น้ำมันทอดซ้ำ...เสี่ยงมะเร็ง
โดย นายสุชิน คเณสุข
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
สานักอาหาร

ไขมัน (lipid) และนามัน (oil) เป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นมัน ไม่ละลายนาแต่ละลายได้ในตัวทาละลาย
อินทรีย์(organic solvent) ไขมันที่เราได้จากการรับประทานพบในอาหารแทบทุกชนิด บางชนิดมีมาก บาง
ชนิดมีน้อย ส่วนใหญ่ของไขมันที่อยู่ในอาหารคือไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) แต่ละโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์
ประกอบด้วยกลีเซอรอล (glycerol) และกรดไขมัน (fatty acid)
ไขมันจัดเป็นสารชีวโมเลกุลที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานแก่ร่างกายสูงถึง 9
กิ โ ลแคลอรี ซึ่ ง สู ง เป็ น สองเท่ า ของคาร์ โ บไฮเดรตและโปรตี น ที่ ป ริ ม าณ 1 กรั ม ซึ่ ง ให้ พ ลั ง งานเพี ย ง
4 กิโ ลแคลอรี ร่ างกายของเราสามารถสร้างไขมันจากคาร์โ บไฮเดรตได้ แต่ไม่ส ามารถสร้างกรดไขมัน
ที่ จ าเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ กรดไขมั น ไลโนเลอิ ก (linoleic acid) กรดไขมั น ไลโนเลนิ ก
(linolenic acid) และกรดไขมันอะราชิโดนิก (arachidonic acid) ซึ่งกรดไขมันจาเป็น (essential
fatty acid) เหล่านีเป็นกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัว เราจึงจาเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านัน
นามันที่เราใช้ประกอบอาหารนัน แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1.นามันสัตว์ มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบหลัก และคอเลสเตอรอลสูง เช่น นามันหมู นามันไก่ เป็นต้น
2.นามันจากพืช แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดได้แก่
2.1 นามันพืชชนิดที่เป็นไขเมื่อนาไปแช่ตู้เย็นหรืออากาศเย็น นามันพืชชนิดนีประกอบด้วยกรดไขมัน
อิ่มตัวผสมอยู่ในปริมาณมาก ได้แก่ นามันปาล์มโอเลอิน นามันมะพร้าว ซึ่งข้อเสีย คือ ทาให้ คอเลสเตอรอลใน
เลือดสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ แต่ก็มีข้อดีคือ นามันชนิดนีจะทนความร้อน ความชืนและ
ออกซิเจน ไม่เหม็นหืนง่าย เหมาะที่จะใช้ทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงนาน ๆ เช่น ปลาทังตัว ไก่ หมูหรือ
เนือชินใหญ่ ๆ
2.2 นามันพืชชนิดที่ไม่เป็นไขเมื่อนาไปแช่ตู้เย็นหรืออากาศเย็น นามันพืชชนิดนี ประกอบด้วย ไขมัน
ชนิดไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สูง ได้แก่ นามันถั่วเหลือง นามันเมล็ดทานตะวัน นามันดอกคาฝอย นามันข้าวโพด
นามันฝ้าย ไขมันชนิดนีย่อยง่าย ร่างกายสามารถนาไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่าง ๆ จึงเหมาะสมกับเด็กที่กาลัง
เจริญเติบโต และนามันบางชนิด (กรดโอเลอิกในนามันมะกอก) ยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วย
แต่ข้อเสียของนามันชนิดนีไม่ค่อยเสถียรจึงเสื่อมคุณภาพได้ง่าย จึงไม่เหมาะสาหรับการทอดอาหารแบบทอด
ท่วมที่อุณภูมิสูงและระยะเวลานาน

รูปที่ 1 นามันจากพืช
ที่มา : http://variety.teenee.com/science/img3/57063.jpg

น ามั น เป็ น เสมื อ นตั ว น าความร้ อ น ซึ่ ง หากได้ รั บ อุ ณ หภู มิ สู ง เป็ น ระยะเวลานาน หรื อ ความชื น
จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Hydrolysis, Oxidation, Polymerization) ของไขมัน ส่งผลให้ เกิดการเสื่อม
คุณภาพของนามัน ทาให้ นามันมีสีดาขึน, กลิ่นเหม็นหืน, จุดเกิดควันต่าลง, มีฟองและเหนียวหนืดขึน หาก
นามันนันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากเท่าใด การเสื่อมสภาพของนามันจะเร็วขึนเท่านัน ซึ่งการเสื่อมสภาพนี
ส่งผลให้มีการแตกตัวของนามันได้เป็นสารโพลาร์ (Polar compound) ที่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ สามารถสะสม
ในร่ างกายและส่ งผลกระทบต่อ การทางานของเซลล์ ส่ งผลให้ เกิด โรคมะเร็ง ในส่ ว นต่ างๆของร่า งกายได้
เช่น หากได้รับการสูดดมไอระเหยจากนามันทอดซาทาให้เกิดมะเร็งที่ปอด หรือหากรับประทานอาหารที่ใช้
นามันทอดซาทาให้เกิดมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

รูปที่ 2 การสูญเสียคุณภาพนามันในขบวนการทอดทาให้เกิดสารประกอบโพลาร์
ที่มำ: หน่วยเคลื่อนที่ฯ, 2555

จากผลการศึกษาวิจัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปริมาณสารโพลาร์ที่เกิดขึน
ในนามันขณะทอดอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดสาร Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
โดยเมื่อปริมาณสารโพลาร์เพิ่มสูงขึนก็จะเริ่มพบสาร PAHs ปริมาณสูงตามไปด้วย จึงอาจจะสรุปได้ว่าสารพิษ
เหล่านีเกิดขึนในนามันขณะทอดอาหาร และเมื่อทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์ พบว่านามันเสื่อมสภาพที่มีค่า
สารโพลาร์สูงและพบสาร PAHs นันมีผลทาให้อัตราการตายของเซลล์เพิ่มขึนและแสดงผลต่อความผิดปกติของ
เซลล์ด้วย

นอกจากนี เมื่อนานามันทอดอาหารมาทอดซา จะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ เพราะได้รับความร้อน และ
เมื่อถึงจุดที่ปริมาณสารโพลาร์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของนาหนักนามัน ระดับความเสื่อมจะยิ่ งเกิดเร็ว
ขึน และการเติมนามันใหม่เพิ่มลงไปจะยิ่งเร่งให้นามันเสื่อมเร็วขึนอีก

รูปที่ 2 นามันทอดอาหาร
ที่มำ : http://www.goface.in.th/_files/news/_0_20120522-184017.jpg

สมบัติของนามันที่ควรจะสนใจอีกจุดหนึ่งคือ จุดเกิดควันซึ่งก็คือจุดเดือดของนามันเมื่อถูกความร้อน
จะเกิดควัน การนาอาหารไปทอดหรือผัดนันควรใช้นามันที่มีจุดเกิดควันสูงเพื่อป้องกันการก่ออันตรายที่จะ
เกิดขึนต่อร่างกาย ซึ่งนามันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการนาไปใช้แตกต่างกัน ดังนี
- นามันถั่วเหลือง เหมาะสาหรับทาอาหารทุกชนิดทังผัดและทอด แต่ไม่ควรใช้กับความร้อนสูงเกินไป
- นามันราข้าว มีจุดเกิดควันสูง เหมาะสาหรับทาอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะการทอด อีกทังเป็น
แหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและลดการเกิดโรคหัวใจ
- นามันมะกอก มีจุดเกิดควันต่าทนความร้อนไม่ค่อยได้ เป็นนามันที่มีหลายระดับคุณภาพซึ่งแต่ละ
ระดับก็นาไปปรุงอาหารได้แตกต่างกันไป
- นามันดอกทานตะวัน มีจุดเกิดควันต่าเหมาะสาหรับทาเป็นนามันสลัด ไม่เหมาะกับการนาไปทอดหรือผัด
- นามันงา จุดเกิดควันต่า เหมาะสาหรับนาไปปรุงอาหารที่ไ ม่ต้องใช้ความร้อน เช่น การทานาสลัด
นาจิม หรือใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเล
- นามันปาล์ม มีจุดเกิดควันสูง เหมาะสาหรับนามาทอดหรือผัด นามันชนิดนีนิยมนาไปผสมกับ
นามันชนิดอื่นๆ เพื่อทาให้ราคาถูก เนื่องจากถ้าเป็นนามันปาล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีราคาสูงและ
มีไขมันอิ่มตัวสูงมาก

กฎหมำยและข้อก้ำหนดเกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำ
สาหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ดังนี
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่283 พ.ศ. 2547 เรื่อง กาหนดปริมาณสารโพลาร์ ในนามันที่ใช้
ทอดหรื อ ประกอบอาหารเพื่ อ จ าหน่ า ย โดยน ามั น ที่ ใ ช้ ท อดอาหารเพื่ อ จ าหน่ า ย ให้ มี ป ริ ม าณ
สารโพลาร์ได้ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของนาหนัก (มีสัดส่วนสารโพลาร์ไม่เกิน 25 กรัมในนามัน 100 กรัม)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 347 พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ ใช้นามันทอดซา
ซึ่งให้นิยามของนามันทอดซาว่า หมายถึง นามันหรือไขมันที่ใช้เป็นอาหารและการผ่านการทอดอาหาร
มาแล้ว โดยผลิตอาหารที่ใช้นามันทอดซาในการผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย เช่น การทอด ทา ผัด หรือใช้
เป็ น ส่ ว นผสมหรื อส่ ว นประกอบของอาหาร ต้องใช้นามันทอดซาที่มี ส ารโพลาร์ไม่เกินร้อยละ 25
ของนาหนัก
จากข้ อ มู ล จากสถานการณ์ ค วามปลอดภั ย ด้ า นอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในปี
2555
ของกรุงเทพมหานครและภูมิภาค เกี่ยวกับปริมาณสารโพลาร์จากนามันทอดอาหารที่สารวจจากแหล่งจาหน่าย
ต่างๆ ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาเก็ต ฯ พบว่ามีตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่1
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนตัวอย่างที่ตกมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ดังนี
ตกมำตรฐำน
พืนที่
น้ำมัน
จ้ำนวนตัวอย่ำง
จ้ำนวน (ตัวอย่ำง)
กทม.
1. นามันทอดมันฝรั่ง
52
12
2. นามันทอดปลา
50
8
3. นามันทอดไก่
86
10
ภูมิภำค
1. นามันทอดไก่ป๊อบ
32
15
2. นามันทอดแคบหมู
58
18
3. นามันทอดขนมฝักบัว
37
6
4. นามันทอดไส้กรอก
50
7
5. นามันทอดลูกชิน
913
127
ที่มำ :

ร้อยละ
23.08
16
11.63
46.88
31.03
16.22
14.00
13.91

ดัดแปลงจากสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ ณ สถานที่จาหน่าย
(กรุงเทพมหานครและภูมิภาค) ปีงบประมาณ 2555 (2555)

ข้อแนะน้ำกำรเลือกซืออำหำรบริโภค
ควรหลีกเลี่ ยงไม่ซืออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้นามันมีกลิ่นเหม็นหื น เหนียว ดา สี คล า ฟองมาก
เหม็นไหม้ เวลาทอดมีควันขึนมากแสดงว่านามันใช้มานานทาให้นามันเกิดควันที่อุณหภูมิต่าลง และก่อนบริโภค
หากได้กลิ่นเหม็นหืนจากนามันทอด ควรเลิกบริโภคทันทีเพื่อลดอัตราการเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งและ
การสะสมของสารอันตรายในร่างกาย

ข้อแนะน้ำในกำรใช้น้ำมันประกอบอำหำร
1. ไม่ใช้นามันทอดอาหารซาเกินสองครัง
2. ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป เนื่องจากการทอดอาหารด้วยไฟแรง จะทาให้นามันเสื่อมสลายได้เร็วขึน
แต่ถ้าทอดไฟอ่อนเกินไปก็อาจจะทาให้อาหารอมนามันได้
3. เปลี่ ย นน ามั น ทอดอาหารบ่ อ ยขึ นเมื่ อ ทอดอาหารประเภทเนื อสั ต ว์ ที่ มี ส่ ว นผสมของเกลื อ หรื อ
เครื่องปรุงรสปริมาณมาก
4. ปิดแก๊สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ เพื่อชะลอการเสื่อมคุณภาพของนามัน
5. เก็บนามันที่ผ่านการทอดอาหารไว้ในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วปิดสนิทในที่เย็นและไม่โดนแสงสว่าง
6. ล้างทาความสะอาดกระทะหรือเครื่องทอดอาหารทุกวัน
เอกสำรอ้ำงอิง
นิรนาม. มปป. ลิพิด (lipid). http://www.ipesp.ac.th/learning/biocheme/html/bt4.pdf.
28 ธันวาคม 2555.
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