป็นสารให้ภูมิต้านทานและ/หรือเป็นของเสีย
ที่ร่างกายต้องกาจัดทิ้ง เป็นต้น
๓๑. สิ่งคุกคามสุขภาพด้านสารเคมี (Chemicals Health Hazard) หมายถึง อันตรายจากสารเคมีที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ โดยอวัยวะเป้าหมายและความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพนั้นแตกต่างไปตามชนิดของสารเคมีนั้นๆ
๓๒. สิ่งส่งตรวจ (Specimen/Media) หมายถึง ชนิดของตัวอย่างสาหรับส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
อาจเป็นตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sample) เช่น อากาศ ดิน น้า เป็นต้น หรือเป็นตัวอย่างทางชีวภาพ
(Biological Sample) เช่น เลือด ปัสสาวะ หรือสิ่งคัดหลั่งจากร่างกายประเภทอื่นๆ เป็นต้น
๓๓. อวัยวะเป้าหมาย (Target Organ) หมายถึง อวัยวะของร่างกายที่เป็นจุดหมายปลายทางของสารเคมีแต่ละชนิด

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๑ โลหะหนัก (Heavy Metal) จานวน ๘ ชนิด
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ
๑

ชื่อสารเคมี
สารหนู
(Arsenic: As)
[ธาตุสารหนู, Elemental (7440 –
38 - 2) และองค์ประกอบสารหนู
อนิ นทรี ย์ ที่ ละลายได้ (Soluble
inorganic compounds) (ไม่รวม
แกลเลี ยม อาร์ เซไนด์ (Gallium
arsenide) และอาร์ซีน (Arsine))]

๒

แคดเมียม
(Cadmium: Cd)
[แคดเมี ยมอนินทรีย์ (Cadmium
and inorganic compounds)]

๓

โครเมียม
(Chromium: Cr)

เวลาเก็บตัวอย่าง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
ภายหลังการทางานที่สัมผัส
สารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย
๔-๕ วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ
(End of workweek)

ปัสสาวะ แคดเมียม ๕ ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Cadmium in urine 5 µg/g Cr)
เลือด แคดเมียม ๕ ไมโครกรัมต่อลิตรเลือด
(Cadmium in blood 5 µg/L)
ปัสสาวะ โครเมียม (รวม) ๒๕ ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Total chromium in urine 25 µg/L)

เก็ บ เวลาใดก็ ไ ด้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ๑ – ๔,
ของผู้ตรวจ (Not critical)
๙ – ๑๑
เก็ บ เวลาใดก็ ไ ด้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ๑ – ๔,
ของผู้ตรวจ (Not critical)
๑๐ – ๑๑
เก็บภายหลังของการเลิกกะ
๑ – ๔,
การทางานตลอดสัปดาห์
๙ – ๑๑
(End of shift at end of
workweek)
เก็บขณะที่เข้ากะโดยต้องทางาน ๑ – ๔,
สัมผัสสารเคมีนั้นแล้วอย่างน้อย ๙ – ๑๑
๒ ชั่วโมง
(Increase during shift)
เก็บก่อนเข้ากะการทางาน
๑ – ๔,
และควรมีระยะห่างจากการ
๙ – ๑๑
สัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย
๑๖ ชั่วโมง (Prior to shift)
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑

(เฉพาะ Chromium (VI),
Water – soluble fume)

โครเมียม (รวม) ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Total chromium in urine 10 µg/L)

๔

ฟลูออไรด์
(Fluorides: F)

ข้อ
ควรระวัง

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
ปัสสาวะ สารหนูอนินทรีย์ ๓๕ ไมโครกรัม (บวกเมทธิลเลท)
ต่อลิตรปัสสาวะ
(Inorganic arsenic plus methylated
in urine 35 µg As/L)

ปัสสาวะ ฟลูออไรด์ ๒ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Fluorides in urine 2 mg/L)

ฟลูออไรด์ ๓ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Fluorides in urine 3 mg/L)

๑ – ๔,
๕,
๙ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๑ โลหะหนัก (Heavy Metal) จานวน ๘ ชนิด (ต่อ)
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ

ชื่อสารเคมี

๕

ตะกั่ว
(Lead: Pb)

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
เลือด ตะกั่ว ๓๐ ไมโครกรัมต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตรเลือด
(Lead in blood 30 µg/100 ml)

๖

แมงกานีส
(Manganese: Mn)

ปัสสาวะ แมงกานีส ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Manganese in urine 50 µg/L)

๗

ปรอท
(Mercury: Hg)

ปัสสาวะ ปรอท ๒๐ ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Mercury in urine 20 µg/g Cr)

๘

นิกเกิล
(Nickel: Ni)

ปัสสาวะ นิกเกิล ๓๐ ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Nickel in urine 30 µg/g Cr)

ข้อ
เวลาเก็บตัวอย่าง
ควรระวัง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
เก็ บ เวลาใดก็ ไ ด้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ๑ – ๔,
ของผู้ตรวจ (Not critical)
๖,
๑๐ – ๑๑
เก็ บ ภายหลั ง ของการเลิ ก กะ ๑ – ๔,
การทางานตลอดสัปดาห์
๙ – ๑๑
(End of shift at end of
workweek)
เก็ บ ก่ อ นเข้ ากะ การท างาน ๑ – ๔,
และควรมี ร ะยะห่ า งจากการ ๙ – ๑๑
สั ม ผั ส ครั้ ง สุ ด ท้ า ยอย่ า งน้ อ ย
๑๖ ชั่วโมง (Prior to shift)
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds) จานวน ๑๒ ชนิด
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ
๑
๒

๓

๔

๕

ชื่อสารเคมี
อะซีโตน
(Acetone)
อะครีโลไนไตรล์
(Acrylonitrile)
เบนซีน
(Benzene)

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
ปัสสาวะ อะซีโตน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Acetone in urine 50 mg/L)
ปัสสาวะ ไธโอไซยาเนท ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Thiocyanates in urine 2.5 mg/L)

ปัสสาวะ กรดเอส - ฟีนิลเมอแคปทูริก ๒๕ ไมโครกรัม
ต่อกรัมครีอะตินีน
(S - Phenylmercapturic acid in urine
25 µg/g Cr)
กรดทรานส์, ทรานส์ - มิวโคนิก ๕๐๐ ไมโครกรัม
ต่อกรัมครีอะตินีน
(trans, trans - Muconic acid in urine
500 µg/g Cr)
๑,๓ - บิวทาไดอีน
ปัสสาวะ ๑,๒ - ไดไฮดรอกซี - ๔ - เอ็นอะเซทธิลซีสทีนิล
(1,3 - Butadiene)
- บิวเธน ๒.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(1,2 - Dihydroxy - 4 - (N-acetylcysteinyl)
- butane in urine 2.5 mg/L)
เลือด ผลรวมของ เอ็น - ๑ - และ เอ็น - ๒ (ไฮดรอกซีบิวทีนิล) วาลีน ฮีโมโกลบิน แอดดักส์
๒.๕ พิโคโมลต่อกรัมฮีโมโกลบิน
(Mixture of N - 1 - and N - 2 - (hydroxybutenyl)
valine hemoglobin (Hb) adducts in
blood 2.5 pmol/g Hb
ไดคลอโรมีเธน
ปัสสาวะ ไดคลอโรมีเธน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Dichloromethane)
(Dichloromethane in urine 0.3 mg/L)

ข้อ
เวลาเก็บตัวอย่าง
ควรระวัง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลัง การเลิกกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลัง การเลิกกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๗,
๙ – ๑๑
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลัง การเลิกกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑

เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลัง การเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

๑ – ๔,
๙ – ๑๑

เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลัง การเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

๑ – ๔,
๙ – ๑๑

เก็ บ เวลาใดก็ ไ ด้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ๑ – ๔,
ของผู้ตรวจ (Not critical)
๑๐ - ๑๑

เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลัง การเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

๑ – ๔,
๙ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds) จานวน ๑๒ ชนิด (ต่อ)
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ
๖

ชื่อสารเคมี
ฟอร์มัลดีไฮด์
(Formaldehyde)

๗

เอ็น - เฮกเซนหรือ
นอร์มัลเฮกเซน
(n - Hexane)

๘

เมทธิล เอทธิล คีโตน
(Methyl Ethyl
Ketone: MEK)
สไตรีน
(Styrene)

๙

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
ปัสสาวะ กรดฟอร์มิก ๘๐ มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Formic acid in urine 80 mg/g Cr)
เมทธานอล ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Methanol in urine 15 mg/L)
ปัสสาวะ ๒,๕ - เฮกเซนไดโอน ๐.๔ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(2,5 - Hexanedione in urine 0.4 mg/L)

ปัสสาวะ เมทธิล เอทธิล คีโตน ๒ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(MEK in urine 2 mg/L)
ปัสสาวะ กรดแมนเดลิกบวกกรดฟีนีลไกลออกซิลิก
๔๐๐ มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Mandelic acid+phenylglyoxylic acid
in urine 400 mg/g Cr)
เลือด สไตรีน ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตรเลือด
(Styrene in venous blood 0.2 mg/L)

เวลาเก็บตัวอย่าง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
เก็บก่อนเข้าทางานกะสุดท้าย
ของสัปดาห์การทางาน (Prior
to last shift of workweek)
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)
เก็บภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์
(End of shift at end of
workweek)
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

ข้อ
ควรระวัง
๑ – ๔,
๙ – ๑๑
๑ – ๔,
๙ – ๑๑
๑ – ๔,
๙ – ๑๑

๑ – ๔,
๙ – ๑๑

เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

๑ – ๔,
๙ – ๑๑

เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

๑ – ๔,
๑๐ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds) จานวน ๑๒ ชนิด (ต่อ)
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ

ชื่อสารเคมี

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
ปัสสาวะ โทลูอีน ๐.๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Toluene in urine 0.03 mg/L)
ออร์โธ - ครีซอล ๐.๓ มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(o - Cresol in urine 0.3 mg/g Cr)
กรดฮิพพิวริก ๑.๖ กรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Hippuric acid in urine 1.6 g/g Cr)
เลือด โทลูอีน ๐.๐๒ มิลลิกรัมต่อลิตรเลือด
(Toluene in blood 0.02 mg/L)

๑๐

โทลูอีน
(Toluene)

๑๑

๑,๑,๑ - ไตรคลอโรอีเธน ปัสสาวะ กรดไตรคลอโรอะซิติก ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(1,1,1-Trichloroethane)
(Trichloroacetic acid in urine 10 mg/L)
[หรือเมธิล คลอโรฟอร์ม
(Methyl chloroform)]
ไตรคลอโรเอทานอล (รวม) ๓๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตรปัสสาวะ
(Total trichloroethanol in urine 30 mg/L)
เลือด

๑๒

ไซลีน
(Xylenes)

ไตรคลอโรเอทานอล (รวม) ๑ มิลลิกรัมต่อลิตรเลือด
(Total trichloroethanol in blood 1 mg/L)

ปัสสาวะ กรดเมทธิล ฮิพพิวริก ๑.๕ กรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Methyl hippuric acid in urine 1.5 g/g Cr)

ข้อ
เวลาเก็บตัวอย่าง
ควรระวัง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลั งการเลิ กกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลั งการเลิ กกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลั งการเลิ กกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑
เก็บก่อนเข้าทางานกะสุดท้าย
๑ – ๔,
ของสัปดาห์การทางาน (Prior
๑๐ – ๑๑
to last shift of workweek)
ภายห ลั ง การท างานที่ สั ม ผั ส ๑ – ๔,
สารเคมี นั้ น มาแล้ ว อย่ า งน้ อ ย ๙ – ๑๑
๔-๕ วั น ติ ด ต่ อ กั น แล้ ว จึ ง เก็ บ
(End of workweek)
เก็บภายหลังของการเลิกกะ
๑ – ๔,
การทางานตลอดสัปดาห์
๙ – ๑๑
(End of shift at end of
workweek)
เก็บภายหลังของการเลิกกะ
๑ – ๔,
การทางานตลอดสัปดาห์
๑๐ – ๑๑
(End of shift at end of
workweek)
เก็ บเร็วที่สุ ดภายหลั งการเลิ กกะ ๑ – ๔,
การทางาน (End of shift)
๙ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๓ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) จานวน ๒ ชนิด
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ
๑

๒

ชื่อสารเคมี

สิ่ง
เวลาเก็บตัวอย่าง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
เลือด โคลีนเอสเตอเรส แอคติวิตี้ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง เก็บเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจ
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
๗๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าพื้นฐานรายบุคคล
ของผูต้ รวจ (Discretionary)
อะเซทธิลโคลีนเอสเตอเรส
(Cholinesterase activity in red blood cells
(Acetylcholinesterase
70% of individual's baseline)
inhibiting pesticides)
พาราไธออน
ปัสสาวะ พี - ไนโตรฟีนอล (รวม) ๐.๕ มิลลิกรัม
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
(Parathion)
ต่อกรัมครีอะตินีน
การทางาน (End of shift)
(Total p - nitrophenol in urine 0.5 mg/g Cr)
เลือด โคลีนเอสเตอเรส แอคติวิตี้ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง เก็บเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจ
๗๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าพื้นฐานรายบุคคล
ของผู้ตรวจ (Discretionary)
(Cholinesterase activity in red blood cells
70% of individual's baseline)

ข้อ
ควรระวัง
๑ – ๔,
๑๐ – ๑๑

๑ – ๔,
๙ – ๑๑
๑ – ๔,
๑๐ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๔ หมวดก๊าซ (Gas) จานวน ๒ ชนิด
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ
๑

๒

ชื่อสารเคมี

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
คาร์บอนไดซัลไฟด์
ปัสสาวะ กรด ๒ - ไธออกโซไธอะโซลิดีน - ๔ - คาร์บอกซิลิก
๐.๕ มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน
(Carbon disulfide: CS2)
(2 - Thioxothiazolidine - 4 - carboxylic
acid (TTCA) in urine 0.5 mg/g Cr)
คาร์บอนมอนอกไซด์
เลือด คาบอกซี่ฮีโมโกลบิน ๓.๕ เปอร์เซ็นของฮีโมโกลบิน
(Carbon monoxide: CO)
(Carboxyhemoglobin in blood 3.5%
of hemoglobin)

เวลาเก็บตัวอย่าง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

ข้อ
ควรระวัง
๑ – ๔,
๘,
๙ – ๑๑
๑ – ๔,
๑๐ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพ
สาหรับเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสาหรับประเทศไทย
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

หมวดที่ ๕ หมวดรังสี (Radiation) จานวน ๒ ชนิด
คาแนะนาทางวิชาการ
ลาดับ
๑

ชื่อสารเคมี
โคบอลท์
(Cobalt: Co)

สิ่ง
ค่า Thai BEIs
ส่งตรวจ
ปัสสาวะ โคบอลท์ ๑๕ ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Cobalt in urine 15 µg/L)

เลือด

๒

ยูเรเนียม
(Uranium: U)

โคบอลท์ ๑ ไมโครกรัมต่อลิตรเลือด
(Cobalt in blood 1 µg/L)

ปัสสาวะ ยูเรเนียม ๒๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ
(Uranium in urine 200 µg/L)

เวลาเก็บตัวอย่าง
(เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ)
เก็บภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์
(End of shift at end of
workweek)
เก็บภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์
(End of shift at end of
workweek)
เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (End of shift)

ข้อ
ควรระวัง
๑ – ๔,
๙ – ๑๑

๑ – ๔,
๑๐ – ๑๑

๑ – ๔,
๙ – ๑๑

หมายเหตุ: โปรดอ่านคาอธิบายในเอกสารแนบท้ายตารางหมายเลข ๑ (ข้อควรระวังฯ) และเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ (ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง
การขนส่งตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด) ประกอบการใช้ค่า Thai BEIs ฉบับนี้

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑
ข้อควรระวังในการดาเนินการเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง และการขนส่งตัวอย่างทางชีวภาพ
๑. การเตรียมความพร้อมของผูป้ ระกอบอาชีพ/พนักงานที่จะได้รับการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ
๑.๑ พักผ่อนให้เพียงพอ
๑.๒ ไม่ต้องอดอาหารและน้าดื่ม ยกเว้นอาหารบางชนิดที่เป็นปัจจัยรบกวนการวิเคราะห์
๑.๓ งดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารถนอมอาหาร (สารกันบูด/สารกันเสีย) ยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ
ยาที่ มีองค์ประกอบในการควบคุมฮอร์โมน (เช่น ยาคุมก าเนิด เป็นต้น) และ/หรือสารเสพติดอื่นใด ล่วงหน้ า
อย่ างน้ อย ๑ วันก่ อนเก็ บสิ่งส่ งตรวจ ถ้างดสิ่ งดั งกล่ าวได้ ๒ วั นหรื อมากกว่ า จะได้ผลวิเคราะห์ ตั วบ่ งชี้
ทางชีวภาพที่ดีกว่า
๑.๔ หากมี โรคประจาตัว และมี การใช้ยารักษาโรคประจ าตัวและ/หรือยาประเภทใดเป็นประจา ให้แจ้ง
ข้อมูลแก่ผู้เก็บตัวอย่างด้วย
๑.๕ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ให้เก็บช่วงกลางของการปัสสาวะ (Mid – Stream Urine) หมายถึง ให้ปล่อยปัสสาวะ
ในช่วงแรกทิ้งก่อนเพื่อเป็นการทาความสะอาดท่อปัสสาวะ แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง
๒. งดเก็บตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจจากผู้ประกอบอาชีพ/พนักงานที่ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะปกติ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุ
มาจากสารเคมี เช่น เป็นไข้หวัดหรือเป็นโรคติดเชื้ออื่นใด การบาดเจ็บจากการทางานจากกรณีอุบัติเหตุรุนแรง
เป็นต้น สาหรับสตรีให้งดเก็บตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจในระหว่างมีประจาเดือน
๓. วัสดุที่ใช้เก็บตัวอย่างต้องไม่ทาปฏิกิริยากับตัวอย่างและ/หรือสารเคมีที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างนั้น
๔. ผู้ด าเนินการเกี่ ยวข้ องกั บการเก็ บ ตัวอย่ าง การรัก ษาตัวอย่าง และการขนส่ง ตั วอย่าง ต้ องรัก ษาอุ ณหภู มิ
ของตัวอย่างที่ เป็นสิ่งส่งตรวจตลอดเวลานับตั้งแต่การเก็ บรักษา และการขนส่งก่ อนการท าการตรวจวิเคราะห์
ทางห้ องปฏิ บัติ ก าร โดยมีอุ ณหภู มิ ป ระมาณ ๔ องศาเซลเซี ย ส (อุณ หภูมิ อ าจเปลี่ ยนแปลงได้ ใ นระหว่ า ง
๒ - ๘ องศาเซลเซียส) เพื่อรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจที่เป็นตัวอย่างทางชีวภาพไม่ให้เสื่อมสภาพ รวมทั้งป้องกัน
การระเหยของสารเคมีที่มีสมบัติระเหยได้ง่ายในสิ่งส่งตรวจ หากจาเป็นต้องรอการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เป็นระยะเวลานานมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ ควรเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจทีเ่ ป็นปัสสาวะในช่องแช่แข็ง สาหรับสิ่งส่งตรวจ
ที่เป็นเลือดไม่ควรแช่แข็ง แต่ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ประมาณ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่าง
ได้ประมาณ ๑๔ วัน (หากสามารถดาเนินการได้ควรวิเคราะห์ภายใน ๓ วัน)
๕. กรณีของสารหนู (Arsenic) ค่า Thai BEIs ที่ปรากฏในตารางเป็นค่าสาหรับสารหนูอนินทรีย์ (Arsenic, elemental
(7440 - 38 - 2) and soluble inorganic compounds) ดังนัน้ ก่อนเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ควรงดรับประทานอาหารทะเล
และงดรับประทานยาที่มีสารหนูผสม เช่น ยาหม้อ ยาหอม เป็นต้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ก่อนเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะ
๖. กรณีของ...
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

-๒๖. กรณีของตะกั่ว (Lead) ปัจจุบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขยอมรับเฉพาะการตรวจหาปริมาณหรือระดับ
ความเข้มข้นของตะกั่วในเลือด (Blood lead concentration/ Blood lead level) เท่านั้น และในการเจาะเลือด
ต้องควบคุมวิธีการเจาะเลือดโดยใช้เข็มและหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารตะกั่วเจือปน ทาความสะอาดแขนก่อนการเจาะเลือด
ควรเก็บตัวอย่างเลือดในอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส ในหลอดที่มีสารป้องกันเลือดแข็งตัว เช่น EDTA หรือ Heparin
เป็นต้น และควรเฝ้าระวังสตรีที่มีตะกั่วในเลือดสูงเกินกว่า ๑๐ ไมโครกรัมต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตรเลือด เนื่องจาก
อาจมีผลต่อทารกในครรภ์
๗. กรณีของอะครีโลไนไตรล์ ปัจจัยรบกวนผลการตรวจหาปริมาณไธโอไซยาเนท (Thiocyanate) ในปัสสาวะ (ตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพในการได้รับ/สัมผัส อะครีโลไนไตรล์ ) ได้แก่ ไธโอไซยาเนท (Thiocyanate) ในบุหรี่ และในอาหาร
ประเภทนม ไธโอไซยาโนเจนิก กลูโคไซด์ (Thiocyanogenic glucosides) จากอาหารประเภทกะหล่าปลี และมัสตาร์ด
ไซยาโนเจนิก กลูโคไซด์ (Cyanogenic glucosides) จากเมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็ง หน่อไม้ และยาลดความดันโลหิต
จาพวกโซเดียม ไนโตรพรัสซายด์ (Sodium nitroprusside) ดังนั้นจึงควรงดอาหารและยาดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา
อย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง ก่อนเก็บตัวอย่าง
๘. กรณีของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ ปัจจัยรบกวนผลการตรวจหาปริมาณ TTCA ในปัสสาวะ ได้แก่ การอดอาหาร
เพื่อลดน้าหนักด้วยวิธี “Diet Cabbage” การใช้ยารักษาการติดแอลกอฮอล์ประเภทไดซัลฟิแรม (Disulfiram)
และการได้รับ/สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชประเภทไดไธโอคาร์บาเมต (Dithiocarbamates) และแคปแทน (Captan)
๙. องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดสมบัติตัวอย่างของปัสสาวะที่ยอมรับได้ (Acceptable limits) ต้องมี
ค่าความเข้มข้นของครีอะตินีนมากกว่า ๐.๓ กรัมต่อลิตรปัสสาวะ และน้อยกว่า ๓.๐ กรัมต่อลิตรปัสสาวะ หรือมีค่า
ความถ่วงจ าเพาะมากกว่า ๑.๐๑๐ และน้อยกว่า ๑.๐๓๐ จึงจะยอมรับว่าเป็นปั สสาวะสมบูรณ์ และเหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
๑๐. เครื่องมื อ ทางห้อ งปฏิบัติก ารที่ใช้ในการวิเ คราะห์ส ารตัวอย่างชีวภาพต้องเป็นเครื่องมื อ ที่ ได้รับ การยอมรับ
ตามสากลว่าสามารถวิเคราะห์สารดังกล่าวได้
๑๑. เวลาเก็บตัวอย่างที่เป็นสิ่งส่งตรวจ เพื่อส่งวิเคราะห์หาสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดอาจมี ช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างแตกต่างกัน ดังนี้
๑๑.๑ ภายหลังเลิกกะของการทางาน (End of shift) หมายถึง เร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน (โดยทั่วไป
ไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
๑๑.๒ ก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน (Prior to last shift of workweek) หมายถึง ก่อนเข้าทางานกะสุดท้าย
ของสัปดาห์การทางาน
๑๑.๓ ขณะเข้ากะการทางาน (During shift) หมายถึง กาหนดเวลาในการเก็บตัวอย่างจากร่างกายในขณะที่เข้ากะ
โดยต้องทางานสัมผัสสารเคมีนั้นแล้วอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง (ในกรณีนี้อาจใช้เช่นเดียวกับ Increase during shift)
๑๑.๔ วันสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน (End of workweek) หมายถึง ภายหลังจากการทางานที่สัมผัสสารเคมีนั้น
มาแล้วอย่างน้อย ๔ – ๕ วันติดต่อกัน แล้วจึงเก็บตัวอย่าง
๑๑.๕ เวลาใด...
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

-๓๑๑.๕ เวลาใดก็ได้ (Discretionary/Not critical) หมายถึง ก าหนดเวลาในการเก็บตัวอย่างจากร่างกาย โดยเก็ บ
เวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากสารเคมีนั้นสะสมอยู่ในร่างกายได้นาน
๑๑.๖ ก่อนเข้ากะการทางาน (Prior to shift) หมายถึง เก็บก่อนเข้ากะการทางานและควรมีระยะห่างจากการ
สัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย ๑๖ ชั่วโมง
๑๑.๗ วันสุดท้ายของสัปดาห์การทางาน (End of shift at end of workweek) หมายถึง ภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

๑

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒
ตารางแสดงข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการเก็บตัวอย่าง การขนส่งตัวอย่าง และการรักษาตัวอย่างทางชีวภาพ
เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในสิ่งส่งตรวจสาหรับ Thai BEIs ของสารเคมี ๒๖ ชนิด

ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง

การลดการปนเปื้อน

ปัจจัยรบกวน
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

หมวดที่ ๑ โลหะหนัก (Heavy Metal) จานวน ๘ ชนิด
(เรียงลาดับตามพยัญชนะของภาษาอังกฤษ (A-Z))
๑. สารหนู (Arsenic: As)
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
นโยบายของห้อ งปฏิบั ติก ารนั้ นๆ ถ้ าปริม าณสิ่ง ส่ง ตรวจน้ อยเกิ นไปจะไม่ ส ามารถ
ทาการวิเคราะห์ได้)
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาสารหนู ให้เก็บภายหลังจากการทางานทีส่ ัมผัสสารเคมี
นั้นมาแล้วอย่างน้อย ๔ – ๕ วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ
นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
พบสารนี้ได้ในแหล่งธรรมชาติบริเวณที่มีสายแร่สารหนู และพบได้ ในเนื้อสัตว์บางชนิด
อาหารทะเล ยาตามตารับแผนไทย (เช่น ยาหม้อ ยาหอม เป็นต้น) น้ายาถนอมเนื้อไม้
ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืชประเภทกาจัดแมลง เป็นต้น
ควรงดรับประทานอาหารทะเลก่อนเก็บตัวอย่าง และงดรับประทานยาที่มีสารหนูผสม
เช่น ยาหม้อ ยาหอม ยาสมุนไพรที่มีสารหนู เป็นต้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง
ก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒

ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ

ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง

การเก็บและขนส่งตัวอย่าง

การลดการปนเปื้อน

ปัจจัยรบกวน
(อาจได้ รั บ/สัมผัสสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

๒. แคดเมียม (Cadmium: Cd)
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
ปิดฝาให้สนิท
๒) เก็ บ เลือ ดปริม าตร ๕ มิ ล ลิลิ ตร ใส่ภ าชนะสุญ ญากาศที่ เ คลือ บด้ วยสารป้ องกั น
เลือ ดแข็ง ตัว ให้ถึง ขีดที่ห ลอดกาหนดไว้ คว่าหลอดกลับ ไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริ มาณสิ่ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้ องปฏิ บั ติก าร ขึ้นอยู่กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาแคดเมียม ให้ เ ก็บเวลาใดก็ได้ (เนื่องจากสารนั้น
สะสมอยู่ในร่างกายได้นาน)
๒) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาแคดเมียม ให้ เก็บเวลาใดก็ได้ (เนื่องจากสารนั้นสะสม
อยู่ในร่างกายได้นาน)
๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทั นที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทั นที ให้นาตัวอย่าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็ นหรือภาชนะ
ที่มีอุ ณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ป ระมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
สิ่งส่งตรวจอาจมีการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เส้นใย สารเคมีอื่นๆ สถานที่
เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจจึงควรอยู่แยกจากบริเวณสายการผลิต และควรทาความสะอาด
ร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อยปัสสาวะช่วงแรกทิง้
ก่อนเพื่อทาความสะอาดท่อปัสสาวะ แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง
สารนี้พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ในใบผักกาดหอม ผักโขม มันฝรั่ง ธัญพืช ถั่วลิสง
ถั่วเหลือ ง และเมล็ดทานตะวัน นอกจากนี้ยัง พบในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ส์ แบตเตอรี่
กิจกรรมเผาขยะ เป็นต้น จึงควรงดการรับประทานอาหารดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง
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๓

๓. โครเมียม (Chromium: Cr)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาโครเมี ยม (รวม) ให้ เก็ บภายหลังเลิกกะการทางาน
ตลอดสัปดาห์ หรือเก็บขณะที่เข้ากะโดยต้องทางานสัมผัสสารเคมีนั้นอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่ แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ทั่วไปในดิน หิน ควันบุหรี่ และการสักลาย นอกจากนี้ยังพบในกระบวนการผลิต
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก แก้ว สี ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)
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๔

๔. ฟลูออไรด์ (Fluorides: F)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาฟลูออไรด์ ให้ เ ก็บก่อนเข้ากะการทางาน และควรมี
ระยะห่างจากการสัม ผัสครั้งสุดท้ ายอย่างน้อย ๑๖ ชั่วโมง หรือ เก็บ เร็วที่ สุดภายหลัง
การเลิกกะการทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน) ตามดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
มัก พบในสายแร่ตามธรรมชาติ ในประเทศไทยพบได้ในพื้นที่ ท างภาคเหนือตอนบน
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางอาหาร และน้าดื่ม โดยเฉพาะน้าดื่มจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ ที่มีสายแร่ชนิดนี้
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)
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๕

๕. ตะกั่ว (Lead: Pb)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ภ าชนะสุ ญ ญากาศที่ เ คลื อ บด้ ว ยสารป้ อ งกั น
สาหรับเก็บตัวอย่าง
เลือดแข็งตัวให้ถึงขีดที่หลอดกาหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง (ปริมาณ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
สิ่งส่งตรวจอาจกาหนดโดยแต่ละห้องปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ
ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาตะกั่ว ให้ เก็บเวลาใดก็ได้ (เนื่องจากสารนั้นสะสมอยู่ใน
ร่างกายได้นาน) ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส
จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ประมาณ ๑๔ วัน ขณะนาส่งควรใส่ ภาชนะที่สามารถ
เก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตั วอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมื อ ก่ อนการเก็ บ สิ่ง ส่ง ตรวจ ควบคุม วิธีก ารเจาะเลือด
โดยใช้เข็ม และหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารตะกั่วเจือปน
ปัจจัยรบกวน
พบสารนี้ได้ในอุตสาหกรรมสี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช แบตเตอรี่ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)
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๖

๖. แมงกานีส (Manganese: Mn)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตั ว อย่ า งปั ส สาวะ ในการตรวจหาแมงกานี ส ให้ เ ก็ บ ภายหลั ง เลิ ก กะการท างาน
ตลอดสัปดาห์
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในน้า ในดิน และในอาหารที่มีส่วนประกอบของผัก ถั่ว เป็นต้น
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก นอกจากนี้ยังพบได้ในโรงงานที่มีการผลิตเหล็ก ถ่านไฟฉาย และอุตสาหกรรมเซรามิก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๗

๗. ปรอท (Mercury: Hg)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิล ลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกั นการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ส นิ ท (ปริม าณสิ่ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้ องปฏิ บัติก าร ขึ้น อยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัว อย่ างปัส สาวะ ในการตรวจหาปรอท ให้ เ ก็ บ ก่ อนเข้า กะการท างาน และควรมี
ระยะห่างจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย ๑๖ ชั่วโมง
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั วอย่ า งที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ ว ง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๑ สัป ดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่ง ควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝาปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้อ นจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่ นละออง เส้น ใย สารเคมี อื่ น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตั วอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึ ง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ทั่ วไปตามธรรมชาติ และพบในอุป กรณ์วัด อุณหภูมิ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
(อาจได้ รั บ/สัมผัสสารนี้ จาก มักเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ สามารถพบสารนี้ได้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ อุตสาหกรรมหมวกสักหลาด เป็นต้น
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๘

๘. นิกเกิล (Nickel: Ni)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติ ก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหานิกเกิล ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อ นจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ในอาหาร เช่น ช็อกโกแลต ข้าวโอ๊ตบด เป็นต้น
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก พบได้ในควันบุหรี่
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ พบได้ในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าว อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๙

หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs)จานวน ๑๒ ชนิด
(เรียงลาดับตามพยัญชนะของภาษาอังกฤษ (A-Z))
๑. อะซีโตน (Acetone)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาอะซีโตน ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึ ง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ในอุ ตสาหกรรมการผลิตพลาสติก เส้นใย ยา อุตสาหกรรมผลิตเครื่องส าอาง
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก เช่น น้ายาล้างเล็บ เป็นต้น
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๐

ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง

การลดการปนเปื้อน

ปัจจัยรบกวน
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

๒. อะครีโลไนไตรล์ (Acrylonitrile)
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ตัวอย่างปัส สาวะ ในการตรวจหาไธโอไซยาเนท ให้เก็ บ เร็วที่ สุดภายหลัง การเลิก กะ
การทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
พบในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก เส้นใยอะครีลกิ และยางสังเคราะห์
การสูบบุหรี่ อาหารประเภทนม กะหล่าปลี มัสตาร์ด เมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็ง หน่อไม้
และยาลดความดั นโลหิ ตจ าพวกโซเดี ยม ไนโตรพรั สซายด์ (Sodium nitroprusside)
จึงควรงดสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๔ - ๘ ชั่วโมงก่อนเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๑

๓. เบนซีน (Benzene)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา กรดเอส - ฟีนิลเมอแคปทูริก หรือกรดทรานส์, ทรานส์
- มิวโคนิก ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาที
ภายหลังเลิกกะการทางาน) ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่ น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบมากที่ สุดในปิโ ตรเลียม โฟม พลาสติก เม็ดพลาสติก ไนลอน และใยสัง เคราะห์
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก ซึ่ง ผลิ ตจากเบนซี น นอกจากนี้ยัง พบในยางบางชนิด น้ามั นหล่ อ ลื่ น สี สารซั ก ฟอก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ และสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๒

๔. ๑,๓ - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้สนิท
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
๒) เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิลิต ร ใส่ ภาชนะสุญ ญากาศที่ เ คลื อบด้ว ยสารป้องกั น
เลือ ดแข็งตัวให้ถึง ขีดที่ หลอดก าหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริม าณสิ่ งส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้องปฏิบั ติการ ขึ้ นอยู่กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา ๑,๒ - ไดไฮดรอกซี - ๔ - เอ็นอะเซทธิลซีสทีนิล - บิวเธน
ให้ เ ก็ บ เร็ว ที่ สุดภายหลั ง การเลิก กะการท างาน (โดยทั่ ว ไปไม่ ควรเกิ น ๓๐ นาที
ภายหลังเลิกกะการทางาน)
๒) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาผลรวมของ เอ็น - ๑ - และ เอ็น - ๒ - (ไฮดรอกซีบิวทีนิล) วาลีน
ฮีโมโกลบิน แอดดักส์ ให้เก็บเวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง ๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทันที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทันที ให้นาตัวอย่ าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะ
ที่มีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ประมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และคว ร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
เป็ น ส่ ว นผสมในยางของรถยนต์ และรถบรรทุ ก และใช้ ท าพลาสติ ก บางชนิ ด
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก เช่น อะครีลิก เป็นต้น
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๓

๕. ไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา ไดคลอโรมีเธน ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ในผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมผลิตฟิล์ม สีสเปรย์ น้ายาทาความสะอาดรถ
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนอื่นๆ
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๔

๖. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหากรดฟอร์มิก ให้ เก็บก่อนเข้าทางานกะสุดท้ายของ
สัปดาห์การทางาน
๒) ตั วอย่ างปั สสาวะ ในการตรวจหาเมทธานอล ให้ เก็ บเร็ วที่ สุ ดภายหลั งการเลิ กกะ
การทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
เป็ นส่ วนผสมในน้ ายาฆ่ าเชื้อ และน้ ายาท าความสะอาด พรม บุ หรี่ เครื่ องส าอาง ปุ๋ ย
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก ฉนวนกันความร้อนในเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ สี และการถนอมอาหาร
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๕

๗. เอ็น - เฮกเซน (n - Hexane)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา ๒,๕ – เฮกเซนไดโอน ให้เก็บภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
ควรหลีกเลี่ยงบริเวณเขตอุตสาหกรรมและบริเวณทิ้งสารเคมี
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๖

๘. เมทธิล เอทธิล คีโตน (Methyl Ethyl Ketone: MEK)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสี ย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา เมทธิล เอทธิล คีโตน ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังเลิกกะ
การทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบมากในสี กาว ในธรรมชาติ
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก พบในผักและผลไม้บางชนิด
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๗

๙. สไตรีน (Styrene)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้สนิท
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
๒) เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิลิต ร ใส่ ภาชนะสุญ ญากาศที่ เ คลื อบด้ว ยสารป้องกั น
เลือ ดแข็งตัวให้ถึง ขีดที่ หลอดก าหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริม าณสิ่ งส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้องปฏิบั ติการ ขึ้ นอยู่กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหากรดแมนเดลิก บวกกรดฟีนีลไกลออกซิลิก ให้เก็บ
เร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิก
กะการทางาน)
๒) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาสไตรีน ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง ๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทันที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทันที ให้นาตัวอย่าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะ
ที่มีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ประมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อ ย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
ใช้เป็นส่วนผสมในน้ามันก๊าซโซลีน
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก เป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องโฟม และแร็พ (Wrap) ปิดภาชนะ
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ พบได้ในอาหารทั่วไป เช่น ผลไม้ ถั่ว เนื้อ เป็นต้น แต่พบในปริมาณน้อย
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๘

๑๐. โทลูอีน (Toluene)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้สนิท
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
๒) เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิลิต ร ใส่ ภาชนะสุญ ญากาศที่ เ คลื อบด้ว ยสารป้องกั น
เลือ ดแข็งตัวให้ถึง ขีดที่ หลอดก าหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริม าณสิ่ งส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้องปฏิบั ติการ ขึ้ นอยู่ กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาโทลูอีน หรือออร์โธ – ครีซอล หรือกรดฮิพพิวริก ให้เก็บ
เร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการ
ทางาน) ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
๒) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาโทลูอีน ให้เก็บก่อนเข้าทางานกะสุดท้ายของสัปดาห์
การทางาน
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง ๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทันที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทันที ให้นาตัวอย่าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะ
ที่มีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ประมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบมากในควันบุหรี่ สารสเปรย์ สี ทินเนอร์ น้ามันขัดเงา กาว เป็นต้น
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๑๙

๑๑. ๑,๑,๑ - ไตรคลอโรอีเธน (1,1,1 - Trichloroethane) หรือเมธิล คลอโรฟอร์ม (Methyl Chloroform)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้สนิท
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
๒) เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิลิต ร ใส่ ภาชนะสุญ ญากาศที่ เ คลื อบด้ว ยสารป้องกั น
เลือ ดแข็งตัวให้ถึง ขีดที่ หลอดก าหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริม าณสิ่ งส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้องปฏิบั ติการ ขึ้ นอยู่กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา กรดไตรคลอโรอะซิติก ให้เก็บภายหลังการทางาน
ที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย ๔ - ๕ วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ
๒) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาไตรคลอโรเอทานอล (รวม) ให้เก็บภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์
๓) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาไตรคลอโรเอทานอล (รวม) ให้เก็บภายหลังของการเลิกกะ
การทางานตลอดสัปดาห์
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง ๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทันที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทันที ให้นาตัวอย่าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะ
ที่มีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ประมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบได้ในหมึกพิมพ์ น้ายาลบคาผิด กาว และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)
ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒๐

๑๒. ไซลีน (Xylenes)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา กรดเมทธิวฮิพพิวริก ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตั วอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่ า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
พบในน้าและอาหารทั่วไป นอกจากนี้ยังพบใน ก๊าซโซลีน สี น้ามันขัดเงา ควันบุหรี่ เป็นต้น
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒๑

หมวดที่ ๓ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Pesticides) จานวน ๒ ชนิด
(เรียงลาดับตามพยัญชนะของภาษาอังกฤษ (A-Z))
๑. สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อะเซทธิลโคลีนเอสเตอเรส
(Acetylcholinesterase inhibiting pestecides)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ภ าชนะสุ ญ ญากาศที่ เ คลื อ บด้ ว ยสารป้ อ งกั น
สาหรับเก็บตัวอย่าง
เลือดแข็งตัวให้ถึงขีดที่หลอดกาหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง (ปริมาณ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
สิ่งส่งตรวจอาจกาหนดโดยแต่ละห้องปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ
ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหา โคลีนเอสเตอเรส แอคติวิตี้ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง ให้เก็บ
เวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เ ย็นหรือภาชนะที่มีอุณหภู มิ
๔ องศาเซลเซี ย ส จะสามารถเก็ บ รั ก ษาตั ว อย่ า งได้ ป ระมาณ ๑๔ วั น ขณะน าส่ ง
ควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
อาจปนเปื้อนในธรรมชาติทั่วไป สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางอากาศ น้า อาหาร
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก พบได้ในอาหาร และน้าดื่มที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒๒

๒. พาราไธออน (Parathion)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้สนิท
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
๒) เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิลิต ร ใส่ ภาชนะสุญ ญากาศที่ เ คลื อบด้ว ยสารป้องกั น
เลือ ดแข็งตัวให้ถึง ขีดที่ หลอดก าหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริม าณสิ่ งส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้องปฏิบั ติการ ขึ้ นอยู่กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา พี - ไนโตรฟีนอล (รวม) ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังเลิกกะ
การทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
๒) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหา โคลีนเอสเตอเรส แอคติวิตี้ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
ให้เก็บเวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง ๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทันที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทันที ให้นาตัวอย่าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะ
ที่มีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ประมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
อาจปนเปื้อนในธรรมชาติทั่วไป สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางอากาศ น้า อาหาร
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก พบได้ในอาหาร และน้าดื่มที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒๓

ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง

การเก็บและขนส่งตัวอย่าง

การลดการปนเปื้อน

ปัจจัยรบกวน
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จ าก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

หมวดที่ ๔ ก๊าซ (Gas) จานวน ๒ ชนิด
(เรียงลาดับตามพยัญชนะของภาษาอังกฤษ (A-Z))
๑. คาร์บอนไดซัลไฟด์ (Carbon disulfide: CS2)
เก็บ ปัส สาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ สะอาดและไม่ มีส ารป้องกันการเสีย
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหา กรด ๒ - ไธออกโซไธอะโซลิดีน - ๔ - คาร์บอกซิลิก ให้เก็ บ
เร็ วที่ สุ ดภายหลั ง การเลิ ก กะการท างาน (โดยทั่ วไปไม่ ควรเกิ น ๓๐ นาที ภ ายหลั ง
เลิกกะการทางาน)
นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็ น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึ ง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
อาจได้รับก๊าซนีผ้ ่านการหายใจ การดื่ม และการรับประทาน
การอดอาหารลดน้าหนักด้วยวิธี Diet Cabbage การใช้ยารักษาการติดแอลกอฮอล์
ประเภทไดซัลฟิแรม (Disulfiram) และการได้รับ/สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชประเภท
ไดไธโอคาร์บาเมต (Dithiocarbamates) และแคปแทน (Captan) จะมีผลทาให้ได้รับ/
สัมผัสสารนี้เข้าสู่ร่างกายมากขึ้น นอกเหนือจากการได้รับ/สัมผัสจากการทางาน

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒๔

๒. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ภ าชนะสุ ญ ญากาศที่ เ คลื อ บด้ ว ยสารป้ อ งกั น
สาหรับเก็บตัวอย่าง
เลือดแข็งตัวให้ถึงขีดที่หลอดกาหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง (ปริมาณ
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
สิ่งส่งตรวจอาจกาหนดโดยแต่ละห้องปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ
ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหา คาบอกซี่ฮีโมโกลบิน ให้เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ
การทางาน (โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง นาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทั นที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะที่ อุณหภูมิ
๔ องศาเซลเซี ย ส จะสามารถเก็ บ รั ก ษาตั ว อย่ า งได้ ป ระมาณ ๑๔ วั น ขณะน าส่ ง
ควรใส่ภาชนะที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
เนื่องจากการได้รับก๊ าซนี้เ ข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจเป็นหลัก จึงอาจได้รับจาก
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก ควันยาสูบ หรือควันจากการเผาไหม้ต่างๆ
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

ศูนย์พัฒนาวิช าการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุ มโรค

๒๕

หมวดที่ ๕ รังสี (Radiation) จานวน ๒ ชนิด
(เรียงลาดับตามพยัญชนะของภาษาอังกฤษ (A-Z))
๑. โคบอลท์ (Cobalt: Co)
ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
๑) เก็บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่สะอาดและไม่มีสารป้องกันการเสีย
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ปิดฝาให้สนิท
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
๒) เก็ บ เลื อ ดปริ ม าตร ๕ มิ ล ลิลิต ร ใส่ ภาชนะสุญ ญากาศที่ เ คลื อบด้ว ยสารป้องกั น
เลือ ดแข็งตัวให้ถึง ขีดที่ หลอดก าหนดไว้ คว่าหลอดกลับไปมาช้าๆ ๘ - ๑๐ ครั้ง
(ปริม าณสิ่ งส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ ละห้องปฏิบั ติการ ขึ้ นอยู่กั บ นโยบายของ
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการวิเคราะห์ได้)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
๑) ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหาโคบอลท์ ให้เก็บภายหลังของการเลิกกะการทางาน
ตลอดสัปดาห์
๒) ตัวอย่างเลือด ในการตรวจหาโคบอลท์ ให้เก็บภายหลังของการเลิกกะการทางาน
ตลอดสัปดาห์
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง ๑) เก็ บ ปัส สาวะนาส่ง ห้องปฏิบัติก ารทันที หากไม่ ส ามารถส่ง ได้ทันที ให้นาตัวอย่าง
ใส่ตู้เย็นหรือภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง
(อุณหภูมิ - ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บรักษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และสามารถเก็บความเย็นได้ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
๒) เก็บเลือดนาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ให้นาใส่ตู้เย็นหรือภาชนะ
ที่มีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ประมาณ ๑๔ วัน
ขณะนาส่งควรใส่กล่องที่สามารถเก็บความเย็นในอุณหภูมิดังกล่าวได้
การลดการปนเปื้อน
สิ่ ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
ปัจจัยรบกวน
อาจได้รับรังสีที่ปนเปื้อนในดิน น้า และอากาศ หรือบริเวณที่มีสารนี้ หรือมีการรั่วไหล
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก ของสารนี้
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)
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๒๖

ชนิด/ปริมาณ/วัสดุ
สาหรับเก็บตัวอย่าง
ที่เป็นสิ่งส่งตรวจ
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง
การเก็บและขนส่งตัวอย่าง

การลดการปนเปื้อน

ปัจจัยรบกวน
(อาจได้ รั บ/สั มผั สสารนี้ จาก
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ได้รับ/สัมผัสจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งอาจมีผลทาให้ตรวจ
พบสารนี้มากในสิ่งส่งตรวจ)

๒. ยูเรเนียม (Uranium: U)
เก็ บปัสสาวะปริมาตร ๒๐ มิ ลลิลิตร ใส่ภ าชนะที่ ส ะอาดและไม่ มี ส ารป้ องกั นการเสี ย
ปิดฝาให้ ส นิท (ปริม าณสิ่ ง ส่ง ตรวจอาจก าหนดโดยแต่ล ะห้องปฏิ บัติก าร ขึ้นอยู่กั บ
นโยบายของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ถ้าปริมาณสิ่งส่งตรวจน้อยเกินไปจะไม่สามารถทาการ
วิเคราะห์ได้)
ตัวอย่างปัสสาวะ ในการตรวจหายูเรเนียม ให้เก็บเร็วที่สดุ ภายหลังการเลิกกะการทางาน
(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน ๓๐ นาทีภายหลังเลิกกะการทางาน)
นาส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันทีให้นาตัวอย่างใส่ตู้เย็น หรือภาชนะ
เก็ บ ตั ว อย่ างที่ มี อุ ณ หภู มิ ใ นช่ วง ๒ – ๘ องศาเซลเซี ยส (อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมคื อ
๔ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็ บรักษาตัวอย่างได้ ๑ สัปดาห์ หากแช่แข็ง (อุณหภูมิ
– ๒๐ องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บ รัก ษาตัวอย่างได้ ๒ เดือน ขณะนาส่งควรใส่
ภาชนะที่ มี ฝ าปิดมิ ดชิด และสามารถเก็ บ ความเย็นได้ในช่วง ๒ – ๘ องศาเซลเซียส
(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๔ องศาเซลเซียส)
สิ่ง ส่ ง ตรวจอาจมี ก ารปนเปื้ อนจากสิ่ง อื่น ๆ ได้ แก่ ฝุ่น ละออง เส้น ใย สารเคมี อื่น ๆ
สถานที่ เ ก็ บ ตัวอย่า งเพื่ อส่ ง ตรวจจึง ควรอยู่แ ยกจากบริเ วณสายการผลิ ต และควร
ทาความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีปัสสาวะนั้นให้ปล่อย
ปั ส สาวะช่ ว งแรกทิ้ ง ก่ อ นเพื่ อ ท าความสะอาดท่ อ ปั ส สาวะ แล้ ว จึ ง เก็ บ ปั ส สาวะ
ในช่วงกลาง
อาจได้รับสารนีเ้ ข้าสู่รา่ งกายผ่านการรับประทานอาหารและการดื่มสิ่งที่มีสารนี้ปนเปื้อน
อาจพบในอาหารประเภทที่ มีหัวฝัง ในดิน เช่น มันฝรั่ง หัวผัก กาด เป็นต้น ถ้ามี ก าร
เพาะปลูกในที่ที่มีสารนี้
อาจพบได้ในสถานที่ทางาน เช่น เหมือง โรงสี เป็นต้น
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