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ทราบหรือไมวา  ในปจจบุนัแหลงอาหารที่ใหพลังงานที่เรานิยมบริโภคกันทุกวัน ก็คืออาหาร

 

จําพวกของทอด  เชน  ปาทองโก  กลวยทอด  ขนมไขนกกระทา  
จนถึงรานฟาสตฟูดประเภทไกทอด  เฟรนซฟราย แมแตบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป  
ขนมกรอบ ขนมขบเค้ียวตางๆที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และอีกสารพัดน้ัน
หากผูขายหรือผูจําหนายไมใหความสําคัญหรือใสใจในคุณภาพของวัตถุดบิ
ที่ใชปรุงอาหาร  และการใชวัตถุดบิ  อยางถูกตอง  เชน  การเลือกใชนํ้ามันสําหรับประกอบอาหาร  
และการใชนํ้ามันทอดซ้ํา   ในการทอดอาหารวามีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคหรือไม  
ผูบริโภคทีต่องพึ่งพาอาหารเหลาน้ีคงไมมีหลักประกันความปลอดภัยสุขภาพใดๆ หลงเหลืออยู

ปจจบุันการนํานํ้ามันปรุงอาหารมาใชซ้ําหลายๆ คร้ังเปนเร่ืองทีป่ฏบิัติกันมานานแลว  
ในครัวเรือน  ซึ่งที่เปนเชนน้ีเพราะผูใชมักจะเกิดความเสียดายที่ใชนํ้ามันทอดอาหาร
เพียงหน่ึงหรือสองคร้ังแลวทิ้ง  แตปจจบุันปญหาเหลาน้ีควรไดรับการแกไข    
เน่ืองจากนํ้ามันที่ผานการทอดอาหารซ้ํานานเกินไปนอกจากจะทําใหคุณคาทาง
โภชนาการลดลงแลว  ยังพบวาคุณสมบัตทิางกายภาพ และทางเคมีของนํ้ามันที่ 

ผานความรอนสูงจะมีการเปลีย่นแปลงที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคได

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับน้ํามันประกอบอาหาร
น้ํามันท่ีนาํมาประกอบอาหารในทองตลาด  แบงออกเปน 3 ชนิด  คือ
1.น้ํามันที่ไดมาจากพืช โดยนําสวนของพืชที่มนํ้ีามันสูงมากลั่นเอานํ้ามัน

ออกมา เชน นํ้ามันมะพราว นํ้ามันปาลม นํ้ามันงา นํ้ามันถ่ัวเหลือง เปนตน
2.น้ํามันที่ไดจากสัตว  เปนนํ้ามันที่ไดจากการนําไขมันของสัตวมาให
ความรอนเพื่อใหไขมันละลายออกมา  เชน  นํ้ามันหมู  นํ้ามันวัว  นํ้ามันไก  
3.น้ํามันผสม เปนนํ้ามนัที่สกัดออกมาจากวัตถุดิบมากกวาหน่ึงชนิดในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

เชนนํ้ามันถ่ัวเหลืองที่มสีวนผสมของถ่ัวเหลืองและเมล็ดฝาย  หรือถ่ัวเหลือง และรําขาว  เปนตน

กรดไขมันในน้ํามัน  แบงออกเปน 2 ชนิด ดงันี้
กรดไขมันอ่ิมตัว
นํ้ามันชนิดที่เปนไข จะประกอบไปดวยกรดไขมนัชนิดอิ่มตัวอยูเปนจํานวนมาก เปนไขมันที่อย

 

ู
ในไขมันสัตว ไขมันจากมะพราว และนํ้ามันปาลม มคุีณสมบัตทิี่เปนไขไดงาย ยอยยาก โดยเฉพาะ

 

อยางยิ่งในเดก็ทารก จะยอยไดไมดีนัก นอกจากน้ียังทําใหโคเลสเตอรอลในเลือดสูง แตก็มีขอดี คือ 
นํ้ามันชนิดน้ีจะทนตอความรอน ความช้ืนและออกซิเจน ไมเหม็นหืนงาย และเวลาที่ใชทอดอาหารจะ

 

ทําใหอาหารกรอบอรอย   นารับประทาน  นํ้ามันที่มีความอิ่มตัวในปริมาณที่สูงจึงเหมาะสําหรับ

 

ทอดอาหาร
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กรดไขมันไมอ่ิมตัว  
นํ้ามันชนิดทีไ่มเปนไข ประกอบดวย กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวอยูในเปอรเซ็นตที่สูง 

พบมากในนํ้ามันพืช   เชน  นํ้ามันมะกอก  นํ้ามันรําขาว  และนํ้ามันถ่ัวเหลือง   ไขมันชนิดน้ี 
ยอยงาย รางกายนําไปใชสรางเซลตางๆ จึงเหมาะสมกับเด็กที่กําลังเจริญเติบโต และยังชวยลด

 

โคเลสเตอรอลในเลือด   ดังน้ันผูที่มีปญหาโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  จึงควรเลือกใชนํ้ามันชนิดน

 

ี้
และเน่ืองจากกรดไขมันไมอิ่มตัวจะมีความไวตอการเกิดอนุมูลอิสระและไมคงตัวหากปรุงดวย

 

ความรอนสูงเปนเวลานาน จึงเหมาะสําหรับการประกอบอาหารทัว่ไปไมใชการทอดอาหารแบบ

 

ทอดทวม  (Deep  frying) เชน ผัด ทอดไขดาว  เจียวไข
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การใชนํ้ามันพืชมีแนวโนมวาจะใชมากข้ึน  เพราะสะดวกกวา  ราคาถูกกวา            
นอกจากนี้ยังปลอดภัยกับสุขภาพมากกวาไขมันหรือนํ้ามันจากสัตวซึ่งมีกรด  
ไขมันอิ่มตัวคอนขางสูง  และมีกรดอะรัดชิโดนิกที่อาจไปเรงการเกาะตัวของเกล็ด

 

เลือดในรางกาย  ทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด  ซึ่งอาจสงผลใหเกิด

 

ปญหาหลอดเลือดอุดตัน  นําไปสูการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย  และอัมพาตหรืออัมพฤกษได   
นอกจากน้ีนํ้ามันจากไขสัตวอาจเสี่ยงตอการมีสารปนเปอน เชน สารพิษ หรือโลหะหนัก  ทั้งจาก

 

ตัววตัถุดบิเอง หรือจากกระบวนการผลิต เน่ืองจากกระบวนการผลิตนํ้ามันจากไขสัตว ไมม

 

ี
กระบวนการทําใหนํ้ามันบริสุทธ์ิ  ดังน้ัน สารปนเปอนตางๆ จะไมไดผานการขจดัออก และยังคง

 

ตกคางอยูในนํ้ามัน  จึงมีการแนะนําใหใชนํ้ามันที่ไดจากพืชแทน (ยกเวนนํ้ามันมะพราว  เพราะม

 

ี
คุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันที่ไดมาจากสัตว)

 

เพราะไขมันจากพืชมีกรดไขมันไมอิ่มตัวทั้งชนิด

 

เชิงเดี่ยวและเชิงซอนในปริมาณที่สูงกวา  และกรดไขมันชวยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดได  
ซึ่ง” โคเลสเตอรอล “ เปนไขมันชนิดหน่ึงมีอยูในอาหารจําพวกเน้ือสัตวและปริมาณแตกตางกันไป

 

ตามชนิดและสวนของสัตว  สําหรับนํ้ามนัพืชไมมีโคเลสเตอรอลไมวาจะมาจากพืชชนิดใดก็ตาม 
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นํ้ามันที่ผานการทอดอาหารซ้ํานานเกินไปจะมีคุณคาทางโภชนาการลดลง ในหนูทดลอง 

พบวาทําใหเกิดการเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่ง

 

นํ้ายอยทําลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มข้ึน นอกจากน้ันไขมันที่ถูกออกซิไดซปริมาณสงูอาจ

 

ทําใหไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอลมีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากข้ึน จึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด

 

โรคหัวใจและหลอดเลือดได
ไอระเหยจากนํ้ามันทอดอาหาร หากสูดดมเปนระยะเวลานาน

อาจมีอันตรายตอสุขภาพ เน่ืองจากพบความสัมพันธระหวางการ
เกิดโรคมะเร็งทีป่อดกับสารสูดไอระเหยจากการผัดหรือทอดอาหาร
ของผูหญิงจีนและไตหวันทีไ่มสบูบหุร่ี และพบวามีสารกอกลายพันธุ
ในไอระเหยของนํ้ามันทอดอาหาร ทั้งเปนสารที่กอใหเกิดเน้ืองอกในตับและปอด และกอมะเร็ง   
เม็ดเลือดขาวในหนูทดลอง
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จากการศึกษาพบวา มีกลุมสารกอมะเร็งเกิดข้ึนในนํ้ามันทอดซ้ํา ไดแก Cyclic fatty 
acids, Aldehydic triglycerides, Triglyceride 
Hydroperoxides,Aldehydes, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 
(PAH) ยกตัวอยางเชน Malonedehyde (MDA) ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังของหน

 

ู
ทดลองมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ลําไสทํางานผิดปกติ ตับและไตโต โลหิตจาง วิตามินอีในเลือด

 

และตับของหนูทดลองลดลง  4-hydroxy-2-noenol (HNE)  มีพิษตอเซลลทัง้

 

กอใหเกิดการกลายพันธุไดเชนกัน สารโพลารในนํ้ามันที่ผานการทอดอาหารมีฤทธ์ิตอการกลาย

 

พันธุทีส่ดุ

ขอแนะนําในการเลือกซ้ืออาหารบริโภคจากแหลงตางๆ
ควรหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทอดจากรานคาที่ใชนํ้ามันมีกลิ่นเหม็นหืน 

เหนียว สีดําคล้ํา ฟองมาก เหม็นไหม ขณะทอดมีควันข้ึนมาก แสดงวา
นํ้ามันน้ันผานการใชซ้ําระยะเวลานาน ทําใหนํ้ามันเกิดควันที่อณุหภูมิต่ําลง อาหารอมนํ้ามัน และ

 

หลังการบริโภคเกิดการระคายคอ

วิธีการเลือกซ้ือน้ํามันประกอบอาหารอยางถูกวธีิ
1.ซื้อนํ้ามันใหตรงตามวัตถุประสงคที่ใช เชน ซื้อนํ้ามันเพื่อใชผัด ควรเลือกนํ้ามันพืชที่มีกรดไขมัน

 

ไมอิ่มตัวเชิงซอนสูง ไดแก นํ้ามันถ่ัวเหลือง นํ้ามันขาวโพด นํ้ามันเมลด็ดอกทานตะวัน นํ้ามันดอก

 

คําฝอย แตถาซื้อนํ้ามันมาเพื่อใชทอด ใหเลือกนํ้ามันพืชท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวเชิงซอนต่ํา เพราะการ

 

ทอดใชไฟแรงและระยะเวลายาวนาน ไดแก นํ้ามันมะพราว  นํ้ามันปาลมโอเลอิน
2.เลือกซื้อนํ้ามันโดยดูลักษณะ สี ความใส ตามลักษณะธรรมชาติขิงนํ้ามันแตละชนิด เชน นํ้ามัน

 

ปาลมก็มีสีเหลืองเขมกวานํ้ามันถ่ัวเหลืองหรือขาวโพด นอกจากน้ีตองดูวาไมมีตะกอนขุนขาวหรือ

 

ผงสีดําในนํ้ามัน
3.สังเกตการแสดงฉลาก มีการบอกวัตถุดบิที่ใชในการผลิต กรรมวิธีในการผลิต ระบุในสวนช่ือ

 

อาหาร เชน นํ้ามันถ่ัวเหลืองผานกรรมวิธี นํ้ามันงาธรรมชาติ นอกจากน้ีใหดูวาฉลากมีการระบ

 

ุ
ช่ือและที่ต้ังของผูผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขสารบบอาหาร วันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ หรือควร

 

บริโภคกอน
4.เลือกซื้อนํ้ามันที่มีการเก็บรักษาไวในที่แดดสองไมถึง ณ ที่อุณหภูมิหอง และยังไมหมดอายุเพื่อ

 

จะใหไดนํ้ามันพืชที่ยังมีคุณภาพดไีปใชในการปรุงอาหาร

ดังนั้นจึงขอแนะนําวิธีการเลือกใชน้ํามันปรุงอาหารใหเหมาะสม  ดังนี้
1. ควรทอดอาหารคร้ังละไมมากเกินไปเพื่อใหความรอนของนํ้ามันทอดอาหารกระจายทั่วถึงและ

ใชเวลาในการทอดนอยลง

2. ควรกรองอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทอดที่มกีาร

 

ชุบแปงปริมาณมาก  ควรใชตะแกรงกรองเศษอาหารและผงขนาดเล็กออกจากนํ้ามันทอดอาหาร

3. ควรซับนํ้าสวนเกินบริเวณผิวหนาอาหารดบิกอนทอด เพื่อลดการแตกตัว

ของนํ้ามันทําใหชะลอการเสื่อมสลายตัวของนํ้ามันทอดอาหาร
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หนวยตรวจสอบเคล่ือนที่เพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile Unit For Food Safety๗

4.

 

ควรเปลีย่นนํ้ามันทอดอาหารใหบอยข้ึน หากทอดอาหารประเภทเน้ือสัตวที่มสีวนผสมของเกลือ
หรือเคร่ืองปรุงรสปริมาณมาก
5. ควรลางทําความสะอาดกระทะทอดอาหารหรือเคร่ืองทอดทกุวัน เน่ืองจากนํ้ามันเกามีอนุมูล
อิสระของกรดไขมันอยูมาก  สามารถไปเรงการเสื่อมสภาพของนํ้ามันทอดอาหารที่เติมลงไปใหม
6. หลีกเลี่ยงการใชกระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเรงกา
เสื่อมสลายของนํ้ามันทอดซ้ํา
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1. รูปแบบการประกอบอาหาร เชน การทอดอาหารแบบนํ้ามันทวม  และอาหารประเภทผัด
2. ชนิดอาหาร เชน เน้ือสัตว  เน้ือสัตวปรุงรส และ อาหารประเภทแปง
3. โครงสรางและองคประกอบของนํ้ามัน เชน นํ้ามันชนิดกรดไขมนัอิ่มตัว และไมอิ่มตัว
4. อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร

ความรูเร่ืองนํ้ามันที่กลาวขางตน  คงจะชวยใหทานผูอานในการเลือกซื้อ เลือกใชนํ้ามันให
เหมาะสมกับวิธีการปรุง ชนิดของอาหาร อุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร เมื่อใชปรุงอาหารไปซัก
ระยะหน่ึงก็ตองมีการตรวจสารโพลารวาเกิน 25 กรัมตอ 100 กรัมของอาหารหรือไม  ถาเกินหรือ
ใกลเคียงก็ควรจะเปลี่ยนนํ้ามันทันที  และนํ้ามันที่ใชแลวก็ควรจําหนายใหกับผูที่นําไปทําอุตสาหกรรม
อื่นที่ไมใชอาหารเพื่อใหเกิดความคุมคามากยิ่งข้ึน เชน นําไปทําไบโอดีเซล ทําสบู เปนตน

บรรณานุกรม
1.

 

การตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันที่ผานการทอดซ้าํหลายครั้งเพ่ือลดความเสี่ยงตอสขุภาพของผูบรโิภค : ทิพยเนตร 
อริยปติพันธ และคณะ,

 

ภาควิชาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.

 

สือ่เผยแพรความรู  ฉบบัที ่1

 

ป 2549

 

เรื่อง นํ้ามันทอดซ้ํา,

 

หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภยัดานอาหาร 
กองควบคุมอาหาร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.

 

อันตรายเก่ียวกับนํ้ามันทอดซ้ํา : จันทรกวี  สทุธิพินิจธรรม,

 

นิตยสารใกลหมอ  ปที ่30

 

ฉบบัที่ 5

 

เดือน พฤษภาคม 2549
หนา 96-98

4.

 

การเลือกใชนํ้ามัน(http://www.elib-online.com/doctor46/food_oil002.html) : วันที่ 6 มิถุนายน 2550

5.  นํ้ามันแบบน้ีสิดีตอสุขภาพ (http://www.elib-online.com/doctor46/food_oil002.html) : วันที่ 6 มิถุนายน 2550
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