
 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม                โทร. 0-2886-8088 ตอ 3106 - 5500 

            http://fic.nfi.or.th/foodsafety 
 

   1/2 

สารพษิทีเ่กิดสารพษิทีเ่กิดสารพษิทีเ่กิดสารพษิทีเ่กิด

ระหวางการระหวางการระหวางการระหวางการ

ผลติอาหารผลติอาหารผลติอาหารผลติอาหาร    ::::    

    

3 3 3 3 ----    MCPDMCPDMCPDMCPD    

3333----MCPDMCPDMCPDMCPD        
 

3333----MCPDMCPDMCPDMCPD    คืออะไร คืออะไร คืออะไร คืออะไร     
               3-monochloropropane-1,2-diol(3-

MCPD) เป็นสารปนเปื	อนกลุ่ม Chloropropanols 

ที�เกิดจากกระบวนการผลิตที�ใช้วิธีย่อยสลาย
โปรตีนของพืชโดยการใช้กรด เช่น กรดเกลือ 

(HCL) ที�มคีวามเข้มข้นสูงในสภาวะที�มอีุณหภูมิ
สงู ซึ�งในขณะเดยีวกนันั 	นจะเกดิกระบวนการคลอ

รเินชั �นของนํ	ามนัและไขมนัที�เป็นส่วนประกอบที�มี
อยู่ ใ นวัต ถุดิบพืช  (High temperature 

chlorination of lipids )  ซึ�งกระบวนการดงักล่าว
ทาํใหเ้กดิสาร 3-monochloropropane-1,2-diol  

(3 - MCPD) ปนเปื	อนในอาหาร  

การปนเปอนของสารการปนเปอนของสารการปนเปอนของสารการปนเปอนของสาร    3333----MCPDMCPDMCPDMCPD    
ในในในในออออาหาราหาราหาราหาร    

            ส า ร  3-MCPD จ ะ พ บ ป น เ ปื	 อ น ใ น
ผลติภณัฑโ์ปรตนีของพชืที�ถูกไฮโดรไลซ์ดว้ยกรด 

(Acid-hydrolysis vegetable protein : acid – 

HVP)  ดงันั 	นอาหารที�เป็นแหล่งการปนเปื	อนของ
สาร 3-MCPD ไดแ้ก ่  

1. acid-hydrolysis vegetable 

protein (acid-HVP) ตั 	งแต่ศตวรรษที� 1980  เป็น

ต้นมาเริ�มพบว่าในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อาหารคาว (Savoury Food) ที�มสี่วนผสมของ 
acid-HVP นั 	น ในขณะที�โปรตนีจากพชืถูกไฮโดร
ไลซ์ด้วยกรดที�อุณหภูมิสูง  สาร 3-MCPD 

สามารถก่อตวัขึ	นมาได ้จากการสาํรวจของ MAFF 

(Ministry of Agriculture Fisheries and Food) 

ในปี 1990 และ 1992  พบว่าอาหาร acid-HVP  มี

การปนเปื	อนสาร 3-MCPD ถงึ 100 มิลลกิรมั/ 

กิโลกรัม  ในระยะต่อมาจากการสํารวจของ 

JFSSG (Joint Food Safety snd Standards 

Group) ภายในองักฤษพบวา่ตวัอยา่งอาหาร  

acid-HVP มีการปนเปื	อนของ 3-MCPD ในระดบั

ที�ตํ�ากว่า 0.01 มลิลกิรมั/ กโิลกรมั 
 

2.   ผลิตภณัฑ์ธญัพืชอบ, ข้าวบารเ์ล่ย์

คั �วสําหรบัทาํเบียร์(สีเข้ม) และอาหารบาํรุง

จากข้าวบารเ์ล่ยค์ั �ว  ขอ้มลูจากภาคอตุสาหกรรม

การผลิตเบยีร์และข้าวบารเ์ล่ย์คั �ว ทําใหท้ราบว่า
ในผลิตภณัฑ์ธญัพืชอบและข้าวบาร์เล่ย์ค ั �ว ที�ใช้
เตมิในเบยีรด์าํ และ ลาเกอรเ์บยีร ์เพื�อทําใหเ้กดิสี
และเพิ�มกลิ�นรส จะทาํใหอ้าหารและเครื�องดื�มชนิด
นั 	นๆ มสีาร 3-MCPD ปนเปื	อนในระดบัที�มากกว่า 
0.1 มลิลกิรมั/ กโิลกรมั ขึ	นไป  
             ในปจัจุบันถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะ

พยายามลดการปนเปื	 อนสาร 3-MCPD ใน

ส่วนผสมดงักล่าว แต่กย็งัไม่สามารถหาวธิีที�จะลด
สาร 3-MCPD ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ

คุณลักษณะกลิ�นรสที�ต้อ งการในผลิตภัณฑ ์
อย่างไรก็ตามถ้าผู้ประกอบการใช้ส่วนผสม

ดงักล่าวนี	เตมิลงในผลติภณัฑใ์นระดบัตํ�า อาจทํา

ให้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีการปนเปื	 อนสาร 3-

MCPD ตํ�ากวา่ 0.01 มลิลกิรมั/ กโิลกรมั ได ้

 

 3.  ไส้กรอกหมกั ผลิตภณัฑ์ไส้กรอก

หมกั  เช่น ซาลามี� พบว่าอาจมีสาร 3-MCPD 

ปนเปื	 อนได้ในระดับ 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

เนื�องจาก สาร 3-MCPD สามารถก่อตวัขึ	นได้
ภายในเนื	อสตัว์ในขณะหมกั โดยเกิดจากการทํา
ปฏกิริยิากนัระหว่างไขมนัที�มใีนเนื	อสตัว์และเกลอื
ร่วมกบัการเก็บผลิตภณัฑ์ไว้เป็นระยะเวลานาน

หรอืเกดิจากยางที�นํามาใชเ้ป็นปลอกหุม้ไสก้รอกมี
สาร 3-MCPD เป็นส่วนประกอบอยู่ ทําให้อาจ

ปนเปื	อนมาสูไ่สก้รอกได ้

 

 4. ซ อ ส ป รุ ง ร ส จ า ก ถั �ว เ ห ลื อ ง  
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสที�ทํามาจากถั �วเหลือง ซึ�ง
ผลติในแถบประเทศตะวนัออกไกลส่วนใหญ่ม ี2  
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ระหวางการระหวางการระหวางการระหวางการ

ผลติอาหารผลติอาหารผลติอาหารผลติอาหาร    ::::    

    

3 3 3 3 ----    MCPDMCPDMCPDMCPD     

 

ชนิดที�นิยม ไดแ้ก่ ซอสถั �วเหลอืงที�ทํามาจากถั �ว
เหลอืงผลติโดยวธิกีารหมกัแบบดั 	งเดมิซึ�งเป็นซอส
ที�มรีสชาดด ีสว่นอกีชนิดเป็นซอสจากถั �วเหลอืงที� 
ผลติโดยใชว้ธิไีฮโดรไลซ์โปรตนีในถั �วเหลอืงดว้ย
กรด ซึ�งเป็นซอสที�ถอืงวา่มรีดชาดดอ้ยกว่าวธิแีรก
และการผลติซอสวธิหีลงันี	จะทาํใหม้กีารปนเปื	อน
ของสาร  3-MCPD ในระดบัที�สงูอกีดว้ย 
 

 5. อาหารที�สัมผสักบัภาชนะบรรจุ  

จากข้อมูลของผู้ประกอบการบรรจุภณัฑ์อาหาร

และที�เกี�ยวข้อง แสดงให้ทราบว่า การปนเปื	อน
ของสาร 3-MCPD ที�มาจากภาชนะบรรจุอาหาร
และเครื�องดื�ม นั 	นอยู่ระดบัที�ตํ�ามาก ภาชนะบรรจุ
อาหารและเครื�องดื�มที�มีสาร 3-MCPD เป็น

ส่วนประกอบนั 	นได้แก้ภาชนะบรรจุชนิดที�ทํามา
จากกระดาษ  (เช่น ซองกระดาษห่อใบชาและถุง

กรองกาแฟ)  และปลอกหุม้เซลลโูลส ที�มสี่วนผสม
ของยาง Epichlorohydrin-based wet strength  

ซึ�งในปจัจุบนัผูป้ระกอบการไดพ้ยายามพฒันาเพื�อ
ผลติยางรุน่ใหม่ที�มคีณุภาพดขีึ	นและมปีรมิาณสาร 
3-MCPD น้อยลง 

 

อันตรายอันตรายอันตรายอันตรายของสารของสารของสารของสาร    3333----MCPDMCPDMCPDMCPD    
             การไดร้บัสาร 3-MCPD ในขนาดที�เกนิ 

1  มลิลกิรมั/ กิโลกรมันํ	าหนักตวั/ วนั  จะทําให้

การเคลื�อนที�ของสเปิรม์ (Human spermatozoa) 

ลดลง แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าสาร 3-MCPD 

ก่อให้เกิดมะเร็งในคนจากข้อมูลของประเทศ

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและญี�ปุ่น 
พบว่าการไดร้บัสาร  3-MCPD จากการบรโิภคใน

ระดับปกติจะไม่ทําให้เกิดผลเฉียบพลัน ดังนั 	น
การศึกษาผลของสาร  3-MCPD จะเน้นที�การ
ไดร้บัจากอาหารในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

การลดความเสี่ยงที่อาจไดรับสาร การลดความเสี่ยงที่อาจไดรับสาร การลดความเสี่ยงที่อาจไดรับสาร การลดความเสี่ยงที่อาจไดรับสาร 
3333----MCPDMCPDMCPDMCPD    เเเเขาสูรางกายขาสูรางกายขาสูรางกายขาสูรางกาย    
            การบริโภคซอสปรุงรสอยู่ในลักษณะ

เครื�องปรุงรส ซึ�งปรมิาณการบรโิภคต่อวนันั 	นไม่
มากนักถึงจะบรโิภคเป็นประจําก็ตาม โดยปกติ

รา่งกายคนเรามกีลไกที�สามารถทาํลายสารพษิได้
ระดบัหนึ�ง วธิกีารป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหา คอื ไม่

บรโิภคอาหารนั 	นซํ	าๆ บรโิภคอาหารใหค้รบ 5 หมู่ 

ซึ�งในอาหารเหล่านั 	นจะมีสารบางชนิดที�ช่วยให้
ร่างกายลดหรอืต้านสารพิษที�เข้าสู่ร่างกายไดอ้ยู่
แลว้ เช่น ผกั และวติามนิต่างๆ รวมถงึออกกําลงั

กายสมํ�าเสมอเพื�อใหร่้างกายแขง็แรงและสามารถ

ต่อตา้นสารพษิได ้ 
 


