ตอน
ตรวจการสัมผัสโลหะ (Metal)
ในเลือด (Blood) หรือในปัสสาวะ (Urine) ดี?
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
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วันที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2560
ารทํางานสัมผัสธาตุโลหะ (Metal) ในการประกอบอาชีพนั้น หากเราจะทําการตรวจตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ (Biomarker) เพื่อประเมินการสัมผัสให้กับคนทํางาน ข้อสงสัยหนึ่งที่ผู้เรียบเรียงมักถูกถาม
อยู่บ่อยๆ ก็คือ เราจะตรวจธาตุโลหะชนิดที่สนใจในเลือด (Blood) หรือในปัสสาวะ (Urine) ของ
คนทํางานจึงจะดี? ที่เกิดปัญหานี้ขึ้น เนื่องจากธาตุโลหะหลายชนิดสามารถทําการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ได้ทั้งในเลือดและในปัสสาวะนั่นเอง บทความนี้จะให้คาํ แนะนําสําหรับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวัง
การสัมผัสธาตุโลหะในการทํางาน (ในทางอาชีวอนามัย) โดยยึดตามเอกสารขององค์กรวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ได้แก่ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
ประเทศสหรัฐอเมริกา [1-2] และ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ประเทศเยอรมัน [3] เป็น
หลักนะครับ
สําหรับธาตุโลหะตัวแรกที่จะกล่าวถึงคือตะกั่ว (Lead) ในกรณีที่คนทํางานสัมผัสตะกั่ว องค์กร ACGIH แนะนํา
ให้ตรวจประเมินการสัมผัสตะกั่วในเลือด (Blood) เป็นหลักเท่านั้น [1] โดยการตรวจตะกั่วในเลือด ถือว่าเป็น
การประเมินการสัมผัสตะกั่วในระยะยาว (Long-term exposure) โดยหากระยะเวลาการสัมผัสตะกั่วนั้นน้อย
กว่า 30 วัน ค่าครึ่งชีวิตของตะกั่วในเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 35 วัน [2] แต่หากระยะเวลาการสัมผัสตะกั่วนั้น
นานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป เช่น เป็นปี (ซึ่งพบได้บ่อยในกรณีของคนที่สัมผัสจากการทํางาน) ค่าครึ่งชีวิตของตะกั่ว
ในเลือดจะยาวกว่า 35 วันมาก เหตุเพราะตะกั่วสามารถไปสะสม (Accumulation) อยู่ในกระดูก (Bone) และ
ค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาให้ตรวจพบได้เลือดอีกเป็นเวลานาน [2] ส่วนการตรวจตะกั่วในปัสสาวะนั้นองค์กร

ACGIH ไม่แนะนํา [2] เนื่องจากเป็นการประเมินการสัมผัสในระยะสั้น (Recent exposure) โดยตะกั่วที่
ร่างกายได้รับเข้าไปจะถูกขับออกมาในปัสสาวะอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีประโยชน์มากนักในการประเมินการสัมผัส
ทางด้านอาชีวอนามัย อีกทั้งตะกั่วในปัสสาวะยังมักมีระดับไม่สัมพันธ์กับในเลือด มีความแปรปรวนมากในแต่
ละบุคคล และมีโอกาสปนเปื้อนในระหว่างการเก็บตัวอย่างได้ง่ายด้วย [4]
ธาตุโลหะตัวต่อมาที่จะกล่าวถึงคือปรอท (Mercury) การประเมินการสัมผัสปรอทในรูปธาตุบริสุทธิ์ (Elemental
mercury) ในการทํางานนั้น ปัจจุบันองค์กร ACGIH แนะนําให้ทําการตรวจในปัสสาวะ (Urine) เป็นหลักเท่านั้น
[1] โดยการตรวจในปัสสาวะนี้จะเป็นการประเมินการสัมผัสปรอทในระยะยาว (Long-term exposure) ค่า
ครึ่งชีวิตของปรอทในปัสสาวะอยู่ในช่วง 12.8 – 98.9 วัน (ค่า Median อยู่ที่ 63.2 วัน) [2] ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลา
ที่ยาว จึงมีประโยชน์ในการใช้ประเมินในกรณีทางด้านอาชีวอนามัย สําหรับการตรวจระดับปรอทในเลือด (Blood)
นั้น จะเป็นการประเมินการสัมผัสในระยะสั้น (Recent exposure) ค่าครึ่งชีวิตของปรอทในเลือดหลังการสัมผัส
จะมีลักษณะเป็น 2 ช่วง คือ 2 – 4 วันสําหรับ 90 % ของปรอทที่ดูดซึมเข้าไป กับ 15 – 30 วัน สําหรับส่วนที่
เหลือ [4] เนื่องจากเป็นการประเมินการสัมผัสในระยะสั้น จึงไม่มีประโยชน์มากนักในการใช้ประเมินการสัมผัส
ในทางด้านอาชีวอนามัย แต่ในอดีต คือในปี ค.ศ. 1993 องค์กร ACGIH ก็เคยแนะนําให้ใช้การตรวจปรอทใน
เลือดเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสปรอทได้อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตามได้ยกเลิกคําแนะนําไปตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2012 เนื่องจากพบปัญหาว่าค่าปรอทในเลือดจะสูงขึ้นมาก ในผู้ที่กินอาหารที่มีปรอทอินทรีย์ปนเปื้อน
เช่น Methyl mercury ที่พบได้ในเนื้อปลา [2]
โลหะชนิดถัดมาที่จะกล่าวถึงคืออลูมิเนียม (Aluminium) โลหะชนิดนี้องค์กร ACGIH ไม่ได้ให้คําแนะนําในการ
ตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพไว้ แต่มีการให้คําแนะนําไว้โดยองค์กร DFG ของประเทศเยอรมัน [3] ซึ่งองค์กร DFG
แนะนําให้ทําการตรวจอลูมิเนียมในปัสสาวะ (Urine) เท่านั้น โดยค่าครึ่งชีวิตของอลูมิเนียมในปัสสาวะที่พบใน
การศึกษาวิจัยต่างๆ นั้นมีความแตกต่างกันมาก มีการศึกษาหนึ่งพบว่าหากระยะเวลาการสัมผัสน้อยกว่า 1 ปี
ค่าครึ่งชีวิตของอลูมิเนียมในปัสสาวะจะอยู่ที่ประมาณ 9 วัน แต่ถ้าระยะการสัมผัสเกิน 10 ปีขึ้นไป ค่าครึ่งชีวิต
ของอลูมิเนียมในปัสสาวะจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือนหรือนานกว่านั้น [5]
ธาตุกึ่งโลหะอีกชนิดที่พบมีคําถามบ่อยคือสารหนู (Arsenic) การตรวจประเมินการสัมผัสสารนี้ องค์กร ACGIH
แนะนําให้ทําการตรวจสารหนูในปัสสาวะ (Urine) เท่านั้น [1] โดยการตรวจในปัสสาวะนี้ ถือว่าเป็นการประเมิน
การสัมผัสในระยะสั้น (Recent exposure) เนื่องจากค่าครึ่งชีวิตของสารหนูในปัสสาวะจะอยู่ในช่วง 30 – 60
ชั่วโมง (1.25 – 2.50 วัน) โดยประมาณ [2] สําหรับการตรวจระดับสารหนูในเลือด (Blood) นั้น เนื่องจากสารหนู
ถูกกําจัดออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ค่าในเลือดจึงลดลงอย่างรวดเร็วมาก และค่าที่ตรวจได้จะมีความ
แปรปรวนสูง องค์กร ACGIH จึงไม่แนะนําให้ใช้การตรวจสารหนูในเลือดเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ [2]

ธาตุโลหะตัวถัดมาคือแคดเมียม (Cadmium) องค์กร ACGIH แนะนําให้ตรวจประเมินการสัมผัสโลหะนี้โดย
ใช้ได้ทั้งการตรวจระดับในเลือด (Blood) และในปัสสาวะ (Urine) [1] แคดเมียมเป็นธาตุโลหะที่ขับออกจาก
ร่างกายได้ช้ามาก เนื่องจากสามารถไปทําการสะสมอยู่ในเนื้อไต (Kidney) และจะค่อยๆ ขับออกจากร่างกาย
โดยใช้เวลานาน ค่าครึ่งชีวิตของแคดเมียมในปัสสาวะนั้น ยาวนานมากถึง 10 – 30 ปี [2] การตรวจระดับ
แคดเมียมในปัสสาวะจึงเป็นการตรวจเพื่อประเมินการสัมผัสในระยะยาว (Long-term exposure) ส่วนค่าครึ่ง
ชีวิตของแคดเมียมในเลือดนั้นก็ยาวนานเช่นกัน คือมีค่าอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 เดือน [2] แต่ในคนที่เคยสัมผัสใน
ปริมาณสูงหรือมีแคดเมียมสะสมอยู่ในร่างกายมาก อาจพบมีค่าครึ่งชีวิตในลักษณะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
ประมาณ 75 – 128 วัน และช่วงที่สองยาวนานมาก คือประมาณ 7.4 – 16.0 ปี [6] การตรวจระดับแคดเมียม
ในเลือดจึงถือว่าเป็นการประเมินการสัมผัสในระยะยาว (Long-term exposure) เช่นกัน ในกรณีทั่วไปองค์กร
ACGIH แนะนําให้ใช้การตรวจระดับแคดเมียมในปัสสาวะเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสแคดเมียม แต่แนะนํา
การตรวจระดับในเลือดด้วยถ้าเป็นช่วงปีแรกๆ ของการทํางาน และในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดั บ การสัม ผัส แคดเมีย มจากระดั บ ที่เ คยสั ม ผัส อยู่ เ ดิ ม [2] เนื่อ งจากค่า ระดั บ แคดเมี ย มในเลื อ ดนั้น จะ
เปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าระดับแคดเมียมในปัสสาวะ พอจะให้ข้อมูลเพื่อประเมินการสัมผัสในระยะสั้น (Recent
exposure) ได้ดีกว่า [2]
ลําดับถัดมาคือโครเมียม (VI) การทํางานสัมผัสสารประกอบของธาตุโลหะชนิดนี้ที่ละลายน้ําได้ในรูปของฟูม
(Water-soluble fume) องค์กร ACGIH แนะนําให้ทําการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพโดยการตรวจระดับโครเมียม
รวม (Total chromium) ในปัสสาวะ (Urine) [1] ในการที่ร่างกายขับโครเมียมออกทางปัสสาวะนั้น จะมีค่าครึ่ง
ชีวิตที่มีลักษณะแบ่งเป็น 3 ระยะ (Triphasic) โดยระยะแรกเป็นเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ระยะที่สองเป็นเวลา
ประมาณ 15 – 30 วัน และระยะที่สามเป็นเวลานาน 3 – 5 ปี [2] สําหรับการตรวจระดับโครเมียมในเลือด
(Blood) นั้น องค์กร ACGIH ไม่แนะนําให้ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสโครเมียม (VI) โดยให้เหตุผล
ว่าไม่สามารถประเมินความเหมาะสมได้ เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการอยู่น้อยมาก [2]
โลหะชนิดต่อมาคือโคบอลต์ (Cobalt) องค์กร ACGIH แนะนําให้ประเมินการสัมผัสโลหะชนิดนี้ในการทํางาน
โดยใช้การตรวจระดับในปัสสาวะ (Urine) เป็นหลัก [1] การขับโลหะโคบอลต์ออกจากร่างกายนั้น ช่องทางการ
ขับออกทั้งทางปัสสาวะและอุจจาระถือว่ามีบทบาททั้งคู่ [2] สําหรับการขับออกทางปัสสาวะนั้น การศึกษาวิจัย
ต่างๆ ในอดีตพบค่าครึ่งชีวิตของโคบอลต์ในปัสสาวะที่หลากหลายแตกต่างกัน [4] เช่น การศึกษาหนึ่งพบว่าค่า
ครึ่งชีวิตของการขับโคบอลต์ออกทางปัสสาวะจะมีลักษณะแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็นเวลาประมาณ
44 ชั่วโมง ระยะที่สองเป็นเวลาประมาณ 10 วัน และระยะที่สามเป็นเวลานานหลายปี [7] ในการประเมินจึง
เป็นทั้งการพิจารณาการสัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว สําหรับการตรวจโคบอลต์ในเลือด (Blood) นั้น องค์กร
ACGIH ให้ความเห็นว่า แม้ว่าระดับโคบอลต์ในเลือดดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับระดับโคบอลต์ในอากาศที่

คนทํางานสัมผัสเช่นกัน แต่เพื่อความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง (เนื่องจากการเก็บปัสสาวะง่ายกว่าการเจาะเลือด)
องค์กร ACGIH จึงแนะนําให้ใช้การตรวจโคบอลต์ในปัสสาวะเป็นหลักในการประเมินเพียงอย่างเดียว [2]
แร่ธาตุตัวต่อไปที่ขอกล่าวถึงเป็นธาตุอโลหะ แต่อาจมีปัญหาในการเลือกตัวอย่างสิ่งส่งตรวจได้เช่นกัน คือ
ฟลูออรีน (Fluorine; สัญลักษณ์ F) ซึ่งมักใช้ในอุตสาหกรรมในรูปไอออนที่เรียกว่าฟลูออไรด์ (Fluoride;
สัญลักษณ์ F-) การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสฟลูออไรด์นั้น องค์กร ACGIH แนะนําให้ทําการตรวจ
ในปัสสาวะ (Urine) เป็นหลัก [1] ฟลูออไรด์สามารถสะสมในกระดูก (Bone) และฟัน (Tooth) ได้นานหลายปี
ค่าครึ่งชีวิตของฟลูออไรด์ในปัสสาวะนั้นมีลักษณะเป็น 3 ระยะ ฟลูออไรด์ที่อยู่ในเลือดและเนื้อเยื่ออ่อน (Soft
tissue) จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว มีค่าครึ่งชีวิตอยู่ในช่วง 2 – 9 ชั่วโมง ส่วนฟลูออไรด์ที่สะสม
อยู่ในกระดูกและฟันจะค่อยๆ ถูกขับออกมา โดยมีค่าครึ่งชีวิตในส่วนนี้ในภาพรวมประมาณ 8 – 20 ปี (ช่วงแรก
ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการขับออก ช่วงที่สองใช้เวลาหลายปีในการขับออก) [2] การตรวจระดับฟลูออไรด์ใน
ปัสสาวะก่อนทํางานจึงเป็นเหมือนการประเมินการสัมผัสในระยะยาว (Long-term exposure) หรือการสะสม
ในร่างกาย (Body burden) ของคนทํางานผู้นั้น ส่วนการตรวจระดับฟลูออไรด์ในปัสสาวะหลังเลิกงานพอจะ
ใช้เป็นเครื่องแสดงถึงการสัมผัสในระยะสั้น (Recent exposure) ได้ [2] สําหรับการตรวจฟลูออไรด์ในเลือด
(Blood) นั้น องค์กร ACGIH ไม่แนะนําให้ทํา เนื่องจากยังมีข้อมูลอยู่น้อย และมีโอกาสเกิดผลบวกลวงจากการ
ปนเปื้อนได้ง่าย [2]
ธาตุโลหะตัวถัดมาคือนิกเกิล (Nickel) ซึ่งการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโลหะชนิดนี้ องค์กร ACGIH ไม่ได้
ให้คําแนะนําไว้ แต่มีคําแนะนําที่กําหนดไว้โดยองค์กร DFG ซึ่งแนะนําให้ตรวจประเมินการสัมผัสโลหะนิกเกิล
ในปัสสาวะ (Urine) เป็นหลัก [3] ค่าครึ่งชีวิตของนิกเกิลในปัสสาวะนั้นมีลักษณะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมีค่า
อยู่ที่ประมาณ 1 – 3 วัน ช่วงที่สองมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1 – 3 เดือน [4] การประเมินการสัมผัสโดยใช้ค่าระดับ
นิกเกิลในปัสสาวะนั้น องค์กร DFG แนะนําให้ใช้เพื่อประเมินการสัมผัสในระยะยาว (Long-term exposure)
เป็นหลัก [3] สําหรับการตรวจระดับนิกเกิลในเลือด (Blood) นั้น แม้ว่าจะมีข้อมูลว่าอาจสามารถทําได้ [4] แต่
องค์กร DFG ไม่ได้ให้คําแนะนําในการตรวจและแปลผลไว้ [3] จึงไม่แนะนําให้ทํา
สําหรับการทํางานสัมผัสโลหะแมงกานีส (Manganese) องค์กร ACGIH ไม่ได้ให้คําแนะนําในการตรวจตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพไว้ แต่มีคําแนะนําโดยองค์กร DFG ซึ่งแนะนําให้ทําการตรวจในเลือด (Blood) เพื่อประเมินการสัมผัส
ข้อมูลของค่าครึ่งชีวิตของแมงกานีสในเลือดนั้นดูเหมือนยังไม่มีความชัดเจน การศึกษาหนึ่งเชื่อว่าอาจสั้นมาก
เพียง 1.8 ชั่วโมงก็เป็นได้ [8] ส่วนค่าครึ่งชีวิตของแมงกานีสในร่างกายมนุษย์อาจอยู่ในช่วง 13 – 43 วัน หรือ
นานกว่านั้นคือประมาณ 24 – 74 วัน [8] หรือมีการสะสมในกระดูกและอาจมีค่าครึ่งชีวิตในกระดูกยาวนานถึง
8 – 9 ปี [9] โดยสรุปคือข้อมูลเกี่ยวกับแมงกานีสยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย ในการตรวจระดับแมงกานีสในเลือด
การศึกษาวิจัยบางส่วนก็เชื่อว่าเป็นการประเมินการสัมผัสในระยะสั้น (Recent exposure) แต่บางส่วนก็เชื่อว่า

เป็นการประเมินการสัมผัสในระยะยาว (Long-term exposure) หรือดูการสะสมในร่างกาย (Body burden)
โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจหลังจากนําคนทํางานออกจากการสัมผัส (Removal of exposure) แมงกานีสแล้ว
[4] ส่วนการตรวจระดับแมงกานีสในปัสสาวะนั้นข้อมูลยังมีอยู่น้อย [4] และองค์กร DFG ไม่ได้ให้คําแนะนําไว้
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งคือซีลีเนียม (Selenium) แร่ธาตุนี้แม้จะเป็นธาตุอโลหะ
แต่ก็อาจมีปัญหาในการเลือกสิ่งส่งตรวจได้เช่นกัน สําหรับคําแนะนําในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการ
ทํางานสัมผัสซีลีเนียม องค์กร ACGIH ไม่ได้ให้คําแนะนําไว้ แต่มีคําแนะนําโดยองค์กร DFG ซึ่งแนะนําให้ทําการ
ตรวจระดับในเลือด (Blood) โดยเป็นการตรวจหาระดับซีลีเนียมในซีรัม (Serum) เป็นหลัก [3] ค่าครึ่งชีวิตของ
ซีลีเนียมในเลือดนั้นเป็นเวลา 8 ชั่วโมงโดยประมาณ [10] การตรวจระดับซีลีเนียมในพลาสมาหรือซีรัมจึงเป็น
การประเมินการสัมผัสในระยะสั้น (Recent exposure) [4] ส่วนการตรวจระดับซีลีเนียมในปัสสาวะ (Urine) นั้น
ข้อมูลยังมีค่อนข้างน้อย [4] และไม่มีคําแนะนําไว้โดยองค์กร DFG
สําหรับการทํางานสัมผัสทองแดง (Copper) เหล็ก (Iron) สังกะสี (Zinc) และแมกนีเซียม (Magnesium)
ในการทํางานนั้น ทั้งองค์กร ACGIH [1-2] และองค์กร DFG [3] ยังไม่มีคําแนะนําให้ทําการตรวจตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพทั้งสององค์กร แร่ธาตุกลุ่มนี้เป็นแร่ธาตุจําเป็นต่อร่างกาย (Essential element) ซึ่งจะพบอยู่ในร่างกาย
ของมนุษย์เป็นปกติอยู่แล้ว การตรวจระดับแร่ธาตุเหล่านี้ในร่างกายแล้วพบว่ามีค่าสูง จึงอาจเป็นการบ่งชี้ภาวะ
ความสมบูรณ์ของโภชนาการและสุขภาพ มากกว่าจะเป็นการบ่งชี้ว่ามีการสัมผัสสารเคมีในระดับที่เป็นอันตราย
ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ถ้าคนทํางานมีการสัมผัสกับแร่ธาตุทองแดง (Copper) เหล็ก (Iron) สังกะสี (Zinc) และ
แมกนีเซียม (Magnesium) ในการทํางานแล้ว ในปัจจุบันจึงยังไม่แนะนําให้ทําการตรวจระดับของแร่ธาตุ
เหล่านี้ไม่ว่าในเลือด (Blood) หรือในปัสสาวะ (Urine) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ [1-3] แนะนําให้ทําการประเมิน
การสัมผัสโดยการตรวจวัดระดับของสารเคมีที่มีแร่ธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในอากาศในพื้นที่การทํางาน
โดยให้นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้ทําการตรวจวัด จะเป็นการเฝ้าระวังการสัมผัสกับแร่ธาตุเหล่านี้ได้อย่าง
เหมาะสมกว่า
ผู้เรียบเรียงได้จัดทําตารางสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้ ว่าธาตุโลหะใด องค์กรวิชาการ (ACGIH หรือ DFG)
แนะนําให้ตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพโดยใช้การตรวจในเลือด (Blood) ธาตุโลหะใดแนะนําให้ตรวจในปัสสาวะ
(Urine) และธาตุโลหะใดตรวจได้ทั้งในเลือด (Blood) และในปัสสาวะ (Urine) บ้าง รายละเอียดดังที่รวบรวม
ไว้ในตารางครับ

ตาราง แสดงคําแนะนําในการตรวจประเมินการสัมผัสโลหะในเลือดและในปัสสาวะ
ชื่อ
(Name)
ตะกั่ว (Lead)
ปรอท (Mercury)
อลูมิเนียม (Aluminium) A
สารหนู (Arsenic) B
แคดเมียม (Cadmium)

แนะนําให้ตรวจใน
(Recommend medias)
ในเลือด (Blood)
ในปัสสาวะ (Urine)
ในปัสสาวะ (Urine)
ในปัสสาวะ (Urine)
ในเลือด (Blood) หรือปัสสาวะ (Urine) ก็ได้

โครเมียม (VI) (Chromium (VI))

ในปัสสาวะ (Urine)

โคบอลต์ (Cobalt)

ในปัสสาวะ (Urine)

ฟลูออไรด์ (Fluoride) C

ในปัสสาวะ (Urine)

นิกเกิล (Nickel) A
แมงกานีส (Manganese) A
ซีลีเนียม (Selenium) A,C

ในปัสสาวะ (Urine)
ในเลือด (Blood)
ในเลือด (Blood)

ค่าอ้างอิง [เวลาเก็บ]
(Values [Sampling time])
200 μg/L [NC]
20 μg/g creatinine [PTS]
60 μg/g creatinine [NC]
35 μg/L [EWW]
Blood: 5 μg/L [NC]
Urine: 5 μg/g creatinine [NC]
25 μg/L [EWW]
10 μg/L [DS]
15 μg/L [EWW]
2 μg/L [PTS]
3 μg/L [EOS]
30 μg/L [EWW]
15 μg/L [EOS, EWW]
150 μg/L [NC]

หมายเหตุ A = คําแนะนําในตารางนี้ แนะนําตาม ACGIH 2017 [1] ยกเว้นอลูมิเนียม (Aluminium), นิกเกิล (Nickel),
แมงกานีส (Manganese) และซีลีเนียม (Selenium) แนะนําตาม DFG 2016 [3], B = เป็นธาตุกึ่งโลหะ, C = เป็นธาตุอโลหะ,
คําย่อเวลาเก็บ NC = Not critical (เวลาใดก็ได้), PTS = Prior to shift (ก่อนเข้ากะ), EWW = End of shift at end of
workweek (หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์), DS = During shift (ระหว่างกะ ควรทํางานไปแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง), EOS =
End of shift (หลังเลิกกะ)
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