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การใส่วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ในผลิตภัณฑ์นั้น 

มักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว สีสรรสวยงาม ท าให้
เนื้อสัมผัสชุ่มชื้น นุ่ม ไม่แยกชั้น ควบคุมความเป็นกรด และยังช่วย
ปรุงแต่งรสชาติของอาหาร หรือยืดอายุการเก็บรักษา ในสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหลากหลายแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า แบ่งออกเป็น 
1) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน ได้แก่การผลิตในครัวเรือน 
การผลิตเพื่อจ าหน่ายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน 
มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร มักใช้เพียง 
1-2 ชนิด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมืองที่ใส่วัตถุเจือปนอาหาร 
เช่น 1.1) แหนมปลาหรือส้มฟัก มักใส่วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มสารเพิ่ม
รสชาติ ได้แก่ โมโนโซเดียมกลูทาเมต หรือผงชูรส 1.2) น้ าพริกต่าง ๆ 
ลูกชิ้น ปลายอ กลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารมักเป็นกลุ่มสารเพิ่มรสชาติ 
และกลุ่มวัตถุกันเสีย ได้แก่ โมโนโซเดียมกลูทาเมต กรดซอร์บิก และ
กรดเบนโซอิก ตามล าดับ 1.3) ปลาเชียง กลุ่มของวัตถุเจือปนอาหาร
มักเป็นกลุ่มวัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก  
2) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย
บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ ส่วนมากใช้วัตถุเจือปนอาหารมากกว่า 1 ชนิด 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านสีสรร รสชาติ และเนื้อสัมผัส 
รวมถึงเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เช่น 
2.1) ลูกชิ้นปลา กลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้มักเป็นสารในกลุ่มสาร
เพิ่มรสชาติ สารควบคุมความเป็นกรด และสารท าให้คงตัว เช่น แคลเซียม
คาร์บอเนต โซเดียมแล็กเทต (กลุ่มสารควบคุมความเป็นกรด) โมโนโซเดียม
กลูทาเมต (สารเพิ่มรสชาติ ) และ เททระโซเดียมไดฟอสเฟต  
แคลเซียมคาร์บอเนต และไดโซเดียมไดฟอสเฟต (สารท าให้คงตัว)  
2.2) ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ประเภทของวัตถุเจือปนอาหารมัก
ใช้สารในกลุ่มสารเพิ่มรสชาติ สารแต่งกลิ่นรส สารให้ความข้นเหนียว 
และสารท าให้คงตัว เช่นโมโนโซเดียมกลูทาเมต (สารเพิ่มรสชาติ) ปาปริก้า 
โอลีโอเรซิน (สารแต่งกลิ่นรส) ไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต 
(สารให้ความข้นเหนียว) และกัวร์กัม (สารท าให้คงตัว) 2.3) ข้าวเกรียบกุ้ง 

ประเภทของวัตถุเจือปนอาหารมักใช้สารในกลุ่มสารเพิ่มรสชาติ วัตถุ
ปรุงแต่งรสอาหาร สารแต่งกลิ่นรส สารควบคุมความเป็นก รด และสาร
ช่วยให้ฟู ดังนี้ โมโนโซเดียมกลูทาเมต (สารเพิ่มรสชาติ) ไดโซเดียม 5'-อิโนซิเนต 
และไดโซเดียม 5'-กัวไนเลต (วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร) ปาปริก้า โอลีโอเรซิน 
(สารแต่งกลิ่นรส) และ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (สารควบคุม
ความเป็นกรด, สารช่วยให้ฟู) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้วัตถุเจือปน
อาหารจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งการน าวัตถุเจือปนอาหารไปใช้
ส าหรับผลิตภัณฑ์ ในประเทศนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 บังคับใช้เมื่อปีพ.ศ. 2561 ส่วนการส่งออก 
ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประเทศผู้น าเข้าเป็นผู้ก าหนด ตัวอย่างวัตถุ
เจือปนอาหารที่ใช้ในสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
คุณสมบัติของวัตถุเจือปนอาหาร 
กลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร 

1. สารในกลุ่มสารกันเสีย  
มักพบสารกันเสีย 2 กลุ่ม ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ได้แก่ 1) กรด 

เบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต และ2) กรดซอร์บิก และเกลือซอร์เบต  
สารทั้ง 2 กลุ่มนี้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ โดยจะท า
ให้ผนังเซลล์และเอนไซม์ของจุลินทรีย์ท างานผิดปกติ ในขณะเดียวกัน 
จะยับยั้งการสร้างเอนไซม์บางชนิดที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีพของ
จุลินทรีย์ ท าให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญต่อไปได้ สารกลุ่มนี้พบได้ทั้ง
ในอาหารและเครื่องดื่ม หากบริโภคสารกลุ่มนี้ในปริมาณไม่มาก ร่างกาย
ก าจัดออกไปได้ อย่างไรก็ตาม อาการที่พบหากได้รับสารชนิดนี้ในปริมาณ
มาก เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ประสิทธิภาพการท างาน
ของตับและไตลดลง หรืออาจพิการได้ (บุญสงค์, 2561) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
(ฉบับที่ 5) ก าหนดให้ใช้กรดเบนโซอิกในสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า



 
  

ชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ปลาปรุงสุก ไม่เกิน 1,000 ppm สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าที่ผ่านกระบวนการกึ่งถนอมอาหาร ไม่เกิน 2 ,000 ppm  
ส่วนกรดซอร์บิก กฎหมายอนุญาตให้ใช้ในสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ าปรุงสุก ไม่เกิน 2,000 ppm สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ารมควัน 
ท าแห้ง ท าเค็ม หมักเกลือ หมักดอง และที่ผ่านกระบวนการกึ่งถนอม
อาหาร ไม่เกิน 1,000 ppm 

ตารางที่ 1 ประเภทของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร ตัวอย่างวัตถุเจือปนอาหาร 
1 ซูริมิ ปลาแล่แช่แข็ง  

กุ้งแช่เยือกแข็ง 
สารกลุ่มฟอสเฟต เททระโซเดียมไดฟอสเฟต 

เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต 
2 ปูอัด สารแต่งสี แต่งกลิ่น ตาร์ตราซีน 

บริลเลียนต์ บลู เอฟซีเอฟ 
ปาปริก้า โอลีโอเรซิน 

  สารให้ความหวาน ซอร์บิทอล 
  สารเพิ่มรสชาติ ไดโซเดียม 5'-ไอโนซิเนต 
  สารท าให้คงตัว เททระโซเดียมไดฟอสเฟต 
3 เต้าหู้ปลา อิมัลซิไฟเออร์ สารท าให้คงตัว สตาร์ชแอซีเทต 
  สารท าให้คงตัว สารให้ความข้นเหนียว โซเดียมแอลจิเนต 
  สารควบคุมความเป็นกรด สารท าให้คงตัว แคลเซียมคาร์บอเนต 
  สารควบคุมความเป็นกรด สารกันเสีย โซเดียมแอซีเทต 
  สารท าให้คงตัว เททระโซเดียมไดฟอสเฟต 
  สารควบคุมความเป็นกรด สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง กรดแอล-แอสคอร์บิก 
4 ลูกช้ินปลา สารควบคุมความเป็นกรด โซเดียมแล็กเทต 
  สารท าให้คงตัว เททระโซเดียมไดฟอสเฟต 
  สารเพิ่มรสชาติ โมโนโซเดียมกลูทาเมต 
5 ปลาเส้นปรุงรส สารให้ความหวาน อะซีซัลแฟมเค 
  สารเพิ่มรสชาติ ไดโซเดียม 5'-ไอโนซิเนต 
6 ซอสหอยนางรม วัตถุกันเสีย โพแทสเซียมซอร์เบต 
  แต่งสี คาราเมล 
  สารควบคุมความเป็นกรด กรดซิตริก 
  สารให้ความข้นเหนียว โมดิฟายด์สตาร์ช 
  สารเพิ่มรสชาติ โมโนโซเดียมกลูทาเมต 
  สารให้ความหวาน แอสปาร์แตม 
7 แหนมปลา ส้มฟัก สารกันเสีย กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 
8 ปลาแดดเดียว ส ี ตาตาร์ซีน 
   ปองโซ 4 อาร์ 
9 ปลาส้ม สารเพิ่มรสชาติ โมโนโซเดียมกลูทาเมต 
10 น้ าพริก สารเพิ่มรสชาติ   โมโนโซเดียมกลูทาเมต 
11 ข้าวเกรียบกุ้ง สารเพิ่มรสชาติ โมโนโซเดียมกลูทาเมต 
   ไดโซเดียม 5’-ไรโบนิวคลิโอไตด์ 
  สารควบคุมความเป็นกรด สารช่วยให้ฟ ู โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 

 

  



 
  

2. สารกลุ่มฟอสเฟต  
พบได้ในธรรมชาติในอาหารหลากหลายประเภท เช่น มันฝรั่ง 

ขนมปัง ข้าว ไข่ และเนื้อสัตว์ สารประกอบฟอสเฟตสามารถช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านเนื้อสัมผัส เนื่องจากมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ า
ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความชุ่มชื้น รวมทั้งก่อให้เกิดความคงตัวของอิมัลชั่น 
(emulsion) และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้   
โดยท าปฏิกิริยากับอนุมูลโลหะ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ (ศิวาพร, 2546) พบการเติมสารฟอสเฟตเข้าไปในอาหาร
ประเภทปลากระป๋อง ขนมอบ น้ าอัดลม กลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น 
แฮม เบค่อน ไส้กรอกหมู ซูริมิและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ  เช่น ลูกชิ้น  
ไส้กรอกปลา รวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่เยือกแข็ง เช่น ปลาแล่และ
กุ้งแช่เยือกแข็ง การบริโภคฟอสเฟตปริมาณสูงเกินไปส่งผลต่อระบบ
การท างานของหัวใจ หลอดเลือด ไต ท าให้การท างานผิดปกติ (Ritz et 
al., 2012) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) อนุญาตให้ใช้ในสัตว์น้ า และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ไม่เกิน 2,200 ppm  

3. ไนเตรต-ไนไตรต์  
เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารคงคุณภาพของสี และสารกันเสีย 

มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เป็นสาเหตุ 
ท าให้อาหารบูดเน่า และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
จ าพวกคลอสตริ เดียม โบทูลินั่ ม (Clostridium botulinum) และ  
คลอสตริเดียมเพอร์ฟริ งเจน (Clostridium perfringens) ซึ่ งเป็น
แบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้
สารไนเตรต-ไนไตรต์ ยังท าให้เกิดสีในเนื้อสัตว์ โดยท าให้เกิดสีแดง 
อมชมพูในผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม 
กุนเชียง เนื้อเค็ม สีแดงอมชมพูที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการรวมตัวของ 
ไนไตรต์กับเม็ดสีในเลือด เป็นไนโตรโซฮีโมโครม (nitrosohemochrome) 
ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารสีแดงอมชมพูที่คงตัว ท าให้เนื้อ
มีสีสดน่ารับประทาน สารไนเตรต-ไนไตรต์ที่นิยมใช้มี 4 รูปแบบ คือ 
โพแทสเซียมไนเตรต หรือดินประสิว (KNO3) โซเดียมไนเตรต (NaNO3) 
โพแทสเซียมไนไตรต์ (KNO2) และ โซเดียมไนไตรต์ (NaNO2) (พรรณ
พิสุทธิ์, 2559) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ไม่อนุญาตให้ใช้สารชนิดนี้ใน 
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า แต่อนุญาตให้ใช้ ในเนื้อสัตว์และ 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยให้ใช้สูงสุดไม่เกิน 80 ppm การได้รับ 
ไนเตรต-ไนไตรต์ ในปริมาณที่สูง ท าให้เกิดอาการเมธฮีโมโกลบินนีเมีย 
(methaemoglobinemia) เซลล์เกิดการสูญเสียความสามารถในการ 
 

จับกับออกซิเจน ท าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ หายใจไม่ออก  
ตัวเขียว ปริมาณการบริโภคในรูปของโพแตสเซียมไนเตรตที่ท าให้เกิด
การเสียชีวิตในผู้ให้ญ่คือ 30-35 กรัม ต่อนน.ตัว หรือ 22-23 กรัม ต่อน้ าหนัก
ตัวของการบริโภคในรูปของโซเดียมไนไตรต์ นอกจากนี้ไนเตรต-ไนไตรต์ 
อาจท าให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง โดยท าปฏิกิริยากับเอมีน เกิดสารกลุ่ม
ไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตับ ไต กระเพาะ
ปัสสาวะ กระเพาะอาหารและล าไส้ ตับอ่อน และทางเดินหายใจ (ส านัก
อาหาร, 2556)  

4. ผงชูรส 
โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium glutamate, MSG) 

หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “ผงชูรส” ให้รสที่ 5 คือ รสอร่อย (umami) 
นอกเหนือจาก 4 รสชาติพื้นฐาน (เปรี้ยว เค็ม หวาน ขม) คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตร 
และองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ (Joint FAO/WHO 
Expert Committee on Food Additives, JECFA) จัดให้กลูตาเมต
เป็นวัตถุเจือปนในอาหารที่มีความปลอดภัย (เอมอร, 2558) ผงชูรส 
เป็นเกลือของกรดกลูตามิค ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งพบใน
ธรรมชาติ เช่นในพืชทะล ถั่วเหลือง หัวพีท ผงชูรสจัดเป็นสิ่งชูรส ซึ่ง
โดยคุณสมบัติแล้วไม่ได้เป็นตัวให้รสแก่อาหารโดยตรง แต่จะไปเน้น
รสชาติในอาหารให้เด่นขึ้น มีรสคล้ายเนื้อสัตว์ และมีรสเปรี้ยว หวาน 
เค็ม และขมปนกัน ในการเสริมรสนั้น ผงชูรสจะกระตุ้นประสาท 
ในปาก และล าคอ ท าให้รู้สึกอร่อยขึ้น โดยจะเกิดความรู้สึกซ่าเล็กน้อย 
และรสต่าง ๆ จะค้างอยู่ในปากและล าคอเป็นเวลานาน ผงชูรสจะช่วย
เสริมรสชาติของอาหารได้ดีโดยเฉพาะอาหารจ าพวกอาหารคาว  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2541) อย่างไรก็ตาม มีรายงานเก่ียวกับการแพ้ 
ผงชูรส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 คือ โรคภัตตาคารจีน ซึ่งมักเกิดหลังจาก
รับประทานอาหารในภัตตาคารจีนที่มีการใช้ผงชูรสปรุงแต่งรส  
มีอาการชาที่ปาก ลิ้น ปวดศีรษะแบบไมเกรน หัวใจเต้นช้าลง 
หลอดลมหดเกร็งในผู้ที่เป็นโรคหอบหืด จนอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ (Rangan & Barceloux, 2009) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) 
ระบุสารกลุ่มกลูตาเมตเป็นสารเพิ่มรสชาติให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม  

 
 
 
 
 



 
  

5. สี 
โดยปกติแล้ว อาหารที่ผ่านการปรุงมักจะมีสีซีดลง หรือมีสีคล้ า

ดูไม่น่ารับประทาน สีที่เติมลงไปจึงมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจาก
การใช้สีในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดูสดใหม่ ดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค หรืออาจใช้เพื่อปกปิดการเน่าเสีย ท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การใส่สีลงไปใน
ผลิตภัณฑ์มีทั้งการใช้สีผสมอาหาร และสีสังเคราะห์ การได้รับสี
สังเคราะห์ปริมาณมากเกินไปจะท าให้ร่างกายผลิตเอนไซม์ในการย่อย
อาหารได้น้อยลง หรือผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
และขัดขวางการดูดซึมอาหาร หรืออาจท าให้ท้องเสีย น้ าหนักลด 
อ่อนเพลีย สีสังเคราะห์หลายชนิดหากได้รับปริมาณมากเป็นประจ า 
จะท าให้ตับและไตท างานผิดปกติ หรืออาจท าให้เกิดอาการแพ้ มีผื่น
คัน สีสังเคราะห์บางประเภทยังปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่ว 
แคดเมียม ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้มักมีความเป็นพิษสูงแม้ได้รับเพียง
เล็กน้อย (เวณิกา และคณะ, 2557) ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริ โภค จึ ง ไม่ควรน าสีที่ ไม่อนุญาตให้ ใช้ เป็นสีผสมอาหาร 
ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เกินเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด ปริมาณการใช้สีในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า สามารถ
ตรวจสอบได้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5)  
6. สารฟอกขาว  

สารฟอกขาว หรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์  (Sodium 
hydrosulfite : NaSO) หรือโซเดียมไดไทโอไนต์ (Na2S2O4) หรือสาร
ซักมุ้ง มีสมบัติเป็นสารฟอกสีทีมีฤทธิ์ฟอกขาว นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับการฟอกสี เช่น กระดาษ เส้นใยไหม แห อวน และเครื่องหนัง 
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษ แต่มีผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
สินค้าบางรายน ามาผสมในผลิตภัณฑ์ท าให้มีสีขาวดูน่ารับประทาน 
(ไสว, 2561) โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ที่อนุญาตให้น ามาใช้ในสัตว์น้ า และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เช่น โพแทสเซียมซัลเฟต โซเดียมไทโอซัลเฟต 
โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ โซเดียมซัลไฟต์ เป็นต้น ฤทธิ์ของสารนี้ 
ท าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ง่วงนอน มือเปื่อยลอก เป็นหวัดเรื้อรัง 
และจุกเสียดหลังอาหาร หัวใจเต้นช้า และถึงแก่ชีวิตในที่สุด โซเดียม
ไฮโดรซัลไฟต์มักใช้ในการฟอกสีน้ าตาลทราย น้ าตาลปีบ น้ าตาลปึก 
เส้นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว ขิงห่ันฝอย (สมจิต, 2563)  ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
(ฉบับที่ 5) ระบุให้ใช้สารในกลุ่มซัลไฟต์ ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสูงสุด 
ไม่เกิน 150 ppm 

กลุ่มสารห้ามใช้ในอาหาร 
1. ฟอร์มาลดีไฮด์  
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นก๊าซ มีกลิ่นฉุน ละลายได้ดีในน้ า ส่วน

ฟอร์มาลีนหรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่น
ฉุนเช่นเดียวกัน สารชนิดนี้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตาม พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ฟอร์มาลดีไฮด์ในรูปก๊าซหรือไอจะท าให้เกิดการ
ระคายเคืองของเนื้อเยื่อบุทางเดินหายใจ หากสัมผัสโดนผิวหนัง
เฉพาะที่จะท าให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบ หากรับประทาน 
ในรูปของเหลวจะท าให้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ปัสสาวะ 
เป็นเลือด ปัสสาวะน้อย เกิดภาวะเลือดเป็นกรด (Metabolic 
acidosis) การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันทางการกินและหายใจใน
หนู พบว่า ค่าปริมาณสารที่ท าให้หนูตายร้อยละ 50 ทางการกินมีค่า 
LD50 (50% lethal dose) เท่ากับ 600-800 ppm ส่วนความเป็นพิษ
เรื้อรังนั้นพบว่าสารชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งโพรงจมูก 
อย่างไรก็ตาม ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ
ตามธรรมชาติ  ในบรรยากาศ ดิน น้ า และในสิ่ งมีชีวิต  ปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์ที่พบได้ในธรรมชาติของอาหารมีความแตกต่างตามชนิด
ของอาหาร อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แห้งหรือรมควัน และเห็ดบาง
ชนิด เป็นกลุ่มอาหารที่พบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์สูง เช่น แฮมรมควันพบ
ปริมาณ 224-267 ppm ปลาทะเลน้ าลึกแช่แข็งพบปริมาณ 232-293 
ppm ปลาหมึกแห้งฉีกพบปริมาณ 0-169.6 ppm ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) ก าหนดให้ฟอร์มาลีนเป็นสารห้ามใช้
ในอาหาร ซึ่งหมายถึงฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตรวจพบต้องมาจากการเติมสารนี้
ลงไปในอาหารด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ใช่ฟอร์มาลดีไฮด์ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ (ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, 2561) 

2. สารบอแรกซ์ 
เป็นสารอนินทรีย์มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมเตตราบอเรต 

(Sodium tetraborate) คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของน้ าประสานทอง 
สารข้าวตอก ผงกันบูด เพ่งแซ หรือผงเนื้อนิ่ม โดยปกติแล้วสารชนิดนี้ใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การผลิตแก้ว หรือใช้เป็นสารประสาน 
ในการเชื่อมทอง รวมทั้งใช้ในเครื่องส าอาง ในแป้งทาตัว เพื่อเป็น 
สารหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสารบอแรกซ์
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าผู้ผลิต
อาหารและผู้ประกอบการบางรายได้ลักลอบน าสารบอแรกซม์าผสมลงใน
อาหารเพื่อให้อาหารมีความเหนียว หยุ่นกรอบ คงตัวได้นาน และ 
ไม่บูดเสียง่าย นอกจากนี้แม่ค้าหรือพ่อค้ายังน าสารบอแรกซ์มาใช้ทา
หรือชุบเนื้อหมู เนื้อวัวเพื่อท าให้ดูสดยิ่งขึ้น ซึ่งอาหารสวนใหญ่ที่พบว่า 



 
  

มีการเจือปนของสารบอแรกซ์ ได้ แก เนื้อบด หมูบด ลูกชิ้นปลา  
เนื้อหมู เนื้อไก่ และในขนมหวานต่าง ๆ เช่น ทับทิมกรอบ รวมมิตร วุ้น 
รวมถึงผลไม้ นอกจากนี้ สารบอแรกซ์ยังถูกน าไปใช้ในการปลอมปนใน
ผงชูรสที่ตักแบ่งขายอีกด้วย อาการของผู้ที่บริโภคสารชนิดนี้เข้าไป จะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารบอแรกซ์ที่ ได้รับเข้าไปในร่างกายและ
ความสามารถของร่างกายในการขับสารพิษ อาการที่เกิดจากการได้รับ
สารพิษชนิดนี้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 
ผิวหนังแห้ง เบื่ออาหาร ผมร่วง หน้าตาบวม เยื่อตาและผิวหนังอักเสบ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) ก าหนดให้บอแรกซ์
เป็นสารห้ามใช้ในอาหาร โดยให้ถือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารบอแรกซ์
ปนเปื้อนอยู่นั้น เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ (สุภมาศ, 2549)  

3. สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) 
เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียและเชื้อรา จึงท าให้ผักและผลไม้ดอง 
น่ารับประทาน ไม่มีฝ้าขาว ๆ  หรือจุดสีต่าง  ๆบนผักผลไม้ดอง หากได้รับ
สารนี้เข้าไปในร่างกาย สารนี้จะท าลายกระเพาะอาหาร และล าไส้  
ท าให้เกิดเป็นแผล ความดันโลหิตต่ าจนช็อกได้ หรือในบางรายที่แม้
บริโภคเข้าไปไม่มากแต่ถ้าแพ้สารกันรา ก็จะท าให้เป็นผื่นคันขึ้นตามตัว 
อาเจียน หูอ้ือ หรือมีไข้ (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2560) ในทางกฎหมาย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) ก าหนดให้
สารกันรา เป็นสารห้ามใช้ในอาหารทุกชนิด เนื่องจากเป็นสารที่มี
อันตรายต่อสุขภาพ  

ดังนั้น ผู้ผลิตควรเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารให้ถูกต้อง และใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
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