
 

 

 

โฟม (Foam) เป็นผลิตภณัฑ์จากพลาสติกท่ี         
ใช้สารเร่ง (Additive) หรือยาพอง (Blowing Agents)           
ท าให้เกิดการฟูและพองตวัจากการใช้ ความร้อนสูง 
ประกอบกบัการอดัลงในแม่พิมพ ์ท่ีมี รูปร่างท่ีต่างกนั
คุณสมบติัท่ีได้คือ มีน าหนักเบาท า เป็นรูปลกัษณะ
ต่างๆ ไดดี้ โฟมท่ีใชท้ าภาชนะ บรรจุอาหารผลิตมาจาก
วสัดุโพลิเมอร์ ชนิดโพ ลิสไตรีน (Polystyrene)  

ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าท่ีขายอาหารมักนิยมใช ้
กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารปรุงส าเร็จ เช่น ขา้ว
ผดั ขา้วตม้ กระเพาะปลา ก๋วยเต๋ียว เป็นตน้ เน่ืองจาก
สะดวกใชง่้าย รวดเร็วและราคาถูก อยา่งไรก็ตามการน า
ภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อน จดัเป็นเวลานานท าให้
โฟมเสียรูปทรงและอาจหลอม ละลายจนมีสารเคมี
ปนเป้ือนมากบัอาหารได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเคมีที่พบในโฟมบรรจุอาหาร 
1. สารสไตรีน (Styrene) ซ่ึงจดัอยูใ่นสารก่อ มะเร็งใน
กลุ่ม 2B (Carcinogen Group 2B) ซ่ึงเป็นสารท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตราย ดงัน้ี  

- เพิ่มความเส่ียงของมะเร็งเต้านมในผู ้หญิง          
มะเร็งต่อมลูกหมากในผู ้ชาย และมีโอกาสสูงต่อ             
การเป็นมะเร็งตบั  

- มี ผ ล ต่ อ ส ม อง แ ล ะ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท 
ท าใหอ่้อนเพลีย หงุดหงิดง่าย นอนหลบัยาก  

- ประจ าเดือนมาไม่ปกติ  
- สมองเส่ือมง่าย ความจ าเส่ือม สมาธิสั้น             

ชาปลายมือปลายประสาท 
 

 

เส้นทางสารสไตรีนเขา้สู่ร่างกาย โดยปริมาณ 
การละลายออกมาของสารสไตรีนจะมากหรือน้อย       
ข้ึนอยูก่บั 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1. ไขมนัในอาหาร น ้าส้มสายชู กรด                      
แอลกอฮอล ์จ ะดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมไดม้าก
กวา่ปกติ 

2. ระยะเวลาท่ีภาชนะโฟมสัมผสัอาหาร                    
ถ้าอาหารใส่กล่องโฟมทิ้งไว้นานอาหารจะดูดสาร             
สไตรีนในปริมาณมาก 

3. อุณหภูมิของอาหารท่ีร้อนเกิน 70 องศา
เซลเซียส ท าใหส้ไตรีนซึมเขา้สู่อาหารไดสู้ง รวมทั้งการ
อุ่นในไมโครเวฟ 
2. เบนซิน (Benzene) ละลายไดดี้ในน ้ ามนั ส่งผลต่อ
ร่างกายมีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็ง ท าให้
เกิดอาการวิงเวียน อาเจียน หัวใจเตน้เร็ว ถ้าไดรั้บสาร
เป็นเวลานานท าให้เป็นโรคโลหิตจาง (Anemia) มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (Leukemia) เน่ืองจากเบนซินจะท าลายไข
กระดูกซ่ึงเป็นสาเหตุท าลายระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย
ท าใหจ้  านวนเมด็เลือดลดลง 
3. พทาเลท (Phthalate) เป็นสารท่ีมีพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
ท าใหเ้ป็นหมนัในผูช้าย หญิงมีครรภอ์าจท าให้ก าเนิดลูก
ท่ีมีอาการดาวน์ (DownSyndrome) ท าลายไตและระบบ
ทางเดินอาหาร 
 

รู้เท่าทนัโฟม โฟม  กินสบาย...แต่ตายเร็ว 



 

 

          ยุคน้ีเป็นยุคของความสะดวกสบายซ่ึงหลายๆคน 
ตอ้งการส่ิงน้ี แมก้ระทัง่เร่ืองของอาหารการกิน ท่ีหลาย
คนเนน้อ่ิมง่าย สบาย เร็ว แต่ไม่รู้ถึงภยัอนัตรายท่ีจะตอ้ง
เจอ และภัยร้ายน้ีจะค่อย ๆ สะสมเข้าไปในร่างกาย          
ทีละเล็กทีละน้อย อาจเส่ียงถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะใน
กล่องโฟมใส่อาหารตามร้านอาหาร ตามสั่งทัว่ ๆ ไปจะ
เป็นแหล่งสะสมของสารสไตรีน ซ่ึงสารน้ีมีพิษท าลาย
กระดูก ตบั และไต มีผลต่อการเต้นของหัวใจ มะเร็ง 
ส่วนผลขา้งเคียงในระยะตน้ๆ นั้นอาจมีอาการ  

- สมองมึงงกลายเป็นคนเบลอง่าย  
- ผวิหนงัแหง้แตก  
- ความจ าเส่ือมง่าย ท าใหเ้ป็นคนหลงๆ ลืมๆ  
- สมาธิสั้ น มีผลต่อประสาทส่วนกลางและ 

ส่วนปลายท าใหเ้คล่ือนไหว ทรงตวัไม่ดีดงัเดิม  
- ส าหรับผู ้หญิง อาจท าให้ประจ า เดือนมา          

ไม่ปกติหรือมีอาการหงุดหงิดง่ายโดยทั่วไปแล้ว          
กล่องโฟมจะทนความร้อนไดเ้พียง 70 องศาเซลเซียส           
ซ่ึงแน่นอนว่าอาหารท่ีเราทาน อยูเ่ป็นประจ ามีอุณหภูมิ
สูงกว่ามาตรฐานและส่งผล ให้สารอนัตรายปนเป้ือน  
มากบัอาหาร หรือแมแ้ต่… 

- ไข่ดิบท่ีวางขายบนแผงพลาสติกตามร้าน 
สะดวกซ้ืออาจมีโอกาสท่ีสารสไตรีนปนเป้ือนเขา้ไป ใน
ไข่ได ้

- อาหารกล่องโฟมท่ีน าไปเข้าไมโครเวฟ         
จะท าใหส้ารสไตรีนไหลออกมาปนเป้ือนกบัอาหาร เป็น
จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 

- เลือกใชภ้าชนะท่ีปลอดภยั ยอ่ยสลายไดต้าม 
ธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบวั การดาษ (FoodGrade) 
ชานออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด พลาสติกชีวภาพ 

- ภาชนะตอ้งไม่ท าหรือประกอบดว้ยวสัดุท่ีเป็น
พิษ 

- ภาชนะตอ้งมีความแขง็แรง ทนทาน ไม่ช ารุด 
สึกหรอหรือแตกกะเทาะเป็นสนิมง่าน 

- ป้องกนัการปนเป้ือนได ้เช่น ตอ้งมีฝาปิด 
 
 
 
 

 

การรณรงค์การลด ละ เลกิ 
การใช้โฟมบรรจุอาหาร 

 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง 

อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 
โทรศพัท ์075-656533 

อนัตรายจากกล่องโฟม 

การเลือกใช้ภาชนะ ทดแทน

โฟมให้ปลอดภัย 



 

 
 
 
 

 
 


