สารพิษทีเ่ กิด
ระหว
ระหวางการ
ผลิตอาหาร :

อะคริลาไมด (Acrylamide)
อะคริลาไมด คืออะไร
สารอะคริลาไมด์ เป็ นสารพิษทีก ่อตัวขึน
ในอาหารพวกธัญพืช มันฝรั ง อาหารทีมแี ป้งสูง
และกาแฟ ทีผ า่ นการแปรรูปโดยใช้ความร้อนสูงๆ
(สูงกว่า 120 องศาเซลเซียส) หรือใช้เวลาในการ
อบ ทอด ย่าง ปิ ง เป็ นเวลานานๆ โดยความร้อน
จะกระตุ้น ให้เ กิด ปฏิกิร ิยาระหว่ างนํ าตาลรีด ิว ซ์
(เช่น ฟรุคโตสและกลูโคส) และกรดอะมิโนแอสพา
ราจีน (กรดอะมิโนอิสระทีพ บมากในมันฝรั งและ
ธัญ พืช ) ทีมีในอาหารจนก่ อตัว เป็ น สารอะคริล า
ไมด์ขนึ
การปนเปอนของสารอ
นของสารอะคริลาไมด
ในอาหาร
ในอาหาร
อาหารทีเป็ นแหล่งการปนเปื อนสารอะคริ
ลาไมด์ ค ือ อาหารจานด่ ว นและขนมขบเคียว
จําพวกมันฝรั งทอดแบบแท่ง (เฟร้นฟรายด์) มัน
ฝรั งทอดกรอบ ขนมปงั กรอบ ขนมปงั ปิง บิสกิต
เครกเกอร์ อาหารเช้าจากธัญพืช ผลิตภัณฑ์จาก
ธัญพืช และกาแฟผง โดยปริมาณสารอะคริลาไมด์
ที เ กิ ด ขึ นในอาหารขึ นอยู่ ก ั บ ป จั จั ย สํ า คั ญ 3
ประการ คือ ระดับความร้อนทีใช้ ระยะเวลาทีใ ห้
ความร้อ น และปริม าณของแอสพาราจี น และ
นํ าตาลรีดวิ ซ์ ทีมีในมัน ฝรั ง เมล็ดธัญพืชหรือใน
แป้งทีน ํามาใช้เป็ นส่วนประกอบอาหาร
อันตรายของสาร
ตรายของสารอะคริ
ของสารอะคริลาไมด
เมือสารอะคริลาไมด์เข้าสู่ร่างกายจะถูก
ดูดซึมอย่างรวดเร็ว ณ บริเวณทีม กี ารย่อยอาหาร
หลังจากนั นมัน จะถู ก ขับ ออกอย่ า งรวดเร็ว ทาง
ปสั สาวะทําให้อะคริลาไมด์ครึง หนึงของปริมาณที
เข้าสู่ร่า งกายถูก ขับ ออกภายใน 2–3 ชั วโมง
อันตรายของสารอะคริลาไมด์ทแี น่ ชดั และข้อมูล
การได้รบั สารอะคริลาไมด์ ของประชากรส่วนใหญ่
ยัง อยู่ ใ นวงจํ า กัด ทํ า ให้ป จั จุ บัน ไม่
สามารถระบุได้ชดั เจนว่าการได้รบั สาร
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th/foodsafety

Acrylamide

อะคริลาไมด์เข้าสูร่ า่ งกายจะทําให้เป็นโรคมะเร็ง
หน่ ว ยงานวิจ ัย มะเร็ง ระหว่ า งประเทศ
(IARA) จึงจัดให้สารอะคริลาไมด์เป็ นสารกลุ่มทีม ี
ความเป็ นไปได้สูงในการก่อ ให้เ กิดมะเร็งในคน
(กลุ่ม 2 A)
มาตรฐานการปนเปอ
 นสารอะคริ
ลาไมด
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายังมิได้มี
การกํ าหนดค่ า มาตรฐานการปนเปื อนของสาร
อะคริลาไมด์ในอาหารแต่ละชนิด เนืองจากต้องรอ
ผลการประเมินความเสีย งทีช ดั เจน ส่วนประเทศ
ไทยยังไม่ได้กําหนดมาตรฐานการปนเปื อนของ
อะคริลาไมด์ในอาหารเช่นกัน
แต่มกี ารกําหนดมาตรฐานการปนเปือน
ของสารอะคริล าไมด์ใ นนํ าดืม ไว้ด งั นี WHO
กําหนดข้อแนะนํ าด้านคุณภาพนํ าดืมมีสารอะคริ
ลาไมด์ปนเปื อนได้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/ ลิตร
สหภาพยุ โ รปกํ า หนดมาตรฐานนํ าดืม ให้มีส าร
อะคริลาไมด์ปนเปื อนได้ไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัม/
ลิ ต ร ส่ ว นสหรัฐ อเมริก าโดยหน่ ว ยงาน EPA
กํา หนดให้ใ นนํ าดืม ต้อ งไม่พ บสารอะคริล าไมด์
และกําหนดเทคนิค ทีใ ช้ใ นการทรีทเมนต์นําดืม
เพือ ลดการปนเปือนเช่นเดียวกับญีปนุ่
วิธลดสารอะคริ
ีลดสารอะคริลาไมดในอาหาร
ในอาหาร
ลด
ในอาหา
มันฝรั งทอดกรอบ นํามันฝรั งมาลวกนํา
ก่อนทอดจะช่วยลดปริมาณของอะคริลา
ไมด์ในมันฝรั งได้ 50%
 มันฝรั งทอด(เฟร้นฟรายด์) นํามันฝรั ง
มาลวกในสารละลายกรด (กรดซิตริก
หรือแลกติก) ก่อนนําไปทอดจะช่วยลด
ปริมาณของอะคริลาไมด์ในเฟร้นฟรายด์
ได้ถงึ 80 %
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สารพิษทีเ่ กิด
ระหว
ระหวางการ
ผลิตอาหาร :

Acrylamide



ขนมอบ เติ ม เกลื อ แคลเซี ย ม เช่ น
แคลเซีย มคาร์บ อเนต หรือ แคลเซีย ม
ซัลเฟตขณะอบขนมปงั เพือ ช่วยลดการ
ฟอร์มตัวของอะคริลาไมด์



บิสกิต ใช้อุณหภูมใิ นการอบตําลงและ
เพิม ระยะเวลาในการอบ โดยควบคุ ม
ระดับความชืนให้สมํา เสมอ หรือ เติม
ผลิต ภัณ ฑ์เ อ็น ไซม์ ทีช่ ว ยลดอัต ราการ
ฟอร์มตัว ของอะคริล าไมด์ใ นขณะผลิต
เ ช่ น เ อ น ไ ซ ม์ asparaginase ซึ ง
สามารถเปลียนแอสพาราจีนสารตังต้น
ของการฟอร์มตัวอะคริลาไมด์ ไปเป็ น
กรดอะมิโนแอสพาเตสทีไ ม่เป็ นอันตราย
ต่อร่างกาย
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การลดความเสีย
่ งทีอ
่ าจไดรบ
ั สาร
อะคริลาไมดเข
เขาสูร า งกาย
 ไม่ ควรใช้ความร้อนในการอบ ปิ ง ทอด
ย่างอาหารทีส ูงเกินไป หรือใช้เวลานาน
เกินไป ยกเว้นอาหารจากเนือสัตว์และ
สั ต ว์ ปี ก ต้ อ งปรุ ง ให้ สุ ก เพื อ ทํ า ลาย
จุลนิ ทรียท์ ที าํ ให้เกิดโรค
 ลดการบริโภคอาหารทีมแี ป้ง ไขมันและ
แคลอรีส งู
 รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้และ
อาหารที มี เ ส้ น ใยให้ ม ากขึ นเพือ ให้
ร่างกายได้สารต้านมะเร็งตามธรรมชาติ
ดูแลร่างกายไม่ให้มนี ํ าหนักมากเกินไป
และออกกําลังกายสมําเสมอ
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