ผูแตง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ชื่อเรื่อง การขจัดสารพิษในผักผลไม
รายละเอียด

ผักและผลไมเปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย อุดมดวยวิตามิน และเกลือแร

นอกจากนี้ยังใหเสนใยอาหาร ผูบริโภคผักผลไมเปนประจํา จะมีรางกายแข็งแรง ระบบยอย
อาหารและระบบ ขับถายดี ปจจุบันนี้ผักและผลไมปลอดสารเคมีเปนที่นิยมในการบริโภคมาก
แถมยังขายได ราคาดีอีกตางหาก จึงมีการผลิตกันออกมาขายแขงกันมาก ที่จริงก็นาจะดีเพราะ
ผูบริโภคมีโอกาสเลือกมากขึ้น แตที่ระบุวา “ปลอดสารเคมี” นั้นปลอดภัยจริงหรือ ถึงแมจะ
ปลอดสารเคมี แตเชื้อโรคและพยาธิก็ยังเปนสิ่งที่ไมอาจมองขามความปลอดภัยไปไดอยูดี การมา
ทําความรูจักถึงพิษภัยที่แฝงมากับผักและผลไม และวิธีการที่จะกําจัดเอาพิษภัยนั้นออกไป นาจะ
เปนวิธีปองกันตัวเราไดดีที่สุด
อันตรายจากผักผลไมมี 3 ประเภท ไดแก
1. อันตรายจากพยาธิและเชื้อโรค
2. อันตรายจากสารฟอกขาว
3. อันตรายจากสารพิษตกคาง
ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป
1. อันตรายจากพยาธิและเชื้อโรค
เพื่อ ลดตนทุนในการผลิต เกษตรกรบางรายไดนําเอาอุจจาระคนหรือมูลสัตวสดมาใช
เปนปุยรดผักตามแหลง เพาะปลูกตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการปนเปอนของไขพยาธิ ตัวออน
พยาธิ และเชื้อโรคของระบบทางเดินอาหารชนิดตางๆในผักสด โดยทั่วไปผักที่พบไข
พยาธิ ตัวออนพยาธิหรือเชื้อโรคไดมาก มักเปนผักชนิดที่ใบไมเรียบ และซอนกันมากๆ
เชน ผักกาดขาว สะระแหน ผักชี ตนหอม และ กะหล่ําปลี เปนตน ซึ่งเปนผักสดที่คน
ไทยนิยมบริโภคสดๆ ทําใหมีโอกาสไดรับไขพยาธิ หรือเชื้อโรคเขาไปไดมาก ทําใหเปน
โรคพยาธิไดเชน โรคพยาธิตืดหมู โรคพยาธิแสมา โรคพยาธิไสเดือน เปนตน หรือโรค
ของระบบทางเดินอาหาร เชน โรคบิด โรคอหิวาตกโรค และโรคไทฟอยด เปนตน
2. อันตรายจากสารฟอกขาว(โซเดียมไฮโดรซัลไฟต)
สาร ฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต (Sodium Hydrosulfite) หรือที่รูจักดีในชื่อ
“ผงซักมุง” ซึ่งพอคาแมคานําไปแชผักและผลไมบางชนิด เชน ถั่วงอก หนอไมไผตง ขิง
หั่นฝอยและ กระทอน เปนตนบางครั้งยังใสในอาหารอื่นเชน น้ํามันมะพราว หนอไมดอง
น้ําตาลมะพราว และทุเรียนกวนฯลฯ ถาไดรับสารนี้โดยการบริโภค จะทําใหเกิดการ
อักเสบของอวัยวะที่สัมผัสกับอาหาร เชนปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร เกิดการปวดทอง
อาเจียน แนนหนาอก หายใจไมสะดวก ความดันโลหิตจะลดลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูแพอยางรุนแรงหรือผูปวยโรคหอบหืดจะมีอาการช็อกหมด สติและเสียชีวิต

บุคคลปกติหากบริโภคสารโซเดียมซัลไฟตเขาไปถึง 30 กรัม อาจทําใหเสียชีวิตได ตาม
กฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขไมอนุญาตใหใชสารนี้ในอาหารไมวาจะปริมาณ
เทาใดก็ตาม หากมีการใชจะจัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ ผูผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือ
จําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้ง ปรับ สําหรับผูบริโภคไมควรเลือกซื้ออาหารที่มีสีขาวสวยนา
รับประทานเทานั้น ควรเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและมีสีใกลเคียงธรรมชาติ จะปลอดภัย
กวาการ ทดสอบอาหารวามีสารฟอกขาวหรือไม สามารถทําไดโดยใชชุดทดสอบ
โซเดียมซัลไฟตในอาหารของกองอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข โทร (02)951-0000-9ตอ 9561,9562
3. อันตรายจากสารพิษตกคาง
ปจจุบัน นี้มีการใชสารพิษทางการเกษตรเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชกันอยาง
แพรหลาย โดยที่เกษตรกรผูใชขาดความรูความเขาใจที่ดี มีการใชสารพิษกําจัดศัตรูพืช
ในปริมาณที่มากเกินความจําเปน การใชสารพิษรวมกันหลายชนิดหรือการเก็บผลผลิต
กอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนด หลังจาการใชสารพิษ ทําใหสารพิษสลายตัวไม
หมดเกิดการตกคางในผักสดได เมื่อไดรับสารพิษเขาไปในปริมาณนอยๆ แตบอยครั้งเปน
เวลานาน จะสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลจนกลายเปน
เซล มะเร็งลุกลามไปยังสวนตางๆของรางกายได เชนมะเร็งของตับและมะเร็งของลําไส
เปนตน
สําหรับพิษภัยของยาฆาแมลง หากไดรับในปริมาณมากจะทําใหเกิดพิษโดยแบงตาม
ลักษณะการเกิดพิษ แบงไดเปน 2 ชนิดคือ
1. สารที่เปนอันตรายตอระบบประสาทสวนกลางไดแก ดีดีที เอ็นดริน ดีลดริน ออ
ลดริน คลอรเดน และเฮพตาคลอร เปนตน สารเหลานี้ทําลายสมดุลของธาตุสําคัญใน
เซลลประสาท ทําใหการทํางานผิดปกติ มีอาการชาของใบหนา ลิ้น และริมฝปาก มี
อาการมึนงง ชักกระตุก และสั่น
2 . สารที่มีผลตอเอนไซมของระบบประสาท ไดแก มาลาไธออน พาราไธออน ได
คลอรวอส ไดเมทโธเอท ไดอะซีนอน คารบาริล และคารโบฟูราน สารเหลานี้ถาไดรับใน
ปริมาณมาก ทําใหปริมาณเอนไซมของระบบประสาทที่ชื่อ”โคลินเอสเตอเรส”ในรางกาย
ลดลง มีอาการทางประสาท ปวดศีรษะ งวง สับสน ฝนราย ตื่นเตนตกใจงาย มองไม
ชัด ออนเพลีย คลื่นไส เปนตะคริว ชัก ทองรวง เหงื่อออก รูมานตาหรี่เล็ก น้ําตาและ
น้ําลายไหล อาเจียน กลามเนื้อสั่นกระตุก
สําหรับผักสดที่พบวามีสารพิษตกคางที่พบไดบอยเรียงจากมากไปนอย ไดแก
ผักกวางตุง กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ถั่วฝกยาว และคะนา ดังนั้น สิ่งสําคัญในการ
บริโภคผักอยางปลอดภัย จะตองคํานึงถึงหลักซึ่งจะกลาวตอไป

วิธีหลีกเลี่ยงสารเคมีในผักผลไม
1. อยากินผักซ้ําซาก ควรกินผักตามฤดูกาล
การ กินผักนอกฤดูกาล ผูปลูกมักใสปุยและยาฆาแมลงมาก โดยเฉพาะอยายิ่งถาเรากิน
ผักชนิดเดิมบอยๆ โอกาสที่เราจะไดรับสารเคมีจากผักชนิดนั้นก็ยิ่งมากตามไปดวย หาก
ตองการหลีกเลี่ยงสารพิษ สามารถทําไดโดยการกินผักตามฤดูกาล ซึ่งพืชจะแข็งแรง
ทนทานตอโรคและแมลงมากกวาเมื่อนํามา ปลูกนอกฤดู ดังนั้น จึงควรพิจารณากินผัก
ตามฤดูกาล
2. หันไปกินผักพื้นบาน
ผัก พื้นบานของไทยมีอยูมากมาย แตละชนิดลวนมีรสชาติอรอยคุณคาทางโภขนาการสูง
และมีสรรพคุณทางยาชวยปองกันโรค ผักพื้นบานเปนผักที่แข็งแรง ปลูกงาย ไมคอยมี
โรค และแมลงรบกวน จึงไมตองใชสารเคมีในการปลูก การบริโภคผักพื้นบานจึงลดการ
เสี่ยงตอสารเคมีไปไดมาก
ผักพื้นบาน เชน กระเจี๊ยบ กระชาย กระถิน กระเทียม กลวย กะเพรา ขมิ้น ขา ขิง
ขี้เหล็ก แค ชะพลู ชะอม ตะไคร ตําลึง แตงโมออน น้ําเตา บัวบก บัวสาย ใบแมงลัก
ผักโขม ผักเสี้ยน พริกไทออน ฟกทอง มะกรูด มะขาม มะเขือพวง มะเขือยาว มะมวง
มะยม มะละกอ มันเทศ ยอดมะพราวออน สะเดา สะตอ สะระแหน สับปะรด
โหระพา กระสัง กระเจี๊ยบแดง ขจร งิ้ว จิก ชะมวง ทองหลาง บอน บุก ใบปอ ใบ
มะมวงหิมพานต ใบยานาง ใบเล็บครุฑ ผักกูด ผักแตว ผักปลัง ผักแวน ผักหวานบาน
ผักหวานปา ผักเหมียง ฟกขาว มะกอก มะตูม มะเฟอง มะรุม มะอึก มันสําปะหลัง ยอ
ลูกเหรียง และโสน เปนตน
3. การลางผักลดสารพิษ
การลางผักที่ซื้อมาจากตลาดหรือซุปเปอรมาเก็ต จะชวยลางสารพิษที่ปนเปอนไปไดมาก
แมแตผักปลอดสารพิษ ก็ควรลางกอน
- ถั่วแหงทุกชนิด ควรลางน้ําใหสะอาดกอนนําไปปรุงอาหาร และถาตมควรตมทิ้งน้ํา
ครั้งแรกไปเพื่อลางเอายาฆาแมลงบนถั่วออกไป
- ผักผลไมที่ปอกเปลือกได ควรปอกเปลือกกอนรับประทาน
4. เลือกซื้อผักที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือผักเกษตรอินทรีย
ถา เปนไปไดอาจเลือกซื้อผักที่ปลอดภัยจากสารพิษที่มีการรับรองจากทางราชการ เชน
กรมวิชาการเกษตร หรือกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งแมจะใชสารเคมีแตมีการควบคุมให
อยูในระดับมาตรฐาน หรือเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนผักที่ปลูกโดยไมใชปุยเคมี
และยาฆาแมลง ซึ่งมีสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนผูตรวจสอบและรับรอง ถา
ไมมีผักปลอดสารพิษใหเลือกผักที่มีรูพรุนเปนรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลง อยูบาง
แสดงวาใชสารฆาแมลงไมมาก ในกรณีของสารพิษตกคางจากสิ่งแวดลอม ผักประเภท
กินหัวจะมีสารพิษตกคางมากกวาผักประเภทกินใบ สําหรับการเลือกซื้อผลไม ควรเลือก

ซื้อผลไมที่มีมดขึน้ ตามกิ่งและผล เพราะอาจเชื่อไดวามีสารพิษตกคางบนเปลือกไมมาก
5. การปลูกผักกินเอง
มี วิธีการมากมายที่จะปลูกผักกินเอง แมแตคนที่อยูในเมืองหรือมีพื้นที่จํากัด เชนปลูกผัก
ในกระถาง ปลูกผักลอยฟา ปลูกผักริมรั้ว และปลูกผักสวนครัว เปนตน

