โครงกำรฟอร์ มำลดีไฮด์ ในอำหำร (formaldehyde in food) ปี 2560
โดย สำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
ข้ อมูลทัว่ ไป

กำรศึกษำกำรปนเปื้ อนสำรฟอร์ มำลินในอำหำร ปี 2559

สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ หรื อเรี ยกทัว่ ไปว่า "ฟอร์ มาลิน" ลักษณะทัว่ ไป
เป็ นของเหลวใส ไม่มี สี มี ก ลิ่ น ผักที่ มีก ลิ่ น ฉุ น และสัตว์ทะเลบางชนิ ด
สามารถผลิตฟอร์ มาลดี ไฮด์ได้ตามธรรมชาติ สัตว์ทะเลมีไตรเมทิ ลเอมีน
ออกไซด์ เป็ นสารป้ องกันการสู ญเสี ยนํ้าออกจากตัวสัตว์ พบมากบริ เวณ
ผิวหนัง ปริ มาณความเข้มข้นแปรผันตามชนิ ด อายุ ขนาด ความเค็ม ของ
นํ้ าทะเล เอนไซม์ ไ ตรเมธิ ล เอมี น ออกซิ เ ดส สามารถเปลี่ ย นเป็ น
ไตรเมทธิลเอมีน ไดเมทิลเอมีน และฟอร์มาลดีไฮด์ได้

ส่ วนที่ 1 ศึกษำปริมำณสำรฟอร์ มำลดีไฮด์ ในธรรมชำติ โดยวิธี
ทำงห้ องปฏิบัตกิ ำร
ขอบข่ ำยกำรศึกษำวิจยั
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดทําสมุดปกขาว
(white paper) เรื่ อง ฟอร์มาลดีไฮด์ ในอาหาร
2. วิเคราะห์ปริ มาณฟอร์มาลดีไฮด์ในธรรมชาติ โดยการหา
Free Formaldehyde ด้วยวิธี HPLC

ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
ทางการหายใจ เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ
ทางสัมผัส โดนผิวหนัง เฉพาะที่ ทาํ ให้ผิวหนังอักเสบ
หากรับประทานจะมีอาการปวดท้องอย่างรุ นแรง

ความเป็ นพิษเรื้อรัง
IARC จัดให้อยูใ่ น Group 1 เป็ นสารก่อมะเร็ ง (สารก่อมะเร็ งในโพรงจมูก)

ข้ อกาหนดทางกฎหมายในประเทศไทย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่151 (พ.ศ. 2536)
“ห้ ำมนำฟอร์ มำลดีไฮด์ มำใช้ ในอำหำร” ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ส่ วนที่ 2 เฝ้ำระวังฟอร์ มำลินในอำหำรด้ วยชุดทดสอบ
ขอบข่ ำยกำรศึกษำวิจยั
1. ชนิดตัวอย่ ำง จํานวนรวม 1,540 ตัวอย่าง
ปลาหมึกกรอบ/ ปลาหมึกสด/ สไบนาง และ อื่นๆ
ที่เป็ นปั ญหาในพื้นที่
2. สถำนทีเ่ ก็บ สะพานปลา แพปลา ตลาดค้าส่ง
ตลาดสด ตลาดนัด รถเร่ เก็บจาก 77 จังหวัด
ผลกำรตรวจ
- ตัวอย่างทั้งหมด 1,666 ตัวอย่าง ตรวจพบสารฟอร์มาลิน
จํานวน 321 ร้อยละ 19.27
- พบมาก คือ ปลาหมึกกรอบ (48 %) และ สไบนาง (42%)
ผลกำรตรวจ

กำรศึกษำปริมำณกำรปนเปื้ อนสำรฟอร์ มำลินในอำหำร ปี 2560
ขอบข่ ำยกำรศึกษำวิจยั
1. ชนิดตัวอย่ ำง จำนวน 118 ตัวอย่ ำง
ปลาหมึกสายพันธุ์อาร์เจนติน่า/ ปลาหมึกไทย/ สไบนางดํา/ เห็ดหอม
2. สถำนทีเ่ ก็บ
บริ ษทั ผูน้ าํ เข้า โรงงาน/สถานที่ ผลิต ตลาดค้าส่ ง ตลาดสด ซุปเปอร์
มาร์เก็ต สะพานปลา

* ปริมำณ
Free-Formaldehyde
ทีพ่ บ (มก./กก.)

จำนวน
ตัวอย่ ำง
ทั้งหมด

จำนวน
ตัวอย่ ำง
ทีพ่ บ

34

24

0.10-2.47

นำเข้ ำ

8

8

4.18-17.25

ไทย

13

10

3.03-22.89

นำเข้ ำ

23

5

0.45-1.99

ไทย

40

13

0.26-7.14

ชื่ อตัวอย่ ำง

สไบนำงดำ

ค่ ำตำ่ สุ ด-สู งสุ ด

เห็ด

ปลำหมึก

* Free-Formaldehyde ทีพ่ บไม่ นำค่ ำ LOD, LOQ มำพิจำรณำ

ประโยชน์

1. ได้ขอ้ มูลอ้างอิงปริ มาณปนเปื้ อนตามธรรมชาติของฟอร์มาลดีไฮด์
2. ได้องค์ความรู ้เกี่ยวข้องกับสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็ นแนวทางการแก้ไขและ
นําไปใช้สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคให้เกิดความเข้าใจ

