ตอน
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อร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นสารเคมีกลุ่มอัลดีไฮน์ (Aldehyde) ที่มีกลิ่นฉุนแสบ ก่อความ
ระคายเคือง ทําให้ผู้ที่สูดดมเกิดอาการระคายเคืองจมูก แสบคอ ไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด
ถ้าสูดดมในปริมาณสูงทําให้เกิดภาวะปอดบวมน้ําได้ [1] การสัมผัสที่ดวงตาทําให้แสบตา น้ําตาไหล
การกินเข้าไปทําให้หลอดอาหารและกระเพาะอาหารเป็นแผล ถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากทําให้เกิดภาวะเลือด
เป็นกรด (Metabolic acidosis) ภาวะช็อก และทําให้ตายได้ [2] นอกจากพิษก่อความระคายเคืองแล้ว
ฟอร์มาลดีไฮด์ยังเป็นสารเคมีที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยได้รับการยืนยันว่าสามารถก่อ
มะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasophryngeal cancer) และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) ได้ [3] และอาจมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งไซนัสและโพรงจมูก (Sinonasal cancer) อีกด้วย [3]
ฟอร์มาลดีไฮด์นั้นปกติจะอยู่ในรูปแก๊ส แต่ถ้าถูกทําให้อยู่ในรูปสารละลายที่เป็นของเหลวจะเรียกว่าฟอร์มาลิน
(Formalin) โดยฟอร์มาลินนั้นพบได้หลายความเข้มข้น แต่ที่พบบ่อยจะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 37 % [1] นอกจาก
ฟอร์มาลดีไฮด์แล้ว ในสารละลายฟอร์มาลินมักจะมีสารเมทานอล (Methanol) ผสมอยู่ด้วยในสัดส่วนประมาณ
6 – 15 % [1] เราสามารถพบการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด [1, 3] เช่น อุตสาหกรรมการ
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้และผลิตไม้อัด (Particle board)
อุตสาหกรรมการผลิตเรซินสังเคราะห์ (Synthetic resin) เช่น Melamine formaldehyde resin, Phenol
formaldehyde resin, และ Urea formaldehyde resin โดย Urea formaldehyde resin จะมีลักษณะ
เป็นโฟม ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมทําฉนวน (Urea formaldehyde foam insulation) นอกจากนี้ยังพบ

การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก งานเคลือบ ใช้ป้องกันรอยยับในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ฟอร์มาลดีไฮด์ยังพบได้ในห้องสํานักงานที่เป็นพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท ที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดหรือส่วนประกอบ
ของอาคารที่ใช้กาวที่มีส่วนผสมของฟอร์มาลดีไฮด์อยู่เป็นจํานวนมากด้วย สําหรับสารละลายฟอร์มาลินนั้น
นํามาใช้ในการรักษาสภาพศพ ซากสัตว์ ชิ้นเนื้อเยื่อ และใช้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant)
เนื่องจากฟอร์มาลดีไฮด์ เป็ นสารที่ มี ความเป็นพิษ จึงมี ความพยายามในการตรวจประเมินการสั ม ผัส สาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ในการทํางานโดยใช้การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) และเนื่องจากในกระบวนการเมตา
บอลิสม์ (Metabolism) ของสารฟอร์มาลดีไฮด์นั้น สารฟอร์มาลดีไฮด์จะถูกเปลี่ยนเป็นสารฟอร์เมต (Formate)
ซึ่งสารฟอร์เมต (Formate) นี้ ถ้าอยู่ในรูปกรดจะเรียกว่ากรดฟอร์มิก (Formic acid) จึงมีความพยายามในการ
นําการตรวจระดับกรดฟอร์มิก (Formic acid) ในปัสสาวะ มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ [4]
อย่างไรก็ตามองค์กรด้านวิชาการที่ให้คําแนะนําในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในระดับนานาชาตินั้น กลับไม่
เคยมีคําแนะนําให้ทําการตรวจระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะ เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการประเมินการ
สัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์จากการทํางานเลย โดยในปัจจุบัน องค์กร American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการกําหนดค่า Biological Exposure Indices (BEI)
ของสารฟอร์มาลดีไฮด์ไว้ [5] เช่นเดียวกันกับองค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ประเทศ
เยอรมัน ซึ่งไม่มีการกําหนดค่า Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte (BAT) ของสารฟอร์มาลดีไฮด์ไว้
ด้วยเช่นกัน [6]
สาเหตุที่ทั้งองค์กร ACGIH และ DFG ไม่มีคําแนะนําให้ทําการตรวจระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะ เพื่อประเมิน
การสัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์ในการทํางานนั้น เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยในอดีตพบว่า ระดับกรดฟอร์มิกใน
ปัสสาวะจะมีความแปรปรวนได้จากปัจจัยภายนอกหลายประการ [7-8] และไม่สัมพันธ์กับระดับการสัมผัสสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ในการทํางานด้วย [4]
ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์นั้น สามารถพบกรดฟอร์มิกในปัสสาวะในระดับต่ําๆ ได้เป็นปกติ
อยู่แล้ว โดยอาจมีระดับอยู่ที่ประมาณ 11.7 – 18.0 mg/L [7-8] แต่ในคนทั่วไปบางคนอาจพบระดับสูงกว่านี้
เช่นที่ระดับ 60 mg/L ก็ยังเป็นไปได้ [7] กรดฟอร์มิกที่ขับออกมาทางปัสสาวะนี้ เป็นผลจากกระบวนการเมตา
บอลิสม์ของสารอาหารในร่างกาย เช่น กรดอะมิโน (Amino acids) สารพิวรีน (Purine) และเบสไพริมิดีน
(Pyrimidine bases) [7] การกินอาหารที่มีกรดฟอร์มิก (ซึ่งพบได้ในธรรมชาติในกรดของมด) หรืออาหารที่มี
สารอาหารกลุ่มที่กล่าวมา (ซึ่งพบได้ในอาหารกลุ่มโปรตีนโดยทั่วไป) สามารถทําให้ระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะ
สูงขึ้นได้ [7]

สําหรับในการทํางานนั้น นอกจากการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์แล้ว การสัมผัสสารเคมีชนิดอื่นๆ บางชนิด ก็สามารถ
ทําให้ตรวจพบกรดฟอร์มิกในปัสสาวะได้เช่นกัน เช่น เมทานอล (Methanol) อะซิโตน (Acetone) และสารกลุ่ม
ฮาร์โลมีเทน (Halomethanes) [7] ยาบางชนิด เมื่อผ่านกระบวนการเมตาบอลิสม์ในร่างกายแล้ว ก็ทําให้เกิด
กรดฟอร์มิกขึ้นได้ [7] เช่น เอฟีดีน (Ephidine) และเมทิลเอฟิดีน (Methylephidine) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาภาวะ
ความดันโลหิตต่ําและใช้หยอดจมูกเพื่อลดน้ํามูก จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยรบกวนหลายอย่าง และบางอย่างก็ยากที่จะควบคุม (เช่น การกินอาหารกลุ่ม
โปรตีน)
การศึกษาในนักศึกษาสัตวแพทย์จํานวน 35 คน ที่สัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในระดับต่ํากว่า 0.5 ppm และมีระดับ
กรดฟอร์มิกในปัสสาวะก่อนการสัมผัสเฉลี่ย 12.5 mg/L (พิสัย 2.4 – 28.4 mg/L) ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะอย่างมีนัยสําคัญหลังจากที่นักศึกษากลุ่มนี้ได้สัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ [4] การศึกษา
ในพนักงานโรงงานกระดาษที่สัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศที่ระดับ 0.024 ppm จํานวน 22 ราย เทียบกับกลุ่ม
ที่ไม่ได้สัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์จํานวน 27 ราย ไม่พบความแตกต่างของระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะที่ชัดเจน [9]
จากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าการตรวจระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะนั้น ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพของการสัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์ได้ [7-8] เนื่องจากระดับกรดฟอร์มิกในปัสสาวะมีความแปรปรวนได้
จากปัจจัยหลายประการ อีกทั้งยังไม่สัมพันธ์กับระดับการสัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์ในการทํางานด้วย [4]
สําหรับการตรวจระดับฟอร์มาลดีไฮด์ในเลือด เพื่อหวังใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ ก็
ประสบกับปัญหาเช่นกัน คือระดับฟอร์มาลดีไฮด์ในเลือดก็ไม่สัมพันธ์กับระดับการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในการ
ทํางาน [7]
เนื่องจากฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็ง ปัจจุบันจึงมีการศึกษาวิจัยถึงการนําตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการทําลายสาร
พันธุกรรม (Genotoxic biomarkers) เช่น DNA Adduct, DNA-protein cross-links, Micronuclei test
มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของผลกระทบ (Biomarker of effect) ของการสัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์ [10-11]
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการใช้อยู่เพียงในระดับงานวิจัย ในทางปฏิบัติจริงยังคงพบข้อจํากัด [11] จึงยังไม่มีการ
กําหนดออกมาเป็นคําแนะนํามาตรฐานให้ปฏิบัติโดยทั่วไปได้
การประเมินการสัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์ในสถานประกอบการในปัจจุบันนั้น ในภาคปฏิบัติจริงยังคงแนะนําให้
ใช้การตรวจวัดติดตามระดับสารฟอร์มาลดีไฮด์ในสิ่งแวดล้อมการทํางาน (Environmental monitoring) เป็น
เครื่องมือหลักในการประเมินการสัมผัสอยู่ [8]

สรุปคือ เราไม่สามารถใช้การตรวจระดับกรดฟอร์มิก (Formic acid) ในปัสสาวะ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ในการประเมินการสัมผัสสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) จากการทํางานได้ เนื่องจากระดับกรดฟอร์มิก
ในปัสสาวะนั้นมีความแปรปรวนไปได้จากปัจจัยหลายประการ เช่น อาหาร ยา การสัมผัสสารเคมีชนิดอื่นๆ
และก็ไม่สัมพันธ์กับระดับการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในการทํางานด้วย ในทางปฏิบัติ เนื่องจากสารฟอร์มาลดีไฮด์
ไม่มีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสให้ใช้ตรวจได้ บุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยจึงควรประเมินการสัมผัสสาร
ฟอร์ม าลดี ไ ฮด์ ใ นคนทํา งาน โดยใช้ก ารตรวจติด ตามระดับ สารฟอร์ม าลดีไ ฮด์ ใ นสิ่ง แวดล้อ มการทํา งาน
(Environmental monitoring) เป็นหลัก จะเป็นการเหมาะสมที่สุด
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