หนวยที่ 4 การประเมินสารพิษในรางกายและดัชนีสารพิษทางชีวภาพ
การตรวจประเมินสารพิษในรางกายหรือการตรวจวัดสารทางชีวภาพ (Biological monitoring ) ในการรับสัมผัสชองสารเคมี
ตางๆ ของผูปฏิบัติงานจากสภาพแวดลอม กระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เปนการตรวจ
ประเมินเพื่อเฝาระวังสุขภาพของผูปฏิบัติงาน โดยวิธีทางชีววิทยา เพื่อใหทราบวาสารเคมีตางๆ เหลานั้น เมื่อเขาสูร างกาย เขา
สูกระแสโลหิตหรือเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา (Biotransformation) เกิดเปนสารตัวกลางหรือสารเม
ตาโบไลต (Metabolites) หลายชนิดมากมาย เมื่อรางกายไดรับสารเคมีเขาสูรางกายเขาไปในกระแสโลหิต โดยการกิน หายใจ
หรือดูดซึมทางผิวหนัง สารเคมีจะกระจายเคลื่อนยายไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
- สารเคมีถูกกําจัดโดยไมเปลีย่ นแปลงโครงสราง เชน ปสสาวะ หายใจออก
- สารเคมีอินทรีย ปกติจะเปลี่ยนแปลงโครงสรางละลายน้ําได ถูกกําจัดโดยปสาวะและน้าํ ดี
- สารเคมีพวกสารตัวกลางหรือสารเมตาโบไลทบางตัวอาจจับกับโมเลกุลของอวัยวะเปาหมายถามีปริมาณมากจะทําให
รางกายแสดงพิษภัย เกิดโรคตางๆ
การตรวจประเมินอันตรายจากจากสภาพแวดลอมทางสารเคมีตอผูปฏิบัติงานแบงเปน 3 ชนิด
1. การตรวจประเมินในสภาพบรรยากาศ (Ambient monitoring) คือการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีที่ปนอยูใน
อากาศ น้ํา ดิน และอื่นๆ ซึ่งในทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมการตรวจประเมินดังกลาว หมายถึง การตรวจสอบปริมาณความ
เขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ
2. การตรวจประเมินทางชีววิทยาหรือการตรวจวัดสารทางชีวภาพ (Biological monitoring of exposure) การตรวจปริมาณ
สารเคมีที่รางกายไดรับ วัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวาสภาพสิ่งแวดลอมทางเคมีที่ผูปฏิบัติงานทํางานอยูนนั้ ปลอดภัย
3. การเฝาระวังทางสุขภาพ (Health surveillance or biological monitoring of effects) เปนการตครวจสอบสถานะสุขภาพ หรือ
ภาวะสุขภาพ บงบอกถึงอาการแสดงเริ่มแรกของความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน เพื่อดําเนินการควบคุมปองกัน
การตรวจวัดสารทางชีวภาพมีความสําคัญตอ
1. ผูปฏิบัตงิ าน
- ทราบปญหาสุขภาพในระยะเริ่มแรกสารพิษเขาสูรางกาย เพื่อหาทางปองกัน
- ทราบปจจัย อันตรายตางๆ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางเคมี
- ทําใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพแข็งแรง เพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น
2. เจาของสถานประกอบกิจการ
- ทราบสถาณการณ เปนตัวชี้ประสิทธิภาพการจัดการสภาพสิ่งแวดลอม ทางเคมีของสถานประกอบการ
- สามารถปรับปรุงสภาพแวดลอมทางดานเคมีตามกฎหมายกําหนด เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
- ลดความสูญเสียจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการไดรับสารเคมีตางๆ
- ผลผลิตไดตามเปาหมาย พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ทํางานมีประสิทธิภาพ
- ลดคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานใหมแทนพนักงานเกา ซึ่งไดรับสารเคมี ทําใหเจ็บปวย
- ทําใหเกิดชื่อเสียงแกสถานประกอบการในการจัดการสิ่งแวดลอมทางเคมี เกิดขวัญกําลังใจกับพนักงาน
3. หนวยงานทางดานสุขภาพ
- ทราบปญหาสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางสารเคมี
- ใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการในการควบคุมปองกัน
- ทราบถึงประสิทธิภาพของการควบคุมสิ่งแวดลอมทางเคมีของสถานประกอบการ ไมดีจะไดพจิ ารณาปรับปรุงแกไข

- ทราบขอมูลทางวิทยาการระบาดของโรคจากการประกอบอาชีพ เพือ่ ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการควบคุมปองกัน
ขอไดเปรียบและขอจํากัดของการตรวจประเมินสารพิษในรางกาย
ประโยชนที่ไดมากที่สุดจากการตรวจวัดสารทางชีวภาพคือ คาการตรวจวัดหรือพารามิเตอร จากการที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ
หรือสัมผัสกับสารเคมี คือถารางกายไดรับสารเคมีมากก็จะตรวจวัดไดในปริมาณที่มาก
ขอไดเปรียบ
1. ตรวจวัดไดละเอียดกวาการตรวจวัดทางสิ่งแวดลอม
2. เปนตัวชีว้ ัดความเสี่ยงตอสุขภาพไดมากกวาการตรวจวัดทางสิ่งแวดลอม
ขอจํากัด
1. ผลการตรวจวัดทีไ่ ดอาจชาเกินไปในการปองกันโรค
2. ปญหาในการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะห เชนตัวอยางจากเลือดหรือปสสาวะมีปริมาณนองมากตองระวังการปนเปอน
ดัชนีสารพิษในตัวอยางชีวภาพ
ดัชนีการตรวจวัดสารทางชีวภาพเปนเครื่องมือในการตรวจประเมินความปลอกภัยจากการทํางานในสภาพแวดลอมของ
สารเคมี ซึ่งสมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ไดใหการยอมรับและเสนอแนะให
ใชเปนคาอางอิงหรือคาแนะนํา ซึ่งใน ค.ศ. 2005 ไดเสนอใหมีคาดัชนีสารพิษทางชีวภาพเปนจํานวน 42 ชนิด
BEI คือคณะกรรมการดัชนีการตรวจวัดจากสารทางชีวภาพ
คา BEIs คือคาหรือดัชนีที่แสดงถึงระดับของตัวชี้วดั
วัตถุประสงคของการแตงตัง้ คณะกรรมการ BEI ของ ACGIH คือ
1. เพื่อใหดัชนี BEI มีบทบาทควบคูไปกับคาดัชนี TLV (Threshold Limit Values คามาตรฐานดัชนีสูงสุดในการทํางาน)
2. เพื่อสนับสนุนใหดัชนี BEI เปนเครื่องมือสําหรับการประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายตางๆของผูปฏิบัติงาน
หลักการของดัชนีการตรวจวัดสารทางชีวภาพจะตองคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ คือ
1. ตัวชี้วัด คือตัวสารเคมี หรือสารตัวกลาง มี 2 ปจจัย ปริมาณความเขมขน กับเทคนิควิธีการทดสอบ
2. ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง ความเปนพิษของสารเคมีที่ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผานไประยะเวลาหนึ่งหรือที่เรียกวาครึ่งชีวติ
3. สิ่งตรวจวิเคราะห โดยทัว่ ไปเก็บตัวอยางจากเลือดและปสาวะของผูป ฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมีในสภาพแวดลอมการทํางาน
แนวทางในการปฏิบัติการตรวจตามดัชนี การตรวจวัดสารทางชีวภาพ มีหลักการคือ
1. ขอควรปฏิบัติการนํา BEI ไปใช
- ควรนําไปใชโดยผูมีความรูค วามเขาใจทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม และใชเปนขอเสนอแนะกับผูปฏิบัติงาน
- ใชเปนขอมูลสนับสนุนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปริมาณสารในอากาศ
- ใชทดสอบอุปกรณคุมครองความปลอดภัยอันตรายสวนบุคคล เชนหนากากปองกันสารเคมี หลังใชตรวจ คา BEI ลดลง
- ใชทดสอบการดูดซึมสารเคมีตางๆ ทางผิวหนัง หรือการกิน
- คา BEI เปนคา ที่ไดจากความสัมพันธของระดับของสารเคมีตางๆในรางกาย 8 ชั่วโมงตอวัน และ 5 วันตอสัปดาห ถา
ผูปฏิบัติงานมีชวงเวลาการทํางานนานกวานี้ไมควรมีการปรับคา BEI ใหเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- คา BEI กําหนดขึ้นจากขอมูลเกี่ยวกับการดูดซึมของรางกาย การเปลีย่ นรูปของสารเคมี การขับถายสารเคมีออกจากรางกาย
และความสัมพันธระหวางปริมาณสารเคมี และการตอบสนองของรางกายตอสารเคมีเหลานั้น
- เมื่อตรวจพบสูงกวาตองปรับปรุงแกไข คนหาสาเหตุ

- ตรวจวัดในกรณีที่จําเปน
2. สารตัวอยางทางชีวภาพ ตัวอยางที่เก็บโดยทั่วไป คือลมหายใจออก ปสสาวะ และเลือด ตารางประกอบดวย
- ชนิดของสารเคมี (Chemical) ตัวชีว้ ัดที่เหมาะสม (Determinant) และตัวอยางที่เก็บ ( Sample)
- เวลาที่เก็บตัวอยาง (Sampling time)
- คา BEI
- Notation ขอมูลเพิ่มเติมหรือสัญลักษณตางๆ
3. หลักการวิเคราะหตัวอยาง
- การวิเคราะหตัวอยางจากปสสาวะ
- การวิเคราะหตวั อยางจากเลือด ควรเก็บตัวอยางจากหลอดเลือดดํา
- การวิเคราะหตัวอยางจากลมหายใจออก
4. เวลาที่ใชในการเก็บตัวอยาง
Prior to shift หมายถึง เวลาเก็บตัวอยางหลังจากไดรับสารเคมีเปนเวลา 16 ชั่วโมง
During shift หมายถึง เวลาเก็บตัวอยางเวลาใดก็ไดหลังจากไดรับสารเคมี 2 ชั่วโมง
end of shift หมายถึง เมื่อสิ้นสุดการรับสัมผัสสารเคมีใหเก็บตัวอยางใหเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปได
end of workweek หมายถึง เก็บตัวอยางหลังจาก 4-5 วันติดตอกัน
not critical หรือ discretionary หมายถึง สารเคมีครึ่งชีวิตยาวมากและสะสมในรางกายเปนเวลานาน ดังนั้นเก็บตัวอยาง
ชวงเวลาใดก็ได
5. ความหมายของสัญลักษณที่ใชใน Notation
- “ Se” หมายถึง มีกลุมคนบางกลุมที่มีความไวตอสารเคมีสูง ทําใหคนเหลานี้ไมไดรับการคุมครองจากคา BEI ที่กําหนดไว
- “B” แสดงคาที่มีอยูในคนปกติซึ่งไดนํามารวมไวแลวในคา BEI
- “Nq” หมายความวา ไมไดมีการกําหนดคา BEI เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ
- “Ns” หมายความวา สารทีน่ ํามาเปนตัวชีว้ ัดไมมีความจําเพาะกับสารที่คนงานไดรบั ดังนั้นควรมีการยืนยันผล โดยใชการ
ทดสอบที่เฉพาะกับสารนั้น
- “Sq” หมายความวา ตัวชีว้ ัดการไดรับสารเคมีไมสามารถหาปริมาณได จะเปนการวิเคราะหแบบกึ่งปริมาณใชเปนการ
ทดสอบเบื้องตนได
6. ปจจัยที่มีผลตอการแปลผลการตรวจวัดสารทางชีวภาพ
- สถานะทางสุขภาพของผูปฏิบัติงานที่สําคัญ คือ อายุ เพศ การตั้งครรภ การรัปทานอาหาร น้ํา ไขมันตางๆ
- แหลงของมลพิษที่ไดรับจากงาน สภาพแวดลอม ความเขมขน ชองทางเขาสูรางกาย การไดรับสารเคมีหลายชนิด
- แหลงของมลพิษจากสิ่งแวดลอม นอกงานที่สัมผัส
- วิถีการดําเนินชีวิต ประจําวันหลังเลิกงาน อุปนิสัยสวนบุคคล การไดรับสารอื่นๆ การดื่มเหลา สูบบุหรี่
- ชวงเวลาที่เก็บตัวอยาง
สารพิษและดัชนีสารพิษในตัวอยางชีวภาพ
สารเคมีที่พบบอยในอุตสาหกรรมและมีผลตอผูปฏิบัติงาน 3 ประเภทคือ สารตะกั่ว สารตัวทําละลายอินทรีย และสารปองกัน
กําจัดแมลงที่ใชกันอยางแพรหลายคือสารออรกาโนฟอสเฟต

สารตะกั่ว เปนสารโลหะสีเทาอมเงิน ในอดีตใชเปนสวนผสมในน้ํามันเบนซีนทําใหเครื่องเดินเรียบ ปจุบันเลิกใชแลว แตยังมี
ใชในอุตสาหกรรมสี และหมึกสีตางๆ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสและคอมพิวเตอรทําเปนลวดเชื่อมของ
โลหะตางๆ อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรมแกว กระเบือ้ งและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
เขาสูรางกายโดย การกิน หายใจ และทางผิวหนัง กระจายตัวในรางกายเปน 3 สวน คือ
1. กระจายตัวอยูในเลือด 95% จะจับกับเม็ดเลือดแดง
2. กระจายไปที่เนื้อเยื่อที่ออนนุม คือพวกตับ ไต ระบบประสาท มีประมาณ 0.6 มิลลิกรัม หรืออาจมีมากถึง 10% ของตะกัว่ ที่
ผสมอยูในรางกาย
3. กระจายไปที่กระดูกซึ่งมีมากถึง 200 มิลลิกรัม บางรายงานเชื่อวามีประมาณ 95%
การกําจัดตะกัว่ ในรางกายสวนใหญประมาณ 75% จะถูกขับออกทางไต และอีก 25% จะถูกขับออกทางน้ําดี ผม เหงื่อและเล็บ
คา BEI ที่ ACGIH กําหนดสําหรับปริมาณตะกัว่ ในเลือดมีคาไมเกิน 30 µg /100 ml
เบนซีน (Benzene) เปนของเหลวใสไมมีสี มีกลิ่นฉุน ระเหยติดไฟไดงาย จัดอยูในกลุม สารละลายอินทรีย ไดมกี ารนําเบน
ซีนมาใชในอุตสาหกรรมผลิตยาง เนื่องจากเปนตัวทําละลายไดดีจึงนํามาใชในอุตสาหกรรมอยางอื่นดวย เชน อุตสาหกรรม
ผลิตสารกําจัดแมลง ผลิตสี หมึกพิมพ การผลิตแผงวงจรไฟฟาอิเลคทรอนิคส และการผลิตสารเคมี กอนที่มีการจํากัดการใช
และใชสารที่ปลอดภัยกวาทดแทน เบนซีนยังเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ เขาสูรางกายโดย การ
สูดดม การกิน การปนเปอนและดูดซึมที่ผวิ หนัง เมื่อเบนซีนกระจายตัวเขาสูระบบไหลเวียนโลหิตแลวจะเขาสูอวัยวะที่มีเลือด
และไขมันมาก เชน สมอง ตับ ไต ไขกระดูก หัวใจ และกลามเนื้อ ประมาณรอยละ 25-50 ของเบนซีนจะถูกขับออกทางลม
หายใจ สวนทีเ่ หลือของเบนซีนจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางโดยกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ตับ โดยเอมไซม P-450
dependent monooxygenase ใหเปลี่ยนเปน Phenol และ benzene dihidrodiol ซึ่งจะถูกเปลี่ยนใหเปน Phenylemercapuric acid
และ Muconic acid ซึ่งจะถูกขับทางปสสาวะตอไป
พิษเรื้อรังของเบนซีน ไดรับติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเกิดความเปนพิษตอไขกระดูก และทําลายไขกระดูก ทําใหมีไขมัน
เขาไปแทนทีแ่ ละทําใหโลหิตจาง จํานวนเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต่าํ เกิดโรคโลหิตจางทีเรียกวา aplastic anemia และทําให
เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได และยังมีพิษตอระบบประสาท มีความผิดปกติของเสนประสาทสมอง เปนพิษตอตับทําใหตับ
อักเสบ
การตรวจวัดเบนซีนในรางกาย การตรวจหาปริมาณเบนซีนในรางกายโดยการประเมินดัชนีสารพิษในตัวอยางชีวภาพ (BEI)
นั้นหนวยงาน ACGIH ไดเสนอแนะใหตรวจหาปริมาณสารเมตาบอไลตของเบนซีนซึ่งตรวจ 2 สารเมตรบอไลท คือ
1. การตรวจหาปริมาณกรด Phenylmercapuric ในปสสาวะ โดยเก็บตัวอยางปสสาวะจากผูปฏิบัติงานเมื่อเลิกกะ (End of
Shift)
ซึ่งจะตองพบไมเกิน 25 ไมโครกรัม/กรัมของครีอะตินีน
2. การตรวจหาปริมาณกรด t,t Muconic ในปสสาวะ ซึ่งเก็บจากตัวอยางปสสาวะของผูปฏิบัติงานเมื่อเลิกกะเชนกันและตอง
พบไมเกิน 500 ไมโครกรัม/กรัมของคลีอะตินีน
โทลูอีน (Toluene) เปนสารAromatic Hydrocarbon ชนิดหนึ่งซึ่งเปนอนุพันธของเบนซีน เปนของเหลวที่มีกลิ่นเหมือนเบนซีน
แตมีความเปนพิษนอยกวา ละลายน้ําไดนอยมากแตละลายไดดีในแอลกกฮอล มีการใชโทลูอีนในอุตสาหกรรมหลายประเภท
ที่สําคัญคือ ใชเปนสารทําละลายในอุตสาหกรรมยา เคมี ยาง และพลาสติก ใชเปนวัตถุดิบตั้งตน และเปนสารตัวกลาง ใน
อุตสาหกรรมอินทรียเคมีและอุตสาหกรรมสังเคราะหเคมี ใชเปนทินเนอรในสีแล็กเกอรและน้ํามันขัดเงา ใชเปนสารขจัดลางสี

การตรวจวัดโทลูอีนในรางกาย สามารถดําเนินการตรวจวัดหาปริมาณโทลูอีนในเลือดและในสารเมตาบอไลตที่สําคัญคือ
ออรโซครีซอล ในปสสาวะ และกรดฮิปปูริคในปสสาวะ
ไซลีน (Xylene) สวนใหญเขาสูรางกายโดยการสัมผัสทางผิวหนัง การระคายเคืองผิวหนังรุนแรงกวา เบนซีน และโทลูอีน
การตรวจหาปริมาณไซลีนในรางกาย โดยการวัดปริมาณกรดเมธิลฮิปปูริค ในปสสาวะ ตองมีคา BEI ไมเกิน1.5 กรัม/กรัมของ
คลีอะตินีน
สารประกอบออรกาโนฟอสเฟตและคาดัชนีสารพิษในตัวอยางทางชีวภาพของสารประกอบออรกาโนฟอสเฟต
ใชเปนยาปองกันและกําจัดศรัตรูพืช ที่เกษตรกรใชกันอยางกวางขวาง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เขาสูรางกายโดยดูดซึม
เขาทางผิวหนัง การหายใจเขาไปจากสารเคมีที่ฟุงกระจายในบรรยากาศการทํางาน เชนการฉีดผาน (spray) หรือปนเปอนกับ
อาหาร สารออรกาโนฟอสเฟต เมื่อเขาสูรางกายจะไปยับยัง้ เอมไซมโครียเอสเตอเรส ทั้งในพลาสมาและเม็ดเลือดแดง ทําให
ความสามารถในการทําปฏิกริ ิยาของเอมไซมดังกลาวลดต่ําลง รวมทั้งยับยั้งการทํางานของโครีนเอสเตอเรสในปลายประสาท
ตางๆ จึงทําใหรางกายแสดงอาการผิดปกติตางๆ ออกมา ดังนั้ระดับความสามารถในการทําปฏิกิริยาของโครีนเอสเตอเรสใน
พลาสมาและเม็ดเลือดแดงจึงเปนการวัดความเปนพิษของสารออรกาโนฟอสเฟต ผูปวยที่ไมแสดงอาการมีระดับโครีนเอสเตอ
เรสสูงกวา 50% ของคาปกติ 20-50% พิษนอย 10-20% พิษปานกลาง นอยกวา 10% มีอาการรุนแรง
รุนแรงมากอาจจะนอยกวา 0
ACGIH ไดเสนอแนะใหตรวจหาจํานวนทารา-ไพโตรฟนอลทั้งหมดในปสสาวะเก็บตัวอยางเลิกงานไมเกิน 0.5 มก/ก
ของครีอะตินีน
และปริมาณเอนไซมโครีนเอสเตอเรสของเซลลเม็ดโลหิตแดง ไมนอยกวารอยละ 70 ของพื้นฐานของแตละบุคคล เพื่อใชเปน
ดัชนีสารพิษในตัวอยางชีวภาพของสารออรกาโนฟอสเฟต
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