
อนัตรายจากน า้มันทีใ่ช้ทอดซ ้า 
 

หากไปดูตามตลาดก็คงเห็นพ่อคา้แม่คา้ท่ีทอดปาท่องโก๋ ทอดไก่ กลว้ยแขก ฯลฯ จะเห็นวา่
น ้ามนัท่ีใชท้อดซ ้ ามีสีด า บางทีอาหารท่ีซ้ือมาก็มีคราบน ้ามนัด าเป้ือนอยู ่ผูบ้ริโภคไม่ควรยอมรับให้
เป็นวฒันธรรมในสังคมอาหาร ควรตระหนกัถึงโทษของน ้ ามนัทอดซ ้ าต่อสุขภาพ 

 

จากการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการอาหาร และยา ส ารวจตวัอยา่งน ้ามนัทอดจากร้าน
แผงลอย และรถเขน็ ไดแ้ก่ น ้ ามนัทอดปาท่องโก๋ น ้ามนัทอดเตา้หู ้น ้ามนัทอดไก่ น ้ามนัทอดลูกช้ิน/
ทอดมนั และน ้ามนัทอดกลว้ย/มนั/เผอืก จ านวน 187 ตวัอยา่ง น ้ามนัทอดอาหารจากร้านอาหารจาน
ด่วน จ านวน 64 ตวัอยา่ง และน ้ามนัทอดบะหม่ีจากโรงงานอุตสาหกรรมบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป จ านวน 3 
ตวัอยา่ง พบน ้ามนัท่ีทอดซ ้ าเส่ือมคุณภาพ และอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพถึงร้อยละ 13 

น า้มันทีเ่ราใช้อยู่ในชีวติประจ าวนั มีดว้ยกนั 2 ชนิด คือ 
      1. น ้ามนัจากไขมนัสัตว ์เช่น น ้ามนัหมู และน ้ามนัววั เป็นตน้ ซ่ึงมีกรดไขมนัอ่ิมตวั และ
โคเลสเตอรอลสูง 
      2. น ้ามนัพืช แบ่งออกเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 
            2.1 น ้ามนัพืชชนิดท่ีเป็นไขเม่ือน าไปแช่ตูเ้ยน็ หรือถูกอากาศเยน็ น ้ามนัพืชชนิดน้ีจะประกอบ
ไปดว้ย กรดไขมนัอ่ิมตวัผสมอยูใ่นปริมาณมาก ไดแ้ก่ น ้ามนัปาลม์โอเลอิน น ้ามนัมะพร้าว ซ่ึงขอ้เสีย 
คือ ท าใหโ้คเลสเตอรอลในเลือดสูง เส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด และหวัใจ แต่ก็มีขอ้ดีคือ น ้ามนั
ชนิดน้ีจะทนความร้อน ความช้ืน และออกซิเจน ไม่เหม็นหืนง่าย เหมาะท่ีจะใชท้อดอาหารท่ีตอ้งใช้
ความร้อนสูงนานๆ เช่น ปลาทั้งตวั ไก่ หมู หรือเน้ือช้ินใหญ่ๆ 
            2.2 น ้ามนัพืชชนิดท่ีไม่เป็นไขเม่ืออยูใ่นท่ีเยน็ น ้ามนัพืชชนิดน้ีประกอบดว้ย ไขมนัชนิดไม่



อ่ิมตวัในปริมาณท่ีสูง ไดแ้ก่ น ้ามนัถัว่เหลือง น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั น ้ามนัดอกค าฝอย น ้ามนั
ขา้วโพด น ้ามนัฝ้าย ไขมนัชนิดน้ียอ่ยง่าย ร่างกายสามารถน าไปใชใ้นการสร้างเซลลต่์างๆ จึง
เหมาะสมกบัเด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโต และยงัช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด ผูท่ี้มีปัญหาโคเลสเตอรอล
ในเลือดสูงจึงควรเลือกใชน้ ้ามนัชนิดน้ี แต่ขอ้เสียของน ้ามนัชนิดน้ีคือ ไม่ค่อยเสถียรจึงแตกตวัใหส้าร 
polar ซ่ึงท าใหน้ ้ามนัเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล มีกล่ินเหมน็หืน ซ่ึงสาร polar น้ี ท  าใหเ้ป็นมะเร็งใน
กระเพาะอาหาร ท าใหต้บัเส่ือมได ้ใชท้อดอาหารไดไ้ม่นาน จึงเหมาะกบัท่ีจะใชผ้ดัอาหาร หรือทอด
เน้ือชนิดบาง ๆ เช่น หมูแฮม หมูเบคอน 

การเส่ือมสภาพของน า้มันจากการทอดซ ้า 
      อาจดูไดด้ว้ยสายตา น ้ามนัทอดซ ้ าท่ีเส่ือมคุณภาพ จะมีลกัษณะ หนืดขน้ผดิปกติ มีสีด า เกิดฟอง
มาก มีกล่ินเหมน็ไหม ้เกิดควนัมากขณะทอด น ้ามนัท่ีใชป้รุงอาหารจะเส่ือมคุณภาพ เม่ือถูกความ
ร้อนสูง และมีความช้ืน จะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน เกิดสาร polar (Polar compounds) เคร่ืองปรุง
ต่างๆ และเกลือ ยิง่เป็นการเร่งใหเ้กิดสาร polar เพิ่มข้ึน น ้ามนัปรุงอาหารใหม่ จะมีสาร polar อยู่
ระหวา่ง 3 - 8 % 

ผลกระทบต่อสุขภาพของน า้มันทอดซ ้า 
      ท าใหเ้กิดการเจริญเติบโตลดลง ตบั และไตมีขนาดใหญ่ มีการสะสมไขมนัในตบั การหลัง่น ้ายอ่ย
ท าลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นไขมนัท่ีถูก oxidized ปริมาณสูงอาจท าให ้
lipoprotein ชนิด LDL มีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากข้ึน จึงมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ และ
หลอดเลือดได ้
      ส่วนไอระเหยจากน ้ามนัทอดอาหาร หากสูดดมเป็นระยะเวลานานอาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ 
เน่ืองจากพบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเกิดโรคมะเร็งท่ีปอด 
      จากการศึกษาพบวา่ มีกลุ่มสารก่อมะเร็งเกิดข้ึนในน ้ามนัทอดซ ้ า ไดแ้ก่ Cyclic fatty acids, 
Aldehydic triglycerides, Triglyceride hydroperoxides, Aldehydes และ Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon (PAH) 
      มีการทดลองในต่างประเทศเพื่อหาเปอร์เซ็นตก์ารดูดซบัน ้ามนัทอดเฟรนช์ฟรายจากน ้ามนัพืช
ชนิดต่างๆ พบวา่ เฟรนช์ฟรายจะดูดซบัน ้ามนัโดยเฉล่ียประมาณ 10% และพบวา่ปริมาณสาร polar 
(Total Polar Material, TPM) ท่ีพบในน ้ามนัท่ีใชท้อดจะสะทอ้นถึงปริมาณสาร polar ในน ้ามนัท่ีถูก
ดูดซบัในอาหาร 
      เม่ือค านึงถึงปริมาณสาร polar ในน ้ามนัท่ีใชท้อด จากการส ารวจพบวา่หากเป็นการบริโภคใน
บา้นเรือนการใชน้ ้ามนัทอดซ ้ า 2 - 3 คร้ังถือวา่ค่อนขา้งปลอดภยั เน่ืองจากไม่มีน ้ามนัพืชชนิดต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการส ารวจมีปริมาณสาร polar เกินขีดจ ากดั ท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ (25 - 27 %) ส่วนการ



บริโภคในร้านอาหาร และอาหารจานด่วนทั้งหลาย พบวา่ ค่อนขา้งอนัตรายต่อสุขภาพ เน่ืองจากพบ
ปริมาณสาร polar มากกวา่ 25 % ในตวัอยา่งอาหารค่อนขา้งมาก 
      จากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการพบวา่ การทานอาหารท่ีประกอบดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ 
(antioxidants) ปริมาณมากร่วมกบัอาหารประเภททอด จะช่วยป้องกนัผลเสียท่ีเกิดจากสาร polar ได ้
เช่น วติามินอีสามารถช่วยลดการเกิดปฏิกิริยา oxidized ของ lipoprotein ชนิด LDL ซ่ึงช่วยลดความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ และหลอดเลือดได ้เป็นตน้ 
      ดงันั้น การรับประทานอาหารท่ีมีการใชน้ ้ามนัทอดซ ้ า หรือในน ้ามนัท่ีใชท้อดมีปริมาณสาร polar 
เกินกวา่ 25 % จะก่อใหเ้กิดความเป็นพิษต่อร่างกาย อาทิเช่น ท าใหเ้กิดโรคหวัใจ ท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง
ปอด มะเร็งตบั และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ 

ลกัษณะการเกดิมะเร็งทีต่ับ 

 

ลกัษณะการเกดิมะเร็งทีป่อด 

 

ลกัษณะการเกดิมะเร็งทีก่ระเพาะปัสสาวะ 



 

ลกัษณะการเกดิโรคไขมันในหลอดเลอืด 

 

ข้อแนะน าในการเลอืกซ้ืออาหารบริโภค 
      ควรหลีกเล่ียงไม่ซ้ืออาหารทอดจากร้านคา้ท่ีใชน้ ้ามนัมีกล่ินเหมน็หืน เหนียว มีสีด าคล ้า มีฟอง
มาก เหมน็ไหม ้เวลาทอดมีควนัข้ึนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่น ้ ามนัใชม้านานท าใหน้ ้ามนัเกิดควนัท่ี
อุณหภูมิต ่าลง อาหารอมน ้ามนั และหลงัการบริโภคเกิดการระคายคอ 

 



ข้อแนะน าในการเลอืกซ้ืออาหารบริโภค 
      1. ในครัวเรือนไม่ควรใชน้ ้ามนัทอดอาหารซ ้ าเกิน 2 คร้ัง 
      2. หากจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ามนัซ ้ าใหเ้ทน ้ามนัเก่าทิ้งหน่ึงในสาม และเติมน ้ามนัใหม่ก่อนเร่ิมการทอด 
อาหารคร้ังต่อไป แต่ถา้น ้ามนัทอดอาหารมีกล่ินเหมน็หืน เหนียวขน้ สีด า ฟองมาก เป็นควนัง่าย และ
เหมน็ไหมค้วรทิ้งน ้ามนันั้นไป 
      3. ไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไป อุณหภูมิท่ีเหมาะสมของน ้ามนัประมาณ 160 - 180 องศา
เซลเซียส 
      4. ซบัน ้าส่วนท่ีเกินบริเวณผวิหนา้อาหารดิบก่อนทอด เพื่อชะลอการเส่ือมสลายตวัของน ้ามนั 
      5. หมัน่กรองกากอาหารทิ้งระหวา่ง และหลงัการทอดอาหาร 
      6. เปล่ียนน ้ามนัทอดอาหารบ่อยข้ึน หากทอดอาหารประเภทเน้ือท่ีมีส่วนผสมของเกลือ หรือ
เคร่ืองปรุงรสปริมาณมาก 
      7. ปิดแก๊สทนัทีหลงัทอดอาหารเสร็จ หากอยูร่ะหวา่งช่วงพกัการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการ
เส่ือมตวัของน ้ามนัทอดอาหาร 
      8. หลีกเล่ียงการใชก้ะทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเร่งการ
เส่ือมสลายของน ้ามนัทอดอาหาร 
      9. เก็บน ้ามนัท่ีผา่นการทอดอาหารไวใ้นภาชนะสแตนเลส หรือแกว้ปิดฝาสนิท เก็บในท่ีเยน็ และ
ไม่โดนแสงสวา่งมาก 
      10. ลา้งท าความสะอาดกะทะ หรือเคร่ืองทอดอาหารทุกวนั น ้ามนัเก่ามีอนุมูลอิสระของกรด
ไขมนัอยูม่ากจะไปเร่งสารเส่ือมสภาพของน ้ามนัทอดอาหารใหม่ท่ีเติมลงไป 
      11. บริเวณทอดอาหารควรติดเคร่ืองดูดควนั และมีการระบายอากาศท่ีดี 
      12. ตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัทอดอาหารเป็นระยะๆ สาร polar ไม่ควรเกิน 25 กรัม / 100 กรัมของ
น ้ามนั สาร polymer ไม่เกิน 10 กรัม / 100 กรัม ของน ้ามนั หรือจุดเกิดควนัไม่ต ่ากวา่ 170 องศา
เซลเซียส หากเกินค่าท่ีก าหนดควรเปล่ียนน ้ามนัใหม่ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
    • ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัดา้นอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 
    • บทความ ปฏิวติัน ้ามนัทอดซ ้ า โดย รศ.ดร.วทิยา กุลสมบูรณ์ 
    • รองศาสตราจารย ์ดร. วบิูลย ์รัตนาปนนท์ 

 


