
ความร้เบืองต้นเกยีวกบั “อาหาร ความปลอดภยัความรูเบองตนเกยวกบ อาหาร ความปลอดภย

ในอาหาร สารปนเปือนในอาหาร”



สธ. ยงัพบสารปนเปือนในอาหาร เร่งเขน็โครงการอาหาร
ปลอดภัย ปลกุ ปชช.ตนืตวั
(ผู้จดัการออนไลน์  8 เมษายน 2555) ( ู )

นพ.สุรวทิย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
       

ุ ู ฐ ุ ( )

กล่าวว่า ปี 2555 สธ. มนีโยบายเรืองการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
 ปลอดภยัเพอืสนับสนุนการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ

ั ่ ิ ใ ่ ั ิ ัแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบบัท ี11 พ.ศ.2555-2559



โดยจะขบัเคลอืนการดาํเนินงานลงสู่ระดบัปฏบิัตทิุกภาคส่วน ทงัใน

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ซึงเน้นการดาํเนินงานเชิงบูรณาการตงัแต่ต้น

       
นํา กลางนํา ถงึปลายนํา ทาํให้เกดิการบริหารจดัการตลอดทงัห่วงโซ่

อาหาร เพอืให้คนไทยมสีขภาพทแีขง็แรง และนําพาสังคมไทยไปส่
 

อาหาร เพอใหคนไทยมสุขภาพทแขงแรง และนาพาสงคมไทยไปสู

สังคมการบริโภคอาหารทปีลอดภยั รวมทงัเป็นทยีอมรับในระดบั

นานาชาติ



รมช.สธ.กล่าวต่อว่า โครงการอาหารปลอดภยั จะดาํเนินการตรวจสอบสาร

ปนเปือน ได้แก่ 

1. สารบอแรกซ์ 

ั2. สารกนัรา 

3. สารฟอกขาว 

4. สารฟอร์มาลนิ 

5. ยาฆ่าแมลง 

โ ่ ์6. สารโพล่าร์



ในอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ 
1. อาหารสด 
2. อาหารแปรรูป และ
3. อาหารปรุงสําเร็จ 
โดยการสุ่มตรวจสารปนเปือนในอาหาร ตลาด ร้านอาหาร และแผงลอย

จาํหน่ายอาหารทวัประเทศ



พบว่า ในปี 2554 อาหารมกีารปนเปือนสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกนัรา 

ป ปื ี ปี ปี
ยาฆ่าแมลง และนํามนัทอดซํา ลดลงจากปี 2553 โดย 
สารปนเปือนทตีรวจ

พบ (ร้อยละ)
ปี  2553 ปี 2554

์บอแรกซ์ 0.52 0.09
สารฟอกขาว 0.52 0.01สารฟอกขาว 0.52 0.01
สารกนัรา 0.72 0.25
ยาฆ่าแมลง 2.97 1.59

โ ่ ์สารโพล่าร์ 14.32 3.67



ความหมายของอาหาร
ตามพระราชบัญญตัอิาหาร พทุธศักราช 2522 ให้ความหมาย

ของอาหารไว้ว่าอาหาร คอื “ของกนิหรือเครืองคาํจุนชีวติ ได้แก่ ุ
วตัถุชนิดหนึงทคีนกนิ ดมื อม หรือนํา เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวธิีใด
หรือในรูปลกัษณะใดแต่ทงันีไม่รวมถงึยาวตัถุออกฤทธิต่อจติและู ุ ฤ
ประสาท หรือยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมาย ว่าด้วยการนีแล้วแต่
กรณ ีอาหารยงัหมายความรวมถงึวตัถุทีมุ่งหมายสําหรับใช้เป็นุ ุ
ส่วนผสมในการผลติอาหาร วตัถุเจอืปนอาหาร สี เครืองปรุงแต่ง
กลนิ รส ด้วย”



ตามความหมายของ  ทรวง เหลยีมรังสี (2535)

“สิงของ หรือวตัถุทใีช้บริโภคเพอืความอมิเอบิการเจริญเตบิโต 
และความคงอยู่ของชีวติในสภาวะปกต ิเป็นสิงของทีเข้าสู่
ร่างกายโดยทางปาก”   เมอือาศัยคาํจํากดันีอาจแบ่งอาหาร
ออกได้เป็น 2 ประเภท



ประเภทแรก  เป็นสิงของทมีรีูปร่างและลกัษณะทคี่อนข้างแน่นอน 
ั ็ ึ ็ ื ึ โ ั ไป ้ ใ ้อาจจะลกัษณะแข็ง กงึแขง็ หรือกงึเหลว โดยทวั ๆ ไปแล้วเราให้คาํ

จํากดัความว่าเป็นอาหารและใช้กบัอากปักริิยาของการบริโภคเข้าไป
ด้วยคาํว่า กนิ หรือ รับประทาน 

ประเภททีสอง เป็นเครืองดมื หมายถงึ อาหารทเีป็นของเหลว ทมีี
ระดบัความใส ความข้น หรือความหนืดแตกต่างกนั ในลกัษณะการระดบความใส ความขน หรอความหนดแตกตางกน ในลกษณะการ
บริโภคไม่จาํ เป็นต้องใช้ฟันมาบดเคยีว เป็นการกลนืได้เลย



อาหารตามความหมายของกองสุขาภบิาลอาหาร            
ักรมอนามย

“อาหารประเภทต่าง ๆ สารปรุงแต่งอาหาร นํา เครืองดมื
และนําแขง็ นมและผลติภัณฑ์จากนม”



การแบ่งประเภทของอาหารตามพระราชบัญญตัอิาหาร ญญ
พ.ศ. 2522 

1. อาหารควบคุมเฉพาะ หมายถึง อาหารทรีัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศใน      ราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นอาหารทีอยูุ่ ุ ู
ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน ผู้ทีได้รับอนุญาตผลิต       
หรือนําเข้าซึงอาหารเพอืจําหน่าย ในกรณีทีอาหารนันเป็นอาหารหรอนาเขาซงอาหารเพอจาหนาย ในกรณทอาหารนนเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะ จะต้องนํา อาหารมาขึนทะเบียนตํารับอาหาร
ี ่ ื ไ ้ ั ใ ํ ั ึ ี ํ ั ้ ึเสียกอน เมือได้รับใบสําคัญการขึนทะเบียนตํารับอาหารแล้วจึง

จะผลติหรือนําเข้าเพอืจําหน่ายได้



2 อาหารทีกาํหนดคณภาพหรือมาตรฐาน หมายถึง อาหารที 2.อาหารทกาหนดคุณภาพหรอมาตรฐาน หมายถง อาหารท
มใิช่เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ซึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ป ใ ิ ใ ้ ป็ ีสาธารณสุขประกาศในราชกจิจานุเบกษา ให้เป็นอาหารที
กาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานรวมทงัอาจจะกาํหนด
หลกัเกณฑ์เงอืนไข และวธิีการผลติเพอืจาํหน่ายนําเข้าเพอื
จําหน่าย หรือทจีําหน่ายด้วยกไ็ด้

3.อาหารทหี้ามผลติ นําเข้า หรือจําหน่าย หมายถึง อาหารที                 
ี ั ี ่ ป ใ ิทรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกจจา

นุเบกษา ให้เป็นอาหารทหี้ามผลติ นําเข้า หรือจําหน่าย



ั ไป ึ ี ใิ ่4. อาหารทัวไป หมายถึง อาหารทีมใิชอาหารควบคุมเฉพาะ อาหาร
ทกีาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารทีห้ามผลติ นําเข้า 
หรือจาํหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื

    4.1 อาหารทตี้องมฉีลาก หมายถึง อาหารทรีัฐมนตรีประกาศให้เป็นฐ
อาหารทตี้องมฉีลากแสดงทภีาชนะบรรจุ นอกเหนือจากอาหารทคีวบคุม
เฉพาะและอาหารทกีาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ซึงบังคบัการแสดงุ ฐ
ฉลากตามข้อกาํหนดอยู่แล้ว อาหารทตี้องมฉีลากแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คอื อาหารทกีาํหนดให้มฉีลากตามข้อกาํหนด ซึงต้องขออนุญาต ก่อนุญ
ผลติ / นํา เข้า และอาหารทกีาํหนดให้มฉีลากตามข้อกาํหนด ซึงยกเว้นไม่
ต้องขออนุญาตุญ



     4.2 อาหารอนื ๆ หมายถึง อาหารทัวไปทีมไิด้มปีระกาศกระทรวง
สาธารณสุขกาํหนดเกยีวกบัการแสดงฉลาก



สารปนเปือนในอาหาร คอือะไร..?
สารปนเปือนในอาหาร คอื  (Contaminants) หมายถึง 

ปี ปื ั โ ไ ่ ั ใ ่ ป็ ึ ิสารทปนเปอนกบอาหารโดยไมตงใจ แตเปนผลซงเกดจาก
กระบวนการผลติ  กรรมวธิีการผลติ  โรงงาน หรือสถานที
ผลติ  การดูแลรักษา การบรรจุ การขนส่งหรือการเกบ็รักษา 
หรือเกดิเนืองจากการปนเปือนจากสิงแวดล้อม ยงัรวมถงึหรอเกดเนองจากการปนเปอนจากสงแวดลอม    ยงรวมถง
ชินส่วนจากแมลง  สัตว์  หรือ สิงแปลกปลอมอนืด้วย 



วตัถุเจอืปนในอาหาร หมายถงึ อะไร
วตัถุเจอืปนในอาหาร (Food Additive) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบบัที 119 พ.ศ.2522 หมายถึง “วตัถุใดกต็ามทปีกติุ ุ
มไิด้ใช้เป็นอาหาร และไม่ได้ใช้เป็นส่วนประกอบทสีําคญัของ
อาหารไม่ว่าวตัถนันจะมคีณค่าทางอาหารหรือไม่กต็าม แต่ใช้เจอือาหารไมวาวตถุนนจะมคุณคาทางอาหารหรอไมกตาม แตใชเจอ
ปนในอาหารเพอืประโยชน์ทางเทคโนโลยใีนการผลติ การบรรจุ 

็ ั ื ่ ึ ี ่ ืการเกบ็รักษา หรือการขนสง ซึงมผีลตอคุณภาพหรือมาตรฐาน 
หรือลกัษณะของอาหาร”



วตัถเจอืปนในอาหารหากใช้ปริมาณมากเกนิไป กจ็ะทําให้เกดิวตถุเจอปนในอาหารหากใชปรมาณมากเกนไป กจะทาใหเกด
อนัตรายต่อร่างกาย หรืออาจจะได้รับพษิสะสมจากสารเคมบีาง

ิ ไ ้ ิ ่ ใ ้ ิ ั ั ่ ่ ไ ้ชนิดได้ และบางชนิดก่อให้เกดิอนัตรายกบัร่างกายอย่างรุนแรงได้ 
วตัถุเจอืปนในอาหารจึงเป็นอาหารทตี้องมกีารควบคุมหรือเป็น
อาหารควบคุมเฉพาะตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522

1 อนญาตให้ใช้ได้ในปริมาณทจีํากดั (กาํหนดปริมาณการใช้)1. อนุญาตใหใชไดในปรมาณทจากด (กาหนดปรมาณการใช)
2. ใช้ได้ตามปริมาณทเีหมาะสม (ไม่กาํหนดปริมาณการใช้)
3. ห้ามใช้ในอาหารเดด็ขาด



ประเภทวตัถุเจอืปน ห้ามใช้ในอาหาร ใช้ในปริมาณจาํกดั ใช้ได้ไม่จํากดั
ใ ้ ์ ป ใทาํให้อาหารกรุบกรอบ บอแรกซ์ นําปูนใส

ใช้ฟอกสีในอาหาร โซเดยีมไฮโปซัลไฟต์ ,
โซเดยีมไฮโดรซัลไฟต์

สารประกอบกลุ่มซัล
ไฟต์ ไบซัลไฟต์โซเดยมไฮโดรซลไฟต ไฟต ,ไบซลไฟต,             
เมตาไบซัลไฟต์

ทใีช้กนัเสีย กรดซาลซิัยลคิ,กรด กรดซอร์บิค,กรดเบน
บอร์ริค และบอแรกซ์ โซอคิ,กรดโปรพโิอนิค

,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ใ ้ โ ี ไ ั ิ ป ์ใช้แทนความหวานของ
นําตาล

โซเดยีมไซคลาเมต,         
ดลัซิน,สตวีโีอไซด์,ซัค
คาริน

ซัยบิทอล,แอสปาร์เทม

ทาํให้เนือสัตว์เปือยยุ่ย โซเดยีมคาร์บอเนต,         
บอแรกซ์

ดนิประสิว,ไนเตรท 
และไนไตรน์

ปาเปอนิ, โบริมิลนิ

์ ์ในอาหารอนืๆ เอลาร์,ฟอร์มาลนี,ดพิที
เร็ก



ประกาศของกระทรวงสาธารณสขเกยีวกบัวตัถเจอืปนทีณ ุ ุ
ห้ามใช้ในอาหาร ปี 2535
1) วตัถุเจือปนทใีช้ให้อาการกรุบกรอบ ไดแ้ก่ บอแรกซ์ เป็นสารเคมี

อนัตรายทถีูกนํา มาใช้ปรุงอาหารไหม้ ความเหนียว หรือกรุบกรอบ ทาํ
ให้รู้สึกอร่อยชวนน่ารับประทานเช่น ลูกชินปิงปองเด้งได้ แหนม หมูยอ 
ทอดมนั อาหารชุบแป้งทอดต่าง ๆ พวกถวัทอด ไก่ กุ้ง ปลาทอด กล้วย
แขก หรืออาหารประเภทผกั ผลไม้ดองต่าง ๆ หัวไชโป้ว ผกักาดดอง 
เรียกกนัหลายชือ เช่น นําประสานทอง หรือทคีนจีนเรียกว่าเผ่งเซ



2) วตัถุเจอืปนทใีช้ฟอกสีอาหาร ไดแ้ก่ โซเดยีมไฮโปซัลไฟต์ เป็นสารฟอกสีุ
อาหารหลายประเภทเพอืทาํ ให้อาหารดงักล่าวดูน่ารับประทานขนึ เช่นนํา
ตาลปิบททีาํจากนําตาลมะพร้าว ขงิซอย ถวังอก อาหารทะเลแห้งประเภท
ปลาหมกึตากแห้งต่าง ๆ 

3) วตัถเจอืปนทใีช้กนัเสีย ไดแ้ก่ สารกนับด เป็นสารประกอบเคมี หรือของ3) วตถุเจอปนทใชกนเสย ไดแก สารกนบูด เปนสารประกอบเคม หรอของ
ผสมของสารประกอบเคม ีทใีช้เตมิลงไปในอาหาร เพอืชะลอการเน่าเสีย 
หรือยดือายการเกบ็ของอาหาร สารกนับดยบัยงัหรือทาํลายจลนิทรีย์หรอยดอายุการเกบของอาหาร สารกนบูดยบยงหรอทาลายจุลนทรย
สารเคมทีหี้ามใช้ในอาหารทมีกัพบนํา มาใช้เป็นสารกนับูด ได้แก่กรดซาลิ
ซัยลคิ กรดบอริค และกรดบอแรกซ์ ซึงพบว่าสารดงักล่าวก่อให้เกดิซยลค กรดบอรค และกรดบอแรกซ ซงพบวาสารดงกลาวกอใหเกด
อนัตรายต่อผู้บริโภคคอื กรดซาลซิัยลคิซึงเป็นกรดค่อนข้างแรงพบว่า
สามารถทาํลายผนังกระเพาะอาหารได้สามารถทาลายผนงกระเพาะอาหารได



4) วตัถุเจอืปนทใีช้ความหวานแทนนําตาล วตัถุเจอืปนให้ความหวาน
แทนนําตาลหรือสารให้ความหวานเทยีม (Artificial Sweetening Agent) ( g g )
ได้แก่ สารทสีังเคราะห์ขนึมาโดยกรรมวธิีทางวทิยาศาสตร์ และมี
คุณสมบัตใิห้รสหวานคล้ายหรือเหมอืนนําตาลทรายทเีราบริโภค ซึงมทีงัุ
ชนิดทมีคีวามหวานใกล้เคยีงกบันําตาลทรายและมคีวามหวานนับเป็น
ร้อยหรือพนัเท่าของนําตาลทราย บางชนิดกก็่อให้เกดิพษิภยัต่อสุขภาพุ
ของผู้บริโภคได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศห้ามใช้ใส่ในอาหาร
ทุกชนิด รวมทงันํา เข้าสารเคมใีนราชอาณาจกัรด้วย ได้แก่ โซเดยีมไซุ
คลาเมต ดลัซิล และสตวีโิอไซด์



สารปนเปือนในอาหาร 6 ชนิดทกีระทรวงสาธารณสขห้ามใช้สารปนเปอนในอาหาร 6 ชนดทกระทรวงสาธารณสุขหามใช
เจือปนในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2540
1) สารเร่งเนือแดง (ซาลบูทามอล) เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์เป็นตัว

ยาสําคญัในการผลติยาบรรเทาโรคหอบหืด ช่วยในการขยายหลอดลม 
และช่วยให้กล้ามเนือหลอดลมคลายตวั แต่จะมผีลข้างเคยีงต่อหัวใจ 
ระดบันําตาลในเลอืด และกล้ามเนือโครงสร้างของร่างกาย พบว่า
เกษตรกรผู้เลยีงหมู มกีารนํา สารชนิดนีไปผสมในอาหารสําหรับเลยีง
หมู เพอืกระตุ้นให้หมูอยากอาหาร เร่งการเจริญเตบิโตของหมู ช่วย
สลายไขมนัและทาํ ให้กล้ามเนือขยายใหญ่ขนึทาํให้เนือหมูมปีริมาณ
เนือแดงเพมิมากขนึ เพราะจะทาํ ให้ได้ราคาดกีว่าหมูทมีชีันไขมนัหนา 



2) บอแรกซ์ หรืออาจเรียกชือวา่ ผงกรอบ นําประสานทอง ผงเนือนิมสาร
ข้าวตอก ผงกนับูดและเม่งแซหรือเพ่งแซ มลีกัษณะเป็นผง หรือผลกึสี
ขาว ไม่มกีลนิ มรีสขมเลก็น้อย ซึงกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กาํหนดให้เป็นวตัถุทหี้ามใช้ในอาหาร เพราะเป็นสารเคมทีนีํา มาใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมทาํแก้ว ใช้เป็น
ส่วนประกอบของยาฆ่าเชือ  ใช้เป็นสารฆ่าแมลง ใช้ทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้
ในการเชือมทอง ใช้ชุบและเคลอืบโลหะ และใช้ในการผลติถ่านไฟฉาย



3) ฟอร์มาลนิ เป็นชือทรี้จกัดใีนทางการค้าของ สารละลายฟอร์มาลดไีฮด์3) ฟอรมาลน เปนชอทรูจกดในทางการคาของ สารละลายฟอรมาลดไฮด
หรือทวีงการแพทย์ เรียกว่า “นํายาดองศพ” เป็นสารละลายที
ประกอบด้วยแก๊สฟอร์มาลดไีฮด์ประมาณร้อยละ 37 ละลายอย่ในนํา และประกอบดวยแกสฟอรมาลดไฮดประมาณรอยละ 37 ละลายอยูในนา และ
มเีมทานอลปนอยู่ด้วยประมาณ 10 – 15 % ลกัษณะเป็นของเหลวใสไม่มี
สี แต่มกีลนิฉนเฉพาะตวั ใช้ในอตสาหกรรมผลติเคมภีณัฑ์พลาสตกิ สิงส แตมกลนฉุนเฉพาะตว ใชในอุตสาหกรรมผลตเคมภณฑพลาสตก สง
ทอ ใช้ในการรักษาผ้าไม่ให้ย่นยบั เป็นต้น หรือใช้ในทางการแพทย์เป็นยา
ฆ่าเชือโรค ฆ่าเชือรา และเป็นนํายาดองศพ พบว่ามกีารนํา สารฟอร์มาลนิฆาเชอโรค ฆาเชอรา และเปนนายาดองศพ พบวามการนา สารฟอรมาลน
มาผสมในอาหาร เพอืให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสียง่าย และเกบ็รักษา
ได้นานไดนาน



4) สารกนัรา หรือ สารกนับูด รู้จกัในชือกรดซาลซิิลคิ เป็นกรดทมีอีนัตราย
ต่อร่างกายมาก พบว่ามผี้ผลติอาหารบางรายนํา มาใส่เป็นสารกนัเสียในตอรางกายมาก พบวามผูผลตอาหารบางรายนา มาใสเปนสารกนเสยใน
อาหารแห้ง เพอืป้องกนัเชือราขนึ และให้เนือของผกัผลไม้ทดีองคงสภาพ
เดมิน่ารับประทาน ไม่เละง่ายเดมนารบประทาน ไมเละงาย



5) สารฟอกขาว หรือสารโซเดยีมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium Hydrosulfite)5) สารฟอกขาว หรอสารโซเดยมไฮโดรซลไฟต (Sodium Hydrosulfite)
หรือผงซักมุ้ง เป็นสารเคมทีใีช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห และอวน 
พบว่ามผี้ค้าบางรายนํา มาใช้ฟอกขาวในอาหารเพอืให้อาหารมคีวามขาวพบวามผูคาบางรายนา มาใชฟอกขาวในอาหารเพอใหอาหารมความขาว
สดใสน่ารับประทานและดูใหม่อยู่เสมอ ซึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

6) สารเคมกีาํจดัศัตรพชื หรือทเีรียกกนัทวัไปว่า “ยาฆ่าแมลง” นัน ปัจจบัน6) สารเคมกาจดศตรูพช หรอทเรยกกนทวไปวา “ยาฆาแมลง” นน ปจจุบน
พบว่ามกีารใช้ในการปราบศัตรูพชืมากขนึเพอืช่วยเพมิผลผลติในการ
เพาะปลก สารปราบศัตรพชืมหีลายชนิด เช่น สารฆ่าหญ้าและวชัพชื สารเพาะปลูก สารปราบศตรูพชมหลายชนด เชน สารฆาหญาและวชพช สาร
ฆ่าแมลง และสารฆ่าเชือรา การใช้สารเคมเีหล่านีอาจใช้ในระหว่างการ
เพาะปลก ขณะทพีชืกาํลงัเจริญเติบโต หลงัการเกบ็เกยีว หรือระหว่างการเพาะปลูก ขณะทพชกาลงเจรญเตบโต หลงการเกบเกยว หรอระหวางการ
เกบ็รักษาและอนื ๆ ซึงเกษตรกรบางคนใช้ในปริมาณมากเกนิไป จนทาํ ให้
อาจตกค้างมากบัอาหารอาจตกคางมากบอาหาร



วนันีเรามารู้จกัสารปนเปือนในอาหาร  5 ชนิด

1. บอแรกซ์

2. สารกนัรา (กรดซาลิซิลิค)

3. สารฟอกขาว(โซเดียมไฮโดรซลัไฟต)์

4. ฟอร์มาลิน

5. และ สารตกคา้งยาฆ่าแมลง     

          



บอแรกซ์บอแรกซ

ป็ ีเป็นผงสีขาว

ไ ่ ี ิไม่มกีลนิ

มรีสขมเลก็น้อยมรสขมเลกนอย

ใช้ในอตสาหกรรมการทาํแก้วเพอืให้ทนความร้อน, ใชในอุตสาหกรรมการทาแกวเพอใหทนความรอน, 

ใช้ประสานในการเชือมทอง 

เพ่งแซ  เม่งแซ  ผงกรอบ  ผงกนับูด  นําประสานทอง



อนัตรายต่อสขภาพร่างกายอนตรายตอสุขภาพรางกาย

เป็นพิษต่อไต และ เปนพษตอไต และ 

สมอง

มอีาการ  คอื  อ่อนเพลยี  อาเจยีน  ปวดหัว  เบืออาหาร  

ท้องร่วง  เยอืตาอกัเสบ  และอาจตายได้



อนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย

ผู้ใหญ่  ได้รับสารบอแรกซ์  15  กรัมู ญ
และ  เดก็ ได้รับ  5  กรัม  5

จะทาํให้อาเจยีนเป็นเลอืดจะทาใหอาเจยนเปนเลอด 
และถงึแก่ชีวติได้ ภายใน 3 4 ชมและถงแกชวตได ภายใน 3-4 ชม.



กฎหมาย
สารห้ามใช้ในอาหาร
ผู้ใดฝ่าฝืน ปรับไม่เกนิ  20,000  บาท
ฉลากต้องมขี้อความ

์ ้ ใ ้ ใ“บอแรกซ์อนัตรายห้ามใช้ในอาหาร”



อาหารทมีกัตรวจพบว่ามบีอแรกซ์อาหารทมกตรวจพบวามบอแรกซ

ลูกชิน หมูบด ทอดมนั

ทบัทิมกรอบ ลอดช่อง ผกั ผลไมด้อง



ั ิ ั ิสารกนัรา (กรดซาลซิัยลคิ)
เป็นกรดเปนกรด

ยบัยงัเชือจุลนิทรีย์ุ

แต่ห้ามใช้กบัอาหาร
กรดซาลซิิลคิ

มกัใส่ในอาหารหมกัดอง



อนัตรายต่อสุขภาพร่างกายุ

อ่อนเพลีย  วงิเวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ ระคายเคือง

กระเพาะอาหาร

หอือ
ลาํไส้

มีไขข้ึนสูง

หูออ

ผวิหนงัเป็นผนืแดง



อนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย

ถ้าได้รับกรดซาลซิิลคิจนมคีวามเข้มข้นใน

ื ึ ่ ืเลอืดถงึ  25 – 35  มก. ต่อ  เลอืด  100  มล.   

จะมอีาการ หออื  มไีข้   และอาจถงึตายได้จะมอาการ หูออ  มไข   และอาจถงตายได



อาหารทมีกัตรวจพบว่ามสีารกนัราอาหารทมกตรวจพบวามสารกนรา
ผกั ผลไมด้อง ต่างๆ ปลาส้ม  ปลาทูเคม็  



ฟ โ ี ไ โ ั ไฟ ์สารฟอกขาว (โซเดยีมไฮโดรซัลไฟต์)

หรือเรียก  ผงซักมุ้ง

ใชฟ้อกแห-อวน ใหข้าว

แอบใส่ในอาหารใหข้าว

หา้มใส่ในอาหาร



อาหารทมีกัตรวจพบว่ามสีารฟอกขาวอาหารทมกตรวจพบวามสารฟอกขาว
ถวังอก กระทอ้นดอง ขงิซอยถวงอก กระทอนดอง ขงซอย

นาํตาลมะพร้าว

ทุเรียนกวน ยอดมะพร้าว



อนัตรายต่อสขภาพร่างกายอนตรายตอสุขภาพรางกาย

ผวิหนงัอกัเสบ แดง ปวดศีรษะรุนแรง
ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร

ผวหนงอกเสบ แดง ุ

เจบ็ แน่นหนา้อก ช็อค หมดสติ



อนัตรายของสารฟอกขาวอนตรายของสารฟอกขาว

หากบริโภคเกนิ 30 กรัม ความดนัโลหิต
่ ็ ใ ้ ่ ป็ ื ัลดลงอย่างรวดเร็ว จะทาํให้ถ่ายเป็นเลอืด  ชัก 

ช็อก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และชอก  หมดสต  หายใจไมออก  ไตวาย และ
เสียชีวติในทีสุด ุ



ิ ี ี ี ฟวธิีการหลกีเลยีงสารฟอกขาว

หลีกเลียงอาหารทีขาวมากเกินไปหลกเลยงอาหารทขาวมากเกนไป

ืหรือ ขาวผดิธรรมชาติ





ฟอร์มาลนิฟอรมาลน

นํายาดองศพ
ใชฆ้่าเชือโรค/ดองศพ

ไ ้ระเหยได้

มีกลินฉุน  แสบจมูก



อาหารทมีกัตรวจพบฟอร์มาลนิอาหารทมกตรวจพบฟอรมาลน
อาหารทะเลสด ผกั ผลไม ้ สด

สไบนาง (ผา้ขีริวสีขาว) เห็ดสด



สไบนาง (ผา้ขีริวสีขาว)สไบนาง (ผาขรวสขาว)



อนัตรายต่อสขภาพร่างกายอนตรายตอสุขภาพรางกาย

ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
ปวดศีรษะ

้ปวดทอ้งรุนแรง

ชกั  ช็อค  หมดสติ



่ผลกระทบต่อสุขภาพ
ถา้รับประทาน   30 – 60 มลิลลิติร  จะ
ทาํใหเ้กิดอาการปวดทอ้งรุนแรง   
อาเจียน  ทอ้งเดิน    หมดสติ และ
ี ี ิเสียชีวติ



ยาฆ่าแมลง/สารพษิตกค้างยาฆาแมลง/สารพษตกคาง

     สารพิษตกค้าง หมายถงึ  วตัถุอนัตราย
ทางการเกษตร หรอื สงิปลอมปนในวตัถุุ
อนัตรายทางการเกษตรทมีคีวามเป็นพษิ ซงึ 
ปนเปือน หรอืตกคา้งในอาหารปนเปอน หรอตกคางในอาหาร

ใ์ ใ ้ ้มีจดุประสงคใ์นการใช้เพือ  ป้องกนั  ทาํลาย  

ขบัไล่ หรือควบคมุศตัรพูืช หรือสตัว ์ทีไม่พึงุ ู

ประสงค์



อาหารทีมกัตรวจพบยาฆ่าแมลง/สารพษิตกค้างอาหารทมกตรวจพบยาฆาแมลง/สารพษตกคาง
ผกั และ ผลไม้

ธญัพชื ต่างๆ

อาหารตากแหง้บางชนิด เชน่ ปลาทเคม็   เนือแหง้อาหารตากแหงบางชนด เชน ปลาทเูคม   เนอแหง



อนัตรายต่อสขภาพร่างกายอนตรายตอสุขภาพรางกาย

เกดิพษิสะสม เป็นปญัหาเรอืรงัญ

เป็นอนัตรายต่อระบบสมองและประสาท เชน่ 
ความจาํเสอืม  สมาธสินั เป็นตน้

เป็นพษิต่อตบั และ ไต

รบกวนระบบภมคิม้กนัของรา่งกาย
ต่อมใต้สมอง

รบกวนระบบภมูคมุกนของรางกาย

กระทบต่อตอ่มไรท้อ่ (ฮอรโ์มน)

็ ็ ั ์เป็นสารก่อมะเรง็ และสารก่อกลายพนัธุ์

ทาํใหท้ารกในครรภพ์กิาร



ระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย
1. ต่อมใตส้มอง 

2. ต่อมใตส้มอง

3. ต่อมเพศ

4. ต่อมไทรอยด์

5. ต่อมพาราไทรอยด*์
6. ต่อมไธมสั

ไ *7. ต่อมหมวกไต*
8. ต่อมตบัอ่อน*



้ในสารพิษตกคา้ง  พบวา่...

เป็นสารพษิในกลุ่มฟอสเฟต และคาร์บาเมทุ
สารพษิตกค้างส่วนใหญ่มผีลกระทบต่อระบบ
ประสาท
ถ้าได้รับพษิ 2 ชนิด รวมกนัขนึไป จะยงิทาํให้
เกดิพษิสะสมสง/เสริมฤทธิกนั(1 000 เท่า)เกดพษสะสมสูง/เสรมฤทธกน(1,000 เทา)



วธิีการล้างผกั/ผลไม้ ลดสารพษิตกค้างวธการลางผก/ผลไม ลดสารพษตกคาง
1 ใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟ) 1 ชอ้น1. ใชโซเดยมไบคารบอเนต (ผงฟ)ู 1 ชอน

โต๊ะ ผสมนาํอุ่น 1 กะละมงั (20 ลิตร) แช่

นาน 15 นาทีจะช่วยลดปริมาณสารพิษลงนาน 15 นาทจะชวยลดปรมาณสารพษลง

ได ้90 – 92%

2. ใชน้าํส้มสายชู (5%) ประมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมนาํ 1 กะละมงั แช่นาน 

30 45 นาที แลว้ลา้งออกดว้ยนาํสะอาด ปริมาณสารพิษทีลดลงดว้ยวธิีนี30 -45 นาท แลวลางออกดวยนาสะอาด ปรมาณสารพษทลดลงดวยวธน

คือ 60 – 84%



วธิีการล้างผกั/ผลไม้ ลดสารพษิตกค้าง (ต่อ)วธการลางผก/ผลไม ลดสารพษตกคาง (ตอ)

3. ลา้งผกัโดยใหน้าํไหลผา่น ใชม้ือช่วยคลีใบผกั นาน 2 นาที วธิี

นีลดปริมาณสารพิษลงได ้ 50 - 63%%



วธิีการล้างผกั/ผลไม้ ลดสารพษิตกค้าง (ต่อ)วธการลางผก/ผลไม ลดสารพษตกคาง (ตอ)

4. ตม้หรือลวกผกัดว้ยนาํร้อน ปริมาณสารพษิที

ลดลงคือ 48 – 50%



ั ี.....สวสดี.....



์การตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง อาหาร

้ ี ้ด้วย ชดุทดสอบทีสามารถสร้าง

้ ไ ้ด้วยตนเองได้



ขนัตอนการใช้ชดทดสอบุ ส

บอแรกซบอแรกซ



ื่ ีชือสารเคมี

นํายาทดสอบบอแรกซ ์ คอื  สารละลาย HCl  เจอื
จางจาง

กระดาษขมิน   ม ีสารเคอรค์มูนิ (Cercumin)



ขนัตอนการทดสอบ

1   สับตวัอย่างให้เป็นชินเลก็ๆ  เท่าหัวไม้ขดีไฟ

ขนตอนการทดสอบ

1.  สบตวอยางใหเปนชนเลกๆ  เทาหวไมขดไฟ



2.  ตกัตวัอย่าง  1  ช้อน ใส่ในถ้วยพลาสติก



3.   เติมนํายาทดสอบบอแรกซจ์นแฉะ

            

      แล้วกวนให้เข้ากนั      แลวกวนใหเขากน

      



4.  จ่มกระดาษขมิน  ให้เปียกครึงแผนุ่



5.  วางกระดาษขมิ้นบนจานกระเบื้องหรือแผน
กระจก

   แล้วนําไปวางกลางแดดนาน     10   นาที

32
1
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ขนัตอนการใช้ชุดทดสอบุ

กรดซาลซิิลคิกรดซาลซลค



ชือ่สารเคมี
นํายาทดสอบ 1  คอื  สารละลายกรดซาลซิลิคิ

นํายาทดสอบ 2  คอื  สารละลายเฟอรร์คิคลอไรด ์
(FeCl )(FeCl3)



ขนัตอนการทดสอบ
1. เทนําผกัดองใส่ในถ้วย  เบอร ์1  และ  

เบอร ์ 2    ถ้วยละ  5  มิลลิลิตร

1 2

5  ml



2.  หยดนํายาซาลิซ◌ิลิค  1  ลงในถ้วยเบอร ์ 2

      จาํนวน  1 มลิลลิติร  หรือ 10  หยด      จานวน  1 มลลลตร  หรอ 10  หยด

22
นํายา

ทดสอบซาลิ

ซ◌ิลิค 1



3.  เติมนํายาซาลิซ◌ิลิค  2  ลงทงัสองด้วย

     ถ้วยละ  1  หลอด  (1 มลิลลิติร)     ถวยละ  1  หลอด  (1 มลลลตร)

2
นํายาทดสอบ

1
ซาลซิ◌ิลคิ 2



ถ้วยที  1  มี สีเหมือน  ถ้วยที  2

แสดงวา่ มกีรดซาลซิิลคิแสดงวา มกรดซาลซลค

1 2



ถ้วยที  1  มี  สีไม่เหมือน  ถ้วยที  2    

แสดงวา่  ไม่ม ีกรดซาลซิิลคิแสดงวา  ไมม กรดซาลซลค

1 2



ภาพมุมบน  เมื่อคอยๆหยดน้ํายาทดสอบทีละ
หยด

สาร

เปลียนเป็นเปลยนเปน

โทนสีม่วงดาํ



ขนัตอนการใช้ชุดทดสอบุ

โซเดยีมไฮโดรซัลไฟต์โซเดยมไฮโดรซลไฟต



ชือสารเคมี

ํ โ ี ไ โ ั ไฟ ์ ืนํายาทดสอบโซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์ คอื..  

สารละลายคอปเปอรซ์ลัเฟตสารละลายคอปเปอรซลเฟต

(CuSO4.5H2O) 



ขนัตอนการทดสอบ
1.  เทตัวอยางของเหลว ลงในถวยยา  5   
ขนตอนการทดสอบ

มิลลิลิตร 



2. ตวัอย่างเป็นของแขง็

-  ตกัตวัอย่าง ครึงช้อนชา ใส่ในถ้วยพลาสตกิ

-  เตมินําสะอาดประมาณ  10  มลิลลิติร

-  บดตวัอย่างให้แตก



้   3.หยดน้ํายาในขวดหยด  จํานวน  1 – 3

หยด           แล้วเขยาใหเขากันหยด           แลวเขยาใหเขากน   



สารละลายเปน   สีเทา – ดํา

มีสารฟอกขาว
ประเภทโซเดยีมไฮโดรซัลไฟตเจือปน



สารละลายเป็น  สีเขียว

มีสารฟอกขาวทีอนุญาตให้ใช้



ี ้ ่สารละลายเป็นสีฟ้าอ่อน

ไม่มีสารฟอกขาวไมมสารฟอกขาว



ร ดบัสีในการทดสอบหาโซเดยีมซัลไฟต์ระดบสในการทดสอบหาโซเดยมซลไฟต

ไ ่ ่ ่ ่ไม่ผา่น     ผา่น     ผา่น



ขนัตอนการใช้ชุดทดสอบุ

ฟอร์มาลนิฟอรมาลน



ฟอร์มาลนิฟอรมาลน



ช่ื่อสารเคมี
นํายาฟอรม์าลนิ 1  คอื สารละลาย Phynylhydrazine hydrochloride
(C H ClN )(C6H9ClN2)

นํายาฟอรม์าลนิ 2  คอื สารละลาย Potssium  hexacyanoferrate
(K Fe(CN ))(K4Fe(CN6))

นํายาฟอรม์าลนิ 3  คอื สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ (HCl conc.)



ั  ปตัวอยางเปนของเหลว   

-  เทนําแช่อาหารลงในขวดที  1   

   จาํนวนครึงขวด   จานวนครงขวด

-  ปิดฝาจกให้สนิท  เขย่าให้ละลาย  ปดฝาจกุใหสนท  เขยาใหละลาย



ั  ป ็ตัวอยางเปนของแข็ง   

  ใช้นําสะอาดประมาณ  1  ช้อนโตะ๊              

ล้างตวัอย่าง

้ ใ  เทนําล้างลงในขวดที  1   จาํนวนครงึขวด

ิ ใ ้ ิ ่ ใ ้  ปิดฝาจกุให้สนิท  เขย่าให้ละลาย



วิธีการใชชุดทดสอบ

   เทสารละลายจากขวดที 1  ลงในขวดที  2          เทสารละลายจากขวดท 1  ลงในขวดท  2       

ปิดฝาจกุให้สนิท   เขย่าให้ละลายุ

   ถ่ายสารละลายจากขวดที  2  ลงในขวดที  3



ขวดที 2
ขวดที 1 ขวดที 3

อ่านผลท ีขวดท ี3



การอานผล

ถ้าสารละลายเป็น  สีชมพ  ถึง  สีแดงถาสารละลายเปน  สชมพ ู ถง  สแดง

แสดงว่า   มีฟอรม์าลิน  ปนอย่ในแสดงวา   มฟอรมาลน  ปนอยใูน
ตวัอย่าง






