เบนโซ(เอ)ไพรีน
Benzo(a)pyrene
เบนโซ(เอ)ไพรีน [Benzo(a)pyrene ; B(a)P] เปนสารประกอบในกลุม โพลีไซคลิก อะโรเมติก
ไฮโดรคารบอน(Polycyclic aromatic hydrocarbons ; PAHs) เกิดจากการเผาไหมทไี่ มสมบูรณของสารอินทรีย จาก
ปฏิกิริยาที่เรียกวา ไพโรไลซิส(Pyrolysis) B(a)Pพบทั่วไปในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับPAHsตัวอื่นๆ สารในกลุมPAHs
เปนสารกอมะเร็งไดแก benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene,
benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, cyclopenta(c,d)pyrene, dibenz(a,h)anthracene,
dibenzo(a,e)pyrene, dibenzo(a,h)pyrene, dibenzo(a,i)pyrene, dibenzo(a,l)pyrene, indeno(1,2,3-cd)pyrene และ
5-methylchrysene
สารเหลานี้มีแหลงกําเนิดตามธรรมชาติเชนไฟปาและจากกระบวนการเผาไหมตางๆที่มนุษย
เกี่ยวของซึ่งสวนใหญมาจากการทําความรอนภายในทีอ่ ยูอาศัยโดยทัว่ ไป(การใชเตาและเตาผิงที่ใชถานหิน และไม
ฟนเปนเชื้อเพลิง) จากโรงงานอุตสาหกรรม[การเผาขยะ กากหรือของเสีย เตาหลอม และการผลิตถานโคก(coke
production)] จากไอเสียยานพาหนะ และควันบุหรี่ PAHsเหลานี้จะปนเปอนในอากาศ แหลงน้ํา อาหาร ดิน และดิน
ตะกอน
มนุษยไดรับB(a)Pทางการหายใจ การสูบบุหรี่ การบริโภคน้ําและอาหารที่ปนเปอน การปนเปอน
B(a)PในอาหารเกิดจากการสะสมของอนุภาคB(a)Pที่มาจากการปง ยาง หรือทําแหงดวยไฟหรือควันไฟโดยตรง จาก
การซึมซับในระหวางกระบวนการรมควันอาหารในกรณีที่ไมไดรมควันโดยตรง(indirect smoking) จากการปรุง
อาหารที่ใชอณ
ุ หภูมิสูง และจากการเติมสารปรุงแตงกลิ่นควัน(smoke flavoring) สําหรับแหลงที่มาของB(a)Pใน
อาหารมาจาก 2 แหลงที่สําคัญดังตอไปนี้คอื
1. อากาศที่ปนเปอน B(a)P
อาหารที่มีโอกาสปนเปอนB(a)P ไดแก ธัญพืช ผัก ผลไม และน้ํามันพืช โดยเฉพาะการทําแหงธัญพืช
และพืชชนิดอืน่ ๆ เพื่อผลิตน้ํามันพืชทีย่ ังไมผานกรรมวิธีทําใหบริสุทธิ์(crude vegetable oils) ดวยวิธีการใหความ
รอนจากกาซทีเ่ กิดจากการเผาไหมโดยตรง
นอกจากนี้สภาวะแวดลอมในการเพาะปลูกพืชก็มผี ลตอปริมาณของ
B(a)P เชนพืชที่ปลูกใกลกบั โรงงานอุตสาหกรรมจะมีปริมาณB(a)Pสะสมมากวาพืชที่ปลูกโดยทั่วไป เชนเดียวกับ
ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช พบวาปริมาณสะสมของB(a)Pในอาหารจะแตกตางกัน รวมทั้งพฤติกรรมในการกินอาหาร
ของสัตวน้ําบางชนิดไดแกสตั วน้ําทีก่ ินอาหารโดยวิธีกรองน้ําผานรางกาย(filter feeder) เชนสัตวน้ําจําพวกหอยสอง
ฝา จะมีปริมาณสะสมของB(a)Pในตัวมากกวาปลา(finfish)
2. กระบวนการใหความรอนอาหาร
การใหความรอนในอาหารดวยวิธีการ อบ รมควัน ปง และยาง จะทําใหเกิดB(a)Pและเกิดการ
ปนเปอนในอาหาร โดยเฉพาะการใหความรอนที่อาหารสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง นอกจากนี้ยงั เกิดจากควันที่เผา
ไหมไมสมบูรณจากปฏิกิรยิ าไพโรไลซิสของน้ํามันจากอาหารที่หยดลงบนแหลงใหความรอน
ดังนั้นอาหารที่มี
ไขมันมากจะมีหยดน้ํามันเกิดขึ้นมากระหวางกระบวนการใหความรอนทําใหปริมาณB(a)Pสะสมในอาหารมากขึ้น
ดวย สิ่งที่สําคัญประการหนึง่ ก็คือ ในสภาวะที่มีอณ
ุ หภูมสิ ูงมากกวา 350 – 400 องศาเซลเซียสขึ้นไปปริมาณการเกิด
ของB(a)Pจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตถา อุณหภูมิต่ํากวา 350 องศาเซลเซียส พบวาปริมาณของB(a)Pในอาหารอยู

ในระดับต่ํา
เชนเดียวกับการปรุงอาหารดวยวิธีการนําความรอนและการปรุงอาหารดวยวิธีการแพรความรอน
ตัวอยางเชนการทอดดวยกระทะ และการอบ การปง หรือการยางดวยเตาไฟฟา ซึ่งพบวาปริมาณของB(a)Pอยูใน
ระดับต่ํากวาอาหารที่ปรุงโดยสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง
การรมควันเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดB(a)Pในอาหาร โดยปกติการรมควันจะใชไมฟนหรือขี้เลื่อย
เปนเชื้อแหลงกําเนิดควัน การรมควันแบบดั้งเดิมแหลงกําเนิดควันจะอยูดานลางของเตารมควันและอาหารจะถูกวาง
อยูดานบน ในปจจุบนั อุตสาหกรรมการรมควันอาหารสมัยใหมแหลงกําเนิดควันจะถูกออกแบบใหแยกออกจากตู
รมควันอาหาร ทําใหสามารถควบคุมกระบวนการรมควันไดดกี วา ซึง่ พบวาปริมาณB(a)Pในอาหารที่รมควันดวยวิธี
นี้อยูระหวาง 0.2 – 0.9 µg/kg product ตัวอยางเชน ไสกรอก แฮม เบคอน ฯลฯ สําหรับมาตรฐานของ EU,
Commission Regulation (EC) No 208/2005 (ตารางที่ 1) กําหนดปริมาณสูงสุดของB(a)Pในอาหารประเภทเนื้อและ
ผลิตภัณฑเนื้อรมควัน 5.0 µg/kg wet weight เนื้อปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํารมควัน 5.0 µg/kg wet weight ยกเวน
หอยสองฝา crustaceans/cephalopodsและเนื้อปลาไมรมควันกําหนดไวที่ 10.0, 5.0 และ2.0 µg/kg wet weight
ตามลําดับ

Product

Maximum level
(µg/kg wet weight)
1. Oils and fats intended for direct human consumption or use as an ingredient in
2.0
foods
2. Foods for infants and young children
3. Baby foods and processed cereal-based foods for infants and young children
4. Infants formulae and follow-on formulae, including infant milk and follow-on
1.0
milk
5. Dietary foods for special medical purpose intended specifically for infants
6. Smoked meats and smoked meat products
5.0
7. Muscle meat of smoked fish and smoked fishery products, excluding bivalve
5.0
molluscs
8. Muscle meat of fish, other than smoked fish
2.0
9. Crustaceans, cephalopods, other than smoked
5.0
10. Bivalve molluscs
10.0
ตารางที่ 1 ปริมาณสูงสุดของ Benzo(a)pyrene ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่กําหนดไวใน Regulation
(EC) No 208/2005 (4 February 2005)

วิธีปฏิบัติเพื่อลดการปนเปอน B(a)P ในอาหาร
1. ลางทําความสะอาดผิวผลไมและผัก ใหทั่วถึงเพื่อลดการปนเปอนของ B(a)P ที่ติดมากับผิว
2. ตัดแตงไขมันสวนเกินในชิน้ เนื้อกอนปงหรือยาง เพื่อลดการเผาไหมของหยดน้ํามันในระหวางให
ความรอน
3. หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารไมใหถูกเปลวไฟโดยตรง
4. ใช cellulose casing ในกรณีรมควันแบบดัง้ เดิม
5. เปลี่ยนวิธีการทําแหงจากแบบใหความรอนโดยตรง(direct heating) เปนแบบใหความรอน
ทางออม(indirect heating)
6. ไมใชถานหินเปนแหลงพลังงานความรอนในการอบเมล็ดกาแฟ
……………………………………………………
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