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สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไดเมธิลฟูมาเรท DIMETHYLFUMARATE
ไดเมธิลฟูมาเรท (DMF) เป็นสารในกลุ่ม biocide ซึ่ง
หมายถึงสารที่มีฤทธิ์ในการทําลายสิ่งมีชีวิต สารชนิดนี้นิยม
นํามาใช้กับเครื่องใช้อุปโภคเช่น เฟอร์นิเจอร์หนัง รองเท้า
เพื่ อป้ องกั นเชื้ อราระหว่ างการเก็ บรั กษาหรื อการขนส่ ง
โดยทั่วไป DMF มักบรรจุในซองขนาดเล็กติดไว้ด้านในของ
เฟอร์นิเจอร์หรือกล่องรองเท้า นอกจากนี้ DMF ยังเป็น
สารสําคัญในยา ‘Fumaderm’ ซึ่งเป็นยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
ที่ผลิตโดยบริษัท Biogen Idec ขณะนี้มีการทํา clinical trial
ในการใช้ DMF เพื่อรักษาโรค multiple sclerosis และ
rheumatoid arthritis
เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง DMF อาจก่อให้เกิดการแพ้ชนิด
ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (contact dermatitis) ซึ่งรักษา
ยาก และการกระตุ้ นการแพ้ ที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นแบบไม่ ผั นกลั บ
(irreversible) จึงทําให้ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จาก DMF
เกิดขึ้นได้แม้สัมผัสกับสารชนิดนี้ในปริมาณน้อย นอกจากนี้
ยังพบรายงานว่าสาร DMF อาจทําให้เกิดปัญหาต่อระบบ
ทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน บทความหนึ่งในเวบไซต์ของ
Royal Society of Chemistry (RSC) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๓ เรื่อง “Payout for ‘toxic sofa’ victims” อ้างถึง
ผลการตัดสินของศาลสูงประเทศอังกฤษ ซึ่งได้สั่งให้จ่ายเงิน
ชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากสาร DMF ที่อยู่ในโซฟาที่
ผลิตจากประเทศจีนจํานวน ๑,๖๕๐ คน เป็นจํานวนเงิน ๒๐
ล้ านปอนด์ คํ าสั่ งนี้ เกิ ดขึ้ นหลั งจากที่ มี ผู้ ร้ องเรี ยนจํ านวน
หลายพั นราย เกิ ดปฏิ กิ ริ ยารุ นแรงทางผิ วหนั งและดวงตา
หายใจลําบากหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ หลังจากสัมผัสกับสาร
DMF จากโซฟาดังกล่าว การฟ้องร้องครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของการฟ้องร้องจากผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาอีกประมาณ ๓,๐๐๐ ราย
ในช่วงก่อนปี ๒๐๐๙ การผลิตสินค้าที่มีสาร DMF ใน
สหภาพยุโรปไม่สามารถทําได้เนื่องจากขัดต่อ EU Biocides
Directive แต่ผู้ผลิตสินค้านอกสหภาพยุโรปสามารถผลิต
สินค้าที่มีสารชนิดนี้และส่งออกมายังประเทศในสหภาพยุโรป
ได้ ต่อมาในปี ๒๐๐๙ สหภาพยุโรปได้ห้ามการนําเข้าสินค้าที่
มีสาร DMF จนกว่าจะมี การประเมิ นสาร DMF
ตาม
ข้อกําหนด Regulation (EC)

No ๑๙๐๗/๒๐๐๖ (Decision ๒๐๐๙/๒๕๑/EC) ต่อมา
คณะกรรมการประเมิ นความเสี่ ยงของสหภาพยุ โรปได้ ให้
ความเห็นในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ไว้ว่าการห้ามใช้สาร
DMF ในผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ในความเข้มข้น
ที่มากกว่า ๐.๑ mg/kg และการห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มี DMF ที่ความเข้มข้นดังกล่าวเป็น
มาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้ทั่วทั้งสหภาพยุโรปเมื่อพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง ความคิดเห็นนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม
(Committee for Socio-economic Analysis) ว่าเป็น
มาตรการที่ เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาถึ งสัดส่ วนระหว่าง
ประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
การที่สาร DMF เป็นสารในกลุ่ม biocide ซึ่งหมายถึง
กลุ่มสารที่สามารถทําลายสิ่งมีชีวิต เช่น แมลง และจุลินทรีย์
สารชนิดนี้หากใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อใช้ฆ่า
เชื้ อ จะจั ดเป็ นวั ตถุ อั นตรายภายใต้ การกํ ากั บดู แลของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามบัญชี ข แนบท้าย
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ องบั ญ ชี รายชื่ อวั ตถุ
อั นตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ส่ วนผลิ ตภั ณฑ์ หรื อชิ้ นส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร DMF เป็นส่วนประกอบแต่วัตถุประสงค์
ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ มิได้เป็นไป
เพื่ อการฆ่ าเชื้ อ เช่ น โซฟา ผลิ ตภั ณฑ์ หรื อชิ้ นส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายภายใต้การกํากับ
ดู แลของสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการ
ตรวจสอบยังไม่มีผู้มาขึ้นทะเบียนสาร DMF เป็นวัตถุอันตราย
กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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