กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี)
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ
ลูกจางไว ดังตอไปนี้
ความทั่วไป
ขอ 1 ในประกาศนี้
“เสนใย” หมายความวา สารที่มีลักษณะเหนียวและยาวคลายเสนดาย มีตนกําเนิดจาก แร พืช
สัตว หรือใยสังเคราะห
“ฝุน ” หมายความวา อนุภาคของของแข็งที่สามารถฟุง กระจาย ปลิว หรือลอยอยูในอากาศได
“ละออง” หมายความวา อนุภาคของของเหลวที่สามารถลอยอยูในอากาศได
“ฟูม” หมายความวา อนุภาคของของแข็งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของไอของสาร และสามารถ
ลอยอยูในอากาศได
“แกส” หมายความวา ของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไมแนนอนที่สามารถฟุง กระจาย และ
เปลีย่ นสภาพเปนของเหลวหรือของแข็งได โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ
“ไอเคมี” หมายความวา ไอที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่เปนของเหลวหรือของแข็งในสภาวะปกติ
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวม
ถึงผูซ งึ่ ไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจาง
ดวยตนเอง หรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว แตไมรวมถึงลูกจางซึ่ง
ทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชัว่ คราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํา เพื่อทํางานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 94 ตอนที่ 64 วันที่ 12 กรกฎาคม 2520
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หมวด 1
สารเคมี
ขอ 2 ตลอดระยะเวลาทํางานปกติ ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางทํางาน จะมีปริมาณ
ความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดยเฉลี่ยเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1
ทายประกาศนี้มิได
ขอ 3 ไมว าระยะเวลาใดของการทํ างานปกติ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํ างานในที่ที่มี
ปริมาณความเขมขนของสารเคมีเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 2 ทายประกาศนี้
ขอ 4 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในที่ที่มีปริมาณความเขมขนของสารเคมีเกินกวาที่
กําหนดไวในตาราง หมายเลข 3 ทายประกาศนี้
ขอ 5 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํ างานในที่ที่มีปริมาณฝุนแรในบรรยากาศของการทํางาน
ตลอดระยะเวลาการทํางานปกติโดยเฉลี่ยเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 4 ทายประกาศนี้
ขอ 6 ภายในสถานที่ประกอบการที่มีการใชสารเคมีที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1, 2, 3
หรือ 4 ซึง่ สภาพของการใชนั้นอาจเปนอันตรายตอผูใชหรือผูอยูใกลเคียง ใหนายจางจัดหองหรืออาคาร
สําหรับการใชสารเคมีไวโดยเฉพาะ
ขอ 7 ในกรณีที่ภายในสถานที่ประกอบการที่มีสารเคมีหรือฝุนแรฟุงกระจายสูบรรยากาศของ
การทํางานเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1, 2, 3, หรือ 4 ใหนายจางดําเนินการแกไขหรือปรับ
ปรุงเพื่อลดความเขมขนของสารเคมี หรือปริมาณฝุนแรมิใหเกินกวาที่กําหนดไวในตารางดังกลาวแลว
หากแกไขหรือปรับปรุงไมได นายจางจะตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 2 ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีที่มีลักษณะหรือ
ปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของลูกจางดังตอไปนี้
(1) ฝุน ละออง ฟูม แกส หรือไอเคมีตองสวมใสที่กรองอากาศหรือเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม
(2) สารเคมีในรูปของของเหลวที่เปนพิษ ตองสวมใสถุงมือยาง รองเทาพื้นยางหุมแขง กระบัง
หนาชนิดใสและที่กันสารเคมีกระเด็นถูกรางกาย
(3) สารเคมีในรูปของของแข็งที่เปนพิษ ตองสวมใสถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน
หมวด 2
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 8 ถุงมือยางตองทําดวยยางหรือวัตถุอื่นที่คลายกัน มีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใช
สวมกับนิว้ มือไดทุกนิ้ว มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย สามารถกันนํ้าและสารเคมีได
ขอ 9 รองเทายางหุมแขง ตองทําดวยยางหรือยางผสมวัตถุอื่น เมื่อสวมแลวมีความสูงไมนอย
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กวาครึ่งแขง ไมฉีกขาดงาย สามารถกันนํ้าและสารเคมีได
ขอ 10 กระบังหนาชนิดใส ตัวกระบังตองทําดวยพลาสติกใสหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะคลายกัน
มองเห็นไดชัด สามารถปองกันอันตรายจากสารเคมีกระเด็นหรือหกรด และทนแรงกระแทกได ตัวกรอบ
ตองมีนํ้าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย
ขอ 11 ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี ตองสามารถลดปริมาณความ
เขมขนของสารเคมีมิใหเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1, 2 และ 3
ขอ 12 ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันฝุนแร ตองสามารถลดปริมาณฝุนแรมิ
ใหเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 4
ขอ 13 เครือ่ งชวยหายใจที่ใชกับ ฟูม แกส หรือไอเคมี ตองเปนแบบหนากากครอบเต็มหนา
ประเภทที่มีถังอากาศสําหรับหายใจอยูในตัว หรือประเภทที่มีทออากาศตอมาจากที่อื่น
ขอ 14 ทีก่ นั อันตรายจากสารเคมีกระเด็น ตองทําดวยผาพลาสติก หนัง หนังเทียม หรือวัตถุอื่น
ที่สามารถกันอันตรายจากสารเคมีได
หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ขอ 15 ขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่กําหนดไวในประกาศนี้เปน
มาตรฐานขั้นตํ่าที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
ขอ 16 งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ดังที่ระบุไวในประกาศนี้ นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการ
ปฏิบตั งิ านในลักษณะเชนวานั้นเปนการชั่วคราวได
ขอ 17 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาสารเคมีในบริเวณสถานประกอบการมิไดเปน
ไปตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในประกาศนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ใหคําแนะนําตักเตือนเปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติ
การใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ 18 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2520
คนึง ฤาไชย
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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บัญชีทา ยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)
ตารางหมายเลข 1
ปริมาณสารเคมี
ลําดับที่

ชื่อสารเคมี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อัลดริน (Aldrin)
อะซินฟอส-เมทธิล (Azinphos-methyl)
คลอเดน (Chlordane)
ดี ดี ที (DDT)
ดี ดี วี พี (DDVP)
ไดคลอวอส (Dichlorvos)
ดิลดริน (Dieldrin)
ไดเมทธิล 1, 2 ไดโบรโม 2, 2 ไดคลอโรเอทธิลฟอสเฟต (ไดบรอม)
(Dimethyl 1, 2-dibromo 2, 2 dichloroethyl phosphate (Dibrom)
เอนดริน (Endrin)
กูไธออน (Guthion)
ตะกั่วอารซีเนต (Lead Arsenate)
ลินเดน (Lindane)
มาลาไธออน (Malathion)
เมธอกซีคลอ (Methoxychlor)
นิโคติน (Nicotine)
ซีสทอกซ (Systox)
แตลเลียมและสารประกอบที่ละลายได
(Thallium (Soluble compounds) as TI)
ไธแรม (Tiram)
ทอกซาฟน (Toxaphene)
พาราไธออน (Parathion)
ฟอสดริน (Pyrethrum)
ไพริธรัม (Pyrethrum)
วารฟฟารีน (Warfarin)
คารบาริล (เซวิน (อาร)) (Carbaryl (Sevin (R))
2, 4-ดี (2,4-D)
พรารควอท (Paraquat)
2, 4,5 ที (2, 4,5 T)
กรดนํ้าสม (Acetic Acid)
แอมโมเนีย (Ammonia)
สารหนูและสารประกอบของสารหนู
(Arsenic and Compounds (s As))
อารซีน (Arsine

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

สวนในลานสวน มิลลิกรัมตออากาศ
โดยปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร
(p.p.m)
(mg/M3)
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-

0.25
0.2
0.5
1
1
1
0.25

-

3
0.1
0.2
0.15
0.5
15
15
0.5
0.1

10
50

0.1
5
0.5
0.11
0.1
5
0.1
5
10
0.5
10
25
35

0.05

0.5
0.2
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ไบฟนิล (Biphenyl)
บิสฟนอล เอ (Bisphenol A)
คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)
คารบอนมอนนอกไวด (Carbon monoxide)
คลอรีน (Chlorine)
คลอรีนไดออกไซด (Chlorine dioxide)
โครเมี่ยมและสารประกอบของโครเมี่ยม
ฟูมของทองแดง
ฝุนหรือละอองของทองแดง
ฝุนฝายดิบ (Cotton Dust (raw))
ไซยาไนด (Chanide as CN)
เอทธิล อัลกอฮอล (เอทธานอล) (Ethyl alcohol (Ethanol))
ฟลูออไรด (Fluoride (as F))
ฟลูออรีน (Fluorine)
ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)
ฟูมเหล็กออกไซด (Iron Oxide Fume)
เมทธิลอัลกอฮอล (เมทะานอล) (Methyl Alcohol (Methanol))
นิเกิล คารโบนิล (Nickel carbonyl)
นิเกิล ในรูปของโลหะและสารประกอบที่ละลายได
(Nickel, Metal and Soluble Compounds, as Ni)
กรดไนตริค (Nitric acid)
ไนตริคออกไซด (Nitric oxide)
ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitroglycerin)
ไนโตรกลีเซอรีน (Nitroglycerin)
โซเดียวไฮดรอกไซ (Sodium hydroxide)
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide)
กรดกํามะถัน (Sulfuric acid)
เตตราเอทธิลเลด (Teriaethyl lead (ad Pb))
เตตราเมทธิลเลด (Tetramethyl lead (as Pb))
ดีบกุ และสารประกอบอนินทรียของดีบุก
ดีบกุ และสารประกอบอินทรียของดีบุก
ฟนอล (Phenol)
ฟอสจีน (คารโบนิล คลอไรด) (Phosgene (Carbonyl chloride))
ฟอสฟน (Phosphine)
กรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid)
ฟอสฟอรัส (เหลือง) (Phosphorus (yellow))
ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด ((Phosphorus pentachloride)
ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด (Phosphorus pentasulfide)
ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด (Phosphorus trichoride)
ไซลีน (ไซลอล) (Xylene (Xylol))
ฟูมของสังกะสีคลอไรด (Zinc chloride fume)
ฟูมของสังกะสีออกไซด (Zine oxide fume)
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0.2
0.5
5,000
50
1
0.1
1,000
0.1
10
200
0.001

1
2.8
9,000
55
3
0.3
1
0.1
1
1
5
1,900
2.5
0.2
11
10
260
0.007

2
25
5
0.2
5
5
0.1
0.3
0.5
100
-

1
5
30
9
2
2
13
1
0.075
0.07
2
0.1
19
0.4
0.4
1
0.1
1
1
3
435
1
5
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ตารางหมายเลข 2
ปริมาณสารเคมี
ลําดับที่

ชื่อสารเคมี

สวนในลานสวน
โดยปริมาตร
(p.p.m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อัลลิน ไกลซิดิล อีเทอร (Allyl Glycidyl ether (AGE))
โบรรอน ไตรฟลูออไรด (Boron Tifluoride)
บิวทิลอะไมน (Butylamine)
เทอเทียรี่-บิวทิล โครเมต (Tert-Butyl chromate (as CrO3))
คลอรีนไตรฟลูออไรด (Chlorine trifuloride)
คลอโรอะเซ็ทตัลดีไฮด (Chloroacetaldenyde)
คลอโรฟอรม (ไตรคลอโรมีเทน) (Chloroform (trichloromethane))
ออโธ-ไดคลอโรเบนซีน (O-Dichlorobenzene)
ไดคลอโรเอทธิล อีเธอร (Dichloroethyl ether)
1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเทน (1,1-Dichloro-1-nitroethane)
ไดไกลซิดิล อีเทอร (ดี จี อี) (Diglycidyl ether (DGE))
เอทธิล เมอรแคปแตน (Ethyl mercaptan)
เอทธีลลีน ไกลคอลไดไนเตรด และ / หรือ ไนโตรไกลเซอรีน
(Ethylene glycol dinitrate and / on Nitroglycerin)
ไฮโดรเจน คลอไรด (Hydrogen chloride)
ไอโอดีน (lodine)
แมงกานีส (Manganese)
เมทธิลโบรไมด (Methyl bromide)
เมทธิล เมอรแคปแตน (Methyl Mercaptan)
แอลฟาเมทธิล สไตรีน (OL Methyl styrene)
เมทธีลลีน บีสฟนิล ไอโซไซยาเนต (เอ็ม ดี ไอ)
(Methylene disphenyl isocyanate (MDI)
โมโนเมทธิล ไฮดราซิ (Monomethyl hydrazine)
เทอรเฟนนิลส (Terphenyls)
โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (Toluene-2,4-Diisocyanate)
ไวนิล คลอไรด (Vinyl chloride)

10
1
5
0.1
1
50
50
15
10
0.5
10

45
3
15
0.1
0.4
3
240
300
90
60
2.8
25

0.2
5
0.1
20
10
100

1
7
1
5
80
20
480

0.02
0.2
1
0.02
1

0.2
0.35
9
0.14
2.8

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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มิลลิกรัมตออากาศ
1 ลูกบาศกเมตร
(mg/M3)
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ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

ปริมาณสารเคมี
ปริมาณความ
ปริมาณความเขมขนสูงสุด
ในชวงเวลาที่จํากัด
เขมขนที่อาจยอม
ความเขมขนเฉลี่ย
ชื่อสารเคมี
ใหมีได
ตลอดระยะเวลา
ระยะเวลาที่
ทํางานปกติ
ปริมาณความเขมขน กําหนดให
ทํางานได
เบนซีน (Benzene)
10 สวน/ลานสวน 50 สวน/ลานสวน
10 นาที 25 สวน/ลานสวน
เบอริลเลี่ยมและสารประกอบเบอริลเลี่ยม 2 ไมโครกรัม/
25 ไมโครกรัม/
30 นาที
5 ไมโครกรัม/
(Berylium and Berylium compounds)
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ฟูมแคดเมี่ยม (Cadmium fume)
0.1 มิลลิกรัม/
0.3 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ฝุนแคดเมี่ยม (Cadmium dust)
0.2 มิลลิกรัม/
0.6 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
คารบอนไดซัลไฟด
20 สวน/ลานสวน 100 สวน/ลานสวน
30 นาที 30 สวน/ลานสวน
(Carbondisulfide)
คารบอนเตตราคลอไรด
10 สวน/ลานสวน 200 สวน/ลานสวน
5 นาทีใน 25 สวน/ลานสวน
(Carbontetrachloride)
ทุกชวงเวลา
4 ชั่วโมง
เอทธิลลีน ไดโบรไมด
20 สวน/ลานสวน 50 สวน/ลานสวน
5 นาที
30 สวน/ลานสวน
(Ethylene dibromide)
เอทธิลลีน ไดคลอไรด
50 สวน/ลานสวน 200 สวน/ลานสวน
5 นาทีใน 100 สวน/ลานสวน
(Ethylene dichloride)
ทุกชวงเวลา
3 ชั่วโมง
ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde)
3 สวน/ลานสวน 10 สวน/ลานสวน
30 นาที
5 สวน/ลานสวน
ฝุนฟลูออไรด (Fluoride as dust)
2.5 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร
ตะกั่วและสารประกอบอนินทรียของตะกั่ว 0.2 มิลลิกรัม/
(Lead and its inorganic compounds)
ลูกบาศกเมตร
เมทธิล คลอไรด (Methyl chloride)
100 สวน/ลานสวน 300 สวน/ลานสวน
5 นาทีใน 200 สวน/ลานสวน
ทุกชวงเวลา
3 ชั่วโมง
เมทธิลลีน คลอไรด
500 สวน/ลานสวน 2,000สวน/ลานสวน 5 นาทีใน
1,000 สวน/
(Methylene chloride)
ทุกชวงเวลา
ลานสวน
2 ชั่วโมง
ออแกนโน (แอลไคล) เมอคิวรี่
0.01 มิลลิกรัม/
0.04 มิลลิกรัม/
(Organo (alkyl) (mercury))
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
สไตรีน (Styrene)
100 สวน/ลานสวน 600 สวน/ลานสวน
5 นาทีใน 200 สวน/ลานสวน
ทุกชวงเวลา
3 ชั่วโมง
ไตรคลอโร เอทธิลลีน
100 สวน/ลานสวน 300 สวน/ลานสวน
5 นาทีใน 200 สวน/ลานสวน
(Trichloro ethylene)
ทุกชวงเวลา
2 ชั่วโมง
เตตราคลอโร เอทธิลลีน
100 สวน/ลานสวน 300สวน/ลานสวน
5 นาทีใน 200 สวน/ลานสวน
(Tetrachloro ethylene)
ทุกชวงเวลา
3 ชั่วโมง
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18. โทลูอีน (Toluene)
200 สวน/ลานสวน 500 สวน/ลานสวน
19. ไฮโดรเจน ซัลไฟด (Hydrogen sulfide)
50 สวน/ลานสวน
20. ปรอท (Mercury)
21. กรดโครมิค และเกลือโครเมตส

-

-
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10 นาที
10 นาที
-

300 สวน/ลานสวน
20 สวน/ลานสวน
0.05 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร
0.1 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร
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ปริมาณฝุนแร, เฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การทํางานปกติ
สวนอนุภาคตอ
มิลลิกรัมตออากาศ
ปริมาตรของอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร
1 ลูกบาศกฟุต
(mg/M3)
(Mppcf)

ลําดับที่

ชื่อสารเคมี

1.

ซิลิกา (Silica)
คริสตัลลีน (Crystalline)
- ควอรซ (Quartz) ฝุนขนาดที่สามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมของ
ปอดได (Respirable dust)
- ควอรซ (Quartz) ฝุนทุกขนาด (Total dust)

250
% SiO2+ 5
-

- คริสโตบาไลท (Cristobalite)

1
250
2 % SiO2+ 5

10 mg/M3
% SiO2+ 2
30 mg/M3
% SiO2+ 2
1 10 mg/M3
2 % SiO2+ 2

2.

เอมอรฟส รวมทั้งแรธรรมชาติ (Amorphus)

20

80 mg/M3
% SiO2

3.

ซิลิเคต (ที่มีผสมซิลิกาตํ่ากวา 1%) (Silicates)
- แอสเบสตอส (Asbestos)
- ทรีโมไลท (Tremolite)
- ทอลค (Talc) พวกที่เปนเสนใย (Asbestos form)
- ทอลค (Talc) พวกที่ไมเปนเสนใย (non-asbestos form)
- ไมกา (Mica)
- โซปสโตน (Soapstone)
- ปอรตแลนดซีเมนต (Portland cement)
- แกรไฟท (Graphite)
- ฝุนถานหิน (Coal dust) ที่มี SiO2 นอยกวา 5%
- ฝุนถานหิน (Coal dust) ที่มี SiO2 มากกวา 5%

5*
5*
5*
20
20
20
50
15
-

2.4 mg/M3
10 mg/M3
% SiO2+ 2

15

5 mg/M3

50

15 mg/M3

4.

ฝุน ที่กอใหเกิดความรําคาญ (Inert or Nuisance dust)
- ฝุนขนาดที่สามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมของปอดได
(respirable dust)
- ฝุนทุกขนาด (Total dust)

* หมายถึง จํานวนเสนใย/อากาศ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
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