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ารไซลีน (Xylene) เป็นตัวทําละลายอินทรีย์ (Organic solvent) ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไซลีนสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ดีทั้งจากทางการหายใจสูดดมไอระเหยเข้าไป การดูดซึมผ่านทาง
ผิวหนัง และทางการกิน (โดยไม่ได้ตั้งใจ) นอกจากนี้ยังผ่านเข้าสู่ระบบประสาทได้ดี พิษของไซลีนเมื่อ
สัมผัสจะทําให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และเยื่อบุส่วนที่สัมผัส ส่วนเมื่อสูดดมหรือกินเข้าไปจะทําให้เกิดผล
กระทบต่อระบบทั่วร่างกาย (Systemic effect) เช่น ระคายเคืองทางเดินหายใจ พิษต่อระบบประสาท (ทําให้
ปวดศีรษะ วิงเวียน เดินเซ ง่วงซึม ถ้าอาการมากจะมีผลทําให้กระวนกระวาย สั่น และโคม่า) การสูดดมเข้าไป
ในปริมาณมาก (เช่น กรณีรั่วไหล) จะทําให้ คลื่นไส้ อาเจียน เกิดภาวะตับอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปอดบวม
น้ํา และกดการหายใจ [1]
ไซลีนเป็นสารปิโตรเคมีชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในแหล่งแก๊สและน้ํามันดิบตามธรรมชาติ หรือถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก
กระบวนการทางปิโตรเคมี โดยจัดเป็นสารอินทรีย์ในกลุ่มอะโรมาติก คือสารที่มีวงเบนซีน (Benzene ring) อยู่
ในสูตรโมเลกุล ไซลีนมี 3 ไอโซเมอร์ (Isomer) ขึ้นอยู่กับตําแหน่งของหมู่เมทิล (Methyl group) จํานวน 2 หมู่
ที่เกาะอยู่บนวงเบนซีน ไอโซเมอร์ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ meta-Xylene (m-Xylene), ortho-Xylene (o-Xylene),
และ para-Xylene (p-Xylene) [2] ในการกล่าวถึงพิษของไซลีน มักจะกล่าวรวมไปทั้ง 3 ไอโซเมอร์ เนื่องจาก
ทั้ง 3 ไอโซเมอร์มีลักษณะการก่อพิษที่เหมือนกัน [3]
ไซลีนเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial grade) (หรืออาจเรียกว่าเกรดซื้อขาย (Commercial grade) หรือ
เกรดที่ใช้ทางเทคนิค (Technical grade) ก็ได้ [4]) ส่วนใหญ่จะมีไอโซเมอร์ทั้ง 3 ไอโซเมอร์ผสมกันอยู่ โดย
มักจะมี m-Xylene ผสมอยู่ในสัดส่วนมากที่สุด [4] ไซลีนที่เป็นแบบ 3 ไอโซเมอร์ผสมกันนี้อาจเรียกว่าไซลีน
ผสม (Mixed xylene) [2] โดยนอกจากจะมีไซลีนทั้ง 3 ไอโซเมอร์ผสมอยู่แล้ว ยังมักจะมีเอทิลเบนซีน (Ethyl-

benzene) ผสมอยู่ด้วยประมาณ 6 – 15 % [2, 4] ไซลีนผสมเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ เป็นไซลีนแบบที่นิยม
ใช้ในสถานประกอบการโดยทั่วไป
ไซลีนถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จํานวนมาก เช่น ใช้เป็นตัวทําละลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การผลิต
ยางสังเคราะห์ การผลิตเครื่องหนัง เมื่อผสมกับตัวทําละลายชนิดอื่น จะถูกนํามาใช้เป็นน้ํายาทําความสะอาด
ทินเนอร์ผสมสี น้ํายาล้างคราบ [3] ใช้ในงานพ่นสีและเคลือบเงา เป็นสารตัวกลาง (Chemical intermediate)
ที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคมีชนิดอื่น ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและโพลีเมอร์ (Polymer) [2] นอกจากนี้ยังพบ
ไซลีนเป็นสัดส่วนน้อยๆ อยู่ในน้ํามันรถยนต์และเครื่องบินอีกด้วย [3] ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานกับสารไซลีน มี
โอกาสได้รับสัมผัสไซลีนในปริมาณเล็กน้อยในสิ่งแวดล้อม จากการสูดดมไอเสียรถยนต์ และการใช้ทินเนอร์หรือ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของไซลีนทํางานในบ้าน
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological marker) ที่ใช้ประเมินการสัมผัสสารไซลีน (Xylene) จากการทํางาน ที่องค์กร
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
ทําการกําหนดไว้คือ Methylhippuric acid ในปัสสาวะ (Urine) โดยให้เก็บตัวอย่างในเวลาหลังเลิกกะ (End
of shift) มีค่าอ้างอิงอยู่ที่ 1.5 g/g creatinine (กรัมต่อกรัมครีเอตินีน) และไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ (Notation)
กํากับ [5] ส่วนองค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) แห่งประเทศเยอรมัน ก็แนะนําให้ทําการ
ตรวจระดับ Methylhippuric acid ในปัสสาวะในเวลาหลังเลิกกะ เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของไซลีนเช่นกัน
โดยกําหนดค่าอ้างอิงไว้ที่ 2,000 mg/L [6]
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของไซลีนที่องค์กร ACGIH กําหนดนั้น ใช้สําหรับการประเมินการสัมผัสไซลีนผสมเกรดที่ใช้
ในอุตสาหกรรม (Industrial grade) ซึ่งเป็นไซลีนลักษณะที่ใช้กันโดยทั่วไป [4] อย่างไรก็ตามสามารถใช้ตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพที่กําหนดนี้สําหรับการประเมินการสัมผัสไซลีนเกรดอื่นๆ ได้ เช่น ไซลีนผสมเกรดที่ไม่มีเอทิลเบนซีน
เจอปน หรือไซลีนเกรดบริสุทธิ์ที่เป็นไอโซเมอร์ใดไอโซเมอร์หนึ่งชนิดเดียว แต่ระดับสาร Methylhippuric acid
ที่ขับออกจากปัสสาวะของคนทํางานที่สัมผัสไซลีนเกรดเหล่านี้ จะสูงกว่าของคนทํางานที่สัมผัสไซลีนผสมเกรด
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม [4]
เมื่อไซลีนทั้ง 3 ไอโซเมอร์เข้าสู่ร่างกาย ส่วนหนึ่งจะถูกทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่ตําแหน่งหมู่
เมทิล (Methyl group) ได้เป็นสารชื่อ Methylbenzoic acid (หรืออาจเรียก Toluic acid) จากนั้นจะทํา
ปฏิกิริยาคอนจูเกต (Conjugate) กับสารไกลซีน (Glycine) ได้เป็นสาร Methylhippuric acid ก่อนจะขับ
ออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยสาร Methylhippuric acid (MHA) ที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะมี 3 ไอโซเมอร์ คือ
m-MHA, o-MHA, และ p-MHA เช่นกัน [4] ในการตรวจวิเคราะห์ระดับสาร Methylhippuric acid เพื่อใช้

เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของไซลีนนั้น ก็จะหมายถึงระดับของสาร Methylhippuric acid รวมที่พบในปัสสาวะ
ทั้ง 3 ไอโซเมอร์นั่นเอง (หรือเรียกว่า Total methylhippuric acids in urine) [4] นอกจากการขับออกในรูป
สาร Methylhippuric acid แล้ว ไซลีนยังสามารถขับออกจากร่างกายในรูปเดิม (Unchanged) ทางลมหายใจ
ออกและปัสสาวะได้อีกด้วย
สาร Methylhippuric acid จะสามารถตรวจพบในปัสสาวะได้เพียงไม่นานหลังจากการสัมผัสไซลีน และขึ้นถึง
ระดับสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการสัมผัส ค่าครึ่งชีวิตของ Methylhippuric acid ในปัสสาวะนั้นสั้น การศึกษาในช่าง
พ่นสีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการกําจัดแบ่งออกเป็น 2 เฟส (Phase) ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 3.6 ชั่วโมงกับ
30.6 ชั่วโมงตามลําดับ โดยเฟสแรกเกิดจากการสัมผัสในวันนั้น กับเฟสหลังเกิดจากการที่มีไซลีนสะสมอยู่ใน
ร่างกายในเนื้อเยื่อไขมันของคนทํางาน [7]
หากจะกล่าวไป ถือว่าสาร Methylhippuric acid นั้นมีความจําเพาะกับไซลีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่พบว่า
มีสารเคมีชนิดอื่นที่มี Methylhippuric acid เป็นสารเมตาโบไลต์นอกจากไซลีน ดังนั้นการตรวจพบ Methylhippuric acid ในปัสสาวะจึงถือว่าเกิดขึ้นจากการสัมผัสไซลีนเสมอ [4] อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความจําเพาะ
มาก มีปัจจัยบางอย่างที่อาจรบกวนการแปลผลตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้ได้ คือการสัมผัสไซลีนทางผิวหนัง
ก็ทําให้ตรวจพบระดับสาร Methylhippuric acid ในปัสสาวะสูงขึ้นได้เช่นกัน หรือการสัมผัสไซลีนจากนอกงาน
โดยเฉพาะจากทินเนอร์หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของไซลีน (กรณีสูดดมไอเสียรถยนต์น่าจะ
รบกวนได้น้อยเนื่องจากไซลีนมีสัดส่วนอยู่ในน้ํามันรถยนต์น้อยมาก) หากตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแล้วพบว่ามี
ค่าสูง แต่ผลการตรวจวัดระดับไซลีนในอากาศในที่ทํางานมีค่าต่ํา จึงจะต้องสอบสวนหาสาเหตุที่เกี่ยวกับการ
สัมผัสไซลีนทางผิวหนัง หรือการสัมผัสไซลีนจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเพิ่มเติมเสมอ [4]
ในทางตรงกันข้าม การสัมผัส Ethylbenzene ร่วมกับไซลีน, การดื่มแอลกอฮอล์, และการกินยาแอสไพริน จะ
ยับยั้งการขับสาร Methylhippuric acid ออกทางปัสสาวะ ทําให้ตรวจพบ Methylhippuric acid ในปัสสาวะ
ได้ลดลง [4] ซึ่งการสัมผัส Ethylbenzene ร่วมกับไซลีนในการทํางานนั้นพบได้บ่อย เนื่องจากไซลีนผสมเกรด
อุตสาหกรรมมักจะมี Ethylbenzene ผสมอยู่ด้วยเสมอ แต่เนื่องจากระดับ Methylhippuric acid ในปัสสาวะ
ที่องค์กร ACGIH กําหนดนั้นพิจารณาจากกรณีที่คนทํางานสัมผัส Ethylbenzene ร่วมด้วยอยู่แล้ว จึงสามารถ
ใช้ในการแปลผลได้เลย ส่วนคนทํางานที่สัมผัสไซลีนเกรดที่บริสุทธิ์กว่า เช่น ไซลีนชนิดที่เป็นไอโซเมอร์ใดไอโซ
เมอร์หนึ่งเพียงชนิดเดียว อาจพบการขับ Methylhippuric acid ออกทางปัสสาวะในปริมาณมากได้ [4] หาก
ตรวจวัดระดับไซลีนในอากาศในที่ทํางานมีค่าสูงมาก แต่ระดับ Methylhippuric acid ที่พบในปัสสาวะมีค่าต่ํา
อาจมีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือการกินยาแอสไพรินก็เป็นไปได้

อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลต่อระดับ Methylhippuric acid ในปัสสาวะคือเชื้อชาติ เนื่องจากมีการศึกษาวิจัย
พบว่าคนผิวขาว (Caucasian) นั้นจะมีการขับ Methylhippuric acid ออกทางปัสสาวะในระดับที่สูงกว่าคน
เอเชีย (Asian) เมื่อได้รับสัมผัสเท่ากัน [8] ส่วนปัจจัยเรื่องความอ้วนนั้น แม้คนอ้วนจะมีการสะสมไขมันใน
ร่างกายมากกว่าคนผอม แต่ไม่พบว่ามีผลรบกวนระดับการขับ Methylhippuric acid ออกทางปัสสาวะอย่างมี
นัยสําคัญ [4]
ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เนื่องจาก Methylhippuric acid มีค่าครึ่งชีวิตในปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นมาก การ
เก็บตัวอย่างในเวลาหลังเลิกกะทันทีจึงมีความสําคัญ [4] โอกาสเกิดการปนเปื้อนจากภายนอกมักเป็นไปได้น้อย
เนื่องจากสาร Methylhippuric acid นั้นเป็นสารเคมีที่มักไม่ได้ใช้ในสถานประกอบการ ตัวอย่างควรเก็บแช่
เย็น (Refrigerated) และทําการวิเคราะห์ภายใน 3 – 5 วันนับจากที่เก็บตัวอย่าง หากทําการแช่แข็ง (Frozen)
ตัวอย่างแล้วสามารถเก็บได้นานถึง 2 – 3 เดือน [4]
ค่าอ้างอิง Threshold Limit Value – Time-Weighted Average (TLV-TWA) ซึ่งเป็นค่าอ้างอิงระดับไซลีน
เฉลี่ยในอากาศในสถานที่ทํางานที่องค์กร ACGIH แนะนําไว้นั้น มีระดับอยู่ที่ 100 ppm [5] ค่า TLV-TWA นี้
องค์กร ACGIH กําหนดขึ้นเพื่อหวังจะคุ้มครองสุขภาพของคนทํางานในเรื่องการระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน
และดวงตา และอาการทางระบบประสาท [5]
เมื่อทําการกําหนดค่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ Biological Exposure Indices (BEI) สําหรับไซลีน องค์กร ACGIH
จึงได้ประมาณการว่าระดับของ Methylhippuric acid ในปัสสาวะนั้นจะต้องมีระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่เกิด
จากการสัมผัสไซลีนในอากาศที่ความเข้มข้น 100 ppm เช่นกัน ซึ่งจากการศึกษาในคนทํางานจริงที่ทํางานกับ
สารไซลีนหลายการศึกษา [4, 7, 9-10] พบว่าหากคนทํางานสัมผัสไซลีนที่ระดับ 100 ppm แล้ว จะตรวจพบ
Methylhippuric acid ในปัสสาวะที่ระดับประมาณ 1.5 – 2.0 g/g creatinine โดยการศึกษาหนึ่งที่ทําใน
คนทํางานที่สัมผัสทั้งไซลีนและ Ethylbenzene และคํานวณระดับผลกระทบของ Ethylbenzene ที่จะยับยั้ง
การขับ Methylhippuric acid ออกทางปัสสาวะด้วย Physiologically based pharmacokinetic (PBPK)
model พบว่าหากคนทํางานสัมผัสไซลีนที่ระดับในอากาศ 100 ppm เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หากไม่มีการสัมผัส
Ethylbenzene ร่วมด้วยแล้วจะตรวจพบ Methylhippuric acid ในปัสสาวะหลังเลิกกะที่ระดับ 4.94 g/g
creatinine แต่หากมีการสัมผัส Ethylbenzene ร่วมด้วยแล้ว (ซึ่งพบในการทํางานโดยทั่วไป) จะตรวจพบ
Methylhippuric acid ในปัสสาวะหลังเลิกกะที่ระดับ 1.55 g/g creatinine [10] จากผลการศึกษาที่มีจึงทํา
ให้องค์กร ACGIH ตัดสินใจกําหนดค่า BEI สําหรับการสัมผัสไซลีน โดยการตรวจระดับ Methylhippuric acid
ในปัสสาวะหลังเลิกกะไว้ที่เท่ากับ 1.5 g/g creatinine [4]
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