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ารไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) เป็นตัวทําละลายอินทรีย์ (Organic solvent) ชนิดหนึ่งที่มี
ลักษณะใส ไม่มีสี ระเหยเป็นไอง่าย ติดไฟง่าย ถ้าเจือจางมีกลิ่นออกหวาน (Sweet) ถ้าเข้มข้นมีกลิ่น
ฉุนคล้ายคลอโรฟอร์ม (Chloroform-like odor) สารนี้มีสมบัติทําให้เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุ
เมื่ อสั ม ผัส ระคายเคือ งตา ระคายเคือ งทางเดิ น หายใจ ถ้ า สัม ผั ส ในความเข้ ม ข้ น สูง จะมี ฤ ทธิ์ ก ดประสาท
ส่วนกลาง (Central nervous system depression) [1] และข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนักในสัตว์ทดลอง เชื่อว่าการ
สัมผัสในความเข้มข้นสูงในระยะยาวอาจมีผลทําให้เกิดภาวะตับโตในสัตว์ทดลองได้ [2]
การใช้หลักของสารไซโคลเฮกเซนนั้น จะถูกใช้เป็นสารตัวกลาง (Intermediate) ในกระบวนการผลิตไนลอน
(Nylon) [2] โดยเริ่มจากการนําสารเบนซีน (Benzene) มาเปลี่ยนเป็นไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) และเปลี่ยน
ไซโคลเฮกเซนเป็นสารไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol) และสารไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) ซึ่ง
นําไปใช้ผลิตกรดอะดิปิก (Adipic acid) และสารคาโปรแลคตัม (Caprolactum) ซึ่งถูกนําไปใช้ผลิตเป็นเส้นใย
ไนลอนต่ออีกที [3] มากกว่าครึ่งหนึ่งของสารไซโคลเฮกเซนที่ผลิตขึ้นมานั้น ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต
ไนลอนดังกล่าวนี้ [2] นอกจากใช้ผลิตไนลอน ไซโคลเฮกเซนยังถูกนํามาใช้เป็นตัวทําละลายในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ใช้เป็นส่วนผสมในกาว (Glue) เช่น กาวที่ใช้ในโรงงานผลิตรองเท้า กระเป๋า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ใช้เป็นตัวทําละลายในยาฆ่าแมลง (Insecticide) หรือนํามาใช้เป็นตัวทําละลายในห้องปฏิบัติการ (Laboratory
solvent) [2] ในน้ํามันดิบ (Crude oil) นั้น โดยธรรมชาติจะมีไซโคลเฮกเซนปะปนอยู่ด้วยในสัดส่วนที่น้อย
มากๆ (ประมาณ 0.1 – 1.0 %) อยู่แล้ว [2] ในน้ํามันเติมรถยนต์ (Gasoline) ก็สามารถพบไซโคลเฮกเซน
ปะปนอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากๆ นี้ด้วยเช่นกัน การสูดดมไอระเหยของน้ํามันเติมรถยนต์จึงทําให้คนทั่วไปมี
โอกาสสัมผัสสารไซโคลเฮกเซนนี้ได้ แต่ก็ในปริมาณที่ถือว่าน้อยมากๆ [2] การทํางานสัมผัสสารไซโคลเฮกเซน

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น บ่อยครั้งจะพบว่าคนทํางานมักสัมผัสไซโคลเฮนร่วมกับตัวทําละลายชนิดอื่นๆ ด้วย
เช่น สารไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol) และไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) [2]
ในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการทํางานสัมผัสสารไซโคลเฮกเซนนั้น องค์กร American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ทําการกําหนดค่าอ้างอิง
สําหรับสารนี้เอาไว้ [4] ส่วนองค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) แห่งประเทศเยอรมัน
กําหนดค่าอ้างอิงไว้โดยให้ตรวจระดับสาร 1,2-เฮกซานีไดออล (1,2-Hexanediol) ในปัสสาวะของคนทํางาน
หลังเลิกกะหลังจากทํางานสัมผัสสารไซโคลเฮกเซนติดต่อกันมาหลายวัน ค่าไม่ควรเกิน 150 mg/g creatinine
[5] แต่เนื่องจากการสํารวจห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่มีข้อมูล ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 พบว่ายังไม่มี
ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยแห่งใดที่สามารถตรวจหาระดับสาร 1,2-Hexanediol ในปัสสาวะได้ [6] จึงยัง
เป็นข้อจํากัดของการตรวจในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถใช้การตรวจตามค่าอ้างอิงนี้
อย่างไรก็ตาม ในหนังสือ Industrial chemical exposure: Guidelines for biological monitoring (3rd
edition) โดย Lauwerys, R.R. & Hoet, P. [7] ซึ่งเป็นตํารามาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ของสารเคมีในอุตสาหกรรมเล่มหนึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มีงานวิจัยหลายฉบับที่พบความสัมพันธ์ของการสัมผัส
สารไซโคลเฮกเซนกับปริมาณสารไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol) ในปัสสาวะ [8-10] ซึ่งอาจทําให้นําการ
ตรวจระดับสาร Cyclohexanol ในปัสสาวะ มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสารไซโคลเฮกเซนได้
แม้ว่างานวิจัยบางฉบับอาจจะไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ก็ตาม [11] การตรวจระดับสาร Cyclohexanol ใน
ปัสสาวะของคนทํางานนั้น มีห้องปฏิบัติการที่สามารถทําการตรวจได้ในประเทศไทย [6]
หนังสือ Industrial chemical exposure: Guidelines for biological monitoring (3rd edition) โดย
Lauwerys, R.R. & Hoet, P. [7] ได้สรุปโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่ [8-10] ไว้ว่า ในการสัมผัสสาร
ไซโคลเฮกเซนที่ค่าเฉลี่ยการสัมผัสตลอดระยะเวลาการทํางาน (Time-weighted average; TWA) เท่ากับ
300 ppm นั้น ควรจะตรวจพบระดับสาร Cyclohexanol ในปัสสาวะ (Urine) หลังเลิกกะ (End of shift) ไม่
เกินระดับ 4 mg/g creatinine [7] โดยระดับการสัมผัสไซโคลเฮกเซนที่ค่า TWA เท่ากับ 300 ppm นี้ เป็นค่า
TWA ที่กําหนดไว้เอาตามกฎหมายทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา [12] และของประเทศไทยในปัจจุบัน [13]
สําหรับปัจจัยรบกวน (Confounder) ในการตรวจระดับสาร Cyclohexanol ในปัสสาวะเพื่อใช้ประเมินการ
ทํางานสัมผัสไซโคลเฮกเซนนั้นมีอยู่เช่นกัน ปัจจัยแรกที่ควรคํานึงถึงอย่างมาก คือการขับสาร Cyclohexanol
ออกทางปัสสาวะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไม่จําเพาะ ในการทํางานสัมผัสสารไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol)
เอง และการทํางานสัมผัสสารไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) ก็สามารถทําให้ตรวจพบระดับสาร
Cyclohexanol ในปัสสาวะของคนทํางานได้ด้วย [4] นอกจากนี้การทํางานในอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น การ

ผลิตไนลอน ยังมักพบว่าคนทํางานต้องสัมผัสสารเคมีทั้งไซโคลเฮกเซน, ไซโคลเฮกซานอล, และไซโคลเฮกซาโนน
ร่วมกันได้อยู่บ่อยๆ ด้วย [2] ซึ่งหากพบกรณีนี้อาจทําให้การประเมินเพื่อดูแยกเฉพาะการสัมผัสไซโคลเฮกเซน
ทําได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้
ในกรณีที่คนทํางานสัมผัสสารไซโคลเฮกเซนเพียงอย่างเดียว ก็ยังมีปัจจัยรบกวนที่พบได้อีกอย่างหนึ่งคือการดื่ม
สุรา โดยงานวิจัยของ Mráz et. al [14] พบว่า การได้รับสารเอทานอล (Ethanol) เข้าสู่ร่างกายนั้น สามารถทําให้
ตรวจพบระดับสาร Cyclohexanol ในปัสสาวะได้สูงขึ้นภายในเวลา 72 ชั่วโมง การวิจัยนี้ทําโดยให้อาสาสมัคร
สัมผัสไซโคลเฮกเซนที่ความเข้มข้น 1,000 mg/m3 นาน 8 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มแรกไม่ได้ดื่มเอทานอล
ส่วนกลุ่มหลังให้ดื่มเอทานอลในขณะที่สัมผัสไซโคลเฮกเซนด้วย เมื่อเก็บปัสสาวะของอาสาสมัครเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
(3 วัน) มาวิเคราะห์ พบว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มเอทานอล มีการขับ Cyclohexanol ทางปัสสาวะ 0.5 %
ของขนาดการสัมผัส ในขณะที่กลุ่มที่ดื่มเอทานอลมีการขับ Cyclohexanol ทางปัสสาวะออกมามากกว่า คือที่
3.1 % ของขนาดการสัมผัส [14] จากข้อมูลงานวิจัยที่มีนี้ ทําให้เห็นว่าการดื่มสุราภายในเวลา 3 วันก่อนเก็บ
ปัสสาวะตรวจ อาจทําให้ตรวจพบระดับ Cyclohexanol ในปัสสาวะสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การ
ให้คนทํางานงดการดื่มสุราเป็นเวลา 3 วันก่อนการเก็บปัสสาวะตรวจก็อาจเป็นไปได้ยากมาก ถ้าทําไม่ได้ การ
ซักประวัติการดื่มสุราก่อนทําการตรวจอาจช่วยในการแปลผลในกรณีที่พบค่าสูง
ในปัจจุบัน จึงพอกล่าวได้ว่า การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อประเมินการสัมผัสไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane)
ในประเทศไทยนั้น อาจใช้การตรวจระดับไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol) ในปัสสาวะ (Urine) หลังเลิกกะ
(End of shift) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพได้ โดยหากคนทํางานสัมผัสไซโคลเฮกเซนที่ TWA ไม่เกิน 300 ppm
แล้ว ควรตรวจพบระดับ Cyclohexanol ในปัสสาวะในระดับที่ไม่เกิน 4 mg/g creatinine [7] แต่ในการ
ตรวจนี้ ต้ องระลึก ถึงข้อจํ า กั ดในการตรวจที่ มีอยู่ด้วย คื อ ในกรณี ที่คนทํ างานสั ม ผั ส สารไซโคลเฮกซานอล
(Cyclohexanol) และ/หรือ ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) ในการทํางานแล้ว ค่าที่ตรวจได้อาจจะสูงขึ้น
ได้เช่นกัน และหากมีการดื่มสุราภายในเวลา 3 วันก่อนทําการตรวจ ก็อาจทําให้ค่าที่ตรวจได้สูงขึ้นเช่นกัน
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