
 

 

ชุดทดสอบฟอรม์าลนิ (น า้ยาดองศพ) ในอาหาร 
การดแูลคณุภาพอาหารดว้ยตนเอง 

แม่คา้ทีข่ายอาหารทะเลสด ผักสด เครือ่งในสด มักจะมกีารน าฟอรม์าลนิมาแช่

อาหาร เพือ่ใหส้ดเสมอ แตฟ่อรม์าลนิเป็นอันตรายตอ่สขุภาพและหา้มน ามาใชใ้นอาหาร 

ผลกระทบตอ่สขุภาพ 
 หากบรโิภคฟอรม์าลนิทีป่นเป้ือนในอาหารเป็นเวลานาน จะท าใหเ้กดิมะเร็งได ้

 สมัผัสหรอืสดูดม จะท าใหผ้วิหนังอักเสบ ระคายเคอืงทีต่า จมูก ระบบทางเดนิหายใจ 

 ถา้รับประทาน 30-60 มลิลลิติร จะท าใหเ้กดิอาการปวดทอ้งรุนแรง อาเจยีน ทอ้งเดนิ 
หมดสต ิและเสยีชวีติ 

ตวัอยา่งเป้าหมาย 
 น ้าแชอ่าหารทะเลสด และเนือ้สตัวต์า่งๆ (ผา้ขีร้ ิว้ ขาไกเ่ลาะกระดกู แมงกะพรนุ ฯลฯ) 

 ผักสดชนดิตา่งๆ (ถัว่ฝักยาว เสน้มะละกอ เห็ดฟาง ขงิฝอย กระชายฝอย ฯลฯ) 

หมายเหต ุหา้มบดหรอืหัน่ ตวัอยา่งเป้าหมายทกุชนดิ 

ประโยชนข์องชุดทดสอบ 
สามารถตรวจสอบการใชฟ้อรม์าลนิ (น ้ายาดองศพ) ในผักสด อาหารทะเลสด ทราบ

ผลไดท้นัทเีพือ่เฝ้าระวังดา้นความปลอดภยัของอาหาร 

จ านวนตวัอยา่งทีต่รวจได ้/ ชุด:  30 ตวัอย่าง 
ความไวของชุดทดสอบ:  ระดบัต า่สดุทีต่รวจได ้0.5 มลิลกิรัมตอ่ 1 กโิลกรัม 

อปุกรณ์ชุดทดสอบ 
 ขวดทดสอบฟอรม์าลนิ-1 1 ขวด 
 ขวดทดสอบฟอรม์าลนิ-2 1 ขวด 

 ขวดทดสอบฟอรม์าลนิ-3 1 ขวด 

การเก็บรกัษา / อายุการใชง้าน: 
เก็บไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง / เก็บไดน้าน 2 ปี 

 

 
วธิกีารทดสอบ 

1. เทน ้าแชต่วัอย่างอาหารลงในขวดทดสอบเบอร ์1 
ประมาณ 5 มลิลลิติร หรอื 1 ใน 3 ของขวด (หากตวัอย่าง
อาหารไม่มนี ้าใหใ้ชน้ ้าสะอาดรนิผ่านตวัอย่างอาหารใหไ้ด ้

ปรมิาณทีพ่อตรวจได)้ ปิดฝาขวดและเขยา่จนสารเคมใีน
ขวดทดสอบละลายหมด 

* หา้มหั่นหรอืบดตวัอย่างอาหาร 
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2. เทน ้าแชต่วัอย่างอาหารจากขวดทดสอบเบอร ์1 ลงขวด

ทดสอบเบอร ์2 ปิดฝาขวดและเขยา่จนสารเคมใีนขวด
ทดสอบละลายหมด 

 

 
3. เทน ้าแชต่วัอย่างอาหารจากขวดทดสอบเบอร ์2 ลงขวด

ทดสอบเบอร ์3 ปิดฝาขวดและแกว่งเบาๆ ใหข้องเหลวใน
ขวดทดสอบเขา้กนั สงัเกตสทีีเ่กดิข ึน้ 

 
 

การประเมนิผล 
ถา้ของเหลวม ีสชีมพู หรอื สชีมพูอมแดง (ดงัรปู) แสดงว่า
น ้าแชอ่าหารตวัอย่าง มสีารฟอรม์าลนิ 
 
ถา้ของเหลวม ีสเีหลอืงอ่อน หรอื สเีหลอืงอมเขยีว (ดงัรูป) 

แสดงว่าน ้าแชอ่าหารตวัอย่าง ไม่มสีารฟอรม์าลนิ 
 

ขอ้ควรระวงั 
1. ไม่ควรตรวจสอบอาหารประเภทมีกลิน่ฉุน เชน่ ผักชะอม กระถนิ ผักกระเฉด และสะตอ 
ผักกลุม่นี้มฟีอรม์าลนิในธรรมชาตปิระมาณ 40 มก./กก. อาหารทะเลทีไ่ม่สดจะมกีลิน่
เหม็น จะมฟีอรม์าลนิไดป้ระมาณ 5 มก./กก. 

2. อาหารทีน่ ามาตรวจสอบ ควรเกบ็ในสภาพแชเ่ย็น เนื่องจากฟอรม์าลนิสามารถระเหย 
3. ควรตรวจสอบตวัอยา่งทนัท ี ไม่ควรเก็บตวัอยา่งอาหารไวห้ลายวัน เนื่องจากปรมิาณ

ฟอรม์าลนิในอาหารจะลดลงไดจ้ากการระเหย และอาจเกดิปฏกิริยิากบัสารอาหารท า
ใหผ้ลผดิพลาดได ้

4. น ้ายาทดสอบฟอรม์าลนิ 3 มสีภาพเป็นกรดหากหกเป้ือนมอื หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของ

ร่างกาย ใหล้า้งดว้ยน ้า และฟอกสบู่ใหส้ะอาด 
5. อย่าวางชดุทดสอบไวใ้กลม้อืเด็ก 
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