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ผงชูรสปลอดภัยกว่าที่คิด

ไม่นานมานีห้ ลายคนคงได้เห็นภาพการใช้ผงชูรสในอาหารทีน่ า่ ตกใจ อาจท�ำให้ไม่คอ่ ยสบายใจเวลาไปกินอาหารนอกบ้าน
และยังท�ำให้หลายคนมีค�ำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของผงชูรสจนกังวลและตื่นตระหนกจนเกินเหตุ

ผงชูรสความอร่อยจากธรรมชาติ

ผงชู ร สหรื อ โมโนโซเดี ย มกลู ต าเมต
(Monosodium Glutamate) หรือเอ็มเอสจี
เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่งที่ใช้ในอาหาร
อย่างแพร่หลายทัว่ โลก ผงชูรสเป็นเครือ่ งปรุงรส
ที่ให้รสอูมามิ (Umami) ท�ำหน้าที่เสริมรสชาติ
ของอาหารให้มคี วามกลมกล่อมมากขึน้ เนือ่ งจาก
โครงสร้างโมเลกุลของมันประกอบด้วยโซเดียม
และกรดอะมิโนกลูตาเมต (Glutamate) ซึง่ เป็น
กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีรสอูมามิ และเป็น
องค์ประกอบตามธรรมชาติของโปรตีนในเนือ้ สัตว์
ต่างๆ และผักบางชนิด รวมถึงอาหารบางอย่าง
โดยเฉพาะอาหารทีผ่ า่ นกระบวนการหมัก ผงชูรส

จึงไม่ใช่สารแปลกปลอม เพราะมีองค์ประกอบ
ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์และเกลือ
ผงชูรสเริม่ มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น
มานานกว่า 110 ปี และยังคงมีการใช้ทั่วโลก
มาจนถึงปัจจุบัน ผงชูรสได้รับการยอมรับว่า
“มีความปลอดภัย” โดยได้รับการรับรอง
ความปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
รวมถึงองค์กรนานาชาติที่ควบคุมก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยของอาหารและส่วนประกอบ
ของอาหาร
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มาตรฐานรับรอง

คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญว่าด้วยวัตถุเจือปน
อาหารองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้พจิ ารณา
ให้ผงชูรสจัดอยูใ่ นกลุม่ วัตถุเจือปนอาหารทีม่ ี
ความปลอดภัยสูง และส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA)
ได้กำ� หนดให้ผงชูรสเป็นสารทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
ว่าปลอดภัย (Generally Recognized As Safe
หรือ GRAS) ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ เดียวกับเครือ่ งปรุงรส
อืน่ ๆ เช่น เกลือ พริกไทย และน�ำ้ ส้มสายชูตงั้ แต่
ปี พ.ศ. 2538
ตามหลักการอนุญาตให้ใช้สารชนิดใด
ชนิดหนึ่งเพื่อเติมลงในอาหารนั้นจะต้องมี

การศึ ก ษาทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ใน
หลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และคน เพื่อพิสูจน์
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการกินหรือได้รับ
สารนั้นๆ ในปริมาณมาก หรือได้รับต่อเนื่อง
กันเป็นระยะเวลานาน แล้วน�ำผลการทดลอง
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ได้จาก
การทดลองมาใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร รวมถึงต้องมี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อก�ำหนดปริมาณ
สู ง สุ ด ที่ จ ะอนุ ญ าตให้ เ ติ ม สารนั้ น ลงใน
ผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด เพื่อให้แน่ใจว่า
ผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ จะไม่มโี อกาสได้รบั สารนัน้ ๆ
จากการกินอาหารต่างๆ ในปริมาณทีม่ ากเกินไป
จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
หลายคนอาจเข้าใจว่าผงชูรสมีอันตราย
ต่อสุขภาพ เพราะมีผลการศึกษาเมือ่ เกือบ 50 ปี
ที่แล้วที่ทดลองฉีดผงชูรสปริมาณสูงมากๆ ให้
หนูทดลองแรกเกิด และพบว่าระบบประสาท
ของหนูทดลองถูกท�ำลาย จึงเป็นทีม่ าของความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับผงชูรส อันที่จริงกลูตาเมต
เป็นสารสื่อประสาทที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบ
ประสาท (Excitatory Neurotransmitter)
จึงท�ำให้เราเกิดความรู้สึกว่าอาหารอร่อยและ
อยากกินอีก แน่นอนว่าหากได้รับในปริมาณ
มากเกินไปก็จะท�ำให้ระบบประสาทถูกกระตุน้

มากเกินไปจนเซลล์ประสาทอาจถูกท�ำลายได้
ซึ่งปริมาณดังกล่าวยังห่างไกลจากปริมาณ
การใช้ปกติหลายร้อยเท่า
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลการทดลองในสั ต ว์
ทีพ่ บว่าการได้รบั ผงชูรสติดต่อกันเป็นเวลานาน
ส่งผลเสียต่อการท�ำงานของไต อย่างไรก็ตาม
ปริมาณผงชูรสทีใ่ ช้ในการทดลองทีก่ ล่าวมานัน้
สูงเกินกว่าปริมาณทีใ่ ช้ในอาหารหลายร้อยเท่า
ซึง่ คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญว่าด้วยวัตถุเจือปน
อาหาร (JECFA : Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives) จึงได้
พิจารณาให้ผงชูรสจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
นั่ น คื อ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งก� ำ หนดปริ ม าณการ
บริโภคต่อวัน (ADI not specified) เนื่องจาก
การบริโภคในปริมาณปกติไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
ปริมาณที่เหมาะสมส�ำหรับเติมลงในอาหาร
เพื่อชูรสชาติให้กลมกล่อมที่แนะน�ำบนซอง
บรรจุภณ
ั ฑ์คอื 1-1.5 ช้อนชาในการปรุงอาหาร
แต่ละประเภท
อ่านมาถึงตรงนี้อาจยังมีคนสงสัยเกี่ยวกับ
อาการที่เกิดขึ้นกับบางคนภายใน 2-3 ชั่วโมง
หลังจากกินอาหารทีใ่ ส่ผงชูรส โดยมีอาการต่างๆ
เช่น ปวดหัว ชาที่ปากและล�ำคอ คลื่นไส้
ไปจนถึงเจ็บหน้าอก ใจสั่น หายใจไม่ออก
หน้าบวม และอื่นๆ อีก กลุ่มอาการนี้มีชื่อเรียก
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เป็นภาษาอังกฤษว่า Chinese Restaurant
Syndrome ซึ่งในทางการแพทย์เรียกอาการ
เหล่านี้ว่าการทนต่อสารอาหารไม่ได้ (Food
Intolerance) โดยอาการจะเกิดเพียงแค่
ระยะหนึ่งและจะหายไป
มีการทดลองที่ให้คนที่คิดว่าตัวเองแพ้
ผงชูรสกินอาหารทีไ่ ม่ใส่ผงชูรสเลย หรืออาหาร
ที่ใส่ผงชูรส 5 กรัม แล้วประเมินตัวเองว่ามี
อาการ “แพ้ผงชูรส” เกิดขึน้ หลังจากกินอาหาร
หรือไม่ ผลปรากฏว่าประมาณ 1 ใน 3 ของกลุม่
ทีก่ นิ อาหารทีม่ ผี งชูรสบอกว่าเกิดอาการแพ้ขนึ้
หลังจากกินอาหารนั้น ขณะเดียวกัน 1 ใน 4
ของกลุม่ ทีก่ นิ อาหารทีไ่ ม่ใส่ผงชูรสเลยก็บอกว่า
เกิดอาหารแพ้เช่นเดียวกัน ทั้งๆ ที่อาหารที่กิน
ไม่ได้ใส่ผงชูรส จึงยังไม่แน่ชดั ว่าอาการแพ้ผงชูรส
อาจมาจากผลทางจิตวิทยาด้วย
ผงชูรสมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน�้ำลายจาก
ต่อมน�ำ้ ลายซึง่ ช่วยให้เราเจริญอาหาร จึงเป็นไปได้
ว่าถ้าเรากินอาหารที่มีผงชูรสมากเกินก็อาจ
ท�ำให้เกิดอาการปากแห้งคอแห้งหลังกินเสร็จ
เพราะน�้ำลายถูกหลั่งออกมาระหว่างการกิน
อาหารมาก ซึง่ เป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั ทุกคน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้ผงชูรส
ผงชูรสจึงไม่ได้นา่ กลัวอย่างทีเ่ ราเข้าใจกัน
เพียงแต่ตอ้ งใช้ในปริมาณทีพ่ อเหมาะไม่มาก
จนเกินไปครับ

