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ฟอร์มาลดีไฮด์ / ฟอร์มาลีน ภัยร้ายใกล้ตัว
The near dangers : formaldehyde / formalin
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บทคัดย่อ

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารในกลุ่มอัลดีไฮด์โดยปกติอยู่ในรูปก๊าซเนื่องจากเป็นสารรีดิวซ์ที่รุนแรงจึงเตรียมให้อยู่ในรูป
ของสารละลายฟอร์มาลีน ปัจจุบันมีการน�ำสารนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
ความงาม ด้านการเกษตร และด้านอืน่ ๆ ท�ำให้มกี ารเจือปนอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมรอบตัวเรา วัตถุประสงค์ของบทความนีน้ อกจาก
จะกล่าวถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของสารฟอร์มาลดีไฮด์แล้ว ยังได้ทบทวนถึงปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้บุคคลได้รับสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์โดยเฉพาะการมีอาชีพที่ต้องสัมผัสโดยตรง และการได้รับสารจากการปนเปื้อนในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และ
อาหาร ทีผ่ า่ นมามีรายงานส�ำรวจการปนเปือ้ นสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารซึง่ ให้ผลยังไม่ชดั เจนนัก อย่างไรก็ตามมีการศึกษา
ผลจากการได้รบั สารฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสูร่ า่ งกายพบว่า สารนีท้ ำ� ให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะในระบบต่าง ๆ หลายระบบ โดย
เฉพาะระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมติ า้ นทาน ระบบประสาท ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น
นอกจากนีม้ รี ายงานว่าสารนีเ้ ป็นสาเหตุสำ� คัญของการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบนั มีการตรวจ
วัดปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์อยู่หลายวิธี ทั้งการตรวจคัดกรองและการตรวจปริมาณสารที่แน่นอนซึ่งมีประโยชน์ในการ
ป้องกันการได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย จากการที่สารนี้มีอันตรายสูงจึงเป็นสารที่อยู่ในการควบคุมโดยกรมควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่น�ำไปใช้ในทางที่ผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟอร์มาลีน การปนเปื้อน พยาธิสภาพ มะเร็ง

Abstract

Formaldehyde is a substance in aldehyde compounds typically in the form of gas. Because it is
a reducing agent so intense preparation in the form of a solution of formalin. At present this material to
be used widely in medicine, industry, beauty, agriculture and other areas, so it contaminates in the
environment around us. The purpose of this article mention to the features and benefits of formaldehyde,
and also review the risk factors that cause a person to formaldehyde exposure, especially careers that
require direct contact and exposure to contaminated materials, equipments and food. A recent survey
reportedly contaminated by formaldehyde in food which has not yielded clear. However, study of the
effects of exposure to formaldehyde in the body found that this compound causes pathological changes
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in various organs, especially the respiratory, immune, nervous, skin, gastrointestinal and reproductive
systems. In addition, it is reported that formaldehyde is the major cause of cancer, especially of the
respiratory tract. Currently, there are several ways of measuring the concentration of formaldehyde in
both the screening and quantitative detection that is useful in the prevention of exposure to the body.
Since this substance is highly dangerous, so that is regulated by the Department of Industry and the
Ministry of Health. Those who applied in the wrong will be punished by law.
Keywords: Formaldehyde, Formalin, Contamination, Pathology, Cancer

บทน�ำ

สารฟอร์มาลีน (formalin) เป็นสารละลายของ
ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปว่า
เป็น “น�้ำยาฉีดศพ” เป็นสารที่สามารถรักษาสภาพของ
เนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ ทางห้องปฏิบตั กิ าร มีรายงานการใช้ฟอร์มาลีน
ในอาหารโดยเฉพาะเนือ้ สัตว์ ผัก และอาหารทะเล ซึง่ เน่าเสีย
ได้ง่าย โดยกองควบคุมอาหาร ส�ำนักคณะกรรมการอาหาร
และยาท�ำการตรวจสอบคุณภาพอาหารพบมีการปนเปื้อน
ของฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงในอาหาร (1) นอกจากมีการ
เติมสารนีเ้ พือ่ รักษาสภาพของอาหารแล้ว ยังมีการเจือปนของ
สารนี้อยู่ในวัสดุต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ วอลเปเปอร์
สี ยาทาเล็บ และภาชนะบรรจุอาหารทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
(2) ดังนัน้ ในสภาพการณ์ปจั จุบนั จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทที่ ำ� ให้เรา
ได้รับฟอร์มาลีนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิด เนื่องจาก
มีทั้งสถานะที่เป็นของเหลวและก๊าซท�ำให้เราสามารถได้รับ
ทั้งจากการรับประทาน การสูดดม และการสัมผัส ถึงแม้ว่า
ร่างกายมีกลไกก�ำจัดสารฟอร์มาลีนแล้วก็ตาม แต่ถา้ ร่างกาย
ได้รบั สารนีม้ ากเกินไปหรือได้รบั อย่างต่อเนือ่ งก็จะท�ำให้มผี ล
ต่อสุขภาพ ผลการได้รับฟอร์มาลีนก่อให้เกิดพิษทั้งแบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรังต่อระบบผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และระบบอืน่ ๆ
ของร่างกาย (3) และการได้รบั สารนีใ้ นปริมาณสูงก็อาจท�ำให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ (4) ทั้งนี้คาดว่าฟอร์มาลีนนับเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะมะเร็งใน
ช่องหลังโพรงจมูกและชนิดอื่น ๆ (5) ดังนั้นกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงจัดให้เป็นสารอันตรายที่ต้องมีการควบคุม
อย่างเข้มงวด และมีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการป้องกันและการ
ปฐมพยาบาลเมือ่ ได้รบั สารนี้ (6) ในปัจจุบนั การศึกษาถึงการ

ปนเปื้อนและพิษภัยของฟอร์มาลีนยังคงมีอยู่ไม่มากนัก โดย
เฉพาะการส�ำรวจการปนเปือ้ นของฟอร์มาลีนในอาหารต่าง ๆ
ซึ่งยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งการตรวจวัดฟอร์มาลีนที่มี
ความจ�ำเพาะและความแม่นย�ำสูง ยังมีค่าใช้จ่ายสูงและ
ซับซ้อน จึงท�ำให้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้
ท�ำการผลิตชุดทดสอบฟอร์มาลีนเบือ้ งต้นขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
ได้ทราบถึงการปนเปื้อน และหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลีน ซึ่งบทความนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของสารฟอร์มาลดีไฮด์
ซึ่ ง อยู ่ ใ นรู ปสารละลายที่ เ รี ย กว่ า “ฟอร์ มาลี น ” รวมทั้ ง
ประโยชน์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ และอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับสารฟอร์มาลีนเข้าสู่ร่างกาย
คุณลักษณะของฟอร์มาลดีไฮด์
สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เป็นสารที่
เกิดโดยธรรมชาติ มีความส�ำคัญต่อกระบวนการเกี่ยวกับการ
สันดาปอาหารของพืชและสัตว์ และยังสามารถพบได้ใน
ธรรมชาติที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น ท่อไอเสียรถยนต์ การ
เผาหญ้า การเผาไม้ เตาหม้อต้มอุตสาหกรรม และจากควัน
บุหรี่ เป็นต้น สารนีจ้ ดั เป็นสารกลุม่ อัลดีไฮด์ชนิดหนึง่ ปกติอยู่
ในรูปก๊าซ เป็นสารเคมีที่ระเหยง่าย (Volatile Organic
Compounds / VOCs) มีชื่อพ้องว่า ฟอร์มาลีน (formalin)
ฟอร์มอล (formal) ฟอร์มาลีท (formalith) แฟนโนฟอร์ม
(fannoform) ไฟด์ (fyde) เมทานาล (methanal) ฟอร์มิก
อาลดีไฮด์ (formic aldehyde) เมทิลนี ออกไซด์ (methylene
oxide) มอร์บีซิด (morbicid) ออกโซมีเทน (oxomethane)
ออกโซเมทิลีน (oxomethylene) ไลโซฟอร์ม (lysoform)
ซุปเปอร์ไลโซฟอร์ม (superlysoform) และเมทิลอาลดีไฮด์
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(methyl aldehyde) (6) ทัง้ นีช้ อื่ ตามสหภาพเคมีบริสทุ ธิแ์ ละ
เคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of
Pure and Applied Chemistry/IUPAC) มี ชื่ อ ว่ า
“ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde)” และสภาพของเหลว
มีชอื่ ว่า “ฟอร์มาลีน (formalin)” เป็นสารทีม่ นี ำ�้ หนักโมเลกุล
(molecular formula) เท่ากับ 30.03 มีสูตรเคมี คือ CH2O
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสารที่ใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน จัดเป็นสาร
รีดิวซ์ที่รุนแรง โดยจะมีการออกซิไดซ์อย่างช้า ๆ กลายเป็น
กรดฟอร์มิก (formic acid) ทั้งก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์และ
ฟอร์มาลีน มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ประมาณ 2.8-4.0
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ มีจุดเดือด
ที่ -19.1 องศาเซลเซี ย ส (ที่ ค วามดั น บรรยากาศ) ส่ ว น
ฟอร์ ม าลี น มี จุ ด เดื อ ดที่ 96 องศาเซลเซี ย ส (ที่ ค วามดั น
บรรยากาศ) ฟอร์มาลีนมีจดุ หลอมเหลวที่ -92 องศาเซลเซียส
มีลักษณะเป็นพิษเนื่องจากมีลักษณะกัดกร่อน และเนื่องจาก
ฟอร์มาลดีไฮด์ มีลักษณะเป็นก๊าชจึงมีการระเหยได้ง่ายกลาย
เป็นก๊าซฟอร์มกิ อาลดีไฮด์ (gas formic aldehyde) ซึง่ มีสตู ร
โมเลกุล คือ CH2O2 และเมื่อเกิดเพลิงไหม้จะสลายตัวให้
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนได ออกไซด์ และไฮโดรเจน
เกิดหมอกควันที่เป็นพิษ (6)
การทีฟ่ อร์มาลดีไฮด์มกั มีลกั ษณะเป็นก๊าซดังกล่าว
ดังนั้นในการน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จึงต้องท�ำให้
กลายเป็นของเหลวโดยผสมกับน�้ำกลายเป็นสารละลาย
เรียกว่า “ฟอร์มาลีน” ซึ่งมีความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์
ประมาณ 37-55% โดยน�้ำหนัก ดังนั้นถ้าความเข้มข้นของ
ฟอร์มาลีนปริมาณ 10% จะมีฟอร์มัลดีไฮด์ในปริมาณ 4%
ทั้งนี้สารฟอร์มาลดีไฮด์นอกจากจะละลายได้ดีกับน�้ำแล้วยัง
สามารถละลายได้ดกี บั แอลกอฮอล์อกี ด้วย ในทางตรงกันข้าม
ไม่สามารถละลายได้ในสารบางชนิด เช่น ไอโอดีน ด่างทับทิม
และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่าสาร
ฟอร์มาลีนมักไม่คอ่ ยเสถียรหรือไม่มคี วามคงตัว เนือ่ งจากมัก
จะเกิดการออกซิไดซ์กลายเป็นกรดฟอร์มิก โดยเฉพาะใน
สภาวะที่อุณหภูมิสูง ซึ่งกรดฟอร์มิกมีความเป็นพิษสูง ท�ำให้
เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้ ดังนัน้ จึงมักนิยมเติมสารทีร่ กั ษาความ
เสถียรหรือการคงสภาพของสารฟอร์มาลีนไว้ สารที่มักนิยม
น�ำมาเติม ได้แก่ เมทานอล (methanol) ในความเข้มข้น
ประมาณ 5-15% ซึ่งจะท�ำให้สารฟอร์มาลีนอยู่ในรูปของ
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พาราฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ (paraformaldehyde) ซึ่ ง ก็ คื อ
ฟอร์มาลีนที่ผสมกับเมทานอลนั่นเอง พาราฟอร์มาลดีไฮด์
ค่อนข้างมีความเสถียรหรือคงตัวเหมาะแก่การน�ำไปใช้ในด้าน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเมือ่ สารพาราฟอร์มาลดีไฮด์
อยู่ในภาวะอุณหภูมิต�่ำประมาณ 4.4 องศาเซลเซียส จะ
เปลี่ยนรูปไปเป็นโพลิเมอร์พาราฟอร์มาลดีไฮด์ (polymerparaformaldehyde) ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอนและเป็นพิษ
ต่อร่างกาย เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะ
สัตว์นำ�้ ได้ กรมควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดให้สารนีเ้ ป็น
วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 โดยการผลิต การน�ำเข้า การส่งออก หรือมีไว้
ครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบก่อนและต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งการผลิตหรือการน�ำเข้าต้องขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย (6)
ประโยชน์ของฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน
เป็นที่ทราบดีว่ามีการใช้สารฟอร์มาลีนในการคง
สภาพเซลล์ร่างกายมนุษย์ที่เสียชีวิต จึงน�ำไปใช้เป็นน�้ำยาฉีด
ศพและใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาในขัน้ ตอนของการคง
สภาพของเนื้อเยื่อในเทคนิคทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา อย่างไร
ก็ตามประโยชน์ของฟอร์มาลีนยังมีอกี มากโดยเฉพาะในด้าน
การแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านความงาม ด้านการเกษตร
และด้านอื่น ๆ (7) ทั้งนี้มีการน�ำสารนี้ไปใช้เป็นสารตั้งต้นใน
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การ
ป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และการ
ผลิตสารที่เกี่ยวข้องกับความงามเป็นจ�ำนวนมาก สามารถ
สรุ ป ประโยชน์ ข องการน� ำ สารฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ม าใช้ ใ น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการแพทย์ น�ำไปใช้ในการคงสภาพมิให้
ย่อยสลาย ใช้ในการเก็บรักษาศพ เก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อ
ทางกายวิภาค (anatomical specimens) เพื่อการน�ำไป
วิเคราะห์และการวินิจฉัย ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น
เครื่องฟอกเลือด (เครื่องล้างไต) เครื่องในการเตรียมและ
สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน ใช้ส�ำหรับฆ่าเชื้อรา นอกจาก
นี้ไอระเหยของฟอร์มาลดีไฮด์สามารถน�ำมาอบห้องเพื่อฆ่า
เชื้อโรคในโรงพยาบาล เป็นต้น (8)
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2. ด้านอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
สรุปถึงการน�ำฟอร์มาลดีไฮด์ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งนี้การผลิตสารนี้จะอยู่ในรูปของสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีน ที่ความเข้มข้นประมาณ 3755% โดยน�้ำหนัก ซึ่งจะน�ำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยูเรีย
ฟอร์มาลดีไฮด์ (urea-formaldehyde) ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์
(fenol-formaldehyde) เมลามี น ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์
(melamine-formaldehyde) พลาสติ ก โพลี อ ะซี ทั ล
(plastic acetal) และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ นอกจากนี้มีการน�ำไป
เป็นสารฆ่าเชื้อ สารกันเสีย ยาฆ่าแมลง ตัวลดออกซิเจนใน
ปฏิกิริยาอีกด้วย และยังมีการน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิต
วัสดุต่าง ๆ หลายชนิด เนื่องจากมันมีคุณสมบัติท�ำให้ผ้าและ
กระดาษแข็งเกาะกันเป็นอย่างดี จึงน�ำมาเป็นส่วนผสมในการ
ท�ำพาติเกิลบอร์ด สารเคลือบ ไม้อัด และเฟอร์นิเจอร์ (จาก
ยู เ รี ย ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ) การท� ำ ถ้ ว ยชาม (จากเมลามี น
ฟอร์มาลดีไฮด์) ผ้าเบรกรถยนต์ ใบเลื่อย ใบเจีย ใบตัด ทราย
ท�ำแบบหล่อโลหะ และฉนวนกันความร้อน (จากฟีนอล
ฟอร์มาลดีไฮด์) ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิคส์ (จากโพลีอะซีทัล) เป็นต้น (6) อีกทั้งเป็นสาร
ตัง้ ต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ใช้เป็นกาวส�ำหรับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ในวัสดุก่อสร้าง ใช้ท�ำโฟม ใช้ในการผลิต
เรซิน การสังเคราะห์สีต่าง ๆ เช่น สีคราม สีแดง สีอะครีลิก
ใช้ในการย้อมเพื่อปรับปรุงให้สีและสีย้อมติดแน่น ใช้ในการ
ฟอกสี งานด้านการพิมพ์ การฟอกหนัง น�ำไปผสมโลหะเพื่อ
ระงับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เพื่อรักษาผ้าไม่ให้ยับย่น ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อให้
กระดาษลื่นและกันน�้ำได้ ใช้ผสมในสีทาบ้าน วอลเปเปอร์
พลาสติก กาว ผ้าใยสังเคราะห์ น�้ำยาเคลือบเงา ไม้ พรม
สังเคราะห์ น�้ำยาเคลือบเงาไม้ น�้ำยาท�ำความสะอาด และ
กระดาษทิชชู เป็นต้น จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นว่าสารนี้
เป็นส่วนผสมในวัสดุต่าง ๆ อยู่รอบตัวเรา ทั้งนี้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรายงานปริมาณการใช้ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์มาก
ทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ทงั้ หมด (6)
3. ด้านความงาม ใช้ในการผลิตเครื่องส�ำอางเพื่อ
ไม่ให้เหงื่อออก ผสมในยาทาเล็บ ยาสีฟัน ยาบ้วนปาก สบู่
ครีมโกนหนวด น�้ำยาดับกลิ่นตัว และการผลิตแชมพูของ
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้การใช้ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องใช้
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ในปริมาณที่ต�่ำมาก โดยมีการศึกษาพบว่าสารนี้เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการแพ้ (9)
4. ด้านการเกษตร ใช้ในการผลิตสารทีท่ ำ� ลายหรือ
ป้องกันจุลินทรีย์ที่ท�ำให้ต้นไม้เป็นโรค ใช้ฆ่าเชื้อราในดิน
ป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากความเสียหายระหว่าง
การขนส่ง การเก็บรักษา ท�ำความสะอาด เช่น ลังไม้ ผสม
สารละลายที่ใช้เคลือบผัก ผลไม้ เช่น ส้ม เพื่อยับยั้งการเน่า
เสีย ใช้เป็นปุ๋ย ใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อป้องกันโรค (10)
5. ด้านอื่น ๆ ใช้ในการถ่ายภาพ ท�ำให้เก็บรักษา
ภาพได้นานขึ้น และวัสดุเพื่อการขนส่ง เป็นต้น (10)
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน
การได้รบั สารฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนซึง่ เป็น
ของเหลวนั้น โดยส่วนใหญ่มาจากการปนเปื้อนในวัสดุต่าง ๆ
ที่มีการใช้สารชนิดนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะวัสดุ
อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านการอุปโภค บริโภค
รอบตัวเรา อีกทั้งการประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสสารนี้ก็
นับว่ามีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ได้รับสารนี้เข้าไปอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ไ ด้ โดยขอจ� ำ แนกตามปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ สาร
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มและการศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ปัจจัยด้านอาชีพ
อาชีพของบุคคลนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่
ท�ำให้ได้รบั สารฟอร์มาลดีไฮด์ โดยเฉพาะอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้สารนี้โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ มี
การค้ น คว้ า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการอยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่มีสารฟอร์มาลีนปะปน เช่น การศึกษาของ
ถวิล และคณะ (11) ได้ส�ำรวจปัจจัยเสี่ยงของการประกอบ
อาชีพกับการเกิดมะเร็งโพรงจมูก ณ ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
ในจังหวัดอุบลราชธานี ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงการเกิดอุบตั กิ ารณ์ของ
โรคมะเร็งโพรงจมูกโดยวิเคราะห์ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจาก
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสัมผัสสารต่าง ๆ ที่มี
ฟอร์มาลีนเจือปน ได้ท�ำการศึกษาในผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผล
ยืนยันทางพยาธิของมะเร็งโพรงจมูก จ�ำนวน 72 ราย มีกลุ่ม
ควบคุม จ�ำนวน 96 ราย ผลการศึกษาพบว่าอาชีพช่างไม้มี
ความเสีย่ งสูงต่อการเป็นมะเร็งโพรงจมูกมากกว่าอาชีพอืน่ ๆ
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โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำงานสัมผัสกับฝุ่นไม้ที่มีฟอร์มาลีนเจือปน
พบความเสี่ยงมากกว่าอาชีพที่ไม่มีการสัมผัสถึง 6 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ไม่ได้สัมผัส (11)
ส่ ว นการศึ ก ษาของทั ศ น์ พ งษ์ และคณะ (7)
ได้ท�ำการส�ำรวจอาการทางสุขภาพของเจ้าหน้าที่จากการ
สั ม ผั ส ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ใ นเจ้ า หน้ า ที่ ผ ่ า และรั ก ษาศพใน
โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 42 คน จาก
โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 16 แห่ง เป็นเพศ
ชายทั้งหมด อายุเฉลี่ย เท่ากับ 43 ± 12 ปี และประสบการณ์
ท�ำงานเฉลี่ยเท่ากับ 15 ± 12 ปี รวบรวมข้อมูลโดยการเก็บ
ตัวอย่างการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระดับการหายใจของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเครือ่ งโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง (High Performance Liquid
Chromotography /HPLC) ตามข้อก�ำหนดการประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอนั ตรายในสิง่ แวดล้อมของสถานทีก่ ารท�ำงาน
ตามวิธีมาตรฐานของ NIOSH Manual of Analytical
Method (NMAM) Number 2016 A3 ผลวิจยั พบว่า ปริมาณ
การสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ทางการหายใจตลอดระยะเวลาการ
ท� ำ งานเฉลี่ ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ผ ่ า และรั ก ษาศพ เท่ า กั บ
0.0254±0.0307 ppm โดยส่วนใหญ่มกี ารรับสัมผัสเกินกว่า
ค่าเสนอแนะ (ค่าเสนอแนะการรับตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานของ NMAM ก�ำหนดไว้ที่ไม่เกิน 0.016 ppm) และ
อาการจากการรับสัมผัสที่พบสูงสุดคือ ความรู้สึกมีกลิ่นไม่
พึงประสงค์ (ร้อยละ 79.30) มีอาการแสบตา (ร้อยละ 49.10)
และแสบจมูก (ร้อยละ 49.10) และพบว่าระดับการรับสัมผัส
มีความสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ มีกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์และอาการ
แสบตา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p‹0.05) (7)
การศึกษาในลักษณะเดียวกันที่ประเทศแคนาดา
พบระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.30±0.19
ppm ซึ่งเกินค่าตามวิธีมาตรฐานของ NIOSH Manual of
Analytical Method (NMAM) ที่เสนอแนะปริมาณการ
สัมผัสตลอดระยะเวลาการท�ำงานคือ ไม่ควรเกิน 0.016 ppm
เท่านัน้ โดยพบว่าเจ้าหน้าทีท่ ศี่ กึ ษามีอาการหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง หายใจล�ำบาก มีการระคายเคืองของจมูก ตา และ
ผิวหนัง มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ท�ำงานที่ต้องสัมผัสสาร
ฟอร์มาลีน ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะให้ใช้ค่าของ NMAM ก�ำหนด
เกณฑ์ค่าต�่ำสุดไว้เป็นค่าอ้างอิง เพื่อให้บุคลากรที่ต้องสัมผัส
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สารได้รบั สารในปริมาณน้อยทีส่ ดุ (12) อย่างไรก็ตามนอกจาก
การสัมผัสจากการท�ำงานแล้ว ปัจจุบนั อาจมีการสัมผัสได้จาก
แหล่งอื่น เช่น ควันบุหรี่ ควันธูป หรือบรรยากาศทั่วไปได้อีก
ด้วย ซึ่งยังไม่พบการส�ำรวจในส่วนนี้มากนัก
ปัจจัยด้านการปนเปื้อนในอาหาร
เป็นทีท่ ราบแล้วว่าในบางแห่งมีการผสมฟอร์มาลีน
ลงในอาหาร เช่น เนื้อสัตว์หรือผักสด เพื่อท�ำให้ลดการ
เน่ า เปื ่ อ ยของอาหาร ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ รั บ อาหารที่
ปนเปื ้ อ นเข้ า ไปก็ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ผลต่ อ สุ ข ภาพ เนื่ อ งจาก
ฟอร์ มาลี น เป็ น สารที่ เ ป็ น อั น ตรายตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น
อย่างไรก็ตามการปนเปื้อนในปริมาณน้อยจะท�ำให้ผู้บริโภค
ไม่ ส ามารถรู ้ สึ ก ถึ ง การปนเปื ้ อ นได้ ก็ จ ะท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ สาร
ฟอร์มาลีนโดยไม่รู้ตัว ท�ำให้เกิดการสะสมในร่างกาย มีผล
ท�ำให้เกิดอาการและพยาธิสภาพต่าง ๆ ตามมา อย่างไรก็ตาม
มีการให้ความสนใจในการปนเปือ้ นฟอร์มาลีนในอาหาร จึงมี
งานวิจัยที่ท�ำการส�ำรวจการปนเปื้อนในอาหารต่าง ๆ เช่น
งานวิจัยของ มนทิรา และคณะ (13) ท�ำการส�ำรวจปริมาณ
ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตกค้างในปลาทะเล จ�ำนวน 10 ชนิด ใน
ตลาดสดเทศบาลหาดใหญ่ ระหว่างเดือนตุลาคม–เดือน
ธันวาคม 2538 พบว่า ปลาซาบะมีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
ตกค้างมากที่สุด เท่ากับ 12.60 นาโนกรัมต่อกรัม ปลาทราย
มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เฉลี่ยตกค้างน้อยที่สุด เท่ากับ 7.66
นาโนกรัมต่อกรัม ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของ
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในปลาทะเลแต่ละชนิด และเมือ่ ท�ำการ
วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในปลาทะเลระหว่าง
ช่วงเวลาทีท่ ำ� การศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
ในปลาทะเลที่ ท� ำ การส� ำ รวจในเดื อ นธั น วาคมมี ค ่ า เฉลี่ ย
มากกว่าเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
อย่างไรก็ตามในภาพรวมของการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่พบในปลาทะเลที่ส�ำรวจยังอยู่ใน
ระดั บที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ผู ้ บริ โ ภค ส่ ว นการศึ ก ษาของ
ภายุ พั ก ตร์ และคณะ (14) ส� ำ รวจสารฟอร์ ม าลี น ใน
ปลาหมึกสดและสไบนางในตลาดสด เทศบาลเมืองนครพนม
จากร้านค้าจ�ำนวน 3 ร้าน โดยท�ำการส�ำรวจเป็นระยะเวลา
10 วัน ใช้ชุดทดสอบ จ�ำนวน 180 ชุด พบว่าไม่มีการ
ปนเปื้อนฟอร์มาลีน ส่วนการศึกษาของรัฐพงษ์ (15) ส�ำรวจ
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หาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเลที่จ�ำหน่ายในตลาด
เมื อ งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยส� ำ รวจในกุ ้ ง ขาวและ
หมึกกล้วยที่จ�ำหน่ายในร้านค้าขายส่งอาหารทะเล จ�ำนวน
8 ร้าน ท�ำการคัดกรอง3 ครั้ง สุ่มตัวอย่างแต่ละครั้งห่างกัน
10 วัน ใช้ชุดส�ำเร็จทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่า ในกุ้งขาวมีสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สูงสุดที่ 0.44 ppm และในหมึกกล้วยมีสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สงู สุดที่ 1.15 ppm ซึง่ ปริมาณดังกล่าวต�ำ่ กว่า
เกณฑ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนดไว้ในอาหารทะเล (ระบุไว้วา่ ไม่เกิน 5ppm) นอกจาก
นี้กองการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้ำและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ โดยสุภาพรรณ และคณะ (16) รายงานการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในปลา โดยศึกษา
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่เกิดตามธรรมชาติในเนื้อปลาสด
จ� ำ นวน 8 ชนิ ด ได้ แ ก่ ปลาทรายแดง ปลากะพงแดง
ปลากะพงขาว ปลาเก๋าตาเดียวปลาดอกไม้ ปลาทู ปลาซาร์ดนี
และปลาปากคม พบว่ า ปลาแต่ ล ะชนิ ด มี ป ริ ม าณ
ฟอร์มาลดีไฮด์ ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีปริมาณ
ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ในปลาแต่ ล ะชนิ ด มากนั ก ทั้ ง นี้ พ บว่ า
ปลาปากคมมีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์สูงกว่าปลาชนิดอื่น เมื่อ
ศึกษาถึงระยะเวลาของการส�ำรวจ พบว่าสารนีจ้ ะเพิม่ มากขึน้
ในช่วงเดือนที่ 5-6 ของการเก็บรักษาปลาซึง่ อาจเกิดจากการ
ทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าทางเคมีของสารทีอ่ ยูใ่ นปลาเปลีย่ นแปลงไปเป็น
ฟอร์มาลดีไฮด์ ลักษณะดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาต่อไป
การปนเปื้อนในวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ หลาย
ชนิดด้วยกัน ดังนั้นการน�ำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มาใช้
ท�ำให้เราได้รบั สารฟอร์มาลดีไฮด์อย่างไม่คาดคิด ยกตัวอย่าง
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากไม้อัดต่าง ๆ วัสดุบุผนัง วัสดุปูพื้น
วอลเปเปอร์ ฉนวนกันความร้อน ผ้าม่านส�ำเร็จรูป พรมปูพื้น
ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสีทาบ้านซึง่ วัสดุ อุปกรณ์ดงั กล่าวจะ
ปล่อยไอระเหยของฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาในอากาศ ท�ำให้เรา
ได้รับสารนี้อย่างไม่รู้ตัว นอกจากนี้เรายังได้รับโดยตรงจาก
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ยาสีฟัน สารระงับกลิ่นตัว และ
ยาทาเล็ บ ได้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ จ ะเห็ น ว่ า ในปั จ จุ บั น มี
ผลิตภัณฑ์จานชามที่ท�ำจากเมลามีน มีขายในราคาถูกตาม
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ตลาดสดหรือตลาดนัดทัว่ ไป มีลกั ษณะสีสนั สวยงามสะดุดตา
ภาชนะดังกล่าวนับว่ามีความเป็นอันตรายอย่างยิง่ ทีจ่ ะน�ำไป
ใส่อาหารรับประทาน เนื่องจากตามที่กล่าวข้างต้นว่าสาร
ตั้งต้นในการผลิตนั้น ได้แก่ เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็น
โพลิเมอร์ของสารเมลามีนกับฟอร์มาลดีไฮด์ จากการวิจยั ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ภาชนะดังกล่าวจะปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ออกมา โดย
เฉพาะเมื่อใส่อาหารที่มีความร้อนเกิน 100 องศาเซลเซียส
และอาหารที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กรด และมั น เป็ น ภาชนะที่
ตอบสนองต่อคลืน่ ไมโครเวฟได้ดี จึงท�ำให้เป็นอันตรายสูงขึน้
ถ้าน�ำมันไปใช้กับเตาไมโครเวฟโดยมันจะปลดปล่อยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาระหว่าง 8.7-26.9 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ทดลองกับถ้วยน�้ำที่มีหูจับ) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด (ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) (17)
อันตรายจากการได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน
ถึงแม้ว่าฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีนเป็นสารที่มี
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แต่หากมีการ
กระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การน�ำไปใช้เพือ่ รักษาสภาพอาหาร
ให้คงสภาพและไม่บูดเน่า เช่น การน�ำไปผสมในอาหารทะเล
ผักสด และเนื้อสัตว์ เป็นต้น จะท�ำให้ผู้บริโภคได้รับสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสูร่ า่ งกายได้ทางการรับประทาน นอกจากนี้
บุคคลทีต่ อ้ งสัมผัสสารนีอ้ าจได้รบั เข้าทางการหายใจหรือผ่าน
ทางผิวหนัง ซึ่งการได้รับในปริมาณน้อยอาจท�ำให้เกิดการ
ระคายเคืองได้โดยเฉพาะต่อระบบทางเดินหายใจและดวงตา
ซึ่งอวัยวะดังกล่าวเป็นอวัยวะที่มีความไวต่อฟอร์มาลีนและ
ฟอร์มาลดีไฮด์ ส่วนการสัมผัสทางผิวหนังจะท�ำให้ผวิ หนังไหม้
เป็นผื่นอักเสบ และถ้าใช้มือสัมผัสอาจท�ำให้เล็บผิดรูป (nail
dystrophy) (18) นอกจากนีก้ ารสัมผัสระยะยาวอาจมีผลต่อ
การเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก (nasop-haryngeal cancer)
ได้ (5) ซึง่ องค์กรนานาชาติเพือ่ การวิจยั มะเร็ง (International
Agency for Research on Cancer / IARC) จัดให้สารนี้อยู่
ในระดับ 1 (Class 1) ของการเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง (5)
นอกจากนี้การได้รับสารนี้ไม่ว่าจากการสัมผัสหรือการอยู่ใน
บรรยากาศทีม่ ไี อของสารจะท�ำให้เกิดอันตรายในระบบต่าง ๆ
ของร่างกายได้แตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้นของการ
ได้รับ ระยะเวลาในการสัมผัสหรือสูดดม และขึ้นกับสภาพ
ร่างกายของบุคคลในขณะนั้นอีกด้วย (7) การสัมผัสสารนี้ไม่
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ว่าจะเป็นการหายใจ การกิน และการดูดซึมเข้าทางผิวหนัง
ภายในร่ า งกายจะท� ำ ให้ เ กิ ด ขบวนการเมแทบอลิ ซึ ม
อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าฟอร์มาลดีไฮด์มีค่าครึ่งชีวิตในร่างกาย
(biological galf-life) ประมาณ 1.5 นาที ก็ตาม (19) โดยสาร
จะถู ก ขั บ ออกจากร่ า งกายในรู ป ของฟอร์ เ มทและ
คาร์บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ตามถึงแม้สารจะถูกขับออกไป
อย่างรวดเร็วก็ยังมีบางส่วนยังคงสะสมในร่างกาย (7) ส่วนที่
ยังคงสะสมดังกล่าวจะเปลีย่ นเป็นกรดฟอร์มกิ (formic acid)
ซึ่งท�ำให้เกิดเป็นพิษต่อร่างกายโดยการท�ำลายเซลล์หรือ
เนื้อเยื่อของร่างกายท�ำให้เกิดพยาธิสภาพต่าง ๆ ขึ้นได้ เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน (acute) และแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป (chronic) ดังนั้นผู้ที่ท�ำงานที่ต้องสัมผัสสาร
ฟอร์มาลีนอยู่เสมอจะมีโอกาสเสี่ยงกว่าบุคคลในอาชีพที่ไม่
ต้องท�ำงานที่สัมผัสสารดังกล่าว นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ
ปริมาณสารที่ได้รับ และเวลาของการสัมผัสโดยส่งผลท�ำให้
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อม โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจและระบบอืน่ ๆ ของ
ร่างกาย ดังนี้
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ในกรณีที่มีการสูดดมสารนี้ในปริมาณสูงและเป็น
ระยะเวลานานจะท�ำให้เกิดระคายเคือง โดยเฉพาะการ
อักเสบในระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่เนื้อเยื่อในโพรงจมูก
หลอดลม ท่อลม และถุงลมในปอด ขึ้นได้ ในบางรายที่กรณี
รุนแรงจะท�ำให้เกิดน�้ำท่วมปอด (pneumonia) หายใจ
ล�ำบาก แน่นหน้าอก จนถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ หากได้รบั ในปริมาณ
มากจะระคายเคืองอย่างรุนแรงท�ำให้เกิดปอดอักเสบและ
หอบหืดได้ อย่างไรก็ตามการได้รับสารในปริมาณน้อย ๆ
อย่างสม�ำ่ เสมอ อาจจะยังไม่เกิดอาการเด่นชัด มีเพียงการเจ็บ
คอ ไอ จนถึงการอักเสบของหลอดลม เท่านั้น ทั้งนี้มีรายงาน
ว่าถ้าความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ร่างกายได้รับสูงเกิน
0.1 ppm จะท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา จมูก และทาง
เดินหายใจ แต่ถ้าได้รับสูงเกิน 100 ppm อาจท�ำให้หมดสติ
และถึงกับเสียชีวิตได้ (20) ส่วนรายงานวิจัยโดย Arts และ
คณะ (21)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของการรับ
สารฟอร์มาลดีไฮด์กับการเกิดมะเร็ง พบว่าคนงานที่ท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับสารนี้ที่ได้รับในระดับสูงกว่า 1 ppm ท�ำให้
เนื้อเยื่อในโพรงจมูกมีความเสียหายและมีโอกาสสูงในการ
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เป็นมะเร็งโพรงจมูกได้มากกว่าคนปกติที่ไม่ได้รับสารนี้ (21)
นอกจากนีม้ กี ารรวบรวมรายงานการวิจยั เป็นจ�ำนวนมากพบ
ว่าการได้รับสารนี้จะท�ำให้เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะต่าง ๆ
โดยเฉพาะในระบบทางเดิ น หายใจ ตา ผิ ว หนั ง ระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และการเกิด
มะเร็ง เป็นต้น (22)
มีรายงานสรุปการทดลองจากงานวิจัยต่าง ๆ (4)
โดยการให้หนูสดู ดมไอของฟอร์มาลดีไฮด์ ในปริมาณสารและ
เวลาต่าง ๆ กัน ออกไป พบว่าโดยส่วนใหญ่อาการทางระบบ
หายใจเมื่อดมในปริมาณและระยะเวลาน้อยหนูยังคงไม่มี
อาการรุนแรงนัก แต่อาการจะรุนแรงขึน้ เมือ่ เพิม่ ปริมาณและ
ระยะเวลามากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ท่อลม (trachea)
หลอดลม (bronchi) และถุงลมปอด (alveloli) เป็นต้น เช่น
การทดลองให้หนูอยู่ในห้องขนาด 5.5 ลูกบาศก์เมตร โดยให้
สูดดมไอของฟอร์มาลดีไฮด์ปริมาณ 3 กรัม เป็นเวลา 1.5 ชัว่ โมง
ภายหลังการทดลอง พบว่าเนื้อปอดเกิดการอักเสบและมี
สิ่งคัดหลั่งอยู่ในถุงลมปอด มีลักษณะแดง และเกิดการหลุด
ของเซลล์ทบี่ ใุ นถุงลม อีกทัง้ มีเม็ดเลือดขาวในหลอดเลือดแดง
ฝอยภายในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในถุงลมปอดมากขึ้น โดยเฉพาะ
มีเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิล (eosinophils) เป็นจ�ำนวน
มาก ส่วนเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ (mononuclear
leukocytes) พบในปริมาณเพียงเล็กน้อย และเมื่อศึกษา
เนื้อเยื่อในหลอดลม พบว่าเต็มไปด้วยของเหลวที่มีเม็ดเลือด
ขาวจ�ำนวนไม่มากนัก โดยพบมีการหลุดและการเสื่อมของ
เซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของหลอดลม และยังพบเม็ดเลือดแดง
ปะปนอยู่กับเม็ดเลือดขาวอีกด้วย ส่วนในท่อลมพบว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่บุผิวแต่อย่างใด ส่วนการ
ทดลองโดยให้สตั ว์หนูสดู ดมเป็นระยะเวลานานประมาณ 31
ชั่ ว โมง พบว่ า เนื้ อ เยื่อ มี ก ารเสื่ อ มและหลุ ด ลอกออกเป็ น
จ�ำนวนมาก และเม็ดเลือดขาวจ�ำนวนมากทีพ่ บเป็นชนิดโมโน
นิวเคลียร์ (mononuclear) (4) ลักษณะดังกล่าวมีความเป็น
ไปได้ว่าการสูดดมในระยะเวลาสั้น ๆ ท�ำให้เกิดการกระตุ้น
เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิลเช่นเดียวกับการตอบสนองของ
ร่างกายต่อการแพ้และการสูดดมในระยะเวลานานท�ำให้เกิด
การกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์คล้ายกับการ
ตอบสนองของร่ า งกายต่ อ สิ่ ง แปลกปลอมในการสร้ า ง
ภูมิต้านทาน (antibody) ของร่างกาย
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อันตรายต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกาย
ผลกระทบจากการได้รับฟอร์มาลีนเข้าสู่ร่างกาย
ของมนุษย์ มีการรวบรวมผลการศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ
(23) พบว่าการได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนเข้าสู่
ระบบทางเดินอาหาร เช่น การรับประทานอาหารที่มีการ
ปนเปื้อนสารโดยเฉพาะการรับประทานในปริมาณสูง หรือ
ปริมาณประมาณ 30-60 มิลลิลิตร จะท�ำให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงในระบบทางเดินอาหาร เช่น การปวดท้อง
อย่างรุนแรง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติ เกิดแผลในกระเพาะ
อาหาร และท�ำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้การรับประทานใน
ปริมาณน้อย ๆ จะท�ำให้เกิดพิษต่อตับ ไต หัวใจ และระบบ
ประสาท ส่วนการสัมผัสฟอร์มาลีนทางผิวหนังจะท�ำให้เกิด
การระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน เกิดผืน่ แดง จนถึงผิวหนัง
ไหม้ได้ และถ้าได้รับไอของมันเข้าไปจะท�ำให้เกิดการระคาย
เคื อ งตา จมู ก และล� ำ คอ ส่ ว นพิ ษ เรื้ อ รั ง จากการได้ รั บ
ฟอร์มาลดีไฮด์อย่างสม�่ำเสมอ จะเกิดพิษต่อระบบประสาท
(neurotoxicity) พิษต่อเลือด (hematoxicity) พิษทาง
พั น ธุ ก รรม (genotoxicity) พิ ษ ต่ อ ระบบสื บ พั น ธุ ์
(reproductive toxicity) และการเกิ ด มะเร็ ง
(carcinogenesis) ในปอดและโพรงจมูก เป็นต้น โดยองค์กร
นานาชาติเพื่อการวิจัยมะเร็ง (IARC) ได้รายงานว่าสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สามารถก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ โดยไม่มีขีด
เริ่มเปลี่ยน (threshold) ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับสารในปริมาณ
มากน้อยเพียงใดก็มโี อกาสทีจ่ ะท�ำให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะ
การสัมผัสเป็นระยะเวลานาน มักจะส่งผลให้เกิดมะเร็ง
โพรงหลังจมูก (nasopharyngeal cancer) (23)
มีการศึกษาและรวบรวมผลของการได้รับสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ในสัตว์ทดลองในลักษณะต่าง ๆ ทัง้ โดยการให้
สัตว์ทดลองกิน สูดดม หรือการฉีดเข้าในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ผลหรือความเป็นพิษที่เกิดขึ้น ขึ้นกับปริมาณของ
ฟอร์มาลดีไฮด์ที่สัตว์ทดลองได้รับ โดยท�ำให้เกิดพยาธิสภาพ
ต่าง ๆ กับอวัยวะที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามการกินใน
ปริมาณหนึ่งก็ท�ำให้สัตว์ทดลองตายทันทีโดยมีผลให้เกิดการ
อักเสบในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้เล็ก ส่วนการฉีดเข้าสูช่ อ่ งท้องก็ทำ� ให้เกิดการอักเสบ
ของเยื่อบุช่องท้อง (peritonitis) และการอักเสบของอวัยวะ
ภายในหลายอวัยวะ การทดลองฉีดเข้าสูป่ อดท�ำให้เกิดอาการ
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ปอดบวม (pneumonia) และการอักเสบของหลอดลม การ
ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังและกล้ามเนือ้ ก็ทำ� ให้เกิดการอักเสบ ด้วย
เช่นกัน (4)
การตรวจวัดปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
เนื่ อ งจากฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ห รื อ ฟอร์ ม าลี น อาจ
ปนเปือ้ นอยูใ่ นอาหาร ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งการรับประทาน
อาหารที่มีฟอร์มาลีนเจือปน ซึ่งผู้บริโภคจะทราบได้อย่างไร
ทั้งนี้อาจจะใช้วิธีสังเกตง่าย ๆ โดยดูจากเนื้อสัตว์หรือผักสด
ว่ายังคงมีความสดอยูเ่ สมอ ถึงแม้จะทิง้ ไว้คอ่ นข้างนานก็ตาม
ดังนัน้ จึงควรซือ้ เนือ้ สัตว์หรือผักสดทีไ่ ด้รบั รองความปลอดภัย
ในการผลิตหรือการแปรรูป อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ได้มกี าร
ผลิตชุดทดสอบหาสารฟอร์มาลีนเพื่อหาปริมาณฟอร์มาลีน
หรือฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกในการใช้
ตรวจสอบสารนี้ในอาหาร ทั้งแบบที่เป็นชุดน�้ำยาที่ผลิตโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถทดสอบและทราบผลได้ทันที
และแบบการตรวจด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อหาปริมาณที่แน่นอน
เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความปลอดภั ย ของ
อาหารและการเจือปนในสิ่งแวดล้อม โดยสามารถรวบรวม
วิธีการตรวจได้ดังนี้
วิธีการตกตะกอน
มีการศึกษาพบว่าสารอะดีโนซีน (adenosine) มี
ความสามารถจับสารฟอร์มาลีนท�ำให้ฟอร์มาลีนตกตะกอน
ได้ จึงมีผู้สนใจในการศึกษาสารสกัดจากพืชมาท�ำการศึกษา
การตกตะกอนเพื่ อ การทดสอบฟอร์ ม าลี น ในอาหาร
ยกตัวอย่างเช่น การน�ำใบมะยมมาสกัด (Phyllanthus
acidus L. skell) น�ำมาสกัดร้อนด้วยตัวท�ำละลายบิวทานอล
(n-butanol) แล้วน�ำมาพิสูจน์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
แบบแผ่นบาง (Thin Layer Chromatography /TLC) เทียบ
กับมาตรฐานของอะดีโนซีน ซึง่ สารนีส้ ามารถจับกับฟอร์มาลีน
ท�ำให้เกิดการตกตะกอนได้ ดังนั้นจึงสามารถน�ำสารสกัด
ดังกล่าวมาทดสอบหาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในเบื้องต้นได้
และมีการผลิตชุดตรวจสอบหาฟอร์มาลีน โดยระดับต�่ำสุดที่
ตรวจได้ประมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (24) อย่างไร
ก็ตามวิธีดังกล่าวยังไม่มีการน�ำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เนื่องจาก
ยังมีข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการศึกษา
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วิธีคัลเลอริเมทรี (colorimetry method)
การตรวจสอบด้วยวิธีคัลเลอริเมทรี (colorimetry
method) เช่ น งานวิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณ
ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ส�ำหรับล้างจาน ที่ท�ำการสุ่ม
ตัวอย่างจากร้านค้าและห้างสรรพสินค้าภายในเขตอ�ำเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ล� ำ ปาง การตรวจสอบอาศั ย หลั ก การของ
ปฏิ กิ ริ ย าการควบแน่ น ระหว่ า งฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ด ้ ว ยกรด
ซัลฟิวริกเข้มข้นที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ท�ำให้เปลี่ยน
เป็นสารประกอบควิโนนที่มีสีม่วงเข้ม มีค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุดที่ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร จากการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง ตรวจพบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
อยู่ในช่วง 5-20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของฟอร์มาลดีไฮด์ มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (n=11) เมื่อใช้สารละลาย
มาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ ความเข้มข้น 3 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร เท่ากับร้อยละ 0.017 ขีดจ�ำกัดของการวิเคราะห์
เท่ า กั บ 0.08 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ก ารทดสอบ
ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์พบว่ามีค่าร้อยละของการกลับ
คืนของฟอร์มาลดีไฮด์เท่ากับ 100 (25) นอกจากนี้การศึกษา
วิเคราะห์หาปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในแชมพูโดยใช้วิธี
Pentane-2-4 Dione Colorimetry ระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารก
องพิษวิทยา ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต จ�ำนวน 3 แห่ง โดยใช้
แชมพู จ�ำนวน 4 ยี่ห้อ จากท้องตลาด ยี่ห้อละ 4 ตัวอย่าง
(รุ่น ผลิตภัณฑ์เดียวกัน) รวม 16 ตัวอย่าง วิธีที่ใช้ตรวจ
วิเคราะห์เป็นวิธีมาตรฐานจาก Official Journal of the
European Communities ปริมาณที่ตรวจแต่ละห้องปฎิบัติ
การมีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนระหว่างร้อยละ
3.45-11.54 และค่าร้อยละของการพบ (percent recovery)
อยู่ระหว่าง 95.1-109.8 นับว่าเป็นวิธีที่มีการทวนซ�้ำได้และ
ท�ำความซ�้ำได้ดี (reproducibility and repeatability) (26)
วิธีโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High
Perform a nce Liquid Chromatography, HPLC)
การวิเคราะห์หาไอระเหยของฟอร์มาลดีไฮด์ใน
อากาศ มักใช้ตัวดูดซับแข็งเพื่อซึมซับสารไว้ จากนั้นจึงน�ำมา
สกัดและท�ำการวิเคราะห์ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การส�ำรวจ
การปะปนของฟอร์มาลดีไฮด์ในเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพ
โดยทัสน์พงษ์ และคณะ (7) ในการตรวจระดับความเข้มข้น
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ของฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ใ นอากาศนั้ น มี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ท� ำ โดยการติ ด ชุ ด อุ ป กรณ์ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วย ปั๊มดูดอากาศ (air sampling pump) อัตรา
การไหลที่ 200 มิลลิลิตรต่อนาที ต่อเชื่อมกับหลอดเก็บ
ตัวอย่างอากาศ (DNPH-coated silica gel tube) ด้วย
สายยางเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่ระดับหายใจ (breathing zone)
ของเจ้าหน้าที่ (personal air sampling) เก็บตัวอย่างอย่าง
ต่อเนื่องจ�ำนวน 1 ตัวอย่าง ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8
ชั่วโมง (TWA) จากนั้นน�ำตัวดูดซับในหลอดตัวอย่างมาสกัด
ด้วยอะซีโตไนไตรล์ (acetonitrile) แล้วน�ำมาวิเคราะห์ต่อ
ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High
Performance Liquid Chromatography, HPLC) ซึ่งการ
เก็บและการวิเคราะห์อ้างอิงตามวิธีมาตรฐานของ NIOSH
Manual of Analytical Methods (NMAM)
วิธีสเปคโตรเมตรี (spectrometry)
การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณสามารถท� ำ การ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ได้โดยตรง ไม่ต้อง
มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ใช้
อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง นิ ย มใช้ เ ครื่ อ งโครมาโทกราฟี ข องเหลว
สมรรถนะสูง ทีต่ อ้ งใช้ผทู้ มี่ คี วามช�ำนาญในการวิเคราะห์และ
มีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือค่อนข้างสูง นอกจาก
นีก้ ารพัฒนาในปัจจุบนั สามารถพบการผลิตเครือ่ งวัดปริมาณ
ก๊าชฟอร์มาลดีไฮด์ขนาดมือถือ ที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กโตรแมค
คานิคอลเซ็นเซอร์ตอบสนองการวัดได้เร็ว แสดงค่าปริมาณ
ของฟอร์มาลดีไฮด์เป็น ppm หรือมิลลิกรัมต่อตารางเมตรได้
ในท้องตลาดอีกด้วย (27) ส่วนผู้วิจัยที่ต้องการท�ำการส�ำรวจ
เกี่ยวกับการสัมผัสสารของบุคคลต่าง ๆ ก็ยังมีแบบสอบถาม
ที่พัฒนาจาก Formaldehyde Medical Questionnaire
ของ Occupational Safety and Health Administration:
OSHA ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการท�ำงาน ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
สิ่งแวดล้อมการท�ำงาน และข้อมูลอาการจากการสัมผัส
ฟอร์มาลดีไฮด์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างการท�ำงานตลอดระยะเวลาการ
เก็บตัวอย่างอากาศ 8 ชั่วโมง (7) มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตรฐานที่สามารถน�ำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี
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ชุดน�้ำยาทดสอบ
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลิตชุด
ทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารที่สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจ
ภายในชุดทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยสารเคมีส�ำหรับการ
ทดสอบ 3 ชนิด และหลอดส�ำหรับใช้บรรจุของเหลวที่แช่
อาหาร โดยชุดน�้ำยาที่ 1 ได้แก่ สารละลายฟีนิลไฮดราซีน
ไฮโดรคลอไรด์ (phynyhlhydrazine hydrochloride /
C6H9CIN2) ชุดน�้ำยาที่ 2 ได้แก่ สารละลายโปแตสเซียม
เฮกสะไซด์ยาโนเฟอร์เรต (potassium hexacy-anoferrate /
FeCN6) และน�้ำยาชุดที่ 3 ได้แก่ สารละลายกรดไฮโดร
คลอริกเข้มข้น (HCl conc.) ทัง้ นีท้ ำ� การตรวจตามค�ำแนะน�ำ
ในชุดทดสอบ ซึ่งการทดสอบดังกล่าว เป็นวิธีการที่ง่าย และ
ใช้เวลาทดสอบประมาณ 5 นาที ระดับต�ำ่ สุดทีส่ ามารถตรวจ
ได้คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ได้รายงานผลการตรวจสอบอาหารในตลาดสดของ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 48 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีนใน
ผ้าขึร้ วิ้ วัว จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง (จากการสุม่ จ�ำนวน 4 ตัวอย่าง)
ในปลาหมึกกรอบที่ใส่ในเย็นตาโฟ จ�ำนวน 2 ตัวอย่าง (จาก
การสุม่ จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง) โดยพบว่ามีการปนเปือ้ นสารก�ำจัด
ศัตรูพืชค่อนข้างสูง เฉลี่ยพบร้อยละ 3.35 โดยพบตกค้างใน
มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุง้ ถัว่ ฝักยาว และผักอืน่ ๆ (28)
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีผลงานการประดิษฐ์คิดค้น
ระดับดีเด่นจากสภาวิจยั แห่งชาติ ประจ�ำปี 2555 โดย รศ.ดร.
เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ คิดค้นชุดตรวจวัดสารพิษระเหย “ชุดตรวจ
วัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด” ซึง่ เป็นผลงานทีม่ ปี ระโยชน์
อย่างยิง่ ต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน
อุตสาหกรรมและประชาชนโดยรอบ ซึ่งชุดทดสอบดังกล่าว
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชุดทดสอบจากต่างประเทศที่มี
ราคาแพง เป็นชุดทดสอบทีผ่ ลิตขึน้ มีตน้ ทุนต�ำ่ ประมาณ 7 บาท
ต่อการวิเคราะห์ 1 ตัวอย่าง เท่านั้น ต่างจากอุปกรณ์
ตรวจวั ด ในปั จ จุ บั น ที่ มี ร าคา 400-2,000 บาท ต่ อ การ
วิ เ คราะห์ 1 ตั ว อย่ า ง นอกจากนี้ ยั ง สามารถตรวจหา
ฟอร์มาลดีไฮด์ในบริเวณอื่น ๆ ได้ เช่น บริเวณที่พักอาศัย
ภายในอาคาร และบริเวณอื่นที่อาจมีการปนเปื้อน และยัง
สามารถบ่ ง บอกถึ ง แหล่ ง ที่ ม าของมลพิ ษ ที่ ป ลดปล่ อ ยสู ่
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย (29)
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์
กรมควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้คำ� แนะน�ำใน
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น เมื่ อ ได้ รั บ หรื อ สั ม ผั ส สาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งถ้าได้รับจากการกินเข้าไป ห้ามท�ำให้
อาเจียน แต่ควรให้ดื่มน�้ำมาก ๆ และน�ำส่งแพทย์ทันที ถ้าได้
รับจากการสัมผัสถูกผิวหนัง ให้รบี ถอดเสือ้ ผ้าออก ล้างบริเวณ
ทีส่ มั ผัสสารด้วยน�ำ้ และสบูแ่ ละน�ำส่งแพทย์ทนั ที ถ้าสัมผัสถูก
ดวงตาให้รบี ล้างตาด้วยน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านอย่างน้อย 15 นาที โดย
เปิดเปลือกตาล่างและบน หากยังระคายเคืองให้รบี ส่งแพทย์
ทันที และถ้าหายใจเข้าไป รีบเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่
ได้รับสาร ถ้าหายใจล�ำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและน�ำส่ง
แพทย์ทันที (6)
การควบคุมการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์
เนือ่ งจากสารฟอร์มาลดีไฮด์จดั เป็นสารทีก่ อ่ ให้เกิด
มะเร็ง (International Agency for Research on Cancer /
IARC,2012) มีอนั ตรายสูง (30) จึงถูกควบคุมโดยกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมและกรมประมง โดยกรมควบคุ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมจัดให้มนั เป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 ตาม พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เนื่องจากมีคุณสมบัติก่อให้เกิด
อันตรายจากการติดไฟ การระเบิด และมีฤทธิ์กัดกร่อน (31)
ในส่ ว นกระทรวงสาธารณสุ ข ก� ำ หนดให้ ส ารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีน เป็นวัตถุหา้ มใช้ในอาหาร ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งถ้าฝ่าฝืนใช้สารนี้
กับอาหาร หรือเกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค ทั้งจากการผลิตและ
การจ�ำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตรวจพบการกระท�ำดังกล่าว จะต้องถูกด�ำเนิน
การตามกฎหมาย อาจต้องโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ถ้าน�ำมาใช้ในทางที่ผิด
ก็จะมีโทษทางกฎหมาย (32) การน�ำสารฟอร์มาลดีไฮด์ไปใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของผู้เกี่ยวข้อง มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานในสถานที่ท�ำงาน
ไว้ โดยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศก�ำหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.3
ppm และมีการก�ำหนดค่ามาตรฐานในสิง่ แวดล้อมให้มรี ะดับ
ความเสี่ยงน้อยที่สุดของฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.003 ppm
(0.004 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร) (33)
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ดั ง ได้ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า สารฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ มี
การน�ำไปผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม
และด้านอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของใช้
ต่าง ๆ รอบตัวเรา รวมทัง้ การปนเปือ้ นสารดังกล่าวในอาหาร
ทีเ่ ราบริโภค ท�ำให้เราได้รบั สารนีโ้ ดยไม่รตู้ วั ลักษณะดังกล่าว
ถ้ า ร่ า งกายมี ก ารสะสมสารนี้ ม ากขึ้ น จนถึ ง ระดั บ ที่ เ กิ น
มาตรฐาน อาจท�ำให้เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะต่าง ๆ โดย
เฉพาะการเกิดมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการส�ำรวจการปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ทั้งใน
อาหารหรือในวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และมีการ
ลงโทษอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีผู้ผลิตบางรายมีการค�ำนึงถึงผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงมีการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต ้ อ งการเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่น การน�ำเทคโนโลยีของการล้างสารพิษใน
อากาศ (air detoxify) โดยเฉพาะสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ผสม
อยู่ในสีทาบ้าน เทคนิคดังกล่าวใช้หลักการของการดูดซับ
คาร์บอนและย่อยส่วนที่เหลือให้กลายเป็นไอน�้ำบริสุทธิ์
ยกตัวอย่างสีที่ผลิตจากบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ทีผ่ ลิตสีชนิดนิปปอนแอร์แคร์ (Nippon Air Care) หรือ
ที โ อเอดู ร าคลี น ออกซิ เ จนพลั ส (TOA Supershield
Duraclean Oxygen Plus) เป็นต้น (20) นอกจากนีง้ านวิจยั
ขององค์การนาซ่าพบว่า ไม้ประดับบางชนิดสามารถก�ำจัด
สารพิษและมลพิษทางอากาศได้ดี โดยใช้ชื่อว่าไม้ประดับที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly house plant) พบ
ว่าไม้ประดับที่เราประดับบ้านทั่วไปนั้น นอกจากจะให้ด้าน
ความสวยงามเพลิดเพลินต่อเจ้าของบ้านแล้ว ไม้ประดับ
เหล่านั้นยังมีฤทธิ์ในการดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ แอมโมเนีย
ไซลีน ทูลนี รวมทัง้ ไอเสียต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกระท�ำของคน
เราได้ด้วย ตัวอย่างไม้ประดับดังกล่าว เช่น สาวน้อยปะแป้ง
(dumb cane) หมากเหลือง (areca palm หรือ yellow
palm) เดหลี (peace lily) เยอบีรา่ (gerbera daisy) วาสนา
อธิษฐาน (cornstalk plant) เป็นต้น (20) ดังนั้นการน�ำไม้
ดอกไม้ ป ระดั บ มาปลู ก ภายในบ้ า นจึ ง มี ป ระโยชน์ ใ นการ
ดูดสารพิษต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย
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สารฟอร์มาลดีไฮด์ซงึ่ มีลกั ษณะเป็นก๊าซมักท�ำให้อยู่
ในรูปของสารละลายที่เรียกว่าฟอร์มาลีน เป็นสารตั้งต้นใน
การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม
และด้ า นอื่ น ๆ โดยท� ำ ให้ ส ารฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ อ ยู ่ ใ นรู ป
แบบต่าง ๆ ในการผลิตที่ต่างกัน โดยเฉพาะของใช้รอบตัวใน
ชีวิตประจ�ำวันและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ดังนั้นจึงท�ำให้
บุคคลได้รับสารนี้อย่างไม่รู้ตัวค่อยเป็นค่อยไป ก่อให้เกิดการ
สะสมจนเกิดเป็นพิษต่อร่างกายและมีผลต่อระบบต่าง ๆ ซึ่ง
มีตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะระบบหายใจ
นับเป็นระบบทีเ่ กิดผลกระทบค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามความ
เป็นพิษของสารนี้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับปริมาณสารและ
ระยะเวลาทีส่ มั ผัส ซึง่ ปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้บคุ คลได้รบั สารนีเ้ ข้า
สู่ร่างกายอาจเกิดจากอาชีพที่ต้องมีการสัมผัสหรือได้รับสาร
ทางไอระเหย จากการปนเปื้อนในอาหาร และการปนเปื้อน
ในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ อย่างไรก็ตามในการป้องกันหรือ
งานวิจยั ทางด้านการพัฒนาวิธกี ารตรวจวัดและการส�ำรวจหา
ปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อการตรวจหาปริมาณที่
แน่นอน ตลอดจนการตรวจแบบคัดกรองที่มีความสะดวก
รวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อการป้องกันและควบคุมการ
ใช้ ส ารฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ โ ดยไม่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมประมง และกระทรวงสาธารณสุขโดย
คณะกรรมการอาหารและยาห้ามใช้สารนี้ในอาหาร โดยได้
ก�ำหนดโทษทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนให้ห่างไกลจากพิษของฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน
ซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวของเรานั่นเอง
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