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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อหาแนวทางใหม่ในการใช้น้ ามันทอดอาหารเพื่อลดการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้า และศึกษา
พฤติกรรมการใช้น้ามันทอดอาหารของผูจ้ าหน่ายอาหารประเภทไก่ทอดในตลาดจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเปรียบเทียบปริมาณ
สารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้าก่อนและหลังการใช้แนวทางใหม่ดงั กล่าว วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้น้ามันทอดอาหาร
ของผู้ขายไก่ทอด 46 รายพร้อมทัง้ ตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันขณะทอดด้วยชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากนัน้ ผู้วจิ ยั ค้นหาแนวทางใหม่ในการใช้น้ ามันทอดอาหารเพื่อลดการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้าในผู้ขายไก่ทอด 6 ราย
ต่อมาผูว้ จิ ยั ได้จดั ประชุมผูข้ ายไก่ทอดทัง้ 46 รายเพื่ออธิบาย “แนวทางใหม่ในการใช้น้ามันทอดอาหารเพื่อลดสารโพลาร์ในน้ ามัน
ทอดซ้า” และร่วมกันกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาน้ ามันทอดซ้า หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีใ่ ห้คาแนะนาแก่ผปู้ ระกอบการ
แบบตัวต่อตัว ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลและตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์ ก่อนและหลังการให้คาแนะนาเป็ นเวลา 1 เดือน ผลการวิ จยั :
การศึกษาทาให้ได้แนวทางใหม่ในการใช้น้ามันทอดอาหารประเภทไก่ทอดซึง่ เป็ นแนวทางทีผ่ ปู้ ระกอบการยอมรับและสามารถทา
ได้โดยทีต่ น้ ทุนไม่เปลีย่ นแปลงมาก จานวนร้านขายไก่ทอดทีผ่ ่านการตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จาก 22 ราย (ร้อยละ 47.83) ก่อนการใช้แนวทางใหม่ฯ เป็ น 45 ราย (ร้อยละ 97.83) ภายหลังการใช้แนวทางใหม่ ฯ (P<0.001)
สรุป : การศึก ษาทาให้ไ ด้แนวทางใหม่ในการใช้น้ ามัน ทอดอาหารที่ได้ผลในการลดการเกิด สารโพลาร์ในน้ ามัน ทอดซ้า ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการยอมรับและสามารถทาได้โดยทีต่ น้ ทุนไม่เปลีย่ นแปลงมาก
คาสาคัญ: น้ามันทอดซ้า ไก่ทอด อาหารทอด สารโพลาร์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เภสัชสาธารณสุข
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Handlings of the Problems on Repeatedly Used
Frying Oil for Fried Chicken in Samutsakhon
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Abstract
Objectives: To find a new approach for using frying oil that could reduce the formation of polar compounds in
repeatedly used frying oil (RUFO), to study behaviors on the use of frying oil among vendors of fried chickens vendors
in Samutsakhon market and to compare the levels of polar compounds in RUFO before and after the implementation of
new approach. Methods: The researcher collected the data on the behavior on the use of frying oil among 46 vendors
of fried chicken vendors. The levels of polar compounds were measured using test kit developed by the Department of
Medical Sciences. The researcher then investigated the new approach to reduce the formation of polar compounds in
RUFO in 6 vendors of fried chicken. The researcher subsequently organized a meeting with 46 fried chicken sellers to
explain "a new approach to reduce the formation of polar compounds in RUFO," and together set the guidelines to
resolve the problems of RUFO. The researcher subsequently visited each vendor to give face to face consultations. The
researcher then measured the levels of polar compounds before and after the consultations for one month. Results:
The study had led to a new approach to use frying oil in fried chicken which was acceptable to the vendors and had no
major change in cost. Number of fried chicken vendors passing the test on polar compounds significantly increased from
22 ( 47.83%) before the implementation of the new approach to 45 (97.83%) after the implementation ( P<0.001).
Conclusion: The study identified the new approach in using frying oil that lowers the formation of polar compounds in
RUFO that is acceptable by the vendors and has no major change in cost.
Keywords: repeatedly used frying oil, fried chicken, fried food, polar compounds, consumer protection, public health
pharmacy
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บทนา
วิ ถี ป ระชาชนไทยทัง้ เขตเมื อ งและเขตชนบท
บริโภคอาหารทอดมากขึน้ เช่น กล้วยทอด ไก่ทอด ลูกชิ้น
ทอดและปาท่ อ งโก๋ ในแต่ ล ะปี ค นไทยบริโ ภคน้ า มัน พืช
มากกว่า 1,200,000 ตันต่อปี น้ ามันที่ใช้ทอดส่วนหนึ่งเป็ น
น้ ามันที่นากลับมาใช้ซ้าจนเสื่อมคุณภาพ (1) อันตรายของ
น้ ามันทีเ่ สื่อมคุณภาพเกิดจากการทอดอาหารทีอ่ ุณหภูมสิ ูง
ทาให้ลกั ษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ ามันเปลีย่ นไป
เกิดกลุ่มสารประกอบมีขวั ้ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อร่างกาย เรียกว่า
สารโพลาร์ (polar compounds) ซึง่ เป็ นสาเหตุของโรคความ
ดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ การทอดซ้ายังทาให้
เกิ ด สาร polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ที่ เ ป็ น
สารก่อมะเร็ง (2) การทดลองในหนู พบว่า สารประกอบโพ
ลาร์เ ป็ น สารที่ก่ อ การกลายพัน ธุ์ท าให้เ กิด เนื้ อ งอกในตับ
ปอด และยังก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง มะเร็งเม็ดเลือด และ
มะเร็งลาไส้ ผูบ้ ริโภคจึงควรให้ความสาคัญต่อการใช้น้ ามัน
ทอดอาหารอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสีย่ งต่อสุขภาพ (1)
มะเร็ง และโรคหลอดเลือ ดหัว ใจถื อ เป็ นปั ญ หา
สาคัญของประเทศ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์รายงาน
ว่า ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรคมะเร็ง
ประมาณ 61,082 คน มะเร็งเป็ นสาเหตุของการตายอันดับ
หนึ่งและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ โรคมะเร็งที่เป็ นปั ญหา
สาคัญ 5 อันดับแรกของประเทศ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลาไส้ใหญ่ ซึง่ คิด
เป็ นร้อยละ 56.38 ของมะเร็งทัง้ หมด (3) การสารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกายครัง้ ที่ 4 (พ.ศ.25512552) พบว่า ประชากรไทยทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไปมีภาวะความ
ดัน โลหิ ต สู ง 11.5 ล้ า นคน นอกจากนี้ ใ นปี พ.ศ. 2557
ประเทศไทยมีค วามชุ ก ของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดหัว ใจ
222.58 คนต่อประชากรแสนคนและมีแนวโน้มสูงขึน้ (4)
จากอันตรายของน้ ามันที่เสื่อมสภาพประกอบกับ
ข้อมูลอัตราป่ วยโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูงและโรคหลอด
เลือดหัวใจทีส่ งู ขึน้ และจากการทีป่ ริมาณสารโพลาร์เป็ นตัว
บ่งชีก้ ารเสื่อมสภาพของน้ ามันในประเทศต่า ง ๆ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึง ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ. 2547 เรื่องกาหนดปริมาณ
สารโพลาร์ ใ นน้ า มัน ที่ใ ช้ ท อดหรื อ ประกอบอาหารเพื่อ
จาหน่ าย โดยให้มีปริมาณสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25
ของน้าหนัก ผูป้ ระกอบการอาหารทีใ่ ช้น้ามันทอดอาหารทีม่ ี
ค่าปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐานที่กาหนดและจาหน่ าย
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แก่ผู้บริโภคถือเป็ นการจาหน่ ายอาหารผิดมาตรฐานฝ่ าฝื น
มาตรา 25(3) ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (5)
ผลการตรวจปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร
ข อ ง ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
ในปี พ.ศ. 2557- 2559 พบว่า ร้านจาหน่ ายอาหารทอดใน
ตลาดต่าง ๆ ในจังหวัด ที่ใช้น้ ามันทอดอาหารซึ่งมีสารโพ
ลาร์เ กิน มาตรฐานก าหนดมีจานวนมากถึง ร้อ ยละ 19.51,
14.84 และ 32.37 ในปี พ.ศ.2557-2559 โดยพบมากใน
อาหารทอดประเภทไก่ ท อดซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จาก
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลในเรื่องระยะเวลาและ
อัตราส่วนน้ ามันที่ควรเป็ นในการเติมน้ ามันใหม่ จากการ
สอบถามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้วธิ สี งั เกตสีแ ละ
ความข้น หนื ด ของน้ า มัน ซึ่ง เป็ น การใช้ค วามรู้สึก ในการ
ตัดสินใจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา “แนวทางใหม่ในการใช้
น้ ามันทอดอาหารเพื่อลดสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้า ” และ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ ามันทอดอาหารของผู้จาหน่ ายไก่
ทอดในตลาดของจัง หวัด สมุ ท รสาคร และเปรีย บเทีย บ
ปริม าณสารโพลาร์ใ นน้ า มัน ทอดซ้ า ก่ อ นและหลัง การใช้
แนวทางใหม่ ฯ ทัง้ นี้ เ พื่อ คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคให้ไ ด้ร ับ ความ
ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทอด

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย แบ่ง ออกเป็ น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็ น
การศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ ามันทอดอาหารของผูข้ ายไก่
ทอดในตลาดจังหวัดสมุทรสาคร ตอนที่ 2 คือ การศึกษาเพื่อ
หา “แนวทางใหม่ในการใช้น้ ามันทอดอาหารเพื่อลดการเกิด
สารโพลาร์ ใ นน้ ามั น ทอดซ้ า และตอนที่ 3 เป็ นการ
เปรียบเทียบปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหารก่อ น
และหลังการใช้แนวทางใหม่ฯ
ตอนที่ 1 การศึกษาพฤติ กรรมการใช้น้ามันทอดอาหาร
ผู้วจิ ยั และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
อีก 1 คน สัมภาษณ์ผู้ประกอบการทุกรายที่ขายไก่ทอดใน
ตลาด 19 แห่งในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร รวมทัง้ สิน้ 46
ราย การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถามซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามลักษณะส่วน
บุคคล คือ ชื่อ ทีอ่ ยู่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ส่วนที่ 2
เป็ นคาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้น้ ามันทอดอาหารของ

ผูป้ ระกอบการ มี 13 ข้อคาถาม และส่วนที่ 3 เป็ นคาถาม 2
ข้อทีว่ ดั ความรูข้ องผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับอันตรายของสาร
โพลาร์ในน้ ามันทอดซ้าและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อ งก าหนดปริม าณสารโพลาร์ ใ นน้ า มัน ที่ใ ช้ ท อดหรือ
ประกอบอาหารเพื่อจาหน่าย
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์ดว้ ย
ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมกับบันทึก
ผลการตรวจจานวนรอบทีท่ อดซ้าผ่านมาของน้ามันได้รบั
การตรวจสารโพลาร์
ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางใหม่ในการใช้น้ามัน
ผู้วจิ ยั ศึกษาในร้านจาหน่ ายไก่ทอด 6 ร้าน โดย 2
ร้านเป็ นร้านที่ใช้น้ ามันใหม่ทงั ้ หมดในการทอดอาหารรอบ
แรกของวัน 2 ร้านเป็ นร้านทีใ่ ช้น้ ามันใหม่ผสมน้ ามันเก่าที่
กรองเอาเฉพาะส่ ว นใสมาใช้ใ นอัต ราส่ ว นน้ า มัน ใหม่ ต่ อ
น้ า มัน เก่ า เท่ า กับ 1:1 และ อีก 2 ร้า นใช้น้ า มัน ใหม่ ผ สม
น้ ามันเก่าทีก่ รองเอาเฉพาะส่วนใสมาใช้ในอัตราส่วนน้ ามัน
ใหม่ต่อน้ ามันเก่าเท่ากับ 4:1 โดยทัง้ 6 ร้านมีการเติมน้ ามัน
ใหม่ในระหว่างวันของการขาย
ผูว้ จิ ยั ตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์แห่งละ 2 ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ 1 ตัง้ แต่ ก ารทอดกระทะที่ 1 (รอบที่ 1) ทุ ก กระทะ
จนกว่ า จะพบปริม าณสารโพลาร์ ร้อ ยละ 25 โดยไม่ มีก าร
เปลี่ยนหรือเติมน้ ามันใหม่เลย ครัง้ ที่ 2 ตรวจวัดปริมาณ
สารโพลาร์ตงั ้ แต่การทอดกระทะที่ 1 (รอบที่ 1) ทุกกระทะ
จนกว่าจะตรวจวัดปริมาณสารโพลาร์ได้ ร้อยละ 25 โดยมี
การเปลี่ยนหรือเติม น้ ามันใหม่ตามเวลาปกติท่ผี ู้ขายทาทุก
วัน ผูว้ จิ ยั ให้ใช้วธิ กี ารเติมน้ ามันใหม่ต่อน้ ามันเก่าในกระทะ
ในอัตราส่วน 1:1 จานวน 3 ร้าน และ อัตราส่วน 1:2 จานวน
3 ร้าน
จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาว่า 1) น้ามัน
ที่เริม่ ต้นใช้ทอดอาหารกระทะแรกของวันควรเป็ นอย่ างไร
และระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเติมน้ามันใหม่ในระหว่างวัน
ของการทอดควรเป็ นอย่างไร และ 2) อัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
ระหว่างน้ ามันใหม่ต่อน้ ามันเก่าในการเติมผสมลงในกระทะ
ในระหว่างวันของการทอดควรเป็ นอย่างไร
ตอนที่ 3 การเปรียบเที ยบปริ มาณสารโพลาร์ในน้ามัน
ทอดอาหารก่อนและหลังการใช้แนวทางใหม่ฯ
ผู้ วิ จ ัย เก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ น้ า มัน ทอด
อาหารของผูข้ ายไก่ทอด 46 ราย พร้อมทัง้ ตรวจวัดปริมาณ

ส า ร โ พ ล า ร์ ใ น น้ า มั น ข ณ ะ ท อ ด ด้ ว ย ชุ ด ต ร ว จ ข อ ง
กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ จากนัน้ ผู้วิจยั ได้จ ัดประชุม
ผู้ประกอบการขายไก่ทอดทัง้ 46 รายเพื่ออธิบายแนวทาง
ใหม่ในการใช้น้ ามันทอดอาหารเพื่อลดสารโพลาร์ในน้ ามัน
ทอดซ้าและร่วมกันกับผูป้ ระกอบการกาหนดแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญหาน้ า มัน ทอดซ้ า จากนั ้น ผู้ วิ จ ั ย ลงพื้ น ที่ ใ ห้
คาแนะนาแก่ผปู้ ระกอบการแบบตัวต่อตัว แล้วให้ระยะเวลา
1 เดือ นในการปรับ เปลี่ย นวิธี ก ารใช้ น้ า มัน ทอดอาหาร
จากนัน้ ผู้วจิ ยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจวัดปริมาณสาร
โพลาร์ครัง้ ที่ 2 ภายหลังการให้คาแนะนา และผูป้ ระกอบการ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารใช้น้ ามันทอดอาหารตามแนวทางใหม่ฯ
เรียบร้อยแล้ว
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ั ย ใช้ ค วามถี่ แ ละร้ อ ยละเพื่ อ น าเสนอ
พฤติ ก รรมการใช้ น้ า มัน ทอดอาหาร การเปรี ย บเทีย บ
ปริมาณสารโพลาร์ก่ อนและภายหลังการให้คาแนะน าแก่
ผู้ ป ระกอบการใช้ paired t-test การศึก ษาก าหนดระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05

ผลการวิ จยั
พฤติ กรรมการใช้น้ามันทอดอาหาร
พฤติกรรมการใช้น้ ามันทอดอาหารของผู้ขายไก่
ทอดในตลาดจังหวัดสมุทรสาครแสดงอยู่ในตารางที่ 1 ผูข้ าย
ส่ว นใหญ่ ใ ช้น้ า มัน ทอดอาหารนานวัน ละ 4-6 ชัว่ โมง (29
จาก 46 ราย หรือร้อยละ 63.00) และทอดนานวันละ 7-9
ชัวโมงจ
่
านวน 12 ราย (ร้อยละ 26.10) ส่วนใหญ่มปี ริมาณ
วัตถุ ดิบที่ใช้ต่อ 1 วันน้ อยกว่า 60 กิโลกรัม (25 ราย หรือ
ร้อยละ 54.35) อีก 15 ราย (ร้อยละ 32.61) ใช้วตั ถุดบิ 60119 กิโลกรัมต่อวัน
ผูข้ ายส่วนใหญ่ใช้น้ามันปาล์มในการทอด (24 ราย
หรือร้อยละ 52.17) และใช้น้ ามันไก่จานวน 20 ราย (ร้อยละ
43.48) ผูข้ ายส่วนใหญ่ซอ้ื น้ามันจากร้านขายของชาในตลาด
(25 รายหรือ ร้อ ยละ 54.35) และซื้อ จากห้า งสรรพสิน ค้า
จานวน 14 ราย (ร้อยละ 30.43)
ผูข้ ายส่วนใหญ่ไม่มกี ารเปลีย่ นหรือเติมน้ ามันใหม่
เลยทัง้ วัน จานวน 38 ราย (ร้อยละ 82.61) และมีการเติม
น้ า มัน ใหม่ 1-2 ครัง้ ต่ อ วัน จ านวน 4 ราย (ร้อ ยละ 8.69)
ผู้ขายส่วนใหญ่ มีวิธีสงั เกตเพื่อเปลี่ยนหรือเติมน้ ามันใหม่
โดยสัง เกตจากสีข องน้ า มัน (38 รายหรือ ร้อ ยละ 82.61)
สังเกตจากปริมาณน้ามันในกระทะทีเ่ หลือน้อย จานวน 7
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ตารางที่ 1. พฤติกรรมการใช้น้ามันทอดอาหารของผูป้ ระกอบการขายไก่ทอด (N=46)
พฤติกรรมการใช้น้ามันทอดอาหาร
รายการ
ระยะเวลาในการทอดอาหารใน 1วัน 1-3 ชัวโมง
่
4-6 ชัวโมง
่
7-9 ชัวโมง
่
ปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ต่อ 1 วัน
< 60 กิโลกรัมต่อวัน
60-119 กิโลกรัมต่อวัน
120-179 กิโลกรัมต่อวัน
>179 กิโลกรัมต่อวัน
ชนิดของน้ามัน
น้ามันปาล์ม
ทีใ่ ช้ทอดอาหาร
น้ามันไก่
น้ามันหมู
แหล่งซือ้ น้ามัน
ร้านขายของชาในตลาด
ห้างสรรพสินค้า
มีรถมาส่ง
ตัวแทนขายของบริษทั ผูผ้ ลิต
การเปลีย่ นหรือเติมน้ามันใน
ไม่ได้เปลีย่ นหรือเติมน้ามันใหม่เลยทัง้ วัน
ระหว่างวัน
เติมน้ามันใหม่ 1 -2 ครัง้ ต่อวัน
เติมน้ามันใหม่ 3 -4 ครัง้ ต่อวัน
เติมน้ามันใหม่ 5 -6 ครัง้ ต่อวัน
วิธกี ารสังเกตว่าถึงเวลาเปลีย่ น
สีของน้ามัน
หรือเติมน้ามันใหม่
ปริมาณน้ามันในกระทะเหลือน้อย
เวลาในการทอด
ปริ ม าณน้ ามั น ที่ ใ ช้ ท อดอาหาร 1 2.00-5.50 ลิตร
กระทะ
5.51-11.01 ลิตร
11.02-16.52 ลิตร
16.53 ลิตรขึน้ ไป
อุณหภูมใิ นการทอด
90-109 องศาเซลเซียส
110-129 องศาเซลเซียส
130-150 องศาเซลเซียส
มากกว่า 150 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาในการทอดอาหารต่อรอบ
5 นาที
10 นาที
15 นาที
20 นาที
25 นาที
ปริมาณวัตถุดบิ ในการทอด 1 รอบ
1-3 กิโลกรัม
4-6 กิโลกรัม
7 กิโลกรัมขึน้ ไป
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จานวน (ร้าน)
5
29
12
25
15
3
3
24
20
2
25
14
4
3
38
4
2
2
38
7
1
12
17
8
9
3
3
31
9
5
10
14
10
7
39
5
2

ร้อยละ
10.90
63.00
26.10
54.35
32.61
6.52
6.52
52.17
43.48
4.35
54.35
30.43
8.70
6.52
82.61
8.69
4.35
4.35
82.61
15.22
2.17
26.09
36.95
17.39
19.57
6.52
6.52
67.39
19.57
10.87
21.74
30.43
21.74
15.22
84.77
10.86
4.37

ตารางที่ 1. พฤติกรรมการใช้น้ามันทอดอาหารของผูป้ ระกอบการขายไก่ทอด (N=46) (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้น้ามันทอดอาหาร
รายการ
จานวน (ร้าน)
น้ า มัน ที่เ ริ่มต้นใช้ทอดอาหารกระทะ น้ามันใหม่ทงั ้ หมด
5
แรกของวัน
น้ามันเก่าจากเมื่อวานทีก่ รองแล้วทัง้ หมด
22
น้ามันเก่าจากเมื่อวานทีไ่ ม่มกี ารกรอง
7
น้ ามันเก่าจากเมื่อวานที่กรองแล้วนามาผสมกับ
5
น้ามันใหม่ในอัตราส่วน น้ามันใหม่ : เก่า = 1:1
น้ ามันเก่าจากเมื่อวานที่กรองแล้วนามาผสมกับ
4
น้ามันใหม่ในอัตราส่วน น้ามันใหม่ : เก่า = 3:2
น้ ามันเก่าจากเมื่อวานที่กรองแล้วนามาผสมกับ
3
น้ามันใหม่ในอัตราส่วน น้ามันใหม่ : เก่า = 4:1
ร้านขายไก่ทอดที่ใช้น้ ามันเก่าทัง้ หมด 1 วัน
1
29 ร้ า น มี ร ะยะเวลาในการเปลี่ย น 2 วัน
16
น้ามันใหม่
3 วัน
9
4 วัน
1
5 วัน
1
7 วัน
1
วิธกี ารทาลายน้ามัน
มีคนมารับซือ้ ไปโดยรูว้ ่าเขาเอาไปทาอะไร
24
ทีไ่ ม่ใช้แล้ว
มีคนมารับซือ้ ไปแต่ไม่รวู้ ่าเขาเอาไปทาอะไร
20
ใส่ถุงขยะดาไปทิง้ ทีถ่ งั ขยะ
2
ความรูเ้ รื่องอันตรายของสารโพลาร์
ไม่ทราบ
31
ในน้ามันทอดซ้า
ทราบ
15
ความรูเ้ รื่องประกาศกระทรวง
ไม่ทราบ
42
สาธารณสุข
ทราบ
4
ราย (ร้อยละ 15.22) ผูข้ ายส่วนใหญ่ใช้น้ามันทอดอาหารต่อ
กระทะในปริม าณ 5.51-11.01 ลิต ร (17 รายหรือ ร้อ ยละ
36.95) และ ใช้น้ า มัน 2.00-5.50 ลิต ร จ านวน 12 ราย
(ร้อยละ 26.09) ผูข้ ายส่วนใหญ่ใช้อุณหภูมใิ นการทอด 130150 องศาเซลเซียส จานวน 31 ราย (ร้อยละ 67.39) และใช้
อุณหภูมมิ ากกว่า 150 องศาเซลเซียส จานวน 9 ราย (ร้อย
ละ 19.57) ระยะเวลาในการทอดอาหารต่อรอบของผู้ขาย
ส่วนใหญ่คอื 15 นาที (14 รายหรือร้อยละ 30.43) 10 นาที
จานวน 10 ราย (ร้อยละ 21.74) และ 20 นาที จานวน 10
ราย (ร้อยละ 21.74) ผูข้ ายส่วนใหญ่ใช้วตั ถุดบิ ในการทอด
อาหารจานวน 1-3 กิโลกรัมต่ อรอบ (39 ราย หรือร้อยละ
84.77) 4-6 กิโลกรัม จานวน 5 ราย (ร้อยละ 10.86)
น้ ามันที่เริ่มต้นใช้ทอดอาหารกระทะแรกของวัน
ของผู้ขายส่วนใหญ่ คอื น้ ามันเก่าจากเมื่อวานที่กรองแล้ว

ร้อยละ
10.87
47.82
15.22
10.87
8.70
6.52
3.45
55.17
31.03
3.45
3.45
3.45
52.17
43.48
4.35
67.39
32.61
91.30
8.70

(22 ราย หรือร้อยละ 47.82) ใช้น้ ามันเก่าจากเมื่อวานโดย
ไม่มกี ารกรอง (7 ราย หรือร้อยละ 15.22) ใช้น้ ามันเก่าจาก
เมื่อวานทีก่ รองแล้วมาผสมกับน้ามันใหม่ในอัตราส่วนน้ามัน
ใหม่ : น้ ามันเก่าเท่ากับ 1:1 จานวน 5 ราย (ร้อยละ 10.87)
ใช้น้ามันเก่าจากเมื่อวานทีก่ รองแล้วมาผสมกับน้ามันใหม่ใน
อัตราส่วนน้ ามันใหม่ : น้ ามันเก่าเท่ากับ 3:2 จานวน 4 ราย
(ร้อยละ 8.70) ใช้น้ ามันเก่าจากเมื่อวานทีก่ รองแล้วมาผสม
กับน้ามันใหม่ในอัตราส่วนน้ามันใหม่ : น้ามันเก่าเท่ากับ 4:1
จานวน 3 ราย (ร้อยละ 6.52)
ผูป้ ระกอบการร้านขายไก่ทอด 29 ราย ทีใ่ ช้น้ ามัน
เก่ า ทัง้ หมดในการเริ่ม ต้น ทอดอาหารกระทะแรกของวัน
กล่าวว่า ส่วนใหญ่เปลีย่ นน้ามันใหม่ทุก 2 วัน (16 ราย หรือ
ร้อยละ 55.17) และเปลี่ยนน้ ามันใหม่ทุก 3 วัน จานวน 9
ราย (ร้อยละ 31.03)
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วิธกี ารทาลายน้ามันทีไ่ ม่ใช้แล้วของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คอื “มีคนมารับซือ้ ไปโดยทีไ่ ม่รวู้ ่าคนทีม่ ารับซือ้ ไป
เอาน้ ามันเก่าไปทาอะไร” (24 รายหรือร้อยละ 52.17) “มีคน
มารับ ซื้อ ไปโดยรู้ว่ าคนรับซื้อ เอาไปทาอะไร” จ านวน 20
ราย (ร้อยละ 43.48) และ “ใส่ถุงขยะสีดานาไปทิง้ ทีถ่ งั ขยะ”
จานวน 2 ราย (ร้อยละ 4.35) ผู้ประกอบการกล่าวว่า คน
ที่ม ารับ ซื้อ น้ า มัน เก่ า ส่ ว นใหญ่ น าไปท าอาหารสัต ว์แ ละ
บางส่วนนาไปทาเป็ นน้ามันใหม่

แนวทางใหม่ในการใช้ น้ ามันทอดอาหารเพื่อลดการ
เกิ ดสารโพลาร์ในน้ามันทอดซา้
ตารางที่ 2 แสดงผลการติดตามปริมาณสารโพลาร์
ที่พ บในน้ า มัน ทอดซ้ า จากการทอดไก่ ร อบละ 15 นาทีใน
ผูป้ ระกอบการ 6 ราย ผูป้ ระกอบการรายที่ 1 ใช้น้ามันปาล์ม
ใหม่ทงั ้ หมดในการทอดอาหารรอบแรกของวัน หากทอด
โดยไม่มกี ารเปลี่ยนหรือเติมน้ ามันใหม่เลย พบว่า ปริมาณ
สารโพลาร์อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9-20 ในการทอด 6 รอบแรก (รอบที่

ตารางที่ 2. ผลการติดตามปริมาณสารโพลาร์ทพ่ี บในน้ามันทอดซ้าจากการทอดไก่รอบละ 15 นาที
ผูป้ ระกอบ น้ามันทีใ่ ช้ทอดรอบ การทอดโดยไม่เปลีย่ นหรือเติมน้ามัน
การทอดโดยเติมน้ามันใหม่ระหว่างวัน
การรายที่
แรกของวัน
ใหม่เลย
เหมือนปกติทผ่ี ปู้ ระกอบการเคยทา
ปริมาณสาร รอบของ เวลาทีใ่ ช้ อัตราส่วนน้ามัน ปริมาณ
รอบของ
โพลาร์
การทอด
(นาที)
ใหม่ต่อน้ามัน สารโพลาร์ การทอด
(ร้อยละ)
เก่า
(ร้อยละ)
1
น้ามันปาล์มใหม่
9-20
1-6
90
1:1 โดยเติมใน
9-20
13-16
รอบที่ 13
(60 นาที)
24
7-16
150
24
17-24
(120 นาที)
2
9-20
1-7
105
1:2 โดยเติมใน
9-20
15-17
รอบที่ 15
(45 นาที)
24
8-18
165
24
18-24
(105 นาที)
3
น้ามันไก่ทเ่ี หลือ
9-20
1-5
75
1:1 โดยเติมใน
9-20
13-15
จากเมื่อวานทีผ่ ่าน
รอบที่ 13
(45 นาที)
การกรองแล้วเอา
24
6-14
135
24
16-21
ส่วนใสมาผสมกับ
(90 นาที)
น้ามันปาล์มใหม่ใน
4
9-20
1-6
90
1:2 โดยเติมใน
9-20
12-13
อัตราส่วนน้ามัน
รอบที่ 12
(30 นาที)
ใหม่ต่อน้ามัน
24
7-14
120
24
14-19
เก่า=4:1
(90 นาที)
5
น้ามันไก่ทเ่ี หลือ
9-20
1-3
45
1:1 โดยเติมใน
9-20
10-11
จากเมื่อวานทีผ่ ่าน
รอบที่ 10
(30 นาที)
การกรองแล้วเอา
24
4-10
105
24
12-16
ส่วนใสมาผสมกับ
(75 นาที)
น้ามันปาล์มใหม่ใน
6
9-20
1-3
45
1:2 โดยเติมใน
9-20
12
อัตราส่วนน้ามัน
รอบที่ 12
(75 นาที)
ใหม่ต่อน้ามัน
24
4-8
75
24
13-17
เก่า=1:1
(75 นาที)
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1-6) รวมเวลาทอดทัง้ หมด 90 นาที (ทอดเฉลี่ยรอบละ 15
นาที) และพบปริมาณสารโพลาร์ร้อยละ 24 ในการทอดอีก
10 รอบต่อมา (รอบที่ 7-16) หรือคิดเป็ นเวลาทอดอีก 150
นาทีต่อมา การทอดหลังจากนัน้ จะมีปริมาณสารโพลาร์เกิน
มาตรฐาน
ผู้วจิ ยั ยังติดตามการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันทอด
ซ้าเมื่อให้ผปู้ ระกอบการเติมน้ามันใหม่ในระหว่างวันของการ
ขายตามปกติท่เี คยทา แต่ ผู้วิจยั เป็ นคนกาหนดอัตราส่วน
การเติมน้ ามันใหม่ต่อน้ ามันเก่าในกระทะ ผูป้ ระกอบการทุก
รายเติมน้ ามันโดยสังเกตจากสีของน้ ามัน จากตารางที่ 2
ผูป้ ระกอบการรายที่ 1 ใช้น้ามันปาล์มใหม่ในการทอดอาหาร
รอบแรกของวัน และเติมน้ ามันใหม่ในอัตราส่วนน้ ามันใหม่
ต่อน้ามันเก่า= 1:1 ในการทอดรอบที่ 13 (เติมหลังการทอด
12 รอบแรกซึง่ พบปริมาณสารโพลาร์รอ้ ยละ 24) ผลการเติม
น้ามันเพิม่ เติมทาให้ความเข้มข้นของสาร โพลาร์ลดลง โดย
ในการทอดครัง้ ที่13-16 (การทอด 60 นาทีต่อมาหลังจาก
เติมน้ามัน) พบปริมาณสารโพลาร์ ร้อยละ 9-20 ปริมาณสาร
โพลาร์เพิม่ เป็ นร้อยละ 24ในการทอด 8 รอบถัดมา (รอบที่
17-24) หรือการทอดเป็ นเวลา 120 นาทีต่อมา การทอดหลัง
จากนั น้ ท าให้ป ริม าณสารโพลาร์ เ กิน มาตรฐาน ผลการ
ติด ตามปริม าณสารโพลาร์ข องผู้ป ระกอบการรายอื่น ๆ
แสดงอยู่ในตารางที่ 2
ผูป้ ระกอบการรายที่ 1 เติมน้ ามันเพิม่ เป็ นครัง้ แรก
ของวัน ในการทอดรอบที่ 13 ซึ่ง พบว่ า ในขณะเติม นั น้
ปริมาณสารโพลาร์ยงั ไม่เกินมาตรฐาน การเติมน้ ามันของ
ผูป้ ระกอบการรายที่ 2-5 ก็มลี กั ษณะเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ระกอบการรายที่ 6 เติมน้ามันเพิม่ ครัง้ แรกของวันในการ
ทอดรอบที่ 12 ซึ่งมีปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐานแล้ว

นอกจากนี้ ในผูป้ ระกอบการรายที่ 5 เติมน้ามันเพิม่ ครัง้ แรก
ของวันในการทอดรอบที่ 10 ซึง่ แม้จะยังมีปริมาณสาร โพ
ลาร์ไม่เกินมาตรฐาน แต่หลังจากเติมและทอดไปอีก เพียง
30 นาที (2 รอบการทอด) ปริมาณสารโพลาร์จะเพิม่ จนเกิน
มาตรฐาน ทัง้ นี้น่าจะเกิดจากผูป้ ระกอบการทัง้ สองรายนี้ใช้
ทอดไก่รอบแรกของวันโดยใช้น้ามันไก่ทเ่ี หลือจากเมื่อวานที่
ผ่านการกรองแล้วเอาส่วนใสมาผสมกับน้ ามันปาล์มใหม่ใน
อัต ราส่ ว นน้ า มัน ใหม่ ต่ อ น้ า มัน เก่ า =1:1 ซึ่ง มีส ัด ส่ ว นของ
น้ ามันเก่าค่อนข้างมาก จึงน่ าจะมีความเข้มข้นของปริมาณ
สารโพลาร์ค่ อ นข้า งมาก การวิจ ัย นี่ จึง ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ใ ช้
น้ามันในลักษณะดังกล่าวสาหรับการทอดในครัง้ แรกของวัน
ผูว้ จิ ยั กาหนดแนวทางใหม่ ในการใช้น้ ามันทอดไก่
ทอดเพื่อลดความเข้มข้นของสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้าดัง
แสดงในตารางที่ 3 ระยะเวลาที่ควรเติมน้ ามันใหม่กาหนด
จากระยะเวลาทอดภายหลังการเติมน้ ามันเพิม่ เติมใหม่ใน
ระหว่างวันซึง่ ยังมีปริมาณสารโพลาร์รอ้ ยละ 9- 20 บวกกับ
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทอดต่อไปที่ยงั คงพบสารโพลาร์ใน
ปริมาณร้อยละ 24 เช่น ในผูป้ ระกอบการรายที่ 1 เติมน้ามัน
ใหม่ในอัตราส่วนน้ามันใหม่ต่อน้ามันเก่า= 1:1 การทอดใน
60 นาทีต่อมา พบปริมาณสารโพลาร์รอ้ ยละ 9-20 การทอด
เป็ นเวลา 120 นาทีต่อมาพบพบสารโพลาร์ในปริมาณร้อย
ละ 24 ดังนัน้ ระยะเวลาทีค่ วรเติมน้ามันใหม่ คือ 60+(120/2)
หรือ 120 นาที การคานวณใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่งของ
ช่วงเวลาทีน่ ้ ามันมีปริมาณสารโพลาร์ร้อยละ 24 เพื่อทาให้
เกิดความปลอดภัยมากขึน้
ก า ร ค า น ว ณ ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการรายที่ 2-4 จะได้ระยะเวลาที่ควรเติมน้ ามัน
ใหม่ดงั แสดงในตารางที่ 3 การคานวณทาโดยตัดเศษของ

ตารางที่ 3. แนวทางใหม่ในการใช้น้ามันทอดไก่ทอดเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้า
น้ามันทีใ่ ช้ทอดใน
แนวทางปฏิบตั เิ พื่อลดสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้าในการทอดอาหารในระหว่างวัน
ครัง้ แรกของวัน
วิธกี าร
ระยะเวลาเติมน้ามันใหม่ทุก
น้ามันปาล์มใหม่
ตักน้ามันในกระทะออกครึง่ กระทะแล้วเติมน้ามันปาล์มใหม่ลงไป
2 ชัวโมง
่
ผสมในอัตราส่วนน้ามันใหม่ : น้ามันเก่า = 1 : 1
ตักน้ามันในกระทะออก 1 ส่วนแล้วเติมน้ามันปาล์มใหม่ลงไปผสม
1.5 ชัวโมง
่
ในอัตราส่วนน้ามันใหม่ : น้ามันเก่า = 1 : 2
น้ามันไก่ทเ่ี หลือจากเมื่อวานที่ ตักน้ามันในกระทะออกครึง่ กระทะแล้วเติมน้ามันปาล์มใหม่ลงไป
1.5 ชัวโมง
่
ผ่านการกรองแล้ว 1ส่วนผสม ผสมในอัตราส่วนน้ามันใหม่ : น้ามันเก่า = 1 : 1
กับน้ามันปาล์มใหม่ 4 ส่วน
ตักน้ามันในกระทะออก 1 ส่วนแล้วเติมน้ามันปาล์มใหม่ลงไปผสม
1 ชัวโมง
่
ในอัตราส่วนน้ามันใหม่ : เก่า = 1 : 2
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ระยะเวลาเพื่อให้จาง่าย และกาหนดระยะเวลาในการเติม
น้ ามันให้เท่ากันทุกรอบเพื่อความสะดวกในการจาและใช้
งานของผู้ป ระกอบการ ผู้วิจ ัย ไม่ ไ ด้ค านวณระยะเวลา
สาหรับผูป้ ระกอบการรายที่ 5 และ 6 เพราะการทอดไก่รอบ
แรกโดยใช้น้ ามันไก่ทเ่ี หลือจากเมื่อวานทีผ่ ่านการกรองแล้ว
เอาส่วนใสมาผสมกับน้ ามันปาล์มใหม่ในอัตราส่วนน้ ามัน
ใหม่ต่อน้ ามันเก่า=1:1 นัน้ ทาให้เกิดการสะสมของปริมาณ
สารโพลาร์ทส่ี งู
ปริมาณสารโพลาร์ก่อนและหลังการใช้ แนวทางใหม่ฯ
การตรวจวัด ปริม าณสารโพลาร์ ใ นน้ า มัน ทอด
อาหารในร้านขายไก่ทอดจานวน 46 รายในตลาดจังหวัด
สมุทรสาคร จานวน 2 ครัง้ คือ ก่อนและหลังการใช้แนวทาง
ใหม่ฯ 1 เดือน ได้ผลดังปรากฏในตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 ภายหลัง การใช้แ นวทางใหม่ ฯ
จานวนร้านขายไก่ทอดทีผ่ ่านมาตรฐานการตรวจวัดปริมาณ
สารโพลาร์เพิ่มจาก 22 ราย (ร้อยละ 47.83) เป็ น 45 ราย
(ร้อยละ 97.83) ผลการตรวจวัด พบปริมาณสารโพลาร์ใ น
ปริมาณร้อยละ 9-20 เพิม่ จาก 4 ร้าน (ร้อยละ 8.70) เป็ น 13
ราย (ร้อยละ 28.26) ในช่วงก่อนและหลังการใช้แนวทางใหม่
ฯ ตามลาดับ ปริมาณสารโพลาร์ เฉลี่ยก่อนและหลังการใช้
แนวทางใหม่ฯ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจากร้อยละ
23.22±4.46 เป็ น 19.78±6.84 ภายหลัง การใช้แ นวทาง
ใหม่ฯ (P<0.001)

การอภิ ปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ ามันทอดอาหารของ
ผู้ประกอบการขายไก่ทอดในจังหวัดสมุทรสาครจานวน 46
รายก่อนการใช้แนวทางใหม่ ฯ พบประเด็นที่น่าสนใจคือ มี
ผู้ประกอบการจานวน 20 ราย (ร้อยละ43.48) ใช้น้ ามันไก่
ซึ่ง ได้จ ากการน าหนั ง ไก่ ไ ปเจีย วกับ น้ า มัน ปาล์ม ซึ่ง เป็ น
น้ า มัน เก่ า ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ที่ผ่า นมาของ ณัฐยา
ภรณ์ สร้อยนาค สุกญ
ั ญา ทองเกลีย้ ง และผดุงศักดิ ์ แจ้งดี
ในปี 2557 ทีพ่ บว่า ผูจ้ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี 8 ราย (ร้อย

ละ 8.80) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร น าน้ า มัน ไก่ ม าทอด
อาหาร (6)
การศึกษาในครัง้ นี้ ยงั พบว่ามีผู้ประกอบการเพียง
5 ราย (ร้อยละ 10.87) เท่านัน้ ทีใ่ ช้น้ ามันปาล์มใหม่ทงั ้ หมด
ในการทอดอาหารเป็ น กระทะแรกของวัน ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ (29 รายหรือร้อยละ 63.04) ใช้น้ ามันเก่าทัง้ หมด
ในการทอดอาหารกระทะแรกของวันโดยไม่มกี ารผสมกับ
น้ า มัน ใหม่เ ลย และยัง พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ท่ีใช้
น้ า มัน เก่ า ทัง้ หมดในการทอดอาหารมีร ะยะเวลาในการ
เปลีย่ นน้ามัน 2-3 วัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการเฝ้ าระวังน้ามัน
ทอดซ้ า ในปี พ.ศ. 2557-2559 ของกลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครทีพ่ บว่า
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหารไม่ผ่านมาตรฐานถึง
ร้ อ ยละ 19.51, 14.84 และ 32.37 ในปี พ.ศ.2557, 2558
และ 2559 ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.61) ใช้วธิ สี งั เกตสีของน้ามันเป็ นวิธบี ่ง
บอกว่าควรเปลี่ยนน้ ามันใหม่หรือควรเติมน้ ามันใหม่ การ
สังเกตสีของน้ ามันอาจให้ผลไม่แน่ นอนและไม่เหมือนกันใน
แต่ ละวัน ผู้วิจ ัย จึงได้ พฒ
ั นาแนวทางใหม่ ในการใช้น้ ามัน
ทอดอาหารเพื่อลดการเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้า โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ค วรเติมน้ ามัน ใหม่เ พิ่ม ลงไปผสมกับ
น้ ามันเก่าในกระทะตามชนิดของน้ ามันที่ใช้ทอดอาหารใน
กระทะแรกของวัน และตามอัตราส่วนน้ ามันใหม่ทจ่ี ะเติม
ลงในกระทะต่อน้ ามันเก่าทีอ่ ยู่ในกระทะ เพื่อลดการเกิดสาร
โพลาร์ในระหว่างวัน
หลัง จากจัด ประชุ ม เพื่อ แนะน าแนวทางใหม่ ฯ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อให้
คาแนะนา พบว่า มีผู้ประกอบการจานวน 45 ราย (ร้อยละ
97.83) ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี มีผปู้ ระกอบการทีไ่ ม่ให้
ความร่วมมือจานวน 1 ราย (ร้อยละ 2.17) ภายหลังการใช้
แนวทางใหม่ฯ จานวนร้านค้าทีม่ ผี ลการตรวจวัดปริมาณสาร
โพลาร์ในน้ามันทอดอาหารผ่านมาตรฐานเพิม่ ขึน้ จาก 22
ราย (ร้อยละ 47.83) ในช่วงก่อนการใช้แนวทางใหม่ฯ เป็ น
45 ราย (ร้อยละ 97.83) ผูป้ ระกอบการ 1 รายทีม่ ผี ลการ

ตารางที่ 4. จานวนร้านขายไก่ทอดทีม่ ปี ริมาณสารโพลาร์ในน้ามันในระดับต่าง ๆ ก่อนและหลังการใช้แนวทางใหม่ฯ (N=46)
ปริมาณสารโพลาร์ (ร้อยละ)
ก่อนการใช้แนวทางใหม่ฯ
หลังการใช้แนวทางใหม่ฯ
9-20
4 (ร้อยละ 8.70)
13 (ร้อยละ 28.26)
24
18 (ร้อยละ 39.13)
32 (ร้อยละ 69.57)
> 25
24 (ร้อยละ 52.17)
1 (ร้อยละ 2.17)
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ตรวจวัด ปริ ม าณสารโพลาร์ ไ ม่ ผ่ า นมาตรฐานนั ้น เป็ น
ผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้แนวทางใหม่ฯ
ปริมาณสารโพลาร์ทต่ี รวจวัดได้หลังการใช้แนวทางใหม่ ฯ มี
ค่าน้อยกว่าระดับก่อนการใช้แนวทางใหม่ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ส าหรั บ การด าเนิ น งานในอนาคต ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด สมุ ท รสาครควรขอความร่ ว มมือ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการนาแนวทางใหม่ในการใช้
น้ามันทอดอาหารไปเผยแพร่ให้แก่รา้ นขายไก่ทอดอื่น ๆ ใน
ตลาดทุ ก แห่ ง ของจัง หวัด สมุ ท รสาคร นอกจากนี้ ย ังควร
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการหามาตรการ
ก าจัด น้ า มัน เสื่อ มคุ ณ ภาพอย่ า งเป็ นระบบเพื่อ ป้ องกัน
ผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ในอนาคตควร
ศึก ษาแนวทางใหม่ ใ นการใช้ น้ า มัน ทอดอาหารเพื่อ ลด
ปริม าณของสารโพลาร์ในอาหารประเภทอื่น ที่ประชาชน
นิยมบริโภค เช่น ลูกชิน้ ปาท่องโก๋ กล้วยทอด
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