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สารฟอร์ม ั ลดีไฮด์เป็นสารเคมีท ีเรานํามาใช้ในงานต่างๆ ทั งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ เคมี และ
ทางการเกษตร สารเคมี ถ้าใช้อย่างถูกวิ ธีก็เกิดประโยชน์ แต่ถาใช้
้ ผ ิดวั ตถุประสงค์กจะเกิ
็ ดโทษ ดั งเช่นมีข่าวการ
ตรวจพบฟอร์มาลีนในอาหารประเภทเนือสั ตว์ อาทิ เนือหมู ไก่ปลา กุ้ง ปลาหมึก ซึงผู้ใช้ไม่คํานึงถึงอั นตราย
ของสารทีจะเกิดขึ น
สารฟอร์มาลินจะมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์เท่านั นห้ามนํามาใส่อาหารเพือ
รั กษาสภาพอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบั บที 151 (พ.ศ.2536) แห่งพระราชบั ญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 กําหนดให้สารละลายฟอร์ม ัลดีไฮด์หรือฟอร์มาลินเป็นวั ตถุห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใช้สารนีกั บอาหาร
หรือทําให้อาหารนั นเกิดพิ ษภั ยต่อผู้บริโภค จั ดเป็นการผลิจํตาหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ และถ้าตรวจพบการ
กระทําดั งกล่าว จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมาย มีโทษจําคุกไม่เกิ น 2 ปี หรือปรั บไม่เกิน20,000 บาท หรือ
ทั งจําทั งปรั บจะเห็นได้ว่าการใช้สารละลายฟอร์มลั ดีไฮด์หรือฟอร์มาลินในอาหารไม่เพียงแต่จะเป็นอั นตรายต่อ
ผู้บริโภค ยั งมีโทษตามกฎหมายด้วย
ฟอร์ม ั ลดีไฮด์(Formaldehyde) เป็นสารประกอบอินทรีย์ กลุ่มอั ลดีไฮด์ มี สูตรเคมี คือCH2O หรือ
HCHO ฟอร์ม ั ลดีไฮด์ท ีความดั นปกติจะมี สถานะเป็นก๊าซ ไม่ม ี ส ี มีกลินฉุน ติไฟได้
ด ก๊าซฟอร์ม ั ลดีไฮด์เมือ
รวมตั วกั บอากาศ และออกซิเจนสามารถเกิดการระเบิดได้ มีคุณสมบั ติในการฆ่าเชือ
ในทางการค้านิยมใช้อยู่ในรูปของสารละลายสารฟอร์มาลิน (Formalin) คือสารละลายทีประกอบด้วย
ก๊าซฟอร์ม ั ลดีไฮด์ประมาณ37- 40% ในนํ าและมีการเติ มสารละลายเมทานอลประมาณ 10-15 % เพือป้ องกั น
การเกิดโพลิเมอร์พาราฟอร์ม ั ลดีไฮด์ซ ึ งมีความเป็นพิษสูงกว่า
สารฟอร์มาลิน คนทั วไปรู้ว่าเป็นนํ ายาดองศพเพือไม่ให้ศพเน่าเปื อย ด้วยคุณสมบั ติเด่นข้อนี ทําให้
พ่อค้าแม่ค้าแอบนํามาใช้ในทางทีผิดกั บอาหาร เพือทําให้อาหารสดและน่ารั บประทาน ตามธ
รรมชาติฟอร์ม ั ลดี
ไฮด์สามารถเกิดขึ นเองในอาหารชนิดต่างๆ ซึงมีปริมาณน้อยและสลายตั วได้โดยแสงอาทิตย์ออกซิเจนและ
ความชืน และร่างกายของคนเราสามารถกําจั ดได้ แต่ถ้าได้ร ั บในปริ มาณมากเกินไปจะเป็นอั นตรายต่อร่างกาย
การบริโภคอาหารปนเปื อนฟอร์มาลินในปริมาณสูงจะเกิ ดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเฉียบพลั น คือ
ทําให้ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน ท้องเสีย อาหารทีพบว่ามีการปนเปื อนฟอร์ม ั ลดีไฮด์ ได้แก่ เนือสั ต่าว์งๆ
ต
เช่น ไก่ ปลาหมึก กุ้ง ผั กต่างๆ เช่น กระหลํ าปี ผั กกาดขาว ถั วงอก เห็ด
พิ ษของฟอร์มาลินต่อสุขภาพ
พิษแบบเฉียบพลั น ถ้าได้ร ั บสูงเกิน0. ppm ทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูกและทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าได้ร ั บปริมาณเข้มข้นสูงเกิ น100 ppm อาจทําให้หมดสติ และตายในทีสุด เนื องจากทีความเข้มข้น
สูงๆ สารฟอร์มาลี นจะเปลียนรูปเป็นกรดฟอร์ม ิค Formic
(
acid) ซึงมีฤทธิ ทําลายระบบการทํางานของเซลล์
ต่างๆ ในร่างกาย
อาการเรือรั งหากได้ร ั บปริมาณน้อยแต่ระยะยาวจะทําให้เกิดผลเสียกั บระบบต่างๆ ของร่างกาย หรือ
ก่อให้เกิดมะเร็งได้
ข้อแนะนําสําหรั บผู ้บริ โภค
อาหารทีมักพบสารฟอร์มาลินปนเปื อน ได้แก่อาหารทะเล เนือสั ตว์ ผั กสด และผลไม้ ซึงวิ ธงเกตง่
ี ส ั ายๆ คือ
ถ้าเป็นเนือสั ตว์ หากถูกแสงแดด หรือลมเป็นเวลานาน แล้วยั งสดอยูไม่
่ก็ ควรซือ
ถ้าเป็นอาหารทะเลที เนือแข็ งบางส่วน เปื อยยุ่ยบางส่วน ไม่ควรซือ
ถ้าเป็นผั ก ผลไม้ท ีมีล ั กษณะแข็ ง เขี ยว กรอบหรือสดผิดปกติ ให้ดมที ใบ ผลหรือหั กก้านดม
ถ้ามีกลิ น
แสบจมูกแสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปื อน

เมือซืออาหารมาแล้วควรแช่ด้วยสารละลายด่างทั บทิมเจื อจาง(ในอั ตราส่วน ด่างทั บทิมประมาณ
เกล็ด ผสมนํ า – ลิตร) ประมาณ – นาที แล้วล้างออกด้วยนํ า เพราะฟอร์มาลีนทําปฏิกิร ิยากั บด่าง
ทั บทิมแล้วได้เกลือฟอร์เมตซึงละลายนํ าได้
การกําจั ดสารฟอร์มลดี
ั ไฮด์ มลพิ ษในสิ งแวดล้อม
ฟอร์ม ั ลดีไฮด์สามารถเกิดขึ นเองในธรรมชาติ ถ้ามมี ากๆจะเกิดเป็นมลพิ ษในอากาศ ดร.บี ซี วูฟเวอร์ต ั น
นักวิ จ ั ยแห่งสถาบั นวิ จ ั ยอวกาศนาซ่ได้
า ทําวิ จ ั ยเกียวกั บคุณสมบั ติของไม้ประดั บในการกําจั ดสารพิ ษหรือมลพิ ษใน
อากาศ ซึงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานไปทั วโลกในหนังสืชืออ Eco-Friendly House Plant (ไม้ประดั บทีเป็นมิตรต่อ
สิงแวดล้อม) พบว่าไม้ประดั บทีนิยมปลูกกั นทั วไปไม่เพียงแต่ให้ความสวยงาม
แต่ย ั งมีฤทธิ ช่วยดูดซั บสารฟอร์ม ั ลดี
ไฮด์ แอมโมเนีย ไซลี น ทูลีน รวมทั งไอเสียที เกิดจากม
นุษย์ได้ดี เช่นสาวน้อยประแป้ ง Dumb
(
Cane) หมาก
เหลือง (Areca Palm หรือ Yellow Palm) เดหลี (Peace Lily) เยอบีร่า (Gerbera Daisy) วาสนาอธิษฐาน
(Cornstalk Plant) ซึงเป็นไม้ประดั บทีดูแลง่าย ลําต้นไม่ใหญ่ ใช้เนือที ในการปลูกน้อย สามารถปลูกในกระถางและ
วางไว้ภายในตั วบ้านได้
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