
 

 

บทน ำ 
ไนเตรตเป็นสารเคมชีนดิหนึง่ทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ใน

อุตสาหกรรมอาหาร โดยสว่นใหญใ่ชใ้นโรงงานผลติภัณฑเ์นื้อหมัก เชน่ 
แฮม ไสก้รอก เพือ่ถนอมอาหารและท าใหเ้กดิสแีดงน่ารับประทาน 

นอกจากนี้สามารถพบไนเตรตไดจ้าก ผกัและผลไม ้ โดยไนเตรตเป็น
สารอาหารหลักของพชืทีดู่ดมาจากดนิ น ้า ปุ๋ ย เพือ่น ามาใชใ้นการ
เจรญิเตบิโต ในสภาวะปกตขิองการเจรญิเตบิโของพชื ไนเตรตจะถกูพชื
ดูดจากน ้าและดนิเพือ่เปลีย่นแปลงใหเ้ป็นโปรตนีทีใ่ชใ้นการเจรญิเตบิโต

ทีอ่ัตราสม ่าเสมอ แต่ถา้มปัีจจัยอืน่มาเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ ฝนแลง้ น ้าคา้ง
แข็ง ความเขม้ของแสงอาทติยน์อ้ยไป มกีารใชส้ารเคมกี าจัดวัชพชื และ
พชืเป็นโรค เป็นตน้ ภาวะดังกล่าวมผีลท าใหพ้ชืมคีวามเครยีด เป็น

สาเหตุใหม้กีารสะสมของไนเตรตสงู และเนื่องจากผกัเป็นอาหารทีท่กุ
เพศทกุวัยบรโิภค การผลติพชืผกันอกจากจะตอ้งปลอดภัยจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพชืแลว้ จะตอ้งดูแลเรือ่งการใหน้ ้าและปุ๋ ยอย่างพอเหมาะ บน

พืน้ฐานของการเกษตรทีด่ ีเพือ่มใิหพ้ชืมกีารสะสมของไนเตรทสงูเกนิไป 
ซึง่หากร่างกายเรารับประทานอาหารทีม่ปีรมิาณไนเตรตสงูเป็นประจ า 
ไนเตรตจะถกูเปลีย่นเป็นไนไตรต ์ ดูดซึม่เขา้สูก่ระแสเลอืด ไปรวมตัวกบั

ฮโีมโกลบนิ (Hemoglobin) เกดิเม็ทฮโีมโกลบนิ (Methemoglobin) มี
ผลท าใหเ้ม็ดเลอืดแดงไม่สามารถน าออกซเิจนไปเลีย้งร่างกายไดใ้นเด็ก
เล็ก การเกดิโรคของเม็ทฮโีมโกลบนิ (Methemoglobinemia) ทีรู่จ้ักกนั

ในนามของ “blue baby disease” พบว่า ในเลอืดมรีะดับของเม็ท
ฮโีมโกลบนิ (Methemoglobin) และปรมิาณไนเตรตสงู เด็กจะมอีาการ
ทอ้งเสยีแบบเฉียบพลัน โคม่า และตายได ้ ดังนัน้ในการดูแลควบคุม

ปรมิาณไนเตรตในอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปรมิาณการใชไ้นเตรต
ในผลติภัณฑเ์นื้อหมัก การเพาะปลูกพชืผกั หรอืแมแ้ตน่ ้าทีใ่ชบ้รโิภค จงึ
เป็นหนา้ทีท่ีท่ัง้ภาครัฐ เอกชนผูผ้ลติทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้รโิภค จะตอ้ง
ร่วมกนัดูแล ไม่ใหอ้าหารทีท่กุคนบรโิภค มปีรมิาณสารพษิ ทัง้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพชืทีต่กคา้ง และปรมิาณไนเตรตสงูเกนิค่าความปลอดภัย 
เพือ่การมสีขุภาพอนามัยทีด่ ี (ขอ้มูลปรมิาณไนเตรตทีย่อมใหบ้รโิภคได ้
จากอาหารประจ าวันของประเทศในเครอืสหภาพยุโรป คอื 3.65 มก.ต่อ

คนน ้าหนัก 1 กก. ต่อวนั หรอืเทา่กบั 182.5 มก.ต่อคนตอ่วัน ส าหรับคน
ไทยมาตรฐานหนัก 50 กก.) 
 

รำยละเอยีดชุดทดสอบ 
1 ชดุ ตรวจได ้70 ตัวอย่าง ประกอบดว้ย 
น ้ายาทดสอบ 35 ตัวอย่าง / ขวด จ านวน 2 ขวด 

น ้ายามาตรฐาน A, B, C, D ชนดิละ  1 ขวด 
หลอดดูดพลาสตกิ    7 หลอด 
หลอดแกว้ทดลอง    7 หลอด 

 

คำ่ต ำ่สุดทีส่ำมำรถตรวจได ้คอื 2 ppm 
 

ตวัอยำ่งเป้ำหมำย 
ผกั ผลไม ้น ้า ผลติภัณฑเ์นื้อหมัก ดนิ 

 

วธิกีำรตรวจ 
 วธิตีรวจไนเตรตในน ำ้ดืม่ 

1. บรรจุตัวอย่างน ้าทีต่อ้งการตรวจลงในขวดหยดตัวอยา่งประมาณครึง่

ขวด 
2. หยดน ้ายาทดสอบลงในหลอดแกว้จ านวน 2 หลอดๆ ละ 20 หยด 
3. หยดน ้ายามาตรฐานD จ านวน 1 หยด ลงในหลอดแกว้หลอดที ่ 1 

และหยดตัวอย่างน ้า จ านวน 1 หยด ลงในหลอดแกว้หลอดที ่2 เขย่า
หลอดทัง้ 2 หลอดเบาๆ พอใหน้ ้ายาในแต่ละหลอดเขา้กนั วางไว ้10 
นาท ี

4. เมือ่ครบ 10 นาท ีเขย่าหลอดทัง้ 2 หลอดเบาๆ อกีครัง้หนึง่ สงัเกตสี

ทีเ่กดิขึน้ 

สทีีเ่กดิขึน้ ผล 

หลอดตัวอย่างไม่เกดิส ี ตรวจไม่พบไนเตรท หรอืปรมิาณไนเตรต
อาจนอ้ยกวา่ 2 ppm. 

หลอดตัวอย่างมสีอี่อนกว่า
หลอดน ้ายามาตรฐาน D 

ปรมิาณไนเตรต นอ้ยกว่า 10 ppm. 

เกดิสนี ้าเงนิเขม้ในหลอด
ตัวอย่าง หรอืหลอด
ตัวอย่างมสีเีทา่กนั หรอื

เขม้กว่าหลอดน ้ายา
มาตรฐาน D 

ปรมิาณไนเตรตเทา่กบั หรอืมากกว่า 10 
ppm. (เกนิค่าก าหนดปรมิาณสงูสดุที่
องคก์ารสิง่แวดลอ้มของปรเทศ

สหรัฐอเมรกิาก าหนดไวใ้นน ้าดืม่ไม่เกนิ 10 
ppm.) ใหส้ง่ตรวจยนืยันผล 

 

 วธิทีดสอบไนเตรตในผลติภณัฑเ์นือ้หมกั เชน่ แฮม ไส้

กรอก เป็นตน้ 
1. ชัง่ตัวอย่างสบัหรอืบด 1 กรัม น ามาบดหรอืต าใหล้ะเอยีดอกีครัง้หนึง่ 

เตมิน ้าสะอาด 100 มล. คนใหเ้ขา้กนั และแบง่บรรจุลงในขวดหยด
ส าหรับใสต่ัวอย่าง ประมาณครึง่ขวด 

2. หยดน ้ายาทดสอบลงในหลอดแกว้เล็ก จ านวน 2 หลอดๆละ 20 หยด 

3. หยดน ้ายามาตรฐาน B จ านวน 1 หยด ลงในหลอดแกว้หลอดที ่ 1 
และหยดตัวอย่างจ านวน 1 หยด ลงในหลอดแกว้หลอดที ่ 2 เขย่า
หลอดทัง้ 2 หลอดเบาๆ พอใหน้ ้ายาในแตล่ะหลอดเขา้กนั และวางไว ้

ประมาณ 10 นาท ี
4. เมือ่ครบ 10 นาท ีเขย่าหลอดทัง้ 2 หลอดเบาๆ อกีครัง้หนึง่ สงัเกตสี

ฟ้าทีเ่กดิขึน้ 

สทีีเ่กดิขึน้ ผล 

หลอดตัวอย่างมสีอี่อนกว่า
หลอดน ้ายามาตรฐาน B 

ปรมิาณไนเตรต นอ้ยกว่า 500 มก./กก. 

หลอดตัวอย่างมสีเีทา่กบั 
หรอืเขม้กว่าหลอดน ้ายา

มาตรฐาน B 

ปรมิาณไนเตรตเทา่กบัหรอืมากกว่า 500 
มก./กก. (เกนิคา่ก าหนดปรมิาณสงูสดุใน

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรือ่งขอ้ก าหนดการใชว้ัตถเุจอืปน
อาหาร ซึง่ก าหนดไวใ้หไ้ม่เกนิ 500 มก./
กก.) ใหส้ง่ตรวจยนืยันผล 

 
 

 

 วธิทีดสอบไนเตรตในผกัและผลไม ้
ขอ้สงัเกต: เนื่องจากปรมิาณไนเตรตในผกัและผลไม ้ มคี่าแตกต่างกนั
มาก ตัง้แต่ตรวจพบนอ้ยกว่า 25 มก./กก. จนถงึมากกวา่ 4,000 มก./

กก. ดังนัน้การเตรยีมตัวอย่างทีต่อ้งบดตัวอย่าง 1 กรัม กบัปรมิาตรของ
น ้าทีใ่ช ้ จะอยู่ทีดุ่ลยพนิจิของผูต้รวจ ถา้ผูต้รวจมปีระสบการณ์ทีพ่อ
คาดคะเนไดว้่า ปรมิาณไนเตรตในผกัหรอืผลไมท้ีต่รวจ ควรมปีรมิาณ

เทา่ใด ก็จะพอทราบปรมิาตรของน ้าทีใ่ชใ้นการเตรยีมตัวอย่าง หากยัง
ไม่ทราบ ใหด้ าเนนิการเป็น 2 ตอน ดังนี:้ 

ตอนที ่1: การตรวจหาปรมิาณไนเตรตคร่าวๆ 
1. ชัง่ตัวอย่างหรอืบด 1 กรัม น ามาบดหรอืต าใหล้ะเอยีดอกีครัง้หนึง่ 
เตมิน ้าสะอาดตามปรมิาตรทีแ่นะน าในตารางขา้งล่าง คนใหเ้ขา้กนั 

และแบง่บรรจุลงในขวดหยดส าหรับใสต่ัวอย่าง ประมาณครึง่ขวด 
2. หยดน ้ายาทดสอบลงในหลอดแกว้เล็กจ านวน 2 หลอดๆละ 20 หยด 
3. หยดน ้ายามาตรฐาน D จ านวน 1 หยด ลงในหลอดแกว้หลอดที ่ 1 

และหยดตัวอย่างจ านวน 1 หยดลงในหลอดแกว้หลอดที ่ 2 เขย่า
หลอดทัง้ 2 หลอดเบาๆ พอใหน้ ้ายาในแต่ละหลอดเขา้กนั และวางไว ้
10 นาท ี

4. เมือ่ครบ 10 นาท ีเขย่าหลอดทัง้ 2 หลอดเบาๆ อกีครัง้หนึง่ สงัเกตสี

ทีเ่กดิขึน้ 

สทีีเ่กดิขึน้ ผล 

หลอดตัวอย่างมสีอี่อนกว่า
หลอดน ้ายามาตรฐาน D 

ตรวจขัน้ตอนที ่ 2 เพือ่หาปรมิาณของไน
เตรตต่อไป 

เกดิสนี ้าเงนิเขม้ในหลอด
ตัวอย่าง หรอืหลอด
ตัวอย่างมสีเีทา่กบั หรอื

เขม้กว่าหลอดน ้ายา
มาตรฐาน D 

แสดงว่าปรมิาณน ้าทีใ่ชใ้นการเจอืจางไน
เตรตในตัวอย่างไม่เหมาะสม ใหเ้จอืจาง
ตัวอย่างเพิม่ขึน้เทา่ตัว หรอืเป็น 2, 3, 4 

เทา่ตัว น าไปทดสอบตามขัน้ตอนตัง้แต่ขอ้ 
2 ของตอนที ่ 1 เป็นตน้ไป จนกว่าจะไดส้ี

ในหลอดตัวอย่างทีอ่่อนกว่า หลอดน ้ายา

มาตรฐาน D จงึจะตรวจขัน้ตอนที ่ 2 
ตัวอย่างเชน่ บดตวัอย่าง 1 กรัมละลายน ้า 
100 มล. ตรวจแลว้สทีีไ่ดเ้กนิหลอดน ้ายา

มาตรฐาน D ใหน้ าน ้ายาตัวอย่างทีไ่ดจ้าก
ขอ้ 1 ของตอนที ่1 มา 1 มล. ผสมกบัน ้า
อกี 1 มล. รวมเป็น 2 มล. ความเขม้ขน้
ของตัวอย่างเป็น 1 กรัมต่อน ้า 100 มล.x 

2 เทา่ = 200 มล. หรอืน ้ายาตัวอยา่ง 1 
มล. ผสมกบัน ้า 2 มล. รวมเป็น 3 มล. 
ความเขม้ขน้ของตัวอย่างเป็น 1 กรัมต่อน ้า 

100 มล.x 3 เทา่ = 300 มล. เป็นตน้ 

ตอนที ่ 2: ตรวจหาปรมิาณไนเตรตโดยการเปรยีบเทยีบกับน ้ายา
มาตรฐาน 
1. หยดน ้ายาทดสอบลงในหลอดแกว้เล็กจ านวน 5 หลอดๆละ 20 หยด 

หลอดที ่ 1-4 ส าหรับน ้ายามาตรฐาน A, B, C และ D หลอดที ่ 5 
ส าหรับตัวอย่าง 

 



 

 

2. หยดน ้ายามาตรฐาน A,B,C และ D จ านวนชนดิละ 1 หยดลงใน
หลอดแกว้หลอดที ่1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ จากนัน้หยดตัวอย่าง 1 
หยด เชน่เดยีวกนัลงในหลอดที ่5 เขย่าทกุหลอดเบาๆ และวางไว ้10 

นาท ี
3. เมือ่ครบ 10 นาท ี ใหเ้ขย่าทกุหลอดเบาๆ อกีครัง้หนึง่ สงัเกตสทีี่
เกดิขึน้โดยเปรยีบเทยีบสใีนหลอดตัวอย่าง กบัสขีองน ้ายามาตรฐาน 

ว่าตรงกบัหลอดไหน จากนัน้น าไปหาปรมิาณของไนเตรตเป็น มก.ต่อ
กก.จากตารางถดัไป 

 

 
 

 
 

ขอ้ควรระวงั 
 คุณสมบตัขิองน ้ายาทดสอบค่อนขา้งเป็นกรดแก ่ เมือ่สิน้สดุการ

ตรวจ ใหน้ าหลอดแกว้ทดสอบทีบ่รรจุน ้ายาไปเจอืจางดว้ยน ้า
จ านวนมาก กอ่นทิง้ 

 ควรสวมถงุมอืยาง หรอืถงุมอืพลาสตกิระหว่างการทดสอบ 
 ระมัดระวังอย่าใหน้ ้ายาทดสอบโดนผวิ และเสือ้ผา้ หากสมัผสั ให ้

ลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมาก ถา้ถกูตาใหร้บีลา้งดว้ยน ้าสะอาด
จ านวนมากทนัท ีกอ่นสง่แพทย ์

 เก็บชดุทดสอบใหห้า่งจากมอืเด็กและสตัวเ์ลีย้ง 

กำรเก็บรกัษำชุดทดสอบ 
เก็บน ้ายาทดสอบ น ้ายามาตรฐาน A, B, C และ D ในตูเ้ย็น อย่าใหถ้กู

แสง อย่าใหม้กีารปนเป้ือน จะเก็บไวใ้ชง้านไดน้านประมาณ 1 ปี 

 
 

ชุดทดสอบ 
ไนเตรตในผกั & ผลไม ้

 

Test Kit for Nitrate in food 
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