
น ้ำมันทอดซ ้ำ...เสี่ยงมะเร็ง 
โดย นายสุชิน คเณสุข 

หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร 

ส านักอาหาร 

 
ไขมัน (lipid) และน  ามัน (oil)  เป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นมัน ไม่ละลายน  าแต่ละลายได้ในตัวท าละลาย

อินทรีย์(organic solvent) ไขมันที่เราได้จากการรับประทานพบในอาหารแทบทุกชนิด บางชนิดมีมาก บาง
ชนิดมีน้อย ส่วนใหญ่ของไขมันที่อยู่ในอาหารคือไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) แต่ละโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์  
ประกอบด้วยกลีเซอรอล (glycerol)  และกรดไขมัน (fatty acid)  
        ไขมันจัดเป็นสารชีวโมเลกุลที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย  ไขมัน 1 กรัม  ให้พลังงานแก่ร่างกายสูงถึง 9  
กิโลแคลอรี   ซ่ึงสูงเป็นสองเท่าของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ปริมาณ 1 กรัมซึ่งให้พลังงานเพียง  
4 กิโลแคลอรี    ร่างกายของเราสามารถสร้างไขมันจากคาร์โบไฮเดรตได้  แต่ไม่สามารถสร้างกรดไขมัน 
ที่จ าเป็นต่อร่างกาย 3 ชนิด ได้แก่   กรดไขมันไลโนเลอิก(linoleic acid) กรดไขมันไลโนเลนิก  
(linolenic acid) และกรดไขมันอะราชิโดนิก (arachidonic acid) ซึ่งกรดไขมันจ าเป็น (essential  
fatty acid) เหล่านี เป็นกรดไขมันแบบไม่อ่ิมตัว  เราจึงจ าเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั น 

น  ามันที่เราใช้ประกอบอาหารนั น แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ  
1.น  ามันสัตว์ มีกรดไขมันอ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบหลักและคอเลสเตอรอลสูง เช่น น  ามันหมู น  ามันไก่ เป็นต้น 
2.น  ามันจากพืช แบ่งออกได้เป็น  2 ชนิดได้แก่ 

2.1 น  ามันพืชชนิดที่เป็นไขเมื่อน าไปแช่ตู้เย็นหรืออากาศเย็น น  ามันพืชชนิดนี ประกอบด้วยกรดไขมัน
อ่ิมตัวผสมอยู่ในปริมาณมาก ได้แก่ น  ามันปาล์มโอเลอิน น  ามันมะพร้าว ซึ่งข้อเสีย คือ ท าให้คอเลสเตอรอลใน
เลือดสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ แต่ก็มีข้อดีคือ น  ามันชนิดนี จะทนความร้อน ความชื นและ
ออกซิเจน ไม่เหม็นหืนง่าย เหมาะที่จะใช้ทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงนาน ๆ เช่น ปลาทั งตัว ไก่ หมูหรือ
เนื อชิ นใหญ่ ๆ 

2.2 น  ามันพืชชนิดที่ไม่เป็นไขเมื่อน าไปแช่ตู้เย็นหรืออากาศเย็น น  ามันพืชชนิดนี  ประกอบด้วย ไขมัน
ชนิดไม่อ่ิมตัวในปริมาณที่สูง ได้แก่ น  ามันถั่วเหลือง น  ามันเมล็ดทานตะวัน น  ามันดอกค าฝอย น  ามันข้าวโพด 
น  ามันฝ้าย ไขมันชนิดนี ย่อยง่าย ร่างกายสามารถน าไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่าง ๆ จึงเหมาะสมกับเด็กที่ก าลัง
เจริญเติบโต และน  ามันบางชนิด (กรดโอเลอิกในน  ามันมะกอก) ยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วย
แต่ข้อเสียของน  ามันชนิดนี ไม่ค่อยเสถียรจึงเสื่อมคุณภาพได้ง่าย จึงไม่เหมาะส าหรับการทอดอาหารแบบทอด
ท่วมที่อุณภูมิสูงและระยะเวลานาน 

 
 
 
 

 

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

 



น  ามันเป็นเสมือนตัวน าความร้อน ซึ่งหากได้รับอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน หรือความชื น  
จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Hydrolysis, Oxidation, Polymerization) ของไขมัน ส่งผลให้เกิดการเสื่อม
คุณภาพของน  ามัน ท าให้น  ามันมีสีด าขึ น, กลิ่นเหม็นหืน, จุดเกิดควันต่ าลง, มีฟองและเหนียวหนืดขึ น หาก
น  ามันนั นมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงมากเท่าใด การเสื่อมสภาพของน  ามันจะเร็วขึ นเท่านั น  ซึ่งการเสื่อมสภาพนี 
ส่งผลให้มีการแตกตัวของน  ามันได้เป็นสารโพลาร์ (Polar compound) ที่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ สามารถสะสม 
ในร่างกายและส่งผลกระทบต่อการท างานของเซลล์ ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายได้   
เช่น หากได้รับการสูดดมไอระเหยจากน  ามันทอดซ  าท าให้เกิดมะเร็งที่ปอด หรือหากรับประทานอาหารที่ใช้
น  ามันทอดซ  าท าให้เกิดมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 

 

 

 

 

จากผลการศึกษาวิจัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปริมาณสารโพลาร์ที่เกิดขึ น
ในน  ามันขณะทอดอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดสาร Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)  
โดยเมื่อปริมาณสารโพลาร์เพ่ิมสูงขึ นก็จะเริ่มพบสาร PAHs ปริมาณสูงตามไปด้วย จึงอาจจะสรุปได้ว่าสารพิษ
เหล่านี เกิดขึ นในน  ามันขณะทอดอาหาร  และเม่ือทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์  พบว่าน  ามันเสื่อมสภาพที่มีค่า
สารโพลาร์สูงและพบสาร PAHs นั นมีผลท าให้อัตราการตายของเซลล์เพ่ิมขึ นและแสดงผลต่อความผิดปกติของ
เซลล์ด้วย  

 

รูปที่ 2 การสูญเสยีคุณภาพน  ามันในขบวนการทอดท าให้เกิดสารประกอบโพลาร์ 
ที่มำ: หน่วยเคลื่อนที่ฯ, 2555 



นอกจากนี  เมื่อน าน  ามันทอดอาหารมาทอดซ  า จะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ เพราะได้รับความร้อน และ
เมื่อถึงจุดที่ปริมาณสารโพลาร์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของน  าหนักน  ามัน ระดับความเสื่อมจะยิ่งเกิดเร็ว
ขึ น และการเติมน  ามันใหม่เพ่ิมลงไปจะยิ่งเร่งให้น  ามันเสื่อมเร็วขึ นอีก 

 

 
 
 
สมบัติของน  ามันที่ควรจะสนใจอีกจุดหนึ่งคือ จุดเกิดควันซึ่งก็คือจุดเดือดของน  ามันเมื่อถูกความร้อน

จะเกิดควัน  การน าอาหารไปทอดหรือผัดนั นควรใช้น  ามันที่มีจุดเกิดควันสูงเพ่ือป้องกันการก่ออันตรายที่จะ
เกิดขึ นต่อร่างกาย ซึ่งน  ามันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการน าไปใช้แตกต่างกัน ดังนี  

- น  ามันถั่วเหลือง เหมาะส าหรับท าอาหารทุกชนิดทั งผัดและทอด แต่ไม่ควรใช้กับความร้อนสูงเกินไป 
- น  ามันร าข้าว มีจุดเกิดควันสูง เหมาะส าหรับท าอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะการทอด อีกทั งเป็น

แหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและลดการเกิดโรคหัวใจ 
- น  ามันมะกอก มีจุดเกิดควันต่ าทนความร้อนไม่ค่อยได้ เป็นน  ามันที่มีหลายระดับคุณภาพซึ่งแต่ละ

ระดับก็น าไปปรุงอาหารได้แตกต่างกันไป 
- น  ามันดอกทานตะวัน มีจุดเกิดควันต่ าเหมาะส าหรับท าเป็นน  ามันสลัด ไม่เหมาะกับการน าไปทอดหรือผัด  
- น  ามันงา จุดเกิดควันต่ า เหมาะส าหรับน าไปปรุงอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อน เช่น การท าน  าสลัด 

น  าจิ ม หรือใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเล  
- น  ามันปาล์ม มีจุดเกิดควันสูง เหมาะส าหรับน ามาทอดหรือผัด น  ามันชนิดนี นิยมน าไปผสมกับ

น  ามันชนิดอื่นๆ เพ่ือท าให้ราคาถูก เนื่องจากถ้าเป็นน  ามันปาล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีราคาสูงและ
มีไขมันอิ่มตัวสูงมาก 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 น  ามันทอดอาหาร 

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



กฎหมำยและข้อก้ำหนดเกี่ยวกับน ้ำมันทอดซ ้ำ 
 ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ดังนี  

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่283 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน  ามันที่ใช้
ทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจ าหน่าย  โดยน  ามันที่ใช้ทอดอาหารเพ่ือจ าหน่าย ให้มีปริมาณ 
สารโพลาร์ได้ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของน  าหนัก (มีสัดส่วนสารโพลาร์ไม่เกิน 25 กรัมในน  ามัน 100 กรัม) 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 347 พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้น  ามันทอดซ  า  
ซึ่งให้นิยามของน  ามันทอดซ  าว่า หมายถึง น  ามันหรือไขมันที่ใช้เป็นอาหารและการผ่านการทอดอาหาร
มาแล้ว โดยผลิตอาหารที่ใช้น  ามันทอดซ  าในการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย เช่น การทอด ทา ผัด หรือใช้
เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบของอาหาร ต้องใช้น  ามันทอดซ  าที่มีสารโพลาร์ไม่เกินร้อยละ 25  
ของน  าหนัก 
จากข้อมูลจากสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในปี  2555  

ของกรุงเทพมหานครและภูมิภาค เกี่ยวกับปริมาณสารโพลาร์จากน  ามันทอดอาหารที่ส ารวจจากแหล่งจ าหน่าย
ต่างๆ ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาเก็ต ฯ พบว่ามีตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่1 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนตัวอย่างที่ตกมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ดังนี  

พื นที่ น ้ำมัน จ้ำนวนตัวอย่ำง 
ตกมำตรฐำน 

จ้ำนวน (ตัวอย่ำง) ร้อยละ 
กทม. 1. น  ามันทอดมันฝรั่ง 52 12 23.08 

2. น  ามันทอดปลา 50 8 16 
3. น  ามันทอดไก ่ 86 10 11.63 

ภูมิภำค 1. น  ามันทอดไก่ป๊อบ 32 15 46.88 
2. น  ามันทอดแคบหมู 58 18 31.03 
3. น  ามันทอดขนมฝักบัว 37 6 16.22 
4. น  ามันทอดไส้กรอก 50 7 14.00 
5. น  ามันทอดลูกชิ น 913 127 13.91 

ที่มำ : ดัดแปลงจากสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จ าหน่าย 
(กรุงเทพมหานครและภูมิภาค) ปีงบประมาณ 2555 (2555) 

 

ข้อแนะน้ำกำรเลือกซื ออำหำรบริโภค 

 ควรหลีกเลี่ยงไม่ซื ออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น  ามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียว ด า สีคล  า ฟองมาก  
เหม็นไหม้ เวลาทอดมีควันขึ นมากแสดงว่าน  ามันใช้มานานท าให้น  ามันเกิดควันที่อุณหภูมิต่ าลง และก่อนบริโภค
หากได้กลิ่นเหม็นหืนจากน  ามันทอด ควรเลิกบริโภคทันทีเพ่ือลดอัตราการเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งและ  
การสะสมของสารอันตรายในร่างกาย 

 

 



ข้อแนะน้ำในกำรใช้น ้ำมันประกอบอำหำร 

1. ไม่ใช้น  ามันทอดอาหารซ  าเกินสองครั ง  
2. ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป เนื่องจากการทอดอาหารด้วยไฟแรง จะท าให้น  ามันเสื่อมสลายได้เร็วขึ น

แต่ถ้าทอดไฟอ่อนเกินไปก็อาจจะท าให้อาหารอมน  ามันได้ 
3. เปลี่ยนน  ามันทอดอาหารบ่อยขึ นเมื่อทอดอาหารประเภทเนื อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือ 

เครื่องปรุงรสปริมาณมาก 
4. ปิดแก๊สทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ เพ่ือชะลอการเสื่อมคุณภาพของน  ามัน 
5. เก็บน  ามันท่ีผ่านการทอดอาหารไว้ในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วปิดสนิทในที่เย็นและไม่โดนแสงสว่าง 
6. ล้างท าความสะอาดกระทะหรือเครื่องทอดอาหารทุกวัน 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 

นิรนาม.  มปป.  ลิพิด (lipid).  http://www.ipesp.ac.th/learning/biocheme/html/bt4.pdf.   
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