การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอย่างปลอดภัย: เรื่อง วัตถุกนั เสีย
ในไส้กรอก แฮม และโบโลน่ า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรสา สุริยาพันธ์
ภาควิ ชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ไส้กรอก แฮม และโบโลน่า เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก (cured
meat products) ที่เด็กวัยเรียนและนิสติ นักศึกษานิยมบริโภคเป็ นอาหารเช้าหรืออาหารว่าง เพราะมี
ลักษณะรูปร่างทีน่ ่ ารับประทาน มีสชี มพูและกลิน่ รสที่เป็ นเอกลักษณ์ มีเนื้อสัมผัสทีเ่ หนียวนุ่ มเคีย้ วได้
ง่ายและมีความอร่อยแตกต่างจากเนื้อไก่หรือเนื้อหมูต้มสุก การยืดอายุการเก็บของไส้กรอก แฮม และ
โบโลน่า จําเป็ นต้องใช้วตั ถุกนั เสียร่วมกับการบรรจุภายใต้ภาวะสุญญากาศและเก็บทีอ่ ุณหภูมติ ่ําในตูเ้ ย็น
เนื่องจากไส้กรอก แฮม และโบโลน่ าเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทีม่ คี วามเป็ นกรดตํ่า จึงเกิดการเสื่อม
เสียคุณภาพจากการเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้งา่ ย
วัตถุกนั เสียทีใ่ ช้ในไส้กรอก แฮม และโบโลน่า คือ โซเดียมไนไตรต์ (NaNO2) หรือโปแตสเซียม
ไนไตรต์ (KNO2) เพราะนอกจากมีฤทธิ ์ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ Clostridium botulinum ซึง่ เป็ นแบคทีเรีย
ทีส่ ร้างสารพิษอันตรายร้ายแรงและสามารถเจริญได้ในสภาวะไม่มอี อกซิเจนแล้ว สารไนไตรต์ (NO2-) ยัง
รวมตัวกับรงควัตถุสมี ว่ งแดงในกล้ามเนื้อสัตว์ คือ ไมโอโกลบิน (myoglobin) ได้เป็ น nitrosylmyoglobin
ทีม่ สี แี ดง และเมื่อปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกด้วยความร้อน สารสีแดงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็ น nitrosylhemochrome
ซึ่งให้สชี มพูท่คี งตัว นอกจากนี้ไนไตรต์ยงั ช่วยลดการเกิดกลิน่ หืนในไส้กรอก แฮม และโบโลน่ าได้อกี
ด้วย เพราะไนไตรต์สามารถจับกับอิออนของเหล็กทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของไขมั
่
น
ความเข้มข้น ตํ่าสุด ของโซเดีย มไนไตรต์สําหรับ การสร้างสี กลิ่น รส และยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตของ
เชือ้ จุลนิ ทรีย์ คือ 20 และ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ
กระทรวงสาธารณสุขอนุ ญาตให้ใช้โซเดียมไนไตรต์หรือโปแตสเซียมไนไตรต์ในไส้กรอกและ
กุนเชียงได้โดยกําหนดปริมาณสูงสุด ต้องไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2555
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของกระทรวงสาธาณสุข พบว่ามีโซเดียมไนไตรต์ในปริมาณที่
เกิน กํ า หนดในไส้ก รอกและกุ น เชีย ง ถึง ร้อ ยละ 16.4 และ 8.9 ของจํา นวนตัว อย่ า งที่ถู ก สุ่ ม ตรวจ
ตามลําดับ และตรวจพบการเจือปนของโซเดียมไนไตรต์ในแหนม ไก่ทอด หมูยอ ปลาเค็ม และปลาเค็ม
ตากแห้งหวาน ทัง้ ทีไ่ ม่อนุ ญาตให้มกี ารใช้ไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว
ในเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้สมุ่ ตัวอย่างไส้กรอก แฮม และโบโลน่า จํานวนทัง้ หมด 13 ตัวอย่าง ทีม่ จี าํ หน่ายในร้านสะดวกซือ้
ทัวไปและซุ
่
ปเปอร์มาร์เก็ต มาตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมไนไตรต์ดว้ ยวิธี Modified AOAC official
method 973.31 ซึง่ สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ได้ดงั นี้ คือ ตรวจพบว่ามีไนไตรต์ในทุกตัวอย่างและมี
ปริมาณโซเดียมไนไตร์ตทีต่ รวจพบอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ (ไม่เกิน 125 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณโซเดียมไนไตรต์และปริมาณไนไตรต์ในตัวอย่างไส้กรอก แฮม และโบโลน่า ทีม่ ี
จําหน่ายในร้านสะดวกซือ้ ทัวไปและซุ
่
ปเปอร์มาเก็ต
ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
สรุปผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหาร
โซเดียมไน
ไนไตรต์*
ไตรต์
ไส้กรอก
ตัวอย่างที่ 1
54
36
(หมู/หมู+ไก่)
ตัวอย่างที่ 2
35
23
ตัวอย่างที่ 3
50
33
ตัวอย่างที่ 4
90
60
ตัวอย่างที่ 5
30
20
ปริมาณโซเดียมไนไตรต์ทต่ี รวจพบ
ตัวอย่างที่ 6
38
25
ในทุกตัวอย่างอยูใ่ นเกณฑ์ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้
ตัวอย่างที่ 7
35
23
(ต้องไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อ
ตัวอย่างที่ 8
33
22
กิโลกรัม)
ตัวอย่างที่ 9
53
35
แฮม (หมู)
ตัวอย่างที่ 1
46
31
ตัวอย่างที่ 2
107
71
โบโลน่า (หมู+
ตัวอย่างที่ 1
45
30
ไก่)
ตัวอย่างที่ 2
57
38
*ปริมาณไนไตรต์ในไส้กรอก/แฮม/โบโลน่า (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) คํานวณเทียบจากสูตรโมเลกุลของสาร
โซดียมไนไตรต์จาํ นวน 69 มิลลิกรัมมีสารไนไตรต์เป็ นองค์ประกอบ 49 มิลลิกรัม
จากการศึกษาด้านความเป็ นพิษของไนไตรต์ต่อสัตว์ทดลอง ได้มรี ายงานว่าหนูทถ่ี ูกป้อนนํ้าหรือ
อาหารทีม่ ปี ริมาณไนไตรต์สงู 250-2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่ามีความเสีย่ งในการเกิดโรคมะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลือง (lymphoma) สูงขึน้ ไนไตรต์สามารถทําปฏิกริ ยิ ากับกรดในกระเพาะอาหารกลายเป็ นกรด
ไนตรัส (HNO2) ทีส่ ามารถรวมตัวกับสารเอมีนหรือเอมีดทีม่ ใี นอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์เกิดสารก่อมะเร็งกลุ่ม
ไนโตรซามีนขึน้ ในร่างกาย (endogenous nitrosamines) ซึง่ จะถูกดูดซึมผ่านผนังลําไส้อย่างรวดเร็ว
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั ไนไตรต์ในปริมาณสูง
กับการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคมะเร็งหลอดอาหาร
ถ้า ผู้บ ริโ ภคได้ร บั ไนไตรต์ใ นปริม าณที่สูง มากทัน ที ไนไตรต์ จ ะก่ อ ให้เ กิด ภาวะอาการขาด
ออกซิเจน คือ มีอาการตัวเขียว เล็บเขียว หอบ เหนื่อย หัวใจเต้นแรง และอาจเสียชีวติ ได้ เพราะไนไตรต์
จับตัวกับฮีโมโกลบิน (haemoglobin) ในเลือดเกิดเป็ นเมทฮีโมโกลบิน (methaemoglobin) ทําให้
ฮีโมโกลบินไม่สามารถจับตัวกับออกซิเจน ปริมาณไนไตรต์ท่ที ําให้ถงึ แก่ชวี ติ ได้ในการบริโภคหนึ่งครัง้
คือ 32 มิลลิกรัมต่อนํ้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยถ้าคํานวณเทียบกับนํ้ าหนักตัวเฉลีย่ ของวัยรุ่น (9-18 ปี ,
44.5 กิโลกรัม) และผูใ้ หญ่ (ตัง้ แต่ 19 ปี ขน้ึ ไป, 54.5 กิโลกรัม) พบว่า ปริมาณไนไตรต์ทท่ี าํ ให้ถงึ แก่ชวี ติ
ได้ในการบริโภคหนึ่งครัง้ คือ 1,424 และ 1,744 มิลลิกรัม ตามลําดับ ในอดีตในประเทศไทยเคยมี
รายงานการเกิดโรคเมทฮีโมโกลบีนีเมีย (methemoglobinemia) ถึงสองครัง้ โดยครัง้ แรก (พ.ศ.2550)

ผูป้ ว่ ยเป็ นเด็กนักเรียนทีบ่ ริโภคไส้กรอกไก่ทม่ี ปี ริมาณโซเดียมไนไตรต์สงู ถึง 3,137 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และครัง้ ทีส่ อง (พ.ศ.2553) เป็ นผูป้ ว่ ยทีบ่ ริโภคไก่ทอดซึง่ มีการหมักด้วยสารไนไตรต์
ในปี 2002 คณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Joint WHO/FAO Expert of
Committee on Food Additive; JECFA) ได้กําหนดค่า acceptable daily intake (ADI) หรือ ค่าปริมาณ
การได้รบั ไนไตรต์ต่อวันโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ อสุขภาพตลอดช่วงชีวิต ที่ 0-0.07 มิลลิกรัมต่ อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยถ้าคํานวณเทียบกับนํ้าหนักตัวเฉลีย่ ของวัยรุน่ (9-18 ปี , 44.5 กิโลกรัม) และ
ผูใ้ หญ่ (ตัง้ แต่ 19 ปี ขน้ึ ไป, 54.5 กิโลกรัม) พบว่า ปริมาณไนไตรต์ทไ่ี ด้รบั ต่อวันจากการบริโภคอาหาร
ไม่ควรเกิน 3.1 และ 3.8 มิลลิกรัม ตามลําดับ
การประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพจากการบริโภคไส้กรอก แฮม และโบโลน่า โดยดูจากปริมาณ
การได้รบั ไนไตรต์ (มิลลิกรัม) นํามาเทียบกับค่าความปลอดภัย (ADI) ของไนไตรต์ ซึง่ ถ้ามีคา่ สูงกว่าค่า
ADI แสดงว่าบริโภคมากเกินไปมีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตารางที่ 2 แสดงค่าประเมิน
ปริมาณการได้รบั ไนไตรต์จากการบริโภคไส้กรอก แฮม และโบโลน่า 50 กรัม (ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค
อ้างอิง, 1 serving size) และ 200 กรัม (นํ้าหนักบรรจุต่อ 1 ถุง) จะเห็นได้วา่ ถึงแม้วา่ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
แฮม และโบโลน่าทีซ่ อ้ื มาบริโภค มีปริมาณโซเดียมไนไตร์ตอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกําหนด แต่ถา้ การ
บริโภคต่อครัง้ เป็ นจํานวนมาก เช่น บริโภคหมดถุง (200 กรัม) ก็จะทําให้ได้รบั ไนไตรต์ในปริมาณสูงเกิน
กว่าค่าปลอดภัยของไนไตรต์ ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
ตารางที่ 2 ค่าประเมินของปริมาณการได้รบั ไนไตรต์ (มิลลิกรัม) เมือ่ กําหนดให้ปริมาณการบริโภค คือ
50 และ 200 กรัม
ปริมาณไนไตรต์(มิลลิกรัม)ทีไ่ ด้รบั จากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์*
ตัวอย่างอาหาร
1 หน่วยบริโภค = 50 กรัม
1 ถุง = 200 กรัม
ไส้กรอก
ตัวอย่างที่ 1
1.8
7.2
(หมู/หมู+ไก่)
ตัวอย่างที่ 2
1.2
4.8
ตัวอย่างที่ 3
1.7
6.8
ตัวอย่างที่ 4
3.0
12.0
ตัวอย่างที่ 5
1.0
4.0
ตัวอย่างที่ 6
1.3
5.2
ตัวอย่างที่ 7
1.2
4.8
ตัวอย่างที่ 8
1.1
4.4
ตัวอย่างที่ 9
1.8
7.2
แฮม
ตัวอย่างที่ 1
1.5
6.0
ตัวอย่างที่ 2
3.6
14.4
โบโลน่า
ตัวอย่างที่ 1
1.5
6.0
ตัวอย่างที่ 2
1.9
7.6
*ค่าความปลอดภัยของไนไตรต์ ในกลุ่มวัยรุน่ (9-18 ปี:44.5 กิโลกรัม) ไม่ควรเกิน 3.1 มิลลิกรัม
ในกลุ่มผูใ้ หญ่ (ตัง้ แต่ 19 ปีขน้ึ ไป:54.5 กิโลกรัม) ไม่ควรเกิน 3.8 มิลลิกรัม

สรุป ผลิตภัณฑ์อาหารพวกไส้กรอก แฮม โบโลน่า ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากในกลุ่มผูบ้ ริโภคทัง้ ในวัยรุน่
และผูใ้ หญ่ เนื่องจากมีสี กลิน่ รสและเนื้อสัมผัสทีก่ ลมกล่อมชวนรับประทาน แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังใน
การบริโภคคือปริมาณไนไตรต์ทอ่ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้วา่ ปริมาณทีร่ บั ประทานได้อย่างปลอดภัยไม่
ควรเกินวันละ 50-100 กรัมหรือ 1-2 serving ต่อวัน ไม่ควรรับประทานในปริมาณมากต่อครัง้ หรือ
รับประทานบ่อยๆครัง้ ในแต่ละวัน เพราะจะทําให้ผบู้ ริโภคได้รบั ไนไตรต์ในปริมาณทีส่ งู เกินกว่าค่าความ
ปลอดภัย (ADI)ได้ ทําให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ การบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
ควรรับประทานให้มคี วามหลากหลาย และบริโภคในปริมาณทีเ่ หมาะสม
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