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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560

สาระในฉบับ

 การปนเปื้อนยาในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  1  
 เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) พิษร้ายจากปลาปักเป้า  4 
 ภัยสขุภาพ : การปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหาร  6 

การปนเปื้อนยาในสิ่งแวดล้อม

  ยาปฏชิวีนะและยาต้านจุลชพีท่ีใช้รกัษาโรค

โดยทั่วไป เราสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา ซึ่งท�าให้ขาด   

การควบคุมปริมาณการใช้ยาที่เหมาะสม ประกอบกับมีการใช้ยา 

เกินความจ�าเป็น หรือบางทีเป็นการใช้ยาผิดประเภทกับโรคที่เป็น 

หรือการรับประทานยาไม่หมด ท�าให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการดื้อยา

ขึ้นในผู้ป่วยได้ 

 ในปัจจบุนั ผลกระทบของการดือ้ยาต้านจลุชพี (Antimicrobial 

Resistance: AMR) เป็นปัญหาที่ทั่วโลกก�าลังให้ความส�าคัญใน    

ระดับต้นๆ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

โดยที่เมื่อผู้ป่วยมีการติดเชื้อดื้อยา ยาท่ีท�าการรักษาเดิมจะไม่มี

ประสิทธิผล จ�าเป็นต้องใช้ยาที่มีความแรงของฤทธิ์ยาเพิ่มขึ้นหรือ

ยาที่ท�าการคิดค้นขึ้นใหม่จึงจะท�าการรักษาได้ 

 มีการประมาณการว่าในปี 2050 หรือในอีก 34 ปีข้างหน้า 

จะมีผู ้ป่วยเสียชีวิตราวๆ 10 ล้านคนต่อปี จากการติดเชื้อที่          

ด้ือต่อยาต้านจุลชีพ ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงกว่าการเสียชีวิตเนื่องจาก

การที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง ดังรูปที่ 1 โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิตจะมาจาก          

ทวปีเอเชยีมากทีส่ดุถงึ 4,730,000 คน ดงัรปูที ่2 ซึง่ในประเทศไทย 

ดร. วาลิกา เศวตโยธิน 
ดร. สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ น.ส. ชญานิน น�้าเยื้อง 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุที่ มีการประมาณการว่าในแต่ละปี คนไทยติดเช้ือแบคทีเรียดื้อยา

ประมาณ 88,000 คน และเสียชีวิตจากเชื้อเหล่าน้ีประมาณ   

38,000 คน คิดเป็นความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน

ถึง 46,000 ล้านบาท (เจาะลึกสุขภาพ, 2558)

ในประเทศไทย

รูปที่ 1 การประมาณการผู้ป่วยที่เสียชีวิตในปี 2050 
(Review on Microbial Resistance 2014)
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รูปที่ 3 ระบบบึงประดิษฐ์

รูปที่ 2 การประมาณการผู้ที่อาจจะเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการดื้อยาในแต่ละปี ในปี 2550

 ยาปฏิชีวนะต่างๆ สามารถปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมได้      
โดยการขับถ่าย โดยที่ยาปฏิชีวนะหลายประเภท มีความคงตัวสูง 
ท�าให้ย่อยสลายได้ยาก จัดเป็นยาที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานใน          
สิ่งแวดล้อม (Environmental Persistent Pharmaceutical      
Pollutants: EPPP) ซึ่งการตกค้างของยาเป็นผลให้มีการพัฒนา
และการแพร่กระจายแบคทีเรียและยีนด้ือยาท่ีมีการต้านทานยา
หลากหลายชนดิในสิง่แวดล้อมได้ (Ferreira da Silva et al., 2006; 
Figueira et al., 2011; Kummerer, 2009; Lupo et al., 2012; 
Wellington et al., 2013) 
 จากผลการศกึษาของศูนย์วจัิยและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม 
พบว่ามีการปนเปื้อนของสารผลิตภัณฑ์ยาจากน�้าท้ิงชุมชน และ    
โรงพยาบาลในน�้าทิ้งและน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้ว (Chaminda, 
Furumai, and Sawaittayotin, 2013; วาลิกา เศวตโยธิน และ
สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์, 2558) และยังมีรายงานว่าพบการปนเปื้อน

ของยาปฏิชีวนะหลายประเภท รวมทั้งแบคทีเรียที่ดื้อยาปนเปื้อน
บริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาด้วย เช่น Escherichia coli พบว่ามี       
การปนเป้ือนค่อนข้างสงูในบรเิวณแหล่งชมุชน (Honda et al., 2016) 
ในขณะเดียวกันไม่เฉพาะกับคนเท่าน้ันที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ        
ในฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ และฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า อย่างฟาร์มปลาและกุ้ง ก็มีการใช้ยาปฏิชีวนะเช่นเดียวกัน 
ไม่เฉพาะเพือ่การรกัษาโรคเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ยังใช้ในทางทีผ่ดิ
เพื่อเร่งอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ด้วย จากผลการศึกษา         
ในหลายๆ พืน้ที ่พบว่ามกีารพบยาปฏชิวีนะหลายประเภทปนเป้ือน
ในน�้าทิ้งที่ออกจากฟาร์มทั้งที่มีการบ�าบัดแล้วและไม่ได้ผ่าน        
การบ�าบัดก็ตาม (Honda et al., 2015; Boonyasiri et al., 2014)
 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้ท�า   
การศึกษาเพื่อท�าการบ�าบัดยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม 
โดยการใช้ระบบบึงประดิษฐ์ที่ท�าการติดตั้งทดสอบต่อจากระบบ
บ�าบัดน�้าเสียแบบตะกอนเร ่งของแหล ่งก�าเนิดน�้าเสียจาก                
โรงพยาบาล ซึ่งนอกจากจะเป็นการบ�าบัดน�้าเสียที่มีการปนเปื้อน
ยาที่ระบบบ�าบัดน�้าเสียของทางโรงพยาบาลเองไม่สามารถท�าการ
บ�าบดัได้หมดแล้ว ยังเป็นการน�าน�า้ทีผ่่านการบ�าบัดแล้วเพือ่น�ากลบั
มาใช้ใหม่ได้ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ         
การบ�าบัดโดยใช้พืช 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝก กก และปักษาสวรรค์ 
และการทดสอบกับชั้นตัวกลางส�าหรับการปลูกพืช 2 แบบ ได้แก่ 
หินคลุก และหินคลุกที่มีการผสมหินศิลาแลง ซึ่งผลการศึกษา
ประสิทธิภาพในการบ�าบัดการปนเปื ้อนทางยา พบว่า ระบบ           
บึงประดิษฐ์ที่มีชั้นหินกรองเป็นหินคลุกที่ปลูกต้นกก สามารถ    
ก�าจัดยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ได้แก่ Ciprofloxacin, Norfloxacin,                   
Tet racyc l ine ,  Ery thromyc in ,  Su l famethoxazo le                                
ได้ร้อยละ 94-98 นอกจากน้ี ยังสามารถบ�าบัดกลุ่มยาแก้ปวด                              
(Acetaminophen) และยาเบต้าบล๊อกเกอร ์ (Atenolol)                   
ได้ร้อยละ 73 และ 81 ตามล�าดับ

ผสมหินคลุก
กับหินศิลาแลง

น�าชั้นตัวกลาง
ลงระบบบ�าบัด

หินศิลาแลง
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 บทส่งท้าย จากท่ีกล่าวข้างต้น การปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ     

ในสิ่งแวดล้อม ท่ีปนเปื้อนมาจากแหล่งก�าเนิดประเภทต่างๆ นั้น 

เนือ่งมาจากระบบบ�าบัดไม่มปีระสทิธภิาพในการบ�าบดัสารดงักล่าว

ได้ทั้งหมด ซึ่งควรมีการพิจารณาเพ่ือก�าหนดคุณภาพน�้าทิ้ง         

จากแหล่งก�าเนิด และควรมีการให้ความรู้กับชุมชนในการจัดการ

ของเสียจากการท้ิงยา รวมถึงการตะหนักถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

จากการดื้อยาปฏิชีวนะควบคู่กันไปด้วย
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รศ.วิมล ศรีศุข 
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) 

  เป็นอาหารที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นอาหาร
สุขภาพโดยเฉพาะปลาทะเล แต่ยังมีปลาทะเลบางชนิดที่เราไม่   
ควรไปข้องแวะด้วยเนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ใน       
ชัว่ข้ามคนืจากสารพษิทีเ่รียกว่า เทโทรโดทอ็กซนิ (Tetrodotoxin)
  เทโทรโดท็อกซิน หรือ เท็ตโทรโดท็อกซิน จัดเป็นสารพิษ 
จากสัตว์ทะเลที่ส�าคัญ 1 ใน 3 ชนิด ท่ีจัดว่าเป็นอันตรายมาก       
ต่อสุขภาพ โดยส่วนใหญ่จะพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งก็จะรวมประเทศไทยด้วย การเกิดพิษจากเทโทรโดท็อกซินนี้   
ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุเน่ืองมาจากการรับประทานปลาท่ีมีสารพิษ    
ดังกล่าวอยูโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่ปลาปักเป้า (Puffer fififififish หรอื Fugu) 
จะพบได้บ่อยมากในประเทศญ่ีปุ่นเนื่องจากปลาปักเป้าเป็นอาหาร
จานพเิศษ จะมบีริการลกูค้าในช่วงระหว่างเดอืนตลุาคม ถงึมนีาคม 
และเป็นสาเหตุของการตายจากการรับประทานปลาในญี่ปุ่นได้สูง
ถึง 100 รายต่อปีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แต่หลังจากการก�าหนด
ให้พ่อครัวชาวญี่ปุ่นที่จะปรุงอาหารจานพิเศษต้องได้รับการฝึก    
การห่ันเตรียมปลาปักเป้าและขึ้นทะเบียนโดยรัฐบาล รายงาน     
การตายก็ลดลงมากจนเหลือเพียงประมาณ 50 รายต่อปี นอกจาก
ในประเทศญีปุ่่นแล้ว ยงัมีรายงานการตายจากการรบัประทานปลา
ปักเป้าในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และไทย เช่นกัน
  ส�าหรับในประเทศไทย เนื้อปลาปักเป้าจะพบมาปะปน
จ�าหน่ายเป็นเน้ือปลาที่แล่แล้วในราคาถูก ในตลาดเรียกกันว่า   
“ปลาไก่” ซึง่อวดอ้างกนัว่าเป็นปลาเนือ้ไม่คาว สกุแล้วเนือ้ขาวสวย 
หรือในรูปผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจพบสารพิษ
ดังกล่าวได้ในในแมงดาและไข่แมงดา กบบางชนิด เป็นต้น        
ทางหน่วยงานราชการไทยมักจะประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวัง
อันตรายจากการรับประทานสัตว์ดังกล่าวในช่วงเวลาอันตราย 
เนื่องจากปลาเหล่านี้มักจะมีสารพิษสูงในช่วงก่อน และระหว่าง
ฤดูกาลผสมพันธุ์ 

  ปลา 
   เทโทรโดท็อกซินจะพบอยู่ตรงส่วนใดของปลา ?

   ปลาในตระกลู เทต็ตราโอดอนตเิด (Tetraodontidae) คอื 
ปลาปักเป้า (Puffer fifish) และปลาทีม่ชีือ่ภาษาองักฤษว่า Toadfifish 
และปลาชนดิอ่ืนๆ จะพบเทโทรโดทอ็กซนิ ได้มากน้อยในส่วนต่างๆ
ของปลา โดยจะพบสูงที่สุดในส่วนตับ รังไข่ ล�าไส้ และหนังปลา 
ปลาปักเป้าน�า้จดืบางชนดิกพ็บสารพษิน้ีได้เช่นกนั คาดว่าสารพษินี้
เกิดจากการสังเคราะห์โดยแบคทีเรีย หรือสาหร่ายเซลล์เดียว     
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ที่อยู่กับปลาปักเป้า ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมี
ความสามารถในการก�าจัดส่วนที่มีสารพิษออกจากปลาก่อน         
รับประทาน มิฉะน้ันก็จะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจาก           
เทโทรโดท็อกซิน เป็นสารพิษที่มีผลต่อเนื้อเยื่อประสาท ขัดขวาง
การแพร่ผ่านของโซเดียมตามช่องทาง (sodium channels) ท�าให้
เซลล์ประสาททุกส่วนไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ 

 
   ต้องกินปลาปักเป้าเท่าไรจึงจะเกิดอาการพิษขึ้น ?

  ปรมิาณปลาทีท่�าให้เกิดพษิยังไม่แน่นอนเน่ืองจากปลาปักเป้า
จะมีเทโทรโดท็อกซิน แตกต่างกัน เฉพาะปริมาณสารพิษนี้        
เพียง 1-2 มิลลิกรัม ก็ท�าให้ถึงตายได้ มีรายงานว่าการรับประทาน       
ปลาปักเป้า (ทีม่สีารพษิอยู)่ ในปรมิาณทีน้่อยกว่า 50 กรมั (1/2 ขดี
ตาชั่งในตลาด) ก็ท�าให้เกิดอาการพิษได้ อัตราการตายเท่าที่พบ      
ในรายงานบางฉบับ คือ ประมาณ ร้อยละ 3 แต่หากรับประทาน
ปลาปักเป้าในปริมาณ 51-100 กรัม (1/2-1 ขีด) อัตราการตายจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 และเมื่อปริมาณที่รับประทานมากกว่า       
100 กรัม (1 ขีด) อัตราการตายก็จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 50          
คือ รอดครึ่ง ตายครึ่ง ไม่คุ้มกัน
 

   จะต้มหรือทอดปลาปักเป้าให้สุกมากๆ ก่อนกิน 
   จะปลอดภัยหรือไม่ ?

  การให้ความร้อน ไม่ใช่การแก้ปัญหาจากสารพษินี ้เนือ่งจาก
เทโทรโดท็อกซิน เป็นสารพิษที่ไม่ใช่โปรตีน ละลายน�้าได้ และ      
ทนความร้อน (ยกเว้นในสภาวะทีเ่ป็นด่าง) ดงัน้ันการต้มหรือผดัไม่ได้ 
ช่วยก�าจัดความเป็นพิษไปได้ สารพิษน้ีจะยังคงมีอยู่ในอาหารปลา
ที่ปรุงสุกแล้ว และก่อให้เกิดอาการพิษได้เหมือนก่อนปรุงสุก

จากปลาปักเป้าพิษร้าย

ที่มาของรูปภาพ:  
http://pasusat.com/ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าทะเล

ปลาปักเป้าน�้าจืด                                                    
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   นานเท่าไรหลังกินปลา ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ ?

   อาการเร่ิมแรกเร่ิมต้นที่เวลาแตกต่างกัน สามารถเกิด     
อย่างรวดเร็วตั้งแต่ 15 นาทีหลังการรับประทานอาหารที่มี            
เทโทรโดท็อกซิน จนถึง 20 ชั่วโมงหลังรับประทาน อาการสามารถ
จะทรดุหนกัลงภายใน 4-24 ชัว่โมง และถงึตายได้ภายในระยะเวลา
ที่สั้นมาก คือ ภายใน 4-6 ชั่วโมง 

 
   อาการพิษจากเทโทรโดท็อกซิน มีอะไรบ้าง ?

 อาการเริ่มแรก เป็นน้อย คือ ริมฝีปากและลิ้นจะเริ่มรู้สึก
เหมือนมีเข็มแทงเบาๆ ยิบๆ ถี่ๆ มีอาการชา ตามมาด้วยอาการชา
แบบเดียวกันที่หน้า และมือ ส�าหรับอาการอื่นๆที่เกิดในช่วงแรกๆ
จะมีอาการน�้าลายออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียพร้อมด้วย
ปวดท้อง ขั้นต่อไป เป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว คือ 
อ่อนแรง หายใจไม่ค่อยออก และพดูล�าบาก เมือ่อาการทรดุหนกัจะ
เป็นอัมพาตได้อย่างรวดเร็วภายใน 4-24 ชั่วโมง โดยเริ่มที่มือและ
เท้า ริมฝีปาก ลิ้น ปาก คอหอย กล่องเสียง ตามมาด้วยอาการ
อัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ท้ายที่สุด คือ หัวใจ
ท�างานผิดปกติ เต้นผิดจังหวะ ความดันตก โคม่า และชัก ผู้ป่วยที่
ได้รบัพษิสูงมาก อาจจะเข้าสูอ่าการโคม่าทีลึ่ก รมู่านตาขยาย ไม่หด
เลก็ลงเม่ือถกูแสง หยดุหายใจเป็นช่วงๆ สญูเสยีการตอบสนองของ
สมองทั้งหมด การตายเกิดได้ภายใน 4-6 ชั่วโมง เนื่องจากเกิด
อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจ และการหายใจ    
ล้มเหลว
 ส�าหรับการฟื้นตัว ในรายท่ีอาการน้อย อาการจะหายไป
ภายในไม่กี่ชั่วโมง ส่วนรายที่อาการปานกลาง ถึงรุนแรง ส่วนใหญ่
จะฟื้นตัวภายใน 5 วัน (ถ้าไม่ตาย) แต่รายที่อาการรุนแรง อาจใช้
เวลานานมากกว่านี้

 
   เมือ่มีอาการ แล้วสงสยัว่าได้รับเทโทรโดทอ็กซนิ 
   จะต้องท�าอย่างไร ?

  เมื่อมีอาการ แล้วสงสัยว่าได้รับเทโทรโดท็อกซินให้รีบ         
ไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด แล้วแจ้งกับแพทย์หรือพยาบาลด้วย        
ผูไ้ด้รบัสารพษิอาจจะเดินตวัปลิวเข้ารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลด้วย
อาการที่น้อย แต่อาการพิษสามารถจะทรุดลงได้อย่างรวดเร็วมาก
จนไม่รู้สึกตัว รุนแรงถึงตายได้ภายในวันเดียว 
  ส�าหรับการแก้พิษ ยังไม่มียาแก้พิษส�าหรับเทโทรโดท็อกซิน 
การรักษาพยาบาลท�าได้แต่เพียงการล้างท้อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิด
อาการขาดน�้าและไม่ให้เสียสมดุลของเกลือแร่ และให้ออกซิเจน 
ดแูลประคบัประคองเร่ืองการหายใจล้มเหลว กบัผลต่อหวัใจ ในราย
ที่เกิดอาการพิษปานกลางถึงรุนแรง อาจจ�าเป็นต้องอยู่ในห้อง        
ไอ ซี ยู เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนจากโคม่า การหายใจล้มเหลว 
และผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทุกคนท่ีมีอาการ    
ควรจะได้รับการดูแลเฝ้าระวังจนกระทั่งช่วงอาการรุนแรงผ่านพ้น
ไปแล้ว อาจจ�าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือยาช่วยแก้ไขหรือ
บรรเทาอาการต่างๆ โดยเฉพาะการหายใจล้มเหลว จนกว่าจะผ่าน
พ้นขีดอันตราย

จากปลาปักเป้า

   แล้วจะท�าอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง
  กับการได้รับเทโทรโดท็อกซิน

  เมื่อจ่ายตลาด ควรจะซื้อแต่เฉพาะปลาที่เห็นหน้าและรู้จัก
ว่าเป็นปลาอะไร อย่าซ้ือปลาแปลกหน้าหรือเนื้อปลาท่ีแล่แล้ว     
แต่หากต้องการซื้อเนื้อปลาที่แล่แล้วจริงๆ กรมประมง ได้แนะน�า
วธีิดูเนือ้ปลาปักเป้า ว่าแตกต่างกับเนือ้ปลาอืน่ๆ เช่น เนือ้ปลากะพง 
อย่างไร การแยกแยะ มีหลักการให้สังเกตดังนี้ คือ (ดูรูปประกอบ)
  เนื้อปลากะพง เมื่อแล่แล้วจะมีลักษณะเป็นชิ้นบางกว่า
เนื้อปลาปักเป้า มัดกล้ามเนื้อมีขนาดเล็กกว่า ท�าให้มองเห็นเป็น    
ริว้ถี่ๆ  และด้านข้างล�าตวัเมือ่ลอกหนงัออกจะเหน็กล้ามเนือ้ได้อย่าง
ชัดเจน ไม่มีพังผืด 
   เนื้อปลาปักเป้า เมื่อแล่แล้วจะมีลักษณะเป็นชิ้นหนากว่า
ปลากะพง สีออกขาวอมชมพู มัดกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่มองเห็นได้
ชัดเจน ด้านข้างล�าตัวเมื่อลอกหนังออกจะมีพังผืดติดอยู่ ดูแล้วมี
ลักษณะเหมือนเน้ือไก่ ท�าให้คนส่วนใหญ่เรียกว่า "ปลาเนื้อไก่"    
หรือ “ปลาไก่”

 ส�าหรบัผูท้ีฝ่ากท้องไว้นอกบ้าน ควรจะสัง่แต่อาหารจานปลา
ที่มีหน้าอยู่ด้วยในจาน ควรหลีกเล่ียงการรับประทานแมงดาและ   
ไข่แมงดาในช่วงเวลาอันตรายด้วย ส่วนการรับประทานผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากปลาแบบต่างๆ จากร้านอาหาร ควรจะอุดหนุนแต่     
เจ้าประจ�าที่คุ ้นเคยกันดีว่าพิถีพิถันเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร     
ในช่วงเวลาใด หากเหน็ข่าวเรือ่งผูป่้วยจากพษิของเทโทรโดทอ็กซนิ
ถ่ีเหลือเกินทั้งในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ สมควรจะอดใจ         
รับประทานแต่หมู เนื้อ ไก่ ฯลฯ ไปสักระยะ น่าจะดีกว่าเสี่ยงตาย
แบบไม่รู้ตัว

บน - เน้ือปลากะพงแล่
ด ้านข ้างล�าตัว จะเห็น  
กล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจน

ล่าง - เนื้อปลาปักเป้าแล่
ด้านข้างล�าตวั ซึง่จะยงัเหน็
พังผืดสีขาวติดอยู่

ที่มาของรูปภาพ:  กลุ่มงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 
              กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้า กรมประมง

 1. เอกสารอ้างอิง เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) พิษร้าย
จากปลาปักเป้า: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/
knowledge/article/  

 2. วธีิดเูน้ือปลาปักเป้า กับปลากะพงแตกต่างอย่างไร,  สงิหาคม 
2550, http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=103681  

เอกสารอ้างอิง
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   ข่าวกรณตีรวจพบสารเคมปีนเป้ือน
ในอาหารอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะฟอร์มาลิน (Formalin) เป็น    
สารเคมีชนิดหนึ่งที่ถูกผู ้จ�าหน่ายอาหารสดน�ามาใช้ในทางที่ผิด      
เพื่อท�าให้อาหารคงความสดได้นาน น่ารับประทาน ด้วยความไม่รู้
และไม่ตระหนักถึงพิษภัยหรืออันตรายต่อผู้บริโภค เพราะอาศัย
คุณสมบัติเด่นที่ทางการแพทย์น�ามาใช้เป็นน�้ายาดองศพ ไม่ให้ศพ
เน่าเป่ือย จากการศกึษาคณุสมบตัขิองฟอร์มาลนิ ตามปกตฟิอร์มาลนิ 
สามารถเกิดขึ้นเองในอาหารชนิดต่างๆ ในธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณ
น้อยและสลายตัวได้โดยแสงอาทิตย์ ออกซิเจนและความชื้น 
ฟอร์มาลิน ที่ใช้กันทั่วไป เป็นสารที่เตรียมได้จากฟอร์มัลดีไฮด์ 
(Formaldehyde) กบัน�า้ ทีค่วามเข้มข้นของฟอร์มลัดไีฮด์ ประมาณ 
ร้อยละ 37 โดยน�้าหนักในน�้า และมีส่วนประกอบของเมทานอล 
(Methanol) ปนอยู่ด้วยประมาณ 10-15% เพื่อป้องกันการเกิด
โพลิเมอร์ (Polymers) ลักษณะทั่วไปของฟอร์มาลิน ในรูปของ
สารละลาย เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ไม่เสถียร 
มีสูตรทางเคมีว่า CH

2
O เมื่อเก็บไว้นาน โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง  

จะกลายเป็นกรดฟอร์มคิซึง่มฤีทธิก์ดักร่อน และฟอร์มัลดไีฮด์จะอยู่
ในรูปของก๊าซทีค่วามดนัปกต ิไม่มสี ีมกีลิน่ฉนุ ตดิไฟได้ เมือ่รวมตวั
กับอากาศ และออกซิเจนสามารถเกิดการระเบิดได้ ในทางการค้า
นิยมใช้อยู่ในรูปของสารละลายในน�้า ที่ประกอบด้วยความเข้มข้น
ของฟอร์มัลดไีฮด์ทีค่วามเข้มข้นประมาณ 37-50% โดยมชีือ่สามญั 
ได้แก่ Formaldehyde, Methylene Oxide, Oxomethylene, 
Oxymethylene, Methylaldehyde เป็นต้น ฟอร์มาลินเป็นสารเคมี
ที่น�ามาใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก เรซิน 
กระดาษ ฟอกสี ผลิตหมึกพิมพ์ และสิ่งทอต่างๆ ในทางเกษตรใช้
ท�าปุ๋ย ป้องกันการติดเชื้อในดิน น�้า พืชผัก ในทางการแพทย์ใช้เป็น
ยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อรา ใช้ดองศพ ท�าความสะอาด ฯลฯ 
 สารฟอร์มาลินจะถูกก�าหนดให้น�ามาใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมและทางการแพทย์เท่านั้น และห้ามน�ามาใส่อาหาร
เพือ่รกัษาสภาพและความสดของอาหาร ซ่ึง International Agency 
for Research on Cancer (2004) ก�าหนดให้ฟอร์มาลินเป็น      
สารก่อมะเร็ง (carcinogen) มีหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย    
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้ใช้้ฟอร์มาลิน ยารักษาโรค
สตัว์น�า้ เนือ่งจากสารตวันีส้มัพนัธ์์กบัการเกดิเนือ้งอก อย่างไรกต็าม          
ถงึแม้ว่าจะมกีารห้ามใช้ในอาหาร แต่ยงัมข่ีาวการตรวจพบการปนเป้ือน 
สารฟอร์มาลินในอาหารทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง        

เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 Food Safety News ของสหรัฐอเมริกา มีข่าว
การตรวจพบฟอร์มัลดีไฮด์์จากปลาที่น�าเข้าจากเอเชีย ในซุปเปอร์
มาเก็ต (supermarket) โดยปลาที่ตรวจพบนัน้ เป็นปลาน�าเข้าจาก
ประเทศจีนและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรวจพบในปลาร้อยละ 
25 จากตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจวิเคราะห์ 
 ส�าหรบัปัญหาการ
ปนเปื ้อนฟอร์มาลินใน
อาหารของประเทศไทย
เป็นปัญหาที่ปรากฏเป็น
ข่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
กระทรวงสาธารณสุข    
ได้ก�าหนดให้สารละลาย
ฟอร ์ ม าลดี ไ ฮด ์ ห รื อ
ฟอร์มาลิน เป็นวัตถุห้าม
ใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151      
(พ.ศ. 2536) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผู้ใช้สารนี้
กับอาหาร หรือท�าให้อาหารน้ันเกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค จัดเป็นการ
ผลติ จ�าหน่ายอาหารไม่บรสิทุธ์ิ และถ้าตรวจพบการกระท�าดงักล่าว      
จะต้องถูกด�าเนินการตามกฎหมาย อาจต้องโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าท้ังปรับ จะเห็นได้ว่า  
นอกจากจะเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคแล้ว ถ้าน�ามาใช้ในทางทีผ่ดิก็จะ 
มีโทษตามกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีกฎหมายก�าหนด 
แต่จากข้อมลูการการปนเป้ือนของสารฟอร์มาลนิในแหล่งจ�าหน่าย
อาหารทีมี่ความเสีย่งต่อการปนเป้ือนฟอร์มาลนิ ยงัมปีรากฏให้เหน็
อย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล�าภู หนองคาย ปี พ.ศ. 2547           
เก็บตัวอย่างอาหารสดตรวจหาฟอร์มาลิน จ�านวน 868 ตัวอย่าง 
ตรวจพบปนเปื้อนฟอร์มาลิน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.38) และ       
ปี พ.ศ. 2548 ตัวอย่างจ�านวน 1,335 ตัวอย่าง พบ 45 ตัวอย่าง      
(ร้อยละ 3.37) และเก็บตัวอย่างอาหารสดในจังหวัดอุดรธานี 
สกลนคร นครราชสีมา และศรีสะเกษ จ�านวน 1,436 ตัวอย่าง    
พบการปนเปื้อนฟอร์มาลินร้อยละ 6.1 และพ.ศ. 2557 มีรายงาน      
การสุม่ตรวจประเมินอาหารปลอดภยัของ กรมอนามยั จากตลาดสด 
5 แห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 275 ตัวอย่าง ตรวจพบ 102 
ตัวอย่าง ร้อยละ 37.5 แต่บางแห่งเช่นในตลาดสดขนาดใหญ่          

  จากรายงาน 

ดร. แสงโฉม ศิริพานิช
ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ภัยสุขภาพ : 
การปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหาร
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ในเมือง พบร้อยละ 59 ซึ่งอาหารที่ตรวจพบ ได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก 
หมึกกรอบ ขิงหั่นฝอย กระชายห่ันฝอย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า        
เห็ดหอมสด ถั่วฝักยาว สไบนาง (ผ้าขี้ริ้ว) นอกจากนั้น ระหว่าง 
พ.ศ. 2556-2557 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจ
ประเมนิผลการปนเป้ือนสารฟอร์มาลิน ในอาหารสด โดยเก็บข้อมลู
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด จ�านวน 12,637 ตัวอย่าง 
พบสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สไบนาง (45.45 %) 
ปลาหมึกกรอบ (16.18%) ปลาหมึกสด (11.36%) แมงกะพรุน 
(0.45%) ตีนไก่ (0.45%) และพ.ศ. 2559 ส�านักอาหารปลอดภัย 
เทศบาลนครขอนแก่น ตรวจพบสารฟอร์มาลินปนเป้ือนในอาหารสด 
จ�าพวกปลาหมกึสด สไบนาง และปลาหมกึกรอบ ในหลายตัวอย่าง
เช่นเดียวกัน จากการตรวจพบฟอร์มาลินปนเปื้อนอาหารดังกล่าว 
หากมีการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน ในปริมาณมาก
และต่อเนื่องอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

กระเพาะอาหารและล�าไส้ ท�าให้เสยีชวีติภายใน 40 วัน ถ้าการสูดดม 
ฟอร์มลัดไีฮด์ในความเข้มข้นระดบัต�า่ประมาณ 2-3 มก./กก. จะท�าให้ 
เกิดอาการปวดศรีษะ น�า้ตาไหล การระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ 
และทีร่ะดบัความเข้มข้นประมาณ 10-20 มก./กก. จะท�าให้เกดิอาการ 
ปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงที่ปาก คอ และมีอาการไอ เมื่อได้
รับสารฟอร์มาลินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สัมผัสจากการท�างาน
ที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกิดพิษแบบเรื้อรัง มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร   
และทางเดินหายใจ หากการสัมผัสทางผิวหนัง อาการแบบ
เฉียบพลัน เช่น ผิวหนังเป็นผื่นแดง มีการอักเสบ เป็นตุ่มพุพอง     
เป็นสะเกด็ อาการผวิหนงัแบบเรือ้รงั ท�าให้ผวิหนงัคล�า้ด�า มอีาการ
แสบคันผิวหนัง
 จากข้อมลูอนัตรายของสารฟอร์มาลนิดงักล่าว การน�ามาใช้
หรอืจ�าหน่าย จงึต้องระมดัระวงั สถานทีเ่กบ็รกัษา จะต้องมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ก๊าซฟอร์มาลดไีฮด์ทีร่ะเหยขึน้มาเม่ืออยูใ่นทีจ่�ากดั
อาจจะระเบิดได้ และเกิดอันตรายหากสูดดมก๊าซนี้เข้าสู่ร่างกาย
ท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ คนที่ท�างานเกี่ยวกับการขนย้าย   
สารฟอร์มาลิน ควรสวมถุงมือ แว่นตา และมีผ้าปิดจมูกป้องกัน
ตลอดเวลาที่ท�างาน ถ้าสัมผัสฟอร์มาลินแล้วเกิดอาการคันหรือ           
ระคายเคืองผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน�้า และหากมีอาการ   
รนุแรงมากให้ไปพบแพทย์ทนัท ีอย่างไรกต็าม แม้ว่าข้อมลูอนัตราย
และการเจบ็ป่วยจากการรบัประทานอาหารทีป่นเป้ือนสารฟอร์มาลนิ 
ยังมีรายงานค่อนข้างน้อย แต่เคยมีการรายงานในประเทศจีน     
บ่อยครั้ง เช่น ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) พบผู้ป่วยชาย ชาวจีน อายุ 
32 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องมาก ถ่ายเป็นเลือด    
ตรวจพบซรีมั alanine-amino transferase (ALT) สงูระดบั 105 
µไมโครกรมั/ลติร หลังดื่มฟอร์มัลดีไฮด์ปนเปื้อนในน�้า 300 มิลลิลิตร
และ ปี คศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ชายจีน อายุ 26 ปี เสียชีวิตจาก
การด่ืมน�้าที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ปนเปื้อนเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น         
มรีายงานเด็กนักเรยีน 6 คน มอีาการคล่ืนไส้ อาเจยีน หน้ามดื เกดิขึน้ 
30 นาท ีหลงัจากรบัประทานปลาทีแ่ช่ฟอร์มาลนิ และต่อมา ปี ค.ศ. 2006 
(พ.ศ. 2549) มีรายงานนักเรียนอีก 38 ราย ที่รับประทานปลาที่แช่
ฟอร์มาลิน ซึ่งมีอาการคล้ายกัน คือ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน     
หน้ามืด โดยอาการเกิดข้ึนภายในเวลา 30 นาที-2 ชั่วโมง           
หลงัรับประทานปลาทีป่นเป้ือนฟอร์มาลนิ ส�าหรบัการรายงานผูป่้วย
ได้รับสารฟอร์มาลินในอาหารในประเทศไทย ยังไม่ค่อยปรากฏให้
เห็นชัดเจน เนื่องจาก อาการที่เกิดขึ้นอาจไม่มีความรุนแรง หรือ    
ได้รับในปริมาณน้อย รวมทั้งการ- 
เฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดจากปัญหา
ฟอร์มาลินปนเปื ้อนในอาหารยัง    
ไม ่ได ้ให ้ความส�าคัญเท ่าที่ควร        
ดังน้ันการให้ความรู ้แก่ผู ้บริโภค  
เรื่องอาหารความปลอดภัยจาก             
สารฟอร์มาลินจึงเป ็นสิ่งส�าคัญ            
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับ
สุขภาพจากการรับประทานอาหาร
ปนเปื ้อนสารอันตรายที่น�ามาใช้    
ในอาหาร  

การเกดิพษิจากฟอร์มาลนิ อาจ
เกดิอาการได้ท้ังแบบเฉียบพลนั
และเรื้อรัง ขึ้นอยู่ความเข้มข้น
และปริมาณที่ได้รับ ในกรณี     
ที่ร่างกายได้รับฟอร์มาลินใน
ปริมาณต�่า ร่างกายสามารถ
ก�า จัดได ้  แต ่หากได ้รับใน
ปริมาณที่ สูงขึ้นถึง 30-60 

มิลลิลิตรหรือมีความเข้มข้นมาก ฟอร์มาลินจะเปลี่ยนรูปเป็น      
กรดฟอร์มิค (Formic acid) ซึ่งมีฤทธิ์ท�าลายของเซลล์ในร่างกาย 
ท�าให้เซลล์ตาย จากการทดลองฉีดสารฟอร์มาลินให้แก่หนูทดลอง 
พบว่า หนูจะมีอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย หายใจติดขัด และตายใน
เวลา 2-3 ชัว่โมง และถ้าเข้าไปทางปากในปริมาณ 800 มลิลกิรมั(มก.)/ 
กิโลกรัม (กก.) ท�าให้หนูทดลองร้อยละ 50 จะตายไป (LD

50
) และ

จากการทดลองใส่ฟอร์มาลินในอาหารแก่สุนัข และกระต่าย 2-50 
มลิลกิรัม/น�า้หนกั (กก.) เป็นเวลา 129 วนั พบว่า สตัว์ทดลองมนี�า้หนัก       
ลดลง เม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบินในเลือดมีจ�านวนน้อยลง         
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อเยื่อของระบบทางเดินอาหาร เช่น 
กระเพาะอาหาร ล�าไส้ และตับ ฯลฯ 
 ความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ เม่ือได้รับฟอร์มาลินที่มี  
ความเข้มข้น ร้อยละ 5 (ในน�้า 100 มิลลิลิตร) ท�าให้เกิดอาการ
ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร อาเจียน มีเลือดออกใน

อันตราย
ต่อสุขภาพจาก

สารฟอร์มาลิน



 

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม บอกรบัเป็นสมาชิก หรอืยมืเอกสารที่
ศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาติด้านสารเคม ีกองแผนงานและวิชาการ
ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. 0–2590–7289 โทรสาร. 0–2590–7287
และที่ Email: ipcs_fda@fda.moph.go.th

Website://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

คณะบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา นพ. วนัชัย สตัยาวฒุิพงศ์ และ ภก. สมชาย ปรชีาทวีกิจ
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	 นพ.ศุภชัย	 รัตนมณีฉัตร	 	 พญ.จิรพร	 เกตุปรีชาสวัสดิ์	 	 ภญ.ดร.ออรัศ	 คงพานิช

	 ดร.ทรงศักดิ์	 ศรีอนุชาต	 	 นพ.วิพุธ	 พูลเจริญ	 	 ภญ.พิชญา	 ศักดิ์ศรีพาณิชย์
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 ส�าหรับผู้บริโภคหากสงสัยว่าอาหารที่บริโภคอาจปนเปื้อน
ฟอร์มาลิน ให้หลกีเลีย่งซ้ือมารบัประทาน หรอืก่อนประกอบอาหาร 
เช่น ผักสด อาหารทะเล หรือเนื้อสัตว์ ควรล้างให้สะอาดด้วย       
น�า้สะอาด แช่น�า้เกลอื หรอืสารละลายด่างทบัทมิเจอืจาง ในอตัราส่วน 
ด่างทบัทมิประมาณ 20 เกลด็ ผสมน�า้ 4-5 ลติร ประมาณ 5-10 นาที 
แล้วล้างออกด้วยน�้า ก่อนน�ามารับประทาน ข้อสังเกตอาหารที่มัก
พบสารฟอร์มาลนิปนเป้ือน ได้แก่ อาหารทะเล เนือ้สัตว์ ผักสด และ
ผลไม้ เป็นต้น ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ หากถูกแสงแดดหรือลมเป็น        
เวลานาน แล้วยังสด หรืออาหารทะเลที่เนื้อแข็งบางส่วน เปื่อยยุ่ย
บางส่วน ไม่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อมารับประทาน ถ้าเป็นผัก ผลไม้ที่
มีลักษณะแข็ง เขียว กรอบหรือสดผิดปกติ ให้ดมท่ีใบ ผลหรือ        
หักก้านดม ถ้ามีกลิ่นแสบจมูก แสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปื้อน และ
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร ์การแพทย์ ได ้พัฒนาชุดทดสอบ               
สารฟอร์มาลนิในอาหารสามารถตรวจสอบการใช้สารฟอร์มาลนิใน
ผักสด อาหารทะเลสด และอ่านผลได้ทันที เพื่อใช้ประโยชน์       
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