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บทคดัย่อ 
สาร 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2diol-3-chloro-1,2-propanediol) เป็นสารที่ International Agency for 

Research on Cancer (IARC) จัดให้อยู่ในกลุ่ม 2B ที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์และตรวจพบได้ในอาหารหลายประเภท 
โดยเฉพาะในผลิตภณัฑ์ปรุงรสต่างๆ ที่ผลิตโดยใช้กรดในการย่อยสลาย ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภณัฑ์เหล่านีใ้นการปรุงแต่ง กล่ิน รส 
จึงมีโอกาสได้รับสาร 3-MCPD ผ่านทางการบริโภคอาหาร ผลการตรวจสอบปริมาณสาร 3-MCPD ปนเปือ้นในผลิตภณัฑ์ปรุง
รส  จ า น วน  487 ตั ว อ ย่ า ง  ระห ว่ า ง ปี  2555-2559 ป ระ ก อบ ด้ วย  ซี อิ๊ ว  108 ตั ว อ ย่ า ง  ซ อ สป รุ ง รส ถั่ ว เห ลื อ ง  
164 ตวัอย่าง ซอสปรุงรสชนิดผง 12 ตวัอย่าง น า้ปลาแท้ 120 ตวัอย่าง น า้ปลาผสม 70 ตวัอย่าง น า้ปรุงแต่งรส 5 ตวัอย่าง และ
ซอสอื่น 8 ตวัอย่าง โดยเทคนิค GC-MS ใช้ d5 3-MCPD เป็น internal standard แสดง ผลตรวจไม่พบร้อยละ 11.9 ตรวจพบ
ร้อยละ 88.1 และค่าที่ตรวจพบมีค่ามัธยฐานน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซีอิ๊วและซอสปรุงรสถั่วเหลืองตรวจพบ
ปริมาณสาร 3-MCPD สงูกว่าค่ามาตรฐานก าหนดของประเทศทีก่ าหนดไว้ที่ 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คิดร้อยละ 3.7 และ 2.4 
ตามล าดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ปรุงรสชนิดอื่นเช่น น า้ปลายังไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด จากข้อมูลการบริโภคพบว่าคนไทย 1 คน 
บ ริ โภ ค น ้า ซ อ ส ป รุ ง ร ส เฉ ล่ี ย  1 ลิ ต ร ต่ อ ปี  ดั ง นั ้น จึ ง โอ ก า ส น้ อ ย ม า ก ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ สั ม ผั ส ส า ร  3-MCPD  
จากการบริโภคผลิตภณัฑ์ปรุงรส 
ค าส าคัญ 3-MCPD, ผลิตภณัฑ์ปรุงรส 

 
Abstract 

3-MCPD ( 3-monochloropropane-1,2diol-3-chloro-1,2-propanediol)  is a substance classified by 
International Agency for Research on Cancer ( IARC)  as possibly carcinogenic to humans (Group 2B). It was 
found in various kinds of food, particularly seasoning products produced by acid hydrolysis.  These seasoning 
products are usually intended for enhancing smell and taste of food, Consumers could be exposed to  
3-MCPD via food consumption.  The results of detected 3-MCPD contamination in seasoning products  
487 samples. A total of 487 samples which consist of 180 samples of soy sauce, 164 samples seasoning of soy 
sauce, 12 samples of seasoning sauce powder, 120 samples of fish sauce, 70 samples of diluted fish sauce, 5 
samples of seasoning sauce and 8 samples of other sauce, were collected during 2012-2016 and analyzed by 
GC-MS technique using d5 3-MCPD as internal standard These findings show 11. 9 %  of  
not-detected samples and 88.1 % of detected samples. The median value of detected samples is less than 0.01 
mg/kg. In addition, 3.7% of soy sauce and 2.4% of seasoning soy sauce contain 3-MCPD in higher than Thailand 
standard regulation at 0. 4 mg/ kg.  For other seasoning products, such as fish sauce, standard regulation is 
unavailable. From Thai consumption data, the average value of seasoning soy sauce products corresponds to 1 
L/year/person. Therefore, the exposure to 3-MCPD is very low. 
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