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ความรู้ เกียวกับอาหาร ความปลอดภัยด้ านอาหาร สารปนเปื อนในอาหาร
และผลกระทบต่ อร่ างกายเนืองจากการบริโภคอาหารทีมีสารปนเปื อน
1.อาหาร
พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 ให้ความหมายของอาหารไว้วา่ อาหาร คือ ของกินหรื อ
เครื# องคํ%าจุนชี วิต ได้แก่ วัตถุ ชนิ ดหนึ# งที#คนกิ น ดื# ม อม หรื อนํา เข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดหรื อใน
รู ปลักษณะใดแต่ท% งั นี% ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ3 ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการนี%แล้วแต่กรณี อาหารยังหมายความรวมถึงวัตถุที#มุ่งหมายสําหรับใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื# องปรุ งแต่งกลิ#น รส ด้วย
อาหารตามความหมายของ ทรวง เหลี#ยมรังสี (2537) หมายถึ ง สิ# งของหรื อวัตถุที#ใช้บริ โภคเพื#อ
ความอิ#มเอิบการเจริ ญเติบโต และความคงอยูข่ องชี วิตในสภาวะปกติ เป็ นสิ# งของที#เข้าสู่ ร่างกายโดยทางปาก
เมื#ออาศัยคําจํากัดนี% อาจแบ่งอาหารออกได้เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็ นสิ# งของที#มีรูปร่ างและลักษณะที#
ค่อนข้างแน่นอน อาจจะลักษณะแข็ง กึ#งแข็ง หรื อกึ#งเหลว โดยทัว# ๆ ไปแล้วเราให้คาํ จํากัดความว่าเป็ น
อาหารและใช้กบั อากัปกิริยาของการบริ โภคเข้าไปด้วยคําว่า กิน หรื อ รับประทาน อาหารประเภทที#สอง เป็ น
เครื# องดื#ม หมายถึง อาหารที#เป็ นของเหลว ที#มีระดับความใส ความข้น หรื อความหนื ดแตกต่างกัน ใน
ลักษณะการบริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องใช้ฟันมาบดเคี%ยว เป็ นการกลื นได้เลยในความรู ้ สึกทัว# ๆ ไปเราให้
อากัปกิริยาการบริ โภคเครื# องดื#ม เป็ นดื#ม แทนคําว่า กิน
อาหารตามความหมายของกองสุ ขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย (2535 : 25) หมายถึงอาหารประเภท
ต่าง ๆ สารปรุ งแต่งอาหาร นํ%า เครื# องดื#ม และนํ%าแข็ง นมและผลิตภัณฑ์จากนม ซึ# งมีหลักทางด้านอนามัย
อาหารที#ตอ้ งพิจารณาใน 3 เรื# อง ดังนี%
1.1 หลักพิจารณาในการเลือกอาหารสด โดยคํานึงถึงหลัก 3 ป. คือ
1.1.1 ประโยชน์ คือ ต้องเป็ นอาหารที#สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมกับ
ความต้องการในช่วงอายุต่าง ๆ ของมนุษย์เรา
1.1.2 ปลอดภัย คือ ต้องเลือกอาหารที#แน่ใจว่าสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งผลิตที#เชื# อถือ
ได้ ไม่มีความเสี# ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ทั%งนี% เนื# องจากสารพิษและสารเคมีไม่อาจ ทําลาย
ด้วยความร้อน
1.1.3 ประหยัด คือ ต้องเลือกซื% ออาหารตามฤดูกาล ซึ# งจะส่ งผลให้ได้อาหารที#มีคุณภาพดีและ
ราคาถูก หาซื% อได้สะดวก
1.2 หลักพิจารณาในการปรุ งอาหาร โดยคํา นึกถึงหลัก 3 ส. คือ
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1.2.1 สงวนคุณค่า คือ มีวธิ ี การปรุ งเพื#อช่วยสงวนคุณค่าของอาหารให้มีประโยชน์เต็มที#
1.2.2 สุ กเสมอ คือ ใช้ความร้อนในการปรุ งอาหารให้สุก เพื#อเป็ นการทํา ลายเชื% อโรคโดย
ต้องใช้ความร้ อนสู งในเวลานานเพียงพอเพื#อให้ความร้ อนเข้าถึ งส่ วนในของอาหารได้ทว#ั ถึ งทุ กส่ วนของ
อาหาร ก็จะทํา ลายเชื%อโรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.3 สะอาดปลอดภัย โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพอาหารดิ บก่อนปรุ งทุกครั%งให้อยู่ใน
สภาพที#สะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะให้ปลอดภัยจากสารพิษที#อาจตกค้างในอาหารได้และต้องมีกรรมวิธีใน
การปรุ งอาหารที#สะอาดถูกต้อง มีผปู ้ รุ งอาหารที#มีสุขนิ สัยในการปรุ งอาหารที#ดีใช้ภาชนะอุปกรณ์ และสาร
ปรุ งแต่งอาหารที#ถูกต้อง
1.3 หลักพิจารณาในการเก็บอาหาร ให้คาํ นึงถึงหลัก 3 ส. คือ
1.3.1 สัดส่ วน คือ มีการจัดเก็บเป็ นระเบียบ มีการแยกเก็บเป็ นประเภทอาหารต่างๆให้เป็ น
สัดส่ วนเฉพาะไม่ปะปนกัน
1.3.2 สิ# งแวดล้อมเหมาะสม โดยการเก็บอาหารต้องคํา นึ กถึงการจัดสิ# งแวดล้อมให้เหมาะสม
กับอาหารประเภทต่าง ๆ เพื#อทําให้อาหารสดเก็บได้นานไม่เน่าเสี ยง่าย โดยพิจารณาถึงความชื%น อุณหภูมิ
รวมทั%งสภาพที#จะป้ องกันการปนเปื% อนได้
1.3.3 สะอาดปลอดภัย คือ ต้องเก็บอาหารในภาชนะบรรจุที#ถูกต้องและสะอาด มีการทํา
ความสะอาดสถานที#เก็บอย่างสมํ#าเสมอไม่เก็บใกล้สารเคมีที#เป็ นพิษอื#น
2. การแบ่ งประเภทของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
(กองสุ ขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย. 2535 ) โดยคํานึ งถึงคุณภาพหรื อมาตรฐานเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น
4 ประเภท ได้แก่
2.1 อาหารควบคุมเฉพาะ หมายถึ ง อาหารที#รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา ให้เป็ นอาหารที#อยูใ่ นความควบคุมคุณภาพหรื อมาตรฐาน ผูท้ ี#ได้รับอนุ ญาตผลิตหรื อนํา
เข้าซึ# งอาหารเพื#อจําหน่าย ในกรณี ที#อาหารนั%นเป็ นอาหารควบคุมเฉพาะ จะต้องนํา อาหารมาขึ%นทะเบียนตํา
รับอาหารเสี ยก่อน เมื#อได้รับใบสําคัญการขึ%นทะเบียนตํา รับอาหารแล้วจึงจะผลิตหรื อนําเข้าเพื#อจําหน่ายได้
ปั จจุบนั อาหารควบคุมเฉพาะมีอยู่ 37 ชนิ ด ส่ วนใหญ่เป็ นอาหารชนิ ดที#มีความนิ ยมบริ โภคกันแพร่ หลาย ทั%ง
ที#เป็ นอาหารและวัตถุเจือปนในอาหาร
2.2 อาหารทีกําหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน หมายถึ ง อาหารที#มิใช่เป็ นอาหารควบคุมเฉพาะ ซึ# ง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ให้เป็ นอาหารที#กาํ หนดคุ ณภาพหรื อ
มาตรฐานรวมทั%งอาจจะกําหนดหลักเกณฑ์เงื#อนไข และวิธีการผลิ ตเพื#อจําหน่ายนําเข้าเพื#อจําหน่ าย หรื อที#
จําหน่ายด้วยก็ได้ มีอยู่ 7 ชนิด
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2.3 อาหารทีห้ ามผลิต นําเข้ า หรือจําหน่ าย หมายถึง อาหารที#ที#รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็ นอาหารที#หา้ มผลิต นําเข้า หรื อจําหน่ายแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.3.1 วัตถุหา้ มใช้ในอาหาร ซึ# งกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข 4 ฉบับ (ฉบับที#
4 พ.ศ.2522 ฉบับที# 93 พ.ศ. 2528 ฉบับที# 106 พ.ศ. 2530 และฉบับที# 123 พ.ศ. 2532) รวม 11 ชนิด
2.3.2 อาหารที#ห้ามผลิต นําเข้า หรื อจําหน่ าย อาหาร ซึ# งกําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบับที# 112 พ.ศ.2531 และฉบับที# 126 พ.ศ.2532 รวม 5 ชนิด
2.4 อาหารทัวไป หมายถึ ง อาหารที# มิใช่ อาหารควบคุ มเฉพาะ อาหารที# กาํ หนดคุ ณภาพหรื อ
มาตรฐาน และอาหารที#หา้ มผลิต นําเข้า หรื อจําหน่าย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.4.1 อาหารที#ตอ้ งมีฉลาก หมายถึง อาหารที#รัฐมนตรี ประกาศให้เป็ นอาหารที#ตอ้ งมีฉลาก
แสดงที#ภาชนะบรรจุ นอกเหนื อจากอาหารที#ควบคุมเฉพาะและอาหารที#กาํ หนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน ซึ# ง
บังคับการแสดงฉลากตามข้อกําหนดอยู่แล้ว อาหารที#ตอ้ งมีฉลากแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ อาหารที#
กําหนดให้มีฉลากตามข้อกําหนด ซึ# งต้องขออนุ ญาต ก่อนผลิต / นํา เข้า และอาหารที#กาํ หนดให้มีฉลากตาม
ข้อกําหนด ซึ# งยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาต
2.4.2 อาหารอื#น ๆ หมายถึ ง อาหารทัว# ไปที#มิได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
เกี#ยวกับการแสดงฉลาก
3. โรคทีเกิดจากอาหารเป็ นสื อ
อาหารแม้วา่ จะมีประโยชน์ต่อร่ างกายเกี#ยวกับการสร้างความเจริ ญ เติบโต และช่วยซ่ อมแซมส่ วนที#
สึ กหรอ แต่อาหารก็อาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่ วยได้เนื# องจากมีการปนเปื% อนด้วยเชื% อโรค พยาธิ หรื อสารพิษ
ต่าง ๆ จนเป็ นอันตรายกับผูบ้ ริ โภคซึ# งอันตรายที#เกิดขึ%นจะมากหรื อน้อยขึ%นอยู่กบั ปั จจัย 2 ประการ คือ
ภูมิตา้ นทานของผูบ้ ริ โภคเอง ชนิ ดของเชื%อโรค พยาธิ และสารพิษนั%นเป็ นอะไร มีความรุ นแรงมากน้อย
เพียงใด และมีปริ มาณมากน้อยเพียงใด
ปั จจัยทั%งสองประการนี%เป็ นองค์ประกอบซึ# งกันและกันที#จะผลักดันให้เกิดอันตรายมากน้อยต่างกัน
เช่ น คนที#มีสุขภาพไม่ค่อยดี แต่ได้รับเชื% อโรคหรื อสารพิษชนิ ดร้ ายแรงและมี ปริ มาณมากเข้าไปก็อาจถึ ง
เสี ยชีวติ ได้ แต่ถา้ เป็ นคนที#มีสุขภาพหรื อภูมิตา้ นทานดีกว่า อันตรายที#เกิดขึ%นจะมีความรุ นแรงน้อยกว่า
สาเหตุที#ทาํ ให้เกิดโรคอาหารเป็ นสื# อ โดยปกติตวั อาหารไม่ก่อให้เกิดโรคหรื ออันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
แต่ส#ิ งที#ทาํ ให้เกิดปั ญหาขึ%น ได้แก่ เชื% อโรค ตลอดจนสารเคมีที#มีพิษต่าง ๆซึ# งโรคที#เกิดจากอาหารเป็ นสื# อ
อาจแยกเป็ นสาเหตุต่าง ๆ ดังนี% คือ เกิ ดจากเชื% อแบคทีเรี ย (BacteriaInfection) เกิ ดจากเชื% อไวรัส (Viral
Infection) เกิดจากปาราสิ ต (Parasite Infection) เกิดจากพิษของแบคทีเรี ย (Bacterial Intoxication) เกิดจาก
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พิษของเชื%อรา (Mycotoxin) เกิดจากพิษของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ (Poisonous Plants and Animals) และ
เกิดจากพิษของสารเคมี (Chemical Poisons)
4. วัตถุเจือปนในอาหาร
วัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additive) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที# 119 พ.ศ.2522
(ทรวง เหลี#ยมรังสี และคณะ. 2537 )หมายถึง วัตถุใดก็ตามที#ปกติมิได้ใช้เป็ นอาหาร และไม่ได้ใช้เป็ น
ส่ วนประกอบที#สาํ คัญของอาหารไม่วา่ วัตถุน% นั จะมีคุณค่าทางอาหารหรื อไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื#อ
ประโยชน์ทางเทคโนโลยีในการผลิ ต การบรรจุ การเก็บรักษา หรื อการขนส่ ง ซึ# งมีผลต่อคุ ณภาพหรื อ
มาตรฐาน หรื อลักษณะของอาหาร ปั จจุบนั มีการใช้วตั ถุ เจือปนในอาหารอย่างแพร่ หลายในวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ กัน เช่นใช้เป็ น Preservatives Stabilizer Acidity Regulator Emulsifying Agents Anticaking Agents
วัตถุ เจือปนในอาหารหากใช้ปริ มาณมากเกิ นไป ก็จะทําให้เกิ ดอันตรายต่อร่ างกาย หรื ออาจจะได้รับพิษ
สะสมจากสารเคมีบางชนิ ดได้ และบางชนิ ดก่อให้เกิ ดอันตรายกับร่ างกายอย่างรุ นแรงได้ วัตถุเจือปนใน
อาหารจึงเป็ นอาหารที#ตอ้ งมีการควบคุมหรื อเป็ นอาหารควบคุมเฉพาะตาม พ.ร.บ. อาหารพ.ศ. 2522 บางชนิ ด
อนุ ญาตให้ใช้ได้ในปริ มาณที#จาํ กัด (กําหนดปริ มาณการใช้) บางชนิ ดใช้ได้ตามปริ มาณที#เหมาะสม (ไม่
กําหนดปริ มาณการใช้) และบางชนิดห้ามใช้ในอาหารเด็ดขาด
4.1 ประเภทวัตถุเจือปนในอาหาร ประเภทวัตถุเจือปนในอาหารในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับที# 84 (พ.ศ.2527) ได้กาํ หนดประเภทตามวัตถุ ประสงค์การใช้ (โดยมีการกําหนดชนิ ดของอาหาร
ปริ มาณการใช้ที#อนุญาตให้ใช้ได้) ได้ดงั นี%
4.1.1ใช้เพื#อรับความเป็ นกรดด่าง (Acidity Regulator) มีอยูป่ ระมาณ 44 ชนิด
4.1.2 ใช้เพื#อกันการรวมตัวเป็ นก้อน (Anti – Caking Agents) มีอยูป่ ระมาณ9 ชนิด
4.1.3 ใช้เพื#อกันหื นและเสริ มฤทธิ3 วัตถุที#ใช้กนั หื น (Antioxidants and Antioxidants Synergists)
มีอยูป่ ระมาณ 17 ชนิด
4.1.4 ใช้เพื#อให้รสเค็มหรื อใช้เป็ นเกลือ (Salt) มีอยูป่ ระมาณ 4 ชนิด
4.1.5 ใช้เพื#อเป็ นอิมลั ซิ โฟเออร์ สเตปิ ไลเซอร์ และสารทํา ให้ขน้ (Emulsifiers Stabilizers and
Thickeners) มีอยูป่ ระมาณ 69 ชนิด
4.1.6 ใช้เพื#อกันเสี ย (Preservatives) มีอยูป่ ระมาณ 26 ชนิด
4.1.7 ใช้เพื#อทําให้คงรู ป (Firening Agent) มีอยูป่ ระมาณ 6 ชนิด
4.1.8 ใช้เพื#อเป็ นแครี# เออร์ โซลาเวต (Carrier Solvent) มีอยูป่ ระมาณ 8 ชนิด
4.1.9 ใช้เพื#อเป็ นโพรเซสซิ งเอต (Processing Aid) หรื อเพื#อวัตถุประสงค์อื#น ๆ ที#ไม่ได้กาํ หนด
ไว้ มีอยูป่ ระมาณ 39 ชนิด
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4.2 วัตถุประสงค์ในการใช้วตั ถุเจือปนในอาหาร ปั จจุบนั มีการผลิตคิดค้นวัตถุเจือปนในอาหารขึ%น
หลายชนิด เพื#อใช้ในขบวนการผลิตอาหารสําเร็ จรู ป และอุตสาหกรรมอาหารชนิ ดต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื#อช่วยดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้มีความอยากบริ โภคอาหารนั%น เช่น การใช้สีปรุ งแต่งในขนม การใช้สารเคมีฟอก
สี น% าํ ตาลปี บ การใช้สารเคมีช่วยให้ฟูในขนมเค็ก รวมถึงการปรุ งแต่งรสชาติอาหารให้อร่ อยช่วยให้อาหารคง
สภาพสมํ#าเสมอตามที#ตอ้ งการ โดยเฉพาะอย่างยิ#งในอุตสาหกรรมผลิตอาหารในปั จจุบนั เช่น การใช้สีผสม
อาหารแต่งให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีสีที#สมํ#าเสมอเหมือนกันทุกฤดูกาล และช่วยลดการเสื# อมคุณภาพของอาหาร
อาหารบางประเภทเสื# อมคุณภาพได้ในเวลารวดเร็ ว ทําให้เกิดการสู ญเสี ยได้ง่าย เช่น อาหารที#ใช้น% าํ มันทอด
ซึ# งมีไขมันสู ง จะเกิดกลิ#นหื นได้เร็ ว เนื#องจากนํ%ามันในอาหารเกิดปฏิกิริยากับออกซิ เจนในอาหาร จึงมีการใช้
สารเคมีบางชนิ ดเพื#อปรุ งแต่งป้ องกันการเกิดกลิ#นหื น นอกจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว ยังมีผลพลอยได้
จากการใช้วตั ถุเจือปนในอาหารอีกมากมาย เช่น ช่วยประหยัดเวลาในการปรุ งอาหารบางประเภท เช่น การ
ใช้แบะแซผสมในอาหารบางชนิ ดจะช่วยให้อาหารข้นเหนี ยวเร็ วโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเคี#ยวนาน นิ ยมใส่ ใน
อาหารประเภทผลไม้กวน
แม้จะนํา วัตถุเจือปนในอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื#อวัตถุประสงค์ต่าง ๆมากมาย แต่ก็ยงั มี
ผูน้ าํ วัตถุ เจือปนในอาหารบางชนิ ดมาใช้ผิดวัตถุ ประสงค์ ทั%งนี% เนื# องจากขาดความรู ้ ความเข้าใจ และเห็ น
ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คาํ นึงถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ%นกับผูบ้ ริ โภคโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่การใช้
เพื#อปลอมแปลง หรื อปิ ดบังคุณภาพที#บกพร่ องของอาหาร ซึ# งเป็ นการหลอกลวงผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นอาหารที#มี
คุณภาพดี เช่น การใช้สีผสมกะปิ ที#ปนมันสําปะหลัง ซึ# งมีตน้ ทุนตํ#า ทําให้กะปิ มีสีเข้มขึ%นเหมือนกะปิ ตาดํา
ซึ# งเป็ นกะปิ ที#มีราคาแพง การใช้เพื#อลดต้นทุนการผลิตอันมีผลทํา ให้คุณค่าอาหารลดลง เช่น การใช้สารให้
ความหวานแทนนํ%าตาลพวกซัคคารี น ซึ# งไม่ให้พลังงานและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายของผูบ้ ริ โภค
มาปรุ งประกอบอาหารแทนนํ%าตาลโดยเฉพาะการบริ โภคอาหารดังกล่าวในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที#เป็ นเด็ก จะทํา ให้
เกิดปั ญหาขาดพลังงานและแคลอรี# ซึ# งหากบริ โภคบ่อยครั%ง ย่อมเป็ นผลกระทบต่อสุ ขภาพ และภาวะการ
เจริ ญเติ บโตของร่ างกายด้วย และบางครั% งมี ผูผ้ ลิ ตและผูป้ รุ ง จํานวนไม่ น้อยที# นํา สารเคมี ม าใช้เพื# อ
วัตถุประสงค์การดึงดูดลูกค้า ผูบ้ ริ โภคอย่างไม่ถูกต้อง เช่น ใช้บอแรกซ์เป็ นสารช่วยให้อาหารกรุ บกรอบ ใช้
โซดาซักผ้า (โซเดียมคาร์ บอเนต) เป็ นสารช่วยเปื# อย หรื อผงเนื% อนิ# มซึ# งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค จึงห้ามใช้
เด็ดขาด
4.3 วัตถุ ที#ห้ามใช้ในอาหาร กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศให้สารเคมีหลายชนิ ดกําหนดเป็ น
อาหารที#ห้ามใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหาร และกําหนดเป็ นวัตถุ ที#ห้ามใช้ในอาหาร ไว้ดงั นี% น% าํ มันพืชที#ผ่าน
กรรมวิธีเติมโบรมีน กรดซาลิซิลิค กรดบอร์ ริค บอแรกซ์ แคลเซี ยมไอโอเดท หรื อโปแตสเซี ยมไอโอเดท
(ยกเว้นการใช้เพื#อการป้ องกันและรักษาโรคคอพอก) ไนโตรฟูราโซนโปแตสเซี ยมคลอเรท ฟอร์ มาลดีไฮด์,
สารละลายฟอร์ มาลดีไฮด์ และพาราฟอร์ มาลดีไฮด์ คูมาริ นหรื อ 1,2-เบนโซไฟโรน หรื อ 5,6-เบนโซไฟโรน
หรื อ ซิ ส-ออร์ โทคูมาริ นแอนไฮไดรด์ หรื ออาร์ โธ-ไฮดรอกซี ซีนนามดแอซิ แลคโทน ไดไฮโดรคูมาริ น หรื อ
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เบนโซไดไฮโดรไพโรน หรื อ3,4-ไดไอโดรคูมาริ นหรื อไฮโดรคูมาริ น และเมทธิ ลแอลกอฮอรล์ หรื อ
เมทานอล
4.4 อาหารที#ห้ามผลิ ตนําเข้า หรื อจําหน่ าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2522 ประกาศ
รายชื#อวัตถุอาหารที#หา้ มผลิตนําเข้า หรื อจําหน่าย ไว้ดงั นี% ดัลซิ น ซึ# งให้ความหวานแทนนํ%าตาลกรดซัยคลามิค
และเกลือของกรดซัยคลามิค ยกเว้นเกลือของกรดซัยคลามิคที#เป็ นโซเดียมซัยคลาเมต เอ.เอฟ. 2 หรื อมีชื#อทัว#
ๆ ไปว่า ฟูริลฟราไมด์เฉพาะใช้เป็ นวัตถุเจือปนอาหารอาหารที#มีดลั ซิ น เอ.เอฟ 2 หรื อกรดซัยคลามิค และ
เกลือของกรดซัยคลามิคเป็ นส่ วนผสม ยกเว้นเกลือของกรดซัยคลามิคที#เป็ นโซเดียมซัยคลาเมตเป็ นส่ วนผสม
อะลาร์ หญ้าหวาน (Stevia) และผลิตภัณฑ์ที#ทาํ ได้จากหญ้าหวาน
วัตถุเจือปนในอาหารที#อนุญาตให้ใช้ได้ในปริ มาณจํากัด และวัตถุที#หา้ มใช้ในอาหารรวมทั%งเคมีอื#นๆ
ที#พบได้บ่อยในอาหาร แบ่งเป็ นประเภทได้ดงั นี%
4.4.1 วัตถุเจือปนที#ใช้ทาํ ให้อาหารกรุ บกรอบ
1) ห้ามใช้ในอาหาร เช่น บอแรกซ์
2) ใช้ได้ไม่จาํ กัดจํานวน เช่น นํ%าปูนใส
4.4.2 วัตถุเจือปนที#ใช้ฟอกสี ในอาหาร
1) ประเภทที#อนุ ญาตให้ใช้ได้ปริ มาณที#จาํ กัด สารเคมีกลุ่มซัลไฟต์ ได้แก่สารประกอบซัล
ไฟต์ (แคลเซี ยมซัลไฟต์ โซเดียมซัลไฟต์ โปแตสเซี ยมซัลไฟต์) สารประกอบไบซัลไฟต์ (โปแตสเซี ยมไบ
ซัลไฟต์ ใช้กนั การบูดเสี ยของอาหารได้ดว้ ย) และ สารประกอบเมตาไบซัลไฟต์ (โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์)
2) ประเภทที#หา้ มใช้ ได้แก่โซเดียมไฮโปซัลไฟต์ และโซเดียมไฮโดซัลไฟต์
4.4.3 วัตถุเจือปนที#ใช้กนั เสี ย
1) ประเภทที#อนุญาตให้ใช้ได้ในปริ มาณจํากัด ได้แก่ กรดซอร์ บิคกรดเบนโซอิคกรดโปรปิ
โอนิ ค ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ โซเดียมเบนโซเอต โซเดียมไบซัลไฟต์ โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ แคลเซี ยมซอร์
เบต แคลเซี ยมโปรปิ โอเนต โซเดียมซอร์ เบต โซเดียมซัลไฟต์ โซเดียมไนเตรท โซเดียมไนโตร โซเดียม
โปรปิ โอเนต ไนซิ น โปรปิ ลพาราเบน โปแตสเซี ยมซอร์ เบต
2) ประเภทที#หา้ มใช้ได้แก่ กรดซาลิซยั ลิค กรดบอร์ ริค และบอแรกซ์
4.4.4 วัตถุเจือปนที#ใช้ให้ความหวานแทนนํ%าตาล
1) ประเภทที#อนุ ญาตให้ใช้ได้ในปริ มาณจํากัด ได้แก่ ซัคคาริ น ซอร์ ปิทอล ซัยลิ ทอล
แอสปาร์ เทม ไดโซเดียมกลีซิลริ ซิเนตไตร และโซเดียมกลีซิลริ ซิเนต
2) ประเภทที#ห้ามใช้ และห้ามผลิตนําเข้า หรื อจําหน่าย ได้แก่ โซเดียมไซคลาเมตดัลซิ น
และสตีวโี อไซต์
3) ประเภทที#ห้ามใช้ในอาหารที#ควบคุมเฉพาะ และอาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐาน
ได้แก่ ซัคคาริ น
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4.4.5 วัตถุเจือปนที#ใช้ช่วยให้อาหารจํา พวกเนื%อสัตว์เปื# อยนุ่ม
1) ประเภทที#อนุญาตให้ใช้ได้ในปริ มาณจํากัด ได้แก่ ดินประสิ ว,ไนเตรท และไนไตรท์
2) ประเภทที#หา้ มใช้ ได้แก่ โซเดียมคาร์ บอเนต (โซดาซักผ้า) และบอแรกซ์
3) ประเภทที#ใช้ได้แบบไม่จาํ กัดปริ มาณ ได้แก่ ปาเปอิน และโบริ มีลิน
4.4.6 วัตถุเจือปนที#ห้ามใช้ในอาหารและปนเปื% อนในอาหารอื#น ๆ เช่นสารเอลาร์ ฟอร์ มาลิ น
และดิ พทีเร็ ก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเกี# ยวกับวัตถุเจือปนได้กาํ หนดเป็ นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร
(กองสุ ขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย. 2535 ) ดังนี%
1) วัตถุเจือปนที#ใช้ให้อาการกรุ บกรอบ ได้แก่ บอแรกซ์ เป็ นสารเคมีอนั ตรายที#ถูกนํา มา
ใช้ปรุ งอาหารไหม้ ความเหนียว หรื อกรุ บกรอบ ทําให้รู้สึกอร่ อยชวนน่ารับประทานเช่น ลูกชิ%นปิ งปองเด้งได้
แหนม หมูยอ ทอดมัน อาหารชุ บแป้ งทอดต่าง ๆ พวกถัว# ทอด ไก่ กุง้ ปลาทอด กล้วยแขก หรื ออาหาร
ประเภทผัก ผลไม้ดองต่าง ๆ หัวไชโป้ ว ผักกาดดองที#ผลิตทางภาคอีสาน ตรวจพบปริ มาณของบอแรกซ์สูง
มากในอาหารรสหวานก็พบเช่นกัน เช่น ลอดช่องรวมมิตร ทับทิมกรอบ ขนมเบื%อง เป็ นต้น
บอแรกซ์ เป็ นสารอนิ นทรี ยส์ ังเคราะห์ มีชื#อทางเคมีวา่ โซเดียมเตตราบอเรต (Sodium
Tetraborate) โซเดี ยมบอเรต (Sodium Borate) มีลกั ษณะเป็ นผลึ กรู ปสี# เหลี# ยมเล็ก ๆ ซึ# งขาวขุ่นคล้าย
ผงซักฟอก ละลายได้ดีในนํ%า เรี ยกกันหลายชื# อ เช่น นํ%าประสานทอง หรื อที#คนจีนเรี ยกว่าเผ่งเซ และสามารถ
หาซื% อได้ตามร้านขายยา หรื อร้านขายของชําบางแห่ ง ในรู ปของการบรรจุถุงขาย โดยใช้ชื#อว่าผงกรอบ หรื อ
แป้ งกรอบ โดยทัว# ไปจะใช้บอแรกซ์ในอุตสาหกรรมทําแก้ว ใช้ในทางเกษตรกรรม ในการกําจัดป้ องกัน
วัชพืช ใช้ป้องกันการเจริ ญของเชื% อราที#ข% ึนตามต้น ใบ ใช้เป็ นยาเบื#อแมลงสาบ และใช้เป็ นตัวเชื# อมทองเส้น
เข้าด้วยกัน
บอแรกซ์ เป็ นโทษต่อร่ างกายได้ 2 ลักษณะ คือ ตัวบอแรกซ์จะเป็ นสิ# งแปลกปลอม
สําหรั บร่ างกายไม่สลายตัว แต่ส่วนใหญ่จะถู กสะสมไว้ที#กรวยไตทํา ให้เกิ ดการอักเสบได้และพิษของ
บอแรกซ์ ซึ# งสามารถทําลายพืชและสัตว์ได้ ก็สามารถจะทําลายระบบทางเดินอาหารของเราได้เช่นเดียวกัน
อาการที#แสดงออกจะขึ%นอยู่กบั ปริ มาณของสารบอแรกซ์ ที#รับเข้าไปในร่ างกาย และความสามารถของ
ร่ างกายในการขับถ่ายออกมา ในรายที#บริ โภคน้อย ๆแต่บ่อยครั%ง จะเกิดระคายเคืองต่อเยื#อบุทางเดินอาหาร
อาหารทํา ให้มีการเบื#ออาหาร อาเจียน ท้องร่ วงบ่อย ๆ นํ%าหนักลด และอาการผื#นคันทางผิวหนัง ในรายที#
บริ โภคครั%งละมาก ๆ อาจเกิดอาการพิษอย่างรุ นแรงได้ เช่น อาเจียนออกมาเป็ นเลือด ปวดท้อง ผิวหนังมีผื#น
แดง หรื ออาการชํ%าเลือดตัวเหลือง ไม่มีปัสสาวะ และหมดสติได้ สํา หรับเด็กเล็ก ๆ พบว่าถ้าบริ โภคเข้าไป
เพียง 5-6 กรัมหรื อช้อนชาพูนต่อครั%ง หรื อในผูใ้ หญ่ ถ้าบริ โภคเกินกว่า 15 กรัมต่อครั%ง ก็จะทํา ให้ถึงชีวติ ได้
การใช้สารบอแรกซ์ผสมอาหารในปั จจุบนั พบว่าผูผ้ ลิตอาหารและผูป้ ระกอบการบาง
รายใช้บอแรกซ์ผสมลงในอาหาร เช่น ลูกชิ%น หมูยอ ผักกาดเค็ม มะม่วงดองผลไม้ดองต่าง ๆ กล้วยทอด
มันทอดและใช้ในการปลอมปนลงในชู รส บอแรกซ์ได้ถูกกําหนดเป็ นวัตถุ ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศ

8

กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที# 4 และมีบทลงโทษสําหรับผูผ้ ลิตอาหารที#ใส่ บอแรกซ์ให้ถือว่าผลิตจําหน่าย
อาหารไม่บริ สุทธิ3 ต้องระวางโทษจํา คุกไม่เกิน 10 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั%งจํา ทั%งปรับ ปกติ
ใช้สําหรับล้างหม้อนํ%าขนาดใหญ่ ใช้ในทางยาโดยเฉพาะภายนอกร่ างกาย เป็ นสารฆ่าเชื% อโรค ยับยั%งการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ เช่น นํ%ายากรดบอริ ค 2 % ใช้สํา หรับชะล้างแผล คุณสมบัติของบอแรกซ์หรื อ
กรดบอริ ค คือ ทําให้อาหารกรุ บกรอบ หรื อที#เรี ยกกันว่า “ผงกรอบ” ราคาซองละ 2 บาท นํามาทําให้ลูกชิ%น
หมูยอ แป้ งบัวแก้วมะม่วงดอง มะม่วงอบนํ%าผึ%ง ลูกชิ%นปิ งปอง (ลูกชิ%นถ้าทุบมาก ๆ จนเหนี ยวก็กรอบได้โดย
ไม่ตอ้ งใช้ผงกรอบ ผัก ผลไม้ ที#แช่น% าํ ปูนใสก็กรอบได้ เนื% อสัตว์ไม่จาํ เป็ นต้องโรยผงกรอบเพื#อป้ องกันการ
เน่าเสี ย แต่เก็บในช่ องแช่แข็งในตูเ้ ย็นโรยเกลือเก็บในที#อากาศถ่ายเทก็ได้เช่นกัน) โดยไม่รู้หรื อเห็นแก่ตวั
ของผูผ้ ลิต ทั%งนี%เพราะผงกรอบนี%จะถูกดูดซึ มเข้าสู่ เส้นเลือดอย่างรวดเร็ วทางลําไส้ เข้าไปอยูใ่ นนํ%าลาย นํ%านม
ปั สสาวะ ภายใน 12 ชัว# โมง ในรู ปที#ไม่เปลี#ยนแปลง 50 % อีก 50 % ที#เหลือถูกขับออกอย่างช้า ๆ ภายใน 1
สัปดาห์ นอกจากนี%จะเกิดพิษสะสมในไต ทําให้ปัสสาวะไม่ออกและมีอาการคลื#นไส้ อาเจียนเป็ นเลือด ปวด
ท้อง ผิวหนังเป็ นผืน# แดง ความดันโลหิ ตตํ#า หมดสติตบั และสมองอาจอักเสบได้
วิธีตรวจสอบผงชูรสปลอมจาก บอแรกซ์ ให้นาํ ผงชูรสที#สงสัยขนาดประมาณเท่าเม็ด
ถัว# เขียวละลายนํ%า 1 ช้อนชา แล้วนํา กระดาษขมิ%นจุ่มลงไป ถ้าเป็ นผงชูรสแท้กระดาษขมิ%นจะไม่เปลี#ยนสี ถ้า
มีบอแรกซ์อยูก่ ระดาษขมิ%นจะเปลี#ยนสี เป็ นสี น% าํ ตาล หรื อสี คลํ%าทันที
2) วัตถุเจือปนที#ใช้ฟอกสี อาหาร ได้แก่ โซเดียมไฮโปซัลไฟต์เป็ นสารเคมีที#เป็ นพิษห้าม
ใช้ในการปรุ งอาหาร หรื อใส่ ในอาหาร เมื#อเข้าสู่ ร่างกายจะทํา ให้เกิดอาการเป็ นพิษ ในกรณี ที#รับเข้าไปน้อย
จะมีอาการคลื#นไส้ วิงเวียน เหนื# อยอ่อน ความดันโลหิ ตลดตํ#าลงและถ้าได้รับเข้าไปในปริ มาณมากก็จะทํา
ให้ถ่ายเป็ นเลือด ชักช็อค หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวายและเสี ยชี วิตในที#สุดปั ญหาของโซเดียมไฮโป ซัล
ไฟต์ พบว่าในปั จจุบนั มีการใช้สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เป็ นสารฟอกสี อาหารหลายประเภทเพื#อทํา ให้
อาหารดังกล่าวดูน่ารับประทานขึ%น เช่นนํ%าตาลปิw บที#ทาํ จากนํ%าตาลมะพร้าว ขิงซอย ถัว# งอก อาหารทะเลแห้ง
ประเภทปลาหมึ กตากแห้งต่าง ๆ เป็ นต้น โดยผูผ้ ลิ ตผูป้ ระกอบการในครัวเรื อนขาดความรู ้ ความเข้าใจ
เกี#ยวกับพิษภัยของสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ และเข้าใจผิดว่าสารชนิ ดนี% เป็ นวัตถุ เจือปนอาหารที#มีความ
ปลอดภัยสามารถใช้กบั อาหารได้
นอกจากการใช้สารเคมีเป็ นสารฟอกสี ในอาหารแล้วยังมีการใช้สารฟอกสี ที#อนุ ญาตให้
ใช้ เช่นโซเดียมซัลไฟต์ในปริ มาณที#เกินกําหนด ซึ# งจะมีผลทําให้สารกํามะถันตกค้างในปริ มาณสู ง และเป็ น
อันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ถึงตายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที#มีประวัติโรคหอบ หื ด อ่อนเพลีย และผูท้ ี#
ออกกําลังมาก
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3) วัตถุเจือปนที#ใช้กนั เสี ย ได้แก่ สารกันบูด เป็ นสารประกอบเคมี หรื อของผสมของ
สารประกอบเคมี ที#ใช้เติมลงไปในอาหาร เพื#อชะลอการเน่าเสี ย หรื อยืดอายุการเก็บของอาหาร สารกันบูด
ยับยั%งหรื อทําลายจุลินทรี ยโ์ ดย
(1) มี ผ ลต่ อ ผนัง เซลล์ข องจุ ลิ น ทรี ย ์ โดยไปทํา ให้ คุ ณ สมบัติ ข องผนัง เซลล์
เปลี#ยนแปลง อาจทําให้ทางเดินของอาหารจากภายนอกสู่ ภายในเซลล์เกิดขัดข้อง ผนังเซลล์ฉีกขาดทําให้เกิด
การรั#วไหลของส่ วนประกอบภายในเซลล์ ทําให้เกิ ดมีผนังเซล์ที#ไม่สมบูรณ์ ทําให้จุลินทรี ยต์ ายได้ และ
นอกจากนี%ยงั มีสารชนิดที#ไปห่อหุ ม้ ผนังเซลของจุลินทรี ยท์ าํ ให้การดูดซึ มเข้าสู่ ภายในเซลชะงัก ก็เป็ นสาเหตุ
ให้จุลินทรี ยต์ ายได้เช่นกัน
(2) มีผลต่อการทํางานของเอ็นไซม์ภายในเซลล์ การที#เอ็นไซม์จะทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพได้น% นั ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเอ็นไซม์ตอ้ งอยูใ่ นสภาพที#สมบูรณ์พร้อมจะทํางาน หากส่ วน
ใดส่ วนหนึ#งถูกทําลายความสามารถในการทํางานของเอ็นไซม์ก็จะเสี ยไปสารกันบูดบางตัวเมื#อเติมลงไปจะ
ไปทําลายส่ วนประกอบของเอ็นไซม์ทาํ ให้ความสามารถของเอ็นไซม์เสี ยไป ซึ# งมีผลทําให้การทํางานของ
จุลินทรี ยห์ ยุดชงัก หรื อตายได้
(3) มีผลต่อพันธุ กรรมของเซลล์ โดยทัว# ไปแล้ว องค์ประกอบที#สําคัญและเกี#ยวข้อง
กับการแบ่งเซลล์ ได้แก่ โครโมโซม และยีน ซึ# งหากมีความผิดปกติเกิดขึ%นกับส่ วนนี% การแบ่งเซลล์ยอ่ ยจะ
เกิดขึ%นไม่ได้ เช่น สารกันบูดบางชนิ ดจะไปทํา ให้เกิดการเปลี#ยนแปลงที# RNAซึ# งเป็ นส่ วนประกอบของยีน
และจะมีผลต่อเนื# องไปยับยั%งการสังเคราะห์ ของโปรตีน ทํา ให้ขบวนการแบ่งเซลล์หยุดชะงัก จํานวน
จุลินทรี ยก์ ็จะไม่เพิ#ม
ประสิ ทธิ ภาพของสารกันบูดจะดีหรื อไม่น% นั ขึ%นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆดังต่อไปนี%
1. ความเข้ม ข้นของสารกันบู ดโดยปกติ ป ริ ม าณของสารกันบูดที# ใ ช้ม ากขึ% นนั%นจะ
สามารถทํา ลายจุลินทรี ยไ์ ด้มากขึ%นด้วย แต่ปริ มาณของสารกันบูดที#ใช้ได้ตามกฏหมายนั%นมักจะเป็ นปริ มาณ
ที#เพียงพอสํา หรับการชะงักการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยเ์ ท่านั%น เพราะฉะนั%นในระหว่างการผลิตจึงควร
ระมัดระวังให้มีการปนเปื% อนของจุลินทรี ยใ์ ห้น้อยที#สุด เพราะหากอาหารที#ตอ้ งการถนอมเกิ ดการเน่ าเสี ย
หรื อมีจุลินทรี ยป์ ะปนมาเป็ นจํานวนมากก่อนแล้ว การใช้สารกันบูดก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
2. จุลินทรี ยใ์ นอาหาร สารกันบูดต่างกัน จะมีความสามารถในการทําลายจุลินทรี ยไ์ ด้
ต่างชนิ ดกัน จุลินทรี ยต์ ่างชนิ ดกัน จะต้องใช้สารกันบูดชนิ ดเดียวกัน ในปริ มาณที#ต่างกันในการทําลาย หาก
จุลินทรี ยอ์ ยูใ่ นระยะที#อ่อนแอจะถูกทําลายได้ง่ายกว่า ประวัติของจุลินทรี ยม์ ีผลต่อปริ มาณสากกันบูดที#จะใช้
ด้วย เช่น จุลินทรี ยท์ ี#เคยชินกับอาหารที#มีความเป็ นกรดค่อนข้างสู งถ้าจะใช้สารกันบูดที#เป็ นกรดในการถนอม
อาหารก็จะต้องเพิ#มปริ มาณสารกันบูดเพิ#มมากขึ%นด้วย
3. อุ ณ หภู มิ อุ ณ หภู มิ ข ณะที# จ ะใส่ ส ารกัน บู ด เป็ นปั จ จัย ที# สํ า คัญ ที# เ กี# ย วข้อ งกับ
ประสิ ทธิ ภาพของสารกันบูด ในการทํา ลายจุลินทรี ย ์ ถ้าเป็ นสารกันบูดชนิ ดทนความร้อนอุณหภูมิสูงก็จะ
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เป็ นตัวช่วยเพิ#มประสิ ทธิ ภาพของสารกันบูดในการทําลายจุลินทรี ย ์ หากเป็ นสารกันบูดก็จะถูกทําให้สลายตัว
ไป ถ้าหากขบวนการแปรรู ปอาหารนั%นใช้ความร้อนสู งมากเกินไป
4. คุ ณ สมบัติ ข องอาหาร ส่ ว นประกอบของอาหารจะมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของสารกันบูด เช่น ความเป็ นกรดด่างของอาหาร ปริ มาณนํ%าตาลในอาหาร ปริ มาณไขมันใน
อาหาร การเป็ นคอลลอยด์หรื ออิมลั ชัน# ของอาหาร เป็ นต้น
คุณสมบัติของสารกันบูดที#ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี%
1. ควรเป็ นสารที#มีความสามารถในการทําลายเชื%อจุลินทรี ยไ์ ด้มากกว่าที#จะเพียงแต่ชะงัก
การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยเ์ ท่านั%น โดยเฉพาะอย่างยิง# จุลินทรี ยท์ ี#ทาํ ให้อาหารเป็ นพิษ
2. ควรเป็ นสารที#ถูกทําลายให้กลายเป็ นสารที#ไม่เป็ นพิษได้
3. ควรเป็ นสารกันบูดที#ทาํ ให้เกิดการดื%อของจุลินทรี ยน์ % นั
4. ควรเป็ นสารที#ไม่ถูกทําลายให้เสื# อมคุ ณภาพโดยอาหาร หรื อสารที#มีอยู่ในอาหาร
รวมทั%งผลิตผลพลอยได้จากการเมตะโบไลซ์ของจุลินทรี ย ์
สารกันบูดที#นิยมใช้ในอาหารปั จจุบนั มีมากมายหลายชนิ ด ตั%งแต่ชนิ ดง่าย ๆ ที#หาได้ใน
ครัวเรื อน เช่น เกลือ นํ%าตาล ซึ# งก็มีขอ้ จํากัดในการใช้ คือ ใช้ได้กบั อาหารบางชนิ ดบางประเภทเท่านั%น ส่ วน
ใหญ่มกั ใช้ร่วมกับวิธีการถนอมอาหารแบบอื#น ๆ เช่น การตากแห้ง เป็ นต้น
ในการถนอมอาหารจํานวนมาก ๆ หรื อโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ ๆ หรื อ
แม้แต่การผลิตเป็ นอุตสาหกรรมในครอบครัวก็นิยมนํา สารเคมีซ# ึ งมีคุณสมบัติป้องกันการเน่าเสี ยมาใช้ใส่ ใน
อาหาร หรื อใช้สารเคมี ที#อนุ ญาตให้ใช้ในอาหารในปริ มาณที#มากเกิ นขนาด จนก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อ
ผูบ้ ริ โภค
สารเคมี ที#ห้ามใช้ในอาหารที# มกั พบนํา มาใช้เป็ นสารกันบูด ได้แก่ กรดซาลิ ซัยลิ ค
กรดบอริ ค และกรดบอแรกซ์ ซึ# งพบว่าสารดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคคือ กรดซาลิซยั ลิคซึ# งเป็ น
กรดค่อนข้างแรงพบว่าสามารถทํา ลายผนังกระเพาะอาหารได้ ทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ถ้ากินเป็ น
เวลานาน ๆ ทําให้เกิดมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร นอกจากนี%ยงั พบว่ามีพิษต่อระบบประสาทส่ วนกลางทํา
ให้เกิดมีอาการคลื#นไส้ อาเจียน ถ้าแพ้มากอาจมีผนื# ขึ%นตามตัว และเป็ น อันตรายต่อไตได้และกรดบอริ ค และ
กรดบอแรกซ์ ที#รู้จกั กันในชื# อนํ%าประสานทอง”หรื อ “ผงเซ่ ” จะก่อให้เกิดพิษสะสมในไต ปั สสาวะไม่ออก
คลื#นไส้ อาเจียนเป็ นเลือด ปวดท้องความดันโลหิ ตตํ#า หมดสติ และหากบริ โภคเข้าไปเป็ นจํานวนมากอาจทํา
ให้ถึงตายได้ หรื อทําให้เกิดการอักเสบของตับและสมองได้อีกด้วยส่ วนใหญ่แล้วสารเคมีประเภทนี%มกั พบใช้
กันผิด ๆ คือ ใช้เป็ นสารกันเสี ยในอาหารประเภทปลาสด โดยใช้สารนี%โรยที#ปลาทําให้ปลาดูสดอยูเ่ สมอ และ
ยังมีการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื#นเพื#อกันบูด เช่น แยม อาหารหมักดอง เป็ นต้น
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กรดเบนโซอิค เป็ นวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที# 84 พ.ศ.
2527 ซึ# งมีวตั ถุประสงค์เพื#อใช้กนั เสี ยในอาหาร เป็ นผลึกสี ขาวรู ปเข็ม หรื อเกล็ดไม่มีกลิ#น หรื อมีกลิ#นคล้าย
เบคโซอิค หรื อเบนซัลดีไฮด์อย่างอ่อน ละลายได้เล็กน้อยในนํ%า และละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ ม
และอีเทอร์ ปริ มาณสู งสุ ดที#ให้ใช้ได้ คือ 1000 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมปั ญหาของกรดเบนโซอิคที#พบ
ในปั จจุบนั เกิดจากมีการใช้กรดเบนโซอิคเป็ นวัตถุกนั เสี ยในอาหารในปริ มาณที#มากกว่ากําหนด เช่น ขนม
นํ%าปลา ซี อwิว เต้าหู ้ เป็ นต้น ทําให้ร่างกายต้องรับภาระหนักในการขจัดขับถ่ายออกจากร่ างกาย โดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยโรคไต โรคตับ จะทําให้อาการป่ วยทรุ ดหนักลงได้ การบริ โภคอาหารที#มีกรดเบนโซอิคในปริ มาณที#
มากเกินไปอาจทํา ให้เกิดแผลที#เยื#อบุกระเพาะอาหารและลําใส้ได้ หรื อเกิดอาการทางสมองในเด็กเล็กได้
ฉะนั%นกรดเบนโซอิคจะเป็ นสารกันเสี ยในอาหารที#ปลอดภัย เมื#อใช้ในปริ มาณที#เหมาะสมเท่านั%น
ดินประสิ ว ดินประสิ วเป็ นส่ วนประกอบของโปแตสเซี ยมหรื อโซเดียมไนเตรท หรื อไน
ไตรท์ เป็ นสารที#พบในหิ นและถํ%า พบมากที#สุดในอินเดีย นอกจากนี%ยงั พบดินประสิ วในพืช พวกผัก ต้น
ทานตะวัน และยาสู บ เป็ นสารที#มีประโยชน์มากในทางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และด้านอาหาร คือ
ประโยชน์ของดินประสิ วทางอุตสาหกรรม เช่น ทํา ดอกไม้ไฟทํา ดินปื นหรื อดินดํา ทํา ระเบิด เป็ นวัตถุช่วย
ให้โลหะหลอมง่าย ใช้ชุบเหล็กกล้า ชุ บไส้เทียน ฯลฯประโยชน์ทางการแพทย์ ใช้ในยาขับปั สสาวะ เป็ น
ส่ วนประกอบในยาผงแก้หืด ใช้ในร่ างกายที#มีโปแตสเซี ยมน้อยกว่าปกติ เป็ นต้นและประโชน์ทางอาหาร คือ
เป็ นวัตถุกนั เสี ยในอาหารประเภทเนื%อสัตว์ทุกชนิ ด เช่น เนื% อเค็ม ปลาช่อนแห้ง ปลาริ วกิว อาหารเนื% อสํา เร็ จ
รู ป และเป็ นสารแต่งสี อาหารเนื% อสัตว์ ทํา ให้เนื% อมีสีแดง จึงใช้ในการผลิตเบคอน ไส้กรอก ปลาร้า ปลาเจ่า
ปลารมควันการที#ดินประสิ วทํา ให้เนื%อสัตว์มีสีแดงขึ%นได้เนื# องจากในเนื%อสัตว์มีสารฮีโมโกลลิน ซึ# งจะทํา
ปฏิกิริยากับดินประสิ วกลายเป็ น เม็ทฮีโมโกลบิน ทํา ให้เนื%อมีสีแดงสดแลดูเนื%อสดน่ารับประทาน อันตราย
ของดินประสิ วถ้าร่ างกายได้รับดินประสิ วมากเกินไป หรื อผูท้ ี#มีปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อสารนี% เป็ นพิเศษ ดิน
ประสิ วจะทํา ให้เกิดอาการพิษต่อทางเดินอาหาร มีอาการคลื#นไส้ อาเจียน ปวดท้องท้องร่ วง อุจจาระเป็ น
เลื อด ปวดศรี ษะ ซึ# งอาการต่าง ๆ นี% จะเกิ ดภายในผูท้ ี#ได้รับดินประสิ วเข้าไปมากหรื อผูท้ ี#แพ้ดินประสิ ว
นอกจากนี%ยงั พบว่าสารไนไตรท์ในดินประสิ วจะทํา ปฏิกิริยากับสารพวกเซกันดารี# เอมีน (Secondary Amine)
ในอาหาร เกิดสารไนโตรซามีน ซึ# งเป็ นสารที#อาจทํา ให้เกิดมะเร็ งในคนได้
ข้อกําหนดในการใช้ดินประสิ วตามกฎหมายอาหารปั จจุบนั หรื อประกาศฉบับที# 84
(พ.ศ. 2527) เรื# องวัตถุ เจือปนอาหาร ได้มีขอ้ กํา หนดเกี# ยวกับการใช้สารดิ นประสิ วเป็ นวัตถุ กนั เสี ยใน
ผลิตภัณฑ์เนื% อสัตว์บางประเภท โดยกําหนดให้ใช้โปแตสเซี ยมไนเตรท หรื อโปแตสเซี ยมไนไตรท์ หรื อ
โซเดียมไนเตรท หรื อโซเดียมไนไตรท์ (ที#ผลิตขึ%นได้มาตรฐานที#จะใช้ผสมอาหารได้) สํา หรับโซเดียมหรื อ
โปแตสเซี ยมไนเตรทให้ใช้ในปริ มาณไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และสํา หรับโซเดียมหรื อ
โปแตสเซี ยมไนไตรท์ให้ใช้ในปริ มาณไม่เกิน 50-125 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม การใช้ในสารไนเตรท
และไนไตรท์ดงั กล่าว ในปริ มาณที#แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ ชนิ ดของอาหารและปริ มาณสู งสุ ดที#ให้
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ใช้ได้ตามที#ระบุไว้ในประกาศฯจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
การใช้ดินประสิ วเป็ นวัตถุกนั เสี ยอาจหลีกเลี#ยงได้โดยใช้กรรมวิธีฆ่าเชื% อโรคในระหว่างการผลิตหรื อใช้วตั ถุ
กันเสี ยตัวอื#นที#มีความปลอดภัยสู งกว่าแทน เช่น กรดเบนโซอิคเป็ นต้น ส่ วนการใช้ดินประสิ วเพื#อแต่งสี
อาหารก็อาจเปลี#ยนสี มาใช้สีจากธรรมชาติแทน
4.4.7 วัตถุเจือปนที#ใช้ความหวานแทนนํ%าตาล วัตถุเจือปนให้ความหวานแทนนํ%าตาลหรื อสาร
ให้ความหวานเทียม (Artificial Sweetening Agent) ได้แก่ สารที#สังเคราะห์ ข% ึนมาโดยกรรมวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติให้รสหวานคล้ายหรื อเหมือนนํ%าตาลทรายที#เราบริ โภค ซึ# งมีท% งั ชนิ ดที#มีความ
หวานใกล้เคียงกับนํ%าตาลทรายและมีความหวานนับเป็ นร้อยหรื อพันเท่าของนํ%าตาลทราย การที#มีการนํา เอา
สารให้ค วามหวานชนิ ดอื# นมาใช้แทนนํ%า ตาลในอุ ตสาหกรรมอาหาร หรื อใช้ในการปรุ ง รสอาหารใน
ครัวเรื อนนั%นมาจากสาเหตุหลายประการ คือ
1) เพื#อลดปริ มาณการบริ โภคนํ%าตาลซึ# งเป็ นสารพวกคาร์ โบไฮเดรทสําหรับผูท้ ี#ตอ้ งการ
ลดหรื อจํา กัดปริ มาณแคลอรี# จากอาหาร ซึ# งได้แก่ผทู ้ ี#ตอ้ งการควบคุมนํ%าหนัก หรื อใช้ก% บั ผูป้ว่ ยโรคเบาหวาน
ที#ตอ้ งการจํา กัดปริ มาณนํ%า ตาลในร่ างกาย เพราะสารที#ให้ความหวานเทียมนี%จะไม่ตอ้ งใช้อินซู ลิน (Insulin)
ในขบวนการเมตะโบไลซ์เหมือนกับนํ%าตาล
2) เนื# องจากนํ%าตาลทรายในท้องตลาดมีราคาสู งขึ%น และบางเวลานํ%าตาลมีปริ มาณไม่
เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื#อลดต้นทุนการผลิตจึ#งนํา สารที#ให้ความหวานเทียมมาใช้แทนนํ%า
ตาล เพราะสารเหล่านี%มีราคาตํ#ากว่านํ%าตาลมาก เมื#อเทียบกับปริ มาณที#ใช้ให้ได้รสหวานเท่า ๆ กัน
3) เนื#องจากอาหารบางชนิดจําเป็ นต้องมีรสหวาน แต่ไม่ตอ้ งการส่ วนประกอบที#เป็ นคาร์
โบไฮเดรท เพราะจะทํา ให้อาหารนั%นเสื# อมคุณภาพได้ง่าย เช่น นํ%าปลานํ%าซี อwิว หรื อยา เป็ นต้น
วัตถุเจือปนให้ความหวานแทนนํ%าตาลที#นิยมใช้มีหลายชนิ ด เช่น
โซเดียมไซคลาเมท (Sodium Cyclamate) มีความหวาน 30 เท่าของนํ%าตาลทราย
ดัลซิ น (Dulcin) หรื อ ซูครอล (Sucrol) มีความหวาน 200 เท่าของนํ%าตาลทราย
ซัคคาริ น (Saccharin) มีความหวาน 500 เท่าของนํ%าตาลทรายส่ วนในรู ปของโซเดียม
ซัคคาริ น ซึ# งเป็ นรู ปที#นิยมใช้ มีความหวานประมาณ 300-500 เท่าของนํ%าตาลทราย
ซอร์ บิทอล (Sorbital) มีความหวานน้อยกว่านํ%าตาลทราย คือ ประมาณ ½ - 2/3 เท่า
ของนํ%าตาลทราย
สตีวโิ อไซด์ (Stevioside) มีความหวานประมาณ 150-300 เท่าของ
นํ%าตาลทราย
ซัยลิทอล (Xylitol) มีความหวานเท่ากับนํ%าตาลทราย
ไดโซเดียมกลี ซิลริ ซิเนต และไตรโซเดียมกลี ซิลริ ซิเนต มีความหวาน 4000 เท่า
ของนํ%าตาลทราย
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แอสปาร์ เทม มีความหวาน 200 เท่าของนํ%าตาลทราย ฯลฯ
สารให้ความหวานดังกล่าวมีคุณสมบัติที#แตกต่างกันออกไป จึงมีการนํา มาใช้ในวัตถุประสงค์
ที#แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม แต่บางชนิ ดก็ก่อให้เกิดพิษภัยต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคได้กระทรวง
สาธารณสุ ขจึงได้ประกาศห้ามใช้ใส่ ในอาหารทุกชนิ ด รวมทั%งนํา เข้าสารเคมีในราชอาณาจักรด้วย ได้แก่
โซเดียมไซคลาเมตดัลซิ ล และสตีวโิ อไซด์
4.5 สารปนเปื% อนในอาหาร 6 ชนิ ดที#กระทรวงสาธารณสุ ขห้ามใช้เจือปนในอาหาร ได้แก่
(สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุ ขมูลฐาน. 2540 : 58-60)
4.5.1 สารเร่ งเนื% อแดง (ซาลบูทามอล) เป็ นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิ สต์เป็ นตัวยาสํา คัญใน
การผลิตยาบรรเทาโรคหอบหื ด ช่วยในการขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื% อหลอดลมคลายตัว แต่จะมี
ผลข้างเคียงต่อหัวใจ ระดับนํ%าตาลในเลือด และกล้ามเนื%อโครงสร้างของร่ างกาย พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี%ยงหมู มี
การนํา สารชนิดนี%ไปผสมในอาหารสํา หรับเลี%ยงหมู เพื#อกระตุน้ ให้หมูอยากอาหาร เร่ งการเจริ ญเติบโตของ
หมู ช่วยสลายไขมันและทํา ให้กล้ามเนื%อขยายใหญ่ข% ึนทําให้เนื% อหมูมีปริ มาณเนื%อแดงเพิ#มมากขึ%น เพราะจะ
ทํา ให้ได้ราคาดีกว่าหมูที#มีช% นั ไขมันหนา ๆ
อันตรายจากซาลบูทามอล การบริ โภคเนื% อสัตว์ที#มีสารเร่ งเนื% อแดงตกค้างอยู่อาจมี
อาการมือสั#น กล้ามเนื% อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน ศีรษะ บางรายมี
อาการเป็ นลม คลื#นไส้อาเจียน มีอาการทางจิตประสาท และเป็ นอันตรายมากสํา หรับหญิงมีครรภ์และผูท้ ี#
เป็ นโรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน และโรคไฮเปอร์ ไธรอยด์
ข้อแนะนํา ในการเลือกซื%อเนื% อหมู
1. เลือกซื% อเนื% อหมูที#มีสีธรรมชาติ มีมนั หนาบริ เวณสันหลัง และมีไขมันแทรกอยูใ่ น
กล้ามเนื%อเห็นได้ชดั เจนเมื#อตัดขวาง
2. เมื#อไม่ตอ้ งการบริ โภคมันหมูก็ให้ตดั มันหมูทิ%งไปข้อสังเกต เนื%อหมูที#ปนเปื% อนสาร
เร่ งเนื%อแดงถ้าหัน# และปล่อยทิ%งไว้ เนื%อหมูจะมีลกั ษณะค่อนข้างแห้ง
4.5.2 บอแรกซ์ หรื ออาจเรี ยกชื#อว่า ผงกรอบ นํ%าประสานทอง ผงเนื%อนิ# มสารข้าวตอก ผงกัน
บูดและเม่งแซหรื อเพ่งแซ มีลกั ษณะเป็ นผง หรื อผลึ กสี ขาว ไม่มีกลิ# น มีรสขมเล็กน้อย ซึ# งกระทรวง
สาธารณสุ ขประกาศกําหนดให้เป็ นวัตถุที#ห้ามใช้ในอาหาร เพราะเป็ นสารเคมีที#นาํ มาใช้ในอุตสาหกรรม
หลายชนิ ด เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมทํา แก้ว ใช้เป็ นส่ วนประกอบของยาฆ่าเชื% อ ใช้เป็ นสารฆ่าแมลง ใช้ทาํ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ใช้ในการเชื#อมทอง ใช้ชุบและเคลือบโลหะ และใช้ในการผลิตถ่านไฟฉาย เป็ นต้น ชื#อทางเคมี
ของบอแรกซ์ คือ “โซเดี ยมบอเรต” (Sodium Borate)“โซเดี ยมเตตราบอเรต” (Sodium Tetraborate)
“โซเดียมไบบอเรต” (Sodium Biborate) ฯลฯ
เนื# องจากสารบอแรกซ์ทาํ ให้อาหารมีลกั ษณะหยุน่ กรอบ และมีคุณสมบัติเป็ นวัตถุกนั เสี ย
ด้วย จึงพบมีการลักลอบนํา มาผสมในอาหาร เพื#อให้อาหารมีความหยุน่ กรอบ คงตัวได้นาน ไม่บูดเสี ยง่าย
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นอกจากนี%ยงั มีการนํา เอาบอแรกซ์ไปละลายนํ%าแล้วทาที#เนื%อหมู เนื% อวัว เพื#อให้ดูสดไม่บูดเน่าก่อนเวลา บาง
แห่ งใช้เนื% อหมูเนื% อวัวจุ่มลงในนํ%าบอแรกซ์ รวมทั%งพบว่ามีการปลอมปนในผงชูรส เนื# องจากมีลกั ษณะเป็ น
ผลึกเล็ก ๆ คล้ายผงชูรส
อาหารที#มกั ตรวจพบบอแรกซ์ ได้แก่ เนื% อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น หมูสดหมูบด ปลาบด
ทอดมัน ลูกชิ%น ไส้กรอก แป้ งกรุ บ ทับทิมกรอบ ผลไม้ดอง เป็ นต้น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค บอแรกซ์ เป็ นสารที#มีพิษต่อร่ างกาย ความรุ นแรงของการเกิ ดพิษ
ขึ%นกับปริ มาณที#ร่างกายได้รับและการสะสมในร่ างกาย หากได้รับในปริ มาณไม่มาก แต่ได้รับบ่อยเป็ น
เวลานานจะเกิดอาการเรื% อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื#ออาหาร นํ%าหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบหนังตาบวม เยื#อตา
อักเสบ ตับและไตอักเสบ ระบบสื บพันธุ์เสื# อมสมรรถภาพ เป็ นต้น ถ้าได้รับบอแรกซ์ในปริ มาณสู งจะเกิด
อาการเป็ นพิษแบบเฉี ยบพลัน เช่น คลื# นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะอุจจาระร่ วง เป็ นต้น บางครั%งรุ นแรงถึ ง
เสี ยชีวติ ได้
วิธีหลีกเลี#ยงอันตรายจากบอแรกซ์ มีดงั นี%
1. ไม่ควรซื% อเนื% อสัตว์บดสําเร็ จรู ป ควรซื% อเป็ นชิ%นและต้องล้างให้สะอาดแล้วจึงนํา มา
บดหรื อสับเอง
2. หลีกเลี#ยงการซื% ออาหารประเภทเนื%อสัตว์ที#ผดิ ปกติจากธรรมชาติ เช่นเนื% อหมูที#แข็ง กด
แล้วเด้ง หรื อผิวเป็ นเงาเคลือบคล้ายกระจก
3. หลี กเลี# ยงอาหารที# มีล ักษณะหยุ่นกรอบอยู่ได้นานผิดปกติ อาหารที# เก็ บไว้เป็ น
เวลานานก็ไม่บูดเสี ย
4. หากไม่แน่ ใจในอาหารนั%น ๆ ควรใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์อย่างง่ายซึ# งหาซื% อได้ที#
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
4.5.3 ฟอร์ มาลิน เป็ นชื# อที#รู้จกั ดีในทางการค้าของ สารละลายฟอร์ มาลดีไฮด์หรื อที#วงการ
แพทย์ เรี ยกว่า “นํ%ายาดองศพ” เป็ นสารละลายที#ประกอบด้วยแก๊สฟอร์ มาลดีไฮด์ประมาณร้อยละ 37 ละลาย
อยูใ่ นนํ%า และมีเมทานอลปนอยูด่ ว้ ยประมาณ 10 – 15 % ลักษณะเป็ นของเหลวใสไม่มีสี แต่มีกลิ#นฉุ น
เฉพาะตัว ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณ
ั ฑ์พลาสติก สิ# งทอ ใช้ในการรักษาผ้าไม่ให้ ย่นยับ เป็ นต้น หรื อใช้
ในทางการแพทย์เป็ นยาฆ่าเชื% อโรค ฆ่าเชื% อรา และเป็ นนํ%ายาดองศพ พบว่ามีการนํา สารฟอร์ มาลินมาผสมใน
อาหาร เพื#อให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสี ยง่าย และเก็บรักษาได้นาน
อาหารที#มกั ตรวจพบสารฟอร์ มาลิน ได้แก่ อาหารทะเลสด ผักสดต่าง ๆ และเนื% อสัตว์สด
เป็ นต้น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ฟอร์ มาลิน เป็ นสารที#มีพิษต่อร่ างกาย หากบริ โภคโดยตรงจะมีพิษ
เฉี ยบพลัน คือ มีอาการ ตั%งแต่ปวดท้องอย่างรุ นแรง อาเจียน อุจจาระร่ วง หมดสติ และตายในที#สุด หากได้รับ
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น้อยลงมาจะเป็ นผลให้การทํา งานของตับ ไต หัวใจ สมองเสื# อมลง หากสัมผัสก็จะระคายเคืองผิวหนัง ปวด
แสบปวดร้อน
ผูท้ ี#ไวต่อสารนี% มากจะมีอาการปวดศีรษะ หายใจติดขัดแน่นหน้าอก หากสู ดดมจะมีอาการ
เคืองตา จมูก และคอ ปวดแสบปวดร้อนวิธีหลีกเลี#ยงอันตรายจากฟอร์ มาลิน คือ เมื#อต้องการซื% ออาหารทะเล
ผักสดต่าง ๆ และเนื%อสัตว์ ให้ตรวจสอบโดยการดมกลิ#น จะต้องไม่มีกลิ#นฉุ นแสบจมูก และ ก่อนนํา อาหาร
สดมาประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดก่อน
4.5.4 สารกันรา หรื อ สารกันบูด รู ้จกั ในชื# อกรดซาลิซิลิค เป็ นกรดที#มีอนั ตรายต่อร่ างกาย
มาก พบว่ามีผผู ้ ลิตอาหารบางรายนํา มาใส่ เป็ นสารกันเสี ยในอาหารแห้ง เพื#อป้ องกันเชื% อราขึ%น และให้เนื% อ
ของผักผลไม้ที#ดองคงสภาพเดิมน่ารับประทาน ไม่เละง่าย อาหารที#มกั ตรวจพบสารกันรา ได้แก่ มะม่วงดอง
ผักดอง ผลไม้ดอง เป็ นต้น อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เมื#อบริ โภคเข้าไปจะทํา ลายเซลล์ในร่ างกายให้ตาย หาก
บริ โภคเข้าไปมาก ๆ จะทํา ลายเยือ# บุกระเพาะอาหารและลํา ไส้ ทํา ให้เป็ นแผลในกระเพาะอาหารและลํา ไส้
ความดันโลหิ ตตํ#าจนช็อกได้ หรื อในบางรายที#แม้บริ โภคเข้าไปไม่มากแต่ถา้ แพ้สารกันรา ก็จะทํา ให้เป็ นผื#น
คันขึ%นตามตัว อาเจียน หูอ%ือ มีไข้วธิ ี หลีกเลี#ยงอันตรายจากสารกันรา คือ เลือกซื% ออาหารที#สดใหม่ ไม่บริ โภค
อาหารหมักดอง หรื อถ้าจะบริ โภคให้เลือกซื% อจากแหล่งผลิตที#เชื#อถือได้
4.5.5 สารฟอกขาว หรื อสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium Hydrosulfite)หรื อผงซักมุง้
เป็ นสารเคมีที#ใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห และอวน พบว่ามีผคู ้ า้ บางรายนํา มาใช้ฟอกขาวในอาหาร
เพื#อให้อาหารมีความขาวสดใสน่ารับประทานและดูใหม่อยูเ่ สมอ ซึ# งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อาหารที#มกั ตรวจพบสารฟอกขาว ได้แก่ถวั# งอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าวกระท้อน หน่อไม้ดอง
นํ%าตาลมะพร้าว ทุเรี ยนกวน
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เมื#อสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะทํา ให้ผิวหนังอักเสบเป็ นผื#น แดง
และถ้าบริ โภคเข้าไป จะทํา ให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที#สัมผัสอาหาร เช่น ปาก ลํา คอกระเพาะอาหาร
ทํา ให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดศีรษะ อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิ ตลดลงอย่าง
รวดเร็ ว หากบริ โภคเกิน 30 กรัม จะทํา ให้ถ่ายเป็ นเลือด ชัก ช็อก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และเสี ยชี วิต
ในที#สุด
วิธีหลี กเลี# ย งอันตรายจากสารฟอกขาว เลื อกซื% ออาหารที# มี ความสะอาดสี ใ กล้เคี ย งกับ
ธรรมชาติ ไม่ขาวจนผิดปกติ เช่น ทุเรี ยนกวนที#มีสีหมองคลํ%าตามธรรมชาติ แทนที#จะซื% อทุเรี ยนกวนที#มีสี
เหลืองใสจากการใส่ สารฟอกขาว หลีกเลี#ยงการซื% อถัว# งอกหรื อขิงซอยที#ผา่ นการใช้สารฟอกขาวจนทํา ให้มีสี
ขาวอยูเ่ สมอ แม้ตากลมสี ก็ยงั ไม่คลํ%า เป็ นต้น
4.5.6 สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช หรื อที#เรี ยกกันทัว# ไปว่า “ยาฆ่าแมลง” นั%น ปั จจุบนั พบว่ามีการ
ใช้ในการปราบศัตรู พืชมากขึ%นเพื#อช่วยเพิ#มผลผลิตในการเพาะปลูก สารปราบศัตรู พืชมีหลายชนิ ด เช่น สาร
ฆ่าหญ้าและวัชพืช สารฆ่าแมลง และสารฆ่าเชื% อรา การใช้สารเคมีเหล่านี% อาจใช้ในระหว่างการเพาะปลูก
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ขณะที#พืชกํา ลังเจริ ญเติบโต หลังการเก็บเกี#ยว หรื อระหว่างการเก็บรักษาและอื#น ๆ ซึ# งเกษตรกรบางคนใช้
ในปริ มาณมากเกินไป จนทํา ให้อาจตกค้างมากับอาหาร
อาหารที#มกั ตรวจพบสารเคมีตกค้าง ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด ปลาแห้ง เป็ นต้นและอันตราย
ต่อผูบ้ ริ โภค เมื#อได้รับสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชเข้าสู่ ร่างกายในปริ มาณมาก ๆ ในครั%งเดี ยว จะเกิดพิษแบบ
เฉี ยบพลัน เช่น ทํา ให้กล้ามเนื%อสั#น กระสับกระส่ าย ชักกระตุก และหมดสติ หายใจขัดและอาจหยุดหายใจ
ได้ แต่พิษที#พบมากที#สุด คือ คลื#นไส้ อาเจียน ท้องเดิน หรื อหากได้รับปริ มาณไม่มาก ก็จะสะสมในร่ างกาย
ทํา ให้เกิดโรคมะเร็ งได้
วิธีหลีกเลี#ยงอันตรายจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช เลือกซื% อผักที#มีรูพรุ นจากการเจาะของแมลง
บ้าง เลือกบริ โภคผัก ผลไม้ตามฤดูกาล หรื อผักพื%นบ้าน เลือกบริ โภคผักใบมากกว่าผักหัว เพราะผักหัวจะ
สะสมสารพิษไว้มากกว่า ล้างผักและผลไม้ดว้ ยนํ%าสะอาดหลาย ๆ ครั%ง ผักและผลไม้ที#ปลอกเปลือกได้ ควร
ล้างนํ%าให้สะอาดก่อนปอกเปลื อก และเลื อกซื% อจากแหล่งที#เชื# อถื อได้ เช่นแหล่งผลิ ตที#กรมวิชาการเกษตร
รับรอง เป็ นต้น
จากที#กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าสารอันตรายทั%ง 6 ชนิ ดที#ปนเปื% อนในอาหารมีอนั ตราย
ต่อร่ างกาย ดังนั%น ผูบ้ ริ โภคควรระมัดระวัง ก่อนบริ โภคควรพิจารณาเลือกซื% ออาหารอย่างรอบคอบและปรุ ง
อาหารอย่างสะอาด ถูกวิธี หากสงสัยหรื อพบว่าอาหารนั%นมี สารอันตรายปนเปื% อนสามารถแจ้งได้ที#สํา
นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์ 0 2590 7354 – 5 หรื อ
1556 สายด่วนผูบ้ ริ โภคกับ อย. หรื อสํา นักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทุกจังหวัด ซึ# งหากตรวจพบสารปนเปื% อน
ประเภทที#กฎหมายกําหนดห้ามใช้ในอาหาร อาทิ กรณี พบสารบอแรกซ์ สารฟอร์ มาลิน สารกันรา มีโทษ 2
ข้อหา คือผลิตเพื#อจํา หน่ายอาหารฝ่ าฝื นประกาศฯโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และผลิตเพื#อจํา หน่าย
อาหารไม่บริ สุทธิ3 โทษจํา คุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั%งจํา ทั%งปรับ กรณี ตรวจพบสาร
ฟอกขาวปนเปื% อนในอาหาร ต้องรับโทษข้อหาผลิตเพื#อจํา หน่ายอาหารฝ่ าฝื นประกาศฯ ปรับไม่เกิน 20,000
บาท ส่ วนในกรณี ตรวจพบสารเร่ งเนื% อแดงตกค้าง หรื อพบสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช ก็จะผิดข้อหาผลิตเพื#อจํา
หน่ายอาหารผิดมาตรฐานโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท
5. อาหารปลอดภัย
กองสุ ขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (2546) ได้ให้แนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับ
ผูป้ ระกอบการที#เข้าร่ วมโครงการความปลอดภัยด้านอาหารไว้ดงั นี%
5.1 ขั%น ตอนการรั บ รองอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ม อบหมายให้
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรื อหน่ วยงานที#ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข จะให้การรับรอง
และให้เครื# องหมาย (Logo) “อาหารปลอดภัย” (Food Safety) แก่ผปู ้ ระกอบการที#จาํ หน่ายอาหารโดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี%
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5.1.1 ผูป้ ระกอบการต้องมีแหล่งจํา หน่ายอาหารแน่นอน แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ซุ ปเปอร์ มาเก็ตในห้างสรรพสิ นค้า ตลาดสด และภัตตาคารหรื อร้านอาหารหรื อสโมสร ฯลฯ
5.1.2 ประเภทอาหารที#ให้การรับรองจะเป็ นอาหารทัว# ไปที#ไม่มีเลขทะเบี ยน อย.กํากับ
ได้แก่อาหารสด
5.1.3 ประเภทสารเคมีและจุลินทรี ยท์ ี#จะให้การรับรองอาหารข้อ 2 มีดงั นี% สารบอแรกซ์ ยา
ฆ่าแมลง สารฟอกขาว สารกันเชื% อรา (กรดซาลิ ซิลิค) สารฟอร์ มาลิ น(นํ%ายาดองศพ) สารเร่ งเนื% อแดง
(Salbutamol) คลอแรมเฟนิคอล ไนโตรฟูแรน และ จุลินทรี ย ์
5.2 โครงการอาหารปลอดภัย
5.2.1 การเข้าร่ วมโครงการ
เจ้าของสถานประกอบการ (ซุ ปเปอร์ มาเก็ต / ภัตตาคาร / ร้านอาหาร /ตลาดสด) หรื อ
ผูร้ ับมอบอํานาจให้ดาํ เนินการในกิจการจํา หน่ายอาหารตามขอบข่ายดังกล่าวข้างต้นกรอกใบสมัครเข้าร่ วม
โครงการ
5.2.2 สถานที#ยนื# ใบสมัคร
1) ส่ วนกลาง ยื#นใบสมัครที#กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมอนามัย กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขนนทบุรี และ สํา นักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร
2) ส่ วนภูมิภาค ยื#นใบสมัครที# ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เทศบาลและประชาคมท้องถิ#นในพื%นที#
5.2.3 การตรวจสถานที#และสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหาร
เจ้าหน้าที#ตรวจความครบถ้วนของเอกสารใบสมัคร แล้วจะแจ้งนัดวันตรวจสถานที#
และสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหารมาตรวจตามวัตถุประสงค์ที#ยนื# ขอการรับ
1) ตรวจสุ ขลักษณะทัว# ไป กระทรวงสาธารณสุ ขหรื อหน่วยงานที#ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุ ขดังกล่าวแล้ว จะส่ งคณะเจ้าหน้าที#ไปตรวจสุ ขลักษณะทัว# ไป ณ สถานประกอบการ
ได้แก่ การดูแลความสะอาดของสถานที#ปรุ งอาหารและสถานที#จาํ หน่ายการบรรจุ การเก็บรักษาอาหารไว้รอ
จํา หน่าย ตามเกณฑ์ที#กาํ หนด
2) การสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหาร การสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหารตามวัตถุประสงค์ที#ขอรับรอง
ส่ วนปริ มาณตัวอย่างที#ตอ้ งเก็บกําหนดไว้และดํา เนิ นการตรวจวิเคราะห์อาหาร ดังนี% คืออาหารที#สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้ดว้ ยชุ ดทดสอบ เช่น บอแรกซ์ อาจจะดําเนิ นการในรถเคลื#อนที#ของกระทรวงสาธารณสุ ข
หรื ออาจจะนํา มาตรวจในห้องปฏิบตั ิการโดยใช้ชุดทดสอบอาหารก็ได้และอาหารที#ตอ้ งตรวจวิเคราะห์ดว้ ย
วิธี ก ารทางห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร เช่ น สารเร่ ง เนื% อแดง ให้เก็ บ ตัวอย่า งเพื# อส่ ง ไปยัง ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรื อหน่วยอื#นที#มีศกั ยภาพพร้อมที#จะตรวจได้
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5.2.4 เกณฑ์การตัดสิ น กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ หน่ วยงานที# ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข จะดํา เนิ นการตรวจทางด้านสุ ขลักษณะทัว# ไป ตามเกณฑ์กาํ หนดในตารางที# 3 ของ
สถานที#ปรุ ง, จํา หน่าย, เก็บรักษา และสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ สถานประกอบการจํานวน 3 ครั%งติดต่อกัน
(เดื อนละครั%ง) ถ้าผลการทตรวจทางด้านสุ ขลักษณะทัว# ไปหรื อผลิตภัณฑ์อาหารที#ขอรับรองไม่ผ่านเกณฑ์
ติดต่อกัน 3 ครั%งจะต้องเริ# มดํา เนิ นการใหม่ต% งั แต่ตน้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 3 ครั%งต่อเนื# องกัน จึงถือว่าผ่าน
เกณฑ์การตัดสิ น
5.2.5 การให้ใบรับรอง เมื#อผลการตรวจวิเคราะห์อาหารและข้อมูลด้านสุ ขลักษณะของ
สถานที#ปรุ งจํา หน่าย เก็บรักษาอาหารผ่านเกณฑ์กาํ หนดและอาหารที#จาํ หน่ายมีคุณภาพความปลอดภัย
ตามที#กาํ หนดทั%ง 3 ครั%งต่อเนื# องแล้ว กระทรวงสาธารณสุ ข จะออกใบประกาศนี ยบัตรและเครื# องหมาย
“อาหารปลอดภัย” (Food Safety) ให้ผปู ้ ระกอบการตามรายการอาหารที#ยื#นขอรับรองถ้าร้านอาหารในศูนย์
อาหาร ได้ผา่ เกณฑ์กาํ หนดทั%งหมดทุกร้าน ทางกระทรวงสาธารณสุ ข จะออกใบรับรองในภาพรวมของศูนย์
อาหารหรื อห้างสรรพสิ นค้านั%นได้
5.2.6 การใช้ขอ้ มูลการรับรองจากหน่วยราชการอื#นเข้าร่ วมในการรับรองในกรณี ที#อาหาร
บางชนิ ดได้มีการรับรองบางรายการจากหน่วยงานราชการอื#นอยูแ่ ล้ว กระทรวงสาธารณสุ ข จะใช้ผลการ
รับรองนั%นประกอบกับรายการอื#นที#กาํ หนดในตารางที# 1 เช่น เนื% อหมู ถ้าได้รับการรับรองการปลอดสารเร่ ง
เนื%อแดงและยาปฏิชีวนะจากกรมปศุสัตว์แล้ว กระทรวงสาธารณสุ ขจะตรวจเฉพาะสารบอแรกซ์ แล้วให้การ
รับรอง “อาหารปลอดภัย”
5.2.7 ระยะเวลาในการดํา เนิ นงาน ประกอบด้วยขั%นตอนดังนี%
1) ตรวจสุ ขลักษณะทัว# ไปและสุ่ มตัวอย่างอาหารครั%งที# 1 ภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก
รับเอกสารใบสมัคร
2) ตรวจสุ ขลักษณะทัว# ไปและสุ่ มตัวอย่างอาหารครั%งที# 2 ภายในสัปดาห์ที# 4 หลังจาก
สุ่ มตัวอย่างครั%งที# 1
3) ตรวจสุ ขลักษณะทัว# ไปและสุ่ มตัวอย่างอาหารครั%งที# 3 ภายในสัปดาห์ที# 4หลังจาก
สุ่ มตัวอย่างครั%งที# 2
4) ออกใบประกาศนี ยบัตร ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากผลการประเมินทั%ง 3 ที#ผา่ น
เกณฑ์แล้ว
5.2.8 ใบประกาศนี ยบัตร หรื อ เครื# องหมายสัญลักษณ์ เมื#อผูป้ ระกอบการได้ผา่ นเกณฑ์การ
รับรอง “อาหารปลอดภัย” ตามที#กระทรวง สาธารณสุ ขกําหนด สิ# งที#ผปู ้ ระกอบการจะได้รับประกอบไปด้วย
1) ใบประกาศนียบัตร “อาหารปลอดภัย”
2) เครื# องหมายสัญลักษณ์ “อาหารปลอดภัย” ขนาด ประมาณ 30x40 ซม. ทําจาก
พลาสติกพิมพ์ 4 สี พร้อมสายสํา หรับแขวน
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5.2.9 ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองและต่ออายุใบรับรองประจํา ปี
1) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ “ความปลอดภัยด้านอาหาร” จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการขอรับ
รอง และค่าต่ออายุใบรับรองประจํา ปี ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในตารางที# 2 โดยมีการตรวจในการขอต่อ
อายุในประกาศฯ 1 ครั%ง และตรวจติดตามอีก 1 ครั%ง หลังจากได้รับใบประกาศฯ (6 เดือน)ในการขอต่ออายุ
แล้ว
2) การต่ออายุใบรั บรองนั%น ผูป้ ระกอบการต้องแจ้งความจํานงไปยังกระทรวง
สาธารณสุ ข หรื อหน่วยงานที#ได้รับมอบหมาย ก่อนที#ใบรับรองจะหมดอายุ 1 เดือน
5.2.10 มาตรการดํา เนิ นงานของสํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาสํา นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้กาํ หนดมาตรการดํา เนินการที#สาํ คัญดังนี%
1) มาตรการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พันธ์ ความรู ้ การเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ผ่า น
สื# อมวลชน เจ้าหน้าที#สาธารณสุ ขทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุ ข ตลอดจนกลุ่ม/ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ขในชุมชน/โรงเรี ยน ฝึ กอบรม และประชุ มสัมมนาให้ผปู ้ ระกอบการมีความรู ้ความเข้าใจและ
ทักษะที#ดีในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และให้ประชาชนมีความรู ้ เกี# ยวกับการ
เลื อกซื% อและบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์สุขภาพอย่างฉลาดรวมทั%ง ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ป ระชาชนมี ส่วนร่ วมกัน
พิทกั ษ์สิทธิ3 ของตนในการคุม้ ครองความปลอดภัยในการบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) มาตรการทางเทคนิ ควิชาการ การพัฒนาความรู ้ ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
การผลิตให้ทนั สมัย สอดคล้องกับสภาพการบริ โภคในประเทศ และนํา ความรู ้มาใช้ในการกําหนดมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและส่ งเสริ มพัฒนากรรมวิธีที#ดีในการผลิ ต โดยการศึ กษาวิจยั และการสร้ างเครื อข่าย
แลกเปลี#ยนข้อมูลทางวิชาการกับหน่ วยงานที#เกี#ยวข้องทั%งภาครัฐและเอกชน ในและนอกประเทศ รวมทั%ง
ส่ งเสริ มสนับสนุนการรวมตัวกันเป็ นชมรม/สมาคมของผูป้ ระกอบการ เพื#อการร่ วมมือพัฒนาเทคนิ ควิชาการ
และเป็ นผูแ้ ทนในการประสานงานกับภาครัฐ
3) มาตรการทางเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มสนับสนุ นการซื% อและการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที#
ได้ คุ ณ ภาพจากผู ้ผ ลิ ต ที# มี วิ ธี ก ารผลิ ต เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที# ดี ใ นการผลิ ต เพื# อ จู ง ใจให้
ผูป้ ระกอบการพัฒนากรรมวิธีการผลิ ตของตนเอง นอกจากนี%ยงั ได้ร่วมมือประสานงานกับองค์กรระหว่าง
ประเทศในการกําหนดมาตรฐานเพื#อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเร่ งรัดดํา เนินการสนับสนุนการส่ งออก
4) มาตรการทางกฎหมาย การพิจารณาอนุ ญาตการผลิต การนํา เข้าการส่ งออก การ
จํา หน่ายหรื อการใช้รับจ้าง การขอใช้ฉลาก การโฆษณา การขึ%นทะเบียนตํา รับการตรวจตราดูแลสถาน
ประกอบการ และกระบวนการผลิต สุ่ มตรวจผลิตภัณฑ์ที#มีจาํ หน่ายในท้องตลาด ดํา เนิ นคดีตามกฎหมาย
กรณี พบการฝ่ าฝื น การดํา เนิ นการจะเน้นที#การกํา กับดูแลมากกว่าการควบคุม แต่จะควบคุมใกล้ชิดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที#สําคัญและอาจมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ เช่น ยายาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ3 ต่อจิตและประสาท
เครื# องมือแพทย์ เป็ นต้น
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พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior)
ผูบ้ ริ โภค คือ ประชาชนผูท้ ี#มีความต้องการและมีอาํ นาจซื% อ จึงเกิดมีพฤติกรรมในการซื% อการบริ โภค
และอุปโภคเกิดขึ%น ในที#น% ีหมายถึง การเข้าใจจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคและเข้าถึงองค์ประกอบต่างๆ ที#เกี#ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมการแสดงออกต่างๆ และสิ# งที#มีอิทธิ พลให้ผบู ้ ริ โภคซื% อและใช้
สิ นค้าบริ การต่างๆ เพื#อตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นของตน
ฮาโรลด์ เจ เลวิท (Haroid J. Leavitt) ได้กล่าวว่า ก่อนที#มนุ ษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ# ง
ออกมา มักมี มูลเหตุ ให้เกิ ดพฤติกรรมเสี ยก่อน ซึ# งมูลเหตุ ดงั กล่าวอาจเรี ยกว่ากระบวนการของพฤติกรรม
และกระบวนการพฤติกรรมของมนุษย์มีลกั ษณะคล้ายกัน 3 ประการ ดังนี%คือ
1. พฤติ กรรมจะเกิ ดขึ%นได้ตอ้ งมี สาเหตุทาํ ให้เกิ ด (Behavior is Caused) ซึ# งหมายความว่าการที#
คนเราแสดงพฤติ กรรมอย่างหนึ# งอย่างใดออกมานั%น จะต้องมี สาเหตุ ทาํ ให้เกิ ดและสิ# งซึ# งเป็ นสาเหตุ ก็คือ
ความต้องการที#เกิดขึ%นในตัวคนนัน# เอง
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ%นได้ตอ้ งมีส#ิ งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated) นัน# คือเมื#อ เรามี
ความต้องการเกิ ดขึ%นแล้ว คนเราก็ปรารถนาที# จะบรรลุ ถึงความต้องการนั%น จนกลายเป็ นแรงกระตุ น้ หรื อ
แรงจูงใจ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื#อตอบสนองความต้องการที#เกิดขึ%น
3. พฤติ ก รรมที# เกิ ดขึ% นย่อ มมุ่ ง สู่ เ ป้ าหมาย (Behavior is Goal-Directed) ซึ# ง หมายความว่า
การที# คนเราแสดงพฤติ กรรมออกมานั%น มิ ได้กระทําไปอย่างเลื# อนลอย โดยปราศจากจุ ดมุ่งหมายหรื อไร้
ทิศทาง ตรงกันข้ามกลับมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที#แน่นอนเพื#อให้บรรลุผลสําเร็ จแห่งความต้องการของตน
อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพฤติกรรมของคนจะมีลกั ษณะคล้ายๆกัน แต่รูปแบบพฤติกรรมของ
คน (Behavior Patterns) ที#แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ที#เขาเผชิ ญมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ทั%งนี% อาจมี
สาเหตุ มาจากปั จจัยต่างๆ ที# เกี# ยวข้องผูกพันกับตัวเองปั จจัยต่างๆเหล่ านี% มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของ
บุคคล ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆกัน
เมื#อพิจารณาถึ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ตัวแปรต่างๆที#มีผลกระทบหรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื% อ
สิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค ทั%งปั จจัยภายในตัวบุ คคลได้แก่ ความต้องการ แรงจูงใจ บุ คลิ กภาพ การ
เรี ยนรู ้ และทัศนคติ ส่ วนปั จจัยภายนอกได้แก่เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ธุ รกิจ กลุ่มอ้างอิง และครอบครัว
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แนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซือ
กระบวนการตัดสิ นใจซื%อก็เป็ นส่ วนหนึ#งที#ช่วยอธิ บายให้เข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ดีย#งิ ขึ%น
ซึ# งกระบวนการตัดสิ นใจซื%อนั%น ประกอบด้วย 5 ขั%นตอนที#สาํ คัญ ดังนี%
ขั%นตอนที# 1 เกิ ดความต้องการ เมื#อภาวะที#ผบู ้ ริ โภคได้รับการจูงใจจากตัวกระตุน้ ต่างๆทําให้เกิ ด
ความต้องการสิ นค้า บริ ก ารที# สามารถตอบสนองความต้องการด้วยประสารทสั ม ผัส ทั%ง 5 ซึ# ง นําไปสู่
พฤติกรรมที#มีเป้ าหมายในขั%นต่อไป อย่างไรก็ตามมีส#ิ งหนึ# งที#ควรคํานึ งอยู่เสมอ ก็คือคุ ณสมบัติของสิ นค้า
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้หมดสิ% นผูบ้ ริ โภคยังมุ่งหวังคุณค่าที#เป็ น
ตัวแทนของสิ นค้า (Symbolic Value) ในด้านอื#นๆอีกความต้องการแฝงนี% มกั มีพ%ืนบานมาจากความต้องการ
ทางด้านจิตวิทยา เช่ น ความต้องการให้เป็ นที#ยอมรับของคนอื#น ความต้องการที#จะให้ได้รับกรยกย่องจาก
สังคม เป็ นต้น
ขั%นตอนที# 2 เสาะหาทางเลือกที#จะตอบสนองความต้องการของตนโดยการแสวงหาข้อมูลเพิ#มเติม
ผุบ้ ริ โภคจะค้นหาข้อมู ล ภายในที# เก็ บ ไว้ใ นสมองก่ อน และใช้ป ระสบการณ์ ประกอบ ถ้า สิ นค้า ใดที# ซ%ื อ
บ่อย ๆหรื อ ซื% อโดยเป็ นการกระทําที#ถือเกณฑ์นิสัยที#มีอยู่ การค้นหาข้อมูลจากภายนอกจะน้อย จะใช้ขอ้ มูล
ภายใน หรื อประสบการณ์ ช่ วยในการตัดสิ นใจ ขึ%นตอนนี% อาจข้ามไปโดยอัตโนมัติ เนื# องจากรู ้ อยู่แล้วว่า
ทางเลือกทั%งหลายมีอะไรบ้าง ทางเลือกที#ตอบสนองความต้องการนั%นๆได้แก่ แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื#อโฆษณา
เป็ นต้น และในกรณี ที#เมื#อสิ% นสุ ดการเสาะหาแล้ว แต่ผบู ้ ริ หารยังไม่แน่ใจในทางเลือกที#มีอยู่ กระบวนการใน
ขั%นตอนต่อไปก็จะไม่เกิดขึ%น
ขั%นตอนที# 3 การประเมิ นผลทางการเลื อก เป็ นขั%น ตอนที# ผุ บ้ ริ โภคจะนํา ข้อ ดี และข้อ เสี ย ของ
แต่ละทางเลื อกมาให้น% าํ หนักตามความสําคัญ เช่น คุ ณภาพ ราคาเป็ นต้น ทั%งนี% โดยอาศัยอิทธิ พลจากปั จจัย
ต่างๆ ทั%งในทางจิ ตวิทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา ได้แก่ ทัศนคติ บุ คลิ กภาพ ค่านิ ยม ชนชั%นทางสังคม
วัฒ นธรรม เป็ นเกณฑ์ ใ นการประเมิ น แต่ สํ า หรั บ กรณี ผู ้บ ริ โภคมี ค วามนิ ย มชมชอบ (Preference)
ต่อทางเลือกหนึ# ง เหนื อกว่าทางเลือกอื#นอย่างชัดเจน การตัดสิ นใจในขั%นนี% อาจข้ามไปและหากผลของการ
ประเมินไม่เป็ นที#น่าพอใจ กระบวนการก็จะหยุดแค่น% ี
ขั%นตอนที# 2 และ 3 นี% เป็ นช่วงเวลาและการกระทําที#เกิดขึ%น ระหว่างขั%นที#เกิดความต้องการและขั%น
การตัดสิ นใจซื% อ ดังนั%นจึ ง อาจรวมเรี ยกว่า เป็ นขั%นพฤติ ก รรมก่ อนการซื% อก็ได้ช่วงนี% นับว่าเป็ นช่ วงที# การ

22

โฆษณาหรื อข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทมากที#สุด เนื#องจากผูบ้ ริ โภคกําลังต้องการข้อมูลความรู ้เกี#ยวกับตัว
สิ นค้านั%น ๆ
ขั%นตอนที# 4 การจัดสิ นใจซื% อ หลังจากได้ทางเลื อกแล้ว ก็มาถึ งจุดที#ผูบ้ ริ โภคต้องตัดสิ นใจว่าจะซื% อ
หรื อไม่ ซ%ื อ ผูบ้ ริ โภคต้องเลื อกทางเลื อกที# เ หมาะสมที# ตอบสนองความต้องการของตนมากที# สุ ด คื อถ้า
กระบวนการประเมินออกมาในทางบวก ก็จะตัดสิ นใจซื%อ นัน# เอง
ขั%นตอนที# 5 พฤติกรรมหลังการซื% อ หรื อผลที#ตามมาหลังการซื% อผุบ้ ริ โภค จะตรวจสอบ ภายหลัง
การซื% อ และการใช้สินค้านั%นมี ประสิ ทิภาพการใช้งานตามที# คาดหวังไว้หรื อไม่ ถ้าเป็ นไปตามที# คาดหวัง
ผูบ้ ริ โภคจะซื% อตํ#า แต่ถา้ ไม่เป็ นไปตามที#คาดหวังจะไม่ซ%ื อซํ%า และจะเก็บข้อมูลนี% ไว้ในความทรงจําตลอดไป
ซึ# งมีอิทธิ พลต่อต่อการตัดสิ นใจครั%งต่อๆไป ขั%นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจนี% มีปัจจัยต่างๆ เช่ น ปั จจัย
ทางจิตวิทยา สังคม เข้ามาเกี#ยวข้องมากมาย
แนวคิดเกียวกับสารปนเปื อนในอาหาร
สารปนเปื% อนในอาหาร หมายถึง วัตถุที#ตามปกติมิได้ใช้เป็ นอาหารหรื อส่ วนประกอบที#สําคัญของ
อาหาร ไม่วา่ วัตถุน% นั จะมีคุณค่าทางอาหารหรื อไม่ก็ตาม ตาใช้เจือปนในอาหารเพื#อประโยชน์ทางเทคโนโลยี
การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรื อขนส่ ง ซึ# งมีผลต่อสุ ขภาพหรื อมาตรฐาน หรื อลักษณะของอาหาร และ
ให้หมายความรวมถึงวัตถุ ที#มิได้ใช้เจือปนในอาหาร แต่ใช้รวมอยู่กบั อาหารเพื#อประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น
ด้วย เช่น สารพิษ สารเคมี สารปนเปื% อนใดๆ ทําให้กลายเป็ นสารพิษอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคอาหารนั%น
อันตรายที#เกิดขึ%นจากวิธีการใช้วตั ถุเจือปนอาหารนั%นอาจมีสาเหตุมาจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็ น
ปั ญหาที# มกั เกิ ดขึ%นจากผูผ้ ลิ ตในระดับอุ ตสาหกรรมในครอบครั ว ที# มกั ดําเนิ นการโดยผูท้ ี#ไม่มีความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ การอาหารเพียงพอ อาศัยความชํานาญหรื อคําบอกเล่าที#บอกต่อๆมา ไม่มีนกั วิทยาศาสตร์ การ
อาหารหรื อผูท้ ี#มีความรู ้ทางด้านอาหารมาช่วยดําเนิ นการหรื อช่วยให้คาํ แนะนํา ฉะนั%นชนิ ดหรื อปริ มาณของ
วัตถุเจือปนอาหารที#ใช้อาจมีการผิดพลาดไปได้ เช่น การใช้วตั ถุเจือปนอาหารในปริ มาณที#มากเกินไป ใช้น% าํ
ประสานทองในการทําลูกชิ% นเหนี ยว หรื อยืดอายุการเก็บของอาหารโดยใช้กรดซาลิ ไซลิ ก ซึ# งเป็ นสารที# มี
ข้อกําหนดเป็ นวัตถุที#ห้ามใช้ในอาหารเหล่านี% ล้วนเป็ นสาเหตุสําคัญยิ#งที#เกิดอันตรายให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพราะ
อาจมีสารปนเปื% อนหรื อสารปนปลอมต่างๆ อยูด่ ว้ ย ฉะนั%นอันตรายที#ผูบ้ ริ โภคได้รับไม่เพียงแต่จากวัตถุ เจือ
ปนที#มากเกิ นไปนั%น แต่จะมาจากสารปนเปื% อนและปนปลอมต่างๆ ด้วย ส่ วนการใช้วตั ถุ เจือปนอาหารใน
ปริ มาณที#มากเกิ นไปนั%น เมื#อผูบ้ ริ โภค ๆ เข้าไป ร่ างกายมีการขจัดไม่หมดมีการสะสมไว้ถึงระดับหนึ# ง จะ
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เป็ นสาเหตุ ให้เกิ ดอาการผิดปกติ กบั ผูบ้ ริ โภคได้โดยจะเห็ นได้จากข่าว เช่ นผูป้ ระกอบการอาหารประเภท
ก๋ วยเตียวเรื อหรื อนํ%าตกจํานวนมากและมีผปู ้ ระกอบการบางรายรู ้เท่าไม่ถึงการณ์นาํ หัวนํ%าส้มซึ# งเป็ นกรดอะซิ
ติก ชนิ ดที#ใช้ในอุ ตสาหกรรมโดยเฉพาะมาเจื อจางด้วยนํ%าแล้วใช้เป็ นเครื# องปรุ งสําหรั บก๋ วยเตียวซึ# งกรด
ดังกล่าวมีอนั ตรายมาก
ผูใ้ ช้กระทําด้วยความจงใจและเจตนา การใช้วตั ถุเจือปนอาหารอย่างผิดๆ ชนิ ดที#เกิดจาก ความจงใจ
และเจตนาของผูใ้ ช้น% นั เป็ นอันตรายอย่างมากต่อผูบ้ ริ โภคเพราะเป็ นการกระทําที#ท% งั ที#ทราบว่าไม่ควรกระทํา
ตัวอย่างเช่ น การใช้วตั ถุ เจือปนอาหารในปริ มาณที#มากเกิ นไป เนื# องจากมีการใช้วตั ถุ ดิบที#ไม่ได้มาตรฐาน
หรื อใช้วตั ถุ เจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารที#ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ เช่น ใช้สีผสมอาหารในอาหารทารก หรื อ
ใช้สารเคมีที#มีขอ้ กําหนดเป็ นวัตถุที#หา้ มใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขมาใช้เป็ นวัตถุเจือปน
อาหารเพียงเพราะสารเคมีที#กล่าวมามีราคาถูกกว่าและได้ผลใกล้เคียงกัน
สิ# งเป็ นพิษที#ปนเปื% อนอาหาร ซึ# งเกิ ดจากมลภาวะของสิ# งแวดล้อม และเป็ นที#สนใจของทัว# โลก
ประกอบด้วยสิ# งเป็ นพิษทั%งที#เป็ นสิ# งมีชีวติ สารเคมี และสารกัมมันตรังสี ดังนี%
1. จุลนิ ทรี ย์
จุลินทรี ยเ์ ป็ นสิ# งมีชีวิตขนาดเล็ก โดยปกติไม่สามารถมองเห็ นได้ดว้ ยตาเปล่า จุลินทรี ยม์ ีอยู่
มากมายหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดมีขนาด ลักษณะ และการดํารงชี พต่าง ๆ กัน ได้แก่ ไวรัส บัคเตรี ยีสต์ รา
สาหร่ าย สัตว์เซลล์เดียว และพยาธิ เป็ นต้น
1.1 ไวรัส
เป็ นจุลินทรี ยท์ ี#มีขนาดเล็กที#สุด แต่เดิมมาเมื#อมีผปู ้ ่ วยด้วยโรคทางเดินอาหาร มักมุ่งสาเหตุ
ไปที#เชื% อบัคเตรี ในระยะหลังจึงพบว่าอาการที#เกิ ดขึ%นบางครั%งมีสาเหตุจากไวรัสบางชนิ ด เช่น ไวรัสโรทา
(rota) เป็ นสาเหตุโรคท้องร่ วงในเด็กเล็กเนื#องจากการล้างขวดนม จุกนมหรื อภาชนะบรรจุนมไม่สะอาด และ
พบว่าอาการท้องร่ วงเนื# องจากบริ โภคหอยดิบหรื อสุ ก ๆ ดิบ ๆ นั%นไม่จาํ เป็ นต้องเกิดจากเชื% อบัคเตรี เพราะ
ไวรัสที#ชื#อ นอร์ วอล์ก (Norwalk) ก็อาจเป็ นสาเหตุของอาการนี%เช่นกัน นอกจากนี% โรคตับอักเสบที#เกิดจาก
ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Hepatitis A) ก็เป็ นโรคที#เกิดจากการติดต่อผ่านอาหารและนํ%าที#มีเชื% อไวรัสปนเปื% อน
ไวรัสที#ปนเปื% อนอาหารต่างจากบัคเตรี คือ จะไม่เจริ ญขยายตัวในอาหารนั%น จึงมักตรวจหาไวรัสในอาหาร
โดยตรงไม่พบเพราะมี ปริ มาณน้อยมาก แต่เมื#อเข้าสู่ ร่างกายแล้วจึงจะเจริ ญได้อย่างรวดเร็ วจนก่อให้เกิ ด
อาการป่ วยได้
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1.2 บัคเตรีและรา
เป็ นจุลินทรี ยท์ ี#มีความสามารถในการแพร่ ขยายพันธุ์สูง ประกอบกับสิ# งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติมีส่วนในการแพร่ กระจาย ทําให้มีบคั เตรี และราอยูท่ ว#ั ไปเกือบทุกหนทุกแห่ ง ไม่วา่ จะเป็ นในนํ%า
ในดิ น ในอากาศ ในสัตว์และพืช บัคเตรี และราจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ# งของสิ# งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ดังนั%นจุลินทรี ยจ์ ากแหล่งต่าง ๆ จึงมีโอกาสที#จะปนเปื% อนอาหารสู งมาก พืชผักผลไม้ที#ใช้เป็ นอาหารจะมี
จุลินทรี ยจ์ ากดิน นํ%า และปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปนเปื% อนมาจากแหล่งเพาะปลูก จุลินทรี ยจ์ ากภาชนะและมือจะเข้า
ปนเปื% อนเพิ#มขึ%น เมื# อมี การจับต้องอาหารหรื อขนถ่ ายไปยังแหล่ งจําหน่ าย อาหารที# ได้จากเนื% อสัตว์จะ
ปนเปื% อนจุลินทรี ยจ์ ากระบบทางเดินอาหารของสัตว์น% นั ขณะชําแหละ สัตว์น% าํ ซึ# งเลี%ยงหรื อจับมาจากแหล่งนํ%า
ที#สกปรกจะสะสมจุลินทรี ยไ์ ว้ในระบบทางเดินอาหาร ต่อมาเมื#อเข้าสู่ กระบวนการผลิตโดยกรรมวิธีต่าง ๆ
ในการเก็บถนอมอาหารชนิ ดและปริ มาณจุลินทรี ยจ์ ะถูกควบคุมและกําจัดลงเพื#อรักษาความสะอาด และยืด
อายุการเก็บรั กษา การเจริ ญของจุ ลินทรี ยค์ ือการแบ่งตัวเพิ#มจํานวนของจุลินทรี ย ์ เป็ นสาเหตุให้อาหาร
เปลี#ยนแปลง ทั%งนี%เนื#องจากปฏิกิริยาของเอนไซม์จากตัวจุลินทรี ยไ์ ปย่อยสารอินทรี ยข์ องอาหาร เช่น โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน ให้เป็ นสารที#มีโมเลกุลเล็กลง บัคเตรี และราบางชนิดรวมทั%งไวรัส เจริ ญได้ในสิ# งมีชีวิต
อื#นจึงทําให้เกิดโรคในคน พืชและสัตว์
การทีจุลนิ ทรี ย์ปนเปื อนอาหารก่ อให้ เกิดผล คือ
1. อาหารเน่ า เสี ย ปรากฎการณ์ น% ี เป็ นวัฏ จัก รตามธรรมชาติ ในการเปลี# ยนแปลงของ
สารอินทรี ย ์ ทําให้เกิ ดความเสี ยหายของพืชและสัตว์ที#เป็ นแหล่งอาหาร เกิ ดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จ
อย่างไรก็ตาม หากมนุ ษย์สามารถนําปรากฎการณ์น% ีมาประยุกต์ใช้ในการกําจัดกากอาหารส่ วนที#ไม่ตอ้ งการ
จะนําไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ เช่น การทําปุ๋ ยหมัก การหมักก๊าซธรรมชาติเพื#อนําไปใช้เป็ นแหล่ง
พลังงาน การกําจัดนํ%าเสี ยจากโรงงานผลิตอาหารก่อนทิ%ง เพื#อป้ องกันมลภาวะของแหล่งนํ%าธรรมชาติ เป็ นต้น
2. ผูบ้ ริ โภคอาหารเจ็บป่ วย บัคเตรี หลายชนิ ดที#ปนเปื% อนอาหารแล้วทําให้ผบู ้ ริ โภคเจ็บป่ วย
เรี ยกว่า บัคเตรี ที#ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็ นพิษ อาการป่ วยโดยทัว# ไปได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน เชื%อบางชนิ ด
ทําให้มีอาการคลื# นไส้ อาเจียน ปวดท้องหรื อมีไข้ร่วมด้วย ระยะเวลาที#เกิ ดอาการป่ วยหลังได้รับเชื% อจะ
ต่างกันไป ตั%งแต่ 1-48 ชัว# โมง เชื% อบางชนิ ดทําให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยชี วิตได้ เช่น คลอสตริ เดียม โบทูลินุม และ
ลิสเตอเรี ย โมโนไซโตจีเนส (Clostridium botulinum and Listeria monocytogenes)
กลไกที#ทาํ ให้ป่วยมี 2 ประเภท คือ
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1. ประเภทแรกเกิ ดจากเชื% อนั%นเจริ ญแพร่ ขยายตัวเป็ นจํานวนมากในร่ างกายผูท้ ี#ได้รับเชื% อ
และจะติดต่อไปยังผูอ้ ื#นได้ ก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่ วงรุ นแรง ไข้ไทฟอยด์ เป็ นต้น
2. เกิดจากเชื% อนั%นเจริ ญในอาหารและสร้างสารพิษที#เรี ยกว่า ท็อกซิ น กรณี น% ี อาการป่ วยจะ
เกิดกับผูบ้ ริ โภคอาหารที#มีสารพิษเท่านั%น ไม่ติดต่อไปยังผูอ้ ื#น จุลินทรี ยแ์ ละท็อกซิ นส่ วนใหญ่ไม่ทนความ
ร้อน มีบางชนิดเท่านั%นที#ทนความร้อน แต่จุลินทรี ยห์ ลายชนิด เจริ ญได้ดีในอุณหภูมิต#าํ
ตัวอย่างเชื% อโรคสําคัญและชนิดอาหารที#มกั พบว่าก่อให้เกิดการป่ วย
1. ซัลโมเนลลา (Salmonella) อาหารที#มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ เนื% อสัตว์ สัตว์
ปี ก ไข่ นมดิบ และนํ%า
2. สตาฟิ โลค็อกคัส ออริ อุส (Staphylococcus aureus) อาหารที#มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการ
พิษ ได้แก่ เนื% อวัว ไก่ ปลา อาหารทะเลปรุ งสุ ก ขนมจีน นมและผลิตภัณฑ์นมจากวัวและแพะที#เป็ นโรคเต้า
นมอักเสบ ขนมและอาหารที#ใช้มือหยิบจับ
3. คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ (Clostridium perfringens) อาหารที#มีผูบ้ ริ โภคแล้วเกิ ด
อาการพิษ ได้แก่ เนื%อวัว ไก่ปรุ งสุ ก อาหารแห้ง เช่น กะปิ นํ%าพริ กต่าง ๆ
4. คลอสตริ เดียม โบทูลินุม (Clostridium botulinum) อาหารที#มีผูบ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการ
พิษ ได้แก่ อาหารที#ผลิตแล้วเก็บในภาชนะอับอากาศ เช่น อาหารกระป๋ องบางชนิด
5. วิบริ โอ พาราฮีโมไลคัส (Vibrio parahaemolyticus) อาหารที#มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการ
พิษ ได้แก่ อาหารทะเลดิบ
6. วิบริ โอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) อาหารที#มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ อาหาร
ทัว# ไป
7. บาซิ ลลัส ซี รีอุส (Bacillus cereus) อาหารที#มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ อาหาร
ประเภทธัญพืช เช่น เต้าเจี%ยว ผลิตภัณฑ์แป้ ง เนื%อสัตว์ ซุ ป ผักสด ขนมหวาน ซอส ข้าวสุ ก และขนมจีน
8. ชิกาลลา (Shigella) อาหารที#มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ นมและนํ%า
9. เอนเทอโรพาโทเจนิก เอสเชอริ เชี ยโคไล (Enteropathogenic Escherichia Coli) อาหารที#
มีผบู ้ ริ โภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ เนยแข็ง หมู ไก่ และอาหารที#ใช้มือหยิบจับ
2. สารชี วพิษ
สารชี วพิษ (biotoxin) หมายถึงสารพิษที#เกิดในสิ# งมีชีวิต สารชี วพิษที#เกี#ยวเนื# องกับสิ# งแวดล้อม
ได้แก่
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2.1 ซิกวั เทอรา (ciguatera)
เป็ นท็อกซิ นที#เกิดในแพลงก์ตอนแกมไบเออร์ ดิสคุส ท็อกซิ คุส (Gambierdiscus toxicus) ซึ# ง
เป็ นอาหารของสัตว์น% าํ ขนาดเล็กบางประเภทปลาใหญ่จะกินสัตว์น% าํ เล็ก ๆเหล่านี% เป็ นอาหารอีกต่อหนึ# งท็อก
ซิ นในปลาใหญ่จะเข้มข้นมากกว่าในสัตว์น% าํ ขนาดเล็กและมักสะสมในตับ สมองหรื อนัยน์ตามากกว่าในเนื% อ
สารพิษนี%มีคุณสมบัติทนความร้อน มักพบในปลาที#อาศัยบริ เวณแนวปะการัง เช่น แถบทะเลแคริ บเบียน และ
มหาสมุทรแปซิ ฟิก อาการพิษที#เกิ ดจะมีอาการท้องเดิ น อาเจียน เจ็บปวดตามตัวและการรับความรู ้สึกต่อ
อุณหภูมิผดิ ปกติ เช่น เมื#อถูกของร้อนกลับรู ้สึกว่าเย็น เป็ นต้น อาการเหล่านี%จะหายไปเองในช่วงเวลาหนึ#ง
2.2 พิษอัมพาตจากหอย (paralytic shellfish poisoning-PSP)
เรี ยกย่อ ๆ ว่า สารพีเอสพี เป็ นท็อกซิ นที#เกิดในแพลงก์ตอนโกนีโอแลกซ์ คาทาเนลลา และโกนี
โอแลกซ์ ทามาเรนซิ ส (Gonyaulax catanella and Gonyaulax tamarensis) ซึ# งเป็ นอาหารของหอย หอยจะดูด
ซึ มสารพิษนี% จากแพลงก์ตอนสะสมไว้ในตัว เมื#อรับประทานหอยที#มีท็อกซิ น ท็อกซิ นจะออกฤทธิ3 กับระบบ
ประสาทหลังบริ โภคประมาณ 30 นาที จะมีอาการชาที#ปาก หน้ากล้ามเนื%อเกิดอัมพาต หากได้รับปริ มาณมาก
จะเสี ยชี วิตภายใน 12 ชัว# โมง เนื# องจากระบบหายใจขัดข้อง การรักษามักใช้วิธีให้ผปู้ ่ วยอาเจียนหรื อล้าง
กระเพาะด้วยผงถ่านเพื#อดูดซับสารพิษออกให้มากที#สุด รวมทั%งใช้เครื# องช่ วยหายใจโดยเร็ ว การป้ องกัน
อันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคนั%นในหลายประเทศใช้วธิ ี ติดตามตรวจสอบปริ มาณสารพิษนี%ในแหล่งเลี%ยงหอย บริ เวณ
น่ านนํ%าต่าง ๆ หากพบปริ มาณสู งกว่า 80 ไมโครกรัมในหอย 100 กรั มจะห้ามจับหอยบริ เวณนั%นมา
รับประทานหรื อจําหน่าย นํ%าทะเลในบริ เวณที#มีแพลงก์ตอนซึ# งมีสารพีเอสพีชุกชุ มจะเป็ นสี แดง ชาวบ้าน
เรี ยกปรากฎการณ์น% ีวา่ ขี%ปลาวาฬ หากเกิดปรากฎการณ์น% ีข% ึนที#ใดก็ไม่ควรจับสัตว์น% าํ ทุกชนิ ดในบริ เวณนั%นมา
บริ โภค
3. สารพิษจากเชือรา
สารพิษจากเชื% อรา (Mycotoxin) ที#ปนเปื% อนอาหาร เท่าที#คน้ พบแล้วมีประมาณ 100 สาร สามารถ
สร้างโดยเชื% อประมาณ 200 ชนิ ด การปนเปื% อนของสารพิษจากรามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจการผลิตอาหาร
(องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประมาณว่า ทัว# โลกสู ญเสี ยอาหารที#เนื# องจากการปนเปื% อนของ
พิษจากราถึง 100 ล้านตันต่อปี ) และที#สาํ คัญกว่านั%นก็คือมีผลต่อสุ ขภาพมนุ ษย์ ในบรรดาสารพิษจากเชื%อราที#
รู ้จกั ทั%งหมดนั%น เชื%อราที#เป็ นปั ญหาหลักของการปนเปื% อนอาหาร คือ
3.1 อะฟาท็อกซิ น บี 1 บี 2 จี 1 จี 2 เอ็ม 1 เอ็ม 2 (Aflatoxins B1 B2 G1 G2 M1 M2) เชื% อราหลักที#
สร้างสารพิษ คือ แอสเพอร์ จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus)
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3.2 สเตอริ กมาโตซิ สติน (Sterigmatocystin) เชื%อราหลักที#สร้างสารพิษ คือ แอสเพอร์ จิลลัส เวอร์ ซิ
โคเลอร์ (Aspergillus versicolor)
3.3 ซี ราลีโนน (Zearalenone) เชื% อราหลักที#สร้างสารพิษ คือ ฟิ วซาเรี ยม กรามิเนี ยรุ ม (Fusarium
graminearum)
3.4 โอคราท็อกซิ น (Ochratoxins) เชื% อราหลักที# สร้ างสารพิษ คื อ เพนิ ซิลเลี ยม ไวริ ดิคาตุ ม
(Penicillium viridicatum)
3.5 พาทูลิน (Patulin) เชื%อราหลักที#สร้างสารพิษ คือ เพนิซิลเลียม พาทูลุม (Penicillium patulum)
3.6 ที-2 ท็อกซิ น ทริ โคเทซี เนส (T-2 toxin, trichothecenes) เชื%อราหลักที#สร้างสารพิษ คือ ฟิ วซา
เรี ยม ตริ ซิงก์ตุม (Fusarium tricinctum)
อะฟาท็อกซิน บี 1
มีความสําคัญมากที# สุดสําหรับประเทศที#มีอากาศร้ อนและชื% นเช่ นประเทศไทย ตรวจพบบ่อยใน
อาหารประเภทพืชนํ%ามันโดยเฉพาะถัว# ลิสง ข้าวโพด งา เครื# องเทศ และอาหารแห้งอื#น ๆ สารนี%มีคุณสมบัติ
ทนความร้อนได้ถึง 260 องศาเซลเซี ยส และถูกทําลายด้วยสารละลายที#เป็ นด่าง (บี (B) หมายถึง บลู (blue)
คือลักษณะของสารนี%จะมีสีฟ้า เมื#อดูภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ขนาดความยาวคลื#น 365 นาโนเมตร จี (G)
หมายถึง กรี น (green) คือให้สีเขียว และเอ็ม (M) หมายถึงสารที#พบในนํ%านมวัว คือมิลค์ (milk) ซึ# งแปรรู ปมา
จากสารบีจากอาหารโดยกลไกของร่ างกาย) การปนเปื% อนอาหารอาจเกิดก่อนเก็บเกี#ยวพืชหรื อหลังนําพืชมา
ปรุ งสุ กแล้วก็ได้ อะฟาท็อกซิ น บี 1 เป็ นสารที#ก่อให้เกิดมะเร็ งในตับสัตว์ทดลองหลายชนิ ดอย่างชัดเจนจึง
อาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อมนุ ษย์ได้ โดยเฉพาะเมื#อสภาพโภชนาการไม่ดี แม้การศึกษาในประเทศคีนยา
โมซัมบิก สวาซิ แลนด์ และประเทศไทยซึ# งเป็ นประเทศที#พบการปนเปื% อนของสารนี% ค่อนข้างมาก จะยังไม่
สามารถสรุ ปได้วา่ การเกิดพยาธิ สภาพที#ตบั มีสาเหตุโดยตรงจากการบริ โภคอาหารที#ปนเปื% อนด้วยอะฟลาท็
อกซิ น แต่ก็ตอ้ งมีมาตรการป้ องกันโดยการกําหนดค่ามาตรฐานที#ยอมให้มีสารนี%ปนเปื% อนอาหารบางประเภท
เช่น ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที# 98 (2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
กําหนดให้มีอะฟลาท็อกซิ นทุกชนิ ดในอาหารทัว# ไปได้ไม่เกิน 20 ส่ วนในพันล้านส่ วน (คือ 20 ไมโครกรัม
ในอาหาร 1 กิโลกรัม) ขณะเดียวกันก็ตอ้ งพัฒนาวิธีการอบเมล็ดพืชอย่างถูกวิธีคน้ คว้าหาพันธุ์พืชที#ตา้ นทาน
การทําลายของเชื%อราได้ดี ตลอดจนให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภคในการเลือกซื% ออาหาร เป็ นต้น
4. สารกําจัดศัตรู พชื
สารกําจัดศัตรู พืช (Pesticides) หมายถึงสารที#ใช้เพื#อป้ องกันโรคพืชและสัตว์เลี%ยงที#เกิดจากสิ# งมีชีวิต
อื#น ๆ อาจเป็ นสารกําจัดแมลง กําจัดเชื% อรา กําจัดหญ้า หนู กระรอก และสารเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืช เป็ น
ต้น ในบรรดาสารกําจัดศัตรู พืชที# ผลิ ตขึ%นทั%งหมดส่ วนใหญ่นาํ มาใช้ประโยชน์เพื#อลดความเสี ยหายของ
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ผลิตผล ทางการเกษตรจากแมลงและโรคพืชพบว่าประเทศในแถบร้อนและชื%น เช่น แอฟริ กา อเมริ กาใต้
และเอเชีย มีผลิตผลทางการเกษตรเสี ยหายเนื#องจากถูกแมลงทําลายสู งถึงร้อยละ 40 แมลงศัตรู พืชที#สําคัญคือ
ตักw แตน ทางด้านสาธารณสุ ขก็ใช้สารกําจัดศัตรู พืชกําจัดแมลงพาหนะนําโรคติดต่อด้วย เช่น ใช้กาํ จัดยุงซึ# ง
เป็ นพาหะโรคไข้เลือดออก ส่ วนด้านอุตสาหกรรมจะนําสารกําจัดศัตรู พืชมาผสมสี เพื#อกําจัดเชื% อราโดยใช้พ่น
หรื อทาไม้ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ นอกจากนั%นก็ยงั ใช้กาํ จัดแมลงและปลวกตามบ้านเรื อน และอาคารทัว# ไป
จากการสํารวจการใช้สารกําจัดศัตรู พืชในการปลูกพืชสําคัญใน 42 ประเทศ เมื#อ พ.ศ. 2525 พบว่ามีการใช้
สารเคมีรวม 182 ชนิ ด บางชนิ ดนิ ยมใช้ในหลายประเทศ เช่น ไดอะไซนอน และมาลาไทออน มีใช้ใน 26
ประเทศ บางชนิด เช่น คาร์ แทป ใช้เฉพาะบางประเทศ
การใช้สารเหล่านี% ในการเกษตร เป็ นผลให้สารตกค้างในอาหาร และปะปนในสิ# งแวดล้อมอื#น ๆ
ส่ วนใหญ่สารกําจัดศัตรู พืชที#มีสูตรโครงสร้ างทางเคมีประเภทสารประกอบฟอสเฟต (Organophosphate
compound) เช่น ไดอะไซนอน พาราไทออน และสารกลุ่มคาร์ บาเมต (Carbamate compound) เช่น คาร์ บาริ ล
เบโนมิลล์ หรื อสารประเภทไพเรทรอยด์ (Pyrethroid compound) เช่น ไพเรทริ น ไบโอเรสเมทริ ล สารเหล่านี%
จะสลายตัวเร็ วประมาณ 3-7 วัน แต่พวกที#อยูใ่ นกลุ่มสารประกอบคลอรี น (Organochlorine compound) เช่น
ดีดีที ดีลดริ น คลอร์ เดน เป็ นสารที#สลายตัวช้า สามารถตกค้างในดินได้นานเป็ นสิ บ ๆ ปี และเมื#อมนุ ษย์และ
สัตว์ได้รับสารกลุ่มนี% จะสะสมไว้ในไขมันส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และขับถ่ายออกในนํ%านมด้วย หลาย ๆ
ประเทศ รวมทั%งประเทศไทยจึงยกเลิกการใช้สารกลุ่มหลังนี% ในทางการเกษตร แต่ยงั คงตรวจพบการตกค้าง
ในอาหารที#มีไขมันและนํ%านมมารดาอยูเ่ สมอ โดยปริ มาณที#พบลดลงเรื# อย ๆ
สารกําจัดศัตรู พืชทุกชนิดมีพิษต่อระบบประสาท อาการจะรุ นแรงมากหากได้รับสารโดยตรง เช่น
เกษตรกรที#ฉีดพ่นสารนี% หรื อผูท้ ี#ทาํ งานเกี#ยวข้องกับการผลิต แต่ในกรณี ที#ปนเปื% อนอาหารจะมีผลในด้านพิษ
สะสม ซึ# งอาจมีอาการไม่ต่างจากพิษสะสมของสารมีพิษอื#น ๆ เช่น คลื#นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ และทําให้
ร่ างกายอ่อนแอเจ็บป่ วยง่าย การใช้สารกําจัดศัตรู พืชในการเกษตร จึงจําเป็ นต้องเลือกใช้สารให้เหมาะสมกับ
โรคของพืชตามคําแนะนําของนักวิชาการเกษตร อีกทั%งต้องระมัดระวังขนาดและความถี#ในการใช้ ตลอดจน
ระยะเวลาเก็บเกี#ยวหลังใช้สารเคมี และต้องปฏิบตั ิตามฉลากเพื#อลดอันตรายจากกากของสารพิษที#ตกค้างใน
อาหาร
อาหารประเภทผัก ผลไม้และข้าว ที#จาํ หน่ายตามตลาดทัว# ไปมักตรวจพบสารประกอบฟอสเฟตแต่
ปริ มาณที#พบมักไม่เกินค่าปลอดภัย เพราะสลายตัวเร็ วและอาจละลายนํ%าไปบ้าง ส่ วนสารประกอบคลอรี นที#
ยังคงพบคือ ดีดีที เพราะสลายตัวช้าและพืชอาจดูดซึ มจากดินมาได้ แต่มกั พบในปริ มาณตํ#ามากเพราะพืชผักมี
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ไขมันไม่มาก อาหารประเภทไขมันสัตว์ ไข่และนํ%านมดิบ จะไม่พบกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และคาร์ บา
เมต พบเฉพาะสารประกอบคลอรี น แต่น% าํ มันพืชและไขมันจากสัตว์ที#ผา่ นกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม หรื อ
นํ%านมที#ผา่ นกระบวนการฆ่าเชื%อแล้ว มักตรวจไม่พบการตกค้าง เนื#องจากถูกทําลายหมดไปด้วยความร้อน
5. โลหะ
โลหะเป็ นสารที#พบอยูท่ ว#ั ไปทุกแห่งหน การปนเปื% อนของโลหะในอาหารของมนุ ษย์ มีสาเหตุที#มา
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. จากธรรมชาติ คือ ในดิน นํ%า อากาศ พืชและสัตว์ ตามวงจรธรรมชาติ
2. จากของเสี ยทางอุ ตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นโรงงานผลิ ตสารเคมี ถลุ งโลหะ หล่อหรื อ
ผสมโลหะ ฯลฯ โลหะที#ออกสู่ ส#ิ งแวดล้อมจะมีท% งั เป็ นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง
3. จากกระบวนการผลิ ตอาหาร เช่ น การสัมผัสระหว่างอาหารกับเครื# องจักรและอุ ปกรณ์
ระหว่างผลิต และโลหะจากภาชนะบรรจุอาหาร
โลหะบางชนิดมีความเป็ นพิษแม้จะได้รับปริ มาณน้อย บางชนิดเป็ นโลหะที#ร่างกายต้องการ
เพื#อการเจริ ญเติบโต อย่างไรก็ตาม หากได้รับมากเกินควรก็ทาํ ให้เกิดพิษได้ บางชนิ ดสะสมอยูใ่ นร่ างกายได้
นาน บางชนิ ดร่ างกายจะขับถ่ายได้เร็ วทําให้ยากที#จะแบ่งประเภทโลหะทุกชนิ ดได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นสาร
ปนเปื% อนอาหารหรื อไม่ โลหะที#สนใจกันทัว# ไปและนักวิชาการหลายประเทศกําลังศึกษาด้านพิษวิทยา ได้แก่
ตะกัว# ปรอท แคดเมียม ดีบุก สารหนู ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ซึ# งจะกล่าวในรายละเอียดเฉพาะชนิด ดังนี%
5.1 ตะกัว
ตะกัว# ที#ปนเปื% อนอาหารนั%นมาจากอากาศร้ อยละ 90 ไอเสี ยรถยนต์เป็ นตัวแพร่ กระจายที#
สําคัญเนื# องจากการใส่ สารประกอบตะกัว# (Lead tetraethylene) ในนํ%ามันรถยนต์เพื#อกันเครื# องยนต์น็อค
ดังนั%น พืชผักที#ปลูกใกล้ถนนจะมีโอกาสปนเปื% อนตะกัว# มาก แต่สามารถล้างขจัดออกได้ นอกจากนั%นอาจพบ
ตะกัว# ในดินบางแห่ งมาก เช่น บริ เวณใกล้โรงงานถลุ งแร่ หรื อโรงงานอุตสาหกรรม อนึ# ง ในการผลิ ต
กระป๋ องบรรจุอาหาร ใช้แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกมาเชื#อมต่อกันด้วยโลหะผสมตะกัว# จึงมีโอกาสที#ตะกัว# บริ เวณ
ตะเข็บกระป๋ องด้านในจะละลายลงในอาหารได้ จากการตรวจพบตะกัว# ในอาหารเกือบทุกประเภท 1 ใน 3
ของอาหารที#มีตะกัว# ปนเปื% อนเป็ นอาหารกระป๋ อง เพื#อลดปั ญหานี%จึงได้พฒั นาวิธีเชื# อมกระป๋ องบรรจุอาหาร
โดยใช้กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์แทนวิธีเดิม
5.2 ปรอท
ของเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตคลอรี น เครื# องใช้ไฟฟ้ า สี ทาบ้าน
และอื#น ๆ เหล่านี%เป็ นแหล่งใหญ่ของปรอทที#ถูกปล่อยออกสู่ ส#ิ งแวดล้อม และไปปนเปื% อนอาหาร ปรอทที#ถูก
ปล่อยลงในนํ%าจะไปสะสมในแพลงก็ตอนและเข้าสู่ วงจรอาหาร (มักตรวจพบปรอทในสัตว์น% าํ ทั%งนํ%าจืดและ
นํ%าเค็มบริ เวณชายฝั#งมากกว่าอาหารชนิ ดอื#น) บัคเตรี ในนํ%าบางชนิ ดเปลี#ยนปรอทในรู ปอนิ นทรี ยซ์ # ึ งมีพิษไม่
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มากให้เป็ นสารอินทรี ย ์ เช่น เมทิลเมอร์ คิวรี (Methyl mercury) ซึ# งมีพิษสู งได้ การควบคุมกระบวนการผลิต
และการกําหนดปริ มาณปรอทในนํ%าทิ%งจากโรงงานจะช่วยลดปั ญหานี%ได้มาก
5.3 แคดเมียม
มักพบอยู่รวมกับสังกะสี ในดิน การถลุ งแร่ สังกะสี จะทําให้แคดเมียมฟุ้ งกระจายในอากาศ
และลงสู่ แหล่งนํ%า นอกจากนี%อุตสาหกรรมการเคลือบโลหะ การผลิตสี ผสมพลาสติกและสี ทาบ้าน จะมีโลหะ
นี%ปนเปื% อนออกสู่ ส#ิ งแวดล้อมด้วย แคดเมียมอยูใ่ นร่ างกายได้นานเป็ นสิ บปี มักไปสะสมที#ตบั และไต อาการ
พิษที#เกิดจากการบริ โภคอาหารที#ปนเปื% อนแคดเมียมพบไม่มาก การป้ องกันทําได้หลายด้าน เช่ น กําหนด
ปริ มาณแคดเมียมในของเสี ยจากโรงงาน กําหนดปริ มาณในภาชนะและวัสดุที#ใช้สัมผัสหรื อห่อหุ ม้ อาหาร
5.4 ดีบุก
แหล่งแร่ ดีบุกมีเฉพาะภูมิภาคบางแห่ งของโลก ไทยเป็ นแหล่งแร่ ดีบุกใหญ่แห่ งหนึ# งในโลก
ดีบุกสะสมอยูใ่ นพืชได้นอ้ ยกว่าตะกัว# กระป๋ องบรรจุอาหารทําจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก เพื#อป้ องกันการกัด
กร่ อนของเหล็ก และเคลื อบทับด้วยสารสังเคราะห์บางประเภทอี กชั%นหนึ# งเพื#อป้ องกันดี บุกละลายผ่าน
ออกมา แต่หากนําไปบรรจุอาหารที#มีสารบางชนิ ดปนอยู่หรื อการเก็บอาหารกระป๋ องในที#ร้อน ดี บุกจะ
ละลายมาในอาหารได้ นอกจากนั%นเมื#อเปิ ดกระป๋ องแล้วออกซิ เจนจากอากาศจะเป็ นตัวเร่ งให้ดีบุกละลายมาก
ขึ% น อาหารกระป๋ องจึ งเป็ นแหล่ ง สํา คัญที# ผูบ้ ริ โภคมี โอกาสได้รับ ธาตุ ดีบุก มากกว่า อาหารประเภทอื# น
ขณะนี% ยงั ไม่มีขอ้ มูลเกี#ยวกับพิษสะสมของดีบุก เคยมีรายงานการป่ วยเนื# องจากพิษเฉี ยบพลันจากการดื#มนํ%า
ผลไม้กระป๋ องซึ# งมีดีบุกปนเปื% อนมากกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอาการคลื#นไส้ อาเจียน ท้องเดินและมี
ไข้ หลายประเทศพยายามควบคุมปริ มาณดีบุกในอาหารกระป๋ องให้มีนอ้ ยที#สุด แต่ในบางประเทศยังทําได้
ยากเพราะอยูใ่ นเขตร้อน โอกาสที#ดีบุกจะละลายออกมาย่อมมากกว่าประเทศเขตหนาว
5.5 สารหนู
เป็ นธาตุก# ึงโลหะ ในธรรมชาติมกั พบเป็ นสิ นแร่ ในลักษณะเป็ นสารประกอบกับธาตุอื#น ๆ
เช่น เหล็ก ทองแดง นิ เกิล โดยอาจอยูใ่ นรู ปอาร์ เซไนด์ หรื อ ซัลไฟด์ หรื อ ออกไซด์ ประเทศไทยพบมากใน
รู ปอาเซโนไพไรต์ หรื อที#เรี ยกว่า เพชรหน้าแท่น เป็ นสารประกอบของธาตุเหล็ก สารหนู และกํามะถัน ซึ# ง
เป็ นแร่ ที#มกั พบร่ วมกับดีบุก พลวง และวุลแฟรม แร่ น% ีผพุ งั สลายตัวเป็ นสารที#ละลายนํ%าได้ง่ายจึงละลายอยูใ่ น
แหล่งนํ%าทัว# ไป โรงงานอุตสาหกรรม นําสารประกอบอินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ยข์ องสารหนูหลายชนิ ดมาใช้เป็ น
สารกําจัดหนู แมลง เชื% อรา และวัชพืช นอกจากนี% ยงั ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้ว เซรามิก กระจก กระจกสี
และสี ยอ้ ม บางชนิดใช้เป็ นยารักษาสัตว์และผสมอาหารสัตว์เพื#อเร่ งการเจริ ญเติบโต ยาสมุนไพรไทยและจีน
บางตํารับยังมีสารประกอบสารหนูผสมอยู่ มักพบสารหนูปนเปื% อนอาหารทัว# ไปในปริ มาณตํ#ากว่าค่ากําหนด
คือ 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม แต่ในท้องถิ#นที#มีการทําเหมืองแร่ จะพบปริ มาณสารหนูในแหล่งนํ%า
ธรรมชาติสูงกว่าปกติ จึงไม่ควรนํานํ%าจากบ่อหรื อห้วยมาดื#มโดยตรง เพราะเคยพบผูม้ ีอาการผิวหนังดําที#
เรี ยกว่า ไข้ดาํ จํานวนมากที#ตาํ บลร่ อนพิบูลย์ อําเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวักนครศรี ธรรมราช ซึ# งเป็ นอาการพิษของ
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สารหนูน% ี หากจําเป็ นต้องใช้น% าํ จากแหล่งที#มีการขุดแต่งแร่ ดีบุก พลวง และวุลแฟรม หรื อแหล่งอุตสาหกรรม
ควรตกตะกอนด้วยปูนขาวหรื อกรองผ่านผงถ่านก่อน ปริ มาณสารหนูจะลดลงอย่างมาก
5.6 สั งกะสี ทองแดง และเหล็ก
เป็ นธาตุที#จาํ เป็ นต่อร่ างกาย คือ ต้องได้รับเป็ นประจํา มิฉะนั%นการเจริ ญเติบโตของร่ างกายจะ
ผิดปกติ แต่หากร่ างกายได้รับมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพได้ แม้จะยังไม่ทราบอาการพิษ
สะสมของโลหะเหล่านี% ในคน แต่หลาย ๆ ประเทศมักนิ ยมกําหนดค่ามาตรฐานไว้เช่นเดียวกับโลหะอื#น ๆ
เพื#อเป็ นการป้ องกันไว้ก่อน เนื% อสัตว์ ปลา ธัญพืช และนม เป็ นแหล่งสําคัญของสังกะสี ส่ วนทองแดงและ
เหล็กพบในอาหารทัว# ไป
6. กลุ่มสารพีซีบี
กลุ่มสารพีซีบี (PCBs = polychlorinated biphenyls) เป็ นกลุ่มสารเคมีซ# ึ งมีประมาณ 100 รู ปแบบ
ใช้เป็ นสารหล่อลื#นเครื# องจักรและในหม้อแปลงไฟฟ้ า ใช้ผสมหมึก สี และใช้ในการทํากระดาษสําเนาชนิ ด
ไม่ตอ้ งใส่ กระดาษคาร์ บอน พีซีบีเป็ นสารที#สลายตัวยากและละลายได้ดีในนํ%ามัน ในประเทศอุตสาหกรรม
นั%น ของเสี ยและนํ%าเสี ยจากโรงงานเป็ นแหล่งสําคัญที#ทาํ ให้สารพีซีบีปนเปื% อนในสิ# งแวดล้อม จึงมักพบสารนี%
ในอาหารที#มีไขมัน และในปลา สารพีซีบีสะสมได้ในไขมันของร่ างกายมนุ ษย์เช่นเดียวกับสารกําจัดศัตรู พืช
บางประเภท การป้ องกันการปนเปื% อนสารนี% ในอาหารทําได้โดยไม่ใช้สารนี% กบั เครื# องจักรสําหรับการผลิ ต
อาหารคนและสัตว์
7. กลุ่มสารพีเอเอช
กลุ่มสารพีเอเอช (PAH = polycyclic aromatic hydrocarbons) เป็ นกลุ่มสารเคมีที#มีหลายรู ปแบบ
แต่ 3,4-เบนโซไพรี น เป็ นตัวที#มีความเป็ นพิษสู งสุ ดในกลุ่มนี% คือ เป็ นสารที#ก่อมะเร็ งได้ สารนี%จะเกิดระหว่าง
การเผา ปิ% ง ย่างอาหารโดยใช้ถ่าน หรื อแก๊สหุ งต้ม
8. ไนเทรตและไนโทรซามีน
การปรุ งอาหารบางชนิ ดจะเกิดสารไนโทรซามีนได้ โดยสารไนเทรตซึ# งอาจมีอยูใ่ นพืช (ดูดซึ ม
จากปุ๋ ยในดิ น) หรื อในเนื% อสัตว์ (ที# ใช้ไนเทรตเป็ นวัตถุ กนั เสี ย) เปลี# ยนสภาพเป็ นสารไนไทรต์ แล้วทํา
ปฏิกิริยากับสารโปรตีนที#มีตามธรรมชาติในเนื% อสัตว์ อาหารไทยที#พบไนโทรซามีน ได้แก่ เนื% อเค็ม เนื% อ
สวรรค์ ปลาแห้ง ไนโทรซามี นเป็ นสารที#ก่อให้เกิ ดมะเร็ งได้เช่ นเดี ยวกับสารกลุ่มพีเอเอช หากได้รับ
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน แต่ไม่หมายความว่าผูท้ ี#รับประทานอาหารตามที#กล่าวจะต้องเป็ นมะเร็ งทั%งหมด ทั%งนี%
เพราะสารเหล่านี%จะปนเปื% อนอยูใ่ นปริ มาณไม่สูงมากนัก ในนํ%าลายและนํ%าย่อยอาหารของมนุ ษย์ก็จะพบสาร
ไนโทรซามีนเช่ นกัน และในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์จะไม่ได้รับประทานอาหารชนิ ดใดชนิ ดหนึ# งเป็ น

32

ประจําทุกมื%อทุกวัน การจํากัดการใช้สารไนเทรตและไนไทรต์ในอาหาร ในปริ มาณที#กาํ หนดและใช้เฉพาะ
กรณี ที#จาํ เป็ น เป็ นอีกวิธีหนึ#งที#จะลดการเกิดสารไนโทรซามีนในอาหารได้
9. สารพิษจากภาชนะพลาสติก
การผลิตภาชนะพลาสติก ทําโดยนําเม็ดพลาสติกมาผสมกับวัตถุบางชนิ ด เพื#อช่วยให้เนื% อพลาสติก
มีความคงตัวหรื ออ่อนตัว เหมาะสมต่อการนําภาชนะไปใช้งาน และอาจเติมสี เพื#อให้เกิดความสวยงาม หาก
การผลิตไม่คดั เลือกเม็ดพลาสติกที#มีคุณภาพ และไม่ควบคุมวิธีการผลิตให้ดีแล้ว อาจทําให้มีวตั ถุดิบจากเม็ด
พลาสติกที#เรี ยกว่า มอนอเมอร์ และวัตถุ ที#ผสมในการผลิตสี และโลหะบางชนิ ด ละลายออกมาปนเปื% อน
อาหารได้ มอนอเมอร์ ที#พบจะขึ%นอยูก่ บั ชนิ ดของพลาสติก เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ขวด ซึ# งทําจากพลาสติกพีวีซี
จะพบมอนอเมอร์ ที#เรี ยกว่า ไวนิลคลอไรด์ เป็ นต้น จึงต้องควบคุมคุณภาพภาชนะพลาสติกสําหรับใส่ อาหาร
ให้มีปริ มาณมอนอเมอร์ สี และสิ# งที#จะละลายออกมาในอาหารตามกําหนด
10. สารกัมมันตรังสี
บรรยากาศของโลกทัว# ไป จะมี สารกัมมันตรั งสี อยู่ตามธรรมชาติบา้ งแล้วในปริ มาณตํ#า เมื# อ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเจริ ญขึ%นจึงได้นาํ สารกัมมันตรังสี มาใช้ในอุตสาหกรรมอาวุธ โรงงานไฟฟ้ า การ
ถนอมอาหาร และฆ่าเชื% อโรคในอุ ปกรณ์ การแพทย์ การรั# วไหลของสารกัมมันตรังสี สู่ ส#ิ งแวดล้อมและ
ปนเปื% อนอาหาร อาจเกิดขึ%นได้โดยเฉพาะการระเบิดของโรงไฟฟ้ าที#ใช้สารกัมมันตรังสี เป็ นเชื%อเพลิง จะทํา
ให้เกิดการฟุ้ งกระจายของสารนี%ไปไกลมาก เช่น กรณี โรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ ที#เชอร์ โนบิลล์ สหภาพโซเวียต
ระเบิดใน พ.ศ. 2529 ตรวจพบฝุ่ นกัมมันตรังสี กระจายไปยังประเทศแถบยุโรปและเอเชี ย มีสารกัมมันตรังสี
หลายชนิ ดปนเปื% อนนํ%า พืชผัก ทุ่งหญ้าซึ# งเป็ นอาหารสัตว์ ทําให้ปนเปื% อนนมด้วย สารกัมมันตรังสี บางชนิ ด
เช่น สารไอโอดีน สลายตัวได้เร็ ว บางชนิด เช่น ซี เซี ยม สลายตัวช้า การหุ งต้มไม่ทาํ ให้สารนี%สลายตัว การตั%ง
โรงไฟฟ้ าที#ใช้สารกัมมันตรังสี จึงต้องพิจารณาสถานที#ต% งั อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัยอย่างถี#ถว้ น ตลอดจน
ต้องมีเจ้าหน้าที#ซ# ึ งมีความรู ้เป็ นอย่างดี เป็ นผูค้ วบคุมและดําเนิ นการ และต้องมีการตรวจสอบการปนเปื% อน
ของสารกัม มันตรั งสี ในสิ# งแวดล้อมและในอาหารอย่างต่อเนื# อง มัก มี ผูเ้ ข้าใจผิดอยู่เสมอเรื# อง "สาร
กัมมันตรังสี ในอาหาร" กับ "อาหารฉายรังสี " กรณี แรกหมายถึ งสภาพที#อาหารนั%นถูกปนเปื% อนด้วยสาร
กัมมันตรังสี ส่ วนกรณี ที# 2 หมายถึงการนําอาหารไปผ่านรังสี ซึ# งเปล่งจากต้นกําเนิ ดรังสี บางชนิ ด เช่น สาร
กัมมันตรังสี เครื# องเร่ งอิเล็กตรอนเพื#อถนอมอาหาร การฉายรังสี อาหารไม่ทาํ ให้มีสารกัมมันตรังสี ปนเปื% อน
อาหารนั%น อาหารที#จะนํามาฉายรังสี ตอ้ งศึกษาว่าควรใช้รังสี เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และชนิ ด
ของอาหาร
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สารพิษที#ปนเปื% อนอาหารที#กล่าวมาแล้วทั%งหมด เป็ นส่ วนหนึ# งของสารพิษที#เกิดจากสิ# งแวดล้อม
สกปรกจึงปนเปื% อนเข้าสู่ อาหาร ยังมีสารพิษในอาหารอีกมากซึ# งอาจเกิดตามธรรมชาติของอาหารนั%นเอง เช่น
นํ%ามันเมล็ดนุ่ นและเมล็ดฝ้ ายดิ บ จะมี สารพิษปนอยู่บา้ ง แต่เมื# อนํามาทําให้สะอาดบริ สุทธิ3 ตามวิธีทาง
อุตสาหกรรม สารพิษนั%นจะหมดไป แต่บางชนิด เช่น เห็ดพิษ จะไม่ถูกทําลายด้วยความร้อนที#ใช้หุงต้ม จึงไม่
ควรเก็บเห็ดที#มีลกั ษณะแปลก และไม่เคยรู ้จกั มารับประทาน และยังมีสารพิษที#เป็ นวัตถุเจือปนอาหารและ
สารพิษที#เกิ ดจากกระบวนการผลิตอาหารอีกหลายชนิ ด เมื#อร่ างกายได้รับสารพิษ จะมีกลไกกําจัดสารพิษ
เช่ น เปลี# ยนสภาพทางเคมี ของสารนั%นให้เป็ นสารอื# นซึ# งหมดความเป็ นพิษ แล้วขจัดออกทางปั สสาวะ
อุจจาระ และเหงื#อ
การป้ องกันและลดปั ญหาสารพิษจากสิ# งแวดล้อมเป็ นเรื# องที#รัฐและประชาชนจะต้องร่ วมมือกัน
ในส่ วนของรัฐจะต้องควบคุมดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุ มชนมีการจัดการขยะของเสี ยและนํ%าเสี ยที#
ถูกวิธีก่อนปล่อยออกสู่ ท่อนํ%าทิ%งสาธารณะ มีการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารอย่างสมํ#าเสมอ
เผยแพร่ ข่าวสารให้ความรู ้แก่ประชาชน สําหรับประชาชนทัว# ไปต้องให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที#เกี#ยวกับการสุ ขาภิบาลชุ มชน ให้ความสนใจเกี#ยวกับเรื# องสารพิษต่าง ๆ ให้ทราบสาเหตุแหล่งที#มา
เพื#อให้สามารถเลือกซื% ออาหาร และหลีกเลี#ยงการบริ โภคอาหารที#มีโอกาสเสี# ยงต่อสารพิษได้ถูกต้อง ในกรณี
ที#เป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อจําหน่ ายอาหารต้องระมัดระวังการเลื อกซื% อวัตถุ ดิบ ควบคุ มการผลิ ตให้ถูกลักษณะทุ ก
ขั%นตอน และให้ขอ้ มูลที#ตรงความจริ งต่อผูบ้ ริ โภคตามที#กฎหมายกําหนด

