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3-MCPD
3-MCPD คืออะไร
3-monochloropropane-1,2-diol(3MCPD) เป็ นสารปนเปื อนกลุ่ม Chloropropanols
ทีเ กิด จากกระบวนการผลิ ต ทีใ ช้ ว ิธีย่ อ ยสลาย
โปรตีน ของพืช โดยการใช้ก รด เช่ น กรดเกลื อ
(HCL) ทีมคี วามเข้มข้นสูงในสภาวะทีมอี ุณหภูมิ
สูง ซึง ในขณะเดียวกันนันจะเกิดกระบวนการคลอ
ริเนชั นของนํามันและไขมันทีเ ป็นส่วนประกอบทีม ี
อยู่ ใ นวั ต ถุ ด ิ บ พื ช (High
temperature
chlorination of lipids ) ซึง กระบวนการดังกล่าว
ทําให้เกิดสาร 3-monochloropropane-1,2-diol
(3 - MCPD) ปนเปือนในอาหาร
การปนเป อ นของสาร 3-MCPD
ในอ
ในอาหาร
ส า ร 3-MCPD จ ะ พ บ ป น เ ปื อ น ใ น
ผลิตภัณฑ์โปรตีนของพืชทีถ ูกไฮโดรไลซ์ดว้ ยกรด
(Acid-hydrolysis vegetable protein : acid –
HVP) ดังนันอาหารทีเ ป็ นแหล่งการปนเปื อนของ
สาร 3-MCPD ได้แก่
1. acid-hydrolysis
vegetable
protein (acid-HVP) ตังแต่ศตวรรษที 1980 เป็ น
ต้นมาเริม พบว่า ในกระบวนการผลิต ในโรงงาน
อาหารคาว (Savoury Food) ทีมสี ่วนผสมของ
acid-HVP นัน ในขณะทีโ ปรตีนจากพืชถูกไฮโดร
ไลซ์ ด้ว ยกรดทีอุ ณ หภู มิสู ง สาร 3-MCPD
สามารถก่อตัวขึนมาได้ จากการสํารวจของ MAFF
(Ministry of Agriculture Fisheries and Food)
ในปี 1990 และ 1992 พบว่าอาหาร acid-HVP มี
การปนเปือนสาร 3-MCPD ถึง 100 มิลลิกรัม/
กิ โ ลกรัม ในระยะต่ อ มาจากการสํ า รวจของ
JFSSG (Joint Food Safety snd Standards
Group) ภายในอังกฤษพบว่าตัวอย่างอาหาร
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acid-HVP มีการปนเปือนของ 3-MCPD ในระดับ
ทีต าํ กว่า 0.01 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม
2. ผลิ ตภัณฑ์ธญ
ั พืชอบ, ข้าวบาร์เล่ย์
คั วสําหรับทํา เบียร์(สี เข้ม) และอาหารบํา รุง
จากข้าวบาร์เล่ยค์ ั ว ข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเบียร์และข้าวบาร์เล่ย์ค ั ว ทําให้ทราบว่า
ในผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอบและข้าวบาร์เล่ย์ค ั ว ทีใช้
เติมในเบียร์ดาํ และ ลาเกอร์เบียร์ เพือทําให้เกิดสี
และเพิม กลิน รส จะทําให้อาหารและเครือ งดืมชนิด
นันๆ มีสาร 3-MCPD ปนเปือนในระดับทีม ากกว่า
0.1 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ขึนไป
ในป จั จุ บ ัน ถึง แม้ว่ า ผู้ป ระกอบการจะ
พยายามลดการปนเปื อนสาร 3-MCPD ใน
ส่วนผสมดังกล่าว แต่กย็ งั ไม่สามารถหาวิธีทจี ะลด
สาร 3-MCPD
ได้ โ ดยไม่ มีผ ลกระทบต่ อ
คุ ณ ลั ก ษณะกลิ น รสที ต้ อ งการในผลิ ต ภั ณ ฑ์
อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า ผู้ ป ระกอบการใช้ ส่ ว นผสม
ดังกล่าวนีเติมลงในผลิตภัณฑ์ในระดับตํา อาจทํา
ให้ใ นผลิต ภัณ ฑ์ สุ ด ท้า ยมีก ารปนเปื อนสาร 3MCPD ตํากว่า 0.01 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ได้
3. ไส้กรอกหมัก ผลิ ตภัณฑ์ไส้กรอก
หมัก เช่น ซาลามี พบว่าอาจมีส าร 3-MCPD
ปนเปื อนได้ใ นระดับ 0.1 มิล ลิกรัม /กิโ ลกรัม
เนือ งจาก สาร 3-MCPD สามารถก่อ ตัวขึนได้
ภายในเนือสัตว์ในขณะหมัก โดยเกิดจากการทํา
ปฏิกริ ยิ ากันระหว่างไขมันทีม ใี นเนือสัตว์และเกลือ
ร่วมกับการเก็บผลิตภัณฑ์ไ ว้เป็ นระยะเวลานาน
หรือเกิดจากยางทีน ํามาใช้เป็ นปลอกหุม้ ไส้กรอกมี
สาร 3-MCPD เป็ นส่ว นประกอบอยู่ ทําให้อ าจ
ปนเปือนมาสูไ่ ส้กรอกได้
4. ซ อ ส ป รุ ง ร ส จ า ก ถั ว เ ห ลื อ ง
ผลิตภัณฑ์ซ อสปรุงรสทีทํามาจากถั วเหลือ ง ซึง
ผลิตในแถบประเทศตะวันออกไกลส่วนใหญ่มี 2
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ชนิดทีน ิยม ได้แก่ ซอสถั วเหลืองทีทํามาจากถั ว
เหลืองผลิตโดยวิธกี ารหมักแบบดังเดิมซึง เป็ นซอส
ทีม รี สชาดดี ส่วนอีกชนิดเป็ นซอสจากถั วเหลืองที
ผลิตโดยใช้วธิ ไี ฮโดรไลซ์โปรตีนในถั วเหลืองด้วย
กรด ซึง เป็ นซอสทีถ อื งว่ามีรดชาดด้อยกว่าวิธแี รก
และการผลิตซอสวิธหี ลังนีจะทําให้มกี ารปนเปือน
ของสาร 3-MCPD ในระดับทีส งู อีกด้วย
5. อาหารที ส ัมผัส กับภาชนะบรรจุ
จากข้อ มูลของผู้ประกอบการบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และทีเกีย วข้อ ง แสดงให้ทราบว่า การปนเปื อน
ของสาร 3-MCPD ทีมาจากภาชนะบรรจุอาหาร
และเครือ งดืม นันอยู่ระดับทีต ํามาก ภาชนะบรรจุ
อาหารและเครืองดืมทีมีสาร 3-MCPD เป็ น
ส่วนประกอบนันได้แก้ภาชนะบรรจุช นิดทีทํามา
จากกระดาษ (เช่น ซองกระดาษห่อใบชาและถุง
กรองกาแฟ) และปลอกหุม้ เซลลูโลส ทีม สี ่วนผสม
ของยาง Epichlorohydrin-based wet strength
ั บนั ผูป้ ระกอบการได้พยายามพัฒนาเพือ
ซึง ในปจจุ
ผลิตยางรุน่ ใหม่ทมี คี ณ
ุ ภาพดีขนและมี
ึ
ปริมาณสาร
3-MCPD น้อยลง

การลดความเสี่ยงที่อาจไดรับสาร
3-MCPD เขาสูรางกาย
การบริโ ภคซอสปรุง รสอยู่ ใ นลัก ษณะ
เครืองปรุงรส ซึงปริมาณการบริโภคต่อวันนันไม่
มากนักถึงจะบริโ ภคเป็ นประจําก็ต าม โดยปกติ
ร่างกายคนเรามีกลไกทีส ามารถทําลายสารพิษได้
ระดับหนึง วิธกี ารป้องกันไม่ให้เกิดปญั หา คือ ไม่
บริโภคอาหารนันซําๆ บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่
ซึงในอาหารเหล่านันจะมีสารบางชนิ ดทีช่ว ยให้
ร่างกายลดหรือต้านสารพิษทีเข้าสู่ร่างกายได้อ ยู่
แล้ว เช่น ผัก และวิตามินต่างๆ รวมถึงออกกําลัง
กายสมําเสมอเพือให้รา่ งกายแข็งแรงและสามารถ
ต่อต้านสารพิษได้

อันตรายของสาร
ตรายของสาร 3-MCPD
การได้รบั สาร 3-MCPD ในขนาดทีเ กิน
1 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมนํ าหนักตัว/ วัน จะทําให้
การเคลือนทีข องสเปิรม์ (Human spermatozoa)
ลดลง แต่ ย ัง ไม่ ม ีค วามชัด เจนว่ า สาร 3-MCPD
ก่ อ ให้เ กิด มะเร็ง ในคนจากข้อ มู ล ของประเทศ
อัง กฤษ สหรัฐ อเมริก า ออสเตรเลีย และญี ปุ่ น
พบว่าการได้รบั สาร 3-MCPD จากการบริโภคใน
ระดับปกติจ ะไม่ ทํ าให้เ กิด ผลเฉี ย บพลัน ดัง นั น
การศึกษาผลของสาร 3-MCPD จะเน้นทีการ
ได้รบั จากอาหารในระยะยาว
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