กรดเบนโซอิก; วัตถุกันเสียทีน่ ิยมใชในอาหาร
วีรยา การพานิช
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรดเบนโซอิก (Benzoic acid, C6H5COOH)
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เปนวัตถุกันเสียที่มีประวัติการใชมานานในป พ.ศ.2487
(ค.ศ.1875) ไดใชกรดเบนโซอิกเพื่อทดแทนการใชกรดซาลิซิลิก กรดเบนโซอิกนี้สามารถพบได
ตามธรรมชาติ เชน ลูกพรุน แครนเบอรี่ อบเชยและกานพลู

Benzoic acid

Sodium benzoate

รูปที่ 1 สูตรโครงสรางของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตที่จําหนายในทองตลาดจะอยูในรูปผงผลึกหรือเปนเกล็ด
สีขาว มีน้ํ า หนักโมเลกุ ล 121.11 มี จุ ดหลอมเหลว 122 องศาเซลเซี ย ส และจุ ด เดื อด 249 องศา
เซลเซียส สําหรับในรูปของกรดนั้นจะละลายในน้ําไดนอยมาก แตจะละลายไดดีขึ้นในแอลกอฮอล
อีเทอร คลอโรฟอรม และน้ํามัน
ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจะสูงที่สุดที่ชวงความเปน กรด-ดาง
2.5-4.0 และจะมีประสิทธิภาพสูงในรูปของกรดที่ไมแตกตัวจึงเหมาะที่จะใชกับผลิตภัณฑอาหารที่
มีความเป นกรดสูงหรื อมีความเปนกรด-ดางต่ํ า ตัว อยางเชน เครื่องดื่มชนิด ต างๆ ทั้งชนิ ดที่ อัด
คารบอนไดออกไซดและไมอัดคารบอนไดออกไซด น้ําหวานชนิดตางๆ น้ําผลไม เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลเปนสวนประกอบ แยม เยลลี่ ผักดอง ผลไมดอง น้ําสลัด ฟรุตสลัด และเนยเทียม เปน
ตน ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต วัตถุกันเสียชนิดนี้สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียได ซึ่งมีผลตอผนังเซลลและเอนไซมของจุลินทรีย โดยเบนโซเอตจะไปทํา
ใหกระบวนการแทรกซึมของอาหารเขาไปในเซลลของจุลินทรียผิดปกติไป ในขณะเดียวกันจะ
ยับยั้งการสรางเอนไซมบางชนิดและปฏิกิริยาการทํางานของเอนไซม ที่มีความสําคัญตอการดํารง
ชีพของจุลินทรียทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได

ตารางที่ 1 ความเขมขนต่ําสุดของกรดเบนโซอิกที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
แตละชนิด
Microorganism
Minimum inhibitory
pH
concentration (μg/mL)
Bacteria, Gram Positive
Bacillus cereus
6.3
500
Lactobacillus
4.3-6.0
300-1800
o
o
Listeria monocytogenes
5.6; 4 C, 5.6; 21 C
2000; 3000
Micrococcus
5.5-5.6
50-100
Streptococcus
5.2-5.6
200-400
Bacteria, Gram Negative
Escherichia coli
5.2-5.6
50-120
Pseudomonas
6.0
200-480
Molds
Aspergillus
3.0-5.0
20-300
Aspergillus parasiticus
5.5
>4000
Aspergillus niger
5.0
2000
Byssochlamys nivea
3.3
500
Cladosporium herbarum
5.1
100
Mucor racemosus
5.0
30-120
Penicillium
2.6-5.0
30-280
Penicillium citrinum
5.0
2000
Penicillium glaucum
5.0
400-500
Rhizopus nigricans
5.0
30-120
Yeasts
Candida krusei
300-700
Debaryomyces hansenii
4.8
500
Hansenula
4.0
180

ตารางที่ 1 (ตอ) ความเขมขนต่ําสุดของกรดเบนโซอิกที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
แตละชนิด
Microorganism
Minimum inhibitory
pH
concentration (μg/mL)
Pichia membranefaciens
700
Rhodotorula
100-200
Saccharomyces bayanus
4.0
330
Zygosaccharomyces bailii
4.8
4500
Zygosaccharomyces rouxii
4.8
1000
ที่มา: Chipley, 1993; EI-Gazzar and Marth, 1987; EI-Shenawy and Marth, 1988; Jermini and
Schmidt-Lorenz, 1987 Marwan and Nagel, 1986; Roland et al., 1984
สําหรับอันตรายที่จะไดรับจากกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตนั้น จากการศึกษาทดลอง
พบวา ความเปนพิษของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจัดอยูในประเภทพิษปานกลาง ถาไดรับ
ในปริมาณนอยจะไมทําใหเกิดการสะสมขึ้นในรางกาย เนื่องจากรางกายมีกลไกในการขจัดความ
เปนพิษของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต

รูปที่ 2 แสดงกลไกในการขจัดความเปนพิษของกรดเบนโซอิก
โดยกรดเบนโซอิกที่บริโภคเขาไปจะถูก conjugated ที่ตับ เปนสวนใหญ โดยจะไปรวมกับ
โคเอนไซมเอ (coenzyme A) เกิดเปนเบนโซอิลโคเอนไซมเอ (bensoyl coenzyme A) โดยมีเอนไซม
ซินทีเทส (synthetase) เปนตัวเรง จากนั้นเบนโซอิลโคเอนไซมเอ จะรวมกับกลัยซีน (glycine) เกิด
เปนกรดฮิพพิวริก (hippuric acid) โดยมีเอนไซมเอซิลทรานเฟอรเรส (acyltransferase) เปนตัวเรง
และถูกขับถายออกทางปสสาวะ โดยทั่วไปการขับถายของกรดฮิพพิวริกทางปสสาวะ ในคนจะ
ประมาณ 1.0-2.5 กรัมตอวัน ซึ่งจะเทากับกรดเบนโซอิกที่บริโภคเขาไป 0.7-1.7 กรัม แตถาไดรับใน
ปริมาณที่สูงมากอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย อาการเลือดตกใน อัมพาต

ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของตับและไตลดลงหรืออาจสงผลถึงขั้นพิการได และถาไดรับเกิน
500 มิลลิกรัม ตอ น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจเสียชีวิตได
พิษเฉียบพลัน (Acute toxicity)
การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารจะใชวิธีการหา LD50 ของสารนั้นๆ LD50 (Median lethal
dose) เปนคาขนาดของสารที่ใหเขาไปในสัตวทดลองแลว ทําใหสัตวทดลองตายครึ่งหนึ่งของ
จํานวนสัตวทดลองที่ไดรับสารนั้น โดยปกติคา LD50 ไมไดเปนคาที่แนนอนตายตัวในการกําหนด
ความเปนพิษของสาร เพราะสารตัวเดียวกันถาทําการศึกษาหาคา LD50 นี้ขึ้นอยูกับ Species และ
Strain ของสัตวทดลองที่เลือกใช อายุ เพศ และชนิดของการทดลอง จุดประสงคที่สําคัญของ
การศึกษาคา LD50 คือตองการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน (Acute toxicity)
ในสัตวทดลอง
ตารางที่ 2 แสดงคา LD50 ของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจากการศึกษาตางๆ
LD50
Substance
Animal
Route
(mg/kg bw)
Sodium benzobate

Benzoic acid

References

rat

oral

2700

Deuel et al. (1954)

rat
rabbit
rabbit
dog

Intravenous
oral
Subcutaneous
oral

1714 ± 124
2000
2000
2000

Spector (1956)
Spector (1956)
Spector (1956)
Spector (1956)

rat

oral

2000-2500

Ignat'ev (1965)

rat

oral

3040

mice

oral

1940-2263

Bio-Fax, 1973
McCormick, 1974;
Abe et al.,1984

ตารางที่ 3 แสดงคา LD50 ของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจากการศึกษาตางๆ U.S.National
Toxicology Program acute toxicity (NTP)
Result
Substance Study Type
Route
Species
Acute Toxicity Rating
(mg/kg)
Benzoic acid
LD50
intraperitoneal mouse
No Rating
1460
LD50

oral

cat

2000

Slightly Toxic

LD50

oral

dog

2000

Slightly Toxic

LD50

oral

mouse

2370

Slightly Toxic

LD50

oral

rat

2530

Slightly Toxic

พิษกึ่งเรื้อรัง (Subchronic Toxicity) (www.inchem.org)
เปนการทดสอบความเปนพิษของสัตวที่ไดรับในระยะคอนขางยาวคือ อยางนอย 90 วันถา
เปนสัตวกัดแทะ และ 6 เดือนถาเปนสัตวเลือดอุนอื่นๆ มีการศึกษาเปนระยะเวลา 90 วันโดยใหหนู
กินอาหารที่มีเกลือเบนโซเอต 0, 1, 2 หรือ 8% พบการตายเกิดขึ้นในกลุมที่ไดรับสูงสุด (ประมาณ
6290 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน) ประมาณ 50% ผลอื่นๆที่พบในกลุมนี้ไดแก น้ําหนักตัว
ลดลง น้ําหนักตับและไตเพิ่มขึ้น และมีความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา (ไมไดระบุอาการ) ใน
อวัยวะเหลานี้
พิษเรื้อรัง (Chronic Toxicity)
การทดสอบพิษเรื้อรังของสารจะใชวิธีการสัตวทดลองสัมผัสสารในปริมาณนอย(ในปริมาณ
ที่ไมแสดงความเปนพิษแบบเฉียบพลัน) เปนเวลานานตลอดชีวิตจะเกิดความผิดปกติภายในรางกาย
อยางไรหรือไม และสามารถนําขอมูลไปใชในการประเมินความเปนพิษตอมนุษย มี 2 การศึกษาใน
หนูทดลองโดยใหกรดเบนโซอิก 1.5% ทางอาหาร (ประมาณ 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/
วัน) พบวาสัตวทดลองมีน้ําหนักตัวลดลงเนื่องจากกินอาหารลดลงหลังจากไดรับสารเปนเวลา 18
เดือน มีการศึกษาหนึ่งพบวาการตายเพิ่มขึ้น (พบหนูตาย 15 ตัวจาก 50 ตัว เทียบกับในกลุมควบคุม
คือตาย 3 ตัวจาก 25 ตัว) และในการศึกษารุนที่ 4 ของสัตวทดลอง ไมพบผลกระทบตออายุขัย อัตรา
การเจริ ญ เติ บ โต หรื อ น้ํ า หนั ก ของอวั ย วะซึ่ ง ถู ก รายงานหลั ง จากให ส ารขนาด 1% ในอาหาร
(ประมาณ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน)

การกอมะเร็ง (Carcinogenicity)
เปนการทดสอบการกอมะเร็งของสารพิษโดยดูการเกิดเนื้องอกมะเร็งในระยะยาว โดยอาจ
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาความเปนพิษเรื้อรังได สําหรับโซเดียมเบนโซเอต มีการศึกษาพิษเรื้อรัง
ในหนูทดลอง 2 การศึกษา (ใหสารสูงถึง 1400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วันทางอาหารตลอด
ช ว ง 18-24 เดื อน และการให สารสู งถึ ง 6200 มิ ลลิ ก รั ม /กิโ ลกรั มน้ํ าหนั ก ตัว /วั น ในน้ํ าดื่ ม ) ผล
การศึกษาไมพบผลของการเปนสารกอมะเร็งในสัตวทดลอง จากทั้งสองการศึกษา
พิษตอสารพันธุกรรม (Genetic Toxicity)
เปนการทดสอบความเปนพิษที่สามารถทําปฏิกิริยากับสายพันธุกรรม แลวกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางถาวรของสารพันธุกรรม ทําใหเกิดความผิดพลาดที่ถายทอดทางพันธุกรรม การ
กอกลายพันธุเนื่องจากการที่ดีเอ็นเอถูกทําลายระยะแรกแลว การซอมแซมอาจถูกกระตุนหรือยับยั้ง
การทดสอบการกอกลายพันธุที่ระดับยีนอาจใชการทดสอบในระยะสั้น โดยการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
บนจานเลี้ยงเชื้อและการทดสอบโดยการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเหลว กรดเบนโซอิกถูก
ทดสอบวาใหผลเปนลบในหลายๆการศึกษาแบบ Ames test และในหนึ่งการศึกษาแบบ DNA
damage assay กับ Salmonella typhimurium สายพันธุที่ตางกันในการมีอยูหรือไมมีการกระตุนเมตา
บอลิซึ่ม มีเพียงหนึ่งการศึกษาแบบ Recombination assay กับ Bacillus subtilis H17 และ M45 ที่พบ
ผลเปนบวก อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการรายละเอียดของการทดลองขาดหายไป (ใหเฉพาะผล
การศึกษา) ความถูกตองของการศึกษานี้จึงไมสามารถใชเปนตัวตัดสินได นอกจากนี้ยังไมพ บ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (Chromosome aberrations, sister chromatid exchange)
ในการทดลองกับเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Chinese hamster CHL and CHO cells, human
lymphoblastoid cells, human lymphocytes) โดยปราศจากการกระตุนทางเมตาบอลิซึม และผล
การศึกษาของโซเดียมเบนโซเอตก็ใหผลเปนลบเชนเดียวกัน
พิษตอระบบสืบพันธุ (Reproductive Toxicity) และพิษตอการพัฒนาตัวออน (Developmental
Toxicity)
เปนการทดสอบความเปนพิษของสารพิษที่ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ โดย
ใชสัตวเลือดอุนอยางนอย 1 ชนิดใน 2 ชนิด การทดสอบ ตั้งแตรุน พอ รุนลูก และรุนหลาน สังเกต
ลักษณะการเจริญพันธุ การเกิดและจํานวนลูกที่เกิดจากการผสมพันธุ การเกิดความผิดปกติของไข
สุก การตกไขและการฝงตัวของตัวออนในมดลูก ไมมีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลของกรด
เบนโซอิกหรือโซเดียมเบนโซเอตตอระบบสืบพันธุในการศึกษาสัตวทดลองรุนที่ 4 ทั้งในหนูตัวผู

และตัวเมีย ไมพบผลเสียตอการสืบพันธุหรือการใหนมหลังจากใหกรดเบนโซอิกทางอาหารสูงถึง
1% (ประมาณ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน)
ในการศึกษาหนูที่ตั้งครรภโดยใหกรดเบนโซอิกทางปากหนึ่งครั้ง (510มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้ําหนักตัว ในวันที่ 9 ของการตั้งครรภ) ไมพบการเพิ่มขึ้นของ Resorption rate หรือ Malformations
สําหรับโซเดียมเบนโซเอต มีหลายการศึกษาทางดานการกอลูกวิรูปในสัตวหลายๆชนิด ซึ่งจากผล
การศึกษาไมพบผลเสียปรากฏใหเห็นในตัวแม และลูกหลานของหนู กระตาย หรือแฮมสเตอร โดย
การใหทางปากสูงถึง 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วันระหวางตั้งครรภ
จากผลการศึกษาในสัตวทดลองจะใหคา NOEL (No observe effect level คือคาที่มากที่สุด
ที่ไมกอใหเกิดความเปนพิษหรือความผิดปกติ) จากคาดังกลาวสามารถนําไปคํานวณระดับความ
ปลอดภัย ซึ่งในกรณีของวัตถุเจือปนอาหารจะคํานวณออกมาเปนคา ADI (Acceptable daily intake)
คือปริมาณสารซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายเมื่อไดรับตลอดชีวิต มีหนวยเปนปริมาณสารตอกิโลกรัม
น้ําหนักตัวตอวัน ซึ่งไดจากการนําคา NOEL หารดวย Uncertainty Factor ในที่นี้กําหนดใหใชคา
safety factor = 100 (10 = ทดแทนความแตกตางระหวางบุคคล และ 10 = ทดแทนความแตกตาง
ระหวางสัตวทดลองกับมนุษย)
ADI =

NOEL/ UNCERTAINTY FACTOR

ดังนั้นคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญวาดวยวัตถุเจือปนอาหารขององคการอาหารและเกษตร
และ องคการอนามัยโลกแหงสหประชาชาติ (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives (JECFA)) ไดมีการกําหนดคา ADI (Acceptable Daily Intake) ของกรดเบนโซอิกเทากับ
0 - 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน

