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ทราบหรือไมวา ในปจจุบนั แหลงอาหารที่ใหพลังงานที่เรานิยมบริโภคกันทุกวัน ก็คืออาหาร
จําพวกของทอด เชน ปาทองโก กลวยทอด ขนมไขนกกระทา
จนถึงรานฟาสตฟดู ประเภทไกทอด เฟรนซฟราย แมแตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ขนมกรอบ ขนมขบเคี้ยวตางๆที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และอีกสารพัดนั้น
หากผูขายหรือผูจําหนายไมใหความสําคัญหรือใสใจในคุณภาพของวัตถุดบิ
ที่ใชปรุงอาหาร และการใชวัตถุดบิ อยางถูกตอง เชน การเลือกใชน้ํามันสําหรับประกอบอาหาร
และการใชน้ํามันทอดซ้ํา ในการทอดอาหารวามีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคหรือไม
ผูบริโภคทีต่ องพึ่งพาอาหารเหลานี้คงไมมีหลักประกันความปลอดภัยสุขภาพใดๆ หลงเหลืออยู
ปจจุบันการนําน้ํามันปรุงอาหารมาใชซ้ําหลายๆ ครั้งเปนเรื่องทีป่ ฏิบัติกันมานานแลว
ในครัวเรือน ซึ่งที่เปนเชนนี้เพราะผูใชมักจะเกิดความเสียดายที่ใชน้ํามันทอดอาหาร
เพียงหนึ่งหรือสองครั้งแลวทิ้ง แตปจจุบันปญหาเหลานี้ควรไดรับการแกไข
เนื่องจากน้ํามันที่ผานการทอดอาหารซ้ํานานเกินไปนอกจากจะทําใหคุณคาทาง
โภชนาการลดลงแลว ยังพบวาคุณสมบัตทิ างกายภาพ และทางเคมีของน้ํามันที่
ผานความรอนสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคได

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับน้ํามันประกอบอาหาร
น้ํามันที่นาํ มาประกอบอาหารในทองตลาด แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1.น้ํามันที่ไดมาจากพืช โดยนําสวนของพืชที่มนี ้ํามันสูงมากลั่นเอาน้ํามัน
ออกมา เชน น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม น้ํามันงา น้ํามันถั่วเหลือง เปนตน
2.น้ํามันที่ไดจากสัตว เปนน้ํามันที่ไดจากการนําไขมันของสัตวมาให
ความรอนเพื่อใหไขมันละลายออกมา เชน น้ํามันหมู น้ํามันวัว น้ํามันไก
3.น้ํามันผสม เปนน้ํามันที่สกัดออกมาจากวัตถุดิบมากกวาหนึ่งชนิดในอัตราสวนที่แตกตางกัน
เชนน้ํามันถั่วเหลืองที่มสี วนผสมของถั่วเหลืองและเมล็ดฝาย หรือถั่วเหลือง และรําขาว เปนตน
กรดไขมันในน้ํามัน แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
กรดไขมันอิ่มตัว
น้ํามันชนิดที่เปนไข จะประกอบไปดวยกรดไขมันชนิดอิ่มตัวอยูเปนจํานวนมาก เปนไขมันที่อยู
ในไขมันสัตว ไขมันจากมะพราว และน้ํามันปาลม มีคุณสมบัตทิ ี่เปนไขไดงาย ยอยยาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเด็กทารก จะยอยไดไมดีนัก นอกจากนี้ยังทําใหโคเลสเตอรอลในเลือดสูง แตก็มีขอดี คือ
น้ํามันชนิดนี้จะทนตอความรอน ความชื้นและออกซิเจน ไมเหม็นหืนงาย และเวลาที่ใชทอดอาหารจะ
ทําใหอาหารกรอบอรอย นารับประทาน น้ํามันที่มีความอิ่มตัวในปริมาณที่สูงจึงเหมาะสําหรับ
ทอดอาหาร
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กรดไขมันไมอิ่มตัว
น้ํามันชนิดทีไ่ มเปนไข ประกอบดวย กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวอยูในเปอรเซ็นตที่สูง
พบมากในน้ํามันพืช เชน น้ํามันมะกอก น้ํามันรําขาว และน้ํามันถั่วเหลือง ไขมันชนิดนี้
ยอยงาย รางกายนําไปใชสรางเซลตางๆ จึงเหมาะสมกับเด็กที่กําลังเจริญเติบโต และยังชวยลด
โคเลสเตอรอลในเลือด ดังนั้นผูที่มีปญ
 หาโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จึงควรเลือกใชน้ํามันชนิดนี้
และเนื่องจากกรดไขมันไมอิ่มตัวจะมีความไวตอการเกิดอนุมูลอิสระและไมคงตัวหากปรุงดวย
ความรอนสูงเปนเวลานาน จึงเหมาะสําหรับการประกอบอาหารทัว่ ไปไมใชการทอดอาหารแบบ
ทอดทวม (Deep frying) เชน ผัด ทอดไขดาว เจียวไข
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การใชน้ํามันพืชมีแนวโนมวาจะใชมากขึ้น เพราะสะดวกกวา ราคาถูกกวา
นอกจากนี้ยังปลอดภัยกับสุขภาพมากกวาไขมันหรือน้ํามันจากสัตวซึ่งมีกรด
ไขมันอิ่มตัวคอนขางสูง และมีกรดอะรัดชิโดนิกที่อาจไปเรงการเกาะตัวของเกล็ด
เลือดในรางกาย ทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
ปญหาหลอดเลือดอุดตัน นําไปสูการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาตหรืออัมพฤกษได
นอกจากนี้น้ํามันจากไขสัตวอาจเสี่ยงตอการมีสารปนเปอน เชน สารพิษ หรือโลหะหนัก ทั้งจาก
ตัววัตถุดบิ เอง หรือจากกระบวนการผลิต เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ํามันจากไขสัตว ไมมี
กระบวนการทําใหน้ํามันบริสุทธิ์ ดังนั้น สารปนเปอนตางๆ จะไมไดผานการขจัดออก และยังคง
ตกคางอยูในน้ํามัน จึงมีการแนะนําใหใชน้ํามันที่ไดจากพืชแทน (ยกเวนน้ํามันมะพราว เพราะมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันที่ไดมาจากสัตว) เพราะไขมันจากพืชมีกรดไขมันไมอิ่มตัวทั้งชนิด
เชิงเดี่ยวและเชิงซอนในปริมาณที่สูงกวา และกรดไขมันชวยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดได
ซึ่ง” โคเลสเตอรอล “ เปนไขมันชนิดหนึ่งมีอยูในอาหารจําพวกเนื้อสัตวและปริมาณแตกตางกันไป
ตามชนิดและสวนของสัตว สําหรับน้ํามันพืชไมมีโคเลสเตอรอลไมวาจะมาจากพืชชนิดใดก็ตาม
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น้ํามันที่ผานการทอดอาหารซ้ํานานเกินไปจะมีคุณคาทางโภชนาการลดลง ในหนูทดลอง
พบวาทําใหเกิดการเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่ง
น้ํายอยทําลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นไขมันที่ถูกออกซิไดซปริมาณสูงอาจ
ทําใหไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอลมีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น จึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดได
ไอระเหยจากน้ํามันทอดอาหาร หากสูดดมเปนระยะเวลานาน
อาจมีอันตรายตอสุขภาพ เนื่องจากพบความสัมพันธระหวางการ
เกิดโรคมะเร็งทีป่ อดกับสารสูดไอระเหยจากการผัดหรือทอดอาหาร
ของผูหญิงจีนและไตหวันทีไ่ มสบู บุหรี่ และพบวามีสารกอกลายพันธุ
ในไอระเหยของน้ํามันทอดอาหาร ทั้งเปนสารที่กอใหเกิดเนื้องอกในตับและปอด และกอมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวในหนูทดลอง
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จากการศึกษาพบวา มีกลุมสารกอมะเร็งเกิดขึ้นในน้ํามันทอดซ้ํา ไดแก Cyclic fatty
acids, Aldehydic triglycerides, Triglyceride
Hydroperoxides,Aldehydes, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
(PAH) ยกตัวอยางเชน Malonedehyde (MDA) ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังของหนู
ทดลองมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ลําไสทํางานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง วิตามินอีในเลือด
และตับของหนูทดลองลดลง 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษตอเซลลทงั้
กอใหเกิดการกลายพันธุไดเชนกัน สารโพลารในน้ํามันที่ผานการทอดอาหารมีฤทธิ์ตอการกลาย
พันธุทสี่ ดุ
ขอแนะนําในการเลือกซื้ออาหารบริโภคจากแหลงตางๆ
ควรหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทอดจากรานคาที่ใชน้ํามันมีกลิ่นเหม็นหืน
เหนียว สีดําคล้ํา ฟองมาก เหม็นไหม ขณะทอดมีควันขึ้นมาก แสดงวา
น้ํามันนั้นผานการใชซ้ําระยะเวลานาน ทําใหน้ํามันเกิดควันที่อณ
ุ หภูมิต่ําลง อาหารอมน้ํามัน และ
หลังการบริโภคเกิดการระคายคอ
วิธีการเลือกซื้อน้ํามันประกอบอาหารอยางถูกวิธี
1.ซื้อน้ํามันใหตรงตามวัตถุประสงคที่ใช เชน ซื้อน้ํามันเพื่อใชผัด ควรเลือกน้ํามันพืชที่มีกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวเชิงซอนสูง ไดแก น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันดอก
คําฝอย แตถาซื้อน้ํามันมาเพื่อใชทอด ใหเลือกน้ํามันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเชิงซอนต่ํา เพราะการ
ทอดใชไฟแรงและระยะเวลายาวนาน ไดแก น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลมโอเลอิน
2.เลือกซื้อน้ํามันโดยดูลักษณะ สี ความใส ตามลักษณะธรรมชาติขิงน้ํามันแตละชนิด เชน น้ํามัน
ปาลมก็มีสีเหลืองเขมกวาน้ํามันถั่วเหลืองหรือขาวโพด นอกจากนี้ตองดูวาไมมีตะกอนขุนขาวหรือ
ผงสีดําในน้ํามัน
3.สังเกตการแสดงฉลาก มีการบอกวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิต กรรมวิธีในการผลิต ระบุในสวนชื่อ
อาหาร เชน น้ํามันถั่วเหลืองผานกรรมวิธี น้ํามันงาธรรมชาติ นอกจากนี้ใหดูวาฉลากมีการระบุ
ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขสารบบอาหาร วันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ หรือควร
บริโภคกอน
4.เลือกซื้อน้ํามันที่มีการเก็บรักษาไวในที่แดดสองไมถึง ณ ที่อุณหภูมิหอง และยังไมหมดอายุเพื่อ
จะใหไดน้ํามันพืชที่ยังมีคณ
ุ ภาพดีไปใชในการปรุงอาหาร
ดังนั้นจึงขอแนะนําวิธีการเลือกใชน้ํามันปรุงอาหารใหเหมาะสม ดังนี้
1. ควรทอดอาหารครั้งละไมมากเกินไปเพื่อใหความรอนของน้ํามันทอดอาหารกระจายทั่วถึงและ
ใชเวลาในการทอดนอยลง
2. ควรกรองอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทอดที่มกี าร
ชุบแปงปริมาณมาก ควรใชตะแกรงกรองเศษอาหารและผงขนาดเล็กออกจากน้ํามันทอดอาหาร
3. ควรซับน้ําสวนเกินบริเวณผิวหนาอาหารดิบกอนทอด เพื่อลดการแตกตัว
ของน้ํามันทําใหชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ํามันทอดอาหาร
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4. ควรเปลีย่ นน้ํามันทอดอาหารใหบอยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มสี วนผสมของเกลือ
หรือเครื่องปรุงรสปริมาณมาก
5. ควรลางทําความสะอาดกระทะทอดอาหารหรือเครื่องทอดทุกวัน เนื่องจากน้ํามันเกามีอนุมูล
อิสระของกรดไขมันอยูมาก สามารถไปเรงการเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารที่เติมลงไปใหม
6. หลีกเลี่ยงการใชกระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเรงกา
เสื่อมสลายของน้ํามันทอดซ้ํา
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1. รูปแบบการประกอบอาหาร เชน การทอดอาหารแบบน้ํามันทวม และอาหารประเภทผัด
2. ชนิดอาหาร เชน เนื้อสัตว เนื้อสัตวปรุงรส และ อาหารประเภทแปง
3. โครงสรางและองคประกอบของน้ํามัน เชน น้ํามันชนิดกรดไขมันอิ่มตัว และไมอิ่มตัว
4. อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร

ความรูเรื่องน้ํามันที่กลาวขางตน คงจะชวยใหทานผูอานในการเลือกซื้อ เลือกใชน้ํามันให
เหมาะสมกับวิธีการปรุง ชนิดของอาหาร อุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร เมื่อใชปรุงอาหารไปซัก
ระยะหนึ่งก็ตองมีการตรวจสารโพลารวาเกิน 25 กรัมตอ 100 กรัมของอาหารหรือไม ถาเกินหรือ
ใกลเคียงก็ควรจะเปลี่ยนน้ํามันทันที และน้ํามันที่ใชแลวก็ควรจําหนายใหกับผูที่นําไปทําอุตสาหกรรม
อื่นที่ไมใชอาหารเพื่อใหเกิดความคุมคามากยิ่งขึ้น เชน นําไปทําไบโอดีเซล ทําสบู เปนตน

บรรณานุกรม
1. การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันที่ผานการทอดซ้าํ หลายครั้งเพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภค : ทิพยเนตร
อริยปติพันธ และคณะ, ภาควิชาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. สือ่ เผยแพรความรู ฉบับที่ 1 ป 2549 เรื่อง น้ํามันทอดซ้ํา, หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร
กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. อันตรายเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ํา : จันทรกวี สุทธิพินิจธรรม, นิตยสารใกลหมอ ปที่ 30 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2549
หนา 96-98
4. การเลือกใชน้ํามัน(http://www.elib-online.com/doctor46/food_oil002.html) : วันที่ 6 มิถุนายน 2550
5. น้ํามันแบบนี้สิดีตอสุขภาพ (http://www.elib-online.com/doctor46/food_oil002.html)

: วันที่ 6 มิถุนายน 2550

หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile Unit For Food Safety๗

