น้ํ า มั น ที่ ผ า น ก า ร ท อ ด ซ้ํ า ห ล า ย ๆ ค รั้ ง จ ะ มี
คุณสมบัติที่เ สื่อมลง ทั้ งสี กลิ่น รสชาติ ในระหวางการ
ทอดจะมี ส ารโพลาร ที่ เ กิ ด จากการแตกตั ว ของน้ํ า มั น
เกิดขึ้น ซึ่งสารโพลารที่เกิดขึ้นนี้สามารถสะสมในรางกาย
และสงผลกระทบตอการทํางานของเซลล
การศึกษาในสัตวทดลองพบวา สารที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารเปนสารกอกลายพันธุ
และทําใหเกิดมะเร็งบนผิวหนัง เกิดเนื้องอกในตับ ปอด
และก อ ให เ กิ ด มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวในหนู ท ดลอง
นอกจากนี้สารโพลารยังใชเปนตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของ
น้ํามันโดยรวมได
การสํารวจตัวอยางน้ํามันทอดอาหาร ป 2548 จาก
รานแผงลอยและรถเข็น 529 ตัวอยาง พบสารโพลารเกิน
ขอกําหนด 21 ราย คิดเปนรอยละ 3.97

คําแนะนําในการใชน้ํามันทอดอาหาร
± ไมใชน้ํามันทอดอาหารซ้ําเกินสองครั้ง
หากตองใชซ้ําใหเทน้ํามันเกาทิ้งหนึ่งในสาม และเติม
น้ํามันใหมกอนเริ่มการทอดอาหารครั้งตอไป หากน้ํามัน
ทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน สีดํา ฟองมาก เปน
ควันงาย และเหม็นไหม ไมควรใชตอไป
± ไมทอดอาหารไฟแรงเกินไป และ
รักษาระดับน้ํามันในกระทะใหเทาเดิมเสมอ

± ซับน้ําสวนเกินบริเวณผิวหนาอาหารดิบ
ก อ นทอด เพื่ อ ชะลอการเสื่ อ มสลายตั ว ของน้ํ า มั น และ
ทอดอาหารครั้งละไมมากเกินไป เพื่อลดเวลาในการทอด
ลง และหมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอด
อาหาร
± เปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารบอยขึ้น หาก
ทอดอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีสวนผสมของเกลือหรือ
เครื่องปรุงรสปริมาณมาก
± ปดแกสทันทีหลังทอดอาหารเสร็จ
หากอยูระหวางชวงพักการทอดควรราไฟลงหรือปด
เครื่องทอดเพื่อชะลอการเสื่ อมสลายตัวของน้ํามันทอด
อาหาร
± เก็บน้ํามันที่ผานการทอดอาหารไวใน
ภาชนะสแตนเลสหรือ แกวปด สนิท ในที่เ ย็น และไม
โดนแสงสวาง
± ลางทําความสะอาดกระทะหรือเครื่อง
ทอดอาหารทุ ก วั น น้ํ า มั น เก า มี อ นุ มู ล อิ ส ระของกรด
ไขมัน อยู ม าก จะไปเร ง การเสื่ อ มสภาพของน้ํ ามั น ทอด
อาหารใหมที่เติมลงไป
± ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ช ก ร ะ ท ะ เ ห ล็ ก
ทองแดง ทองเหลื อ ง หรื อ อลู มิ เ นี ย มในการทอด
อาหาร เพราะจะไปเรงการเสื่อมสลายของน้ํามันทอด
อาหาร

ที่มา : โครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันที่ผานการทอดอาหารซ้ําหลายครั้งเพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภค”
ป พ.ศ. 2545 ศูนยวิทยาลิพิดและไขมัน คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

น้ํามันทอดซ้ํา
น้ํามันที่ผานการทอดซ้ําหลายๆครั้งจะมีคุณสมบัติที่เสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติเปลี่ยนไป จุดเกิดควันลดลง
และมีความหนืดมากขึ้น ในระหวางการทอดจะมีสารโพลารที่เกิดจากการแตกตัวของน้ํามันเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งสาร
โพลารที่เกิดขึ้นนี้สามารถสะสมในรางกายและสงผลกระทบตอการทํางานของเซลล
จากขอมูลในการศึกษาในสัตวทดลองพบสารบางชนิดที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ํามันจากการทอดเปน
สารกอกลายพันธุและทําใหเกิดมะเร็งบนผิวหนัง รวมทั้งมีสารจากน้ํามันทอดซ้ําซึ่งสามารถทําใหเกิดสารกอกลายพันธุ
ในเชื้อแบคทีเรียโดยสารดังกลาวเปนสารที่กอใหเกิดเนื้องอกในตับ ปอด และกอใหเกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาวในหนู
ทดลอง และจากการศึกษาวิจัยพบวา สารโพลารสามารถใชเปนตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของน้ํามันไดดีเมื่อเทียบกับตัวชี้
วัดอื่นๆซึ่งไมมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการเสื่อมสภาพของน้ํามัน
การสํารวจตัวอยางน้ํามันทอดอาหาร ป 2548 จากรานแผงลอยและรถเข็น 529 ตัวอยาง พบวาน้ํามันทอด
ปาทองโก เตาหู ไก ลูกชิ้น ทอดมัน กลวย มัน เผือก พบสารโพลารเกินขอกําหนด 21 ราย คิดเปนรอยละ 3.97
ตัวบงชี้ที่ใชในการบงบอกคุณภาพของน้ํามันที่ผานการทอดอาหารเพื่อความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค ไดแก
ความหนืด จุดมีควัน กรดไขมันอิสระ ปริมาณสารเอสเตอรของไดเมอร สารโพลารทั้งหมด สารโพลิเมอร และสารที่ไม
ละลายในปโตรเลียมอีเตอร ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในกลุมประเทศทางยุโรปวา สารโพลารทั้งหมดและสารโพลิเมอร
สามารถบงบอกการเสื่อมสภาพโดยรวมของน้ํามันทอดอาหารได
สวนคากรดไขมันอิสระ คาความเปนกรด คาเปอรออกไซด และจุดเกิดควันไมสามารถนํามาใชในการทํานาย
คาสารโพลารไดเนื่องจากมีคาความสัมพันธต่ํามาก
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มาตรการทางกฎหมาย
1. น้ํามันหรือไขมันในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (น้ํามันใหม ) ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. น้ํามันและไขมัน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ. 2543
2. น้ํามันถั่วลิสง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2522) และ (ฉบับที่ 233) พ.ศ. 2544
3. น้ํามันปาลม : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2524) , ฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2542)
และ (ฉบับที่ 234) พ.ศ. 2544
4. น้ํามันมะพราว : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2524)
และ (ฉบับที่ 235) พ.ศ. 2544
2. น้ํามันหรือไขมันที่ไดจากพืชหรือสัตวที่ใชทอดหรือประกอบอาหาร (น้ํามันกําลังทอดบนเตา)
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดปริมาณ
สารโพลารในน้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหนาย
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แนวทางการดําเนินการกรณีการตรวจสอบอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา
เกณฑการพิจารณา
กรณีความผิดและบทลงโทษ
1. กรณีผูผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย น้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหาร กรณีฝาฝนที่เขาเกณฑดําเนินคดี
ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝาฝน
เพื่อจําหนาย
ตรวจสอบโดยใหเก็บตัวอยางสงวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการ หากรายงานผลจากหอง มาตรา 25(3) โทษตามมาตรา 60 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
ปฏิบัติการพบวามีสารโพลารเกินรอยละ 25 ของน้ําหนัก ซึ่งไมเขามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547 เรื่อง กําหนดปริมาณสารโพลารในน้ํามันที่ใช
ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหนาย ใหดําเนินคดี
2. กรณีผูผลิตอาหารโดยใชน้ํามันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหนาย
2.1 ครั้งแรก ตรวจสอบโดยใชเครื่องวัดคา Polar ในน้ํามันที่ใชทอดอาหาร
- หากพบขอบกพรองใหคําแนะนํา และใหความรูเพื่อปฏิบัติใหถูกตอง
- ติดตามตรวจสอบผูผลิต/ผูจําหนายน้ํามัน กรณีพบวาซื้อน้ํามันทอดซ้ํามาใช
2.2 ครั้งตอไป ตรวจสอบโดยใชเครื่องวัดคา Polar ในน้ํามันที่ใชทอดอาหาร
- หากพบขอบกพรองใหมีหนังสือแจงปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
โดยไมใหใชน้ํามันทอดซ้ํา หรือใหใชน้ํามันที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- ติดตามตรวจสอบผูผลิต/ผูจําหนายน้ํามัน กรณีพบวาซื้อน้ํามันทอดซ้ํามาใช
ที่มา : งานประมวลหลักฐาน กลุมตรวจสอบอาหาร กลุมตรวจสอบ ติดตามดานอาหาร เครื่องสําอาง และวัตถุอันตราย (ตส. 2) ตามบันทึกที่ สธ 1018/2149 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548
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การตรวจสอบน้ํามัน
1. การตรวจสอบทางกายภาพ
หากน้ํามันทอดอาหารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ เชน มีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน สีดํา ฟองมาก เปน
ควันงาย เหม็นไหม ใหเปลี่ยนน้ํามันทอดอาหารใหมทันที ไมควรเติมน้ํามันใหมลงไปเจือจาง

2. การตรวจสอบโดยใชอุปกรณภาคสนาม
เครื่องตรวจติดตามคุณภาพน้ํามัน
2.1 Food Oil Monitor ยี่หอ ebro รุน FOM 200 (ราคาประมาณ 32,000 บาท)
ผูนําเขา : หจก. บอสส ไซแอนติฟค แอสโซซิเอท 33 ลาดพราว 62 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2933-7838-42 โทรสาร. 0-2538-4625
2.2 Cooking Oil Tester : Testo 265 (ราคาประมาณ 26,000 บาท)
ผูนําเขา : Entech Assosiate Co.,Ltd 17/121 หมู 6 ซ. ชินเขต 2/46 ถนนงามวงศวาน แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2831-6666
โทรสาร. 0-2831-6667
http://www.entech.co.th

3. การตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ปริมาณสารโพลารในน้ํามันบริโภค ซึ่งรวมถึงน้ํามันปรุงอาหารใหมและน้ํามันที่ผานการทอดอาหาร ตรวจ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการโดยใชหลักการแยกสารประกอบดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโตกราฟ ตามวิธีมาตรฐาน
AOAC Method 982.27 หรือ IUPAC 2.507 หรือ AOCS Cd 20-91 เพื่อใชยืนยันผลการตรวจสอบโดยใชอุปกรณภาค
สนาม
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คําแนะนําในการใชน้ํามันทอดอาหาร
1. ไมใชน้ํามัน ทอดอาหารซ้ําเกินสองครั้ง หากตองใชซ้ําใหเทน้ํามันเกาทิ้งหนึ่งในสาม และเติมน้ํามัน
ใหมกอนเริ่มการทอดอาหารครั้งตอไป หากน้ํามันทอดอาหารมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน สีดํา ฟองมาก เปนควันงาย
และเหม็นไหม ไมควรใชตอไป
2. ไมท อดอาหารไฟแรงเกิน ไป อุณ หภูมิที่เ หมาะสมของน้ํามัน ประมาณ 160-180oC หากทอดไฟ
แรงน้ํามันจะเสื่อมสลายตัวเร็ว แตถาไฟออนเกินไปจะอมน้ํามัน และรักษาระดับน้ํามันในกะทะใหเทาเดิมเสมอ
3. ซับน้ําสวนเกินบริเวณผิวหนาอาหารดิบกอนทอด เพื่อชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ํามัน และไมทอด
อาหารครั้งละไมมากเกินไป เพื่อลดเวลาในการทอดลง และหมั่นกรองกากอาหารทิ้งระหวางและหลังการทอดอาหาร
4. เปลี่ยนน้ํามัน ทอดอาหารบอยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีสว นผสมของเกลือหรือเครื่อง
ปรุงรสปริมาณมาก
5. ปด แกส ทัน ทีห ลัง ทอดอาหารเสร็จ หากอยูร ะหวา งชว งพัก การทอดควรราไฟลงหรือ ปดเครื่อง
ทอดเพื่อชะลอการเสื่อมสลายตัวของน้ํามันทอดอาหาร
6. เก็บ น้ํามัน ที่ผา นการทอดอาหารไวใ นภาชนะสแตนเลสหรือ แกว ปด สนิท ในที่เ ย็น และไมโดน
แสงสวาง
7. ลางทําความสะอาดกะทะหรือ เครื่อ งทอดอาหารทุกวัน น้ํามันเกา มีอ นุมูล อิส ระของกรดไขมันอยู
มาก จะไปเรงการเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดอาหารใหมที่เติมลงไป
8. หลีก เลี่ย งการใชก ะทะเหล็ก ทองแดง ทองเหลือ ง หรือ อลูมิเ นีย มในการทอดอาหาร เพราะจะไป
เรงการเสื่อมสลายของน้ํามันทอดอาหาร
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