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ปั

จจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นคือ
ปัจจัยด้าน “เวลาในการเก็บตัวอย่าง (Sampling time)” ซึ่งคําว่าเวลาในการเก็บตัวอย่างในที่นี้ หมายถึง
ช่วงเวลาที่ผู้ทําการตรวจเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ (Specimen) เช่น เลือด (Blood) ปัสสาวะ (Urine) หรือ
ลมหายใจออก (Exhaled air) จากร่างกายของคนทํางาน เพื่อจะส่งไปวิเคราะห์หาระดับสารเคมีในตัวอย่างทาง
ชีวภาพนั้นต่อไป เวลาในการเก็บตัวอย่างที่มีความเหมาะสม จะทําให้ผลการตรวจที่ได้มีความน่าเชื่อถือ และนํามา
แปลผลได้ชัดเจน ในทางกลับกันเวลาในการเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม จะทําให้ผลการตรวจที่ได้นั้นผิดไปจาก
ความเป็นจริง เชื่อถือไม่ได้ และอาจนําไปสู่การดําเนินการทางด้านอาชีวอนามัยที่ผิดพลาดตามมา
สาเหตุที่เวลาในการเก็บตัวอย่างมีผลอย่างมากต่อผลการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เนื่องจากตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
แต่ละชนิดนั้นมีระยะเวลาในการถูกกําจัดออกจากร่างกาย (Elimination time) ที่แตกต่างกัน เมื่อคนทํางาน
ได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะขับสารเคมีออกผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ปัสสาวะ ลมหายใจออก
เหงื่อ อุจจาระ โดยสารเคมีอาจขับออกมาในรูปเดิมหรือในรูปสารเมตาบอไลต์ (สารเคมีที่ผ่านการเปลี่ยนรูปใน
ร่างกายแล้ว) ก็ได้ เมื่อเรานําสารเคมีที่ขับออกเหล่านี้มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสารเคมี ปัจจัย
ในเรื่องเวลาที่ใช้ในการกําจัดออกจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ในการบอกเวลาในการกําจัดสารเคมีออกจาก
ร่างกายนั้น นิยมใช้ค่าครึ่งชีวิต (Half-life) เป็นตัวบอกเวลา โดยค่าครึ่งชีวิตนี้หมายถึงเวลาที่ร่างกายใช้ในการ
กําจัดสารเคมีออกจากตัวอย่างทางชีวภาพที่สนใจไปครึ่งหนึ่ง (50 %) ค่าครึ่งชีวิตของสารเคมีตัวเดียวกันใน
ตัวอย่างทางชีวภาพคนละชนิด (เช่น ในเลือด ในปัสสาวะ ในกระดูก) อาจไม่เท่ากันก็ได้ เนื่องจากค่าครึ่งชีวิต
เป็นค่าที่บ่งบอกเวลาที่สารเคมีมีปริมาณลดลงไปเพียงครึ่งหนึ่ง โดยทั่วไปร่างกายจึงต้องใช้เวลาประมาณ 4 – 5
เท่าของค่าครึ่งชีวิตในการจะกําจัดสารเคมีนั้นออกไปได้หมด ในทางกลับกันหากสารเคมีมีค่าครึ่งชีวิตยาวนาน
เมื่อการรับสัมผัสเกิดขึ้นซ้ําๆ ก็จะสามารถเกิดการสะสม (Accumulation) ขึ้นในร่างกายได้ โดยเชื่อกันว่า

สารเคมีจะต้องใช้เวลาประมาณ 4 เท่าของค่าครึ่งชีวิตในการสะสมกว่าจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับคงที่
(Steady state) [1] สารเคมีที่นํามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ หากมีค่าครึ่งชีวิตในตัวอย่างทางชีวภาพที่สนใจ
สั้นกว่า 1 ชั่วโมง มักจะถือว่าเป็นค่าครึ่งชีวิตที่สั้นเกิน ไม่สามารถเก็บตัวอย่างนํามาใช้ตรวจเป็นตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพได้ทัน ถ้ามีค่าครึ่งชีวิต 1 – 5 ชั่วโมง จะเป็นสารเคมีที่เมื่อได้รับสัมผัสจะมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ถูก
ขับออกจากร่างกายได้เร็ว และไม่เกิดการสะสมข้ามวัน ถ้ามีค่าครึ่งชีวิต 5 – 10 ชั่วโมง จะเป็นสารเคมีที่เมื่อ
ได้รับสัมผัสจะมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ถูกขับออกจากร่างกายได้ค่อนข้างเร็ว แต่เกิดการสะสมในร่างกาย
ข้ามวันได้ (เพราะต้องใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในการกําจัดออก) ถ้ามีค่าครึ่งชีวิตมากกว่า 10 ชั่วโมง แต่
ไม่ได้ยาวนานในระดับหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน จะเป็นสารเคมีที่ขับออกจากร่างกายได้เร็วปานกลาง และ
มีการสะสมในร่างกายข้ามวันได้ (เพราะต้องใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในการกําจัดออก) เมื่อได้รับสัมผัสซ้ําก็
จะยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นให้เห็นได้ชัดเจน ส่วนสารเคมีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลาย
เดือน ถือว่าเป็นสารเคมีที่ถูกขับออกจากร่างกายได้ช้า เกิดการสะสมในร่างกายได้มาก ในผู้ที่สัมผัสมานาน
ระดับของสารเคมีกลุ่มนี้ในตัวอย่างทางชีวภาพจะค่อนข้างอยู่ในระดับคงที่ การรับสัมผัสซ้ําเพิ่มในแต่ละครั้งจะ
ทําให้ระดับในตัวอย่างทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน [1] ค่าครึ่ง
ชีวิตของสารเคมีที่แตกต่ างกันนี้ เป็นปั จจั ยสํ าคัญ ที่ทําให้การตรวจตัวบ่งชี้ทางชี วภาพแต่ละชนิดต้องเก็บ
ตัวอย่างในเวลาที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับเรื่องเวลาในการเก็บตัวอย่าง องค์กรวิชาการที่เป็นผู้ให้คําแนะนําในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอย่าง
องค์กร American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ได้ให้คําแนะนําที่เป็น
มาตรฐานของเวลาในการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพไว้ดังนี้ [2-3]
หลังเลิกกะ (End of shift)
เวลาในการเก็บแบบหลังเลิกกะ (End of shift; EOS) เป็นเวลาเก็บตัวอย่างที่พบได้บ่อยที่สุด หมายถึงการเก็บ
ในเวลาที่คนทํางานนั้นได้ทํางานเสร็จและเลิกกะแล้ว หรือสิ้นสุดจากการทํางานสัมผัสสารเคมีชนิดนั้นแล้ว
นั่นเอง สารเคมีที่กําหนดให้ทําการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาหลังเลิกกะ จะเป็นสารเคมีที่ร่างกายใช้
ระยะเวลาในการกําจัดออกได้อย่างรวดเร็วมาก หลังจากดูดซึมเข้ามาก็จะแพร่กระจาย เปลี่ยนรูป และขับออก
จากร่างกายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และไม่มีการสะสมในร่างกายข้ามวัน โดยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมี
เหล่านี้มักจะมีค่าครึ่งชีวิตในตัวอย่างทางชีวภาพเพียง 1 – 5 ชั่วโมง [1] การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เก็บแบบ
หลังเลิกกะนี้ จึงถือว่าเป็นการบ่งบอกการสัมผัสสารเคมีภายในกะการทํางานนั้นนั่นเอง หรือเรียกได้ว่าเป็นการ
ประเมินการสัมผัสในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงไม่นาน (Recent exposure) ในการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพแบบ
หลังเลิกกะ องค์กร ACGIH แนะนําให้เก็บในเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากคนทํางานนั้นได้หยุด
การสัมผัสสารเคมีแล้ว (As soon as possible after exposure ceases) [2] ซึ่งหากทําได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
แต่ในทางปฏิบัติหากมีการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในคนทํางานจํานวนมากพร้อมๆ กัน อาจทําให้เกิดความ

ล่าช้าไปได้บ้าง โดยทั่วไปจะถือว่าหากทําการเก็บล่าช้าไปเป็นเวลาไม่เกิน 15 – 30 นาทีหลังเลิกกะ [4] ก็ยังถือ
ว่าเป็นการเก็บตัวอย่างที่ได้คุณภาพในระดับที่ยอมรับได้อยู่ ในการเก็บตัวอย่างนั้นแม้จะใช้คําว่า “หลังเลิกกะ”
ก็ตาม แต่จะเก็บ “หลังเลิกกะ” จริงๆ ก็ต่อเมื่อคนทํางานนั้นทํางานสัมผัสสารเคมีตลอดทั้งกะจริงๆ ถ้าคนทํางาน
สัมผัสสารเคมีเพียงบางช่วงเวลาของกะ จะต้องเก็บในเวลา “หลังสิ้นสุดการสัมผัส” จึงจะเป็นการถูกต้องกว่า
เช่น หากคนทํางานในเวลา 8.00 – 17.00 น. และทํางานสัมผัสสารเคมีตลอดทั้งวัน ก็ให้ทําการเก็บในเวลา
17.00 น. ที่เป็นเวลาหลังเลิกกะไปตามปกติ แต่ถ้าคนทํางานสัมผัสสารเคมีเพียงวันละ 4 ชั่วโมง คือในช่วงเวลา
8.00 – 12.00 น. แล้วพักกลางวัน 1 ชั่วโมง จากนั้นในเวลา 13.00 – 17.00 น. ไปทํางานอื่นที่ไม่ได้สัมผัสกับ
สารเคมี การเก็บ “หลังสิ้นสุดการสัมผัส” ในที่นี้ควรจะเก็บในเวลา 12.00 น. จึงจะถูกต้อง ในกรณีที่คนทํางาน
สัมผัสสารเคมีตลอดทั้งกะ แต่ทํางานในเวลากลางคืน เช่น ทํางานเข้ากะดึกในเวลา 20.00 – 8.00 น. การเก็บ
แบบหลังเลิกกะในที่นี้ก็คือการเก็บตัวอย่างในเวลาเช้า ก็คือเวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่คนทํางานนั้นเลิกกะ
พอดีนั่นเอง การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บ
ตัวอย่างในเวลาหลังเลิกกะ (End of shift) มีอยู่หลายตัว โดยส่วนใหญ่มักเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมี
ในกลุ่มตัวทําละลายอินทรีย์ (Organic solvent) เนื่องจากสารเคมีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีสมบัติขับออกจากร่างกาย
ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเหล่านี้ เช่น การตรวจระดับอะซิโตน (Acetone) ในปัสสาวะ
เพื่อประเมินการสัมผัสอะซิโตน, การตรวจระดับกรดทรานส์,ทรานส์-มูโคนิก (t,t-Muconic acid) ในปัสสาวะ
เพื่อประเมินการสัมผัสเบนซีน (Benzene), การตรวจระดับไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol) ในปัสสาวะเพื่อ
ประเมินการสัมผัสไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone), การตรวจระดับเมทิลีนคลอไรด์ (Methylene chloride)
ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสเมทิลีนคลอไรด์, การตรวจระดับเมทานอล (Methanol) ในปัสสาวะเพื่อ
ประเมินการสัมผัสเมทานอล, การตรวจระดับเมทิลเอทิลคีโตน (Methyl ethyl ketone) ในปัสสาวะเพื่อประเมิน
การสัมผัสเมทิลเอทิลคีโตน, การตรวจระดับฟีนอล (Phenol) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสฟีนอล, การตรวจ
ระดับผลรวมของกรดแมนเดลิกและกรดเฟนิลไกลออกซิลิก (Mandelic acid plus phenylglyoxylic acid) ใน
ปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสสไตรีน (Styrene), การตรวจระดับออโท-ครีซอล (o-Cresol) ในปัสสาวะเพื่อ
ประเมินการสัมผัสโทลูอีน (Toluene), การตรวจระดับกรดเมทิลฮิพพูริก (Methylhippuric acid) ในปัสสาวะ
เพื่อประเมินการสัมผัสไซลีน (Xylene) เหล่านี้เป็นต้น นอกจากสารเคมีกลุ่มตัวทําละลายอินทรีย์แล้ว การตรวจ
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในกลุ่มแร่ธาตุ (Element) บางตัวก็มีการกําหนดให้เก็บในเวลาหลังเลิกกะได้
ด้วยเช่นกัน คือการตรวจระดับยูเรเนียม (Uranium) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสยูเรเนียม และการตรวจ
ระดับฟลูออไรด์ (Fluoride) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสฟลูออไรด์
หลังสัปดาห์การทํางาน (End of workweek)
การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาหลังสัปดาห์การทํางาน (End of workweek; EWW) หมายถึงการเก็บ
ตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาหลังจากที่คนทํางานนั้นได้ทํางานสัมผัสสารเคมีติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว
โดยคําแนะนําขององค์กร ACGIH แนะนําให้เก็บตัวอย่างหลังจากที่คนทํางานได้ทํางานติดต่อกันมาแล้วเป็น

เวลา 4 – 5 วัน (After four or five consecutive working days) [2] จะดีที่สุด การกําหนดเวลาเก็บ
ตัวอย่างแบบนี้ มักจะใช้กับสารเคมีที่ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมีค่าครึ่งชีวิตนาน 5 – 10 ชั่วโมง [1] เนื่องจากร่างกาย
ต้องใช้เวลาในการกําจัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพออกจนหมดนานกว่า 24 ชั่วโมง ทําให้เมื่อสัมผัสสารเคมีซ้ําติดกัน
หลายๆ วัน จะเกิดการสะสมข้ามวันได้ (เมื่อทํางานสัมผัสสารเคมีในวันแรก ผ่านไปไม่ถึง 24 ชั่วโมงยังกําจัด
ออกจากร่างกายไม่ได้หมด พอมาเริ่มทํางานในวันที่สอง เกิดการสะสมทบทวีเพิ่มขึ้นอีก และสะสมเพิ่มขึ้นอีก
ในวันต่อๆ มา) การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่มีลักษณะเช่นนี้จึงต้องทําในวันสุดท้ายของสัปดาห์
การทํางาน ซึ่งจะเป็นวันที่มีระดับของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีสูงค่อนข้างคงที่แล้ว และการเก็บแบบ
หลังสัปดาห์การทํางาน (End of workweek) นี้ จะเป็นการบ่งบอกถึงระดับการสัมผัสเฉลี่ยภายในสัปดาห์การ
ทํางานนั้นนั่นเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประเมินการสัมผัสในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงไม่นาน (Recent exposure)
เช่นเดียวกันกับกรณีการเก็บแบบหลังเลิกกะ (End of shift) เพียงแต่ช่วงเวลาที่บ่งบอกการสัมผัสนั้นจะยาว
กว่าเล็กน้อย (คือกรณีเก็บหลังเลิกกะจะบ่งบอกการสัมผัสในวันที่เก็บตัวอย่างวันเดียว แต่กรณีเก็บหลังสัปดาห์
การทํางานจะบ่งบอกการสัมผัสเฉลี่ยในสัปดาห์การทํางานนั้น) ในทางปฏิบัติ หากรอบการทํางานเปลี่ยนทุก 4
– 6 วันตามปกติทั่วไป เช่น ทํางานทุก 4 วันแล้วหยุด 2 วัน, ทํางานทุก 5 วันแล้วหยุด 2 วัน, หรือทํางานทุก 6
วันแล้วหยุด 1 วัน ซึ่งกรณีเหล่านี้พบบ่อย ให้ทําการเก็บตัวอย่างในวันสุดท้ายของรอบการทํางาน โดยไม่ต้อง
สนใจวันในรอบสัปดาห์ตามปฏิทิน (วันสุดท้ายของสัปดาห์การทํางานในที่นี้หมายถึงวันสุดท้ายของรอบการ
ทํางาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นวันศุกร์, เสาร์, หรืออาทิตย์เสมอไป เช่น ถ้ารอบการทํางานที่จะเก็บตัวอย่าง
คนทํางานทํางานติดต่อกัน 5 วันในวันจันทร์ถึงวันพุธ วันสุดท้ายของสัปดาห์การทํางานซึ่งเป็นวันที่ต้องเก็บ
ตัวอย่างในที่นี้ก็หมายถึงวันพุธนั่นเอง) สําหรับในกรณีที่รอบการทํางานสั้นมากเพียง 3 วัน ซึ่งอาจพบได้ใน
สถานประกอบการเพียงน้อยแห่ง เช่น ทํางานทุก 3 วันแล้วหยุด 1 วัน โดยอนุโลมสามารถเก็บตัวอย่างในวันที่
สามของรอบการทํางานก็ได้ [5] ส่วนสถานประกอบการที่มีรอบการทํางานสั้นกว่า 3 วันนั้นน่าจะมีโอกาสพบ
ได้น้อยมาก โดยประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียบเรียงยังไม่เคยพบสถานประกอบการด้านเคมีที่มีรอบการ
ทํางานแบบดังกล่าว สําหรับในกรณีที่รอบการทํางานยาวมาก เช่น 10 วัน, 15 วัน ยังคงให้เก็บในวันสุดท้าย
ของรอบการทํางานเช่นเดิม ในกรณีที่รอบการทํางานมีระยะเวลาสั้นยาวไม่เท่ากันในแต่ละรอบ หรือไม่แน่นอน
เช่น ทํางาน 3 วัน แล้วหยุด 1 วัน แล้วทํางานอีก 4 วัน แล้วหยุดอีก 2 วัน โดยทุกวันที่ทํางานสัมผัสสารเคมี
ตลอด กรณีเช่นนี้ให้เลือกรอบการทํางานที่ยาวที่สุด ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกมาคือ 4 วัน เป็นรอบการทํางานที่ใช้
เก็บตัวอย่าง กรณีที่บางรอบการทํางานมีการทํางานสัมผัสสารเคมีปริมาณมาก แต่บางรอบการทํางานสัมผัส
สารเคมีปริมาณน้อยหรือไม่สัมผัสเลย ให้เลือกรอบการทํางานที่มีการสัมผัสสารเคมีปริมาณมากเป็นรอบการ
ทํางานที่ใช้เก็บตัวอย่าง ดังนี้เป็นต้น ตัวอย่างของการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH
ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บตัวอย่างในเวลาหลังสัปดาห์การทํางาน (End of workweek) เช่น การตรวจ
ระดับสารหนูอนินทรีย์และเมทิลเลตเมตาบอไลต์ (Inorganic arsenic plus methylated metabolites) ใน
ปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสสารหนู (Arsenic) เป็นต้น คําแนะนําแบบให้เก็บตัวอย่างหลังสัปดาห์การ
ทํางาน (End of workweek) นั้น องค์กร ACGIH ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนว่าให้เก็บตัวอย่างในเวลาใดของวัน

สุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน แต่โดยทั่วไปก็นิยมเก็บในเวลาหลังเลิกกะ (End of shift) ของวันสุดท้ายของ
สัปดาห์การทํางานมากที่สุด
ในบางครั้ง นอกจากมีการกําหนดให้เก็บตัวอย่างหลังสัปดาห์การทํางานแล้ว จะมีการกําหนดเน้นย้ําให้เก็บ
ตัวอย่างในเวลาหลังเลิกกะของวันสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน (End of shift at end of workweek;
EOS at EWW) ไว้อย่างชัดเจนด้วย ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH ฉบับปี
ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บในเวลาหลังเลิกกะของวันสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน (End of shift at end
of workweek) เช่น การตรวจระดับโคบอลต์ (Cobalt) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสโคบอลต์และ
สารประกอบอนินทรีย์ของโคบอลต์ (Cobalt and inorganic compounds), การตรวจระดับ 2,5-เฮกเซนได
โอน (2,5-Hexanedione) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสเอ็น-เฮกเซน (n-Hexane), การตรวจระดับ 2,5เฮกเซนไดโอน (2,5-Hexanedione) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสเมทิลเอ็น-บิวทิลคีโตน (Methyl n-butyl
ketone), การตรวจระดับอะซิโตน (Acetone) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
(Isopropyl alcohol), การตรวจระดับกรดไตรคลอโรอะซิติก (Trichloroacetic acid) ในปัสสาวะเพื่อประเมิน
การสัมผัสไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) เหล่านี้เป็นต้น
ก่อนเข้ากะ (Prior to shift)
การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาก่อนเข้ากะ (Prior to shift; PS) หรือบางครั้งก็ใช้คําว่าก่อนเข้ากะถัดไป
(Prior to next shift; PNS) [4] ก็คือการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาก่อนที่คนทํางานจะเข้าไปทํางาน
สัมผัสสารเคมีในแต่ละวันนั่นเอง ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่กําหนดให้เก็บในเวลาก่อนเข้ากะ มักจะเป็นตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพที่มีค่าครึ่งชีวิตนานมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไป [1] ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน สารเคมีที่เป็น
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเหล่านี้ร่างกายจะใช้เวลาในการกําจัดออกนานกว่า 24 ชั่วโมงไปมาก ทําให้เกิดการสะสมใน
ร่างกายได้ในระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน อาจถึงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน อย่างไรก็ตามเป็นสารที่สามารถ
ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีด้วย ทําให้การสัมผัสซ้ําในระยะสั้นแบบรายวัน ยังคงสามารถทําให้ระดับของตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องการดูระดับของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สะสมในระยะ
ยาวที่ระดับคงที่ (Steady state) และต้องการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับสัมผัสปริมาณสูงใน
ระยะสั้นแบบรายวัน รวมถึงผลกระทบอื่นๆ เช่น การปนเปื้อนจากมือของคนทํางาน [3] จึงทําการเก็บตัวอย่าง
ในเวลาก่อนเข้ากะการทํางานซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุด การเก็บตัวอย่างแบบก่อนเข้ากะ (Prior to shift) นี้ ถือว่า
เป็นการบ่งบอกระดับการสัมผัสในระยะยาว (Long-term exposure) คือบอกระดับการสัมผัสเฉลี่ยในช่วง
หลายสัปดาห์หรือหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่การบ่งบอกการสัมผัสในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานเพียงไม่กี่ชั่วโมง
หรือไม่กี่วัน ในการเก็บเวลาก่อนเข้ากะ องค์กร ACGIH แนะนําไว้ว่าคนทํางานจะต้องหยุดการสัมผัสสารเคมีไป
แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมงจึงจะดีที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติ หากกะการทํางานเป็นกะ 8 ชั่วโมงพอดี เช่น
วันก่อนที่จะเก็บตัวอย่างทํางานในเวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันต่อมาที่เก็บตัวอย่าง หากทําการเก็บในเวลา

ก่อนเข้ากะ (คือเก็บในเวลาประมาณ 8.00 น.) ก็จะทําให้คนทํางานงดเว้นการสัมผัสสารเคมีมาแล้ว 16 ชั่วโมง
ได้ตามคําแนะนําของ ACGIH พอดี แต่หากคนทํางานมีการทํางานล่วงเวลา (Overtime) เช่น วันก่อนที่จะเก็บ
ตัวอย่างทํางานในเวลา 8.00 – 20.00 น. ในวันต่อมาที่เก็บตัวอย่าง หากทําการเก็บในเวลาก่อนเข้ากะ (คือเก็บ
ในเวลาประมาณ 8.00 น.) ก็จะยังเป็นการงดเว้นการสัมผัสไม่ถึง 16 ชั่วโมง (ในกรณีตัวอย่างนี้จะเป็นการงด
เว้นการสัมผัสไปเพียง 12 ชั่วโมง) การแก้ไขหากพบปัญหาเช่นนี้อาจให้คนทํางานงดเว้นการทํางานสัมผัส
สารเคมีในชั่วโมงแรกๆ ของวันที่จะเก็บตัวอย่าง แล้วทําการเก็บตัวอย่างเมื่อเวลาผ่านไปครบ 16 ชั่วโมงจริงๆ
(เช่น ในกรณีวันก่อนที่จะเก็บตัวอย่างทํางาน 8.00 – 20.00 น. และสัมผัสสารเคมีทั้งวัน ในวันต่อมาที่เก็บ
ตัวอย่างก็ให้ทําการเก็บในเวลา 12.00 น. จะทําให้คนทํางานงดเว้นการสัมผัสสารเคมีเป็นเวลา 16 ชั่วโมงพอดี
โดยในเวลา 8.00 – 12.00 น. ของวันที่เก็บตัวอย่างอาจให้ไปทํางานอื่นที่ไม่ได้สัมผัสสารเคมีแทน) หรืออาจลด
ชั่วโมงการทํางานในวันก่อนที่จะเก็บตัวอย่าง (เช่น ปกติจะทํางานในเวลา 8.00 – 20.00 น. แต่ในวันก่อนที่จะ
ทําการเก็บตัวอย่าง ให้ลดชั่วโมงการทํางานเหลือเพียง 8.00 – 16.00 น. ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ของวัน
นั้นอาจให้ไปทํางานอื่นที่ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีแทน แล้วในวันที่เก็บตัวอย่าง ให้ทําการเก็บตัวอย่างก่อนเข้ากะ
ในเวลา 8.00 น. จะทําให้คนทํางานงดเว้นการสัมผัสสารเคมีเป็นเวลา 16 ชั่วโมงพอดีเช่นกัน) หรือหากว่าไม่
สะดวกจริงๆ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตารางการทํางานได้ อาจให้เก็บตัวอย่างโดยทํางานไปตามเวลาเดิม
โดยอนุโลม (เช่น วันก่อนที่จะเก็บตัวอย่างทํางานในเวลา 8.00 – 20.00 น. ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ทํา
ไปตามปกติ ในวันที่เก็บตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างก่อนเข้ากะในเวลา 8.00 น. ซึ่งคนทํางานจะยังคงงดเว้น
การสัมผัสสารเคมีไม่ถึง 16 ชั่วโมง วิธีนี้แม้จะสะดวก แต่ในการแปลผลต้องระลึกไว้ด้วยว่าค่าระดับตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพที่ตรวจได้อาจจะสูงกว่าในกรณีที่ให้คนทํางานงดเว้นการสัมผัสสารเคมีให้ครบ 16 ชั่วโมง) ตัวอย่างของ
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บตัวอย่างทาง
ชีวภาพในเวลาก่อนเข้ากะ (Prior to shift) เช่น การตรวจระดับปรอท (Mercury) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการ
ทํางานสัมผัสปรอท และการตรวจระดับฟลูออไรด์ (Fluoride) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสฟลูออไรด์
เป็นต้น
[หมายเหตุ การตรวจระดับฟลูออไรด์ในปัสสาวะมีเวลาเก็บตัวอย่าง 2 แบบ คือแบบหลังเลิกกะ (End of shift)
และแบบก่อนเข้ากะ (Prior to shift) กรณีเก็บตัวอย่างหลังเลิกกะ ใช้เพื่อประเมินการสัมผัสในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาเพียงไม่นาน (Recent exposure) ซึ่งค่าอ้างอิงที่ ACGIH กําหนดไว้จะเท่ากับ 3 mg/L [3] ส่วนกรณีเก็บ
ตัวอย่างก่อนเข้ากะ ใช้เพื่อประเมินการสัมผัสแบบระยะยาว (Long-term exposure) ซึ่งค่าอ้างอิงที่ ACGIH
กําหนดไว้จะเท่ากับ 2 mg/L [3]]
ก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน (Prior to last shift of workweek)
เวลาเก็บตัวอย่างแบบก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน (Prior to last shift of workweek; PLSW)
เป็นการผสมกันของการเก็บตัวอย่างในเวลาก่อนเข้ากะ (Prior to shift) กับเวลาหลังสัปดาห์การทํางาน (End

of workweek) คือหมายถึงให้เก็บตัวอย่างทางชีวภาพจากคนทํางานในวันสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน
(End of workweek) หลังจากที่คนทํางานสัมผัสสารเคมีติดต่อกันมาเป็นเวลาอย่างน้อย 4 – 5 วันแล้ว แต่ให้
เก็บในเวลาก่อนเข้ากะ (Prior to shift) คือก่อนที่คนทํางานจะเข้าไปทํางานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน
นั้น และจะต้องหยุดการสัมผัสสารเคมีจากกะก่อนหน้ามาแล้วอย่างน้อย 16 ชั่วโมงด้วย สาเหตุที่มีการแนะนํา
เวลาเก็บตัวอย่างแบบนี้ เนื่องจากตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่จะทําการตรวจนั้น อาจมีค่าครึ่งชีวิตนาน
เช่น 5 – 10 ชั่วโมง หรือนานกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไปเล็กน้อย ทําให้ร่างกายใช้เวลาในการกําจัดออกนานกว่า 24
ชั่วโมง จึงเกิดการสะสมในร่างกายข้ามวันได้ เหมือนกับกรณีของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เก็บตัวอย่างแบบหลัง
สัปดาห์การทํางาน (End of workweek) แต่ระดับของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนั้นในตัวอย่างทางชีวภาพอาจ
สามารถถูกรบกวนจากการสัมผัสปริมาณสูงในช่วงสั้นๆ ได้มาก อาจเนื่องมีความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายรวดเร็ว เหมือนกับกรณีของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เก็บตัวอย่างแบบก่อนเข้ากะ (Prior to shift) รวมถึง
ผลกระทบอื่นๆ เช่น การปนเปื้อนจากแหล่งภายนอกหากให้เก็บในเวลาหลังเลิกกะ [3] จึงทําให้ต้องการทั้งการ
สัมผัสแบบก่อนหน้ามาอย่างน้อย 4 – 5 วัน เพื่อให้ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสูงถึงระดับคงที่ในรอบสัปดาห์การ
ทํางานนั้น และก็ต้องมีการงดเว้นการสัมผัสมาแล้วอย่างน้อย 16 ชั่วโมงด้วย เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
สัมผัสในระยะสั้นแบบรายวัน การเก็บตัวอย่างในลักษณะนี้ มักจะเป็นการบ่งบอกระดับการสัมผัสเฉลี่ยของ
สารเคมีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับในกรณีของการเก็บแบบหลังสัปดาห์การทํางาน [3] ตัวอย่างของ
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH ฉบับปี ค.ศ. 2017 แนะนําให้ทําการเก็บในเวลา
ก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน (Prior to last shift of workweek) คือ การตรวจระดับเมทิลคลอ
โรฟอร์ม (Methyl chloroform) ในลมหายใจออกเพื่อประเมินการสัมผัสเมทิลคลอโรฟอร์ม, การตรวจระดับ
เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสเพนตาคลอโรฟีนอล, และการ
ตรวจระดับโทลูอีน (Toluene) ในเลือดเพื่อประเมินการสัมผัสโทลูอีน
ระหว่างกะ (During shift)
การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาระหว่างกะ (During shift; DS) คือการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพหลังจากที่
คนทํางานได้ทํางานสัมผัสสารเคมีไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเก็บในช่วงระหว่างที่คนทํางานนั้นกําลังทํางาน
อยู่ โดยองค์กร ACGIH กําหนดไว้ว่าการเก็บในเวลาระหว่างกะนั้น คนทํางานจะต้องทํางานสัมผัสสารเคมีไป
แล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง [2] เช่น หากทํางานสัมผัสสารเคมีในเวลา 8.00 – 20.00 น. จะเก็บ
ตัวอย่างได้อย่างเร็วสุดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือหากคนทํางานในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. แต่ว่า
ในช่วงเช้าทํางานอย่างอื่นที่ไม่ได้สัมผัสสารเคมี มาเริ่มทํางานสัมผัสสารเคมีในเวลา 13.00 – 17.00 น. ก็ให้เก็บ
ตัวอย่างตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อย่างนี้เป็นต้น การเก็บในเวลาระหว่างกะจะแนะนําให้ทําเมื่อตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้อย่างรวดเร็วมาก จําเป็นต้องเก็บในเวลาระหว่างกะที่ทํางานอยู่ ซึ่ง
จะต้องทําการเก็บตัวอย่างอย่างรวดเร็ว และต้องทําการส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วที่สุด
ด้วย เนื่องจากตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ต้องการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้รวดเร็วมาก ตัวอย่างของการตรวจ

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บระหว่างกะ (During shift)
คือการตรวจระดับ Methemoglobin ในเลือดเพื่อประเมินการสัมผัสสารกลุ่ม Methemoglobin inducers
เนื่องจาก Methemoglobin นั้น สามารถทําปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงระดับในเลือดได้ในเวลารวดเร็วมาก
เพิ่มขึ้นระหว่างกะ (Increased during shift)
การเก็บในลักษณะเพิ่มขึ้นระหว่างกะ (Increased during shift) จะใช้ในกรณีที่ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนั้นมีการ
สะสมในร่างกายได้ ทําให้อาจมีระดับพื้นฐาน (Baseline) ที่แตกต่างกันไปในคนทํางานแต่ละคน คือคนทํางาน
ที่ทํางานสัมผัสสารเคมีมาเป็นเวลานานแล้ว อาจมีระดับพื้นฐานในร่างกายสูงกว่าคนทํางานที่พึ่งเข้าใหม่ การ
ตรวจจะใช้การเปรียบเทียบผลตรวจตัวอย่างทางชีวภาพ 2 ตัวอย่าง คือตัวอย่างที่เก็บในเวลาก่อนเริ่มกะ
(Before shift) [หมายเหตุ ในกรณีนี้ไม่ต้องงดเว้นการสัมผัสสารเคมี 16 ชั่วโมงเหมือนเก็บแบบก่อนเข้ากะ
(Prior to shift)] และอีกตัวอย่างหนึ่งเก็บในเวลาหลังเลิกกะ (End of shift) แล้วเอาผลมาเปรียบเทียบกัน เพื่อ
ประเมินว่าคนทํางานมีระดับการสัมผัสสารเคมีเกินค่าอ้างอิงหรือไม่ [3] ตัวอย่างของการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บแบบเพิ่มขึ้นระหว่างกะ (Increased
during shift) คือการตรวจ Total chromium ในปัสสาวะ เพื่อประเมินการทํางานสัมผัสฟูมของสารประกอบ
Chromium (VI) ชนิดที่ละลายน้ําได้ ค่าอ้างอิงที่กําหนดไว้เท่ากับ 10 μg/L ซึ่งหมายถึงให้ทําการเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะของคนทํางาน 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างแรกเก็บในเวลาก่อนเริ่มกะ (Before shift) อีกตัวอย่างหนึ่งเก็บใน
เวลาหลังเลิกกะ (End of shift) ถ้าค่าระดับ Total chromium ในปัสสาวะที่เก็บได้จากตัวอย่างหลังเลิกกะ
มีค่ามากกว่าที่เก็บได้จากตัวอย่างก่อนเริ่มกะเกิน 10 μg/L ก็จะถือว่าคนทํางานผู้นั้นมีการสัมผัสฟูมของ
สารประกอบ Chromium (VI) ชนิดที่ละลายน้ําได้สูงกว่าค่าอ้างอิงที่กําหนดไว้ [3]
เวลาใดก็ได้ (Not critical)
เวลาในการเก็บแบบเวลาใดก็ได้ (Not critical; NC) หมายถึงสามารถเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในช่วงเวลาใด
ของวันก็ได้ เนื่องจากเวลาในการเก็บนั้นไม่มีความสําคัญกับค่าที่จะตรวจได้ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่กําหนดให้ทํา
การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพแบบเวลาใดก็ได้นั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานหลายสัปดาห์
หรือหลายเดือน ร่างกายต้องใช้เวลาในการกําจัดออกยาวนาน ทําให้เกิดมีการสะสมอยู่ในร่างกาย และการ
สัมผัสในระยะสั้นแบบรายวันก็ไม่ค่อยก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมากนัก
ระดับของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในตัวอย่างทางชีวภาพค่อนข้างคงที่อยู่ตลอดเวลา เวลาในการเก็บจึงไม่มีผลต่อ
ค่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่จะตรวจ ค่าที่ตรวจได้จากการเก็บแบบเวลาใดก็ได้ (Not critical) นี้ จะบ่งบอกถึงการ
สัมผัสเฉลี่ยของสารเคมีในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนที่ผ่านมา คือเป็นการบ่งบอกถึงการสัมผัสในระยะ
ยาว (Long-term exposure) นั่นเอง ตัวอย่างของการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH
ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บตัวอย่างเวลาใดก็ได้ (Not critical) เช่น การตรวจระดับตะกั่ว (Lead) ใน
เลือดเพื่อประเมินการสัมผัสตะกั่ว, การตรวจระดับแคดเมียม (Cadmium) ในเลือดเพื่อประเมินการสัมผัส

แคดเมียม, และการตรวจระดับแคดเมียม (Cadmium) ในปัสสาวะเพื่อประเมินการสัมผัสแคดเมียม เหล่านี้
เป็นต้น
ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้สั่งการตรวจ (Discretionary)
เวลาในการเก็บแบบขึ้นกับดุลยพินิจของผู้สั่งการตรวจ (Discretionary) จะกําหนดไว้เมื่อสารเคมีชนิดนั้นต้อง
ใช้การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในแบบพิเศษ คือต้องทําการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในเวลาที่กําหนดไว้เป็นการ
เฉพาะแตกต่างไปจากกรณีทั่วไป ตัวอย่างของการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่คําแนะนําขององค์กร ACGIH
ฉบับปี ค.ศ. 2017 [2] แนะนําให้เก็บตัวอย่างแบบขึ้นกับดุลยพินิจของผู้สั่งการตรวจ (Discretionary) คือ สาร
ยาฆ่าแมลงกลุ่ม Acetylcholinaseterase inhibiting pesticides เนื่องจากในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ของสารเคมีกลุ่มนี้คือการตรวจ Cholinasterase activity in red blood cells จะต้องทําการเจาะเลือดหา
ค่าพื้นฐาน (Baseline) ในคนทํางานแต่ละคนเอาไว้เสียก่อน และการตรวจหาค่าพื้นฐานนั้นจะต้องเจาะเลือด
คนทํางานเป็นจํานวน 2 – 3 ครั้ง แต่ละครั้งที่เจาะต้องเจาะเป็นเวลาห่างกันอย่างน้อย 3 วัน ลักษณะเวลาในการ
เก็บตัวอย่างที่เป็นแบบพิเศษเฉพาะเช่นนี้ ทําให้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีกลุ่ม Acetylcholinaseterase
inhibiting pesticides ถูกกําหนดเวลาในการเก็บไว้เป็นแบบขึ้นกับดุลยพินิจของผู้สั่งการตรวจ (Discretionary)
สําหรับองค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [5] แห่งประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการ
ที่เป็นผู้ให้คําแนะนําในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอีกแห่งหนึ่ง ก็ได้มีการกําหนดในเรื่องเวลาเก็บตัวอย่างทาง
ชีวภาพเอาไว้เช่นเดียวกับองค์กร ACGIH โดยหลักการที่กําหนดนั้นก็คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีการเรียกชื่อแตกต่าง
กันออกไปบ้างเล็กน้อย เช่น เวลาเก็บแบบ “End of shift” จะใช้คําว่า “End of exposure or end of shift”,
เวลาเก็บแบบ “End of workweek” จะใช้คําว่า “At the end of the shift after several shifts”, เวลาเก็บ
แบบ “Prior to shift” จะใช้คําว่า “At the beginning of the next shift” หรือ “Time after end of
exposure 16 hours”, เวลาเก็บแบบ “Not critical” จะใช้คําว่า “Not fixed” นอกจากนี้ยังมีการกําหนดเวลา
เก็บตัวอย่างแบบอื่น คือ “After exposure for at least 3 months” เป็นการให้เก็บตัวอย่างหลังจากที่
คนทํางานได้สัมผัสสารเคมีชนิดนั้นไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับสารเคมีที่มีการสะสมในร่างกาย และเวลา
เก็บตัวอย่างแบบ “Immediately after exposure” เป็นการให้เก็บตัวอย่างหลังเลิกกะ แต่เน้นย้ําให้เก็บหลัง
เลิกกะทันทีอย่างรวดเร็ว [6] สําหรับสารที่มีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้เร็ว
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