
กรณีเด็กรับประทานสารเคมีที่ใชกับของเลนที่แถมในขนม

กองควบคุมอาหาร

ความเปนมา

จากรายงานขาวเด็กชายบริโภคเม็ดสารเคมี (เม็ดฟู) ลักษณะสีขาว จํานวน 1 เม็ด  แลวเกิด
อาการอาเจียนอยางรุนแรงจนตองเขารักษาในโรงพยาบาลอางทอง   ซึ่งสารเคมีดังกลาวในซอง
พลาสติกสีขาวที่เปนของแถมมาพรอมกับขนมมันผสมทอดกรอบยี่หอ ปารต้ี  ของบริษัท  เบอรล่ียุค
เกอร  ฟูดส  จํากัด   โดยระบุขางซองวา “ปารต้ีสนุกกับการเลนกึ่งทดลองทางวิทยาศาสตรจรวดจิ๋ว
ตะลุยเวหา” มีคําแนะนําการเลนและคําเตือนระบุวา  สารเคมีดังกลาว  คือ เม็ดฟู  เปนสารเคมี
ที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย  แตไมควรกินหรืออมหรือนําเขาปากเพราะอาจทําใหเกิดผล
ขางเคียง  โดยการเลนจรวดจิ๋วจะตองใสเม็ดฟูในฐานคลายถวยใสน้ําแลวสวมจรวดลงบนฐานจาก
นั้นเม็ดฟูจะทําปฏิกิริยากับน้ําดันจรวดใหพุงขึ้นฟานั้น

การตรวจสอบขอมูล

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ขนมมันผสมทอดกรอบยี่หอ  ปารต้ี  จัดเปนอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที  ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ. 2544  เร่ือง  การแสดงฉลากอาหารพรอมปรุงและ
อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที  ผลิตโดย  บริษัท  เบอรล่ียุคเกอร  ฟูดส  จํากัด  ต้ังอยูเลขที่
225/10  หมู 1  ถ.เทพารักษ  ต.บางเสาธง  กิ่งอําเถอบางเสาธง  สมุทรปราการ  และไดรับอนุญาต
ตามเลขสารบบอาหาร  ที่  11-1-11526-2-0017
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2. ขนมดังกลาวมีการแจกของแถม  คือ  จรวดจิ๋วและเม็ดฟู   โดยแตละซองจะมีของแถม
เพียงหนึ่งอยาง  ซึ่งจะตองไดของแถมทั้ง 2 อยาง  จึงจะสามารถนํามาเลนได  ของแถมจะบรรจุใน
ซองเพื่อปองกันการปนเปอนกับขนมโดยซองบรรจุ  เม็ดฟู  แสดงขอความ  คําแนะนําการเลน
และคําเตือน  “เปนสารวิทยาศาสตรที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย  แตไมควรกินหรืออม
หรือนําเขาปาก  เพราะอาจทําใหเกิดผลขางเคียงได”

3. จากการสอบถามบริษัทฯ ดังกลาว  ไดรับขอมูลวา  เม็ดสารเคมี (เม็ดฟู) ที่ใชกับ
ของเลนนั้น  ประกอบดวยสารเคมี 3 ชนิด  คือ  Sodium bicarbonate, Magnesium
Stearate  และ Tartaric acid

มาตราการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จากการตรวจสอบสรุปไดวา  สารดังกลาวจัดเปนวัตถุเจือปนอาหารที่มีรายชื่ออยูใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547  เร่ือง  วัตถุเจือปนอาหาร ที่อนุญาตใหใชใน
อาหารประเภทตาง ๆ ได   ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามประกาศฯดังกลาว   ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารที่
นํามาใชนี้จะตองเปนสารชนิดที่ใชในอาหาร (food  grade) เทานั้น   โดยมีขอมูลทางวิชาการของ
สารดังกลาว   ดังนี้

1. สาร  Sodium bicarbonate มีคาความปลอดภัย (ADI) เปน  not  limited   ซึ่งมกีาร
อนุญาตใหใชเปนสารทําใหข้ึนฟูในผลิตภัณฑขนมอบ  บะหมี่  เปนตน  อันตรายที่เกิดจากการ
กลืนกินสารเคมีนี้โดยตรงจะทําใหเกิดการไหมบริเวณลําคอและ ทรวงอก  และอาการปวด
ทอง

2. สาร Magnesium Stearate  มีคา  ADI  เปน  NO  ADI  ALLOCATED  ในป 1985
เนื่องจากขอมูลทางพิษวิทยายังไมเพียงพอตอการพิจารณาเพื่อกําหนดเปนคา ADI  และในขณะนี้
มีการอนุญาตใหใชเปนสารตอกเม็ดในผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดเม็ด  อันตรายที่เกิดจาก
การกลืนกินสารเคมีนี้โดยตรงจะทําใหเกิดอาการอาเจียน

3. Tartaric acid  มีคา ADI  เปน  0-30 mg/kg  bw  โดย  JECFA  ไดประเมินคา ADI ของ
Tartaric acid และเกลือ potassium, potassium-sodium และ sodium ในป 1961 , 1963 , 1964
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and 1973  โดยอนุญาตใหใชเปนสารปรับคาความเปนกรดดางในอาหารประเภทซุป  แยม
เยลลี่  และมามารเลด  ผัก-ผลไมกระปอง  เปนตน  มีการศึกษาการไดรับ sodium  tartrate
ปริมาณ 10 กรัม  ในผูปวย  จํานวน 26 คน  พบวาเกิดอาหารถายทอง  รอยละ 66  มี
อาการคลื่นไส  อาเจียน  รอยละ 1.6  และมีอาการปวดทอง  รอยละ 2.1 (WHO  FOOD
ADDITIVES  SERIES NO.12)

จากขอมูล  material  safety data sheet  ของสารโซเดียมไบคารบอเนต  ระบุวา
หากมีการใชสารโซเดียมไบคารบอเนตรวมกับกรดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเกิดเปนกาซ
คารบอนไดออกไซด และความรอน

อยางไรก็ตามแมจะมีการอนุญาตใหใชสารดังกลาวเปนวัตถุเจือปนอาหาร  แตการ
ไดรับสารเคมีดังกลาวโดยการบริโภคตรงเชนเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้อาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพได  โดยเกิดอาการไหมบริเวณลําคอและทรวงอก  อาการปวดทอง
และอาเจียน   ซ่ึงตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  มิไดครอบคลุมถึงผลิตภัณฑของ
แถมที่มิใชอาหารที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ  แตหากตรวจพบสารดังกลาวซ่ึงเปนสารชนิดที่
มิไดใชกับอาหาร (Technical grade) มีปริมาณโลหะหนักในระดับที่อาจเปนอันตรายตอสุข
ภาพปนเปอนมาใหอาหารอาจจัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 (1) สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา  จึงมีแนวทางการดําเนินการในเบื้องตนเพื่อปองกันปญหาดังกลาว  ดังนี้

1. การประชาสัมพันธ  ขอความรวมมือจากผูประกอบการ  ไมใหนําผลิตภัณฑของแถมที่
อาจกอใหเกิดอันตรายบรรจุจําหนายพรอมกับขนมขบเคี้ยว  และรณรงคผูบริโภคโดยเฉพาะผู
ปกครอง  ใหมีการอานฉลากเพื่อแนะนําเด็กใหใชอยางถูกตอง

2. ดานกฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จะไดหารือผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย  เพื่อจะหามหรือกําหนดเงื่อนไขในการผลิต  นําเขา  หรือจําหนาย  อาหารที่มี
ของแถม   ในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตรายในลักษณะดังกลาวตอไป
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3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุต
สาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลของเลนเด็ก  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เพื่อ
กําหนดมาตราการกํากับดูแลที่เหมาะสมตอไป

……………………………………………….

Fact sheet   อาหาร /  ฉบับที่ 11  /  วันที่  10  เมษายน  2550
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