
วัตถุที่หามใชในอาหาร  

  

           อาหารที่เรารับประทานนั้น ในสมัยกอน ๆ ที่ยังไมมีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ไม
มีการผลิตอาหารเปนปริมาณมาก ๆ เพื่อการคา การปรุงผสม ก็ทํากันงาย ๆ อาศัยเครื่องปรุง
เพียงไมกี่อยาง สวนใหญจะเปนพวกเครื่องเทศ ผักที่ใหกลิ่นรส เชน ค่ึนใช หอม ผักชี เปนตน 
สารที่จะชวยชูรส ก็ไดแก เกลือ น้ําตาล และน้ําสมสายชู เนื่องจากเปนการปรุงเพื่อรับประทาน
เปนมื้อ เปนคราว เก็บไวอยางมาก ก็เพียงขามวันเทานั้น จึงไมมีความจําเปนที่จะตองนําวัตถุ
กันเสียมาใช 

           ในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประกอบกับจํานวนพลเมืองของโลกที่เพิ่มมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ จึงมีการผลิตอาหารเปนลักษณะอุตสาหกรรม โดยมกีารผลิตคราวละมาก ๆ และมี
กรรมวิธีการผลิตตาง ๆ ที่จะรกัษาอาหารใหอยูไดนาน ๆมีการนาํสารเคมีตาง ๆ มาใชเจือปน
อาหาร เพื่อใหอาหารมีคุณภาพตามที่ตองการ เชน ในเรื่องของระยะเวลาการเก็บรักษาลกัษณะ
เนื้อของอาหาร ความขน ความนุม สี เปนตน และเนื่องจากมีการแขงขันกันทางการคา 
สารเคมีที่นํามาใช จึงมีความหลากหลาย โดยมุงที่จะลดตนทุน และใหเปนที่ถูกใจของผูซื้อ 
โดยมิไดคํานึงถึงพิษภัยที่จะเกิดในระยะยาว สารเคมทีี่ใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายอยาง ถูก
นํามาใชเจือปนในอาหาร หนวยงานรับผิดชอบของแตละประเทศจึงตองออกมาควบคุม ไมให
มีการนํามาใชในอาหาร แตก็ยังมีผูที่เห็นแกตัวลักลอบนํามาใชอยู 

           เราควรมาทําความรูจัก วามีสารเคมีตัวใดบาง ที่เปนวัตถุที่หามใชในอาหาร หากได
ไปพบใครมีพฤติกรรม 
ที่ไมถูกตองจะไดรองเรียนมาทาง อย. หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให
ดําเนินการทางกฎหมายได 



 

ชนิดของวัตถุท่ีหามใชในอาหาร 
           วัตถุที่หามใชในอาหาร ปจจุบันมีอยู 12 ชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.
2536) 
อาจมีบางทานคิดอยูในใจวา ถานอกเหนือจาก 12 ชนิด ที่ประกาศแลว หมายความวาใชผสมอาหารไดอยางนั้น 
หรือ ขอตอบวา มิใชเชนนั้น วัตถุบางอยางเอามาผสมอาหารแลว ก็ไมไดชวยใหอาหาร ดูดีขึ้น กลับทําใหเกิด 
ลักษณะที่นารังเกียจ เชน มีกลิ่นเหม็นของสารเคมี มีสีที่ดูสกปรก เปนตน ใครขืนเอา มาใสก็เช่ือไดวาไมมีคนซื้อ 
แน อีกอยางราคาของสารนั้นก็เปนตัวบังคับดวย ถาตองเอาของแพง ๆ มาใส แลวยังไมมีคนซื้อก็คงไมมีใครเขา 
ทํากันแน 

วัตถุท่ีหามใชในอาหาร 12 ชนิด ไดแก  

1. น้ํามันพืชที่ผานกรรมวิธีเติมโบรมีน (Brominated vegetable oil)  
2. กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)  
3. กรดบอรริค (Boric Acid)  
4. บอรแรกซ (Borax)  
5. แคลเซียมไอโอเดท หรือ โพแทสเซียมไอโอเดท (Calcium iodate and Potassium iodate) 

ยกเวนการใชเพื่อปรับสภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีน ตามที่ไดรับความ 
เห็นชอบจากสํานักงาน-คณะกรรมการอาหารและยา  

6. ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone)  
7. โพแทสเซียมคลอเรท (Potassium chlorate)  
8. ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) สารละลายฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde Solution) 

และพาราฟอรมาลดีไฮด (Paraformaldehyde)  
9. คูมาริน (Coumarin) หรือ 1,2-เบนโซไพโรน (1,2-Bezopyrone) หรือ 5,6-เบนโซ-แอลฟา- 

ไพโรน (5-6-Benzo - a - pyrone) หรือ ซิส-ออรโธ-คูมาริค แอซิด แอนไฮไดรด 
(cis-o-coumaric acid, anhydride) หรือ ออรโธ-ไฮดรอกซีซินนามิค แอซิด แลคโตน 
(O-Hydroxycinnamic acid, lactone)  

10. ไดไฮโดรคูมาริน (Dihydrocoumarin) หรือ เบนโซไดไฮโดรไพโรน 
(Benzodihydropyrone) 
หรือ 3-4-ไดไฮโดรคูมาริน (3,4-Dihydrocoumarin) หรือ ไฮโดรคมูาริน 
(Hydrocoumarin)  

11. เมทธิลแอลกอฮอล (Methyl alcohol) หรือ เมทานอล (Methanol)  
12. ไดเอทธิลินไกลคอล (Diethylene Glycol) หรือ ไดไฮดรอกซีไดเอทธิล-อีเธอ 

(Dihydroxydiethyl ether) หรือ ไดไกลคอล (diglycol) หรือ 2,2,’-ออกซีบิส-เอทานอล 
(2,2’-oxybis-ethanol) หรือ 2,2’- ออกซีไดเอทานอล (2,2’-Oxydiethanol)  



วัตถุท่ีหามใชในอาหาร ประโยชน พิษภัยในการบริโภค 

1) น้ํามันพืชที่ผานกรรมวิธี
เติม 
โบรมีน (Brominated 
vegetable oil) 

ใชในการปรับความหนาแนน
ของ 
น้ํามันที่ใหกลิ่น 
(Flavoring oil) 
และชวยใหเกิดความขุนใน 
เครื่องดื่ม เชน น้ําสม 

      เปนสารกอมะเร็ง และกอใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลง ทางชีวเคมี และรูปทรงของเสนใยกลาม 
เนื้อหัวใจ 

2) กรดซาลิซิลิค 
(Salicylic acid) 

ใชเปนสารกําจัดรังแค ใน
แชมพู 
สระผม เปนวัตถุกันเสียใน
เครื่อง 
สําอางหลายชนิด เปน
สวนประกอบ 
ในมาสค Mask) 

      ทําใหการหายใจลึกถี่ผิดปกติ และทําให 
สมดุลยความเปนกรด-ดาง ของรางกายเสียไป 
      ลักษณะอาการเฉียบพลัน ถาออน ๆ จะมี 
อาการปาก คอไหม หายใจถี่ อาเจียน หูอื้อ 
อาการปานกลางจะหายใจถี่มาก มีอาการงวงซึม 
ขี้ตกใจ เพอคลั่ง เหงื่อออกมาก ถารุนแรงจะมี 
อาการฃัก หมดสติ ผิวหนังเปนสีเขียวเนื่องจาก 
การขาดออกซิเจน โลหิตเปนพิษ 
      ลักษณะพิษเรื้อรัง ไดแก หูอื้อ มีเลือดออก 
ในกระเพาะหรือไต มีแผลในกระเพาะอาหาร 
น้ําหนักลด จิตใจเสื่อมลง ผิวหนังพุพอง 

3) กรดบอรริค (Boric 
Acid) 

ใชเปนสารตานจุลชีพ 
(Antiseptic) 
เปนวัตถุกันเสีย และใชเปน
ตัวหยุด 
ยั้งการเจริญเติบโตของ เช้ือรา
ในแปงทาตัว 

      อาการพิษเฉียบพลันที่เกิดขึ้น ไดแก อาเจียน 
และทองเสีย เปนเมือกและเลือด ผิวหนังรอน 
แดง ตามดวยการลอกเปนแผน ผิวหนังเปน 
ตุมพอง และการตายของหนังกําพรา อาการ 
งวงซึม กลามเนื้อ ใบหนา และปลายแขนขา 
มีอาการบิด ตามดวย การชัก มีไขสูง ตัวเหลือง 
ปสสาวะขัด มีการทําลาย ของไต ตัวเขียวจาก 
การที่เลือดขาดออกซิเจน ความดันลด ลมฟุบ 
หมดสติ และตายในที่สุด 
      อาการเรื้อรัง ไดแก เบื่ออาหาร น้ําหนักลด 
อาเจียน ผมรวง ชัก และโลหิตจาง 

4) บอรแรกซ (Borax) ใชเปนสารตานจุลฃีพ สารทํา
ความสะอาด และใชทําสเปรย
และผงฆาแมลง 

อาการพิษเชนเดียวกับกรดบอรริค 

5) แคลเซียมไอโอเดท หรือ
โพแทสเซียม ไอโอเดท 

ใชเปนสารฟอกสีแปงสาลี 
และ 
เนยแข็ง และชวยปรับ

      อาการพิษเฉียบพลันที่เกิดขึ้น ไดแก 
อาเจียนอยางรุนแรง ถายเหลวบอย ๆ ปวดทอง 
กระหายน้ํา ช็อค มีไข ถายปสสาวะไมออก 



คุณสมบัติ 
ของ Gluten ในแปงสาลี
ใหเหมาะ 
ตอการอบใชเสริมไอโอดีน
ในเกลือ 
เพื่อปองกันโรคคอ- หอย
พอก 

เพอคลั่ง มึนงง และตายเนื่องจากโลหิตเปนพิษ 
การรับประทานเปนระยะเวลานาน ๆ อาจทํา 
ใหเกิดภาวะไอโอดีนเกิน โดยมีอาการเบื่อ 
อาหาร ตาแดง ปากอักเสบ ผ่ืนแดง ลมพิษ 
น้ําหนักลด นอนไมหลับ มีอาการทางประสาท 

6) ไนโตรฟูราโซน 
(Nitrofurazone)  

ใชเปนยาตานจุลชีพ อาการคลื่นไส อาเจียน ผิวหนังเปนผื่นแดง โลหิต
จาง อาการดีซาน สมองสวนลาง ทํางานผิดปกติ 
และการไหลเวียนลมเหลว 

 
7) โพแทสเซียมคลอเรท 
(Potassium 
chlorate) 

 
ใชทําหัวไมขีดไฟ 

 
      ระคายเคืองตอทางเดินอาหารและไต 
เซลเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) เลือดมี 
methemoglobin มาก ทําใหเกิดอาการเลือด
ขาดออกซิเจน ปริมาณที่ทําใหเกิดพิษ ประมาณ 
5 กรัม แตมีรายงานวาเด็กกินเขาไปเพียง 1 กรัม 
ก็ทําใหตายได การกินเขาไป 15-46 กรัม 
จะทําใหอาเจียน ทองเสีย ปวดทอง ลมฟุบ 
และตาย เนื่องจากไตวาย 

8) ฟอรมาลดีไฮด  เปนแก็ส ไมมีสี มีกลิ่นฉุน 
มีขายทั่วไปในรูปฟอรมาลิน 
40% 
ใชประโยชนเปนยาฆาเชื้อ
ทั่วไป 
และ ฆาเชื้อที่ผิวหนัง ทํา
น้ํายา 
ดับกลิ่น และเปนยาดองศพ 

      ทําใหปวดทองอยางรุนแรง มีอาการ 
ทองเสีย อาเจียน ปวดคอและทอง กระเพาะ 
อาหารอักเสบ และเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
ตับไต หัวใจ และสมอง ถูกทําลาย เยื่อบุอวัยวะ 
ภายในอักเสบ หากเขาสูรางกาย 60 - 90 ml. 
ทําใหตายได 

9) คูมาริน 
(Coumarin) 

เปนยาปองกันโลหิต จับตัว
กันเปนกอนหรือล่ิม 
(anticoagulant)  

      การศึกษาในสัตวทดลองพบวา ทําใหเกิด 
การทําลายตับ อัมพาต การกดประสาทสวน 
กลาง ไตถูกทําลาย เลือดไมแข็งตัว 

10) ไดไฮโดรคูมาริน 
(Dihydrocoumarin) 

ในอดีตมักพบปนเปอน ใน
วัตถุเจือปนอาหาร 

      ในผูชายการรับประทานเขาไปในขนาด 
4 กรัม ทําใหกลามเนื้อเปนอัมพาตได 

11) เมธิลแอลกอฮอล 
(Methyl alcohol) 

ใชในอุตสาหกรรมเคมี
สังเคราะห 
เปนสารกันเยือกแข็ง 
(antifreeze) 

      เมื่อเขาสูรางกายจะถูก oxidize ไดชากวา 
เอทธิลแอลกอฮอลมาก แมจะผานไป 2 วัน 
ก็ยังพบวา เหลือตกคางในรางกายอีก 1 ใน 3 



เปนตัวทําละลายในแชลแล็ค 
และ 
วานิช ใชลางสี 

      การเผาไหมในรางกายจะทําไดไมสมบูรณ 
จะถูกเปลี่ยนเปนฟอรมาลดีไฮด และกรดฟอรมิค 
ซึ่งจะมีความเปนพิษกวาเมธิลแอลกอฮอล ถึง 6 
- 60 เทา 
      เมธิลแอลกอฮอล มีความระคายเคืองสูงทํา 
ใหเปนตะคริวในชองทอง อาเจียน สายตาพรา 
มัว มานตาขยายและไมตอบสนองตอแสง 
รางกายมีความเปนกรด การหายใจลําบาก 
ผิวหนังเปนสีเขียว เนื่องจากเลือดขาดออกซิเจน 
การหายใจและระบบหมุนเวียนลมเหลว อาจมี 
อาการเพอคลั่งหรือหมดสติ เปนเวลาหลาย 
ช่ัวโมงหรือหลายวัน และตายในที่สุด หากโชคดี 
หายก็มักจะตาบอดถาวร 

12) ไดเอทธิลีนไกลคอล 
(Diethylene glycol) 

เปนตัวทําละลาย สําหรับสาร
หลายตัว ที่มีคุณสมบัติละลาย 
น้ําได รวมทั้งยาดวย 

      เมื่อเขาสูรางกายจะถูกเปลี่ยนเปนกรด 
อ็อกซาลิก (oxalic acid) ซีง่มีพิษทําลายสมอง
และการทํางานของไต และทําใหเกิดโลหิตจาง 
      พิษเฉียบพลัน ทําใหมีอาการอาเจียน 
ปวดหัว หัวใจเตนเร็ว หายใจถี่ ความดันต่ํา 
กลามเนื้อออนกําลัง มึนงง หมดสติ ชักอาจตาย 
ภายในไมก่ีช่ัวโมงจากระบบการหายใจ 
ลมเหลว หรือตายภายใน 24 ช่ัวโมง จากน้ําขัง 
ที่ปอด ผูปวยที่หมดสติหรือชักเปนเวลานาน 
สมองอาจถูกทําลายโดยไมสามารถฟนเปน 
ปกติได 

พิษภัยอันเกิดจากวัตถุท่ีหามใชในอาหาร 

  

 

 
บรรณานุกรม 

1. กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สารเปนพิษในอาหาร , 
เกร็ดความรู ยา อาหาร เลมที่ 3 หนา 24 - 25, 2527.  

2. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, อันตรายจากฟอรมาลิน, สารที่
เปนภัยอยางมหันตตอผูบริโภค, หนา 9.  



3. ราชกิจจานุเบกษา 111 ตอนพิเศษ 9 ง. 'ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง 
กําหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร' กรุงเทพมหานคร โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2537.  

 
 


