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กรมวิทยาศาสตรการแพทยเตือนใชน้ํามันทอดซ้ําเสี่ยงมะเร็ง
ชูชุดทดสอบสารโพลารเปนเครื่องมือเฝาระวังความปลอดภัยน้ํามันทอดอาหารในชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 ตรัง จัดงานมหกรรมสราง
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “ชาวตรังรวมใจ เลิกใชน้ํามันทอดซ้ํา” รณรงคใหประชาชน นักเรียน
ผูบริโภค และผูประกอบการ มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชน้ํามันทอดซ้ํา สามารถเลือกชนิดของน้ํามันได
อยางถูกตอง พรอมชูชุดทดสอบสารโพลารเปนเครื่องมือเฝาระวังความปลอดภัยน้ํามันทอดอาหารในชุมชน
เตือนใชน้ํามันทอดซ้ําเสี่ยงมะเร็ง แนะไมควรใชน้ํามันทอดอาหารเกิน 2 ครั้ง
นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวภายหลังเปดซุมนิทรรศการ
มหกรรมสรางสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “ชาวตรังรวมใจ เลิกใชน้ํามันทอดซ้ํา” ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 ตรัง และภาคีเครือขาย ณ โรงแรมธรรมรินทร
ธนา จังหวัดตรัง วา คนไทยมีการบริโภคน้ํามันพืชกวา 800,000 ตันตอป น้ํามันที่ผานการทอดซ้ําหลายๆ ครั้ง จะ
เกิดสารกลุมโพลาร และกลุมโพลีไซคลิคอโรมาติก ไฮโดรคารบอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค เชน ทํา
ให เ กิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง และจากขอ มู ลการศึ ก ษาในสั ต วท ดลอง พบว าน้ํ า มัน ทอดซ้ํ ามี ผ ลทํ า ให เ กิ ด
โรคมะเร็ง หัวใจ ตับและไตของสัตวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้น้ํามันทอดอาหารหลายๆ ครั้งจะมีคาของกรด
ไขมันอิสระเพิ่มขึ้น สังเกตไดจากขณะทอดจะมีควันมาก ทําใหรสชาติอาหารไมดีกินแลวแสบคอ อีกทั้งยังทําให
ปริมาณวิตามินอีในน้ํามันลดลงดวย
ทั้งนี้ มาตรฐานของน้ํามันสําหรับทอดอาหารในหลายประเทศ เชน กลุ มประเทศสหภาพยุโรปได
กําหนดใหระดับสารโพลารหรือสารประกอบที่เกิดจากการแตกตัวของน้ํามันเปนตัวชี้วัดสภาพความเสื่อมของ
น้ํามัน โดยยึดเปนขอบังคับตามกฎหมาย เชน ประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อิตาลี ฟนแลนด และสเปน กําหนดใหมี
สารโพลาร ใ นน้ํ า มั น ที่ ใ ช ท อดอาหารไม เ กิ น ร อ ยละ 25 ของน้ํ า หนั ก น้ํ า มั น สํ า หรั บ ประเทศออสเตรี ย
สวิสเซอรแลนด กําหนดใหมีสารโพลารไมเกินรอยละ 27 สวนประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547 กําหนดใหน้ํามันที่ใชทอดอาหาร หรือประกอบอาหารเพื่อการจําหนาย มีสารโพลารได
ไมเกินรอยละ 25 ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค กรมวิทยาศาสตรการแพทย จึงไดพัฒนาชุดทดสอบสาร
โพลารในน้ํามันทอดซ้ํา เพื่อใชตรวจน้ํามันที่ใชทอดอาหารชนิดตางๆ ไดแก น้ํามันปาลม น้ํามันถั่วเหลือง และ
น้ํามันรําขาว โดยมีวิธีการทดสอบงายไมยุงยาก ใชเวลาไมถึง 5 นาที เพื่อใหประชาชน นักเรียน อสม. ตลอดจน
เจาหนาที่ในชุมชนที่เปนเครือขายรวมเฝาระวังความปลดภัยของผลิตภัณฑในชุมชนมีเครื่องมือในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันดวยตนเอง
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อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวตออีกวา สําหรับการจัดงานงานมหกรรมสรางสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “ชาวตรังรวมใจ เลิกใชน้ํามันทอดซ้ํา” ในครั้งนี้เพื่อรณรงคใหประชาชน นักเรียน
ผูบริโภค และผูประกอบการ มีความรู ความเขาใจในเรื่องการใชน้ํามันทอดซ้ํา สามารถเลือกชนิดของน้ํามันได
อยางถูกตอง และมีความตื่นตัวในการสรางเสริมสุขภาพสงผลไหรางกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกทั้งเพื่อเปนการ
ประชาสั ม พั น ธ โ ครงการปฏิ วั ติ น้ํ า มั น ทอดซ้ํ า เพื่ อ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคจั ง หวั ด ตรั ง ซึ่ ง ในวั น นี้
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 ตรัง ไดทําการคัดเลือกชุมชนหรือเครือขาย
ตนแบบ จํานวน 1 เครือขาย รวมทั้งคัดเลือกชุมชนหรือเครือขายที่ไดดําเนินการอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
ไดแก เครือขายน้ําดื่มในโรงเรียน จํานวน 13 เครือขาย เครือขายโครงการวิทยาศาสตรการแพทยสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 เครือขาย เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินการหรือเพื่อใหเครือขายอื่นนําไปขยาย
ผลในการเฝาระวังคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ตอเนื่องและยั่งยืน สงผลใหผูบริโภคในชุมชนมี
ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลการสรางขีดความสามารถของ
เครือขาย
อยางไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ผูประกอบอาหารไมควรใชน้ํามันทอดอาหาร
เกิน 2 ครั้ง หากจําเปนตองใชน้ํามันซ้ํา ควรเทน้ํามันเกาทิ้ง 1 ใน 3 และเติมน้ํามันใหม กอนเริ่มทอดอาหาร
ครั้งตอไป แตถาน้ํามันมีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวขน หนืดผิดปกติ มีสีดําคล้ํา มีฟองมาก เกิดควันงายขณะทอด
และเหม็นไหมควรทิ้งไป
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