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นักวิชาการชี้ ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ อาหารในประเทศไทย 99% ปลอดไขมันทรานส์
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต อาจารย์ประจาสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าวิจยั โครงการประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ และ รองศาสตราจารย์
ดร.วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ ประธานหลักสู ตรโภชนาการและการกาหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ซึ่งได้ร่วมกันดาเนินการวิจยั ศึกษาไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การ
มหาชน)มาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั ได้ช้ ีแจงว่าผลการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจาหน่ายในประเทศไทย ที่มี
โอกาสปนเปื้ อนไขมันทรานส์ในระดับจนสามารถก่อผลเสี ยเชิงสุ ขภาพตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ว่า มีเพียง
โดนัททอด พัฟเพสทรี และขนมปังครัวซองต์นาเข้าบางยีห่ อ้ เท่านั้น นอกจากนั้นไม่พบปนเปื้ อนเลยหรื อพบในปริ มาณที่
ต่า โดยอาหารยีห่ ้ อที่พบในปริ มาณที่สูงเกิดจากความจงใจของผู้ประกอบการที่ยงั ต้ องการใช้ ส่วนประกอบที่ปนเปื ้ อน
ไขมันทรานส์ อยู่ ทั้งที่อาหารชนิดเดียวกันยีห่ ้ออื่นได้พยายามแก้ปัญหาไปแล้ว แม้วา่ การวิจยั ได้ดาเนินการสุ่ มตัวอย่าง
เพียง 162 ตัวอย่าง แต่เป็ นการสุ่ มแบบจงใจ ตามชนิดของอาหารที่เดิมนิยมใช้ส่วนประกอบที่มีการปนเปื้ อน
ไขมันทรานส์ (น้ ามันและไขมันที่ผา่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่ วน, partially hydrogenated oil หรื อ PHO) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี และอาหารสไตล์ตะวันตก รวมถึง อาหารที่มีไขมันทรานส์ตามธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตผลจากสัตว์เคี้ยว
เอื้อง เช่น น้ านม เนย เนยแข็ง เนื้อวัวติดมัน จากผลการสุ่ มตัวอย่างอย่างจงใจดังกล่าวยังพบเพียง 13% ที่ปนเปื้ อนใน
ระดับเสี่ ยงต่อความปลอดภัย ซึ่ งหากมองรวมถึงชนิดและปริ มาณอาหารที่จาหน่ายในประเทศไทยที่หลากหลายที่สื่อ
ทั้งหลายกล่าวถึงทัว่ ไป โดนัททอด พัฟและเพสทรี ของผูป้ ระกอบการ
ที่ยงั พบการปนเปื้ อนไขมันทรานส์คิดเป็ น
สัดส่ วนไม่ถึง 1% ของอาหารทั้งหมด จึงไม่ใช่เรื่ องที่ตอ้ งตื่นตระหนกตามการแชร์ ขอ้ มูลของผูท้ ี่ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริ ง
เพราะอาหารอีก 99% ก็ยงั ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ กล่าวว่า กรดไขมันชนิดทรานส์ (trans fatty acids, TFA) เป็ นสาร
ปนเปื้ อนในอาหาร ที่องค์กรระหว่างประเทศและประเทศที่พฒั นาแล้วหลายประเทศพยายามจากัดให้มีปริ มาณต่าที่สุด
ในอาหาร
เนื่องจากการบริ โภคกรดไขมันชนิ ดทรานส์มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับโคเลสเตอรอลชนิ ดแอลดีแอล
(LDL-cholesterol) ในเลือด เช่นเดียวกับการบริ โภคกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acids, SFA) แต่ยงั มีผลเสี ยที่แย่กว่า
โดยการลดระดับโคเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล (HDL-cholesterol) ในเลือดด้วย ซึ่งเป็ นการเพิ่มปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ ในอันดับต้นๆของประชากรโลก กรดไขมันชนิ ดทรานส์ พบได้ท้ งั
ตามธรรมชาติและจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แต่กรดไขมันชนิดทรานส์ ที่พบมากในอาหารและมีผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพมักได้มาจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้แก่ กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่ วน (partial
hydrogenation) ของน้ ามันชนิดที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายตาแหน่ง (polyunsaturated fatty acids)
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ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิ ต กล่าวว่า ประเทศไทยเรามีโชคดี 2 ประการ ได้แก่ ประการที1่ ส่ วนประกอบที่
ปนเปื้ อนด้วยไขมันทรานส์มิได้แพร่ หลายไปสู่ การประกอบอาหารที่บริ โภคทัว่ ไปของประชากร หากแต่กระจายตัวใน
กลุ่มประชากรที่นิยมอาหารสไตล์ตะวันตก และประการที่ 2 ที่ต้ งั ใกล้เส้นศูนย์สูตรทาให้เรามีแหล่งของไขมันอิ่มตัว
ทางเลือกตามธรรมชาติหลายชนิด เช่น น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม ทาให้การแก้ปัญหาทาได้ง่ายเพราะอาหารสไตล์
ตะวันตกเป็ นอาหารทางเลือกมิใช่อาหารหลักของคนทัว่ ไป นอกจากนี้ แหล่งไขมันอิ่มตัวทางเลือกมักมีราคาที่ถูกกว่า
และสามารถพัฒนาเป็ นส่ วนประกอบทดแทนส่ วนประกอบเดิมที่ปนเปื้ อนด้วยไขมันทรานส์ได้ นอกจากนี้ การควบคุม
ภายในประเทศเรา ก็สามารถดาเนิ นการได้ง่าย เนื่องจาก มีผปู ้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพในการผลิตน้ ามัน/ไขมันผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่ วนเพียง 2 แห่ง
ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก กาลังตระหนักถึงอันตรายของไขมันทรานส์ และพยายามจากัดไขมันทรานส์
ในผลิตภัณฑ์อาหาร ประเทศไทยกลับเป็ นประเทศที่สามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เพราะมี
ความพร้อมทั้งวัตถุดิบ และความพร้อมของภาคเอกชนซึ่งได้พยายามวิจยั และพัฒนาสู ตรเพื่อยกเลิกการใช้น้ ามันและ
ไขมันที่ผา่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่ วนที่เป็ นแหล่งสาคัญของไขมันทรานส์มา 5-6 ปี แล้ว ผลการวิเคราะห์
ปริ มาณไขมันทรานส์ในอาหาร ทั้งของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ใกล้เคียงกันมาก คือ อาหารที่มีปัญหาเรื่ องไขมันทรานส์หลักๆ คือ
โดนัทดังๆบางยีห่ อ้ (โดนัทในตลาดล่างไม่พบไขมันทรานส์) และ ขนมครัวซองท์ที่นาเข้าจากต่างประเทศบางยี่หอ้
เท่านั้น ซึ่ งเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ อาหารเหล่านี้จะมีความผิดทันที เนื่องจากฝ่ าฝื นใช้น้ ามัน/ไขมันที่มีการเติม
ไฮโดรเจนบางส่ วนเป็ นส่ วนประกอบ
สุ ดท้ายต้องขอย้าว่า นา้ มันและไขมันทีใ่ ช้ บริโภคทัว่ ไปในประเทศไทย ไม่ ได้ ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่ วน จึงไม่ มีการปนเปื้ อนไขมันทรานส์ ในระดับทีม่ ีผลเสี ยต่ อสุ ขภาพได้ ข้อมูลที่มีการรายงานหรื อกล่าวถึงอย่าง
คลาดเคลื่อน เกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) ความไม่เข้าใจสถานการณ์เฉพาะของประเทศไทยที่แตกต่างจากซี กโลก
ตะวันตกรวมถึงบางประเทศในเอเซี ยที่พ่ งึ พิงแหล่งไขมันที่มีความไม่อ่ิมตัวสู งเป็ นหลัก และ (2) การใช้วธิ ีวเิ คราะห์หา
ไขมันทรานส์ที่ไม่ถูกต้องทาให้ได้ผลการวิเคราะห์สูงกว่าความเป็ นจริ งมาก สร้างความตระหนกให้ท้ งั ผูว้ เิ คราะห์และผู ้
เห็นข้อมูล
กระบวนการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่หา้ มไม่ให้ผลิตและนาเข้าน้ ามันที่ผา่ นกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่ วน ได้ผา่ นการทาประชาพิจารณ์อย่างรอบคอบและรอบด้าน จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและมี
ผลกระทบในเชิงบวกกับทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภค
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