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บทคัดย่อ
ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
ร้านค้า แม้กระทั่งที่พักอาศัย ดังนั้นอากาศภายในอาคารจึงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อสุขภาพ สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็น
มลพิษทางอากาศสามารถพบได้ในอากาศภายในอาคาร (indoor air) สัมผัสทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการกิน
องค์กรสากลของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (carcinogen) อุตสาหกรรม
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อน�ำไปผลิตยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์สูงถึง ร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมด
โดยยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส�ำนักงาน ในบ้านที่ทา
แลคเกอร์เคลือบพื้นไม้ ปูพรมที่พื้น ผนังมีวอลเปเปอร์ อยู่ในเครื่องเรือนที่ใช้ไม้อัดและวัสดุที่เรียกว่า พาร์ทิเคิล บอร์ด
(particle board) ที่ใช้ท�ำตู้ โต๊ะ และเครื่องเรือนต่าง ๆ และยังมีการพบว่า ปัจจัยที่ท�ำให้ฟอร์มาลดีไฮด์ถูกปล่อยออกจาก
เฟอร์นเิ จอร์ตา่ ง คือ อุณหภูมทิ สี่ งู และการระบายอากาศทีไ่ ม่ดพี อ ดังนัน้ ผูท้ อี่ าจต้องมีการสัมผัสกับฟอร์มาลดีไฮด์ทแี่ อบแฝง
ตามเครื่องไม้ เฟอร์นิเจอร์ ควรระมัดระวังการรับสัมผัสทั้งการหายใจ สัมผัสทางผิวหนัง และทางปาก เพื่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอในสถานที่ท�ำงานและระบบดูดอากาศเฉพาะที่ และเฝ้าคุม
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำ เพื่อตรวจหาความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ
ค�ำส�ำคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์, อาคารส�ำนักงาน, อาคารที่พักอาศัย

Abstract
In the present, people spent their life in office and residential buildings with 90% of their life.
Thus indoor air quality was very important to health. Formaldehyde was one of air pollutions that
were found indoor air of buildings. Formaldehyde was classified as carcinogen by the international
organization in USA. Mostly, industrial of Thailand took formaldehyde change to urea-formaldehyde
with 70%. Urea-formaldehyde was produced raw materials to be furniture, office supplies and
house paint. Factors affected for formaldehyde releasing were high air temperature and low relative
humidity and unsuitable ventilation. Therefore, people might be exposure formaldehyde indoor air
from furniture. That should be awareness with route of entries, inhalation and contact.
Keywords: formaldehyde, office buildings, residential buildings
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บทน�ำ
ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 ใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร อันได้แก่ โรงเรียน
มหาวิทยาลัย ร้านค้า แม้กระทัง่ ทีพ่ กั อาศัย ได้รบั สัมผัสภายใน
บ้านในรูปแบบ ของเหลวและก๊าซ ผ่านทางการรับประทาน
การสู ด ดม และการสั ม ผั ส ทางผิ ว หนั ง ดั ง นั้ น อากาศ
ภายในอาคารจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ สุ ข ภาพ
สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นมลพิษทางอากาศสามารถพบได้ใน
อากาศภายในอาคาร (indoor air) องค์กรสากลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจัดให้สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ (carcinogen) ซึ่งถึงแม้ว่าร่างกายจะสามารถ
ขับออกไปเองได้ แต่ก็ยังคงมีการตกค้างและสะสมอยู่ใน
ร่างกาย
ปริมาณการตอบสนองความเป็นพิษ (TLV) ของ
ฟอร์มาลดีไฮด์ มีค่า 0.08 ppm ต่อ 30 นาที สัมผัสทาง
การหายใจ (Suresh & Bandosz, 2018) ฟอร์มาลดีไฮด์
มี ส ถานะเป็ น ก๊ า ซที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ มี ก ลิ่ น ฉุ น แสบจมู ก
(Nielsen, Larsen & Wolof , 2013) ระดับความเข้มข้น
อยู่ที่ 0.5 ppm จะมีอาการการระคายเคืองที่ดวงตา อีกทั้ง
ฟอร์มาลดีไฮด์มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ได้แก่ โรคหอบ
และโรคถุงลมปอด (Dai et al., 2018) ส่วนมากที่จ�ำหน่าย
กั น อยู ่ ทั่ วไปอยู่ในรูป ของสารละลายน�้ำภายใต้ชื่อน�้ำยา
ฟอร์มาลีน สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) มักจะพบ
ฟอร์มาลดีไฮด์แอบแฝงในเฟอร์นเิ จอร์ไม้ เครือ่ งถ่ายเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ ไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่แฝงอยู่
สิ่งเหล่านั้นซึ่งถือว่าเป็นภัยในที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่
การพัฒนาของเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้ผคู้ นต้องการ
ความสะดวกสบายในที่ พั ก อาศั ย หรื อ ส� ำ นั ก เพิ่ ม มากขึ้ น
ประเทศจีนมีการเก็บสถิติคุณภาพอากาศในอาคาร พบว่า
ร้อยละ 90 ของบ้านพักอาศัยที่ถูสร้างขึ้นใหม่ และอุปกรณ์
ส� ำ นั ก งานชิ้ น ใหม่ พบว่ า ค่ า คุ ณ ภาพอากาศสู ง กว่ า ค่ า
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ (Ministry of Housing and UrbanRural Development of the People’s Republic of
China, 2010) สารฟอร์มาลดีไฮด์ส่วนใหญ่ในที่พักอาศัย
ถูกปล่อยมาจากอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์
สีทาผนังบ้าน เป็นต้น ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์
มี ค วามสั ม ผั ส กับ ระยะเวลาการตกแต่ง บ้าน, การเลือก
เฟอร์นิเจอร์ และพื้นที่ในการจัดวางสิ่งของ มีงานวิจัยที่
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ส�ำรวจความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องนอนและ
ห้องนั่งเล่น พบว่า อุณหภูมิสูงและความชื่นสูง มีผลท�ำให้
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ ใ นเฟอร์ นิ เ จอร์ ถู ก ปล่ อ ยออกมามากขึ้ น
ในปีแรกที่มีการตกแต่งบ้านใหม่
ฟอร์มาลดีไฮด์จะมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ
หากได้รบั รูปของไอระเหยของฟอร์มาลดีไฮด์ แม้จะปริมาณ
ต�่ำ ๆ ถ้าถูกตาจะระคายเคืองตามาก ถ้าสูดดมเข้าไปจะ
ท�ำให้หลอดลมบวม ท�ำให้แสบจมูก เจ็บคอ ไอ หายใจ
ไม่ อ อก ปอดอั ก เสบ น�้ ำ ท่ ว มปอด ท� ำ ให้ เ ป็ น แผลหรื อ
ถึงขั้นตาบอด ถ้าสูดดมเขาไปมาก ๆ จะท�ำให้น�้ำท่วมปอด
จนหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก และเสียชีวิตในที่สุด อาการ
เหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มี
อาการเจ็บปวดเลยก็ได้ หากได้รบั ปริมาณน้อยเป็นเวลานาน
จะมี อ าการไอและหายใจติ ด ขั ด เพราะหลอดลมอั ก เสบ
เป็นต้น
ฟอร์มาลดีไฮด์จะมีพิษร้ายแรงต่อระบบทางเดิน
อาหาร เมื่อรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์
ในปริ ม าณมาก จะท� ำ ให้ ป วดศี ร ษะอย่ า งรุ น แรง หั ว ใจ
เต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน
ถ่ายท้อง ปวดท้องอย่างรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบ
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หากได้รับสารนี้โดยการบริโภค
จะเกิดอาการพิษโดยเฉียบพลัน ซึ่งอาการมีตั้งแต่ปวดท้อง
อย่างรุนแรง อาเจียน อุจจาระร่วง ปัสสาวะไม่ออก ห
มดสติ ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียน
เลือดล้มเหลว ถ้าหากได้รับในปริมาณ 60-90 cc จะท�ำให้
การท�ำงานของตับ ไต หัวใจ และสมองเสื่อมลง และก่อให้
เกิดการปวดแสบปวดร้อนที่คอและปาก เกิดการระคาย
เคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
อย่างรุนแรง หมดสติ นอกจากนี้ยังพบว่าฟอร์มาลดีไฮด์
เป็นสารก่อมะเร็งด้วย
ฟอร์มาลดีไฮด์มีผลต่อผิวหนัง เมื่อสัมผัสจะเกิด
การระคายเคืองต่อผิวหนัง ท�ำให้เกิดผื่นคัน เป็นผื่นแดง
เหมือนลมพิษ จนถึงผิวหนังไหม้เป็นสีขาวได้หากสัมผัส
โดยตรง
บทความนี้กล่าวถึงปัจจัยที่ท�ำให้ฟอร์มาลดีไฮด์ถูก
ปล่อยออกมามากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่ปล่อย
ฟอร์มาลดีไฮด์ และวิธีควบคุมอันตรายจากฟอร์มาลดีไฮด์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่มาของฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย
ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ในอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายชนิด ในประเทศไทยมี
การผลิตฟอร์มาลดีไฮด์มาจาก เมทานอล ซึงมีกระบวนการ
ผลิต 2 แบบ ได้แก่ Silver Process และ Oxide Process
1. Silver Process ฟอร์มาลดีไฮด์เกิดจากปฏิกริ ยิ า
ออกซิ เ ดชั น (oxidation) เมทานอลจากปฏิกิริยานี้จะ
สามารถเปลี่ยนเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ ได้ประมาณ 77-87%
2. Oxide Process เมทานอลจะเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันกับอากาศ โดยจะมีตัวเร่งปฏิกิริยา คือ เหล็ก

โมลิบตินัม-วานาเดียมออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 350-400°C
ซึ่งสามารถเปลี่ยนเมทานอลเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ได้สูงสุด
ถึง 91-93%

การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ จะถู ก น� ำ ไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ผลิต ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ร้อยละ 70 ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์
ร้อยละ 7 เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ ร้อยละ 4 พลาสติกโพลี
อะซีทัล ร้อยละ 14 และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ร้อยละ 5

ภาพ 1 สัดส่วนการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์
ที่มา จาก Manual of formaldehyde, โดย Department of Industrial Works, 2010, สืบค้นจาก http://php.diw.
go.th/safety/wp-content/uploads/2015/01/formaldehyde.pdf
จากภาพ 1 จะพบว่า อุตสาหกรรมประเทศไทย
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารใช้ ฟ อร์ ม าลดี ไ ฮด์ เ พื่ อ น� ำ ไปผลิ ต ยู เ รี ย
ฟอร์มาลดีไฮด์สูงถึง ร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมด โดย
ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส�ำนักงาน อุปกรณ์ตกแต่ง
ในที่พักอาศัย เป็นต้น อุตสาหกรรมการแพทย์ เอาไว้ท�ำ
ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา ท�ำความสะอาดห้องคนป่วย และน�ำไป
เป็นส่วนผสมในการดองศพแช่ศพ อุตสาหกรรมความงาม
น� ำ มาใช้ ผ สมในสี ท าเล็ บ ยาเคลื อ บเล็ บ อุ ต สาหกรรม
เคมีภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ ท�ำกาววิทยาศาสตร์ ท�ำสีทา
บ้าน น�้ำยาเคลือบเงาไม้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
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คุณสมบัติของฟอร์มาลดีไฮด์
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่อยู่ในสถานะของก๊าซที่
ไม่เสถียร การน�ำไปใช้ประโยชน์หรือการขนส่งจะท�ำให้อยู่
ในรูปแบบของเหลว เรียกว่า ฟอร์มาลีน โดยทั้งสองสถานะ
มีความแตกต่างกัน ดังนี้
ฟอร์มาลดีไฮ เป็นก๊าซไวไฟ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรง
มีฤทธิ์กัดกร่อน หนักกว่าอากาศเล็กน้อย ไม่เสถียร เกิด
ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน (polymerization) ได้ง่าย
ฟอร์ ม าลี น มี ส ถานะเป็ น สารละลาย ไม่ มี สี
มีกลิ่นฉุนรุนแรง คุณสมบัติแตกต่างกันตามความเข้มข้น
ฟอร์มาลดีไฮด์ในน�้ำ รวมทั้งอัตราส่วนผสมของเมทานอล
ในสารละลาย
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ตาราง 1
สมบัติทางกายภาพของฟอร์มาลดีไฮด์และฟอร์มาลีน
สมบัติของสาร
สภาพที่ปรากฏ

ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์
ไม่มีสี

ฟอร์มาลีน
ไม่มีสี

กลิ่น

กลิ่นฉุนรุนแรง

กลิ่นฉุนรุนแรง

น�้ำหนักโมเลกุล

30.03

30.03

จุดเดือด

-19.5°C

96°C

จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง

ไม่มี

-92°C

อุณหภูมิวิกฤต

137.2-141.2ºC

-

ค่าความกรด-ด่าง (PH)

-

2.8-4.0 ที่อุณหภูมิ 20°C

ความหนาแน่นไอสัมพันธ์

1.08 ที่อุณหภูมิ 20°C (อากาศ = 1)

1.04 ที่อุณหภูมิ 20°C (น�้ำ = 1)

Log Kow

0.35

0.35

ความดันไอ

3,890 มม.ปรอท ที่อุณหภูมิ 25°C

1.52 มม.ปรอท ที่อุณหภูมิ 20°C

ความสามารถในการละลาย
อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง

ละลายได้ดีในน�้ำ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ ละลายได้ดีในน�้ำ แอลกอฮอล์ อีเทอร์
อะซีโตน
อะซีโตน
424°C
424°C

ขีดจ�ำกัดการระเบิด

7-73% โดยปริมาตร

7-73% โดยปริมาตร

ตาราง 2
สมบัติทางเคมีของก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์และฟอร์มาลีน
สมบัติทางเคมี
การเกิดปฏิกิริยา

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง

ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์
โฟลีเมอไรเซชัน
ออกซิเดชัน
แอดดิชัน

ฟอร์มาลีน
โพลีเมอไรเซชัน
ดีคอมโพสิชัน
รีดักชัน
ออกซิเดชัน
แอคซิชัน
คอนเดนเซชัน
Amines, AZO, compounds, Caustics, Dithiocarbamates, Alkali &
akali earth metals, Nitrides, Nitro compounds, Unsaturated
aliphatics and sulfides, Organic peroxides, Oxidizing agents,
Reducing agents
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ตาราง 2
สมบัติทางเคมีของก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์และฟอร์มาลีน (ต่อ)
สมบัติของสาร
อันตรายจากการสลายตัว

ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์
ฟอร์มาลีน
สารอันตรายเมื่อเกิดจากการสลายตัว ถูกความร้อนสารจะสลายตัวเป็น
กรดฟอร์มิก เมื่อถูกเผาไหม้จะสลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนเกิดหมอกควันที่เป็นพิษ

อันตรายฟอร์มาลดีไฮด์

การวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์

ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ แ ละฟอร์ ม าลี น เป็ น อั น ตรายต่ อ
ระบบทางเดินหายใจ ดวงตา เป็นสารไวไฟ และอาจเป็น
สารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตามมีข้อโต้เถียงในระดับสากลใน
ประเด็นการจ�ำแนกให้ฟอร์มาลีนอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
โดย International Agency for Research on Cancer
หรือ IARC (2012) ระบุว่า ฟอร์มาลีนอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
กลุ่มที่ 1 จากการเก็บข้อมูลการเกิดมะเร็งในคน ในขณะที่
กลุ่มประชาคมยุโรป (EU) จัดให้ฟอร์มาลีนอาจเป็นสาร
ก่อมะเร็งกลุ่ม C3 ซึ่งหมายถึงไม่มีข้อมูลที่ระบุชัดเจนว่า
ฟอร์มาลีนเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในคน

วิธีการเก็บตัวอย่างสารฟอร์มาลดีไฮด์ อ้างอิงตาม
NIOSH Manual of Analytical Methods (2016) ใช้หลอด
เก็บอากาศชนิด CARTRIDGE (DNPH-coated silica gel
tube) ติดตั้งกับสายยางเชื่อมกับปั้มดูดอากาศ (personal
pump) ตั้งค่าปั้มอยู่ที่ 0.1-1.5 ลิตร/นาที เก็บตัวอย่าง
ช่วงเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นน�ำตัวอย่างมา
วิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
(High Performance Liquid Chromatography--HPLC)
เพื่อหาความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์

ฟอร์ ม าลี น ที่ มี เ มทานอลผสมอยู ่ ม ากจะมี จุ ด
วาบไฟต�่ำ จัดเป็นของเหลวไวไฟ มีสมบัติกัดกร่อนเป็น
ความเสี่ยงรอง แต่เมื่อเมทานอลผสมอยู่น้อยจะท�ำให้จุด
วาบไฟสูงขึ้น ถูกจัดเป็นสารกัดกร่อน ไม่จัดเป็นสารไวไฟ
และมีความเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและอาจ
เป็นสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับฟอร์มาลดีไฮด์

กฎหมายและค่ า มาตรฐานฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ แ ละ
การควบคุม

ปัจจัยความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์
เฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ อ งไม้ เป็ น แหล่ ง ที่ ป ล่ อ ย
ฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาสู่บรรยากาศภายในอาคาร จากงาน
วิจยั พบว่า เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ งสูงเกิน 26 °C ปริมาณความเข้มข้น
ของฟอร์มาลดีไฮด์จะเพิ่มสูงขึ้น และในพื้นที่ไม่มีระบบ
ระบายอากาศ ปริมาณความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์จะ
เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และเมื่อเปิดหน้าต่างระบายอากาศออก
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปริมาณความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์
ลดลงอยู่ในระดับมาตรฐานก�ำหนด
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สารฟอร์มาลดีไฮด์จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
(International Agency for Research on Cancer, 2012)
มีอันตรายสูง จึงถูกควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมประมงโดยกรมควบคุ ม โรงงานอุ ต สาหกรรม
จัดให้มนั เป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย
พ.ศ.2535 เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
จากการติ ด ไฟการระเบิ ด และมี ฤ ทธิ์ กั ด กร่ อ น การน� ำ
สารฟอร์มาลดีไฮด์ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเพื่อ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของผู้เกี่ยวข้องมีการก�ำหนด
ค่ามาตรฐานในสถานที่ท�ำงานไว้ โดยส่วนใหญ่ในแต่ละ
ประเทศ ก�ำหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.3 ppm และมีการก�ำหนด
ค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อมให้มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
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ของฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.003 ppm (0.004 มิลลิกรัม
ต่อตารางเมตร) ACGIH TLV (2012): C = 0.3 ppm NIOSH
REL: TWA = 0.016 ppm, C = 0.1 ppm [15-minute],
Carcinogen notation, IDLH = 20 ppm OSHA PEL:
TWA = 0.75 ppm, STEL = 2 ppm ประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ�ำกัดความเข้มข้น
ของสารเคมี อั น ตราย พ.ศ. 2560: ความเข้ ม ข้ น เฉลี่ ย
ตลอดระยะเวลาท�ำงานปกติ ไม่เกิน 0.75 ppm, ปริมาณ
ความเข้มข้นสูงสุด
การใช้ เ ทคโนโลยี Air Detoxify Paint เป็ น
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องสี ท าผนั ง อาคาร ซึ่ ง ท� ำ ให้ สี มี
คุณสมบัติคล้ายกับ “เครื่องฟอกอากาศ” โดยสีจะท�ำการ
ยั บ ยั้ ง ป้ อ งกั น และย่ อ ยสลายแบคที เ รี ย เชื้ อ รา และ
สารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ลอยอยู่ในอากาศให้ลดลงได้ มากกว่า
90% ภายในระยะเวลา 24-40 ชั่วโมง จากการทดสอบที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การปฐมพยาบาล
1. หายใจเข้าไป รีบเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณ
ที่ได้รับสาร ไปที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกถ้าหายใจล�ำบาก
ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจและน�ำส่งแพทย์ทันที
2. การกิ น หรื อ กลื น เข้ า ไป ห้ า มท� ำ ให้ อ าเจี ย น
ให้ดื่มน�้ำมาก ๆ และน�ำส่งแพทย์ทันที
3. การสัมผัสถูกผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
ล้างด้วยสบู่และน�้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาทีและน�ำส่ง
แพทย์ทันที
4. การสั ม ผั ส ถู ก ตา ล้ า งตาด้ ว ยน�้ ำ ที่ ไ หลผ่ า น
อย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาล่างและบน หากยัง
ระคายเคืองให้รีบส่งแพทย์ทันที
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บทสรุป
ในประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ จ าก
การท�ำปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทานอล ฟอร์มาลดีไฮด์
ส่วนใหญ่ที่ได้จะน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อ
สะดวกต่อการขนส่งฟอร์มาลดีไฮด์จะถูกเปลี่ยนสถานะ
ให้เป็นของเหลว ฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีสถานะเป็นของเหลว
จะถูกเรียกว่า ฟอร์มาลีน ซึ่งมีคุณสมบัติจะแตกต่างตาม
ส่วนผสมของเมทานอล มีผลต่อจุดวาบไฟ ฟอร์มาลีนที่มี
เมทานอลผสมอยู่มาก จะมีจุดวาบไฟต�่ำ ท�ำให้มีคุณสมบัติ
เป็นสารไวไฟ ส่วนฟอร์มาลีนที่มีเมทานอลผสมอยู่น้อย
จะมีจุดวาบไฟสูง ท�ำให้ถูกจัดเป็นสารกัดกร่อน
องค์กร IARC จัดให้สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสาร
ก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 และองค์กรยุโรปจัดให้สารฟอร์มาลีน
เป็ น สารก่ อ มะเร็ ง กลุ ่ ม C3 หมายถึ ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล ที่ ร ะบุ
ชัดเจนว่าฟอร์มาลีนเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในคน
มีรายงานพบว่า ปัจจัยที่ท�ำให้ฟอร์มาดีไฮด์ถูกปล่อยออก
จากเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น ได้แก่ อุณหภูมิของห้อง ถ้าสูงกว่า
26°C จะท� ำ ให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ สู ง ขึ้ น
และในห้องที่ไม่มีระบบระบายอากาศ ความเข้มข้นของ
ฟอร์มาลดีไฮด์จะมีความเข้มข้นสูงเช่นกัน
ถ้าจ�ำเป็นต้องสัมผัสให้ใช้เครื่องป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันทางเดินหายใจ สวม
ถุงมือ กระบังหน้า ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ไม่ควรท�ำงานกับสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอใน
สถานที่ท�ำงานและระบบดูดอากาศเฉพาะที่ หาสารอื่นที่มี
พิษน้อยกว่ามาทดแทน เช่น ใช้สาร glutaraldehyde แทน
เฝ้าคุมสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำ เพื่อตรวจหาความเข้มข้น
ของฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ
จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดโรงงานอุ ต สาหกรรมนั้ น เพื่ อ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของผู้เกี่ยวข้องมีการก�ำหนด
ค่ามาตรฐานในสถานที่ท�ำงานไว้ โดยส่วนใหญ่ในแต่ละ
ประเทศ ก�ำหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.3 ppm และมีการก�ำหนด
ค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อมให้มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
ของฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.003 ppm
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