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ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ  
 ๑. อาหารเปนปจจัยที่สำคัญตอการดำรงชีวิต การไดรับอาหารท่ีดีสงผลโดยตรงตอสุขภาวะของแตละคน 

จากการศึกษาพบวาโรคที่เปนปญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยเรา เชน โรคหัวใจ มะเร็ง  ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน หลอดเลือดสมอง  ไขมันในเลือด ฯลฯ มีสาเหตุมาจากลักษณะการดำรงชีวิตซึ่งอาหารก็เปนสาเหตุ

สำคัญอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคมะเร็ง พบวาอาหารเปนสาเหตุที่มีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ ๓๕ 

เมื่อเทียบกับปจจัยอื่น ๆ๑  

 ๒. ในปจจุบันมีความนิยมรับประทานอาหารประเภททอด เชน ไกทอด ลูกชิ้นทอด ปาทองโก กลวย

ทอด ฯลฯ เปนประจำและมีแนวโนมมากขึ้นโดยในแตละปคนไทยบริโภคน้ำมันพืชกวา ๘๐๐,๐๐๐ ตัน๒ ยัง

ไมนับรวมน้ำมันจากสัตวเชน น้ำมันหมูหรือน้ำมันไก และพบวาเปนการซื้ออาหารทอดจากรานคาที่ประกอบ

อาหารในหลายลักษณะตั้งแตรานคาตามขางทาง รานของทอดในตลาดจนถึงตามศูนยการคาตาง ๆ ซึ่งขอเท็จจริง

การใชน้ำมันทอดอาหารของผูประกอบการทุกระดับเปนน้ำมันที่นำกลับมาทอดซ้ำไปเรื่อย ๆ จะเปลี่ยนหรือเติม

น้ำมันใหมเพ่ือรักษาคุณลักษณะอาหารเทานั้นซึ่งก็จะอาศัยหลักการสังเกตอยางงาย ๆ เชน น้ำมันที่ใชทอดอาหาร

มีสีดำคล้ำ  ควันดำ หนืด  เหม็นไหม  และเปนฟอง  เปนเกณฑประกอบในการเปลี่ยนน้ำมัน  

 ๓. จากการศึกษาพบวาในการทอดอาหารนั้น นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดขึ้นกับ

น้ำมันแลวยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นดวย ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี 

ประกอบดวย ชนิดของน้ำมัน ประเภทอาหาร ภาชนะทอดอาหาร ระดับความรอน ระยะเวลาที่ทอดอาหาร 

และ จะมีสารพิษเกิดขึ้นในน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ๓  ไดแก สารโพลาร (Polar compounds) เปนสาเหตุ

ทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง และสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic aromatic 

hydrocarbons; PAHs) ซึ่งเปนสารกอใหเกิดโรคมะเร็ง ผลการศึกษาโดยคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย

ขอนแกน๔ แสดงใหเห็นวาปริมาณสารโพลารที่เกิดข้ึนในน้ำมันขณะทอดอาหารมีความสัมพันธกับการเกิดสาร 

PAHs ดวย กลาวคือเมื่อทดลองหาปริมาณสารท้ังสองกลุมในน้ำมัน พบวาในขณะที่มีสารโพลารต่ำ ๆ จะ

ไมพบสาร PAHs แตเมื่อสารโพลารเพิ่มสูงขึ้นก็จะเริ่มพบสาร PAHs ปริมาณสูงดวย สรุปไดวาสารพิษเหลานี้

เกิดขึ้นในน้ำมันขณะทอดอาหารและเมื่อทดสอบความเปนพิษตอเซล (Hep G2 cell line) จะพบวาน้ำมัน

เสื่อมสภาพท่ีมีคาสารโพลารสูงและพบสาร PAHs มีผลทำใหอัตราการรอดชีวิตของเซลลดลงและแสดงผลตอ

ความผิดปกติของเซล อยางมีนัยสำคัญ  ดังนั้นอาหารท่ีทอดจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพท่ีมีสารสารพิษเหลานี้ 

ผูบริโภคอาหารมีความเสี่ยงที่จะเปนโรครายสูงข้ึนดวย ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพบวา การเติมน้ำมัน

ใหมลงในน้ำมันทอดอาหารท่ีใกลเส่ือมสภาพ จะเรงใหน้ำมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค

จึงตองเปลี่ยนน้ำมันใหมทุกครั้งที่พบวาน้ำมันทอดซ้ำใกลเส่ือมสภาพ โดยหามมิใหเติมน้ำมันใหมลงไปอีก 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ 
 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
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 ๔. จากอัตราปวยของผูปวยตามกลุมสาเหตุที่สำคัญทั้งประเทศ๕ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง ๒๕๕๒ 

โรคมะเร็ง มีอัตราปวยเปน ๑๐๗.๐๕, ๑๑๔.๓, ๑๒๔.๓๘, ๑๓๐.๗๗, ๑๓๔.๒๑, และ ๑๓๓.๑ คนตอแสน

ประชากร ตามลำดับ แมวาโรคมะเร็งจะมีอุบัติการณนอย แตก็เปนสาเหตุการตายของคนไทยลำดับหนึ่ง 

(ป ๒๕๕๑ มีอัตราตายเปน ๗๒.๙ คนตอพันประชากร) และพบวามะเร็งลำไสใหญและทวารหนักพบไดบอย

เปนลำดับที่สี่ ของอุบัติการณเกิดมะเร็งในทั้งเพศชายและเพศหญิง (๑๑.๓๐ และ ๗.๙ ตามลำดับ) นอกจากนี้

สาร PAHs  ซึ่งเปนสารกอมะเร็งนั้นพบทั้งในน้ำมันที่เส่ือมสภาพและในไอที่ระเหยขณะทอดอาหาร โดยจะ

เปนอันตรายตอผูบริโภคและผูประกอบการอาหาร  สอดคลองกับรายงานทางระบาดวิทยาที่ศึกษาพบวา แม

บานหญิงชาวจีนและไตหวันที่ไมสูบบุรี่ ประกอบอาหารท่ีใชน้ำมันและเกิดควันคลุงกระจายเปนประจำและตอง

สูดดมเปนเวลานาน  มีอุบัติการณเปนโรคมะเร็งปอดสูงอยางมีนัยสำคัญ๖ 

 ๕. สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลารในน้ำมันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจำหนาย ใหมีปริมาณสาร

โพลารไดไมเกินรอยละ ๒๕ ของน้ำหนัก และที่ผานมาแมวาจะมีการนำเสนอทางวิชาการในเรื่องอันตรายจาก

น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ แตภาครัฐยังไมมีนโยบายและมาตรการในระดับประเทศที่ครอบคลุมการแกปญหา

บูรณาการผูรับผิดชอบทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุข  โดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหนาที่โดยตรงที่จะรวมกันตรวจหาสารโพลารในน้ำมัน มีวิธีมาตรฐาน

ในการตรวจวิเคราะหที่ใชเทคนิคแกสโครมาโตกราฟ แตในทางปฏิบัติก็เปนไปไดยากและไมคุมคาหากทุกตัวอยาง

น้ำมันทอดอาหารในประเทศไทยตองตรวจโดยวิธีมาตรฐาน จึงมีการนำเคร่ืองมือที่ใชคัดกรองคุณภาพของ

น้ำมันทอดจากตางประเทศ คือเทคนิค TLC และเครื่องวัดประจุ Electrode แตมีราคาแพงและมีขอจำกัด

การใชงานคือ ความไมสะดวกในการใชงาน และภาระคาใชจายการสอบเทียบเคร่ืองมือ กรมวิทยาศาสตรการ

แพทยในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะหโดยตรงไดพัฒนาชุดทดสอบสารโพลารในน้ำมันทอด

ซ้ำอยางงายข้ึนเพื่อใหประชาชนและผูประกอบการรานอาหารไดตรวจสอบวา ควรจะตองเปลี่ยนน้ำมันใหม

เมื่อไร โดยชุดทดสอบนี้มีความแมนยำถึงรอยละ ๙๙.๒ และรูผลภายในเวลา ๓ นาที นักเรียนหรืออาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ก็สามารถทำได ที่สำคัญคือราคาประหยัด เพียง ๒๐ บาท ตอการทดสอบ ๑ ครั้ง  

องคกรที่เริ่มมีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)   

 ๖. แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยที่ ๗ (อุบลราชธานี) ไดจัดใหมีโครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ เพ่ือสรางความตื่นตัวในทุกภาคสวน

และขับเคลื่อนใหเกิดการเปล่ียนแปลงคุมครองสุขภาพประชาชนในสังคมไทย โดยวางกรอบการดำเนินงาน

เอาไว ๕ ดานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังนี้ (๑) ภาคีวิชาการ (๒) ภาคีปฏิบัติการ (๓) ภาคีกำหนดนโยบาย (๔) 

ภาคีสนับสนุนการปฏิบัติการ และ (๕) ภาคีการสื่อสารสังคม  ไดดำเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นหลายแหงซึ่งเปนภาคีหลักที่สำคัญของสังคมไทยมีบทบาทโดยตรงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ใหตระหนักถึงสถานการณและความสำคัญของปญหากำหนดงานปฏิบัติการปองกัน แกไข จัดการอยางครบ

วงจรในพื้นที่ มีการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพความปลอดภัยของน้ำมันทอดอาหารของผูประกอบการ  การ

จัดการใหน้ำมันเส่ือมสภาพไปสูการผลิตไบโอดีเซลเพื่อตัดวงจรน้ำมันเสื่อมสภาพไมใหเขามาในวงจรอาหาร

โดยการไปกรองและฟอกสีกลับมาขายและยังเปนพลังงานทดแทน หากน้ำมันเสื่อมสภาพท้ังหมดของประเทศ

ถูกจัดการดวยแนวทางน้ีจะมีแหลงพลังงานทดแทน ใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตการเกษตรที่มีรอบต่ำไดดี 
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ไมนอยกวา ๑๐๐ ลานลติรตอป จากการศึกษาของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี เปรยีบเทียบ

ประสิทธิภาพและการสึกหรอของเครื่องยนตดีเซลรอบต่ำสูบเดียว ระหวางการใชน้ำมันดีเซลและการใชไบโอ

ดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันที่ผานการทอดอาหารแลว พบวา เคร่ืองที่ใชไบโอดีเซลฯใหแรงบิดลดลงเล็กนอย แตยัง

อยูในเกณฑมาตรฐาน การสึกหรอที่ไมแตกตางกับเครื่องยนตที่ใชน้ำมันดีเซล และกอมลพิษนอยกวาทั้งแกส

คารบอนมอนไดออกไซดและแกสคารบอนมอนออกไซด  การสนับสนุนการผลิตและใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน

จะสามารถลดการใชเช้ือเพลิงการเกษตรของประเทศไดระดับหนึ่งและยังใชเครื่องยนตที่มีรอบความเร็วสูง 

เชน รถขนขยะไดดวย การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนก็มีองคความรูและผูเชี่ยวชาญของประเทศท่ีจะสามารถ

ใหคำแนะนำสนับสนุนผูที่มีความสนใจ เริ่มตั้งแตเคร่ืองทำไบโอดีเซลสำหรับการผลิตครั้งละ ๕-๑๐ ลิตรไป

จนถึงขนาด ๑๐๐ ลิตร หรือการผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรม (ไบโอดีเซลชนิดเมธิลเอสเธอรของกรด

ไขมัน) ท่ีสามารถใชเปนเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็วสำหรับรถยนตดีเซลก็ได  

 ๗. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนของแผนงานคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดศึกษาสถานการณและพฤติกรรมการใชน้ำมันทอดซ้ำใน

ประเทศไทย๗ โดยมีกลุมเปาหมายสองกลุมคือ กลุมผูบริโภค และผูประกอบการ ดำเนินการ ทั้งสี่ภาคทั่ว

ประเทศ จำนวน ๘ จังหวัด (ลำปาง พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา 

ภูเก็ต) และ ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการเก็บขอมูลกระจาย

ในพื้นที่ ๓ ระดับ  คือเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวมทั้งสิ้น ๕,๒๙๙ ตัวอยางทั่วประเทศ  

ไดขอสรุปสำคัญ ดังนี้  

    ๗.๑  ผูประกอบการอาหาร และผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอันตรายของน้ำมันเสื่อม

สภาพนอยมาก   

    ๗.๒ ในสถานการณน้ำมันทอดอาหารราคาปกติและไมขาดแคลนพบวา น้ำมันทอดอาหารเสื่อมสภาพ 

รอยละ ๓๔  และชวงเวลาที่น้ำมันแพงและหาซื้อไดยาก ในเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ผลการศึกษาอยาง

เรงดวนพบ น้ำมันที่เสื่อมสภาพมากกวา รอยละ ๖๐  

    ๗.๓  จากการสำรวจพฤติกรรมของประชาชนที่ประกอบอาหารทอด มีการทิ้งน้ำมันที่ไมใชแลวลง

ในทอระบายน้ำซึ่งเปนสาเหตุทำใหทออุดตันสงผลกระทบใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม สวนผูประกอบการมีการนำ

น้ำมันเสื่อมสภาพไปขายใหกับผูรับซื้อน้ำมันเกาโดยไมทราบแนชัดวานำไปจัดการตออยางไร 

 ๘. จากการสำรวจของ กรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายคุมครองผูบริโภคที่ปฏิบัติการในพื้นที่ 

พบวาน้ำมันที่เสื่อมสภาพแลวมีการนำไปใชในทางที่ไมถูกตองดังนี้   

      -  นำไปฟอกสีใหใสและใสถุงพลาสติกไมมีฉลาก ซึ่งรูจักกันในช่ือ “น้ำมันลูกหมู” แลวนำกลับ

มาจำหนายใหกับผูบริโภคตามตลาดนัด และตลาดสด  

      -  น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ ที่มีสีดำ และความหนืดมากมีการนำไปทาเสนกวยเตี๋ยว 

 ๙. ปจจุบันมีการโฆษณาเครื่องกรองน้ำมันทอดอาหารและสารกรอง แมกนีเซียมซิลิเกต เพื่อปรับปรุง

น้ำมันเสื่อมสภาพใหมีความใสและนำมาใชทอดอาหารตอไป  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๗ อุบลราชธานี 

และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดศึกษาประสิทธิภาพของแมกนีเซียมซิลิเกตตอคุณภาพของ

น้ำมันทอดซ้ำพบวาสารดังกลาวสามารถลดสารโพลารไดเล็กนอยแตไมสามารถกำจัดสาร PAHs ได ซึ่งขณะนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมิไดอนุญาตใหใชสารดังกลาว 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๐๔

  ๑๐. ดังนั้น การดำเนินการเพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากพิษภัยของน้ำมันทอดซ้ำที่ดีที่สุด

คือ ผูประกอบการตองเปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารกอนเส่ือมสภาพ ซึ่งจะทราบไดโดยรูรอบระยะเวลาเปล่ียน

น้ำมันใหมที่ใชทอดและการจัดการกับน้ำมันทอดเส่ือมสภาพแลวอยางเหมาะสมมิใหกลับเขาสูวงจรอาหารอีก  

 ๑๑. การจะดำเนินการดังกลาวใหเกิดประสิทธิผลตองอาศัยการตระหนักรู มีนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือ

ตอจัดการอยางเปนระบบ โดยประชาชนรูตอความเส่ียงอยางเทาทนั ผูประกอบการทุกระดบัมีสวนรวมรับผิดชอบ

ไมใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ  การมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาของภาคีองคกรผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ 

ในสังคม เปนเรื่องจำเปนและเรงดวนของประเทศอยางยิ่ง   

 

นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ 
 ๑๒. กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง 

กำหนดปริมาณสารโพลารในน้ำมันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจำหนาย ใหมีปริมาณสารโพลารไดไมเกิน

รอยละ ๒๕ ของน้ำหนัก ผูประกอบอาหารที่ใชน้ำมันทอดอาหารที่มีคาปริมาณสารโพลารเกินมาตรฐานท่ี

กำหนดและจำหนายแกผูบรโิภค ถอืเปนการจำหนายอาหารผิดมาตรฐาน ฝาฝนมาตรา ๒๕ (๓) ของพระราชบญัญตัิ

อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระวางโทษปรบัไมเกนิ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 

ขอจำกัดการดำเนินงานและการแกไขปญหา 
 ๑๓. จากขอมูลสถานการณผลกระทบทั้งตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และสังคม ตลอดจนการดำเนินงาน

ในเรื่องนี้พบวา มีการดำเนินการในพื้นที่ตาง ๆ หลายรูปแบบ หนวยงานภาครัฐก็มีปญหาในเรื่องมาตรการ

การดำเนินการที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

     ๑๓.๑ ขอจำกัดดานกฎหมาย 

  จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่๒๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ หากจะดำเนนิคดกีบัผูประกอบการ

อาหารที่ใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ จะตองตรวจวิเคราะหน้ำมันทอดอาหาร โดยวิธีมาตรฐานเปนการสิ้นเปลือง

คาใชจายและไมสามารถแกปญหาความปลอดภัยแกผูบริโภคไดอยางยั่งยืน ผูประกอบการมีทั้งรายเล็กจำนวนมาก 

จนถึงผูประกอบการระดับอุตสาหกรรม  ขณะน้ียังไมมีขอกฎหมายที่กำหนดใหน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมสภาพเปน

วัตถุตองควบคุม ทำใหยากตอการจัดการไมใหกลับสูวงจรอาหาร 

 

  ๑๓.๒  ขอจำกัดในดานการบริหารจัดการ  

  ๑) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ควรไดรับการสื่อสารความรูขอเท็จจริงอยางตอเน่ือง 

  ๒) องคกร/หนวยงาน ที่มีบทบาทหนาที่ที่ตองดูแลยังขาดการบริหารจัดการ ประสานงานที่ด ี

  ๓) ระบบการเฝาระวังความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพอยางไมมีประสิทธิภาพ 

  ๔) การดำเนินงานรวมกันของภาคีในสังคม ยังขาดเจาภาพผูประสานงาน 

 การกำหนดใหองคปกครองทองถิ่นซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนองคกรที่คลองตัวใน

การบริหารจัดการในพื้นที่มากที่สุด สามารถออกขอบัญญัติเพื่อดำเนินการในชุมชนไดดวยตัวเอง มีทรัพยากร 

จึงเปนกำลังสำคัญของสังคมในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการในเรื่อง

ความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
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  ๑๓.๓ ขอจำกัดทางเศรษฐกิจ 

  การประกอบการทางธุรกิจที่เกี่ยวของเริ่มตั้งแต ผูผลิตน้ำมันทอดอาหาร ผูประกอบอาหาร

รายใหญ  ผูดูแลศูนยอาหารขนาดใหญ   ตลาด  ภัตตาคาร  ผูประกอบการหารทอดในที่ตาง ๆ ลวนมีน้ำมัน

เปนตนทุน ซ่ึงปจจุบันน้ำมันที่ใชทอดอาหารมีราคาแพงขึ้น จึงมีการใชน้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๒ 
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