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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
ดานเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบกิจการ
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทางดานกายภาพ (ยกเวนเรื่อง
รังสี) และปจจัยเสี่ยงทางดานเคมี โดยมีรายชื่อสารเคมีตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตราย
ที่ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง พ.ศ.2552 มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยงทางดานชีวภาพ (เชื้อโรคตาง ๆ ที่อาจทําใหเจ็บปวยหรือเปนโรคได เชน ไวรัส แบคทีเรีย รา ยีสต) และการ
ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทางดานการทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงสุด (โรคระบบการเคลื่อนไหวและกลามเนื้อ
ที่เกิดจากการทํางาน)

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1

เวลาการเก็บตัวอยาง (sampling time) หมายถึง กําหนดเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยางทางชีวภาพของ
ลูกจาง เชน เลือด ปสสาวะ สารคัดหลั่งตาง ๆ

2.1.1

เวลาใดก็ได (discretionary) หมายถึง กําหนดเวลาในการเก็บตัวอยางสารเคมีในรางกายจะเก็บเวลาใด
ก็ไดเนื่องจากสารเคมีนั้นสะสมอยูในรางกายไดนาน

2.1.2

กอนเขากะ (prior to shift) หมายถึง กําหนดเวลาในการเก็บตัวอยางสารเคมีในรางกายกอนทํางานกะ
โดยหางจากการสัมผัสครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา 16 h (ชั่วโมง) เชน ใหเก็บตัวอยางสารเคมีวันที่
กลับเขาทํางานหลังวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ยกตัวอยางลูกจางทํางานวันจันทรถึงวันศุกร เวลา
8.00 น. ถึง 17.00 น. โดยวันเสารและอาทิตยเปนวันหยุดประจําสัปดาห ใหเก็บตัวอยางสารเคมีกอน
เริ่มงาน 8.00 น. ในวันจัน ทร หรือเก็บตั วอยางสารเคมีกอนเริ่มงานวั นใดก็ไดกรณีลูกจางปฏิบัติงาน
ไมเกิน 8 h/d (ชั่วโมงตอวัน)
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2.1.3

กอนเขากะสุดทายของสัปดาหการทํางาน (prior to last shift of workweek) หมายถึง กําหนดเวลาในการ
เก็บตัวอยางสารเคมีในรางกายกอนเขากะสุดทายของสัปดาห ตัวอยางเชนเดียวกับขอ 2.1.1 กรณีนี้ให
เก็บตัวอยางสารเคมีกอนเริ่มงาน 8.00 น. ของวันศุกร

2.1.4

ขณะที่เขากะ (during shift) หมายถึง กําหนดเวลาในการเก็บตัวอยางสารเคมีในรางกายในขณะที่เขากะ
โดยตองทํางานสัมผัสสารเคมีนั้นแลวอยางนอย 2 h ตัวอยางเชนเดียวกับขอ 2.1.1 กรณีนี้สามารถเก็บ
ตัวอยางสารเคมีไดตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันทํางานใดก็ได

2.1.5

วันสุดทายของสัปดาหการทํางาน (end of workweek) หมายถึง กําหนดเวลาในการเก็บตัวอยางสารเคมี
ในเวลาใดก็ไดหลังจากสัมผัสสารเคมีนั้นมาแลวอยางนอย 4 d (วัน) ถึง 5 d ติดกัน

2.1.6

หลังเลิกกะ (end of shift) หมายถึง กําหนดเวลาในการเก็บตัวอยางสารเคมีในรางกายเร็วที่สุดหลังหยุด
สัมผัส (โดยทั่วไปไมเกิน 30 min (นาที) ภายหลังเลิกกะ) ตัวอยางเชนเดียวกับขอ 2.1.1 กรณีนี้ใหเก็บ
ตัวอยางสารเคมีในชวง 17.00 น. ถึง 17.30 น. ของวันทํางานใดก็ได

2.2

แอลคาไลนฟอสฟาเทส (alkaline phosphatase, ALP) ซึ่งตอไปนี้ในมาตรฐานนี้จะเรียกวา เอแอลพี หมายถึง
กลุมของเอนไซมที่พบไดในกระแสเลือด ซึ่งมาจากเนื้อเยื่อหลายชนิด กระดูก ตับ ไต ลําไส มาม รก และ
จากเซลลบุ ทอ ทางเดิ น น้ํ า ดี เอแอลพี มีบทบาทเกี่ ย วข องกั บ การขนสง สารต า ง ๆ ผ านผนั ง เซลล เช น
กระบวนการขนสงน้ําตาลและฟอสเฟต กระบวนการขนสงไขมัน การสรางกระดูก ระดับ เอแอลพี ที่สูงขึ้น
มักสัมพันธกับอาการตัวเหลือง ตาเหลือง คาปกติอยูในชวง 30 หนวยตอลิตร ถึง 110 หนวยตอลิตร

2.3

โครเมียม (chromium) หมายถึง โลหะสีขาวเงิน มีความมันวาว และแข็งมาก ตานทานการผุ กรอน และ
คงความเป น มั น เงาได น านในอากาศ ในมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมนี้ หมายถึ ง โครเมี ย ม 6+
(Hexavalent chromium) เทานั้น เนื่องจากเปนสารกอมะเร็ง

2.4

การคั ดกรอง (screening) หมายถึง กระบวนการในการคนหาโรคหรื อความผิด ปกติ ที่เกิด ขึ้นโดยวิ ธีการ
ทดสอบ การตรวจสุขภาพ หรือกระบวนการอื่น ๆ ในการคนหา

2.5

การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส (health exposure monitoring หรื อ biological exposure monitoring)
หมายถึง การตรวจเพื่อประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของลูกจางจากสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
ใชสิ่งสงตรวจทางชีวภาพของลูกจาง เชน เลือด ปสสาวะ สารคัดหลั่งตาง ๆ มาวิเคราะหหาปริมาณสารเคมี
นั้น ๆ ในรางกายในรูปของสารเคมีนั้นหรือสารแปรรูปของสารเคมีนั้น เชน การตรวจหาสารไดคลอโรมีเทน
ในปสสาวะของกลุมลูกจางที่ทํางานกับสารไดคลอโรมีเทน เพื่อที่จะประเมินการสัมผัสสาร อยางไรก็ตาม
การตรวจพบสารในสิ่งสงตรวจไมไดบงชี้ถึงการเปนโรคหรือเปนพิษจากการปฏิบัติงานทั้งหมด เพราะอาจมี
ปจจัยรบกวนจากสาเหตุอื่น ๆ เชน การสูบบุหรี่ทําใหพบสารไทโออีเทอร (thioether) ในปสสาวะได หรือ
การรับประทานอาหารทะเลอาจทําใหปริมาณสารหนูในรางกายสูงขึ้นได
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2.6

การตรวจการทํางานของตับ หมายถึง การตรวจการทํางานที่สามารถบอกถึงความผิดปกติของตับตั้งแตระยะ
เริ่มตนกอนที่ตับถูกทําลาย (liver damage) โดยรายการตรวจการทํางานของตับที่นิยมแนะนําใหตรวจ คือ
เอสจีโอที (SGOT) เอสจีพีที (SGPT) และเอแอลพี (ALP)

2.7

การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ (health effect monitoring) หมายถึง การตรวจอาการที่แสดงผลตออวัยวะ
เปาหมาย (end organ effect) ตั้งแตก ารเปลี่ยนแปลงที่วั ดไดทางชีว เคมี สรีร วิทยา พฤติ กรรม หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เปนเครื่องหมายบอกวาเริ่มมีหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะ
เปนโรคนั้นแลว

2.8

การตรวจสุขภาพ (physical examination) หมายถึง การตรวจรางกายตามวิธีทางการแพทย เพื่อใหทราบถึง
ความเหมาะสมและผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางอันอาจเกิดจากการทํางาน

2.9

การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย (post–injured or post–
illness physical examination) หมายถึง การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสมรรถภาพโดยรวมของลูกจางกอน
ที่จะจัดหางานที่เหมาะสมใหทํา ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลพื้นฐานทางสุขภาพใหมและยังเปนประโยชนในการ
พิจารณาเพื่อพื้นฟูสมรรถภาพลูกจ างอีก ดวย นอกจากนี้กฎหมายระบุวากรณีที่ลูกจางหยุดงานเกิน 3 วั น
ทํางานติดตอกัน เนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยไมวากรณีใด ๆ สถานประกอบกิจการอาจให
แพทยผูทําการรักษาหรือแพทยประจําสถานประกอบกิจการตรวจสุขภาพของลูกจางกอนใหกลับเขาทํางาน
ก็ได การตรวจสุขภาพกรณีนี้ตามกฎหมายกลาวถึงแตไมไดบังคับ

2.10 การตรวจสุขภาพกอนบรรจุเขาตําแหนงงานหรือกอนการเปลี่ยนงานของลูกจาง (pre–placement physical
examination) หมายถึง การตรวจสุขภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวาลูกจางมีสุขภาพเหมาะสมกับงานที่
จะทําหรือไม ขอมูลผลการตรวจสุขภาพที่ไดนี้ใชสําหรับเปนขอมูลพื้นฐาน (baseline) ในการเปรียบเทียบ
สภาวะสุขภาพของลูก จางเพื่อเฝาระวังโรคจากการทํางาน การตรวจนี้เปนการตรวจเพื่อบรรจุลูกจ างให
เหมาะสมกับงาน ไมใชการตรวจเพื่อกีดกันไมใหคนไดทํางาน (discrimination)
2.11 การตรวจสุขภาพกอนบรรจุ เปนพนักงาน (pre–employment physical examination) หมายถึง การตรวจ
สุขภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพทั่วไปที่ไมไดพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับงาน ภายหลัง
การตรวจแพทยมักออกใบรับรองแพทยใหเพื่อใชประโยชนตาง ๆ เชน ประกอบการสมัครงาน ทําใบขับขี่
ยานพาหนะ การตรวจสุขภาพในกรณีนี้กฎหมายไมไดบังคับ
2.12 การตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน (pre–retirement physical examination) หมายถึง การตรวจสุขภาพเพื่อ
ทราบสภาวะสุขภาพลูกจางที่กําลังจะออกจากงาน ขอมูลการตรวจสุขภาพที่ไดจะเปนประโยชนสําหรั บ
สถานประกอบกิจการในการใชประกอบหลักฐาน เพื่อพิจารณาตนเหตุที่ทําใหลูกจางเกิดโรคจากการทํางาน
ในภายหลัง การตรวจสุขภาพในกรณีนี้ตามกฎหมายกลาวถึงแตไมไดบังคับ
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2.13 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ (physical examination for occupational health risk
factors) หมายถึง การตรวจสุข ภาพตามลักษณะอันตรายที่ลูกจางไดรับหรือเกี่ ยวของขณะปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการ
2.14 การตรวจสุขภาพระหวางงานเปนระยะ (periodic physical examination) หมายถึง การตรวจติดตามหรือ
เฝาระวังปญหาสุขภาพลูกจาง ซึ่งอาจมีแนวโนมทรุดโทรมลงหลังจากไดรับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ จึงเปนการ
คนหาวาสุขภาพของลูกจางไดรับผลกระทบจากการทํางานหรือไม นอกจากนี้ยังชวยในการคนหาโรคใน
ระยะเริ่มตนได ซึ่งจะชวยใหมีการดําเนินมาตรการคุมครองสุขภาพของลูกจางกอนที่โรคจะลุกลามตอไป
นอกจากนี้ผลการตรวจสุข ภาพของลูก จางนี้ยั งใชประเมินมาตรการปองกั นโรคที่ดําเนิน การอยู รวมทั้ง
มาตรการรักษาพยาบาลที่สถานประกอบกิจการใชอยูวามีประสิทธิภาพดีหรือไม
2.15 การถายภาพรังสีทรวงอกจากดานหลังไปดานหนา (posteroanterior chest x-ray) หมายถึง การถายภาพรังสี
ทรวงอกที่ใชฟลมขนาด 36 cm (เซนติเมตร) × 43 cm (14 นิ้ว × 17 นิ้ว) หรือขนาด 43 cm × 43 cm (17 นิ้ว ×
17 นิ้ว) โดยถายจากดานหลังของรางกาย ซึ่งการใชฟลมขนาดใหญจะทําใหแพทยสามารถวิเคราะหโรคใน
ระยะแรกไดชัดเจนแมนยํา
2.16 การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน (audiometry) หมายถึง การทดสอบการเปลี่ยนแปลงสรีระการทํางานของ
ระบบการไดยิน
2.17 การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น (vision test) หมายถึง การทดสอบการเปลี่ยนแปลงสรีระการมองเห็น
2.18 การวัดปริมาตรอากาศหายใจ (spirometry) หมายถึง การตรวจสมรรถภาพปอดดวยเครื่องวัดปริมาตรอากาศ
(spirometer) การเปลี่ยนแปลงสรีระการทํางานของปอด
2.19 ซีรั่มกลูตามิกไพรู วิกทรานสอะมิเนส (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT) ซึ่งตอไปนี้ใ น
มาตรฐานนี้จะเรียกวา เอสจีพีที หรืออะลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส (Alanine aminotransferase) หมายถึง
เอนไซมที่พบมากในตับ ไต กลามเนื้อ และหัวใจ แตพบในตับมากที่สุด เอสจีพีทีนี้จะเปนตัวบงชี้ในการ
ตรวจหาตับอักเสบและยาบางตั วที่มีพิษ ตอตับ รวมทั้งโรคดี ซาน คาปกติ อยู ในชว ง 5 หนว ยตอลิต ร ถึง
35 หนวยตอลิตร
2.20 ซีรั่ มกลูต ามิกออกซาโลอะซิติ กทรานสอะมิเนส (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase, SGOT)
ซึ่ง ต อ ไปนี้ ใ นมาตรฐานนี้ จ ะเรี ย กว า เอสจี โ อที หรื อ แอสพาเตตอะมิ โ นทรานส เ ฟอเรส (aspartate
aminotransferase) หมายถึง เอนไซมซึ่งอยูในเนื้อเยื่อของหัวใจ ตับ กลามเนื้อ ไต สมอง ตับออน มาม และ
ปอด เอนไซมนี้ถูกขับถายเขาสูระบบการหมุนเวียนภายในรางกาย ซึ่งเอสจีโอทีมีคาเพิ่มขึ้นทันทีที่เนื้อเยื่อ
สวนนี้ไดรับอันตรายภายใน 12 h และจะอยูประมาณ 5 d จึงคอย ๆ ต่ําลงเนื่องจากถูกเผาผลาญไปซึ่งมักจะ
พบในคนที่เปน โรคเกี่ ยวกั บตั บ เชน ตั บแข็ ง ตับออนอักเสบ ตับอัก เสบเฉี ยบพลัน ซึ่งคาปกติอยู ในชว ง
8 หนวยตอลิตร ถึง 40 หนวยตอลิตร
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2.21 ปจจัยเสี่ยง (risk factor) หมายถึง สาเหตุที่ลูกจางสัมผัสแลวอาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวยหรือเปนโรคได
เชน สารเคมีกัดกรอน กัมมันตภาพรังสี ฝุน เสียงดัง ความรอน ไวรัส แบคทีเรีย
2.22 ปจจัยเสี่ยงทางดานเคมี (chemical risk factor) หมายถึง สารเคมีที่อาจทําใหลูกจางเกิดอาการเจ็บปวยหรือ
เปน โรคได เชน เบนซีน ตะกั่ ว แอมโมเนีย สารหนู ตามมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑอุต สาหกรรมนี้ ยึด รายชื่อ
สารเคมีตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกําหนดสารเคมีอันตรายที่ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ของลูกจาง
2.23 ปจจัยเสี่ยงทางดานกายภาพ (physical risk factor) หมายถึง สาเหตุทางดานกายภาพที่อาจทําใหลูกจางเกิด
อาการเจ็บปวยหรือเปนโรคได ไดแก แสงจา เสียงดัง ฝุน ความรอนจัด ความเย็นจัด รังสีชนิดตาง ๆ ความ
สั่นสะเทือน ความกดดันของบรรยากาศที่เกิดขึ้นขณะทํางาน
2.24 ลูกจาง (employee) หมายถึง ผูซึ่งทํางานใหแกน ายจางโดยรับค าจางไมว าจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง
หรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
งานบาน
2.25 สถานประกอบกิจการ (workplace) หมายถึง หนวยงานแตละแหงของนายจางที่ดําเนินการตามลําพังเปน
หนวย ๆ และมีลูกจางทํางานอยู
2.26 สารแปรรูปหรือเมทาโบไลต (metabolite) หมายถึง สารเคมีที่เปนผลผลิตจากปฏิกิริยาชีวเคมีของรางกาย
2.27 สารกํ าจั ด แมลงกลุมคาร บาเมต (carbamate) หมายถึง สารกํ าจั ด แมลงที่มีไนโตรเจนและซั ลเฟอร เป น
องคประกอบ ทําหนาที่ยับยั้งเอนไซมคลอรีนเอสเทอเรสและกระตุนใหระบบประสาททํางานมากเกินไป
เชน โพรพอกเซอร (propoxur) พบในสเปรย กํ าจั ด ยุ ง แมลงสาบ ปลวก มด มอด และเบนดิ โ อคาร บ
(bendiocarb) พบในผงกําจัดแมลงสาบ
2.28 สารกํ าจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต (organophosphates) หมายถึง สารกําจัด แมลงที่มีฟอสฟอรั สเปน
องคประกอบ ทําหนาที่ยับยั้งเอนไซมคลอรีนเอสเทอเรส (cholinesterase) ซึ่งสงผลตอระบบประสาท แต
สารประเภทนี้ไมถูกสะสมในไขมันและจะสลายตัวไดในสภาพที่เปนดาง ทําใหไมสะสมในเนื้อเยื่อของคน
สารกําจัดแมลงในกลุมนี้ เชน คลอไพริฟอส (chlopyrifos) ไดคลอวอส (dichlovos) หรือดีดีวีพี (DDVP) ซึ่ง
พบในสเปรยกําจัดยุง แมลงสาบ ปลวก มด มอด
2.29 อุณหภูมิและความดันของรางกายซึ่งอิ่มตัวดวยไอน้ํา (body temperature pressure saturated with water
vapor, BTPS) หมายถึง อุณหภูมิรางกาย 37 °c (องศาเซลเซียส) หรือ 310 K (เคลวิน) ที่ความดันบรรยากาศ
หรือความดันหองและอิ่มตัวดวยแรงดันไอ (saturated) 47 mmHg (มิลลิเมตรปรอท) หรือ 6.2 kPa (กิโ ล
ปาสคาล)
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3. การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
3.1

หลักการทั่วไป
การกําหนดรายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่จําเปนสําหรับสถานประกอบกิจการแตละแหงจําเปนตอง
ทราบปจจัย เสี่ยงที่ลูก จางแตละคนสัมผัส แลวจึงนํามากําหนดแผนการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม สําหรั บ
ปจจัยเสี่ยงในสถานประกอบกิจการที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้แบงออกเปน 2 แหลง คือ
ปจจัยเสี่ยงทางดานเคมีและกายภาพ
ขอมูลการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงในสถานประกอบกิจการที่ได เปนเพียงขอมูลเบื้องตนสําหรับใชใน
การคัดกรองปญหาสุขภาพของลูกจางที่ปฏิบัติงานกับปจจัยเสี่ยงเทานั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัย
เสี่ยงของการเกิดโรค วางแผนการปองกันหรือกําจัดปจจัยเสี่ยงนั้นกอนเกิดโรคหรือเกิดโรครุนแรงขึ้น ซึ่งมี
เปาหมายสุดทายคื อ ใหลูกจ างมีสุข ภาพและชีวิต ความเปนอยูที่ดีเปนสําคั ญ ดั งนั้ น มาตรฐานผลิต ภัณ ฑ
อุตสาหกรรมนี้จึงกําหนดแนวทางสําคัญของการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของลูกจางออกเปน 5 สวน
ไดแก

3.1.1

การตรวจสุขภาพกอนบรรจุเปนพนักงาน

3.1.2

การตรวจสุขภาพกอนบรรจุเขาตําแหนงงานหรือกอนการเปลี่ยนงานของลูกจาง

3.1.3

การตรวจสุขภาพระหวางงานเปนระยะ

3.1.4

การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

3.1.5

การตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน

3.2

การตรวจสุขภาพกอนบรรจุเปนพนักงาน
สถานประกอบกิจการควรพิจ ารณาความพร อมดานสุข ภาพเบื้องตนของผูสมัครงาน เกี่ ยวกับโรคติดต อ
อันตรายตามที่กฎหมายกําหนด 5 โรค คือ อหิวาตกโรค (cholera) กาฬโรค (plague) ไขทรพิษ (smallpox
หรือ variola) ไขเหลือง (yellow fever) และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (หรือโรคซารส–Severe
Acute Respiratory Syndrome) รวมถึงโรคติ ด ตออื่น ๆ ได แก คอตี บ (diphtheria) ไอกรน (pertussis)
โรคบาดทะยัก (tetanus) ไขสุกใส (chickenpox หรือ varicella) เพื่อเปนการคัดกรองและปองกันการเกิด
โรคระบาดภายในสถานประกอบกิจการ

3.3

การตรวจสุขภาพกอนบรรจุเขาตําแหนงงานหรือกอนการเปลี่ยนงานของลูกจาง
เมื่อมีลูกจางใหมเขาปฏิบัติงาน สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพครั้งแรกใหแลวเสร็ จ
ภายใน 30 d นับแตวันที่รับลูกจางเขาทํางาน หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนงานของลูกจางโดยที่งานใหมมีอันตราย
แตกตางไปจากเดิม สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางใหเสร็จสิ้นภายใน 30 d
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นับแตวันที่เปลี่ยนงาน เพื่อประเมินวาลูกจางมีสุขภาพเหมาะสมที่สําหรับทํางานในตําแหนงที่บรรจุหรือไม
และเพื่อนําไปเปนขอมูลสุขภาพพื้นฐานของลูกจาง เพื่อเฝาระวังโรคจากการทํางานหลังจากที่ลูกจางทํางาน
นั้นแลว สําหรับรายการตรวจสุขภาพครั้งแรกอยางนอยควรมีองคประกอบของการตรวจสุขภาพ ดังตอไปนี้
3.3.1

การรวบรวมประวัติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้

3.3.1.1 ประวัติสวนตัว
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) วัน เดือน ป เกิด
(3) เพศ
(4) เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
(5) ที่อยู
(5.1) ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน
(5.2) ที่อยูที่สามารถติดตอได
(5.3) ที่อยูญาติหรือบุคคลใกลชิดกรณีฉุกเฉิน
(6) โภชนาการ
(7) การออกกําลังกาย
(8) น้ําหนักและสวนสูง
(9) การสูบบุหรี่
(10) การดื่มสุรา เบียร หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
(11) ประวัติการเสพยาเสพติดหรือสารเสพติด
(12) งานอดิเรก
3.3.1.2 ประวัติการเจ็บปวย
(1) โรคตาง ๆ ที่เคยเจ็บปวย (ระบุปพุทธศักราช)
(2) อาการบาดเจ็บตาง ๆ ที่เคยไดรับ (ระบุปพุทธศักราช)
(3) โรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังตาง ๆ (ระบุชื่อโรค)
(4) ประวัติโรคผิวหนัง
(5) ประวัติโรคทางเดินหายใจ
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(6) ประวัติการผาตัด (ระบุสาเหตุของการผาตัด)
(7) ประวัติการแพยา
(8) ยาประจําตัว (ระบุชื่อยา)
(9) ภูมิคุมกันโรคระบาดหรือเพื่อปองกันโรคติดตอที่เคยไดรับ (ระบุชื่อภูมิคุมกัน)
(10) ขอมูลทางสุขภาพอื่น ๆ
3.3.1.3 ประวัติครอบครัว
ประวัติก ารเจ็บปวยของสมาชิก ในครอบครั ว (เชน มะเร็ง โลหิตจาง วัณโรค เบาหวาน หอบหืด
ภูมิแพ)
3.3.1.4 ประวัติการทํางาน
ประวัติการทํางานตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
(1) ชื่อสถานประกอบกิจการและที่อยู
(2) ประเภทกิจการ
(3) วันที่เขาทํางาน
(4) ชื่อแผนก
(5) ตําแหนงงาน
(6) ลักษณะงานที่ทํา
(7) ระยะเวลาที่ทํา (วัน/เดือน/ป ถึง วัน/เดือน/ป)
(8) ปจจั ยที่เสี่ยงตอสุข ภาพที่มีใ นงาน เชน ปจจั ยเสี่ย งทางดานเคมี ปจจั ยเสี่ย งทางดานกายภาพ
หรือปจจัยเสี่ยงทางดานชีวภาพ
(9) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใช (ถามี ระบุชนิด)
(10) ประวัติการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในสถานประกอบกิจการ
3.3.2

การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย ใหสถานประกอบกิจการจัดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย
เพื่อทราบความสมบูรณหรือความผิดปกติของรางกายขั้นตนของลูกจางที่หนวยงานเขารับทํางานใหม
อยางนอยดังรายการตอไปนี้

3.3.2.1 น้ําหนักและสวนสูง
3.3.2.2 ความดันโลหิต
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3.3.2.3 ชีพจร
3.3.2.4 การตรวจสุขภาพทั่วไป
หมายเหตุ 1. สําหรับการตรวจสุขภาพทั่วไปรายการอื่น ๆ เชน การตรวจโคเลสเทอรอล การตรวจ
ไตรกลีเซอรไรด การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ สถานประกอบกิจการอาจพิจารณาจัดให
มีการตรวจเพิ่ม เพื่อเปนสวัสดิการแกลูกจางได
2. กรณีเปนการเปลี่ยนงานของลูกจาง สามารถใชขอมูลผลการตรวจสุขภาพเดิมได
3.3.3

3.4

การตรวจสุขภาพตามปจจั ยเสี่ย ง ใหสถานประกอบกิจ การจั ดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจั ยเสี่ย ง
ทางดานเคมีและกายภาพเพื่อดูความพรอมและความเหมาะสมตอสุขภาพของลูกจางที่รับเขาทํางานใหม
หรื อลูก จ างมีก ารเปลี่ย นงานโดยที่งานใหมนั้ น มีอัน ตรายแตกต างไปจากเดิ ม ใหแลว เสร็ จ ภายใน
30 d นับแตวันที่รับลูกจางเขาทํางาน หรือนับแตวันที่เปลี่ยนงาน โดยพิจารณารายการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงในขอ 4. และขอ 5.
หมายเหตุ หัว ข อ การตรวจสุ ข ภาพ ควรสอดคลองกั บผลการประเมิน การสัมผั สสารอัน ตรายใน
สิ่งแวดลอมการทํางาน และระดับความเสี่ยงตอสุขภาพของลูกจางแตละบุคคลหรือแตละ
อาชีพ และลักษณะการเกิดโรค
การตรวจสุขภาพระหวางงานเปนระยะ
สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทางดานเคมีและกายภาพใหกับลูกจาง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง (หรือตามปจจัยเสี่ยง) หรือกรณีพบวาผลการตรวจสุขภาพลูกจางมีสารเคมีในรางกาย
สูงเกิ นกวาระดั บปกติ อาจมีการตรวจมากกว าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เปนการตรวจเพื่อเฝาระวั งการสัมผัสหรื อ
ปญหาสุขภาพของลูกจางหรือคนหาโรคในระยะเริ่มตนและใชเปนขอมูลในการประเมินมาตรการทางดาน
อาชี ว อนามั ย หรื อ สุ ข ศาสตร อุ ต สาหกรรมที่ ส ถานประกอบกิ จ การดํ า เนิ น การอยู รวมทั้ ง ประเมิ น
ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลที่ใช โดยพิจารณารายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงในขอ 4. และขอ 5.
หมายเหตุ หัว ข อการตรวจสุ ข ภาพที่ ดี ควรสอดคลองกั บ ผลการประเมิ น การสัมผั สสารอัน ตรายใน
สิ่งแวดลอมการทํางาน และระดับความเสี่ยงตอสุขภาพของลูกจางแตละบุคคลหรือแตละอาชีพ
และลักษณะการเกิดโรค

3.5

การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เปนการตรวจเพื่อประเมินความแข็งแรงของรางกายและความสามารถในการกลับเขาทํางานของลูกจางที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยและหยุดงานตั้งแต 3 d ขึ้นไป โดยแพทยจะพิจารณาขอมูลความเสี่ยงของงาน
ความพรอมดานรางกายของลูกจาง และอาจสังเกตสภาพการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อสรุปวาลูกจางสามารถ
ปฏิบัติงานเดิมไดหรือควรปรับเปลี่ยนงาน หากปฏิบัติงานเดิมไดควรตองมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
-9-

มอก. 2547-2555
ในการทํางานหรือไม อยางไร หรือควรมีการปรับความเคยชินของลูกจางตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
แบบคอยเปนคอยไปหรือไม อยางไร
3.6

การตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน
โดยปกติสถานประกอบกิจการควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน เพื่อทราบสภาวะสุขภาพของ
ลูกจางที่กําลังจะออกจากงาน เพื่อเก็บเปนหลักฐานทางดานสุขภาพจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงทางดานเคมี
และกายภาพของลูกจาง และยังเปนประโยชนในการใชประกอบหลักฐานการพิจารณาสาเหตุการเกิดโรค
จากการทํางานของลูกจางในภายหลัง โดยพิจารณารายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงในขอ 4. และขอ 5.
หมายเหตุ หัว ข อการตรวจสุ ข ภาพที่ ดี ควรสอดคลองกั บ ผลการประเมิ น การสัมผั สสารอัน ตรายใน
สิ่งแวดลอมการทํางาน และระดับความเสี่ยงตอสุขภาพของลูกจางแตละบุคคลหรือแตละอาชีพ
และลักษณะการเกิด โรค และสามารถใชขอมูลผลการตรวจสุขภาพเดิมได ถาผลการตรวจ
ครั้งลาสุดไมเกิน 6 เดือน

4. การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทางดานเคมี
สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทางดานเคมีใหแกลูกจางที่มีความเสี่ยงในการ
ทํางานกับสารเคมีอันตรายเพื่อใหทราบสภาวะความเปลี่ยนแปลงของรางกาย มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
จําแนกแนวทางการตรวจออกเปน 3 ลักษณะ คือ
-

การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ เปนการตรวจสอบสถานะสุขภาพของลูกจาง เพื่อดูอาการแสดงเริ่มแรกของ
ความผิดปกติของสุขภาพของลูกจาง

-

การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส เปนการตรวจปริมาณสารเคมีที่รางกายไดรับพิจารณาใชสําหรับสารเคมีที่
สามารถซึมผานผิวหนังได และการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อประเมินการสัมผัสไมพอเพียงที่จะประเมินปริมาณ
สารที่รางกายไดรับจากการทํางาน ซึ่งทําไดโดยการเก็บสารคัดหลั่งหรือเนื้อเยื่อจากรางกายของลูกจางตามเวลา
การเก็บตัวอยางที่กําหนด

-

การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ เปนการตรวจสถานะสุขภาพอื่น ๆ เพื่อใชประกอบในการวินิจฉัยการ
กอโรคโดยแพทยอาชีวเวชศาสตร

4.1

สารเคมีอันตรายในกลุมสารทําละลายอินทรีย ไดแก

4.1.1

กลัยคอล (glycol)

4.1.1.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน (upper respiratory tract irritation)
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(2) การระคายเคืองตา (eye irritation)
(3) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง (skin notation)
(4) ปวดศีรษะ (headache)
4.1.1.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.1.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน (acute effects)
(1.1) ชา (anesthesia) (มักไมคอยเกิดขึ้นเนื่องจากสารมีแรงดันไอต่ํา) เวียนศีรษะ (dizziness)
ปวดศีรษะ คลื่นเหียน (nausea) อาเจียน (vomiting) งวงนอน (sleepiness) ออนเพลีย
(fatigue) มึ น เมา (drunkenness) พู ด ติ ด อ า ง (slurred speech) เสี ย การทรงตั ว
(disequilibrium) รูสึกสับสน (disorientation) ภาวะซึมเศรา (depression) และหมดสติ
(loss of conscious)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง (chronic effects)
(2.1) ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) เชน ผิวหนังมีลักษณะแหง (dry) แตก (cracked) และรอนแดง
(erythematous)
4.1.2

กลูตารัลดีไฮด (glutaraldehyde)

4.1.2.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองผิวหนัง (skin irritation)
(3) การระคายเคืองตา
(4) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ (central nervous system impairment)
(5) อาการแพตาง ๆ (sensitization)
4.1.2.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.2.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.3

คลอโรฟอรม (chloroform)
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4.1.3.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเสื่อมสมรรถภาพของตับ
(2) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
หมายเหตุ 1. หา มหญิ งมี ค รรภ ทํางานกั บสารนี้ เนื่ อ งจากสารมีผ ลต อความสมบู ร ณ ข อง
ตัวออน/ ทารกในครรภ (embryo/fetal damage)
2. กรณีการเสื่อมสมรรถภาพของตับ ใหสถานประกอบกิจการจัดใหมกี ารตรวจการ
ทํางานของตับ
4.1.3.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.3.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) การตรวจที่จําเปน (essentials of diagnosis)
(1.1) ชา เวี ยนศีร ษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจีย น งว งนอน ออนเพลีย มึน งง พูดติ ดอาง
เสียการทรงตัว รูสึกสับสน ภาวะซึมเศรา และหมดสติ
(1.2) สารพิษที่ขับออกมาจากตับ (liver toxin)
4.1.4

คีโตนและเมทิล เอททิล คีโตน (ketone and methyl ethyl ketone)

4.1.4.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(3) ระบบประสาทสวนปลายเสื่อมสมรรถภาพ (peripheral nervous system impairment)
(4) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.4.2 การตรวจประเมินการสัมผัส
เมทิล เอททิล คี โตน วิ เคราะหเมทิล เอททิล คี โตนในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิ น
2 mg/l (มิลลิกรัมตอลิตร))
4.1.4.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) การระคายเคื องทางเดิ น หายใจ (respiratory tract irritation) เชน ไอ จมูก และ
คอหอยแดง (sore nose and throat)
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(1.2) ชา เวี ยนศีร ษะ ปวดศีร ษะ คลื่น ไส อาเจี ย น งว งนอน ออนเพลีย มึน งง พูด ติ ด อาง
เสียการทรงตัว รูสึกสับสน ภาวะซึมเศรา และหมดสติ
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
4.1.5

(2.1) ผิวหนังอักเสบ เชน ผิวหนังมีลักษณะแหง แตก และรอนแดง
แนพธา (naphtha)

4.1.5.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
(3) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ (เกี่ยวกับอาการชัก)
4.1.5.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.5.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.6

เบนซิดีนและเกลือเบนซิดีน (benzidine and benzidine salt)

4.1.6.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) มะเร็งกระเพาะปสสาวะ (bladder cancer)
(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.6.2

การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)

4.1.6.3

การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)

4.1.7

เบนซีนและอนุพันธเบนซีน (benzene and benzene derivatives)

4.1.7.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)
(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.7.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
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(1) เบนซีน
(1.1) วิเคราะหสารแปรรู ปกรดเอส-เฟนิ ลเมอแคปทูริ ค (s-phenylmercapturic acid) ใน
ปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 25 g/g creatinine (ไมโครกรัมตอกรั ม
คริทินิน)) หรือ
(1.2) วิเคราะหสารแปรรูปกรดที, ที-มิวโคนิค (t, t-muconic acid) ในปสสาวะหลังเลิกกะ
(คามาตรฐานไมเกิน 500 g/g creatinine)
(2) ไซลีน (xylene) วิเคราะหสารแปรรูปกรดเมทิลฮิปปูริค (methylhippuric acid) ในปสสาวะหลัง
เลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 1.5 g/g creatinine (กรัมตอกรัมคริทินิน))
(3) โทลูอีน (toluene)
(3.1) วิเคราะหสารแปรรูปโอ-ครีซอล (o-cresol)* ในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไม
เกิน 0.3 mg/g creatinine (มิลลิกรัมตอกรัมคริทินิน)) หรือ
(3.2) วิเคราะหโทลูอีนในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 0.03 mg/l (มิลลิกรัมตอ
ลิตร)) หรือ
(3.3) วิ เ คราะห โ ทลู อี น ในเลื อ ด (blood) ก อ นเข า กะสุ ด ท า ยของสั ป ดาห ก ารทํ า งาน
(คามาตรฐานไมเกิน 0.02 mg/l)
หมายเหตุ * หมายถึง วิเคราะหดวยวิธีการทําใหสลายตัวโดยใชน้ํา (with hydrolysis)
(4) สไตรีน (styrene)
(4.1) วิเคราะหสารแปรรูปกรดแมนเดลิค (mandelic acid) รวมกับกรดเฟนิลไกลออกซีลิก
(phenylglyoxylic acid) ในปสสาวะหลังเลิก กะ (ค ามาตรฐานไมเกิ น 400 mg/g
creatinine) หรือ
(4.2) วิ เ คราะห ส ไตรี น ในเลื อ ดที่ ม าจากเส น เลื อ ดดํ า (venous blood) หลั ง เลิ ก กะ
(คามาตรฐานไมเกิน 0.2 mg/l)
4.1.7.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.8

เบนโซควินโนน (benzoquinone)

4.1.8.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
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(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง สีผมเปลี่ยน
4.1.8.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.8.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.9

บีส (คลอโรเมทิล) อีเทอร (bis (chloromethyl) Ether)

4.1.9.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) มะเร็งปอด (lung cancer)
4.1.9.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.9.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.10 บีตา – เนพทิลามีน (beta - naphthylamine)
4.1.10.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) มะเร็งกระเพาะปสสาวะ
4.1.10.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.10.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.11 โพรเพน (propane)
4.1.11.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การทํางานของหัวใจ (cardiac sensitization)
(2) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
4.1.11.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.11.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
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4.1.12 ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde)
4.1.12.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
(3) ความไวตออาการแพตาง ๆ
4.1.12.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.12.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) ไอ แนนหนาอก (chest tightness) หายใจไมสะดวก (shortness of breath)
(1.2) การระคายเคืองตา ซึ่งเปน สาเหตุใ หน้ําตาไหล (lacrimation) ตาแดง (redness) และ
ปวดตา (pain)
(1.3) การระคายเคืองผิวหนัง ผื่นแพสัมผัส (contact dermatitis)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) โรคหลอดลมอักเสบ (bronchitis) โรคหอบหืด (exacerbation of asthma)
4.1.13 ฟนอล (phenol)
4.1.13.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) ปอดถูกทําลาย (lung damage)
(3) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(4) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.13.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหฟนอลในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 250 mg/g creatinine)
4.1.13.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
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(1.1)

การระคายเคืองทางเดินหายใจ เชน ไอ จมูก และคอหอยแดง

(1.2)

การทําลายเนื้อเยื่อ (tissue destruction) เชน อาการตายของเซลลตับรวมกับอาการปวด
ในชองทอง (hepatic necrosis with abdominal pain) โรคดีซาน (jaundice) ผลการ
ตรวจการทํางานของตั บไมปกติ (abnormal liver function tests) อาการตายของ
เซลลตับรวมกับอาการไตวายเฉียบพลัน (kidney necrosis with acute renal failure)
ผิวหนังตายรวมกับแผลพุพองและไหม (skin necrosis with blisters and burns)

(1.3)

ชา เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน งวงนอน ออนเพลีย มึนงง พูดติดอาง
เสียการทรงตัว รูสึกสับสน ภาวะซึมเศรา และหมดสติ

(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1)

ผิวหนังอักเสบ เชน ผิวหนังมีลักษณะแหง แตก และรอนแดง

4.1.14 เมทานอล (methanol)
4.1.14.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ปวดศีรษะ
(2) ดวงตาถูกทําลาย (eye damage)
(3) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.14.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหเมทานอลในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 15 mg/l)
4.1.14.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.15 เมทิลีนคลอไรด (methylene chloride)
4.1.15.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การตีบตัวของหลอดเลือด (carboxyhemoglobinemia)
(2) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
4.1.15.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สํา หรั บเมทิ ลี น คลอไรด (methylene chloride) ให วิ เคราะหเ มทิ ลี น คลอไรด ใ นปส สาวะ
หลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 0.3 mg/l)
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4.1.15.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) การตรวจที่จําเปน
(1.1) อาการชาและตับเปนพิษ
4.1.16 เมทิลไอโซไซยาเนท (methyl isocyanate)
4.1.16.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.16.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.16.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.17 ไตรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene)
4.1.17.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(2) การเสื่อมถอยของกระบวนการการรับรู (cognitive decrements)
(3) ความเปนพิษของไต (renal toxicity)
4.1.17.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.17.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.18 อะครัยโลไนไตรล (acrylonitrile)
4.1.18.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง (lower respiratory tract irritation)
(3) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
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4.1.18.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.18.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) การระคายเคืองทางเดินหายใจและตามดวยอาการคลื่นไส เวียนศีรษะ และฉุนเฉียวงาย
(irritability)
(1.2) การชัก (convulsions) หมดสติยาวนาน (coma) และเสียชีวิต
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) คลื่นไส เวียนศีรษะ หวาดกลัว (apprehension) ออนเพลีย
4.1.19 อะซีโตน (acetone)
4.1.19.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
(3) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(4) ผลกระทบตอความสมบูรณของเม็ดเลือด (hematologic effects) เชน เม็ดเลือดขาวต่ํา
เกล็ดเลือดต่ํา
4.1.19.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหอะซีโตนในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 50 mg/l)
4.1.19.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.20 อะซีโตไนไตรล (acetonitrile)
4.1.20.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.20.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
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4.1.20.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.21 อีเทอร (ether)
4.1.21.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) การระคายเคืองผิวหนัง
(3) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(4) สมรรถภาพปอด (pulmonary function)
(5) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.21.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.21.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) ชา เวี ย นศีร ษะ ปวดศีร ษะ คลื่น ไส อาเจีย น งว งนอน ออนเพลีย มึน งง พูด ติด อาง
เสียการทรงตัว รูสึกสับสน ภาวะซึมเศรา และหมดสติ
(1.2) การระคายเคืองทางเดินหายใจ เชน ไอ จมูกและคอหอยแดง
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) ผิวหนังอักเสบ เชน ผิวหนังมีลักษณะแหง แตก และรอนแดง
4.1.22 เอทิลอะซิเตท (ethyl acetate)
4.1.22.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
4.1.22.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.22.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
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4.1.23 เอทิลีนไดคลอไรด (ethylene dichloride)
4.1.23.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเสื่อมสมรรถภาพของตับ
(2) คลื่นไส
4.1.23.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.23.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.24 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล (isopropyl alcohol) หรือ 2-โพรพานอล (2-propanol)
4.1.24.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) การระคายเคืองผิวหนัง
(3) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
(4) สมรรถภาพปอด
(5) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(6) การเสื่อมสมรรถภาพการทํางานของไต (kidney damage)
4.1.24.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหอะซีโตนในปสสาวะหลังเลิกกะของวันสุดทายของสัปดาหการทํางาน (คามาตรฐาน
ไมเกิน 40 mg/l)
4.1.24.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.25 เฮกเซนและอนุ พั น ธ ข องเฮกเซน (hexane and hexane derivatives) เช น ไซโคลเฮกซาโนน
(cyclohexanone)
4.1.25.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
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(3) การระคายเคืองตา
(4) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.1.25.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) เฮกเซน (n-hexane) วิเคราะหสารแปรรูป 2,5-เฮกซานีไดออล* (2,5-hexanedion) ในปสสาวะ
หลังเลิกกะของวันสุดทายของสัปดาหการทํางาน (คามาตรฐานไมเกิน 0.4 mg/l)
หมายเหตุ * หมายถึง วิเคราะหดวยวิธีการทําใหสลายตัวโดยไมใชน้ํา (without hydrolysis)
4.1.25.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.1.26 ไฮโดรควินโนน (hydroquinone)
4.1.26.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) ดวงตาถูกทําลาย
(3) ความไวตออาการแพตาง ๆ
4.1.26.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.1.26.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.2

สารเคมีอันตรายในกลุมกาซ ไดแก

4.2.1

คลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน (chlorine or chlorine compound)

4.2.1.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
4.2.1.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.1.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
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4.2.2

คารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide)

4.2.2.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การตีบตัวของหลอดเลือด
4.2.2.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหคารบอกซีฮีโมโกลบิน (carboxyhemoglobin) ในเลือดหลังเลิกกะ (ในคนที่ไมสูบบุหรี่
คามาตรฐานไมเกิน 3.5 % ของฮีโมโกลบิน )
(2) วิเคราะหคารบอนมอนอกไซดในสวนปลายของลมหายใจออก (end-exhaled air) หลังเลิกกะ
(คามาตรฐานไมเกิน 22.91 mg/m3 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) หรือ (20 สวนในลานสวน))
4.2.2.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) ปวดศีรษะ
(1.2) คลื่นไส
(1.3) สับสน (confusion)
(1.4) ภาวะหัวใจขาดเลือด (cardiac ischemia)
(1.5) หมดสติยาวนาน
(1.6) เซลลสมองขาดออกซิเจน (anoxic brain injury)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) การบาดเจ็บอื่นที่เกิดจากการขาดออกซิเจน (residual anoxic injury)
4.2.3

ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide)

4.2.3.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) สมรรถภาพปอด
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
4.2.3.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.3.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
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4.2.4

ฟอสยีน (phosgene)

4.2.4.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) ภาวะปอดบวมน้ํา (pulmonary edema)
(3) ภาวะถุงลมโปงพอง (pulmonary emphysema)
4.2.4.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) การถายภาพรังสีทรวงอก
4.2.4.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.2.5

ฟลูออรีนหรือสารประกอบฟลูออรีน (fluorine or fluorine compounds)

4.2.5.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
(3) การระคายเคืองผิวหนัง
4.2.5.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหฟลูออไรด (fluoride) ในปสสาวะกอนเขากะ (คามาตรฐานไมเกิน 3 mg/g creatinine)
(2) วิเคราะหฟลูออไรดในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน 10 mg/g creatinine)
4.2.5.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.2.6

ไวนิลคอลไรด (vinyl chloride)

4.2.6.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) มะเร็งปอด
(2) การเสื่อมสมรรถภาพของตับ
(3) การถายภาพรังสีทรวงอก
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4.2.6.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.6.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.2.7

ออกไซดของไนโตรเจน (oxides of nitrogen)

4.2.7.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
4.2.7.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.7.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) ปวดศีรษะ
(1.2) คลื่นไส
(1.3) หมดสติยาวนาน
(1.4) เซลลสมองขาดออกซิเจน
(1.5) ภาวะหัวใจหยุดเตน (cardiac arrest)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) การบาดเจ็บอื่นที่เกิดจากการขาดออกซิเจน
4.2.8

เอทิลีนออกไซด (ethylene oxide)

4.2.8.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดมะเร็งตาง ๆ (cancer)
(2) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
4.2.8.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
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4.2.8.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.2.9

แอมโมเนีย (ammonia)

4.2.9.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ดวงตาถูกทําลาย
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
4.2.9.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.9.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.2.10 ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide)
4.2.10.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(3) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(4) การทํางานของหัวใจ
(5) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.2.10.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.10.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) การระคายเคืองเยื่ อบุผิว และทางเดิ น หายใจ (mucous membrane and respiratory
irritation)
(1.2) หมดสติ
(1.3) เซลลสมองขาดออกซิเจน
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
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(2.1) การบาดเจ็บอื่นที่เกิดจากการขาดออกซิเจน
4.2.11 ไฮโดรเจนไซยาไนดหรือสารประกอบไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen cyanide or hydrogen cyanide
compound)
4.2.11.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) อาการเวียนศีรษะ
(3) อาการคลื่นเหียน (nausea)
(4) ผลกระทบตอตอมธัยรอยด (thyroid effect)
(5) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.2.11.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.2.11.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.3

สารเคมีอันตรายในกลุมฝุน ฟูม หรือผงโลหะ ไดแก

4.3.1

แคดเมียมหรือสารประกอบแคดเมียม (cadmium or cadmium compound)

4.3.1.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเสื่อมสมรรถภาพการทํางานของไต (kidney damage)
4.3.1.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหแคดเมียมในปสสาวะเวลาใดก็ได (คามาตรฐานไมเกิน 5 g/g creatinine)
(2) วิเคราะหแคดเมียมในเลือดเวลาใดก็ได (คามาตรฐานไมเกิน 5 g/l (ไมโครกรัมตอลิตร))
4.3.1.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) ไตวาย (renal failure)
(1.2) ปอดอักเสบเนื่องจากสารเคมี (chemical pneumonitis)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
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(2.1) ภาวะปสสาวะมีโปรตีน (proteinuria)
(2.2) โรคกระดูกนวม (osteomalacia)
(2.3) โรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema)
(2.4) โลหิตจางหรือเลือดนอย (anemia)
(2.5) ประสาทสัมผัสรับกลิ่นเสีย (anosmia)
(2.6) มะเร็งปอด
4.3.2

โคบอลตหรือสารประกอบโคบอลต (cobalt or cobalt compounds)

4.3.2.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) โรคหอบหืด
(2) สมรรถภาพปอด
(3) ผลกระทบตอกลามเนื้อหัวใจ (myocardial effects)
4.3.2.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหโคบอลตในปสสาวะหลังเลิกกะของวันสุดทายของสัปดาหการทํางาน (คามาตรฐาน
ไมเกิน 15 g/l)
(2) วิ เคราะหโคบอลต ในเลือดหลังเลิก กะของวั นสุดทายของสัปดาหการทํางาน (คามาตรฐาน
ไมเกิน 1 g/l)
4.3.2.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.3.3

โครเมียมหรือสารประกอบโครเมียม (chromium or chromium compound)

4.3.3.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) มะเร็งปอด
(3) การเกิดมะเร็งตาง ๆ
4.3.3.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหโครเมียมทั้งหมด (total chromium) ในปสสาวะหลังเลิกกะของวันสุดทายของสัปดาห
การทํางาน (คามาตรฐานไมเกิน 25 g/l)
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(2) วิเคราะหโครเมียมทั้งหมดในปสสาวะขณะที่เขากะ (คามาตรฐานไมเกิน 10 g/l)
4.3.3.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) โรคโพรงอากาศอักเสบ (sinusitis หรือ nasal septum perforation)
(1.2) ผิว หนั งอัก เสบจากการแพและการระคายเคื อง (allergic and irritant dermatitis)
แผลเปอยที่ผิวหนัง (skin ulcers)
(1.3) การระคายเคืองทางเดินหายใจ (respiratory irritation) โรคหลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
4.3.4

(2.1) มะเร็งปอด
เงิน (silver)

4.3.4.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดโรคอารไจเรีย
4.3.4.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.4.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.3.5

ซีลีเนียมหรือสารประกอบซีลีเนียม (selenium or selenium compound)

4.3.5.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
4.3.5.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.5.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) การระคายเคืองทางเดินหายใจ เยื่อบุผิว และผิวหนัง (respiratory, mucous membrane,
and skin irritation)
-29-

มอก. 2547-2555
(1.2) ผิวหนังไหม (skin burns)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) ออนเพลีย ความเหนื่อยออน (asstitude)
(2.2) ความผิดปกติของระบบยอยอาหาร (gastrointestinal complaints)
(2.3) ลมหายใจมีกลิ่นกระเทียมและรสหวาน (garlic odor of breath and sweat)
(2.4) ผิวหนังอักเสบ เล็บเปนหนองหรือเล็บขบ (paronychia) ผมรวง (alopecia)
4.3.6

ดีบุกหรือสารประกอบดีบุก (tin or tin compound)

4.3.6.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) โรคฝุนจับปอด (pneumoconiosis)
(3) อาการเวียนศีรษะ
(4) อาการคลื่นเหียน
(5) การระคายเคืองตา
(6) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.3.6.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.6.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ดีบุกอนินทรีย (inorganic tin)
(1.1) การระคายเคืองทางเดินหายใจและเยื่อบุผิว (respiratory and mucous membrane
irritation)
(1.2) เนื้องอกโรคฝุนจับปอด (ปอดแข็งจากผลแรดีบุก) (benign pneumoconiosis หรือ
stannosis)
(2) ดีบุกอินทรีย (organic tin)
(2.1) การระคายเคืองผิวหนังปานกลางถึงรุนแรง (mild to severe skin irritation)
(2.2) ปวดศีรษะ การมองเห็นไมชัดเจน (visual disturbances)
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(2.3) การชัก (seizures) หมดสติยาวนาน
4.3.7

ตะกั่วหรือสารประกอบตะกั่ว (lead or lead compounds)

4.3.7.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(2) ระบบประสาทสวนปลายเสื่อมสมรรถภาพ
(3) ผลกระทบตอความสมบูรณของเม็ดเลือด
4.3.7.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหตะกั่วในเลือดเวลาใดก็ได (คามาตรฐานไมเกิน 0.3 g/ml)
หมายเหตุ สตรี มีครรภ ควรควบคุมไมใหต ะกั่วในเลือด (มีคาเกิ น 0.1g/ml) เนื่ องจากจะมี
ผลกระทบตอเด็กในครรภ
4.3.7.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ตะกั่วอนินทรีย
(1.1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1.1) ปวดทอง (โคลิค) (abdominal pain (colic))
(1.1.2) โรคที่ทําใหเนื้อสมองเสื่อม (encephalopathy)
(1.1.3) เซลลเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis)
(1.1.4) ไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure)
(2) ตะกั่วอินทรีย
(2.1) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1.1) ออนเพลียและออนเปลี้ย (asthenia)
(2.1.2) ปวดขอและปวดกลามเนื้อ (arthralgias and myalgias)
(2.1.3) ความดันโลหิตสูง (hypertension)
(2.1.4) โลหิตจาง
(2.1.5) โรคปลายประสาทอักเสบ (กระแสประสาทสั่งการ) (peripheral neuropathy
(motor))
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(2.1.6) การรบกวนประสาทพฤติกรรมและโรคที่ทําใหสมองเสื่อมเรื้อรัง
(neurobehavioral disturbances and chronic encephalopathy)
(2.1.7) ความผิดปกติของภาวะเจริญพันธุ (impaired fertility)
(2.1.8) โรคขอตออักเสบและโรคไตที่เกิดจากเกาต (gout and gouty nephropathy)
(2.1.9) ไตวายเรื้อรัง (chronic renal failure)
(3) สารประกอบอัลคิลเลด (alkyl lead compound)
(3.1) ออนเพลียและความเหนื่อยออน
(3.2) ปวดศีรษะ
(3.3) คลื่นไสและอาเจียน
(3.4) ความผิด ปกติ ข องระบบทางจิ ต และประสาท (neuropsychiatric complaints) เช น
สูญเสียความทรงจํา (memory loss) ไมมีสมาธิ (difficulty in concentrating)
(3.5) คลั่ง (delirium) การชัก หมดสติยาวนาน
4.3.8

ทองแดงหรือสารประกอบทองแดง (copper or copper compound)

4.3.8.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตาง ๆ (irritation)
(2) กระเพาะอาหารและลําไส (gastrointestinal)
(3) โรคไขจากฟูมโลหะ (metal fume fever)
4.3.8.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.8.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.3.9

ทัลเลียมหรือสารประกอบทัลเลียม (thallium or thallium compound)

4.3.9.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ผมรวง
(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
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4.3.9.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.9.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) ผมรวง
(1.2) การปวดในระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal distress)
(1.3) อาการอ อ นแรงและชาที่ เ ริ่ ม จากส ว นปลายสู ส ว นต น แขนต น ขาและการหายใจ
(ascending paralysis) หมดสติยาวนาน
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) ผมรวง
(2.2) ออนแรง (weakness) และออนเพลีย
(2.3) โรคปลายประสาทอักเสบ
4.3.10 นิกเกิลหรือสารประกอบนิกเกิล (nickel or nickel compound)
4.3.10.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ผิวหนังอักเสบ
(2) การเกิดโรคฝุนจับปอด
(3) มะเร็งปอด
(4) ปอดถูกทําลาย
(5) มะเร็งจมูก (nasal cancer)
4.3.10.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.10.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) สารประกอบนิกเกิล (nickel compound (except nickel carbonyl))
(1.1) ผื่นแพสัมผัส (allergic contact dermatitis หรือ eczema)
(1.2) โรคโพรงอากาศอักเสบ (sinusitis)
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(1.3) โรคหอบหืด
(1.4) มะเร็งจมูกและมะเร็งปอด
(2) นิกเกิลคารบอนิล (nickel carbonyl)
(2.1) ปวดศีรษะ ออนเพลีย มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal
symptoms)
(2.2) หายใจลําบาก (dyspnea)
(2.3) ปอดอักเสบ (interstitial pneumonitis)
(2.4) เพอคลั่ง (delirium) และหมดสติยาวนาน
4.3.11 เบริลเลียมหรือสารประกอบเบริลเลียม (beryllium or beryllium compound)
4.3.11.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การแพตอสารเบริลเลียม (beryllium sensitization)
(2) การเกิดโรคเบริลีโอซีส
(3) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
(4) อาการแพตาง ๆ
4.3.11.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.11.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) สารประกอบเบริลเลียม
(1.1) โรคหลอดลมอักเสบ (tracheobronchitis) ปอดอักเสบ
(1.2) โรคปอดอักเสบเรื้อรังแบบที่เกิดเปนกอนเนื้อ (granulomatous pulmonary disease)
(1.3) ผิวหนังอับเสบ (แผลเปอยและเปนกอนเนื้อ) (dermatitis (ulceration and granulomas))
(1.4) มะเร็งปอด
(1.5) การระคายเคืองตา จมูก และคอ
4.3.12 ปรอทหรือสารประกอบปรอท (mercury or mercury compound)
4.3.12.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
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(1) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(2) ระบบประสาทสวนปลายเสื่อมสมรรถภาพ
(3) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.3.12.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิ เคราะหปรอทอนิ น ทรีย ทั้งหมด (total inorganic mercury) ในปสสาวะกอนเข ากะ (ค า
มาตรฐานไมเกิน 35 g/g creatinine)
(2) วิเคราะหปรอทอนินทรียทั้งหมดในเลือดหลังเลิกกะของวันสุดทายของสัปดาหการทํางาน (คา
มาตรฐานไมเกิน 15 g/l)
4.3.12.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ปรอทอนินทรีย (inorganic mercury) :
(1.1) ระบบหายใจลมเหลว (acute respiratory distress)
(1.2) การสั่นกระตุก (tremor)
(1.3) เหงือกอักเสบ สั่น และอารมณไมสมดุล (ขี้อาย (shyness) อารมณแปรปรวน
(emotional lability)
(1.4) การพบโปรตีนในปสสาวะ ไตวาย (renal failure)
(2) ปรอทอินทรีย (organic mercury) :
(2.1) ความผิดปกติดานจิตใจ (mental disturbances)
(2.2) ภาวะที่ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดปกติ (ataxia) ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ ง
(spasticity)
(2.3) ความรูสึกฟนเฝอ (paresthesia)
(2.4) การมองเห็นและการไดยินไมชัดเจน (visual and auditory disturbances)
4.3.13 พลวงหรือสารประกอบพลวง (antimony or antimony compound)
4.3.13.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองผิวหนัง
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
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4.3.13.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.13.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.3.14 แมงกานีสหรือสารประกอบแมงกานีส (manganese or manganese compound)
4.3.14.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
4.3.14.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.14.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) การตรวจที่จําเปน
(1.1) โรคอัมพาตชนิดสั่น (parkinsonism)
(1.2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavioral changes) โรคจิต (psychosis)
(1.3) กลุมอาการและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (respiratory symptoms and disease)
4.3.15 วาเนเดียมหรือสารประกอบวาเนเดียม (vanadium or vanadium compound)
4.3.15.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
4.3.15.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.15.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) การตรวจที่จําเปน
(1.1) การระคายเคืองทางเดินหายใจ
(1.2) โรคหอบหืด
(1.3) ลิ้นเปลี่ยนเปนสีเขียว (green discoloration of the tongue)
4.3.16 สังกะสีหรือสารประกอบสังกะสี (zinc or zinc compound)
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4.3.16.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(3) มะเร็งจมูก
(4) โรคไขจากฟูมโลหะ
4.3.16.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.16.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) สังกะสีออกไซด
(1.1) ปวดศีรษะ รูสึกรับรสโลหะในปาก (metallic taste)
(1.2) มีไข (fever) หนาวสั่น (chills) ปวดกลามเนื้อ (myalgia)
(1.3) ไอ เจ็บหนาอก (chest pain)
(2) สังกะสีคลอไรด
(2.1) แผลไหมที่ผิวหนังและตาอยางรุนแรง (severe skin and eye burns)
(2.2) การระคายเคืองทางเดินหายใจ
(2.3) ปอดบวม
4.3.17 สารหนูหรือสารประกอบสารหนู (arsenic or arsenic compound)
4.3.17.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) มะเร็งปอด
4.3.17.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิ เคราะหสารหนูอนิ นทรีย (inorganic arsenic) รว มกั บเมทิลเลตเมทาโบไลต (methylated
metabolites) ในปสสาวะวันสุดทายของสัปดาห (คามาตรฐานไมเกิน 35 g As/l)
4.3.17.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) ผลกระทบเฉียบพลัน
(1.1) คลื่นไส อาเจียน และอุจจาระรวง (diarrhea)
-37-

มอก. 2547-2555
(1.2) ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอยางมากในหลอดเลือด (intravascular hemolysis) โรคดีซาน
และปสสาวะออกนอย
(1.3) ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดลมเหลว (cardiovascular collapse)
(1.4) โรคปลายประสาทอักเสบ (จากสวนปลายสูสวนตน) (delay, ascending peripheral
neuropathy)
(2) ผลกระทบเรื้อรัง
(2.1) ตาปลา (hyperkeratosis) และสีผิวเขมขึ้น (hyperpigmentation หรือ melanosis)
(2.2) โรคปลายประสาทอักเสบ
(2.3) โลหิตจางหรือเลือดจาง
(2.4) โรคของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสวนปลาย (cardiac and peripheral vascular
disease)
(2.5) มะเร็งผิวหนังและปอด (skin and lung cancer) และมะเร็งของหลอดเลือดในตับ
(hepatic angiosarcoma)
4.3.18 เหล็ก (iron)
4.3.18.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองผิวหนัง
4.3.18.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.18.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.3.19 อะลูมิเนียมหรือสารประกอบอะลูมิเนียม (aluminium or aluminium compound)
4.3.19.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดโรคฝุนจับปอด
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
(3) การเกิดพิษที่ระบบประสาท (neurotoxicity)
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4.3.19.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.19.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(1) การตรวจที่จําเปน
(1.1) การระคายเคืองทางเดินหายใจ
(1.2) โรคหลอดลมอั ก เสบเรื้ อ รั ง (chronic bronchitis) และโรคพั ง ผื ด เกาะในปอด
(pulmonary fibrosis)
(1.3) ผิวหนังอับเสบ
(1.4) ความบกพรองเกี่ยวกับระบบประสาท (neurologic dysfunction)
4.3.20 ออสเมียมหรือสารประกอบออสเมียม (osmium or osmium compound)
4.3.20.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(3) การระคายผิวหนัง
4.3.20.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.3.20.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.4

สารเคมีอันตรายในกลุมกรด ไดแก

4.4.1

กรดซัลฟวริก (sulfuric acid)

4.4.1.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) สมรรถภาพปอด
4.4.1.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
4.4.1.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
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4.4.2

กรดแร (mineral acid)

4.4.2.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
(3) การระคายเคืองผิวหนัง
(4) สมรรถภาพปอด
4.4.2.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
4.4.2.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.4.3

กรดไนตริค (nitric acid)

4.4.3.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(2) การระคายเคืองตา
(3) โรคฟนกรอน (dental erosion)
4.4.3.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.4.3.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.5

สารเคมีอันตรายในกลุมสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก

4.5.1

สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต

4.5.1.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) อาการคลื่นเหียน
(2) อาการเวียนศีรษะ
(3) การระคายเคืองตา
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(4) การระคายเคืองผิวหนัง
(5) การเกิดมะเร็งตาง ๆ
(6) การทํางานของหัวใจ
(7) ระบบประสาทสวนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
(8) การเสื่อมสมรรถภาพของตับ
(9) การเสื่อมสมรรถภาพการทํางานของไต
4.5.1.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหไนโทรฟนอลทั้งหมด (total p-nitrophenol) ในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐาน
ไมเกิน 0.5 mg/g creatinine)
(2) วิเคราะหระดับสารพิษตกคาง (cholinesterase activity) ในเม็ดเลือดแดง (red blood cell) โดย
ใหผูตรวจกําหนดชวงเวลาการเก็บตัวอยางที่เหมาะสม (คามาตรฐานไมเกิน 70% ของพื้นฐาน
บุคคล (individual baseline))
4.5.1.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.5.2

สารกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท

4.5.2.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) อาการเวียนศีรษะ
(3) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.5.2.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.5.2.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6

สารเคมีอันตรายในกลุมอื่น ๆ ไดแก

4.6.1

คารบอนไดซัลไฟด (carbon disulfide)

4.6.1.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
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(1) ระบบประสาทสวนปลายเสื่อมสมรรถภาพ
(2) พยาธิสภาพจากการดูดซึมสารเคมีผานทางผิวหนัง
4.6.1.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) วิเคราะหสารแปรรูปกรด 2-กรดไธออกโซไธโซลิดีน-4-คารบอกซีลิค; ทีทีซีเอ
(2-thioxothiazolidine-4-Carboxylic acid; TTCA) ในปสสาวะหลังเลิกกะ (คามาตรฐานไมเกิน
0.5 mg/g creatinine)
4.6.1.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.2

ซิลิกา (silica)

4.6.2.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดโรคพังผืดในปอด
(2) มะเร็งปอด
4.6.2.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
(2) การถายภาพรังสีทรวงอก
4.6.2.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.3

ถานหิน (coal) และไอควันถานหิน

4.6.3.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดโรคพังผืดในปอด
(2) ปอดถูกทําลาย
4.6.3.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
(2) การถายภาพรังสีทรวงอก
4.6.3.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
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4.6.4

น้ํามันแร (mineral oil)

4.6.4.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) สมรรถภาพปอด
4.6.4.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
4.6.4.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.5

น้ํามันดิน (coal-tar pitch)

4.6.5.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดมะเร็งตาง ๆ
4.6.5.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.6.5.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.6

น้ํามันถานหิน (shale oil)

4.6.6.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดมะเร็งตาง ๆ
4.6.6.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.6.6.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.7

ฝุนฝาย (cotton dust) ปาน (flaz dust) และปอ (hemp dust)

4.6.7.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) อาการหอบหืด
4.6.7.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
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(2) การถายภาพรังสีทรวงอก
4.6.7.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.8

ฝุนไมและไอควันเผาไม (wood dust)

4.6.8.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) อาการหอบหืด
(2) สมรรถภาพปอด
(3) ความไวตออาการแพตาง ๆ
4.6.8.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.6.8.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.9

ฟอสฟอรัสหรือสารประกอบฟอสฟอรัส (phosphorus or phosphorus compound)

4.6.9.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนลาง
(2) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
(3) การระคายเคืองของกระเพาะอาหารและลําไส (gastrointestinal irritation)
(4) การระคายเคืองตา
(5) การระคายเคืองผิวหนัง
(6) การเสื่อมสมรรถภาพของตับ
4.6.9.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.6.9.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.10 ใยแกว (glass fiber)
4.6.10.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
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(1) การระคายเคืองทางเดินหายใจสวนบน
4.6.10.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
(2) การถายภาพรังสีทรวงอก
4.6.10.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.11 สารกลุมไดออกซิน (dioxin)
4.6.11.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การระคายเคืองตา
(2) การระคายเคืองผิวหนัง
(3) การเกิดมะเร็งตาง ๆ
4.6.11.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการตรวจ)
4.6.11.3 การตรวจผลกระทบทางรางกายอื่น ๆ
(ปจจุบันไมมีขอมูลเพิ่มเติม)
4.6.12 ใยหิน (asbestos)
4.6.12.1 การตรวจผลกระทบตอสุขภาพ
(1) การเกิดโรคฝุนจับปอด
(2) มะเร็งปอด
(3) การเกิดโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด
4.6.12.2 การตรวจเพื่อเฝาระวังการสัมผัส
(1) สมรรถภาพปอด
(2) การถายภาพรังสีทรวงอก
4.6.13 ฝุนอื่น ๆ
กรณีลูกจางปฏิบัติ งานเกี่ยวของกั บฝุนอื่นๆ ที่มีผลตอระบบทางเดิน หายใจ ใหสถานประกอบกิจการ
จัดใหมีการวัดปริมาตรอากาศหายใจใหกับลูกจาง ดูภาคผนวก ก.
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5. การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทางดานกายภาพ
5.1

การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
กรณี ที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจ การมีระดับเสียงที่ลูกจ างได รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 8 h ตั้งแต 85 dB(A) (เดซิเบล (เอ)) ขึ้นไป ใหสถานประกอบกิจการจัดใหมีการทดสอบสมรรถภาพ
การไดยินใหกับลูกจาง ดูภาคผนวก ข.

5.2

การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
กรณีลูกจางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแสงจาหรืองานทีใ่ ชสายตามากกวาปกติ ใหสถานประกอบกิจการจัดให
มีการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นใหกับลูกจาง ดูภาคผนวก ค.
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ภาคผนวก ก.
การวัดปริมาตรอากาศหายใจ
(ขอ 4.6.13 )
ก.1 การวัดปริมาตรอากาศหายใจ (spirometry) เปนการวัดปริมาตรอากาศที่หายใจเขาและออกจากปอด การวัด
ปริ มาตรอากาศหายใจนี้ สามารถบงถึงการเสื่อมของการทํางานของปอดก อนที่อาการแสดงทางคลินิ ก
(clinical symptom) จะเริ่มปรากฏ เนื่องจากปอดเปนอวัยวะที่มีความสามารถสํารองสูง (functional reserved)
อาการเหนื่อยจึงมักปรากฏหลังจากพยาธิสภาพ (pathology) ในปอดเกิดขึ้นมากแลว
ก.2 วัตถุประสงคของการวัด ปริมาตรอากาศหายใจ เพื่อวินิ จฉัย ประเมิน และติดตามผลการรักษาโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เชน โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดจากการทํางาน
ก.3 องคประกอบสําคัญของการจัดการวัดปริมาตรอากาศหายใจ
ก.3.1 เครื่องวัดมาตรอากาศหายใจ (spirometer)
ก.3.1.1

สมบัติของเครื่องวัดมาตรอากาศหายใจ
(1) ควรเปนไปตามมาตรฐานของสถาบันหรือองคกรซึ่งเปนที่ยอมรับ เชน American Thoracic
Tociety (ATS) (ดูตารางที่ ก.1) หรือ European Tespiratory Society (ERS)
(2) สามารถใชค าคาดคะเนความจุปอด (predicted normal values) ที่ต องการได โดยเฉพาะ
คาคาดคะเนที่ไดจากการสํารวจในคนไทย
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ตารางที่ ก.1 เกณฑมาตรฐานของเครื่องวัดมาตรอากาศหายใจ
(ขอ ก.3.1.1 (1))
ความตานทานและ
สัญลักษณการ
แรงดันกลับ(resistance
ทดสอบ (test signal)
และ back pressure)
กระบอกฉีดยา
ปริมาตร 3 ลิตร
เพื่อสอบเทียบ
(3-L Cal syringe)

ชวงอัตรา
การไหล (l/s)

เวลา (s)

0.5 ลิตร ถึง 8 ลิตร +3% ของคาที่อานได
หรือ 0.5 ลิตร ถึง 8 ลิตร +0.05 ลิตร
ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา

0 ถึง 14

30

ความจุปอดสูงสุด (forced 0.5 ลิตร ถึง 8 ลิตร +3% ของคาที่อานได
vital capacity, FVC)
หรือ 0.5 ลิตร ถึง 8 ลิตร +0.05 ลิตร
ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา

0 ถึง 14

15

นอยกวา 1.5 ซม.น้ํา/
ลิตร/วินาที

24 รูปคลื่นมาตรฐาน
ของปริมาตร-เวลา
(24 volume-time
standard waveforms)
กระบอกฉีดยา
ปริมาตร 3 ลิตร
เพื่อสอบเทียบ

ปริมาตรอากาศสูงสุด
0.5 ลิตร ถึง 8 ลิตร +3% ของคาที่อานได
ณ เวลาใด ๆ (forced
หรือ 0.5 ลิตร ถึง 8 ลิตร +0.05 ลิตร
expiratory volume, FEVt) ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา

0 ถึง 14

1

นอยกวา 1.5 ซม.น้ํา/
ลิตร/วินาที

24 รูปคลื่นมาตรฐาน
ของปริมาตร-เวลา

-

-

แบคเอ็กซทราโพเลชั่น
(back extrapolation)

-

อัตราไหลของอากาศสูงสุด ความแมนยํา +10% ของคาที่อานไดหรือ
จากการหายใจออก (peak +0.4 l/s ขึน้ อยูกับจํานวนใดสูงกวา
expiratory flow, PEF)
ความเที่ยงตรง +5% ของคาที่อานไดหรือ
+0.2 l/s ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา

0 ถึง 14

-

เหมือน FEV1

26 รูปคลื่นมาตรฐาน
ของอัตราไหล-เวลา
(26 flow-time
standard waveforms)

คาเฉลี่ยของอัตราการเปา 7. l/s +5% ของคาที่อานได หรือ
ในชวงความจุรอยละ
7. l/s +0.2 l/s ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา
25 – 75 ของความจุปอด
สูงสุด (FEF25-75%)

+14

15

เหมือน FEV1

24 รูปคลื่นมาตรฐาน
ของปริมาตร-เวลา

15

เหมือน FEV1

การยืนยันจาก
บริษัทผูผลิต

การทดสอบ
ความจุปอดปกติ
(vital capacity, VC)

เวลาเริ่มตน (Time zero)

ชวง/ความแมนยํา (ที่ BTPS)

เวลาจากจุดที่เริ่มวัด FEVt

ปริมาตร (volume, V)

+14. l/s +5% ของคาที่อานได หรือ
+14. l/s + 0.2 l/s ขึ้นอยูกับจํานวนใด
สูงกวา

0 ถึง 14

ปริมาตรอากาศสูงสุดที่
หายใจภายในเวลา 1 นาที
(maximum voluntary
ventilation (MVV)

250 l/min ที่ปริมาตรหายใจปกติ (Tidal
Volume : TV) 2 l ภายใน +10% ของคา
ที่อานได หรือ 250 l/min +15% l/min
ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา

+14
+3%
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ก.3.1.2

หลักการการสอบเทียบเครื่องวัดมาตรอากาศหายใจ มีดังนี้
(1) สอบเทียบเครื่องกอนการใชงานทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
(2) หากมีการใชงานติดตอกันเปนเวลานาน ตองสอบเทียบเครื่องทุก 4 h
(3) ถามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้นสัมพัทธของอากาศ ตองคอย
เปลี่ยนคาตาง ๆ เหลานี้ในเครื่องดวย ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนคาแลวจะตองทําการสอบเทีย บ
เครื่องใหมทุกครั้ง
(4) ควรมีการตรวจสอบเครื่องดวยการวัดคาตาง ๆ ของเครื่องจากคนปกติที่ทราบคาตาง ๆ อยูแลว
เปรียบเทียบกับเครื่องวั ดมาตรอากาศหายใจอื่น ๆ ภายในหองปฏิบัติ การเดียวกั น อย างนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการตรวจสอบความแมนยํา

ก.3.1.3

การทดสอบที่ไดจากการการวัดปริมาตรอากาศหายใจอยางนอยตองประกอบดวย 5 คา ดังนี้
(1) ความจุปอดสูงสุด (forced vital capacity, FVC) เปนปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจออก
อยางเร็วและแรงเต็มที่จนสุด จากตําแหนงที่หายใจเขาเต็มที่ มีหนวยเปนลิตรที่ BTPS
(2) ปริมาตรอากาศสูงสุดในวินาทีแรก (forced expiratory volume in one second, FEV1) เปน
ปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอยางเร็วและแรงเต็มที่ จาก
ตําแหนงหายใจเขาเต็มที่ FEV1 นี้มีหนวยเปนลิตรที่ BTPS นอกจากนี้ พบวา FEV1 เปนขอมูลที่
ใชบอยที่สุดในการวัดปริมาตรอากาศหายใจ
(3) ปริมาตรอากาศในวินาทีแรกตอความจุปอดสูงสุด (FEV1/FVC) คํานวณไดจากการนําคา FEV1
หารดวยคา FVC และคูณดวย 100 มีหนวยเปน % หรือเรียกวา % ปริมาตรอากาศสูงสุดในวินาที
แรก (percent FEV1, %FEV1) ใชเปนขอมูลที่ดีที่สุดเพื่อแสดงถึงการอุดกั้นของหลอดลม
(4) คาเฉลี่ยของอัตราการเปาในชวงความจุ 25% ถึง 75% ของความจุปอดสูงสุด (forced expiratory
flow at 25% – 75% of FVC, FEF25 – 75 %) เปนคาเฉลี่ยของอัตราการไหลของอากาศในชวง
กลางของ FVC มีหนวยเปน l/min ที่ BTPS การทดสอบนี้มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงใน
หลอดลมขนาดเล็กที่มีเสนผานศูนยกลางต่ํากวา 2 mm ขอเสีย คือ ทําซ้ํา (reproduce) เหมือน
FEV1 ไมได มีความจําเพาะต่ํา และยากตอการแปลผลกรณีที่มีการลดลงของ FEV1หรือ FVC
(5) อัตราไหลของอากาศสูงสุดจากการหายใจออก (peak expiratory flow, PEF) เปนอัตราการไหล
ของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด จะเกิดขึ้นในชวงตนของการหายใจออกอยางเร็วและแรงเต็มที่
จากตําแหนงหายใจเขาเต็มที่ มีหนวยเปน l/min หรือ l/s ที่ BTPS อยางไรก็ตาม คา PEF นี้อาจ
วัดไดดวยเครื่องมือที่เรียกวา เครื่องวัดอัตราการไหลสูงสุดของลมหายใจออก (Wright peak
flow meter) หรือ peak flow meter เชน มินิไรท (mini – Wright)
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หมายเหตุ คาตาง ๆ ที่ไดจากการทดสอบการวัดปริมาตรอากาศหายใจตองรายงานที่ BTPS
เพราะหากไมไดรายงานที่ BTPS คาที่ไดจะต่ํากวาความเปนจริง
ก.3.1.4

นอกจากนี้ ผลการทดสอบที่ ได ต องแสดงออกมาในรู ป ของกราฟสไปโรแกรม (spirogram)
อยางนอย 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) กราฟผลการทดสอบในรูปของปริมาตร – เวลา (volume – time curve) ดังรูปที่ ก.1
ปริมาตร (l)
ลมหายใจออกสูงสุด
maximum breath out
ปริมาตรสูงสุดในวินาทีแรก
forced expiratory volume, 1st second, FEV1
คาเฉลี่ยของอัตราการเปาในชวงความจุ 25% ถึง 75%
forced expiratory flow at 25-75%, FEF 26-75%

จุดเริ่มตน
(เวลาเริ่มตน)

ความจุปอดสูงสุด
forced vital capacity, FVC

เวลา (s)

รูปที่ ก.1 กราฟผลการทดสอบในรูปของปริมาตร – เวลา
(ขอ ก.3.1.4 (1))
(2) กราฟผลการทดสอบในรูปของอัตราการไหล – ปริมาตร (flow – volume curve) ดูรูปที่ ก.2
อัตราการไหล
(l/min)

ความจุปอดปกติ
(vital capacity)
FEV
FEV 50%
FEV 75%
ปริมาตร (l)

รูปที่ ก.2 กราฟผลการทดสอบในรูปของของอัตราการไหล – ปริมาตร
(ขอ ก.3.1.4 (2))
หมายเหตุ กราฟรู ปที่ ก.2 ดั ดแปลงมาจากรู ปที่ 2 flow-volume curve ในแนวทางการตรวจ
สมรรถภาพปอด (สไปโรเมตรีย) โดยสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย
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ก.3.1.5

คาคาดคะเนความจุปอด
สําหรับคาที่วัดไดจากการวัดปริมาตรอากาศหายใจนํามาเปรียบเทียบกับคาคาดคะเนของคนปกติทมี่ ี
ความสูง อายุ เพศ และเชื้อชาติเดียวกับผูปวยนั้น ๆ คาคาดคะเนที่ใชกันโดยทั่วไป ไดแก
(1) สมการศิริราช (spiro-thai program (version 2.0)) เปนคามาตรฐานสมรรถภาพปอดในคนไทย(1)
(2) สมการนุดสัน (Knudson) เปนคามาตรฐานสมรรถภาพปอดของคนสหรัฐอเมริกา และสมการ
ควอนจา (Quanjer) เปนคามาตรฐานสมรรถภาพปอดของคนยุโรป ซึ่งจะตองลดคาของสมการ
ทั้งสองนี้ลง 10% ถึง 15%
(3) สมการ ดร.ลิ้ม (Lam) เปนคาปกติของคนจีนในฮองกง
หมายเหตุ (1) จากสมการศิริราช คา FVC และ FEV1 จะเปน 84% ของคาสหรัฐอเมริกา (สมการ
นุดสัน) และ 90% ของคายุโรป (สมการควอนจา) แตใกลเคียงกับคาของฮองกง
(สมการ ดร.ลิ้ม) ซึ่งคณะผูวิจัยเชื่อวาคาปกติจากการศึกษานี้เชื่อถือได ครอบคลุม
กลุมอายุ ข องผูปว ยที่มารั บการทดสอบในโรงพยาบาล และควรเปน ค าปกติ ที่
นําไปใชในการแปลผลการวัดปริมาตรอากาศหายใจในประชากรไทย

ก.3.2 ผูวั ด ปริ มาตรอากาศหายใจ ควรมีคุ ณ สมบัติ ต ามภาคผนวก ง. และสิ่งที่ผูวั ด ปริ มาตรอากาศหายใจ
ควรปฏิบัติ มีดังนี้
(1) ศึกษาคูมือการใชงานของเครื่องอยางละเอียด
(2) ทําการสอบเทียบเครื่องอยางถูกตองตามวิธีเปนประจํา
(3) ทําการทดสอบคาตาง ๆ ตามวิธีอยางเครงครัด ถูกตอง และแมนยํา
(4) ควรมีการบันทึกความผิดปกติ สภาวะ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขณะทําการทดสอบ กรณี
มีความผิดปกติ ใหทดสอบวาเปนความผิดปกติจริงหรือเกิดจากความไมเขาใจวิธีการทดสอบ เพื่อ
ประโยชนของแพทยในการวิเคราะหขอมูล
(5) ควรทําสมุด สําหรั บบัน ทึก ข อมูลตาง ๆ ของเครื่ อง เชน ค าสอบเทีย บของเครื่ องในแต ละครั้ ง
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องและวิธีการแกไข เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาตอไป
ก.3.3 ผูรับการวัดปริมาตรอากาศหายใจ ควรเตรียมตัวกอนรับการทดสอบ ดังนี้
(1) งดออกกําลังกาย กอนทดสอบอยางนอย 30 min
(2) หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญจนเปนเหตุใหอิ่มจัด กอนทดสอบอยางนอย 2 h
(3) ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล กอนการทดสอบอยางนอย 4 h
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(4) หยุดสูบบุหรี่ กอนทดสอบอยางนอย 2 h
(5) หยุดยาขยายหลอดลม
(6) ไมควรสวมเสื้อที่รัดทรวงอกและทอง
ก.3.4 ขอหามในการวัดปริมาตรอากาศหายใจ
(1) ไอเปนเลือด
(2) ภาวะลมรั่วในชองเยื่อหุมปอดที่ยังไมไดรับการรักษา
(3) ระบบหลอดเลือดหรือหัวใจทํางานไมเต็มที่ (recent myocardial infraction หรือ pulmonary
embolism)
(4) เสนเลือดแดงโปง (aneurysm) ในทรวงอก ทอง หรือสมอง
(5) เพิ่งไดรับการผาตัดชองอกหรือชองทอง
(6) เพิ่งไดรับการผาตัดตา เชน ผาตัดลอกตอกระจก
(7) ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชน วัณโรคปอดระยะติดตอ
(8) สตรีมีครรภ (ยกเวนบางรายที่จําเปน)
(9) ผูที่มีอาการเจ็บปวย ที่อาจมีผลตอการทดสอบสไปโรเมทรีย เชน คลื่นไส อาเจียนมาก
ก.3.5 ภาวะแทรกซอนจากการวัดปริมาตรอากาศหายใจ
(1) ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ
(2) เวียนศีรษะ มึนงง และในบางรายอาจมีอาการหมดสติได
(3) อาการไอ
(4) หลอดลมตีบ โดยเฉพาะในผูปวยหืด หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่ยังควบคุมอาการไมไดดี
(5) เจ็บหนาอก
(6) ภาวะลมรั่วในชองเยื่อหุมปอด
(7) ขาดออกซิเจน จากการหยุดหายใจชั่วคราวระหวางการตรวจ
(8) การติดเชื้อตาง ๆ
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ภาคผนวก ข.
การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
(ขอ 5.1)
ข.1 การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน เปนการทดสอบความสามารถในการไดยินของหูแตละขางทั้ง 2 ขางโดย
ใชเครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยิน (audiometer) เพื่อวัดระดับการไดยิน (hearing threshold) ทางอากาศ
ดวยเสียงบริสุทธิ์ (pure-tone air-conduction) ที่ความถี่ 500 Hz (เฮิรตซ) 1 000 Hz 2 000 Hz 3 000 Hz 4 000
Hz 6 000 Hz และ 8 000 Hz ซึ่งทําการทดสอบโดยนั กโสตสัมผัสวิ ทยา (audiologist) หรือผูที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิธีการทดสอบสมรรถภาพการไดยินและการใชเครื่องมือซึ่งไดรับการรับรองหลักสูตร
โดยกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ข.2 วัตถุประสงคของการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
ข.2.1 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานดานระดับการไดยินของลูกจางที่เข าปฏิบัติงานใหมในบริเวณที่มีเสียงดังเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 h ตั้งแต 85 dB(A) ขึ้นไป
ข.2.2 เพื่อเปน การค น หาปญ หาการสูญ เสีย การได ยิ น ในระยะเริ่ มต น ของลูก จ างและใชเปน ข อมูลในการ
วางแผนการปองกันการสูญเสียการไดยินในสถานประกอบกิจการ
ข.2.3 เพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินผลโครงการอนุรักษการไดยินของสถานประกอบกิจการ
ข.2.4 เพื่อติดตามผลการควบคุมปองกันการสูญเสียการไดยิน
ข.3 องคประกอบสําคัญของการจัดการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
ข.3.1 หองทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
เพื่อปองกันเสียงรบกวนในขณะทําการทดสอบ หนวยงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางานของกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration;
OSHA) ไดกําหนดมาตรฐานระดับเสียงของหองทดสอบสมรรถภาพการไดยิน ดังตารางที่ ข.1
ตารางที่ ข.1 แสดงมาตรฐานระดับเสียงขั้นสูงในหองทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
(background sound pressure level) สําหรับการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
(ขอ ข.3.1)
ความถี่ (Hz)
ระดับเสียง (dB)

500
40

1 000
40

2 000
47

4 000
57

8 000
62

หมายเหตุ ระดับความดันเสียง (sound pressure level) 0 dB มีคาเทากับความดันเสียง (sound pressure)
0.0002 ไดน (dyne) ตอตารางเซนติเมตร
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อยางไรก็ตาม เมื่อสถานประกอบกิจการไดคัดเลือกหองที่จะใชทดสอบสมรรถภาพการไดยินแลวตองทํา
การวัดระดับเสียงขั้นสูง (background noise) ในหองกอนทําการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน โดยวัดใน
สภาพการใช ง านและช ว งเวลาที่ ห อ งน า จะมี เ สี ย งรบกวนสู ง ที่ สุ ด เช น เป ด พั ด ลมดู ด อากาศ
เปดเครื่องปรับอากาศตามสภาพการใชงานปกติ หรือดานขางหองถามีการใชงานเครื่องจั กรก็ใหเดิ น
เครื่องจักรนั้น ๆ ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาหองที่ใชทดสอบสมรรถภาพการไดยินมีความเหมาะสม
หรือไม สําหรับการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนใหใชเครื่องวัดความดังเสียง (sound level meter) แบบ
แยกยานความถี่ได โดยตรวจวัดที่ระดับศีรษะของผูรับการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน หากผลการ
ตรวจวัด พบวา มีระดับเสียงรบกวนที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งสูงกวาระดับเสียงในตารางที่ ข.1 ขางต น
แสดงวาหองนั้นไมเหมาะสมที่จะกําหนดใหเปนหองทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
ข.3.2 เครื่องวัดมาตรการไดยิน (audiometer)
เครื่องทดสอบการไดยินที่ใช ตองเปนเครื่องวัดมาตรการไดยินชนิดพัลส-โทน (pulsed-tone audiometer)
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ANSI/ASA S3.6
เครื่องวัดมาตรการไดยินตองมีการทดสอบเครื่องกอนการใชงาน ดังนี้
ข.3.2.1

การทดสอบการฟง (listening check หรือ function check) เปนการทดสอบปุมการทํางานตาง ๆ ที่
ครอบหูฟง สายไฟ ไมโครโฟน การทดสอบนี้ควรทํากอนการใชงานทุกครั้ง

ข.3.2.2

การทดสอบโดยใชกลุมตัวอยาง (subject test หรือ biological test) เปนการทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินในคนที่มีการไดยินคงที่และมีระดับการไดยินไมเกิน 25 dB ทุกยานความถี่และนําผลการ
ทดสอบสมรรถภาพการไดยินไปเปรียบเทียบกั บผลการทดสอบที่ทราบคาแลวของผูทดสอบคน
เดียวกัน หากพบวามีระดับการไดยินแตกตางกันมากกวา 10 dB ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งตองสง
เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยินไปทําการสอบเทียบอยางละเอียดตอไป การทดสอบนี้ควรทํา
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

ข.3.2.3

การสอบเทียบเบื้องตน (basic calibration) เปนการสอบเทียบโดยใชเครื่องวัด เสียง ชุด วิเคราะห
ความถี่ และชุดข อต อ (coupler) ที่ไดมาตรฐาน และตองดํ าเนิ นการโดยผูชํานาญการและมีหอง
สอบเทีย บที่ได มาตรฐาน สําหรับขั้น ตอนการสอบเทียบจะมีก ารตรวจสอบความดังของเสีย งที่
ครอบหูฟงแตละขางที่ยานความถี่ตั้งแต 500 Hz ถึง 8 000 Hz โดยปรับปุมปรับระดับเสียงเครื่อง
ทดสอบสมรรถภาพการไดยินไวที่ 70 dB แลวลดระดับเสียงลงครั้งละ 10 dB จดบันทึกคาที่อานได
จากเครื่องวัดเสียงทุก 10 dB ที่ลดลงในเครื่องตรวจวัดการไดยินและเครื่องทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินควรอานคาไดลดลง 10 dB ตรงกัน หากพบวาที่ระดับเสียงใด ๆ เบี่ยงเบนไปมากกวาหรื อ
เทากับ 15 dB ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งตองทําการสอบเทียบอยางละเอียด (exhaustive calibration)
เพื่อปรับคาความดังเสียงของเครื่องวัดมาตรการไดยินใหมเพื่อใหไดตามมาตรฐานที่ติดมาพรอมกับ
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เครื่องวัดมาตรการไดยิน การสอบเทียบนี้ควรทําอยางนอยทุก 2 ป หรือเมื่อพบความผิดปกติจากการ
ตรวจสอบกอนใชงาน
ข.3.3 ผูทดสอบสมรรถภาพการไดยิน ควรมีคุณสมบัติตามภาคผนวก ง. และสิ่งที่ผูทดสอบสมรรถภาพการ
ไดยินควรปฏิบัติ มีดังนี้
(1) ศึกษาคูมือการใชงานของเครื่องอยางละเอียด
(2) ทําการสอบเทียบเครื่องอยางถูกตองตามวิธีเปนประจํา
(3) ทําการทดสอบคาตาง ๆ ตามวิธีอยางเครงครัด ถูกตอง และแมนยํา
(4) ควรมีการบันทึกความผิดปกติ สภาวะ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขณะทําการทดสอบ กรณีมี
ความผิดปกติ ใหทดสอบวาเปนความผิดปกติจริงหรือเกิดจากความไมเขาใจวิธีการทดสอบ เพื่อ
ประโยชนของแพทยในการวิเคราะหขอมูล
(5) ควรทําสมุดสําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ ของเครื่อง เชน คาสอบเทียบของเครื่องในแตละครั้ง ปญหา
ที่เกิดขึ้นกับเครื่องและวิธีการแกไข เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาตอไป
(6) ควรจัดที่นั่งใหผูรับการทดสอบ หันไปทางดานขางของผูทดสอบ และผูทดสอบสามารถมองเห็น
ปฏิกิริยาของผูรับการทดสอบขณะที่ทดสอบได เชน การขยับมือ แขน ศีรษะ
ข.3.4 ผูรับการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน ควรเตรียมตัวกอนรับการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน ดังนี้
ข.3.4.1

สภาพรางกายปกติ ไมเปนไขหวัดหรือหูอื้อ

ข.3.4.2

ไมสัมผัสเสียงดังกอนเขารับการทดสอบสมรรถภาพการไดยินทั้งจากที่บานหรือที่ทํางานอยางนอย
ที่สุด 12 h เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหูตึงที่เกิดขึ้นชั่วคราว โดยทั่วไปในทางปฏิบัติมักจะทําการทดสอบใน
วันจันทรที่เปนวันแรกของสัปดาหการทํางาน เพื่อใหลูกจางไดหยุดรับฟงเสียงดังในวันหยุดประจํา
สัปดาห

ข.3.4.3

ระหวางรอการทดสอบ หากมีความจําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงดัง ใหลูกจางสวมใส
อุปกรณลดเสียง (ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง) ที่สามารถลดเสียงไมใหหูของลูกจางสัมผัส
เสียงดังเกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียง และอนุญาตใหเขาไปปฏิบัติงานไดไมเกิน 4 h
เทานั้น

ข.3.4.4

ผูรับการทดสอบ ควรออกจากที่ที่มีเสียงดังกอนถึงเวลาทดสอบสมรรถภาพการไดยินอยางนอย
15 min และมาถึงหองทดสอบสมรรถภาพการไดยินกอนอยางนอย 5 min เพื่อเตรียมความพรอม
กอนการทดสอบ
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ภาคผนวก ค.
การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
(ขอ 5.3)
ค.1 การปฏิบัติงานของลูกจางบางอาชีพ จําเปนตองมีสมรรถภาพการมองเห็นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา
เพื่อใหทําใหงานมีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน เชน การประกอบชิ้นงาน การแยกสี การขับ
รถโฟรคลิฟท ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดใหมีการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นเพื่อตรวจสอบความสามารถใน
การใชสายตาของลูกจางรวมถึงเฝาระวังอาการผิด ปกติ ที่เกิด เนื่องจากการประกอบอาชีพของลูกจ าง ซึ่ง
รายการที่ควรทดสอบอยางนอย ไดแก
ค.1.1 ความคมชัดในการมองเห็น (near and distance visual acuity) หรือการทดสอบสายตาสั้น ยาว เอียง
ค.1.2 การแยกสี (color vision) หรือการตรวจตาบอดสี
ค.1.3 การกะระยะความลึก (depth perception) หรือการมองภาพ 3 มิติ
ค.1.4 ความสามารถในการมองเห็นในแนวระนาบทั้งใกลและไกล (lateral phorias for near and distance)
ค.1.5 ความสามารถในการมองเห็นในแนวตั้ง (vertical phorias for near and distance)
ค.1.6 การตรวจลานสายตา (vision field) หรือการมองเห็นภาพไดกวางมากนอยเพียงใด
ค.2 วัตถุประสงคของการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ค.2.1 เพื่อประเมินความสามารถในการมองเห็นวาสายตาเหมาะสมกับงานที่ทําหรือไม
ค.2.2 เพื่อคนหาปญ หาการมองเห็น ในระยะเริ่มตนของลูกจ างและใชเปนขอมูลในการวางแผนปองกั นใน
สถานประกอบกิจการ
ค.2.3 เพื่อเปนเครื่องมือประเมินผลการควบคุมมาตรฐานความเขมขนของแสงสวางในสถานประกอบกิจการ
ค.3 องคประกอบสําคัญของการจัดการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ค.3.1 หองทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ค.3.1.1

มีความเขมแสงไมต่ํากวา 400 lx (ลักซ)

ค.3.1.2

มีการระบายอากาศที่ดี

ค.3.2 เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ค.3.2.1 ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานสากลกําหนด
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ค.3.2.2 สามารถตรวจสมรรถภาพสายตาเบื้องตนได
ค.3.2.3 มีความเที่ยงตรงในการตรวจวัด
ค.3.2.4 ใชงานไดงาย
ค.3.3 ผูทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น ควรมีคุณสมบัติตามภาคผนวก ง. และสิ่งที่ผูทดสอบสมรรถภาพการ
มองเห็นควรปฏิบัติ มีดังนี้
ค.3.3.1

ศึกษาคูมือการใชงานของเครื่องอยางละเอียด

ค.3.3.2

ทําการสอบเทียบเครื่องอยางถูกตองตามวิธีเปนประจํา

ค.3.3.3

ทําการทดสอบคาตาง ๆ ตามวิธีอยางเครงครัด ถูกตอง และแมนยํา

ค.3.3.4

ควรมีการบันทึกความผิดปกติ สภาวะ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขณะทําการทดสอบ กรณีมี
ความผิดปกติ ใหทดสอบวาเปนความผิดปกติจริงหรือเกิดจากความไมเขาใจวิธีการทดสอบ เพื่อ
ประโยชนของแพทยในการวิเคราะหขอมูล

ค.3.3.5

ควรทําสมุดสําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ ของเครื่อง เชน คาสอบเทียบของเครื่องในแตละครั้ง ปญหา
ที่เกิดขึ้นกับเครื่องและวิธีการแกไข เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาตอไป

ค.3.4 ผูรับการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น ควรเตรียมตัวกอนรับการทดสอบ ดังนี้
ค.3.4.1

สภาพดวงตาไมเปนอุปสรรคตอการมองเห็น เชน ตาเจ็บ ตาแดง

ค.3.4.2

สายตาไมลาหรือพรามัวจากงานที่กําลังทําอยู

ค.3.4.3

ผูที่สวมแวนสายตาใหนําแวนสายตามาดวย เพื่อทดสอบแวนสายตาที่ใชอยูวามีความเหมาะสมกับ
การทํางานหรือไม

ค.3.4.4

ควรพักจากปฏิบัติงานกับแสงจา 8 h ถึง 12 h

ค.3.4.5

มีสมาธิและเขาใจคําสั่ง หากสงสัยใหถามผูทดสอบ และบอกผลทดสอบใหชัดเจน
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ภาคผนวก ง.
คุณสมบัติของผูทดสอบสมรรถภาพรางกายและตรวจรางกาย
(ขอ ก.3.2 ขอ ข.3.3 และขอ ค.3.3)
เพื่อใหการวัดสมรรถภาพการไดยิน การวัดปริมาตรอากาศหายใจ การวัดสมรรถภาพการมองเห็น และการวัดผล
กระทบจากสารเคมี ไดผลที่แมนตรง ผูทําการทดสอบตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
ง.1 ผูทดสอบสมรรถภาพการไดยิน
ง.1.1 เปนผูที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือหลักสูตรสุขศาสตรอุตสาหกรรม หรือพยาบาล
อาชีวอนามัย หรือแพทยอาชีวเวชศาสตร หรือนักโสตสัมผัสวิทยาหรือผานการอบรมหลักสูตรที่ไดรับ
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทา
ง.1.2 ควรเปนบุคคลที่ผานการฝก อบรมและแนะนําเกี่ยวกับวิ ธีการใชเครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยิ น
อยางละเอียดและถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิตและหลักวิชาการ สามารถใชงานเครื่องมือ และทําการ
บํารุ งรั ก ษา เพื่อใหเครื่ องทดสอบสมรรถภาพการได ยิ นอยู ในสภาพที่สมบูรณ ใหผลการตรวจวั ด ที่
ถูกตองแมนยํา และไดมาตรฐานตลอดอายุการใชงานของเครื่อง
ง.2 ผูวัดปริมาตรอากาศหายใจ
ง.2.1 ควรเปน ผูที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย หรือหลัก สูตรสุขศาสตรอุตสาหกรรมหรื อ
พยาบาลอาชีวอนามัย หรือแพทยอาชีวเวชศาสตร หรือผานการฝกอบรมจากสมาคมอุรเวชชแหงประเทศ
ไทยหรื อ สถาบัน ที่ ส มาคมอุ ร เวชช แ หง ประเทศไทยหรื อ สํ านั ก โรคจากการประกอบอาชีพ และ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรคใหการรับรอง หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทา
ง.2.2 ควรผานการฝกอบรมและแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องวัดปริมาตรอากาศหายใจอยางละเอียด และ
ถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิตและหลักวิชาการ และสามารถใชงานและบํารุงรักษาเครื่องวัดปริมาตร
อากาศหายใจใหอยูในสภาพที่สมบูรณ ใหผลการตรวจวัดที่ถูกตองแมนยํา และไดมาตรฐานตลอดอายุ
การใชงานของเครื่อง
ง.3 ผูทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
ง.3.1 ควรเปน ผูที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย หรือหลัก สูตรสุขศาสตรอุตสาหกรรมหรื อ
พยาบาลอาชีวอนามัย หรือแพทยอาชีวเวชศาสตร หรือผานการฝกอบรมจากสถาบันวิชาชีพดานจักษุที่
เกี่ยวของใหการรับรอง หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทา
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ง.3.2 ควรรับการฝกอบรมและแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องทดสอบสายตาอยางละเอียดและถูกตองตาม
คําแนะนําของผูผลิตและหลักวิชาการ และสามารถใชงานและบํารุงรักษาเครื่องวัดสายตาใหอยูในสภาพ
ที่สมบูรณ ใหผลการตรวจวัดที่ถูกตองแมนยํา และไดมาตรฐานตลอดอายุการใชงานของเครื่อง
ง.4 ผูวัดผลกระทบจากสารเคมี
ง.4.1 ผูเก็บตัวอยางเลือดหรือสารคัดหลั่ง ควรเปนพยาบาลวิชาชีพ หรือผูที่ผานการฝกอบรมการเจาะเลือดจาก
หนวยงานที่ใหการรับรอง หรือผูที่มีคุณสมบัติที่เทียบเทา
ง.4.2 ผูถายภาพถายรังสีทรวงอก ควรเปนนักรังสีเทคนิค หรือเจาหนาที่รังสีการแพทย หรือผูที่มีคุณสมบัติที่
เทียบเทา
ง.5 ผูตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงนี้ ควรเปนแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือผูที่มีคุณสมบัติที่เทียบเทา
_______________________________________
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