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ภัย…น ้ามันทอดซ ้า 
        ศูนย์ปฏบัิติการความปลอดภัยด้านอาหาร 

            กระทรวงสาธารณสุข 
 

คนไทยเคยชินกบัน ้ามนัทอดซ ้ าค่อนขา้งมาก หากไปดูตามตลาดก็คงเห็นพอ่คา้แม่คา้ท่ีทอดปาท่องโก๋  
ทอดไก่ กลว้ยแขก แมลงทอด ฯลฯ จะเห็นวา่น ้ามนัท่ีใชท้อดซ ้ ามีสีด า บางทีอาหารท่ีซ้ื อมาก็มีคราบน ้ามนัด าเป้ือนอยู ่  
ผูบ้ริโภคไม่ควรยอมรับใหเ้ป็นวฒันธรรมในสังคมอาหารควรตระหนกัถึงโทษของน ้ามนัทอดซ ้ าต่อสุขภาพ 
  จากการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส ารวจตวัอยา่งน ้ามนัทอดจากร้านแผงลอย
และรถเขน็ ไดแ้ก่ น ้ามนัทอดปาท่องโก๋ น ้ามนัทอดเตา้หู ้น ้ามนัทอดไก่ น ้ามนัทอดลูกช้ิน /ทอดมนั และน ้ามนัทอดกลว้ย /
มนั/เผอืก จ  านวน 187 ตวัอยา่ง น ้ามนัทอดอาหารจากร้านอาหารจานด่วน จ านวน 64 ตวัอยา่ง และน ้ามนัทอดบะหม่ีจาก
โรงงานอุตสาหกรรมบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป จ านวน 3 ตวัอยา่ง พบน ้ามนัท่ีทอดซ ้ าเส่ือมคุณภาพและอาจเป็นอนัตรายต่ อ 
สุขภาพถึงร้อยละ 13 
  น ้ามนัท่ีเราใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนั มีดว้ยกนั  2 ชนิด คือ 

1. น ้ามนัจากไขสัตว ์เช่น น ้ามนัหมู และน ้ามนัววั เป็นตน้ ซ่ึงมีกรดไขมนัอ่ิมตวัและโคเลสเตอรอลสูง 
2.    น ้ามนัพืช แบ่งออกเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 

2.1 น ้ามนัพืชชนิดท่ีเป็นไขเม่ือน าไปแช่ตูเ้ยน็หรืออากาศเยน็  น ้ามนัพืชชนิดน้ีจะประกอบไป 
ดว้ยกรดไขมนัอ่ิมตวัผสมอยูใ่นปริมาณมาก ไดแ้ก่ น ้ามนัปาลม์โอเลอิน น ้ามนัมะพร้าว ซ่ึงขอ้เสีย คือ ท าใหโ้คเลสเตอรอล
ในเลือดสูง เส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหวัใจ แต่ก็มีขอ้ดีคือ น ้ามนัชนิดน้ีจะทนความร้อน ความช้ืนและ
ออกซิเจน ไม่เหมน็หืนง่าย เหมาะท่ีจะใชท้อดอาหารท่ีตอ้งใชค้วามร้อนสูงนาน ๆ เช่น ปลาทั้งตวั ไก่ หมูหรือเน้ือช้ินใหญ่ ๆ 
   2.2  น ้ามนัพืชชนิดท่ีไม่เป็นไขในท่ีเยน็ 
          น ้ามนัพืชชนิดน้ี ประกอบดว้ย ไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัในปริมาณท่ีสูง ไดแ้ก่ น ้ามนัถัว่เหลือง 
น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั น ้ามนัดอกค าฝอย น ้ามนัขา้วโพด น ้ามนัฝ้าย ไขมนัชนิดน้ียอ่ยง่าย ร่างกายสามารถน าไปใชใ้นการ
สร้างเซลลต่์าง ๆ จึงเหมาะสมกบัเด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโต และยงัช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด ผูท่ี้มีปัญหาโคเลสเตอรอล
ในเลือดสูงจึงควรเลือกใชน้ ้ามนัชนิดน้ี แต่ขอ้เสี ยของน ้ามนัชนิดน้ีคือ ไม่ค่อยเสถียรจึงแตกตวัใหส้ารโพลาร์ซ่ึงท าให้  
น ้ามนัเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล มีกล่ินเหมน็หืน ซ่ึงสารโพลาร์น้ีท าใหเ้ป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร ท าใหต้บัเส่ือมได ้แต่ทั้งน้ี
มีเพียงการทดลองในสัตวเ์ท่านั้น ท าใหท้อดอาหารไดไ้ม่นาน จึงเหมาะกบัท่ีจะใชผ้ ั ดอาหารหรือทอดเน้ือชนิดบาง ๆ  
เช่น หมูแฮม หมูเบคอน 
  น ้ามนัเปรียบเสมือนตวัน าความร้อน ซ่ึงหากไดรั้บความร้อนอุณหภูมิสูง ใชง้านเป็นเวลานาน ความช้ืน 
แสงแดด ความไม่บริสุทธ์ิของน ้ามนัและออกซิเจน จะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี (Hydrolysis, Oxidation, Polymerization) 
ของไขมนั ส่งผลใหไ้ขมนันั้นมีสีด าข้ึน, กล่ินเหมน็หืน, จุดเกิดควนัต ่าลง, มีฟองและเหนียวหนืดข้ึน หากน ้ามนันั้นมีกรด
ไขมนัไม่อ่ิมตวัสูงมากเท่าใด การเส่ือมสภาพของน ้ามนัจะเร็วข้ึนเท่านั้น 

* นางจงกลนี  วิทยารุ่งเรืองศรี , แพทยห์ญิงกนกวรรณ  เศรษฐพงศว์นิช 
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ผลกระทบต่อสุขภาพของน า้มันทอดซ ้า 
  น ้ามนัท่ีผา่นการทอดอาหารซ ้ านานเกินไปจะมีคุ ณค่าทางโภชน าการลดลง ในหนูทดลอง พบวา่ท าให้
เกิดการเจริญเติบโตลดลง ตบัและไตมีขนาดใหญ่ มีการสะสมไขมนัในตบั การหลัง่น ้ายอ่ยท าลายสารพิษในกระเพาะ
อาหารเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นไขมนัท่ีถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงอาจท าใหไ้ลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอลมีโอกาสเกิดอนุมูล
อิสระมากข้ึน จึงมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดได ้
  ส่วนไอระเหยจากน ้ามนัทอดอาหาร หากสูดดมเป็นระยะเวลานานอาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ เน่ืองจาก
พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเกิดโรคมะเร็งท่ีปอดกบัสารสูดไอระเหยจากการผดัหรือทอดอาหารของผูห้ญิงจีนและ
ไตห้วนัท่ีไม่สูบบุหร่ี และพบวา่มีสารก่อกลายพนัธ์ุในไอระเหยของน ้ามนัทอดอาหาร ทั้งเป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดเน้ืองอกใน
ตบัและปอด และก่อมะเร็งเมด็เลือดขาวในหนูทดลอง 
  จากการศึกษาพบวา่ มีกลุ่มสารก่อมะเร็งเกิดข้ึนในน ้ามนัทอดซ ้ า ไดแ้ก่ Cyclic fatty acids, Aldehydic 
triglycerides, Triglyceride hydroperoxides, Aldehydes, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ยกตวัอยา่งเช่น 
Malonedehyde (MDA) ท าใหเ้กิดมะเร็งผวิหนงัของหนูทดลองมีการเจริญเติบโตผดิปกติ ล าไส้ท างานผดิปกติ ตบัและ  
ไตโต โลหิตจาง วติามินอีในเลือดและตบัของหนูทดลองลดลง , 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มีพิษต่อเซลลท์ั้งก่อใหเ้กิด
การกลายพนัธ์ุไดเ้ช่นกนั เป็นตน้ 
  มีการทดลองในต่างประเทศเพื่อหาเปอร์เซ็นตก์ารดูดซบัน ้ามนัทอดเฟรนช์ฟรายจากน ้ามนัพืชต่าง ๆ 
ชนิดพบวา่ เฟรนช์ฟรายจะดูดซบัน ้ามนัโดยเฉล่ียประมาณ 10% และพบวา่ปริมาณสารโพลาร์ (Total Polar Material, TPM)
ท่ีพบในน ้ามนัท่ีใชท้อดจะสะทอ้นถึงปริมาณสารโพลาร์ในน ้ามนัท่ีถูกดูดซบัในอาหาร 

  เม่ือค านึงถึงปริมาณสารโพลาร์ในน ้ามนัท่ีใชท้อดจากการส ารวจพบวา่หากเป็นการบริโภคในบา้นเรือน
การใชน้ ้ามนัทอดซ ้ า 2-3 คร้ังถือวา่ค่อนขา้งปลอดภยั เน่ืองจากไม่มีน ้ามนัพืชชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกา รส ารวจมีปริมาณ  
สารโพลาร์เกินขีดจ ากดัท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ (25-27%) ส่วนการบริโภคในร้านอาหารและอาหารจานด่วนทั้งหลาย
พบวา่ค่อนขา้งอนัตรายต่อสุขภาพ เน่ืองจากพบปริมาณสารโพลาร์ มากกวา่ 25% ในตวัอยา่งอาหารค่อนขา้งมาก 
  จากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการพบวา่ การทานอาหา รท่ีประกอบดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ 
(antioxidants) ปริมาณมากร่วมกบัอาหารประเภททอด จะช่วยป้องกนัผลเสียท่ีเกิดจากสารโพลาร์ได ้เช่น วติามินอี
สามารถช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ของไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอล ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ
และหลอดเลือดได ้เป็นตน้ 
  ดงันั้น การประเมินจากรูป รส กล่ิน สี ของน ้ามนัทอดซ ้ า และปริมาณสารโพลาร์ในน ้ามนัทอดซ ้ า  
เป็นวธีิท่ีมีประโยชน์ท่ีจะช่วยช้ีวดัวา่น ้ามนันั้นไม่ควรน ากลบัมาใชอี้ก กระทรวงสาธารณสุขจึงไดอ้อกประกาศ
ก าหนดใหน้ ้ามนัท่ีใชท้อดหรือประกอบเพื่อจ าหน่าย ทั้งน ้ามนัพืชและน ้ามนัจากสัตว ์มีค่าสารโพลาร์ไดไ้ม่เกิน 25% ของ
น ้าหนกั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2547 หากพบไวอ้ยูจ่ะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตาม
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 



 

 3 

ข้อแนะน าในการเลอืกซ้ืออาหารบริโภค 
  ควรหลีกเล่ียงไม่ซ้ืออาหารทอดจากร้านคา้ท่ีใชน้ ้ามั นมีกล่ินเหมน็หืน เหนียวสีด าคล ้า ฟองมาก  
เหมน็ไหม ้เวลาทอดมีควนัข้ึนมากแสดงวา่น ้ามนัใชม้านานท าใหน้ ้ามนัเกิดควนัท่ีอุณหภูมิต ่าลง อาหารอมน ้ามนัและหลงั
การบริโภคเกิดการระคายคอ 

ข้อแนะน าในการใช้น า้มันทอดอาหาร 
1. ในครัวเรือนไม่ควรใชน้ ้ามนัทอดอาหารซ ้ าเกิน 2 คร้ัง 
2. หากจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ามนัซ ้ าใหเ้ทน ้ามนัเก่าทิ้งหน่ึงในสามและเติมน ้ามนัใหม่ก่อนเร่ิมการทอด 

อาหารคร้ังต่อไป แต่ถา้น ้ามนัทอดอาหารมีกล่ินเหมน็หืน เหนียวขน้ สีด า ฟองมาก เป็นควนัง่ายและเหมน็ไหม ้ควรทิ้งไป 
3. ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภูมิท่ีเหมาะสมของน ้ามนัประมาณ 160 – 180 องศาเซลเซียส 
4. ซบัน ้าส่วนท่ีเกินบริเวณผวิหนา้อาหารดิบก่อนทอด เพื่อชะลอการเส่ือมสลายตวัของน ้ามนั 
5. หมัน่กรองกากอาหารทิ้งระหวา่งและหลงัการทอดอาหาร 
6. เปล่ียนน ้ามนัทอดอาหารบ่อยข้ึนหากทอดอาหารประเภทเน้ือท่ีมีส่วนผสมของเกลือหรือเคร่ืองปรุง 

รสประมาณมาก 
7. ปิดแก๊สทนัทีหลงัทอดอาหารเสร็จ หากอยูร่ะหวา่งช่วงพกัการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการ 

เส่ือมตวัของน ้ามนัทอดอาหาร 
8. หลีกเล่ียงการใชก้ะทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเร่งการเส่ือม 

สลายของน ้ามนัทอดอาหาร 
9. เก็บน ้ามนัท่ีผา่นการทอดอาหารไวใ้นภาชนะสแตนเลสหรือแกว้ปิดฝาสนิท เก็บในท่ีเยน็และไม่ 

โดนแสงสวา่ง 
10. ลา้งท าความสะอาดกะทะหรือเคร่ืองทอดอาหารทุกวนั น ้ามนัเก่ามีอนุมูลอิสระของกรดไขมนัอยู ่

มากจะไปเร่งสารเส่ือมสภาพของน ้ามนัทอดอาหารใหม่ท่ีเติมลงไป 
11. บริเวณทอดอาหารควรติดเคร่ืองดูดควนัและมีการระบายอากาศท่ีดี 
12. ตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัทอดอาหารเป็นระยะ ๆ สารโพลาร์ไม่ควรเกิน 25 กรัม/100 กรัมของ 

น ้ามนั สารโพลิเมอร์ไม่เกิน 10 กรัม/ 100 กรัม ของน ้ามนั หรือจุดเกิดควนัไม่ต ่ากวา่ 170 องศาเซลเซียส หากเกินค่าท่ี
ก าหนดควรเปล่ียนน ้ามนัใหม่ 
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เทคโนโลยกีบัน า้มันทอดซ ้า 
  ในปัจจุบนัมีการศึกษาทดลองจ าน วนมากกบัการน าน ้ามนัทอดซ ้ ามาท าใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง เช่น  
ท าสบู่หรือเป็นน ้ามนัหล่อล่ืน โดยผา่นขบวนการท าใหบ้ริสุทธ์ิ เป็นตน้ แต่เร่ืองท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั คือ การผลิต
น ้ามนั Biodiesel จากน ้ามนัพืชทอดซ ้ า ซ่ึง Biodiesel มีขอ้ดีเหนือ Petro-diesel หลายด้านทั้งความปลอดภยั , อนุรักษ์ 
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. เป็นเช้ือเพลิงท่ีถูกกลบัน ามาใชใ้หม่และใหพ้ลงังานได ้
2. มีจุดวาบไฟ (flash point) ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีน ้ามนัเร่ิมติดไฟสูงกวา่ Petro-diesel ท าใหมี้ความ 

ปลอดภยัสูงกวา่ในการขนส่งและเก็บรักษา 
3. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์(CO) ไดอ้ยา่งมาก 
4. ลดการเกิดการก่อกลายพนัธ์ุพวก Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) 
5. ไม่มีส่วนประกอบของซลัเฟอร์ (Sulfur) จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์าก 

เคร่ืองยนตดี์เซลได ้
6. ยอ่ยสลายตามธรรมชาติไดเ้ร็วเหมือนน ้าตาล dextrose 

การท่ีเราสามารถหาวธีิน าน ้ามนัทอดซ ้ าท่ีจะตอ้งทิ้งเป็นขยะพวกน้ี ซ่ึงมีจ านวนมาก จากร้านอาหาร 
บา้นเรือน โรงงานทัว่โลก มาท าใหเ้กิดประโยชน์อีกคร้ัง ไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระของรัฐบาลในการท่ีตอ้งจ ากดัขยะท่ี
จะมาพร้อมน ้ามนั ยงัจะเป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิต Biodiesel อีกดว้ย 
  น ้ามนัพืชท่ีจะน ามาใชท้  า  Biodiesel ในการทดลองนั้น มีการน าน ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้มาจากทั้งบา้นเรือน , 
โรงอาหาร, ร้านอาหารต่าง ๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัมากในดา้นคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพระหวา่งน ้ามนัพืชท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชก้บัน ้ามนัพืชท่ีใชท้อดแลว้ ดงันั้น จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะเ สียค่าใชจ่้ายเร่ืองการแบ่งแยกน ้ามนัพืชและการท า
ใหน้ ้ามนัพืชบริสุทธ์ิ เพียงแค่การอุ่นน ้ามนัและกรองเอาเศษกากอาหารออกก็เพียงพอท่ีจะน าไปเขา้สู่ขบวนการผลิต 
Biodiesel ต่อไป อาจมีบางกรณีท่ีน ้ามนัพืชอาจมีปริมาณน ้าและกรดไขมนัอิสระมาก การท าใหน้ ้าระเหยออกไปและการ
ท าใหน้ ้ามนัมีความเป็นกลาง (drying and neutralization) จึงจะมีความจ าเป็น 

  ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบั Biodiesel คงตอ้งยงัเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายท่ีตอ้งติดตามสืบเน่ืองต่อไป เพื่อความถูกตอ้ง
และแม่นย  า 
  จะเห็นวา่เร่ืองภยัน ้ามนัทอดซ ้ าเป็นเร่ืองไม่ไกลตวัพวกเราเลย หากเรามีความรู้และเขา้ใจถึงอนัตรายจาก
น ้ามนัทอดซ ้ าแลว้ ภาครัฐและประชาชนควรมีส่วนร่วมช่วยกนัสนบัสนุนและผลกัดนัใหบ้า้นเรามีวฒันธรรมอาหารท่ี
ถูกตอ้งถูกหลกัอนามยัสืบต่อไป 
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