Thai Biological Markers (TBM)
วันที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มกราคม 2561
ชื่อสารเคมี
 ชื่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
Acetone
 Acetone
Acetylcholinesterase inhibiting
pesticides
 Cholinesterase activity in
red blood cells
Aluminium
 Aluminium

ชนิดของตัวอย่าง

เวลาเก็บตัวอย่าง

ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้

หมายเหตุ

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

25 mg/L

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

ในเลือด

ดูรายละเอียด
ในตารางพิเศษที่ 1

ดูรายละเอียด
ในตารางพิเศษที่ 1

ดูรายละเอียด
ในตารางพิเศษที่ 1

ในปัสสาวะ

เวลาใดก็ได้

60 μg/g creatinine

พบในคนทั่วไป
ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

35 μg As/L

พบในคนทั่วไป

ในปัสสาวะ
ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ
หลังเลิกกะ

25 μg/g creatinine
500 μg/g creatinine

พบในคนทั่วไป
พบในคนทั่วไป

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

2.5 mg/L

พบในคนทั่วไป

ในเลือด
ในปัสสาวะ

เวลาใดก็ได้
เวลาใดก็ได้

5 μg/L
5 μg/g creatinine

พบในคนทั่วไป
พบในคนทั่วไป

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

0.5 mg/g creatinine

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

ในเลือด

หลังเลิกกะ

3.5 % ของปริมาณ Hb

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

ในปัสสาวะ
ในปัสสาวะ

ระหว่างกะ
หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

10 μg/L
25 μg/L

-

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

15 μg/L

ไม่จําเพาะ

Arsenic, elemental and soluble
inorganic compounds
 Inorganic arsenic plus

methylated metabolites in urine

Benzene
 S-phenylmercapturic acid
 t,t-Muconic acid
1,3-Butadiene
 1,2 Dihydroxy-4-(N-Acetyl
cysteinyl)-butane
Cadmium
 Cadmium
 Cadmium
Carbon disulfide
 2-Thioxothiazolidine-4carboxylic acid (TTCA)
Carbon monoxide
 Carboxyhemoglobin
Chromium (VI)
 Total chromium
 Total chromium
Cobalt
 Cobalt

Thai Biological Marker (TBM) (ต่อหน้า 2/6)
ชื่อสารเคมี
 ชื่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
Cyclohexanol
 Cyclohexanol

ชนิดของตัวอย่าง

เวลาเก็บตัวอย่าง

ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้

หมายเหตุ

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

20 mg/L

ไม่จําเพาะ
ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

8 mg/L

ไม่จําเพาะ
ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

0.15 g/g creatinine

ไม่จําเพาะ

ในปัสสาวะ

ก่อนเข้ากะ

2 mg/L

 Fluoride

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

3 mg/L

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป
ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

n-Hexane
 2,5-Hexanedione
Isopropyl alcohol

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

0.4 mg/L

ไม่จําเพาะ

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

25 mg/L

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

ในเลือด

เวลาใดก็ได้

30 μg/100 ml

ไม่ใช้ในหญิงมีครรภ์

ในเลือด

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

15 μg/L

ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

ก่อนเข้ากะ

20 μg/g creatinine

-

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

15 mg/L

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

ในเลือด

ดูรายละเอียด
ในตารางพิเศษที่ 2

ดูรายละเอียด
ในตารางพิเศษที่ 2

ดูรายละเอียด
ในตารางพิเศษที่ 2

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

0.4 mg/L

ไม่จําเพาะ

Cyclohexanone
 Cyclohexanol
Ethyl benzene
 Mandelic acid plus
phenylglyoxylic acid
Fluoride
 Fluoride

[Other name: 2-Propanol]
 Acetone

Lead
 Lead
Manganese
 Manganese
Mercury, elemental
 Mercury
Methanol
 Methanol
Methemoglobin inducers
 Methemoglobin
Methyl n-butyl ketone
 2,5-Hexanedione
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ชื่อสารเคมี
 ชื่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
Methyl chloroform

ชนิดของตัวอย่าง

เวลาเก็บตัวอย่าง

ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้

หมายเหตุ

 Trichloroacetic acid

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

10 mg/L

 Trichloroethanol

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

30 mg/L

ไม่จําเพาะ
ข้อมูลยังมีจํากัด
ไม่จําเพาะ
ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

2 mg/L

ไม่จําเพาะ

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

1 mg/L

-

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

0.3 mg/L

ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

30 μg/L

ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

250 mg/g creatinine

ไม่จําเพาะ
พบในคนทั่วไป

ในเลือด

เวลาใดก็ได้

150 μg/L

ข้อมูลยังมีจํากัด

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

400 mg/g creatinine

ไม่จําเพาะ

ในปัสสาวะ
ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ
หลังเลิกกะ

0.03 mg/L
0.3 mg/g creatinine

พบในคนทั่วไป

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะสุดท้ายของสัปดาห์

15 mg/L

ไม่จําเพาะ

ในปัสสาวะ

หลังเลิกกะ

1.5 g/g creatinine

-

[Other name: 1,1,1-Trichloroethane]

Methyl ethyl ketone
 Methyl ethyl ketone
Methyl isobutyl ketone
 Methyl isobutyl ketone
Methylene chloride
[Other name: Dichloromethane]
 Methylene chloride

Nickel
 Nickel
Phenol
 Phenol
Selenium
 Selenium
Styrene
 Mandelic acid plus
phenylglyoxylic acid
Toluene
 Toluene
 o-Cresol
Trichloroethylene
 Trichloroacetic acid
Xylene
 Methylhippuric acid

อธิบายคําย่อ
ไม่จําเพาะ = ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้ไม่จําเพาะกับการสัมผัสสารเคมีชนิดที่ระบุไว้เพียงชนิดเดียว สามารถตรวจพบได้ในคนทํางานที่
สัมผัสสารเคมีชนิดอื่นด้วย, พบในคนทั่วไป = ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้สามารถตรวจพบได้ในคนทั่วไป ที่ไม่ได้ทํางานสัมผัสสารเคมีชนิดที่ระบุไว้,
ข้อมูลยังมีจํากัด = ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้ ทําการแนะนําค่าอ้างอิงขึ้นโดยยังมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่จํากัด ควรทําการแปลผลด้วยความ
ระมัดระวัง, Hb = Hemoglobin, ไม่ใช้ในหญิงมีครรภ์ = ไม่แนะนําให้ใช้ค่าที่ระบุไว้ในการคุ้มครองสุขภาพของหญิงมีครรภ์

Thai Biological Marker (TBM) (ต่อหน้า 4/6)
ตารางพิเศษที่ 1 Acetylcholinesterase inhibiting pesticides
รายละเอียดในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ Acetylcholinaseterase inhibiting pesticides
Acetylcholinaseterase inhibiting pesticides
Acetylcholinaseterase inhibiting pesticides คือสารกําจัดศัตรูพืช ที่มีความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ acetylcholinaseterase (AChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ทที่ ํา
หน้าที่เร่งการสลายของสาร acetylcholine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสําคัญในร่างกาย การยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ชนิดนี้ จะทําให้เกิดภาวะ acetylcholine คั่ง เกิดอาการ
ผิดปกติของระบบประสาท เช่น กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ชัก หลอดลมตีบ และหากรุนแรงทําให้ตายได้ สารกําจัดศัตรูพืชที่สามารถยับยั้งการทํางานของ AChE แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ (1) สารกลุม่ organophosphate ซึ่งจะยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ AChE แบบไม่กลับคืน (irreversible) และ (2) สารกลุ่ม carbamate ซึ่งจะยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม์ AChE แบบกลับคืนได้ (reversible)

กรณีที่ใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนี้ประเมินการสัมผัสได้
1.

การทํางานสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชกลุ่ม organophosphate ซึ่งส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นยาฆ่าแมลง (insecticide) ทั้ง 6 กลุ่มย่อย (phosphates, o-phosphorothioates,
s-phosphorothioates, phosphorothioates, phosphonates, และ phosphoramidates)
2. การทํางานสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชกลุ่ม carbamate ที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง (insecticide) และยาฆ่าหญ้า (herbicide) แต่ไม่รวมกลุม่ ที่เป็นยาฆ่าเชื้อรา (fungicide)
สารกําจัดศัตรูพืชกลุ่ม organophosphate และ carbamate ที่เข้าข่ายใน 2 กรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ มีสูตรและชือ่ ทางการค้าแตกต่างกันมากมายหลายพันชนิด ตัวอย่างชือ่ สามัญ
ของสารเคมีกลุ่ม organophosphate และ carbamate ที่เข้าข่ายใน 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้
 Azinphos-methyl
 Malathion
 Carbofuran
 Methomyl
 Chlorpyriphos
 Methyl demeton
 Crufomate
 Methyl parathion
 Demeton
 Mevinphos
 Demeton-S-methyl
 Monocrotophos
 Diazinon
 Naled
 2-N-Dibutylaminoethanol
 Parathion
 Dibutyl phenyl phosphate
 Phorate
 Dichlorvos
 Propoxurl
 Dicrotophos
 Ronnel
 Dioxathion
 Sulfotep
 Disulfoton
 Sulprofos
 Ethion
 Temephos
 Ethyl p-nitrophenyl benzenethionophosphonate (EPN)
 Terbufos
 Tetraethyl pyrophosphate (TEPP)
 Fenamiphos
 Tributyl phosphate
 Fensufothion
 Trichlorphon
 Fenthion
 Triorthocresyl phosphate
 Fonofos

กรณีที่ใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนี้ประเมินการสัมผัสไม่ได้
1.
2.
3.

การทํางานสัมผัสสารกําจัดศัตรู กลุ่ม carbamate ที่ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อรา (fungicide) เช่น Benomyl เนื่องจากสารเคมีในกลุ่มนี้ ไม่มคี วามสามารถในการยับยั้งเอนไซม์
AChE (จึงไม่ใช่สารในกลุ่ม acetylcholinesterase inhibitor)
การใช้สารเคมีในกลุ่ม acetylcholinesterase inhibitor ที่เป็นยา เช่น neostigmine, physostigmine, pyridostigmine เนื่องจากไม่ใช่การสัมผัสสารเคมีจากการ
ทํางาน และยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
การสัมผัสสารกลุ่ม organophosphate ที่เป็นอาวุธเคมี กลุม่ สารพิษต่อระบบประสาท (nerve agent) เช่น Tabun, Sarin, Soman, VX เนื่องจากไม่ใช่การสัมผัส
สารเคมีจากการทํางาน และยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ

Thai Biological Marker (TBM) (ต่อหน้า 5/6)
ตารางพิเศษที่ 1 Acetylcholinesterase inhibiting pesticides (ต่อ)
รายละเอียดในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ Acetylcholinaseterase inhibiting pesticides
ชนิดของตัวอย่าง
 เก็บตัวอย่างจากเลือดของคนทํางาน

เวลาเก็บตัวอย่าง

 การจะแปลผลได้นั้น จะต้องทําการตรวจหาค่าพื้นฐาน (baseline value) ของคนทํางานผู้นั้นเตรียมเอาไว้เสียก่อนที่จะมีการสัมผัสกับสารเคมีกลุ่ม acetylcholinesterase inhibiting pesticides สาเหตุที่จะต้องมีการตรวจหาค่าพื้นฐานเอาไว้เปรียบเทียบ เนื่องจากระดับปกติของเอนไซม์ AChE ในคนแต่ละคนนั้นมีความ
แตกต่างกันมาก การเปรียบเทียบจึงต้องใช้การเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐานของตนเองในอดีต
 โดยการตรวจหาค่าพื้นฐาน (baseline value) ให้ทําดังนี้
1. จะต้องทําการตรวจหาค่าพื้นฐาน “ก่อนที่คนทํางานผู้นั้นจะเข้าทํางาน” คือยังไม่ได้เริ่มทํางานสัมผัสกับสารกลุ่ม acetylcholinesterase inhibiting
pesticides เลย จะดีทสี่ ุด แต่ถ้าเริม่ ทํางานไปแล้ว จะต้องให้คนทํางาน “หยุดการสัมผัสกับสารเคมีกลุ่ม acetylcholinesterase inhibiting pesticides ก่อน
อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน” จึงจะทําการตรวจหาค่าพื้นฐานได้
2. ในการตรวจหาค่าพื้นฐาน ให้ทําการเจาะเลือดตรวจระดับเอนไซม์ AChE ในเม็ดเลือดแดง (red blood cell) เป็นจํานวน 2 ครั้ง (หรืออาจ 3 ครั้ง ถ้า 2 ครั้ง
แรกได้ค่าแตกต่างกันเกินไป) แต่ละครั้งที่เจาะเลือด จะต้องทําเป็นเวลาห่างกันอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องส่งตรวจทีห่ ้องปฏิบัติการเดียวกัน ด้วยวิธีการตรวจ
อย่างเดียวกัน (ซึ่งในประเทศไทย การสํารวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 โดย ยุทธนา ยานะ และคณะ* พบว่ามีห้องปฏิบัติการทีส่ ามารถทําการตรวจนี้ได้อยู่เพียง
แห่งเดียว ทําการตรวจด้วยวิธี pH-meter) นําค่าระดับ AChE ในเม็ดเลือดแดง 2 ครั้งที่ได้มาพิจารณา ถ้าค่าของทั้ง 2 ครั้ง แตกต่างกันไม่เกิน 20 % ถือว่า
ใช้ได้ (ค่าไม่แตกต่างกันมากเกินไป)
3. นําค่าระดับ AChE ในเม็ดเลือดแดง 2 ครั้งที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยที่ได้คอื ค่าพื้นฐาน (baseline value) ของคนทํางานผู้นั้น
 เมื่อคนทํางานผู้นั้น เข้าไปทํางานสัมผัสสารเคมีกลุ่ม acetylcholinesterase inhibiting pesticides แล้ว การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจะทําได้โดย เจาะเลือดตรวจดู
ระดับ AChE ในเม็ดเลือดแดง โดยเวลาในการเจาะเลือดที่เหมาะสมในแต่ละกรณีจะแตกต่างกัน กรณีทํางานสัมผัส organophosphate เนื่องจากสารกลุม่ นี้ยับยั้งการ
ทํางานของ AChE แบบไม่กลับคืน (irreversible) การ recovery ของระดับ AChE จึงเป็นไปอย่างช้าๆ ต้องใช้เวลาหลายวัน เวลาในการเจาะเลือดจึงไม่ต้องรีบเร่ง
มาก โดยทั่วไปอาจเจาะเลือดตรวจหลังคนทํางานเลิกกะก็ได้ ส่วนกรณีทํางานสัมผัส carbamate เนื่องจากสารกลุ่มนีย้ ับยั้งการทํางานของ AChE แบบกลับคืนได้
(reversible) การ recovery ของระดับ AChE จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 4 ชั่วโมง เวลาในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจึงต้องทําทันทีหลังจากคนทํางานเลิกกะ
 เมื่อเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้แล้ว ในการขนส่งตัวอย่างไปทําการตรวจวิเคราะห์ ควรทําอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขนส่งตัวอย่างเลือดแบบแช่เย็นที่อุณหภูมิไม่
เกิน 4 องศาเซลเซียส และไม่กระทบกระแทกรุนแรง หากเป็นการตรวจระดับ AChE ในกรณีสมั ผัส carbamate จะต้องเร่งด่วนเป็นพิเศษ เวลานับจากเก็บตัวอย่าง
เลือดจากคนทํางานได้ จนถึงเริ่มทําการตรวจวิเคราะห์ จะต้องไม่นานเกิน 4 ชั่วโมง ผลการตรวจที่ได้จึงจะน่าเชื่อถือ เนื่องจากระดับ AChE สามารถ recovery ได้ใน
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด (in vitro) ส่วนกรณีสัมผัส organophosphate อาจรอได้นานกว่า แต่ก็ควรรีบส่งและรีบทําการตรวจวิเคราะห์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาํ ได้เช่นกัน
 เมื่อตรวจวิเคราะห์ได้ค่าระดับ AChE แล้ว ให้นํามาเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐาน (baseline value) ของคนทํางานผู้นั้น โดยคํานวณดูวา่ ค่าปัจจุบันที่ได้คิดเป็นกี่
เปอร์เซ็นต์เมือ่ เทียบกับค่าพื้นฐาน
* อ้างอิง ยุทธนา ยานะ, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, วิชยุตม์ ทัพวงษ์. การสํารวจจํานวนและความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2557. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2558:10(1);49-64.

ค่าต่ําสุดที่ยอมรับได้

 ระดับ AChE ในเม็ดเลือดแดงที่ตรวจได้ จะต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 70 % ของค่าพื้นฐาน (baseline value) ของคนทํางานผู้นั้น

Thai Biological Marker (TBM) (ต่อหน้า 6/6)
ตารางพิเศษที่ 2 Methemoglobin inducers
รายละเอียดในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ Methemoglobin inducers
Methemoglobin inducers
Methemoglobin คือ oxyhemoglobin (hemoglobin ธรรมดา) ที่ถูกทําปฏิกิริยา oxidation ทําให้เปลี่ยนเป็นสีฟา้ ไม่สามารถทําหน้าที่ขนส่งออกซิเจนให้กับร่างกายได้ หากมี
ปริมาณสูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เอนไซม์ในร่างกายที่ทําหน้าที่เปลี่ยน methemoglobin กลับมาเป็น oxyhemoglobin คือเอนไซม์ที่มีชื่อว่า methemoglobin reductase
ส่วนสารเคมีทสี่ ามารถเปลี่ยน oxyhemoglobin ให้เป็น methemoglobin ได้ นั้นเรียกว่า “methemoglobin inducer”

รายชื่อสารเคมีที่เป็น Methemoglobin inducer ที่ใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนี้ประเมินการสัมผัสได้

















Aniline
Anisidine
o-Chloroaniline
Cyclohexylamine
Dichloroaniline
Dimethylaniline
Dinitrobenzene (DNB)
Dinitrotoluene (DNT)
p-Dinitrosobenzene
N-Isopropylaniline
n-Methyl aniline
4,4’-Methylene-bis-(2-chloroaniline) (MBOCA)
β-Naphthylamine
Nitric oxide
m-Nitroaniline
p-Nitroaniline


















Nitrobenzene
o-Nitrochlorobenzene
p- Nitrochlorobenzene
Nitrogen trifluoride (Nitrogen fluoride)
Nitronaphthalene
2-Nitropropane
Nitrotoluene
Paraquat
n-Propyl nitrate
Propylene glycol dinitrate (PGDN)
Tetranitromethane
o-Toluidine
m-Toluidine
p-Toluidine
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
Xylidine

ชนิดของตัวอย่าง

 เก็บตัวอย่างจากเลือดของคนทํางาน ใส่สารกันเลือดแข็งตัว (anti-coagulant) ได้แก่ heparin, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), หรือ acid-citratedextrose (ACD) ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิดนี้ ก่อนส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์

เวลาเก็บตัวอย่าง

 ค่าที่ตรวจได้จะน่าเชือ่ ถือก็ต่อเมือ่ การเก็บตัวอย่างทําด้วยความรวดเร็ว การเก็บตัวอย่างเลือดทิง้ ไว้นาน อาจทําให้คา่ ระดับ methemoglobin ที่ตรวจได้สูงขึ้นหรือ
ต่ําลงกว่าความเป็นจริงก็ได้ (ขึ้นกับชนิดของ methemoglobin inducer ชนิดนั้นๆ) เวลาในการเก็บตัวอย่างที่ดีทสี่ ุดคือระหว่างกะ (During shift) ถ้าทําไม่ได้ให้เก็บ
หลังเลิกกะ (End of shift) โดยเก็บทันทีหลังเลิกกะ การส่งตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุดต้องทํา ณ สถานที่เก็บตัวอย่างนั้นเลย ถ้าไม่สามารถทําได้ จะต้องขนส่งไปทําการ
วิเคราะห์ให้ได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่เก็บตัวอย่างเลือด ค่าที่ได้จึงจะน่าเชื่อถือ

ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้

 ระดับ Methemoglobin ในตัวอย่างเลือด จะต้องไม่เกิน 15 % of Hemoglobin

หมายเหตุ

 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้ไม่จําเพาะ คนทํางานที่สัมผัสสารเคมีกลุ่ม methemoglobin inducer ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม (หรือหลายชนิดร่วมกัน) สามารถพบระดับตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพชนิดนี้สูงขึ้นได้, ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้พบในคนทั่วไป ทีอ่ าจสัมผัสสารเคมีกลุ่ม methemoglobin inducer จากสารเคมีในชีวติ ประจําวัน (เช่น จากยา
ปุ๋ย สารเคมีในบ้าน) หรือคนทีม่ ีความผิดปกติทางพันธุกรรม (เช่น ภาวะ methemoglobin reductase deficiency, G6PD deficiency, pyruvate kinase
deficiency) หรือจากสาเหตุหลายอย่างร่วมกันก็ได้, ข้อมูลการศึกษาวิจัยของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้ในปัจจุบันยังมีจํากัด ควรทําการแปลผลด้วยความระมัดระวัง
 คนทํางานที่พบค่า methemoglobin สูงกว่าค่าอ้างอิง จะต้องได้รับการพิจารณาหาสาเหตุ ทั้งการสัมผัสสาร methemoglobin จากสารเคมีในการทํางาน และจาก
สารเคมีในชีวิตประจําวัน (เช่น จากยา ปุ๋ย สารเคมีในบ้าน) รวมถึงอาจพิจารณาเชิงพันธุกรรม ในกรณีที่สงสัยว่าคนทํางานมีภาวะความผิดปกติของเอนไซม์ที่ทาํ ให้มี
ระดับ methemoglobin สูงขึ้น (เช่น ภาวะ methemoglobin reductase deficiency, G6PD deficiency, pyruvate kinase deficiency) ด้วย

