5 คําถามยอดฮิต กินอยางไรใหปลอดภัยจากสารพิษ
ปจจุบันคนไทยหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการใสใจในเรื่องของอาหารการกิน ทําใหมี

คําถามมากมายจากผูบริโภคที่อยากรูวาจะตองเลือกบริโภคอาหารอยางไรใหปลอดภัยจากสารอันตราย
วันนี้จึงมีคําตอบจากคําถามยอดฮิต มาบอก
1. สิ่งที่เปนพิษภัยตอสุขภาพที่ปนเปอนอยูในอาหารมีอะไรบาง?
สิ่งที่เ ปนพิษภัยต อสุ ขภาพที่ป นเปอนอยูในอาหาร อาจเกิด จากการจงใจใสลงไปเพื่อ วัตถุป ระสงค
อยางหนึ่งอยางใด โดยรูเทาไมถึงการณวาเปนอันตรายหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ แตเปนผลซึ่งเกิดจาก
กระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรือสถานที่ผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนสงหรือการ
เก็บรักษา หรือเกิดเนื่องจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก
 สารเคมี (Chemicals) เชน
 โลหะในอาหารสําเร็จรูปและภาชนะบรรจุอาหาร เชน ตะกั่ว สารหนู ปรอท ดีบุก แคดเมี่ยม ฯลฯ
 สารตกคางจากเคมีกําจัดศัตรูพืช (Pesticide residues) และยาสัตวตกคาง (Animal drug residues)
 สารตกคางจากอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก PCB's และโลหะเปนพิษ เชน แมงกานีส ตะกั่ว ปรอท ฯลฯ
 สารหามใชในอาหาร เชน บอแรกซ ฟอรมาลีน สารกันรา
 จุลินทรีย (Microorganism ) และสารพิษจากจุลินทรีย (Microorganism Toxin) เชน
 จุลินทรียที่เปนขอบงชี้วา อาหารนั้นผานกรรมวิธีการผลิตที่ไมถูกตอง คือ โคลิฟอรม และ อี.โคไล
 จุลินทรียที่ทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษ (Food poisoning) ที่พบบอย ไดแก สแตฟโลคอกคัส ออ
เรียส ซัลโมเนลลา คลอสตรีเดียม เพอรฟริงเจนส ฯลฯ
 สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) เชน แอฟลา-ท็อกซินในถั่วลิสง
 สารพิษจากจุลินทรีย ไดแก โบทูลิน จากเชื้อ คลอสตรีเดียม โบทูลินัม
 สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เชน ขาหรือปกแมลงสาป ขนหนู เศษกระดาษ เศษโลหะ ตะปู แกว เปนตน
2. สิ่งที่เปนพิษภัยที่ปนเปอนในอาหารมีอันตรายตอเราอยางไร?
สิ่งที่เปนพิษภัยที่ปนเปอนในอาหารมีอยูมากมาย ในที่นี่ขอยกตัวอยางที่พบมากในปจจุบัน
 สารเคมี (Chemicals)
 ดินประสิว (โพแทสเซียมไนเตรต) นิยมใสในอาหารประเภทเนื้อหมู เนื้อ ปลา เนื้อวัว เพื่อ ใหเนื้อ
เป อ ย สี ส วย รสดี และเก็ บ ไว ไ ด น าน ก อ ให เ กิ ด มะเร็ ง เนื่ อ งจากเป น สารที่ ก อ ให เ กิ ด ไนโตรซามี น
(Nitrosamine)
 น้ําประสานทอง (บอแรกซ) หรือที่เรียกวา ผงกรอบ เพงแช นิยมใสในลูกชิ้น แปงกรอบ มีพิษทําให
ไตอักเสบได
 สารฟอกขาว หรื อผงซักมุง นํามาใช ในการฟอกอาหารให ขาว เพื่ อใหมีความขาวนารับ ประทาน
เช น ถั่ว งอก ขิ งซอย ยอดมะพร าว หม อไมด อง มี พิษ คือ ทําใหเกิ ดการอักเสบของอวัย วะที่สัมผัสอาหาร
เช น ปาก ลํา คอ กระเพาะอาหาร ปวดหลัง ปวดศรี ษะ อาเจียน แนน นา อก หายใจไมส ะดวก ความดั น
โลหิตลดลงอยางรวดเร็ว หากไดรับในปริมาณมากจะทําใหถายเปนเลือด ชักหมดสติ หายใจไมออก ไตวาย
หรืออาจจะเสียชีวิตไดในที่สุด

 สารกันรา (กรดซาลิซีลิก) นิยมนํามาใสในอาหารแหง หรืออาหารดอง เชน มะมว งดอง ผักดอง
ผลไมดอง เพื่อกันไมใหเชื้อราขึ้น และเพื่อใหเนื้อของผักผลไมที่ดองคงสภาพ ไมเละ น ารับประทาน มีพิษ
คือ ทํา ลายเซลลในรางกายให ตาย หากบริโ ภคในปริมาณมาก จะทํ าลายเยื่ อบุกระเพาะอาหาร และลําไส
ความดันโลหิตต่ําจนช็ อกได หรือในบางรายที่ แ พ แมบ ริโภคในปริมาณนอย จะทํ าให เป นผื่ นขึ้นตามตัว
อาเจียน หูอื้อ มีไข
 น้ํายาดองศพ (ฟอรมาลีน) ใสในอาหารเพื่อใหอาหารคงความสด ไมเนาเสีย งาย และเก็บรักษาได
นาน เช น อาหารทะเล ผักสด และเนื้อ สัตวสด มีพิษ ปวดทองรุนแรง อาเจียน อุจจาระรวง หมดสติแ ละ
อาจถึ งตายได หรือมีพิษสะสมจะลําลายระบบการทํางานของ ตับ ไต หั วใจ สมอง หรือหากสัมผัสจะเกิดการ
ระคาย ปวดแสบปวดรอน
 สารตกคางจากเคมีกําจั ดศัตรูพืช หรือที่ เรียกวา ยาฆาแมลง ที่ ตกคางอยูในพืช ผัก ผลไม ถาไดรับใน
ปริมาณมากจะเกิดพิษเฉียบพลัน คือ กลามเนื้อสั่น กระสับกระสาย ชักกระตุก และหมดสติ หายใจขัดหรื อ
หยุดหายใจได แตอาการที่พบมาก คือ คลื่นใส อาเจียน ทองเดิน หรือสะสมในรางกายจะเกิดเปนมะเร็งได
 สี ใสในอาหารเพื่อให มีสีสันสวยงาม นารับประทาน ซึ่งอาหารจะมีทั้งที่กฎหมายใหใสสี ไดแต
กําหนดปริมาณ กับหามใสสี โดยอันตรายสวนใหญเกิดจากสีสังเคราะหทางเคมี ซึ่งมีโลหะหนักพวก ตะกั่ว
ปรอท สารหนู สังกะสี โครเมียม ปะปนอยูซึ่งทําใหเกิดผลตอรางกาย ดังนี้
 ตะกั่ว : ระยะแรก จะทําใหรางกายออนเพลียเบื่ออาหารปวดศีรษะ โลหิตจาง ถาสะสมมากขึ้น
จะมีอัมพาต ที่แขน ขา เพอ ชักกระตุก หมดสติ
 ปรอท : กรณีเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส ทองเดิน ปวดมวนทองรุนแรง ถาสะสมเรื้อรัง
เหงือกจะบวมแดงคล้ํา ฝนตาย เบื่ออาหาร ออนเพลี่ย
 สารหนู : เกิดพิษตอระบบทางเดินอาหาร ทําใหผิดปกติ ตับอักเสบ หัวใจวาย
 โครเมี่ยม:ถาสะสมในรางกายเกินขนาดจะเกิด อาการเวียนศีรษะ กระหายน้ํารุนแรงอาเจียน
หมดสติ และ เสียชีวิต เนื่องจากไตไมทํางาน ปสสาวะเปนพิษ
 จุลินทรีย(Microorganism )
 เชื้อจุลินทรีย เชน E. coli Salmonella spp. เกิดจากกระบวนการผลิต เชน การฆาเชื้อ การเก็บ
รักษา หรือการขนสง อันตราย คือ เกิดอาการทองเสีย ปวดทอง อาเจียน หรือขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อและ
ปริมาณที่ไดรับ
 สารพิษที่จุลินทรียสรางขึ้น (Toxin) เชน C. botulinum
 สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
เชน เศษโลหะที่หลุดจากเครื่องมือ เสนใย จากผาที่ใชในการผลิต ขาหรือปกแมลงสาบ ขนหนูที่ติด
มากับวัตถุดิบที่เก็บไมถูกสุขลักษณะ ดังนั้นการปนเปอนชนิดนี้จะสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา อาจ
กอใหเกิดอันตรายได
3. เราควรทําอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงพิษภัยที่กลาวมาขางตน?
การหลีกเลี่ยงจากพิษภัยที่กลาวมาขางตนโดยใชหลัก 4 ล. คือ
1. เลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ไดรับ การรับ รองจากหนวยงานของรั ฐ หรือเลือกตามชนิดของ
อาหาร เชน
- เนื้อหมู ควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพูออน ไมซื้อเนื้อหมูมีสีแดงผิดปกติ เลือกเนื้อหมูที่มีสี
ธรรมชาติ มีมันแทรกระหวางกลามเนื้อ

- อาหารทะเลสด เชน ปลา กุง ปลาหมึก เลือกซื้อที่เนื้อไมเปอยยุย สีไมผิดปกติ มีน้ําแข็ง
รักษาความสะอาด และที่สําคัญกอนปรุงควรลางใหสะอาดกอน
- ผักผลไม ควรซื้อตามฤดูกาลเพราะพืชจะมีความแข็งแรงทนทานตอโรคและแมลงทําให
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลดลงหรือไมใชเลย หรือกินผักพื้นบานที่มีตามฤดูกาลนั้น ไมควรเลือกซื้อผักที่
มีใบสวยๆ ควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนจากการถูกแมลงกัดเจาะบาง
2. ลดพิษภัย อาหารที่ซื้อมาแลวไมแนใจวามีการปนเปอนสารพิษพวกสารเคมีหามใชห รือไม ควร
ลางอาหารนั้นดว ยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง เพื่ อเปนการลดปริมาณสารเคมีไ ดในระดั บหนึ่ง หรื อไมค วรกิ น
อาหารสดๆ ควรปรุงอาหารใหผานความรอน เนื่องจากความรอนสามารถลดสารเคมีบางชนิดได
3. หลีกเลี่ ยง การรับ ประทานอาหารที่ มีความเสี่ย งตอการได รับสารพิ ษ เพื่ อไมใหเ กิด การสะสม
สารพิษ ในรางกาย หรือควรมีการหมุน เวี ยนอาหารที่ รับ ประทาน ไมรั บประทานอาหารซ้ําซาก เพื่ อลด
โอกาสการไดรับสารพิษ
4. เลิกบริโภค อาหารที่เกินจําเปนและอยูในกลุมเสี่ยงที่จะมีสารพิษปนเปอน เชน ผัก-ผลไมดอง
4. สัญลักษณใดบางที่ควรสังเกตกอนการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหาร?
 ตราสัญ ลักษณตลาดสดหนาซื้ อ (Healthy Market) ใหกับตลาดที่มีโ ครงสรางมั่ นคง แข็งแรง
สะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารที่จําหนายปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน
 ตราสั ญลักษณ อาหารปลอดภั ย (Food Safety) มอบให กับผู ประกอบการ ซุป เปอรมาเก็ต ใน
หางสรรพสิ นคา ตลาดสด ภัต ตาคาร/รานอาหาร/สโมสร ฯลฯ ที่ผ านการตรวจสอบสารเคมี
และจุ ลิ น ทรี ย เช น สารบอแรกซ ยาฆ า แมลง สารกั น รา ฟอร ม าลี น สารเร ง เนื้ อ แดง
และจุลินทรียกอโรค เปนตน
 ตราสัญลักษณอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Test) ใหกับรานอาหาร หรือ
แผงลอย ที่มีความสะอาดของอาหารที่จําหนาย ปราศจากเชื้อจุลินทรีย ผูจําหนายมีสุขลักษณะ
ที่ดีในการจําหนาย
 เครื่องหมาย อย. ใหกั บผูประกอบการแปรรูปอาหารตามที่ก ฎหมายกําหนดใหตองมีการขอ
อนุญาต โดยจะตองผานมาตรฐาน 4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานผลิตภัณฑ ดานบรรจุภัณฑ
และดานการแสดงฉลาก
5.จะรูไดอยางไรวาเราไดรับพิษภัยจากอาหารที่บริโภค?
อาการที่บงบอกวารางกายไดรับพิษภัยจากอาหารที่บริโภค จําแนกได 2 ลักษณะ คือ
1. อาการเป นพิ ษแบบเฉียบพลั น คือ การเกิ ดอาการภายหลัง จากรับประทานอาหารนั้น
เขาไปไมนานนัก เชน การกินอาหารที่มีแบคทีเรียปะปนอยูจํานวนมาก ก็จ ะเกิดการปวดท องและทองเสี ย
อยางรุนแรง หรือการไดรับสารเคมีในปริมาณมาก เชน ยาฆาแมลง จะเกิดอาการคลื่นใส อาเจียน ทองเดิน
กระสับกระสาย หรือกลามเนื้อชักกระตุก หรือสารฟอรม าลีน หากโดนบริเวณผิวหนังจะเกิดระคาย ปวด
แสบปวดรอน
2.อาการเปนพิษแบบเรื้อรัง คือการเกิดอาการเปนพิษเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีสิ่ง
เปนพิษเจือปนอยูในปริมาณนอยและมีการสะสมอยางตอเนื่องมากขึ้นทุกวันจนมีปริมาณสารพิษในรางกาย
มากขึ้น เชน สารเคมีตางๆ จําพวก ยาฆาแมลงตกคาง ฟอรมาลีน บอแรกซ ฯลฯ

เขาสูรางกาย

ทั้งนี้ลักษณะอาการที่แสดงออกมาจะขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสิ่งที่เปนพิษภัยที่ไดรับ

หลักการในการกินอาหารใหปลอดภัย คือ 4 ล. ตองมีความรูในการเลือกซื้อ การลดสิ่งที่
เปนพิษภัยที่เราไมสามารถหลีกเลี่ยงได หลีกเลี่ยงและเลิกบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของทุกคน
เอกสารอางอิง
อาหารปนเปอนสารเคมี...อันตราย
http://www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodsafety46f10.htm (23 พฤษภาคม 2552)
ตราสัญลักษณสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/secretary/Homepage/news45/June_45/7.html (24 พฤษภาคม
2552)
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย
http://dohinfo.anamai.moph.go.th/dohstat/result47/cfgt/cfgt.htm (27 พฤษภาคม 2552)
สัญญาลักษณโครงการอาหารปลอดภัย http://www.bayercropscience.co.th/foodsafety/fst_logo.php
(27 พฤษภาคม 2552)
สารปนเปอนในอาหาร http://www.dmsc.moph.go.th
อันตรายจากลูกอมปศาจ อุสนา ประจง http://www.fda.moph.go.th/fdanet/html/product/apr/bulletin/vol21/title7.htm
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