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สารอะคริลาไมด์ที่แฝงมากับอาหารไทย
Acrylamide in Thai Foods
จิตติมา เจริญพานิช1
บทคัดย่อ
การค้นพบการปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ที่เป็นพิษต่อระบบประสาทและมีแนวโน้มที่จะเป็นสารก่อ
มะเร็งในคน ในผลิตภัณฑ์อาหารมีการรายงานครั้งแรกโดยนักวิจัยจากประเทศสวีเดน และมีการพูดถึงกลไกการก่อ
ตัว ของสารอะคริ ลาไมด์ใ นอาหารหลายกลไก ซึ่ งกลไกหลัก ที่ไ ด้มี การยื นยั นแล้ว ว่า นํา ไปสู่ก ารก่อ ตัว ของสาร
อะคริลาไมด์ในอาหารคือ ปฏิกิริยาเมลล์ลาร์ด ที่เกิดขึ้นในอาหารที่มีแป้งสูงที่ผ่านการให้ความร้อน และยังมีการ
กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการก่อตัวของสารอะคริลาไมด์ในอาหารที่มีไขมันสูงผ่านสารตัวกลางอะโครลิอิน ซึ่งมี
งานวิจัยจํานวนมากตรวจพบการปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในอาหารหลายชนิด สําหรับอาหารไทยมีรายงาน
การตรวจพบสารปนเปื้อนอะคริลาไมด์เช่นกันในแกงกระทิ ขนมถุงขบเคี้ยว ขนมไทยพื้นเมือง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
และกาแฟผงปรุงสําเร็จ ที่มีแป้งและไขมันเป็นองค์ประกอบหลักและใช้วิธีการปรุงด้วยความร้อนสูง แต่เป็นที่
น่ายินดีว่าความเสี่ยงในการได้รับสารอะคริลาไมด์จากอาหารของคนไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าระดับที่จะส่งพิษ
ต่อ ร่า งกายและการปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมในการบริโ ภคเป็น ปั จจั ยหลั กที่ จ ะช่ วยลดความเสี่ ยงในการนํ าสาร
อะคริลาไมด์จากอาหารเข้าสู่ร่างกาย
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Review

ABSTRACT
Acrylamide, a neurotoxicant and suspected human carcinogen has been first
discovered in foods by the Swedish researchers. Numerous paths of formation have been
discussed, predominantly through a Maillard reaction and can be regarded as the most
important heat-induced contaminants occurring in starchy foods. In addition, some reports
suggested that acrylamide could form in lipid-rich foods by the acrolein precursor. Many
researchers have confirmed the presence of acrylamide in different processed foods. For Thai
foods, acrylamide has been found in curries, commercial and conventional snacks, instant
noodle as well as coffee that contain starch and fat as the major components and cooked
under high temperature. Fortunately, Thai-consumer risk assessment still below a toxic dose and
consumption habits is the most important factor affecting the risk.
คําสําคัญ: สารอะคริลาไมด์ อาหารไทย การประเมินความเสี่ยง
Keywords: Acrylamide, Thai foods, Risk assessment

บทนํา
ความสนใจของผู้ บ ริ โ ภคในเรื่ อ งอาหาร
สุขภาพและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่
มีการจับ จ่ายใช้ส อยในปัจ จุบัน เป็ นประเด็ นสํา คัญ ที่
ภาครัฐฯและเอกชนกําลังให้ความใส่ใจ ดังจะเห็นได้จาก
นโยบายการวิจัยด้านอาหารปลอดภัยซึ่งเป็นนโยบาย
หลักด้านหนึ่งที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
นับตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2002 ที่นั กวิ ทยาศาสตร์ชาวสวี เดน
ต ร ว จ พ บ ก า ร ป น เ ปื้ อ น ข อ ง ส า ร อ ะ ค ริ ล า ไ ม ด์
(acrylamide; CH2=CHCONH2) สารที่มีพิษต่อระบบ
ประสาทและมีรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นสารก่อ
มะเร็งในคน ในอาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบสูง ที่
ผ่านการปรุงโดยใช้ความร้อนสูงด้วยการทอดหรือการ
อบ (Tareke et al., 2002) และมีรายงานวิจัยต่อมา
ยืนยันว่าการก่อตัวของสารอะคริลาไมด์ในอาหารเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นได้เองและไม่ใช่สิ่งเจือปนที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก (Mottram et al., 2002; Stadler

et al., 2002) ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกและเกิด
คําถามขึ้นในใจของผู้บริโภคว่า อาหารที่เรารับประทาน
อยู่นั้นมีสารก่อมะเร็งอะคริลาไมด์ปนเปื้อนอยู่หรือไม่
และสารดังกล่าวจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์มาก
น้ อ ยเพี ย งใด สํ า หรั บ อาหารไทย เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
กรรมวิธีในการปรุงที่ต้องอาศัยกระบวนการทอดแบบ
น้ํามันท่วม การย่าง และการอบที่อุณหภูมิสูง ประกอบ
กั บ วั ต ถุ ดิ บ และเครื่ อ งปรุ ง ที่ ใ ช้ อ าจเป็ น สารต้ น ตอ
(precursor) ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิถี ก ารก่ อ ตัว ของสาร
อะคริล าไมด์ ไ ด้ จึ ง มีค วามเป็ นไปได้สู ง ที่อ าจพบสาร
อะคริ ล าไมด์ ป นเปื้ อ นมากั บ อาหารได้ ดั ง นั้ น เมื่ อ
พิจารณาถึ งความปลอดภั ยที่มี ต่อ ผู้บ ริโ ภค บทความ
ฉบั บ นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค
เกี่ยวกั บพิษของสารอะคริ ลาไมด์ การก่อตัวและการ
ปนเปื้อนในอาหารไทย และการประเมินความเสี่ยงของ
การได้รับสารอะคริลาไมด์ต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทาง
ป้ อ งกั น และทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถปรั บ เปลี่ ย น

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารอะคริลาไมด์เข้าสู่ร่างกายต่อไป
สารอะคริลาไมด์ เป็นสารประกอบอะลิฟาติก
เอไมด์ (aliphatic amide) ซึ่งประกอบด้วยหมู่เอไมด์
และพันธะโอเลฟินไม่อิ่มตัวระหว่าง α และ β ที่มีพิษ
ต่อระบบประสาท (neurotoxin) (Tilson and Cabe,
1979; Dearfield et al., 1988) และมีแนวโน้มสูงที่จะ
เป็ นสารก่ อ มะเร็งในคน (human carcinogen)
(International agency for research on cancer
[IARC], 1994; Segerback et al., 1995; Tareke et
al., 2000) พิษของสารอะคริลาไมด์เชื่อว่าเกิดจากสาร
ตัวกลางของกระบวนการสลายสารอะคริลาไมด์ภายใน
เซลล์ชื่อว่า ไกล์ซิดาไมด์ (glycidamide) เข้าจับกับ
ดี เ อ็ น เอและทํ า ลายรหั ส พั น ธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต
(Tareke et al., 2000; Svensson et al., 2003) ใน
สภาวะทั่วไปสารอะคริลาไมด์จะมีสถานะเป็นของแข็ง
โมเลกุลเดี่ยวที่มีสีอ่อนจนถึงสีขาว ปรากฏอยู่ในรูปของ
ผลึ ก ที่ ไ ม่ มี ก ลิ่ น มี ค วามเสถี ย รที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งและ
สามารถละลายได้ในน้ําหรือตัวทําละลายที่มีขั้ว จาก
สมบัติในการเป็นโมเลกุลเดี่ยวของสารอะคริลาไมด์ทํา
ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า โ พ ลิ เ ม อ ไ ร เ ซ ชั น
(polymerization) เมื่ อถู ก หลอมเหลวหรื อเมื่ อ อยู่
ภายใต้ รัง สีอั ล ตราไวโอเลต ทํา ให้ นิ ยมนํ าสารอะคริ ลาไมด์มาใช้ในการสังเคราะห์โพลีอะคริลาไมด์ ซึ่งเป็น
โพลีเมอร์สําคัญที่เป็นองค์ประกอบของไส้กรองในเครือ่ ง
กรองน้ําอีกด้วย โดยทั่วไปสารอะคริลาไมด์สามารถซึม
ผ่านผิวหนัง เยื่อหุ้มที่มีลักษณะเป็นเมือก (mucous
membranes) ปอด หรือระบบทางเดินอาหารของ
สิ่งมีชีวิตได้อย่างรวดเร็ว (Klaasen and Doull, 1986)
ซึ่งเคยมีการตรวจพบสารอะคริลาไมด์ตกค้างในร่างกาย
ของคนงานที่ ทํ า งานในอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ ส ารอะคริ ลาไมด์กว่าสองหมื่นคน และคาดว่าการตกค้างของสาร
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อะคริลาไมด์นั้นเกิดจากการสัมผัสหรือสูดไอระเหยของ
สารอะคริลาไมด์เข้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (IARC,
1986) เมื่อคนและสัตว์ได้รับสารอะคริลาไมด์เข้าไป จะ
เกิดความผิดปกติที่ระบบประสาทสันหลังส่วนกลางและ
ระบบประสาทรอบนอก (Tilson, 1981; Klaasen and
Doull, 1986; Shanker and Seth, 1986) รวมทั้ง
ส่ ง ผลผิ ด ปกติ ต่ อ การแบ่ ง เซลล์ ใ นระยะไมโตติ ก
(mitotic) และไมโอติก (meiotic) ของสัตว์และพืชบาง
ชนิดอีกด้วย (Shairashi, 1978; Shanker et al.,
1987)

ความเป็นพิษของสารอะคริลาไมด์
สารอะคริลาไมด์ เป็นสารประกอบคาร์บอน
สามอะตอมที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง (IARC,
1994; European union risk assessment report
[EURA], 2002; Manson et al., 2005) โดยสาร
อะคริลาไมด์ที่ปนเปื้อนมากับอาหาร สามารถขนส่งเข้า
สู่บาโซลาทีรอล (basolateral) ของเซลล์คาโค (Caco2 cell) ในระบบลําไส้ได้โดยกลไกหลักที่อาศัยการแพร่
แบบแพสซีฟ (passive diffusion) และส่งต่อจาก
บาโซลาทีรอลให้กับอะพิคอล (apical) บริเวณลูเมน
(lumen) ของลํ า ไส้
ซึ่ ง ต้ อ งทํ า งานร่ ว มกั น กั บ
สารประกอบขนาดเล็กที่ต้องการพลังงานและค่าความ
เป็นกรด-ด่างเฉพาะ (Schabacker et al., 2004;
Zodl et al., 2007) และเมื่อสารอะคริลาไมด์เข้าสู่
ร่างกายแล้ว สามารถขั บออกได้บ างส่ว น สะสม หรื อ
ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ผ่านทางน้ํานมและรก เนื่องจาก
สารอะคริลาไมด์สามารถละลายน้ําได้ดี จึงสามารถถูก
เมแทบอไลท์ (metabolize) ภายในเซลล์ได้ด้วยกลไก
หลั ก
2 วิ ถี คื อ การรวมตั ว กั บ กลู ต าไทโอน
(glutathione) เพื่อลดความเป็นพิษและขับออกนอก
ร่ า งกายทางปั ส สาวะในรู ป ของกรดเมอร์ แ คปทู ริ ค
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(mercapturic acid) หรือการออกซิไดส์ (oxidize)
โดยเอนไซม์ไซโตโครม P450 2E1 (cytochrome
P450 2E1) เป็นไกล์ซิดาไมด์ซึ่งจะถูกไฮโดรไลส์ต่อเป็น
ไกล์ซีราไมด์ (glyceramide) หรือรวมตัวกับกลูตาไทสารเชิงซ้อนฮีโมโกลบิน-อะคริลาไมด์

โอนได้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ น กรดเมอร์ แ คปทู ริค ขั บออกทาง
ปัสสาวะเช่นกัน (Dybing et al., 2005; Fennell et
al., 2005) ดังแสดงในรูปที่ 1

สารเชิงซ้อนฮีโมโกลบิน-ไกลซิดาไมด์
ฮีโมโกลบิน

ฮีโมโกลบิน
อะคริลาไมด์

Review

เอนไซม์ไซโตโครม P450 2E1

ดีเอ็นเอ
ไกลซิดาไมด์

สารเชิงซ้อนดีเอ็นเอ-ไกลซิดาไมด์
กลูตาไทโอน

กลูตาไทโอน
กรดเมอร์แคปทูริค

ไกล์ซีราไมด์

กรดเมอร์แคปทูริค

รูปที่ 1 กลไกการเปลี่ยนรูปสารอะคริลาไมด์จากอาหารที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ที่มีการเสนอโดย Dybing et al.
(2005) และ Fennell et al. (2005)
ใ น แ ต่ ล ะ วั น ร่ า ง ก า ย ส า ม า ร ถ ขั บ ส า ร
อะคริลาไมด์และไกล์ซิดาไมด์ ที่ระดับปริมาณต่ํากว่า
50 ไมโครกรั ม ออกทางปั ส สาวะได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
โดยสารทั้งสองชนิดมีครึ่งชีวิตในมนุษย์ประมาณ 2.2-7
ชั่วโมง เท่านั้น (Sörgel et al., 2002) แต่การเปลี่ยน
รูปของสารอะคริลาไมด์นั้นยังเป็นกลไกที่เกิดไม่สมบูรณ์
ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดการสะสมของสารอะคริลาไมด์ใน
ร่างกายได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และปริมาณของ
สารอะคริลาไมด์ที่สะสมมากขึ้นสามารถส่งผลต่อการ
เคลื่อนตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินในคน
(Klaus and Schmahl, 1989; Bergmark, 1997)
และเมื่อร่างกายได้รับสารอะคริลาไมด์ในปริมาณสูงเข้า
ไปอย่างเฉียบพลัน จะส่งผลผิดปกติโดยตรงต่อระบบ
ประสาทสันหลังส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก
(Tilson, 1981; U.S. Environmental Protection
Agency [U.S. EPA], 1985; Klaasen and Doull,
1986; Shanker and Seth, 1986) และสารตัวกลาง
ไกล์ ซิ ด าไมด์ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการสลายสาร

อะคริลาไมด์ภายในเซลล์ยังสามารถเข้าจับกับดีเอ็นเอ
และทําลายรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ (Tareke et
al., 2000; Svensson et al., 2003) นอกจากนี้ยังพบ
รายงานเกี่ยวกับพิษของสารอะคริลาไมด์ที่มีต่อระบบ
สืบพันธุ์ของหนูทดลอง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรง
ของสเปิร์ม (Friedman et al., 1995) และยังพบว่า
สารอะคริลาไมด์นั้นมีพิษต่อระบบประสาท (Tilson &
Cabe, 1979; Dearfield et al., 1988) และมีแนวโน้ม
สู ง ที่ จ ะเป็ น สารก่ อ มะเร็ ง ในคน (IARC, 1994;
Segerback et al., 1995; Tareke et al., 2000) ที่
ส่ ง ผลเหนี่ ย วนํ า ให้ เ กิ ด การแบ่ ง ตั ว ของโครโมโซมที่
ผิดปกติอีกด้วย (U.S. EPA, 1994)

การก่อตัวของสารอะคริลาไมด์ในอาหาร
การปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในอาหารมี
การตรวจพบครั้ ง แรกโดยสถาบั น วิ จั ย ทางอาหาร
แห่ ง ชาติ ส วี เ ดน (Swedish national food
administration) และมี ก ารยื น ยั น การปนเปื้ อ นของ
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สารอะคริลาไมด์ในอาหารประเภทอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักตรวจพบสารอะคริลาไมด์ในอาหารจําพวก
มันฝรั่งทอด เฟรนซ์ฟรายด์ ขนมปังอบกรอบ ช็อคโกแลต และกาแฟ (The food and agriculture
organization of the united nations [FAO] /
World health organization [WHO], 2003)
หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ได้มีการรายงานถึงกลไกการก่อ
ตัวของสารอะคริลาไมด์ในอาหารจําพวกแป้ง ซึ่งเกิด
จากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งกรดอะมิ โ นแอสพาราจี น และ
น้ําตาลรีดิวส์ ระหว่างกระบวนการปรุงที่ใช้อุณหภูมิสูง
(Mottram et al., 2002; Stadler et al., 2002) และ
มีการยืนยันว่าปริมาณของสารอะคริลาไมด์ที่ก่อตัวขึ้น
ในอาหารจะขึ้นกับปริมาณของกรดอะมิโนแอสพาราจีน
ที่พบในวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารนั้น ซึ่งมักมีปริมาณมาก
ในวัตถุดิบที่เป็นแป้งที่ไ ด้จากพืชหัว เช่น มันฝรั่ง และ
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หัวบีท เป็นต้น (Becalski et al., 2003) นอกจากนี้
ปริ ม าณของสารอะคริ ล าไมด์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาหารยั ง
ขึ้นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปรุงอาหารนั้นอีก
ด้วย (Friedman, 2003) จึงทําให้การตรวจพบสาร
อะคริลาไมด์ในอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณที่แตกต่างกัน
โดยในปัจจุบัน มีสมมติ ฐานที่ใ ช้อธิบายการก่ อตัวของ
สารอะคริลาไมด์ในอาหารอยู่ 2 กลไก ได้แก่
1) การก่อตัวจากสารอะโครเลอิน (acrolein)
หรือ 2-โพรพีนาล (2-propenal; CH2=CH-CHO) ซึ่ง
เป็นสารอัลดีไฮด์คาร์บอน 3 อะตอม ที่สามารถเกิดการ
จัดเรียงตัวใหม่ของโครงสร้างเป็ นสารอะคริลาไมด์ไ ด้
โดยทั่วไปสารอะโครเลอินนี้มักเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยน
รูปของไขมันหรือการสลายของกรดอะมิโน โปรตีน และ
คาร์โบไฮเดรต เมื่อได้รับความร้อน ดังแสดงกลไกการก่อ
ตัวในรูปที่ 2

สารประกอบไดคาร์บอนิล

อะโครเลอิน

อะคริลาไมด์

รูปที่ 2 วิถีการก่อตัวของสารอะคริลาไมด์จากสารอะโครเลอินที่เสนอโดย Mottram (2002) หมู่ข้าง Z- คือ
–CH2CONH2 ในแอสพาราจีน และ –CH2CH2SCH3 ในเมไทโอนีน
เมื่อน้ํามันได้รับความร้อนที่อุณหภูมิเหนือจุด
ที่ทําให้เกิดควัน (smoking point) จะเกิดการสลาย
ของกลีเซอรอล (glycerol) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การสลายไขมัน ทําให้เกิดเป็นอะโครเลอินที่สามารถ
สังเกตได้ง่ายจากสีของน้ํามันที่คล้ําขึ้น และโอกาสใน

การก่อตัวของอะโครเลอินจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้น้ํามันที่
มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น น้ํามันข้าวโพด มา
การี น และเนย ปรุ ง อาหารโดยใช้ ค วามร้ อ นอี ก ด้ ว ย
(Umano et al., 1987; Lingnert et al., 2002)
นอกจากอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารที่ผ่านการทอด
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แบบน้ํ า มั น ท่ ว มแล้ ว การก่ อ ตั ว ของอะโครเลอิ น ยั ง
สามารถพบได้ ใ นอาหารที่ มี ป ริ ม าณกรดอะมิ โ นและ
โปรตี น สู ง ที่ มั ก เกิ ด การสลายและเปลี่ ย นรู ป ต่ อ เป็ น
อะโครเลอิน เมื่อได้รับการปรุงด้วยความร้อนอีกด้วย
(Lingnert et al., 2002)
2) การก่ อ ตั ว โดยปฏิ กิ ริ ย าเมลล์ ล าร์ ด
(maillard reaction) โดยทั่วไปเกิดได้ 3 ขั้นตอน (รูปที่
3) และเป็นกลไกที่ขึ้นกับความเข้มข้นและชนิดของสาร
ตั้งต้น ค่าพีเอช เวลา อุณหภูมิ และปริมาณของน้ําใน
อาหาร รวมทั้งอนุมูลอิสระ (free radicals) และสาร
ต้านออกซิเดชัน (antioxidants) ที่มีในอาหารด้วย
(Mlotkiewicz, 1998) ในขั้นแรกเป็นการรวมตัวของ
กรดอะมิโนอิสระที่มาจากโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่มีใน
อาหารเองกับน้ําตาลรีดิวส์ ทําให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่
เป็นสารอะมาโดริ (amadori) หรือฮาย (heyns) ต่อมา
ในขั้นที่ 2 เป็นการสลายสารอะมาโดริหรือฮาย เป็นสาร
อนุพันธ์ของดีออกซีโอโซน (deoxyosones) การแตก
ตัว ของสารอะมาโดริ เอง หรื อการสลายสเตรคเกอร์
(strecker degradation) ซึ่งต้องอาศัยปฏิกิริยาร่วม
เช่ น ปฏิ กิ ริ ย าดี ไ ฮเดรชั น (dehydration) ปฏิ กิ ริ ย า
อิ ลิ มิ เ นชั่ น (elimination) ปฏิ กิ ริ ย าไซไคลเซชั น
(cyclization) ปฏิกิริยาฟิสชัน (fission) และปฏิกิริยา
แฟรคเมนเทชัน (fragmentation) ทําให้ได้สารตัวกลาง
ที่มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะต่างกัน
ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการก่ อ ตั ว
ของสารอะคริลาไมด์ในอาหาร คือกระบวนการสลาย
สเตรคเกอร์ ซึ่งเป็นการทําปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโน
และไดคาร์ บ อนิ ล (dicarbonyl) ที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย า
เมลลาร์ด เพื่อสร้างสารตัวกลางที่สามารถทําปฏิกิริยา
ต่อได้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้จากกระบวนการสลาย
สเตรคเกอร์ได้แก่ อัลดีไฮด์ (aldehyde) เช่น อะซีตัลดี ไ ฮ ด์ ( acetaldehyde) แ ล ะ โ พ ร พี น า ล ดี ไ ฮ ด์
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(propenaldehyde) ซึ่ง ก็คื ออะโครลิน นอกจากนี้ยั ง
สามารถผลิตแอมโมเนีย และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
สามารถทําปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปต่อเป็นสารอะคริลาไมด์
ได้ (Fennema, 1996) กลไกนี้มักเกิดในอาหารที่ มี
ป ริ ม า ณ ก ร ด อ ะ มิ โ น อิ ส ร ะ เ ช่ น เ ม ไ ท โ อ นี น
(methionine) และแอสพาราจีน (asparagine) สูง ที่
ผ่านการปรุงด้วยอุณหภูมิสูงหรือปรุงภายใต้ความดันสูง
เป็นต้น (Belitz and Grosch, 1999) สําหรับขั้นตอน
สุดท้าย (ขั้นที่ 3) ของปฏิกิริยาเมลล์ลาร์ด คือการก่อตัว
ของสารสี น้ํา ตาล ซึ่ งการทํ า ให้เ กิ ด สี นี้ เ ป็น ลั ก ษณะที่
สําคัญของปฏิกิริยานี้และแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
สารมีสีที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ซึ่งประกอบด้วยวงแหวน
เอมี น (heterocyclic amine) จํา นวน 2 - 4 วง
เชื่อมต่อกัน และกลุ่มของเมลาโนอิดิน (melanoidins)
ซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลมากกว่า
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
เมลลาร์ดในอาหารหรือไม่นั้นคือสารตั้งต้นเริ่มต้น ได้แก่
ชนิดของน้ําตาลที่ใส่ในอาหารว่าแสดงสมบัติเป็นน้ําตาล
รีดิ ว ส์ห รื อไม่ ยกตัว อย่า งเช่ น การใส่ น้ํา ตาลโมเลกุ ล
เดี่ยวกลูโคสและฟรุคโตสเป็นองค์ประกอบในอาหาร จะ
มีโอกาสสูงในการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดมากกว่าการใช้
แป้งเป็นองค์ประกอบของอาหาร เป็นต้น หรือปริมาณ
ของกรดอะมิ โ นและโปรตีน ที่ มี ใ นอาหารนั้ น รวมทั้ ง
อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปรุ ง หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
ปริมาณของน้ําที่มีในอาหารนั้น ซึ่งหากมีปริมาณน้ําใน
อาหารสูงจะช่วยเจือจางปริมาณสารตั้งต้นและทําให้
โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดในอาหารนั้นน้อยกว่า
อาหารที่มี น้ํา น้อ ย นอกจากนี้ หากอาหารนั้ นใช้เ กลื อ
หรือเครื่องเทศที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน เป็นส่วนผสม
อาจส่ ง ผลยั บ ยั้ ง การก่ อ ตั ว ของสารอะคริ ล าไมด์ จ าก
ปฏิกิริยาเมลลาร์ดได้อีกด้วย
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กรดอะมิโนอิสระ (โปรตีน) + น้ําตาลรีดิวส์
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

การเรียงตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ชอื่ อะมาโดริหรือฮาย
ค่าพีเอชต่ํา
ค่าพีเอชสูง
เกิดปฏิกิริยา 1,2-อิโนไลเซชัน่
เกิดปฏิกิริยา 2,3-อิโนไลเซชัน่

3-ดีออกซีโอโซน

1-ดีออกซีโอโซน

เฟอร์ฟรู อล
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรอล
+ กรดอะมิโน

เกิดสีของอาหาร

อุณหภูมิสูง
เกิดปฏิกิริยาฟิสชั่น

1-อะมิโน-1,4-ไดดีออกซีโอโซน
ฟูราน

เฟอร์ราโนน
ไซโคลน
ไพราโนน
ไดอะซีติล
ไฮดรอกซีอะซิโตน
ไพรูวอลดีไฮด์

คาร์บอนิล
ไดคาร์บอนิล

กรดอะมิโน

การสลายสเตรคเกอร์
+ กรดอะมิโน

ไพราซีน
อ๊อกซาโซน
ไทอะโซน

+ กรดอะมิโนโพรลีน

รสชาติขนมปังกรอบ
สารประกอบที่ให้รสเนื้อ

อัลดีไฮด์
α-อะมิโนคีโตน
แอมโมเนีย
เมอร์แคปโตอะซีตาลดีไฮด์
เมไทโอนาล
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
อะซีตาลดีไฮด์
+H2S

สารประกอบไซคลิกซัลเฟอร์
ขั้นที่ 3

สารประกอบสีน้ําตาล

รู ป ที่ 3 วิ ถี ก ารก่ อ ตั ว ของสารตั ว กลางที่ มี ก ลิ่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปฏิ กิ ริ ย าเมลล์ ล าร์ ด ที่ เ สนอโดย
Mlotkiewicz (1998)

การปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในอาหาร
ในรอบสิบปีที่ผ่านมา มีรายงานจํานวนมาก
พบการปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในอาหารจําพวก
แป้งที่ได้จากพืชและอาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบสูง
ซึ่งผ่ านการปรุ งแต่งโดยใช้ค วามร้ อนสู งจากการทอด
หรื อ การอบ โดยมี ร ายงานของ JECFA
(Joint

FAO/WHO expert committee on food
additives) พบว่ า ชนิ ด ของอาหารที่ มั ก พบการ
ปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในทุกประเทศ ได้แก่ มัน
ฝรั่งทอดแผ่นเรียบ มันฝรั่งทอดแผ่นบาง กาแฟ ขนม
บิสกิต และขนมปังอบ (JECFA, 2005) ซึ่งมีรายงานถึง
ปริมาณสารอะคริลาไมด์ที่ผู้บ ริโภคได้รับในแต่ละวั น
เฉลี่ ย ที่ 0.3-1.4 ไมโครกรั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ของน้ํ า หนั ก
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ร่างกาย และจะได้รับในระดับที่แตกต่างกันตามชนิด
ของอาหาร (The HEATOX Project, 2003)
นอกจากนี้ ยั ง พบการปนเปื้ อ นของสารอะคริ ล าไมด์
ปริมาณเล็กน้อย (5-50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)
ในอาหารโปรตีนติดมันที่ผ่านการปรุงโดยใช้ความร้อน
สูง เช่น แฮมเบอร์เกอร์และไก่ย่างเช่นกัน (Tareke et
al., 2002) แต่ยังไม่เคยมีรายงานพบการปนเปื้อนของ

สารอะคริลาไมด์ในอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยการต้ม นึ่ง
หรือ ลวก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการปรุงดังกล่าวไม่มี
การใช้ อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง กว่ า 100 องศาเซลเซี ย ส จึ ง ไม่
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลขึ้นได้ ตัวอย่างผลการวิจัย
ที่ตรวจพบการปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในอาหาร
สามารถสรุปได้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างชนิดของอาหารที่มีรายงานการตรวจพบสารอะคริลาไมด์
ชนิดของอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมันฝรั่ง บีทรูท และขนมปังกรอบ
อาหารที่มีโปรตีนสูง
มันฝรั่งทอดและซีเรียล
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมันฝรั่ง เพสเซล ขนมปังทาเนย
โดนัท แป้งทอดกรอบขนมที่ทําจากแป้งข้าวโพด
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ใบชาคั่ว
ข้าวบาร์เล่ย์คั่ว งาดําคัว่ เมล็ดกาแฟคั่ว ถั่วคั่ว ถัว่ บด
ขนมปัง
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมันฝรั่งทอด
เส้นก๋วยเตี๊ยว เกี๊ยวทอด
ชาเขียวผสมข้าวบาร์เล่ย์
มันฝรั่งทอดแผ่นบาง
ขนมคุกกี้
ขนมปังอบกรอบ
ข้าวโพดคั่วและข้าวเกรียบ
มันฝรั่งทอดแผ่นเรียบ
กาแฟ
เฟรนซ์ฟรายด์
ขนมปังอบกรอบ
เบอร์เกอร์

ปริมาณสาร
อะคริลาไมด์ที่ตรวจพบ
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)
150 – 4,000
5 - 50

วิธีที่ใช้
วิเคราะห์

เอกสารอ้างอิง

GC-MS

(Tareke et al., 2002)

30 - 10,000
466 - 3,340
< 520

LC-MS/MS
GC-MS

(Rosén and Hellenäs, 2002)
(Nemoto et al., 2002)

14
3,700
> 1,000
< 100
200 - 600
1,500
99
69
97
161
169
55 - 2,130
8.27 - 610.7
< 180

LC-MS/MS

(Becalski et al., 2003)

LC-MS/MS (Ono et al., 2003)
และ GC-MS
HPLC

LC-MS/MS
GC-MS

(Murkovic, 2004)

(Jackson and Al-Taher,
2005)
(Hani and Al-Dmoor, 2005)
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างชนิดของอาหารที่มีรายงานการตรวจพบสารอะคริลาไมด์ (ต่อ)
ปริมาณสาร
วิธีที่ใช้
ชนิดของอาหาร
อะคริลาไมด์ที่ตรวจพบ
เอกสารอ้างอิง
วิเคราะห์
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)
ข้าวต้มและซอสมะเขือเทศ
< 50
GC-MS (Tateo et al., 2006)
มันฝรั่งทอดด้วยน้ํามันมะกอก
136 - 294
ชาดํา ชาอูล่ง ชาขาว ชาเหลือง
< 20
LC-MS/MS (Liu et al., 2007)
ชาเขียวที่ผา่ นการทําให้แห้งโดยการอบ คั่ว และตากแดด
46 - 94
กล้วยชุบแป้งทอด
74 – 7,468.8
GC-MS (Daniali et al., 2010)
กล้วยทอดแผ่นเรียบ
28.9 - 243.7
กล้วยทอดเคลือบน้ําตาล
160.7 – 500.4
เค้กกล้วยหอม
< 154.4
เมล็ดอัลมอนด์คั่ว (Terminalia catappa)
8 - 86
LC-MS
(Lasekan and Abbas, 2010)
เมล็ดกาแฟเอสเพสโซ่แบบคั่ว
1.16
GC-MS (Alves et al., 2010)
กาแฟอะราบิคาและโรบัสต้า
2.31
เมล็ดกาแฟเอสเพสโซ่บดที่มีขายทั่วไป
1.26
ผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
244 – 1,688
LC-MS/MS (Boroushaki et al., 2010)
ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด
< 30 - 410

สําหรับอาหารไทยได้เคยมีรายงานการตรวจ
พบสารอะคริลาไมด์ครั้งแรกในตัวอย่างแกงเขียวหวาน
แกงกระหรี่ แกงแดง แกงมัสมั่น และฉู่ฉี่ปลา ที่มีขาย
ทั่ว ไปในรู ป ของอาหารกระป๋ อ ง อาหารแช่ แ ข็ ง และ
อาหารถุ ง ปรุ ง สํ า เร็ จ ซึ่ ง ปริ ม าณที่ ต รวจพบมี ค วาม
หลากหลายตั้งแต่น้อยกว่า 60 นาโนกรัมต่อกรัมของ
น้ําหนักแห้งของอาหาร จนถึง 606 นาโนกรัมต่อกรัม
ของน้ําหนักแห้งของอาหาร และได้มีการเสนอแนะว่า
การเคี่ยวเครื่องแกงในน้ํากะทิเป็นเวลานานเพื่อให้กะทิ
แตกมันและการอุ่นแกงกะทิปรุงสําเร็จด้วยความร้อน
ซ้ําๆอาจส่งผลให้เกิดการก่อตัวของสารอะคริลาไมด์ใน
อาหารมากขึ้นได้ (Na Jom et al, 2008) ซึ่งต่อมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้
จัดทําฐานข้อมูลอาหารไทยที่มีการตรวจพบสารอะคริลาไมด์ แ ละพบว่ า พริ ก ป่ น ที่ นิ ย มใช้ เ ป็ น เครื่ อ งเทศใน
อาหารไทยนั้นมีการตรวจพบสารอะคริลาไมด์ที่ปริมาณ

เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 2.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และ
ประเภทของอาหารไทยที่ตรวจพบสารอะคริลาไมด์สูง
รองลงมาได้แก่ ขนมถุงขบเคี้ย วที่ทํา จากแป้งมั นฝรั่ ง
(1.88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) ขนมถุงขบเคี้ยวที่ทํา
จากมันฝรั่ง (0.81 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) เฟรนซ์ฟรายด์ (0.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) กาแฟผง
สําเร็จรูป (0.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) และเผือก
ฉาบ (0.53 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังตรวจพบสารอะคริลาไมด์ที่ระดับน้อยกว่า
0.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารในขนมไทยพื้นเมืองที่
ได้รับความนิยมในการบริโภคสูง เช่น ขนมไข่นกกระทา
ครองแครง ข้าวแต๋น กะละแม ขนมกลีบลําดวน ขนม
ผิง และขนมขาไก่ รวมทั้ งบะหมี่ กึ่ง สํา เร็จ รูป อี กด้ ว ย
และเมื่อทําการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคชาวไทย
ที่จะได้รับสารอะคริลาไมด์จากอาหารพบว่า คนไทย
ส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับสารอะคริลาไมด์จากอาหารที่
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ระดั บ ปริ ม าณโดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.50 ไมโครกรั ม ต่ อ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีโอกาสที่จะได้รับสาร
อะคริลาไมด์จากการบริโภคขนมถุงขบเคี้ยวที่ทําจาก
แป้งมันฝรั่งสูงที่สุดคือ 0.065 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักตัว
1 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมาคือการได้รับจากการบริโภค
ขนมถุงขบเคี้ยวที่ทําจากมันฝรั่งและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ที่ระดับเท่ากันคือ 0.047 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักตัว 1
กิโลกรัมต่อวัน (ลัดดาวัลย์ และคณะ, 2554)
ในปี ค.ศ. 2012 มี ร ายงานวิ จั ย ล่ า สุ ด ของ
นักวิจัยไทยที่ทําการสํารวจสารอะคริลาไมด์ในอาหาร
พื้นเมืองที่มีขายในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีพบว่า
ขนมจากเป็นอาหารที่มีสารอะคริลาไมด์ในระดับที่สูง
ที่สุดคือ 1.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และมีการ
ตรวจพบสารอะคริลาไมด์ในช่วง 150-500 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหารในอาหารทอดน้ํามันท่วมเกือบทุ ก
ชนิดโดยเฉพาะมันฉาบ เผือกฉาบ ขนมไข่หงส์ กล้วย
แขก ทุเรียนทอด และป่อเปี๊ยทอด นอกจากนี้ยังพบสาร
อะคริ ล าไมด์ ที่ ร ะดั บ น้ อ ยกว่ า 150 ไมโครกรั ม ต่ อ
กิโลกรัมอาหารในข้าวหลาม ปาท่องโก๋ ขนุนทอด กล้วย
ฉาบ เกี๊ยวหมูทอด ขนมหม้อแกง และเครปช็อคโกแลต
แต่อาหารที่มีองค์ประกอบเป็นโปรตีนในปริมาณสูงเช่น
ปลาเส้ น อบแห้ ง ข้ า วเกรี ย บกุ้ ง ฮ่ อ ยจ๊ อ และทอด
มัน ปลากรายนั้ น มี ก ารตรวจพบสารอะคริ ล าไมด์ ใ น
ปริมาณที่น้อยกว่า 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ซึ่ง
ให้ผลที่คล้ายกับปริมาณสารอะคริลาไมด์ที่ตรวจพบใน
ตัวอย่างขนมหม้อแกง จากผลการสํารวจคณะผู้วิจัยได้
ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ ทํ า จากพื ชหั ว เช่ น
เผือกและมัน จะมีปริมาณของสารอะคริลาไมด์ที่ก่อตัว
ในอาหารสู ง กว่ า ปริ ม าณที่ พ บในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทํ า จาก
ผลไม้ชนิด อื่น เช่ น กล้ วยฉาบ ที่มี การปรุงในลัก ษณะ
เดียวกัน นอกจากนี้การใช้น้ําตาลปิ๊บเป็นส่วนผสมใน
อาหารยังสามารถเพิ่มโอกาสให้เกิดการก่อตัวของสาร

Review

อะคริลาไมด์มากขึ้น เนื่องจากน้ําตาลปิ๊บมีองค์ประกอบ
ของน้ําตาลรีดิวซ์ซึ่งเป็นสารต้นตอในการก่อตัวของสาร
อะคริลาไมด์สูงกว่าน้ําตาลทรายนั่นเอง นอกจากนี้การ
ใส่ เ ครื่ อ งเทศที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั่ น (antioxidant)
เป็นส่วนประกอบในอาหารและการใช้น้ํามันที่ถูกออกซิไ ดส์ ด้ว ยปฏิ กิริ ยาเปอร์ร๊ อกซิ เดชั่น (peroxidation)
ปรุงอาหาร ยังสามารถลดโอกาสในการก่อตัวของสาร
อะคริลาไมด์ในอาหารได้อีกด้ว ย สําหรับ อาหารกลุ่ ม
เสี่ยงที่นักท่องเที่ยวนิยมบริโภคและมีโอกาสที่จะได้รับ
สารอะคริลาไมด์เข้าสู่ร่างกายนั้นได้แก่ ขนมจาก > ข้าว
หลาม > ขนมหม้ อ แกง > เผื อ กฉาบ > มั น ฉาบ >
กล้วยฉาบ > ปาท่องโก๋ ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้บริโภคที่จะได้รับสารอะคริลาไมด์จากอาหารต่อวันอยู่
ในช่วง 0.3-142.3 นาโนกรัมต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
ต่อวัน (Komthong et al., 2012) ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ํา
กว่าที่เคยมีรายงานในประเทศอื่นและต่ํากว่าระดับที่จะ
ส่งพิ ษต่ อร่ างกายซึ่ง กําหนดโดย WHO ที่ 0.3-0.8
ไมโครกรัมต่อน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (Dybing et
al., 2005; Fennell et al., 2005; Tardiff et al.,
2010)
อย่างไรก็ตามแม้รายงานวิจัยส่วนใหญ่จะระบุ
ว่ า คนไทยยั ง ปลอดภั ย จากอั น ตรายที่ ม าจากสาร
อะคริ ล าไมด์ ใ นอาหาร แต่ วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการป้ อ งกั น
ความเสี่ ย งของผู้ บ ริ โ ภคที่ จ ะได้ รั บ สารก่ อ มะเร็ ง
อะคริ ล าไมด์ ซึ่ ง เป็ น สารที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เ องในระหว่ า ง
กระบวนการปรุ ง แต่ ง อาหารนั้ น น่ า จะเป็ น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค โดยการลดการ
บริ โ ภคอาหารที่ ทํ า จากแป้ ง ที่ ผ่ า นการปรุ ง โดยใช้
อุณหภูมิสูง เช่นการอบหรือการทอดน้ํามันท่วม รวมทั้ง
การเลือกวัตถุดิบ เครื่องเทศ เครื่องปรุงที่ลดความเสี่ยง
ในการก่อตัวของสารอะคริลาไมด์ และการหลีกเลี่ยง
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การปรุงหรืออุ่นอาหารที่อุณหภูมิสูงซ้ํา ๆ โดยเฉพาะใน
อาหารที่มีไขมันและแป้งสูง เป็นต้น
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