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ฟอร�มาลดีไฮด�สารเคมอีันตรายใกล�ตัว 

 

                                                                                                                    วสันต ธีระพิทยานนท 
                                                                                        นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

 
คําสําคัญ : ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) ฟอรมาลิน (Formalin) สารก2อมะเร็ง (Carcinogen) 

บางครั้งผลิตภัณฑท่ีเราใช�ในบ�านเรือนและคุ�นเคยดีในชีวิตประจําวันอาจมีสารเคมีอันตรายเปFน
ส2วนผสมโดยท่ีเราไม2ทราบมาก2อน  หนึ่งในสารเคมีอันตรายดังกล2าว คือ ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) ซ่ึงมี
สูตรเคมีว2า CH2O ในสภาวะปกติมีสถานะเปFนกOาซ ไม2มีสี มีกลิ่นเหม็นรุนแรง จัดเปFนมลพิษท่ีปนเปPQอนในอากาศ 
เปFนปRญหาต2อสุขภาพของมนุษยท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ฟอรมาลดีไฮดท่ีใช�กันโดยท่ัวไปอยู2ในรูปของ
สารละลาย เรียกว2า สารละลายฟอรมาลดีไฮด หรือท่ีคุ�นเคยกันในชื่อ ฟอรมาลิน (Formalin) หรือน้ํายาท่ีใช�กัน
ศพเน2า  หมายถึงสารละลายท่ีประกอบด�วยกOาซฟอรมาลดีไฮดประมาณ 37 – 40 เปอรเซ็นตในน้ํา และมีการ
เติมสารละลายเมทานอล (Methanol) ประมาณ 10 – 15 เปอรเซ็นตเพ่ือป[องกันไม2ให�ฟอรมาลินเปลี่ยนรูป
เปFนโพลิเมอรพาราฟอรมาลดีไฮดซ่ึงมีความเปFนพิษสูงกว2าฟอรมาลินมาก  ปRจจุบันมีการใช�สารละลายนี้ใน
ผลิตภัณฑหลายชนิด เช2น สีทาบ�าน (ภาพท่ี 1) นํายาทาเล็บ กาว และสารเคลือบเฟอรนิเจอรไม� ไม�อัด และไม�
แปรรูปอ่ืน ๆ ฟอรมาลินจะให�ไอระเหยของฟอรมาลดีไฮดโดยระเหยออกมาจากผลิตภัณฑเหล2านี้ ซ่ึงถือว2าเปFน
ภัยในท่ีอยู2อาศัย สําหรับผู�ท่ีชอบทาเล็บด�วยสีสันงดงามมีความเสี่ยงท่ีจะได�รับไอระเหยของสารฟอรมาลดีไฮด
เช2นกัน โดยปริมาณความเข�มข�นของไอระเหยจากน้ํายาทาเล็บมีปริมาณสูงกว2าไอระเหยจากพ้ืนกระดานเคลือบ
กาวแลกเกอร นอกจากนี้ยังพบว2า ผ�าม2านและเสื้อประเภทท่ีโฆษณาว2ารีดง2ายแต2ยับยาก มีส2วนผสมของ
ฟอรมาลดีไฮดอยู2ด�วย การนําผ�าเหล2านั้นมาซัก 1 ครั้ง สามารถช2วยปริมาณความเข�มข�นไอระเหยของ
ฟอรมาลดีไฮดลงได� 60 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น ควรท่ีจะซักผ�าทุกชนิดก2อนสวมใส2 นอกจากจากไอระเหยของ
ฟอรมาลดีไฮดจากผลิตภัณฑต2างๆท่ีได�กล2าวมาแล�ว ฟอรมาลินยังนิยมนํามาใช�ในการดองศพ โดยมีคุณสมบัติ
ไม2ให�ศพเน2าเปP`อย ด�วยคุณสมบัติเด2นข�อนี้ ทําให�พ2อค�าและแม2ค�านํามาใช�ในการแช2ผักและเนื้อสัตวโดยเฉพาะ
อาหารทะเล เพ่ือให�อาหารเหล2านั้นดูสดและน2ากินได�นาน เม่ือเรารับประทานเนื้อสัตวและผักท่ีผ2านการแช2
ฟอรมาลิน ก็จะได�รับฟอรมาลดีไฮดเข�าสู2ร2างกาย ปRจจุบันกระทรวงสาธารณสุขประกาศให�สารเคมีชนิดนี้จัดเปFน
สารอันตรายต2อผู�บริโภคและจัดเปFนวัตถุห�ามใช�ในอาหาร แม�ว2าปริมาณฟอรมาลดีไฮดในผลิตภัณฑดังกล2าวจะมี
ปริมาณไม2มาก แต2เราในฐานะผู�บริโภคก็ควรรู�ถึงผลกระทบของสารดังกล2าวต2อสุขภาพ และระมัดระวัง 
หลีกเลี่ยง การสัมผัส สูดดม หรือรับประทาน ผลิตภัณฑท่ีมีส2วนผสมของฟอรมาลดีไฮดเพ่ือความปลอดภัยของ
ตัวเราเอง   
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ท่ีมา: http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/chemical-hazards/item/130 

       ภาพท่ี 1 สีทาบ�าน 

 

ผลกระทบต�อสุขภาพ 

ฟอรมาลดีไฮดสามารถเข�าสู2ร2างกายได� 3 ทาง คือ 1. การสูดดม 2. การกิน 3. การสัมผัสทางผิวหนัง 
โดยมีผลกระทบต2อสุขภาพแบ2งออกเปFน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ร2างกายได�รับฟอรมาลดีไฮดเกิน 0.1 ส2วนในล�านส2วน ทําให�เกิดอาการระคายเคืองต2อตา 
จมูกและทางเดินหายใจ 

ระดับท่ี 2 ร2างกายได�รับฟอรมาลดีไฮดเกิน 1.0 ส2วนในล�านส2วน เนื้อเยื่อโพรงจมูกจะถูกทําลาย และมี
โอกาสกลายเปFนมะเร็งโพรงจมูกได�ในอนาคต  

ระดับท่ี 3 ร2างกายได�รับฟอรมาลดีไฮดเกิน 100 ส2วนในล�านส2วน เกิดอาการ ดังนี้ 
1.การสูดดม เกิดอาการหายใจไม2ออก  แน2นหน�าอก เกิดน้ําท2วมปอด และตายในท่ีสุด  
2.การกิน เกิดอาการอาเจียน เจ็บปวดอย2างรุนแรงเข�าข้ันโคม2า และตายในท่ีสุด  
3.การสัมผัสทางผิวหนัง เกิดอาการระคายเคืองและผิวหนังไหม� ยิ่งถ�าสัมผัสท่ีตาจะเกิดการไหม�ท่ี

รุนแรงมาก และอาการนี้ปรากฏอีกหลายชั่วโมงหลังจากได�รับสาร 

 

การปฐมพยาบาล 

 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีสารฟอรมาลดีไฮดรั่วไหลและมีผู�สัมผัสกับสารฟอรมาลดีไฮดโดยตรง ให�ทําการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นโดยนําผู�ปjวยออกจากจุดเกิดเหตุให�เร็วท่ีสุด ให�อยู2ในท่ีอากาศถ2ายเท ถอดเสื้อผ�าออก ล�าง
ตัวด�วยน้ําเปล2าให�มากท่ีสุด ถ�าเข�าตาให�ทําการล�างตาด�วย สังเกตสัญญาณชีพ ใส2ท2อช2วยหายใจ ถ�าไม2หายใจให�
ออกซิเจนเสริม และรีบนําผู�ปjวยส2งโรงพยาบาล เนื่องจากสารนี้เปFนสารก2อมะเร็ง (Carcinogen) จึงต�องดูแลผู�ท่ี
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สัมผัสสารนี้ในระยะยาวด�วย โดยให�ความรู�ถึงอันตรายระยะยาวของสารนี้แก2ผู�สัมผัสทุกคน รวมถึงหน2วยกู�ภัย
และบุคลากรทางการแพทยท่ีมีแนวโน�มปนเปPQอนการสัมผัสด�วย  

กลุ2มงานสิ่งแวดล�อม โครงการฟkสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ ให�บริการทดสอบปริมาณ
ฟอรมาลดีไฮดในอากาศและน้ําเสียแก2โรงงานอุตสาหกรรมและผู�สนใจโดยท่ัวไป  นอกจากนี้ยังมีการให�บริการ
วิเคราะหรายการทดสอบอ่ืนในน้ําเสีย/น้ําท้ิงด�วย เช2น บีโอดี (Biochemical oxygen demand; BOD), ซีโอดี 
(Chemical oxygen demand; COD), ไซยาไนด (Cyanide), น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease), ทีเคเอ็น 
(Total kjeldahl nitrogen; TKN, ฟอสฟอรัส (Phosphorus), โลหะหนัก ฯลฯ ปRจจุบันห�องปฏิบัติการของ
กลุ2มงานสิ่งแวดล�อม ได�รับการรับรองความสามารถห�องปฏิบัติการด�านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025-2005 ทําให�ม่ันใจได�ว2าให�ผลการทดสอบมีความถูกต�องและเชื่อถือได� 
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