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การสรางชุดตรวจวัดฟอรมัลดีไฮดในตัวอยางอากาศอยางงาย ใชตนทุนต่ํา โดย
การรวมวิธีเ ก็บ ตั วอยางอากาศแบบพาสซีพ กั บ การตรวจวัดโดยวิ ธีเ ทียบสีเ ข าดว ยกั น
ผลการวิจัยพบวาชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น สามารถตรวจวัดแกสฟอรมัลดีไฮดไดที่ความเขมขน
1.0-10.0 พี พี เ อ็ ม อยา งถู ก ต อ งแมน ยํ า ที่ ร ะดั บ ความเข ม ข นต า ง ๆ และช ว งอุ ณ หภู มิ
ความชื้น ความเร็วลมที่แปรปรวน มีชวงเวลาที่ใชตรวจวัดคือ 8 และ 24 ชั่วโมง จากการ
วิจัยชุดตรวจวัดพบวา ตัวดูดซับ ที่เหมาะสมคือ สารละลาย 4-อะมิโน ไฮดราซีน-5-เมอร
แคบโท-1,2,4-ไทรอาโซน (AHMT) และสารละลายโพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด 1%
(น้ําหนัก/ปริมาตร) ในอัตราสวน 200 : 1000 ไมโครลิตร และน้ําปราศจากไอออน 0.8
มิลลิลิตร ในการสอบเทียบและทดสอบความใชไดของวิธี ไดผานระบบสอบเทียบเอกซพอ
เชอรแชมเบอรโดยถูกติดตามคาดวยแกสเซ็นเซอร และจากการวิจัยพบวา ไมมีผลกระทบ
ทางดานอุตุนิยมวิทยา ซึ่งใหคาความถูก ตอ งและแมนยําในการหาปริม าณ โดยคาความ
ถูกตองอยูในชวง 80-120% (±20 %RSD) ซึ่งยอมรับได ดังนั้นชุดตรวจวัดแกส ฟอรมัลดี
ไฮดที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชตรวจวัดภายในอาคารไดจริง และสามารถลดคาใชจายในการ
ตรวจวัดไดมาก
คําสําคัญ : ฟอรมัลดีไฮด การเก็บตัวอยางแบบพาสซีพ อากาศภายใน ชุดตรวจวัด
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Abstract
A formaldehyde test kit was developed to be a cheap and
simple to use sensor. The developed test kit combined the benefits of
passive sampling technique and colorimetric method. It was found that the
test kit worked efficiently under formaldehyde concentration ranges from
1.0-10.0 ppm and under the variation of meteorological factors
(concentration levels, temperature, relative humidity and wind speed). The
optimum conditions were 8 and 24 h of exposure and 200:1000:800 µL of
AHMT : Alkaline:H2O for the sorbent solution. The calibration and validation
was carried out in an exposure chamber system which was monitored with a
gas sensor. It was found that meteorological factors did not have an
influence on the accuracy and precision of the developed test kit since the
acceptable recovery of 80-120% with ±20% RSD were obtained indicating
that the developed test kit is a cost effective method to be used for the
monitoring of formaldehyde in indoor air.
Keywords : Formaldehyde, Passive sampling, Indoor air, Test kit
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บทนํา
ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) เปนสารกอใหเกิดมะเร็งในมนุษยที่สําคัญมาก
และยังมีการนํามาใชมากทางอุตสาหกรรม เนื่องจากใชเปนสวนประกอบหลัก ในการผลิต
กาวยูเ รียฟอรมัลดีไฮดเรซิน ซึ่งมักพบการปนเปอนในวัสดุ เชน เฟอรนิเจอรที่เปนไมอัด
สำหรับกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรจะพบฟอรมัลดีไฮดในกาวที่ใชยึดติดแผนไมประกอบ
ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรกาวที่นิยมใชกันมีอยู 2 ชนิด คือ (1) กาวยูเรียฟอรมัล
ดีไฮด (urea formaldehyde resin, UF resin) และ (2) กาวฟนอลฟอรมัล ดีไฮด
(phenolformaldehyde resin, PF resin) หรือ Bakelite โดยทั่วไปแลวกาวยูเรียฟอรมัล
ดีไฮดมีอันตรายจากสารระเหยฟอรมัลดีไฮดมากกวากาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด แตเปนที่นา
สังเกตวากาวยูเรียฟอรมัลดีไฮดเปนที่นิยมใชมากกวา เนื่องจากราคาถูกกวาและเหมาะที่จะ
ใชภายในอาคาร ถึงแมวากาวฟนอลฟอรมัลดีไฮดจะมีอันตรายจากฟอรมัลดีไฮดนอยกวา
แตก็ยังพบการระเหยของฟอรมัลดีไฮดออกจากวัสดุที่ใชกาวชนิดดังกลาว โดยในชวงแรก
จะพบการระเหยในปริมาณมาก และจะลดลงตามระยะเวลาที่ผานไป แตก็พบการระเหย
อยางตอเนื่อง เมื่อรางกายมนุษยไดรับฟอรมัลดีไฮด จะทำใหเกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อ
ทางเดินหายใจ และระคายเคืองผิวหนัง อาจทำใหเกิดอาการหอบหืดและความผิดปกติของ
ระบบการเจริญพันธุได (สุชาตา ชินะจิตร, 2549)
โดยทั่วไปการตรวจวัดฟอรมัลดีไฮดตองใชอุปกรณตาง ๆ เชน ฟอรมัลดีไฮด
แกสเซนเซอร (formaldehyde gas sensor) แกสดีเทกเตอร (gas detector tube) และ
เครื่องเก็บอากาศแบบพาสซีพ (passive sampler) และแบบแอกทีพ (active sampler)
แลวทําการตรวจวัดดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography, GC) เครื่องโคร
มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography,
HPLC) ซึ่งเปนวิธีที่ยุงยากซับซอน สิ้นเปลือง ราคาแพง ยากตอการบํารุงรักษา รวมทั้ง เปน
เครื่อ งมือ ขนาดใหญ ตองใชก ระแสไฟฟาในการใชง าน ทําใหไมส ามารถนําไปใชง านใน
ภาคสนามได สง ผลให โรงงานอุต สาหกรรมจําเปน ตอ งซื้อชุดตรวจวัดที่ มีร าคาแพงและ
สิ้นเปลืองมาใช
เทคนิคหนึ่งที่นาสนใจ ที่นาจะแกปญหาดังกลาวได คือ เทคนิคสเปกโตรโฟรโต
เมทรี (spectrophotometry) ที่อาศัยการทําปฏิกิริยาระหวางฟอรมัลดีไฮดกับรีเอเจนต
ชนิดตาง ๆ แลวไดผลิตภัณฑที่มีสีเกิดขึ้น ซึ่ง สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีไดดวยตา
เปลา หรือใชเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรในการตรวจวัด เชน การใชโครโมโทรปกแอซิกได
โซเดียมซอลซ (Chromotropic acid disodium salt; CTA) ในสารละลายกรดเขมขน
(Geisling and Rappaport, 1982) การใชปฏิกิริยาเฮทซ (Hantzsch reaction) คือ การ
ทําปฏิ กิริย าของฟอรมัล ดีไฮด กับ อะซิ ทิล อะซิโ ตน (acetylacetone) ในสารละลาย
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แอมโมเนีย (ammonia) (Nash, 1953) ซึ่งเปนเทคนิคที่ยุงยากและซับซอน รวมทั้งผูปฏิบัติ
ตองมีความ รูความชํานาญในเทคนิคนั้น ๆ แลวยังมีราคาแพงอีกดวย
ดังนั้นงานวิจัยนี้ส นใจที่จ ะพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณฟอรมัลไฮดในตัวอยาง
อากาศภายในอาคารอยา งง า ย ที่ อ าศั ย เทคนิ คการเก็ บ ตั วอย า งอากาศแบบพาสซี พ
(passive sampling technique) ที่ทําขึ้นจากหลอดทดลองขนาดกลาง ที่บรรจุสารละลาย
4-อะมิ โ น ไฮดราซี น -5-เมอร แ คบโทร-1,2,4-ไทรอาโซน (4-amino hydrazine – 5 mercapto - 1,2,4-triazole (AHMT) เปนตัวดูดซับและเปนอินดิเคเตอรของสารฟอรมัลดี
ไฮด และใชการตรวจวัดดวยวิธีเทียบสี (colorimetric method) มารวมอยูในชุดตรวจวัด
เพียงชุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนใหรวดเร็ว ประหยัด และสามารถตรวจวัดไดหลาย ๆ จุดใน
เวลาเดียวกัน และสามารถนําไปใชงานภาคสนามได
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ไดส รางชุดตรวจวัดฟอรมัล ดีไฮดในอากาศภายในอาคาร โดยใช
หลักการการเก็บตัวอยางแบบพาสซีพ ที่อาศัยการเคลื่อนที่อยางอิสระ (การแพร) ของสารที่
สนใจวิเคราะหจากอากาศ (บริเวณที่มีความเขมขนสูงกวา) มายังชุดตรวจวัด (บริเวณที่มี
ความเขม ขนนอ ยกวา) ซึ่ง สามารถอธิบ ายและคํานวณปริม าตรอากาศตามกฎของฟก ส
(Fick's Law)
ทําการศึกษาโดยออกแบบใหตัวเก็บอากาศแบบพาสซีพ มีรูปรางตางกัน เพื่อ
เหมาะกับการใชงานที่จํานวนชั่วโมงในการเก็บตัวอยางไมเทากัน เชน 8 และ 24 ชั่วโมง ใน
การทดลองครั้งนี้ไดใชหลอดแกวที่มี 2 แบบ เพื่อตรวจวัด 2 ชวงเวลา สําหรับ 8 ชั่วโมง จะ
ใชหลอดที่มีขนาดเสนผานสูงกลางภายใน 1.4 ซม. ยาว 9.0 ซม. และสําหรับ 24 ชั่วโมง จะ
ใชหลอดที่มีขนาดเสนผานสูงกลางภายใน 1.0 ซม. ยาว 9.5 ซม. โดยที่เวลา 8 ชั่วโมง
หลอดจะมีขนาดเสนผานสูงกลางภายในมากกวาและสั้นกวา เนื่องจากจะสามารถเก็บสะสม
ฟอรมัลดีไฮดไดเร็วกวาที่ 24 ชั่วโมง เพื่อใหไดชวงความเขมขนในชวงที่ใชงานและชวงที่บงชี้
อันตรายได จากนั้นจะทําการหาสภาวะที่เ หมาะสม (optimization) คือ อัตราสวนของ
สารละลายที่เปนตัวดูดซับ (absorbing reagent) ทั้งสอง คือ 4-อะมิโน ไฮดราซีน-5-เมอร
แคบโท-1,2,4-ไทรอาโซน (AHMT) และสารละลายโพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด 1%
(น้ําหนัก/ปริมาตร) แลวทดสอบใชงานโดยการหาคามวลของฟอรมัลดีไฮดที่เก็บได โดยวิธี
Chromotropic acid (CTA) ดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer มวลที่ไดจากวิธี
colorimetric จะถูกนํามาคํานวณใหอยูในรูปปริมาตรอากาศ (mg/m3) จากสมการ
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อัตราการไหล (Uptake rate, m3/s) = Diffusion coefficient (m2/s) x พื้นที่หนาตัด (m2)
ความยาว (m)

(1)

ปริมาตรอากาศ (Air volume, m3) = อัตราการไหล (uptake rate, m3/s) x เวลาสัมผัส (s) (2)
ความเขมขน (µg/m3) = มวล (µg) /ปริมาตรอากาศ (m3)

เมื่อ

C (µg/m3)
W (µg)
U (m3/min)
D m2/s
A (m2)
L (m)
t (min)

(3)

ความเขมขนในหนวยปริมาตรอากาศ
มวลของแกสซัลเฟอรไดออกไซด
คา uptake rate ของการแพร
สัมประสิทธิ์การแพร
คาพื้นที่หนาตัดของหลอด diffusion
ระยะทางของการแพร
เวลาในการสัมผัส

ซึ่ง uptake rate คํานวณไดจากขนาดของหลอดแกวทั้ง 2 แบบ มาคํานวณ
และคา diffusion coefficient ของฟอรมัลดีไฮด จากนั้นก็หาคาปริมาณต่ําสุดที่สามารถวัด
ได (detection limit) ชวงความเขมขนที่ใชงานได (working range) พิสูจนการใชไดของ
วิธี (method validation) โดยการทดสอบใน exposure chamber แสดงดัง รูปที่ 1
จากนั้นจะทําการทดสอบการใชไดในสภาวะตาง ๆ ใน exposure chamber ไดแก
อุณหภูมิ (˚C) ความชื้นสัมพัทธ (%RH) ความเร็วลม (m/s) ชวงเวลา (min) และระดับ
ความเขมขน (µg/m3) รวมถึงศึกษาเสถียรภาพของน้ํายาตรวจวัด (stability) กอนที่จ ะ
พัฒนาแถบเทียบสี (standard paper color) โดยใชชวงความเขมขนที่สายตาคนโดยทั่วไป
สามารถตัดสินได ซึ่ง จะทําแบบทดสอบการใชไดของแถบเทียบสี โดยการทดสอบใหคน
หลาย ๆ คนสังเกตสีที่เกิดขึ้น แลวนํามาสรุป จากนั้น ดําเนินการทําแถบเทียบสีโ ดยใช
โปรแกรม Photoshop ในขั้ น ตอนการใช ง านจริ ง สารละลายตั ว ดู ด ซั บ (absorbing
reagent) จะถูกเติมลงไปในหลอดแบบตาง ๆ ตามอัตราสวนแลวนําไปสัมผัสเก็บตัวอยาง
อากาศที่เวลาตาง ๆ เมื่อครบเวลาใหเติมน้ําปราศจากไอออน 0.8 มิลลิลิตร โดยมีปริมาตร
รวมเปน 2 มิลลิลิตร แลวนําไปเทลงใน plate test จากนั้นเทียบสีกับแผนเทียบสี
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1. สารเคมี
4-อะมิ โ น ไฮดราซี น -5-เ มอร แ คบ โทร-1,2,4-ไทรอ าโซน ( 4-Amino
hydrazine-5-mercapto-1,2,4-triazole : AHMT) (Fluka, Germany) ฟอร มั ล ดี ไ ฮด
37% (v/v) (Formaldehyde: HCHO 37%) (Sigma-Aldrich, Germany) โพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด (KOH) (Sigma-Aldrich, Germany) น้ําปราศจากไอออน (DI water) โครโม
โทรปก แอซิก ไดโซเดียม ซอลซ (Chemotropic acid disodium salt : CTA) (SigmaAldrich, Germany) กรดซัลฟวริก (H2SO4) (Sigma-Aldrich, Germany)
2. เครื่องมือ/อุปกรณ
เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น (Hygro-thermometer ยี่ ห อ Branan,
England) สําหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิในระบบแชมเบอร) ปมดูดอากาศ (Air vacuum
pump) สําหรับดูดอากาศใหไหลในระบบ เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer Testo,
Entech, China) สําหรับวัดความเร็วลมในระบบเอ็กซโพเชอรแชมเบอรซิสเต็ม (Exposure
chamber system) เครื่องยูวี-วิสสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-Vis spectrophotom
รุน UV-1601 ยี่หอ Shimazu, Japan) ไมโครปเ ปต (Micropipette ยี่หอ Eppendopf,
USA) เครื่องวัดอัตราการไหล (Air flow meter ยี่หอ Sensidyne, USA) สําหรับวัดอัตรา
การไหลของแกสในระบบ
3. การเตรียมชุดเก็บตัวอยางแบบพาสซีพ สําหรับ 8 และ 24 ชั่วโมง
ชุดเก็บตัวอยางแบบพาสซีพ ใชหลอดแกวที่มี 2 แบบ เพื่อตรวจวัด 2 ชวงเวลา
สําหรับ 8 ชั่วโมง จะใชหลอดที่มีขนาดเสนผานสูงกลางภายใน 1.4 ซม. ยาว 9.0 ซม. และ
สําหรับ 24 ชั่วโมง จะใชหลอดที่มีขนาดเสนผานสูง กลางภายใน 1.0 ซม. ยาว 9.5 ซม.
บรรจุดวยสารละลาย AHMT 1% (น้ําหนัก/ปริมาตร) (สารละลาย A) และสารละลาย
Potassium hydroxide 1% (น้ําหนัก/ปริมาตร) (สารละลาย B) ในอัตราสวน 200:1000
ไมโครลิตร จากนั้นเติมน้ําปราศจากไอออนลงไป 0.8 มิลลิลิตร เมื่อเตรียมสารละลายเสร็จ
ใหนําไปสัมผัส (expose) กับอากาศ ในเอ็กซโพเชอรแชมเบอร (exposure chamber) ที่
เวลา 8 และ 24 ชั่วโมง ฟอรมัลดีไฮดเมื่อสัมผัสอากาศและทําปฏิกิริยากับสารเคมี แลวจะ
เปลี่ ย นเป น สีม ว ง แล ว จะค อ ย ๆ เปลี่ ย นเป น สี ชมพู เมื่ อ ครบตามเวลาที่ กํ า หนด นํ า
สารละลายไปวัดคาการดูดกลืนที่ 520 นาโนเมตร ปฏิกิริยาที่เ กิดเมื่อ ฟอรมัล ดีไฮด ทํา
ปฏิกิริยากับสารละลาย AHMT ในสารละลายดาง โดยมีตัวเรงปฏิกิริยาเปนออกซิเจนใน
อากาศจะใหสีมวง และเมื่อ เวลาเปลี่ยนไปจะใหสีเ ปนสี ชมพู วัดคาการดูดกลืนแสงดวย
เครื่อง ยูว-ี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-Vis spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น
520 นาโนเมตร จากนั้นนํามาหาคํานวณคาความเขมขน %Recovery และ %RSD โดย
การเทียบจากความเขมขนใน exposure chamber (ดังรูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ระบบ Exposure chamber (ณรงค คชภักดี, 2548)
4. ระบบเอ็กซโพเชอรแชมเบอร สําหรับสอบเทียบ
ระบบนี้เ ปนระบบที่ใ ชสํา หรับ สอบเที ยบ ความถู ก ตอ ง แมน ยํา และการ
ทดสอบความใชไดของการตรวจวัดตอผลกระทบทางอุตุนิยมวิทยา และระดับความเขมขน
ในอากาศโดยรอบ ซึ่งตองรูความเขมขนของอากาศภายในตลอดเวลา โดยการวัดอัตราการ
ไหล และการเก็บแกสตาง ๆ แลวนําไปหามวล จากนั้นนํามาคํานวณหาความเขมขนโดยใน
การสอบเทียบจะใชเวลาสัมผัส (exposure time) 2-4 ชั่วโมง ชุดระบบเอกซโพสเชอรแชม
เบอร ประกอบดวย 5 สวน ไดแก 1. ระบบเอ็กซโพเชอรแชมเบอร (exposure chamber)
2. ชุ ด กํา เนิด ความชื้ น (humidifier) 3. ชุ ดกํ า เนิ ด แกส ฟอร มั ล ดี ไ ฮด (formaldehyde
generator) 4. ชุดหอผสม (dilution and mixing chamber) 5. ชุดปรับ อัตราการไหล
(flow controller) และชุดหลอดดักแกส (gas collector)
ระบบเอ็กซโพเชอรแชมเบอร (exposure chamber) สวนนี้จะเปนสวนที่
สําคัญ คือ เปนสวนที่ทําจําลองบรรยากาศจริงในหองปฏิบัติการ ซึ่งการสัมผัสของอุปกรณ
ตรวจวัดกับแกสจะเกิดในสวนนี้ สวนนี้ทําดวยทอ PVC ขนาด 9 ลิตร ภายในถูกเคลือบดวย
เทฟลอน (Teflon) โดยใชเทฟลอน สเปรย เพื่อเพิ่มความเฉื่อยตอปฏิกิริยากับสารตัวอยาง
ซึ่งถูกตอกับสวนที่มาจากแชมเบอรสําหรับผสม (mixing chamber) ภายในบรรจุดวย
หลอดไฟ เพื่อเปนตัวปรับอุณหภูมิใหสูงขึ้น อุปกรณวัดความเร็วลม (anemometer) และ
อุปกรณวัดความชื้น อุณหภูมิ (hygro-themometer) ชุดกําเนิดความชื้น (humidifier)
สวนนี้จ ะเปนสวนที่จ ะกําเนิดไอน้ําโดยการตม เพื่อ ไปควบแนนในระบบ โดยการปรับ
อุณหภูมิเ มื่อ อุณหภูมิต่ําความชื้นจะสูง และเมื่อ อุณหภูมิสูง ความชื้นต่ํา ชุดนี้จะทําดวย
ระบบตมน้ําเดือด (hot water chamber) ที่สามารถปรับความรอนได
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4.1 การเตรียมแกสมาตรฐานฟอรมัลดีไฮด
ชุดกําเนิดแกสฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde generator) สวนนี้จะทําหนาที่
ผลิตแกส หรือไอฟอรมัล ดีไฮด โดยการบรรจุส ารละลายฟอรมัล ดีไฮด 37% (ปริม าตร/
ปริม าตร) ไวในหลอดกํา เนิดแกส แลวดูดไลดวยอากาศ เนื่ อ งจากฟอรมั ล ดีไฮด เ ปน ที่
สามารถระเหยไดในอุณหภูมิหอง ซึ่งตองมีการควบคุมหลอดกําเนิดใหอุณหภูมิคงที่ โดยการ
หุมดวยฉนวน สวนนี้จะถูกดูดเขาไปเจือจางกับไอน้ํากอนเขาเอ็กซโพเชอรแชมเบอร
ชุดหอผสม (dilution and mixing chamber) ชุดนี้จะทําหนาที่เปนจุดผสม
กันระหวางแกสฟอรมัลดีไฮดกับไอน้ําและอากาศ ซึ่งขึ้นอยูกับวาลวของชุดกําเนิดความชื้น
และชุดกําเนิดแกส ฟอรมัลดีไฮด ซึ่งตอแชมเบอรสําหรับผสม (mixing chamber) ชุดนี้
ประกอบดวยหลอดรวมแกสที่ถูกควบคุมอุณหภูมิใหคงที่เชนเดียวกัน
ชุดปรับอัตราการไหล (flow rate controller) และชุดหลอดดักแกส (gas
collector) สวนนี้จะทําหนาที่ปรับอัตราการไหลของแกสในการเขาสูระบบโดยวาลว เพื่อ
กําหนดความเขมขนในระบบซึ่งจะตรวจวัดอัตราการไหลดวยเครื่องวัดอัตราการไหลโดยใช
ฟองสบู (soap bubble flow meter)
4.2 การเก็บตัวอยา งแกส ดวยระบบเอ็กซโ พเชอรแชมเบอร (exposure
chamber)
หลอดดั ก เก็บ แกส (รู ป ที่ 2) ทํา หน า ที่เ ก็บ มวลของแก ส โดยมี ตัว ดู ดซั บ ที่
เหมาะสมคือน้ํา (ฟอรมัลดีไฮดสามารถละลายน้ําได 99.9%) ที่ทราบปริมาตรที่แนนอน เพื่อ
ใชในการคํานวนหามวลของฟอรมัลดีไฮด โดยชุดนี้จะดูดสารละลายอยางตอ เนื่อ ง เพื่อ
ป อ งกั น การสู ญ หายไปของมวลแก ส แล ว นํ า สารละลายไปคํ า นวณหามวลโดยวิ ธี
โครโมโทรปกแอซิกไดโซเดียมซอลซ (Chomotropic acid disodium salt, CTA) (เปนวิธี
มาตรฐาน) เพื่อนําไปหาคาความเขมขนของแกสฟอรมัลดีไฮดในเอ็กซโพเชอรแชมเบอร โดย
ใชสมการดังนี้
ความเขมขน (mg/m3) = มวล (mg) × เวลาในการเก็บ (min)
อัตราการไหล (m3/min)
ชุดปรับอัตราการไหลไดถูกออกแบบใหเก็บอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการสูญ
หายของมวล โดยใชหลอดเก็บแกสตอเปนอนุกรมวิ่งใชทอซิลิโคน (silicone tubing) เปน
ทอนําแกส
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inlet
PTFE coated tubing

Outlet

DI water

รูปที่ 2 หลอดดักเก็บแกส
ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจัย
อัตราสวนระหวางสารละลาย 1% (น้ําหนัก/ปริมาตร) AHMT และสารละลาย
1% (น้ําหนัก/ปริมาตร) potassium hydroxide ซึ่งเปนสารละลายตัวดูดซับ มีผลตอการ
ทําปฏิกิริยากับฟอรมัลดีไฮด ดังนั้นเพื่อใหชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นมีความไวในการวิเคราะหดี
ที่สุด จึงตองมีการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสม จากการศึกษาพบวา อัตราสวนที่เหมาะสม
ระหวางสารสองชนิด คือ 200:1000 ไมโครลิตร มีคาความถูกตองเทากับ 91.4 และภายใต
สภาวะดังกลาว ชุดตรวจวัดใหขีดจํากัดของการตรวจวัด (limit of detection, LOD) คือ
0.03 mg/m3 และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (limit of quantification, LOQ) คือ
0.06 mg/m3
1. การทดสอบความใชไดของวิธีตอผลกระทบทางอุตุนิยมวิทยา และระดับความเขมขน
(validation of meteorological effects and Concentration level)
เนื่องจากในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศมีความแปรปรวนสูง ซึ่งขึ้นอยูกับ
ระดับความเขมขนที่แตกตางกัน ดังนั้นจําเปนตองมีการทดสอบหาคาการไดกลับคืนหรือคา
ความถูกตอง (%Recovery) และความเที่ยงหรือความแมนยํา (%RSD) ในแตละปจจัย โดย
การทดสอบความใชไดของชุดทดสอบ โดยการเทียบจากความเขมขนในระบบเอ็กซโพเชอร
แชมเบอร (exposure chamber) จากการวั ด ค า การดู ด กลื น แสงด ว ยเครื่ อ งยู วี -วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-Vis spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 520 นาโน
เมตร ไดผลดังแสดงในรูปที่ 3

%Recovery
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3.3 mg/m3

7 mg/m3
ความเขมขนของฟอรมัลดีไฮด

10 mg/m3

รูปที่ 3 การทดสอบความใชไดของชุดทดสอบกับผลของความเขมขนของฟอรมลั ดีไฮด
จากการทดสอบความใชไดของชุดทดสอบกับผลของความเขมขนของแกสฟอร
มัลดีไฮด วัดคาการดูดกลืนดวยเครื่องเครื่องยูว-ี วิสสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร ที่ 520 นาโน
เมตร นํามาหาคาความเขมขน แลวคํานวณหาคาความถูกตอง และ คาความแมนยํา โดย
การเทียบจากความเขมขนใน ระบบเอ็กซโพเชอรแชมเบอร (Exposure chamber) พบวา
ชวงคาความถูก ตอง และคาความแมนยํา อยูในชวงที่ยอมรับไดคือ 87%, 112% และ
120% แสดงใหเห็นวาผลของความแตกตางของระดับความเขม มีผลตอความถูกตอง ใน
กรณีความเขมขนต่ํา ๆ เนื่องจากที่ความเขมขนต่ําการแพรกระจายจะชากวาความเขมขน
สูง จึงทําใหการเก็บสะสมนอยกวาที่พบจริง ดังนั้นอาจจะตองมีการหลีกเลี่ยงหรือระบุคาที่
ความเขมเขมขนต่ํา ๆ เปนการประมาณคา
2. ผลของอุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นในอากาศ
การทดสอบความใชไดของชุดทดสอบกับผลของอุณหภูมิ ผลของความชื้นใน
อากาศ และผลของความเร็วลมในแตละปจจัย โดยการทดสอบความใชไดของชุดทดสอบ
โดยการเทียบจากความเขมขนในระบบเอ็กซโพเชอรแชมเบอร (exposure chamber) จาก
การวั ด ค า การดู ด กลื น ด ว ยเครื่ อ งเครื่ อ งยู วี -วิ ส สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร (UV-Vis
spectrophotometer) ที่ 520 นาโนเมตร แลวนํามาหาคาความเขมขน จากนั้นคํานวณหา
คา ความถู ก ต อ ง และค า ความแม น ยํ า โดยการเทีย บจากความเข ม ข น ใน exposure
chamber ผลการทดลองพบวาชวงคาความถูกตอง และความแมนยํา ไดผลดังแสดงในรูป
ที่ 4-6
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รูปที่ 4 การทดสอบความใชไดของชุดทดสอบกับผลของอุณหภูมิในอากาศ

รูปที่ 5 การทดสอบความใชไดของชุดทดสอบกับผลของความชื้นในอากาศ

รูปที่ 6 การทดสอบความใชไดของชุดทดสอบกับผลของความเร็วลม
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ผลการทดลองพบว า ช วงค าความถู ก ตอ ง และความแมนยํ า อยูในชวงที่
ยอมรับได คือ 91%, 107% และ 110% แสดงใหเห็นวาผลของอุณหภูมิในชวง 20-40 oC
มีผ ลกระทบต อ การตรวจวั ดที่อ ยูในช วงที่รั บ ได เนื่อ งจากอุ ณหภูมิ ยิ่ง สูง ขึ้นยิ่ง มีผ ลต อ
อัตราเร็วของการแพรกระจาย ทําใหมีการเก็บสะสมมากกวาอุณหภูมิต่ํา อยางไรก็ตาม
อุณหภูมิหองทั่วไปจะอยูในชวง 20-40 oC
ผลการทดลองระดับ ความชื้น พบวา ที่ร ะดั บ ความชื้นที่แตกตางค าความ
ถูกตอง และความแมนยํา อยูในชวงที่ยอมรับไดคือ 91% และ 115% ของ %Recovery
แมวาจะมีผลกระทบจากความชื้นเนื่องจากยิ่งความชื้นสูงขึ้นผลจากการแพรกระจายจะถูก
ขัดขวางจากความชื้น ทําใหการเก็บสะสมต่ําลง รบกวนความถูกตองแมนยําได
ผลการทดลองระดับความเร็วลมพบว า ที่ระดับความเร็วลมที่แตกตาง มีผ ล
โดยตรงตอการแพรกระจาย แตเนื่องจากหลอดดัก แกส ไดอางถึงขนาดของหลอดปาลม
(Palm tube) (Palm, 1973) โดยสามารถลดผลกระทบทางอุตุนิยมวิทยาได จึงมีผลให คา
ความถูกตอง และความแมนยํา อยูในชวงที่ยอมรับไดคือ 76%, 114% และ 120% ของ
%Recovery แสดงใหเห็นวาความเร็วลมในชวง 0.12–3.0 m/s มีผลกระทบตอการตรวจ
วัดในชวงที่รับได แตพบวาเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นอัตราการแพรกระจายเพิ่มการเก็บสะสม
สูง ทําใหคาความถูก ตอ งต่ํากวาปกติได สําหรับ ผลจากการทดสอบความใชไดของชุ ด
ทดสอบกับผลกระทบทางอุตุนิยมวิทยาที่อาจจะมีผลตอการตรวจวัดนั้นพบวา ผลกระทบ
ของอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และความเขมขนของแกสฟอรมัลดีไฮดนั้นมีผลกระทบ
ตอการตรวจวัดนอยมาก สังเกตไดจากคาความถูกตอง และคาความแมนยําของการทดสอบ
แต ล ะพารามิ เ ตอร ซึ่ ง ค า ความถู ก ต อ งของทุ ก การทดสอบนั้ น อยู ใ นช ว งที่ ย อมรั บ ได
คือ 80–120% (%Recovery) จึงถือไดวาไมสงผลกระทบตอชุดตรวจวัด โดยผลกระทบทาง
อุตุนิยมวิทยามีผลนอยมากในการตรวจวัด
3. เตรียมแถบสีมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบแกส ฟอรมัลดีไฮด (standard paper
color for formaldehyde test kit)
จากการเตรียมแถบสีมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบฟอรมัล ดีไฮด โดยเติม
สารละลาย AHMT (A) และสารละลายดาง (B) 200 : 1000 ไมโครกรัม (µL) ตามดวย 0.0,
5.0, 10.0, 20.0, 50.0 และ 100.0 ไมโครกรัม ของสารละลายมาตรฐานฟอรมัลดีไฮด
(10 µL = 1µg; HCHO) ทิ้งไวใหเกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณ 10 นาที แลวเติมน้ําปราศจาก
ไอออน 0.8 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 8 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นสีจะเปลี่ยนไปเปนสีชมพู แลวนํา
โทนสีตาง ๆ มาเลือกระดับสีในโปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) โดยการพิจารณาคาเฉด
สี (Hue) และตกแตง เพื่อเตรียมเปนแถบสีมาตรฐาน (standard paper color) แสดงดัง
รูป ที่ 7 เนื่อ งจากตอ งการจําลองการเปลี่ยนไปของสีที่เ วลา 8 และ 24 ชั่วโมง เพื่อ

การสรางชุดตรวจวัดปริมาณฟอรมัลดีไฮดในตัวอยางอากาศภายในอาคาร 41

ตรวจสอบโทนสีใหมีความสมจริง โดยแถบเทียบสีสรางจากการเติมสารฟอรมัลดีไฮดลงไป
โดยตรง และตั้งสารละลายดังกลาวทิ้งไวที่ 8 และ 24 ชั่วโมง กอนนํามาทําแถบเทียบสี
จากการทดสอบความใช ได ข องแถบสี โ ดยการสุ ม แบบสอบถาม จํ า นวน
ประชากร 90% ของประชากรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พบวาผูทดสอบสามารถตอบถูก 100% จากจํานวนประชากรทั้งหมด เมื่อเทียบกับตาราง
พบวาอยูในชวงความเชื่อมั่น 95% แสดงใหเห็นวาแถบเทียบสีสามารถใชไดกับคนทั่วไป

รูปที่ 7 แถบสีมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบฟอรมลั ดีไฮด และชุดตรวจวัด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาชุดตรวจวัดแกส ฟอรมัล ดีไฮด ที่ส รางขึ้น มีป ระสิท ธิภาพ
สามารถตรวจวัดแกส ฟอรมัลดีไฮด ไดอยางถูกตองแมนยํา ในระดับ ที่ความเขมขนตาง ๆ
และชวงอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ที่แปรปรวนได โดยมีชวงเวลาที่ใชตรวจวัดคือ 8
และ 24 ชั่วโมง จากการวิจัยชุดตรวจวัดตัวดูดซับที่เหมาะสม คือ สารละลาย 4-อะมิโ น
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ไฮดราซีน-5-เมอรแคบโท-1,2,4-ไทรอาโซน (AHMT) และสารละลายโพแทสเซียม ไฮดรอก
ไซด 1% (น้ําหนัก/ปริมาตร) ในอัตราสวน 200 : 1000 ไมโครลิตร และน้ําปราศจากไอออน
0.8 มิลลิลิตร โดยมีปริมาตรรวมเปน 2 มิลลิลิตร ในการตรวจสอบใหผลใกลเคียงกับการ
ตรวจวัดในระบบสอบเทียบเอกซพอเชอร แชมเบอร โดยใชคาความถูกตองและคาความ
แมนยํา ในการหาปริม าณซึ่งคาความถูกตองอยูในชวง 80-120% (±20 %RSD) จากการ
วิจัยพบวา ผลกระทบทางดานอุตุนิยมวิทยามีผลกระทบในการตรวจวัดนอยมาก ดังนั้นชุด
ตรวจวัดแกสฟอรมัลดีไฮดที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริง สามารถวิเคราะหไดเทียบเทา
กับชุดตรวจวัดแกสฟอรมัลดีไฮดในเชิงการคา และสามารถลดคาใชจายในการตรวจวัดได
มาก
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