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คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพ่ิมงบสนับสนุนโครงการวิจัย
ผ่านขอบข่ายโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของสหภาพยุโรป หรือ โครงการ Horizon 
2020 โดยเปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยเพ่ือจัดการกับโรคโค
วิด-19 ในสาขาการศึกษากระบวนการเกิดโรค การ
ตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน การพัฒนาวิธีการรักษา 
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการระบาด
ของโรคโควิด-19 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
อัดฉีดเงิน 140 ล้านยูโร เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน และการพัฒนาวิธีการ
รักษา ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระดมทุนสําหรับผู้ที่
สนใจสนับสนุนการวิจัยเพ่ือจัดการกับโรคโควิด-19 ซ่ึง
ได้งบสนับสนุนเป็นจํานวน 47.5 ล้านยูโร 

โครงการวิจัยเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 

โดยในระหว่าง 2 สัปดาห์ ที่มีการเปิดรับสมัครให้ทุน
วิจัย มีการส่งข้อเสนอโครงร่างวิจัยจํานวน 91 โครงการ 
และมีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ทําการประเมินคัดเลือก
ในช่วงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ และในวันที่ 4 มีนาคม 
2563 มีการประกาศรายชื่อโครงการวิจัย 17 โครงการ
ที่ได้รับเลือกเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย ในภาพรวมท้ัง 17 
โครงการจะดําเนินการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

Credit: euractiv.com 
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Credit: ec.europa.eu 

 การตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว: การวิจัยใน
สาขาน้ีจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการอํานวยความ
สะดวกให้กับบุคคลากรด้านสาธารณสุขในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยํา ซ่ึงจะส่งผลช่วยลดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคได้ 

 การพัฒนาวิธีการรักษา: การวิจัยในสาขานี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การรักษาแบบคู่ขนาน โดยแบบแรกเป็น
การพัฒนาวิธีการรักษาชนิดใหม่ ๆ ที่กํา ลังมี
ก า รศึ กษาอยู่ ใ น ปั จ จุ บั น  เ ช่ น  Therapeutic  
peptides monoclonal antibodies และ Broad
-spectrum antivirals สําหรับแบบท่ีสองจะเป็น
การใช้เทคนิคการสร้างแบบจําลองและวิทยาการ
การคํานวณเข้ามาวิจัยเพ่ือคัดกรองและระบุหา
โมเลกุลที่สามารถต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 

 การพัฒนาวัคซีน: การวิจัยในสาขาน้ีจะเน้นในด้าน
การพัฒนาวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคและวัคซีนเพ่ือ
รักษาโรคโควิด-19 

 

 ระบาดวิทยาและสาธารณสุข: การวิจัยในสาขาน้ี
จะเน้นในด้านการเตรียมความพร้อมและการต้ังรับ
ต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โดยโครงการวิจัย
ในสาขาน้ีจะพัฒนาระบบการติดตามการแพร่
ระบาดของโรคเพ่ือให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข
และภาครัฐสามารถป้องกันและควบคุมการระบาด
ของเช้ือโรคได้ดีข้ึน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการ
ประเมินพลวัตทางสังคมอีกด้วย 

 นอกจากน้ียังมีการให้เงินสนับสนุนอีก 90 ล้านยูโร 
ผ่านโครงการ Innovative Medicines Initiative 
ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป
และภาคเภสัชอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เงินสนับสนุน 45 
ล้านยูโร ซ่ึงถือเป็นครึ่ งหน่ึงของเงินสนับสนุน
ทั้งหมด เป็นเงินช่วยเหลือที่ได้จากบริษัทยาต่าง ๆ 
ในยุโรป และอีกครึ่งหนึ่งเป็นงบสนับสนุนจาก
โครงการ Horizon 2020 โดยจุดประสงค์หลัก คือ 
การช่วยจํากัดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสทั้งใน
ระดับสหภาพยุโรปและระดับโลก  

โดยรายช่ือโครงการทั้ง 17 ทีไ่ด้รับเลือกเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย
สรุปได้ดังน้ี 
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ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมของแต่ละ
โครงการสามารถอ่านได้ที่: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
fi les/research_and_innovat ion/
research_by_area/documents/
ec_rtd_cv-projects.pdf 

ท่ีมา: euraxess.ec.europa.eu 

Credit: ec.europa.eu 
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คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพ่ิมมาตรการเพ่ือปรับตัวใน
การจัดการกับวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 และช่วยจัดหา
งบสนับสนุนเพ่ิมเติมสําหรับการพัฒนาวิธีการรักษาและ
วัคซีนสําหรับโรคโควิด-19 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน นักวิจัยในสหภาพยุโรปต่างต้อง
ทํางานในสภาวะกดดัน ซ่ึงเกิดจากมาตรการต่าง ๆ ที่
รัฐบาลของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปได้ประกาศ
ออกมา ไม่ว่าจะเป็น ข้อจํากัดในการเดินทาง หรือ การ
ชะลอการทํางานท่ีไม่มีความเร่งด่วนในห้องปฏิบัติการ 
ซ่ึงล้วนแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่แพร่กระจายกว้างข้ึนในเชิงภูมิศาสตร์ทั้งใน
ยุโรปและท่ัวโลก 
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มาตรการเพิ่มเติมจากสหภาพยุโรป 

ในการช่วยเหลือนักวิจัยเหล่านี้ คณะกรรมาธิการยุโรป
จึงได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครโครงร่างงานวิจัย
เพ่ือขอรับทุนภายใต้ขอบข่ายโครงการความร่วมมือด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป หรือ โครงการ 
Horizon 2020 โดยนาง Mariya Gabriel กรรมาธิการ
ยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรม และควบตําแหน่ง
กรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษา เยาวชน กีฬา และ
วัฒนธรรม ได้ออกมาประกาศว่าทุกโครงการท่ีเสนอให้
ทุนวิ จัย  ซ่ึ งมีกําหนดการปิดรับสมัครในวันที่ 17 
มีนาคม 2563 หรือ 15 เมษายน 2563 จะมีการขยาย
เวลาการรับสมัครโครงร่างงานวิจัยไปอีก 1 สัปดาห์ แต่
ทว่ามาตรการน้ีไม่สามารถบังคับใช้กับโครงการท่ีให้งบ
สนั บ ส นุ น ผ่ า น  Innovative Medicines Initiative 
(IMI) แ ล ะ  ส ภ า น วั ต ก ร ร ม ยุ โ ร ป  ( European  
Innovation Council, EIC) 

 

นอกจากการขยายเวลาการสมัคร สถาบันต่าง ๆ ของ
สหภาพยุโรปยังเพ่ิมโอกาสการให้งบสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาวิธีการรักษาและวัคซีนสําหรับโรคโควิด-19 
อี ก ด้ วย  โดยธนาคาร เ พ่ือการลงทุ นแ ห่ งยุ โ รป 
(European Investment Bank, EIB) ไ ด้ อ นุ มั ติ ง บ
สนับสนุนภายใต้โครงการ "InnovFin - EU Finance 
for Innovators" ซ่ึงเป็นโครงการริเริ่มที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารเพ่ือการลงทุนแห่งยุโรป และ
คณะกรรมาธิการยุโรป ภายใต้โครงการ Horizon 
2020 เพ่ือสนับสนุนการวิจัยในการจํากัดการแพร่
ระบาด การพัฒนาวิธีการรักษา และการพัฒนาวัคซีน
สําหรับโรคโควิด-19 นาย Werner Hoyer ประธาน 
 

Credit: ec.europa.eu 

Credit: imi 
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ของธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป กล่าวว่าขณะน้ี
ทางธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปได้ติดต่อหลาย ๆ 
หน่วยงานและบริษัทท่ีสนใจขอรับงบสนับสนุนในการ
พัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 โดยปัจจุบัน
ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปได้ให้การสนับสนุน
โครงการด้านสุขภาพเป็นจํานวนประมาน 5 พันล้าน
บาท 

สภาวิจัยแห่งยุโรป 

สภาวิจัยแห่งยุโรป (European Research Council, 
ERC) ได้ทําการสืบค้นทะเบียนผู้ที่เคยได้รับทุนจากสภา
วิจัยแห่งยุโรป เพ่ือค้นหางานวิจัยและนักวิจัยในด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ
สังคมศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ือมาเข้าร่วมในคณะทํางานของโครงการ
อ่ืน ๆ ที่ ไ ด้รับงบสนับสนุนจากโครงการ Horizon 
2020 เพ่ือช่วยในการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคโค
วิด-19 และศึกษาด้านระบาดวิทยา นาย Waldemar 
Kutt รักษาการผู้อํานวยการของสภาวิจัยแห่งยุโรป 
กล่าวว่า ในขณะนี้มีหลายโครงการที่ทางสภาวิจัยแห่ง 

ยุโรปกําลังพิจารณา ซ่ึงคาดว่าจะช่วยถ่ายทอดความ
เชี่ยวชาญเพ่ือต่อสู้กับวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ได้ 
ตัวอย่างเช่น นักวิจัยที่ชื่อ Vittoria Colizza ได้รับทุน
วิจัยจากสภาวิจัยแห่งยุโรปในการศึกษาการระบาดและ
โมเดลการทํานายการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
ในช่วงปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2013  ในขณะที่นักวิจัยที่
ชื่อ Marcin Nowotny ได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่ง
ยุโรปในการศึกษาโครงสร้างโปรตีนของไวรัสชนิดนี้ ซ่ึง
งานของนักวิจัยทั้งสองจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนา
วัคซีนรักษาโรคโควิด- 19 ได้ 

Credit: erc 

Credit: newscientist.com 
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การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บริษทั CureVac 

บริษัท CureVac เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันท่ีกําลังทํา
วิจัย พัฒนา และคิดค้นวัคซีนสําหรับโรคโควิด-19 ที่ต้ัง
อยู่ในเมือง Tübingen ของประเทศเยอรมนี โดยวัคซีน
ตัวน้ีถูกคิดค้นจนใกล้สําเร็จแล้ว ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ
นํามาทดลองใช้กบัมนุษย์ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนน้ี 

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ผู้ร่วมก่อต้ังบริษัท CureVac เผยว่า 
บริ ษั ท  CureVac เ ริ่ ม วิ จั ย ส า ร ท่ี อ าจ เ ป็น วั ค ซี น
หลากหลายชนิดและคัดเลือกสารท่ีดีที่สุดสองตัวเพ่ือ
ทดลองทางคลินิก โดยหวังว่าจะมีวัคซีนตัวอย่างพร้อม
ทดลองภายในเดือนมิถุนายน  จากน้ันจะขออนุญาต
รัฐบาลเพ่ือทดลองกับมนุษย์ต่อไป และหากประสบ
ความสําเร็จก็จะสามารถผลิตปริมาณมากได้จาก
สถานที่ที่บริษัทมีอยู่ ในขณะนี้บริษัท CureVac ทํางาน
ร่วมกับสถาบันวิจัย Paul Ehrlich ซ่ึงอยู่ในการดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี 

น า ง  Ursula von der Leyen ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมาธิการยุโรป ซ่ึงเป็นอดีตรัฐมนตรีของ
เยอรมนี ได้ออกมากล่าวชื่นชมการทํางานและการ
ตัดสินใจของบริษัท CureVac ที่จะไม่ผลิตวัคซีนให้
เฉพาะสหรัฐอเมริกา และกล่าวอีกว่ายุโรปนั้นคือบ้าน
ของบริษัท CureVac และวัคซีนจากบริษัท CureVac 
จะช่วยชีวิตทุกคนในยุโรปและในโลก พร้อมกันนี้
สหภาพยุโรปได้ประกาศให้สนับสนุนงบวิจัยและพัฒนา
วัคซีนแก่บริ ษัท CureVac โดยอยู่ ในรูปแบบเงินกู้
จํานวน 80 ล้านยูโร ผ่านธนาคารเพื่อการลงทุนแห่ง
ยุโรป หากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนสามารถใช้ได้ 
เราอาจผลิตวัคซีนหลายล้านชุดข้ึนด้วยต้นทุนที่ตํ่าใน
โรงงานของบริษัท CureVac ที่มีอยู่ 

Credit: curevac 
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ข้อมูลบริษัท CureVac 

บริษัท CureVac ที่เป็นบริษัทผลิตและค้นคว้าวิจัยด้าน
ชีวเวชภัณฑ์มีสํานักงานใหญ่ ณ เมืองTübingen ซ่ึง
ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศเยอรมนี มี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสําหรับ องค์ความรู้เรื่องการ
ถอดรหัสพันธุกรรม DNA และการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไวรัส โดยมีการพัฒนาบนพ้ืนฐานของ messenger 
RNA หรือ (mRNA) บริษัท CureVac จัดว่าเป็นบริษัท
ชั้นนําของโลกท่ีได้ทําการพัฒนาวัคซีนสําหรับโรคติด
เชื้อ ยารักษาโรคมะเร็ง และยาสําหรับโรคท่ีหายาก 
บริ ษัท  CureVac ก่อ ต้ั ง ข้ึนในปี  2543 ปัจ จุ บันมี
พนักงานราว 375 คน (ข้อมูล พ.ค. 2561) ซ่ึงส่วนใหญ่
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน  

 ในเดือนตุลาคม 2556 บริษัท Curevac ได้เปิดตัว
ความร่วมมือกับ Janssen Pharmaceuticals Inc. 
บริษัท Johnson & Johnson เพ่ือพัฒนาวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  

 ใ น ปี  2 5 5 6  บ ริ ษั ท  CureVac ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันวิจัยมะเร็ง Ludwig เพ่ือทดสอบทางคลินิก
ในการหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยภูมิคุ้มกัน  

 ในปี 2557 บริษัท CureVac ได้รับรางวัล 2 ล้านยู
โรจาก สหภาพยุโรปเพ่ือกระตุ้นเทคโนโลยีวัคซีน
ใหม่ที่อาจช่วยประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากการ
วิจัยของบริษัท CureVac สามารถนําไปสู่วัคซีนรุ่น
ให ม่ที่ ไม่ ต้องแช่ แ ข็ ง  ใน ปี เ ดียวกันนี้  บริ ษัท 
CureVac ได้รับใบอนุญาตสําหรับการทดลองวัคซีน 
mRNA เพ่ือศึกษาการกลายพันธ์ฎของมะเร็งปอด 
และ 

 ในปี 2558 บริษัท CureVac ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาวัคซีนเอดส์โดยใช้ภูมิคุ้มกันผ่านเทคโนโลยี 
mRNA ของ CureVac 

Credit: curevac 
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สรุปโครงการมอบทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป 
เพื่อจัดการโรคโควิด-19 

 เมื่อต้นเดือนมกราคมคณะกรรมาธิการยุโรปได้
สนับสนุนงบวิจัยภายใตโครงการ Horizon 2020 
เป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน 47.5 ล้านยูโร สําหรับการ
พัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 

 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศสนับสนุนงบวิจัย
และพัฒนาวัคซีนให้แก่บริษัท CureVac โดยอยู่ใน
รูปแบบเงินกู้จํานวน 80 ล้านยูโร ผ่านธนาคารเพื่อ
การลงทุนแห่งยุโรป 

 นอกจากน้ียังมีการให้เงินสนับสนุนอีก 90 ล้านยูโร 
โดยสนับสนุนผ่านโครงการ Innovative Medi-
cines Initiative ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสหภาพยุโรปและภาคเภสัชอุตสาหกรรม 
โดยเงินสนับสนุน 45 ล้านยูโร ซ่ึงถือเป็นครึ่งหนึ่ง
ของเงินสนับสนุนท้ังหมด เป็นเงินช่วยเหลือที่ได้
จากบริษัทยาต่าง ๆ ในยุโรป และอีกครึ่งหนึ่งเป็น 
 

งบสนับสนุนจากโครงการ Horizon 2020 โดย
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก  คื อ  ก า ร ช่ ว ย จํ า กั ด ก า ร
แพร่กระจายของเช้ือไวรัสทั้งในระดับสหภาพยุโรป
และระดับโลก 

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้อัดฉีดงบจํานวน 164 
ล้านยูโร สําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (start-ups) และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีทําหน้าที่
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจ
ทดสอบและติดตามการระบาดของโรคโควิด 19 

ท่ีมา: 
https://sciencebusiness.net/news/eu-boosts-
efforts-adjust-rd-programmes-virus-crisis 

https://www.euractiv.com/section/global-
europe/news/eu-offers-support-to-german-
vaccine-company-coveted-by-trump/ 

Credit: ec.europa.eu 
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คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภคกําลัง
พิจารณาปรับและแบ่งค่าปนเป้ือนสูงสุดของสาร  
3-MCPD ในนํ้ามันและไขมันพืช และนํ้ามันปลา ที่ใช้
บริโภคโดยตรงหรือนําไปใช้เป็นส่วนประกอบขิงอาหาร
อ่ืน ๆ ออกเป็น 2 ระดับ 1,250 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 
และ 2,500 ไมโครกรัม/กิโลกรมั 

3-MCPD นั้นเป็นสารปนเป้ือนในกระบวนการแปรรูป
อาหาร ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเชิงการ
ทํางานของไตและการเจริญพันธ์ของเพศชาย โดยปกติ
แล้วระดับการบริโภคสาร 3-MCPD ในอาหารโดยทั่วไป
ถือว่าปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีความ
กังวลว่าผู้บริโภคในกลุ่มอายุน้อยท่ีบริโภคสาร 3-
MCPD ในระดับสูงจะประสบปัญหาด้านสุขภาพ และ
ในกรณีที่แย่ที่สุดคือความเส่ียงที่เด็กทารกจะได้รับสาร 
3-MCPD ที่ปนเป้ือนในนมผง ในระดับท่ีไม่ปลอดภัยต่อ
ร่างกาย 

Credit: foodnavigator.com 
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สาร 3-MCPD 

 ส า ร เ ค มี  3 -monochloropropane diol ห รื อ  
3-MCPD รวมไปถึงอนุพันธ์ของสารน้ี เป็นสาร
ปนเป้ือนในกระบวนการแปรรูปอาหารซ่ึงสามารถ
พบได้ในอาหารแปรรูปและน้ํามันพืชบางชนิด 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในน้ํ ามันปาล์ม  โดยสาร  
3-MCPD และสารประกอบเอสเทอร์ของ 3-MCPD 
จะถูกผลิต ข้ึนในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
โดยเฉพาะระหว่างกระบวนการกล่ันน้ํามัน หรือ
การนําน้ํามันไปผ่านกรรมวิธีการผลิต ที่อุณหภูมิสูง
กว่า 200 องศาเซลเซียส  

ข้อเสนอเปล่ียนแปลงกฎระเบียบควบคุมสาร  
3-MCPD ในนํ้ามันสําหรับการบริโภค 

คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภคกําลัง
พิจารณาปรับและแบ่งค่าปนเป้ือนสูงสุดของสาร  
3-MCPD ในนํ้ามันและไขมันพืช และนํ้ามันปลา ที่ใช้ 

บริโภคโดยตรงหรือนําไปใช้เป็นส่วนประกอบขิงอาหาร
อ่ืน ๆ ออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 

 1,250 ไมโครกรัม/กิโลกรัม สําหรับน้ํามันที่ผ่าน
และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพ่ือทําให้บริสุทธิ์ที่
ผลิตจากมะพร้าว ข้าวโพด มะกอก ถ่ัวเหลือง 
ปาล์ม และนํ้ามันที่เกิดจากการผสมน้ํามันชนิดต่าง 
ๆ ตามที่ได้กล่าวมาในกลุ่มนี้ 

 2,500 ไมโครกรัม/กิโลกรัม สําหรับน้ํามันพืชชนิด
อ่ืน ๆ ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพ่ือทําให้บริสุทธิ์ 
รวมไปถึงน้ํามันปลาและนํ้ามันที่ได้จากสัตว์ทะเล 
และน้ํามันที่เกิดจากการผสมน้ํามันชนิดต่าง ๆ 
ตามที่ได้กล่าวมาในกลุ่มนี้ 

Credit: foodinsight.org 
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ตามความเข้าใจของสหภาพยุโรป ค่าปนเป้ือนของสาร 
3-MCPD ในน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันพืชมีความแตกต่าง
กัน น้ํามันพืชบางชนิดมักจะมีค่าปนเป้ือนของสาร  
3-MCPD สูงกว่า1,250 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่
น้ํามันพืชอีกประเภท เช่น น้ํามันดอกทานตะวัน ส่วน
ใหญ่แล้ว มีคา่ปนเป้ือนของสาร 3-MCPD ตํ่ากว่า1,250 
ไมโครกรัม/กิโลกรัม ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมาธิการ
ยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภคจึงเสนอให้กําหนดค่า
ปนเป้ือนของสาร 3-MCPD เป็น 2 ระดับ เพราะถ้า
หากกําหนดเป็นระดับเดียว ณ 1,250 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม ก็อาจจะเป็นระดับที่ ไม่สามารถบรรลุได้
สําหรับน้ํามนัพืชบางประเภท 

สําหรับน้ํามันที่ได้จากการผสมนํ้ามันชนิดอ่ืน ๆ แต่ไม่
ทราบองค์ประกอบของน้ํามันที่แน่ชัดให้กําหนดค่า
ปนเป้ือนของสาร 3-MCPD และสารอนุพันธ์ รวมกันไม่
เกิน 2,500 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีมีการ
พิจารณาค่าปนเป้ือนสูงสุดของสาร 3-MCPD ในน้ํามัน
และไขมันพืชที่ให้ในการผลิตอาหารสําหรับเด็กทารก 

และเด็กเล็ก ไม่เกิน 750 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ
พิจารณากําหนดให้ค่าปนเป้ือนสูงสุดของสาร 3-MCPD 
ในอาหารสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์
ของการใช้ในการแพทย์ ไม่เกิน 125 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม สําหรับอาหารแบบผง และ 15 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม สําหรับอาหารเหลว 

น้ํามันที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพ่ือทําให้บริสุทธ์ โดย
กําจัดเอา สี กล่ิน ตะกอนออกและมีการสะเทินด้วย
ด่างเพื่อปรับลดความเป็นกรดซ่ึงเป็นสาเหตุของการ
ระคายเคืองและกล่ินหืน ผ่านการเติมสารต้านอนุมูล
อิสระ สามารถนําไปสู่การก่อตัวของสาร 3-MCPD และ
อนุ พันธ์ของสารนี้ รวมไปถึง  glycidyl fatty acid  
esters (GE) ซ่ึงทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสารก่อมะเร็ง 

Credit: efsa 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากกรุงบรัสเซลส์ ประจาํเดอืนมีนาคม 2563 14 

Credit: AOCS 

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป 
(The European Food Safety Authority, EFSA) 
พบว่าน้ํามันและไขมันปาล์มมีระดับการปนเป้ือนของ
สาร 3-MCPD และอนุพันธ์ของสารน้ี และสาร GE สูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับน้ํามันพืชชนิดอ่ืน ๆ  

ปัจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและ
ผู้บริโภคได้กําหนดค่าปนเป้ือนสูงสุดของสาร GE ใน
อาหารประเภทต่าง ๆ ไวดั้งนี้ 

 1,000 ไมโครกรัม/กิโลกรมั สําหรับน้ํามันและ
ไขมันพืช 

  500 ไมโครกรัม/กิโลกรมั สําหรับน้ํามันและไขมัน
พืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็ก 

  50 ไมโครกรัม/กิโลกรัม สําหรับน้ํามันและไขมัน
พืชที่ใช้ในการผลิตอาหารแบบผงที่มีวัตถุประสงค์
ของการใช้ในการแพทย์สําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็ก 

  6 ไมโครกรมั/กิโลกรัม สําหรับน้ํามันและไขมันพืช
ที่ใช้ในการผลิตอาหารเหลวท่ีมีวัตถุประสงค์ของ
การใช้ในการแพทย์สําหรบัเด็กทารกและเด็กเล็ก 

Credit: nutriziouz.com 
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อันตรายของสาร 3-MCPD  
และสารปนเป้ือนอ่ืน ๆ 

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสารปนเป้ือนในอาหารของ
องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป 
(The European Food Safety Authority, EFSA)  
ได้ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภคสาร 
3-MCPD ในปี 2559 รวมไปถึงสารปนเป้ือนอ่ืน ๆ ใน
กระบวนการผลิตอาหาร เช่น glycidyl fatty acid 
esters (GE) โดย EFSA ได้ให้ข้อสรุปว่า สาร GE เป็น
อันตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากสามารถทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงที่สารพันธุกรรม ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสารพันธุกรรม และก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ซ่ึง
คณะกรรมาธิการยุโรปกําลังร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่มี
จุดประสงค์ในการลดและควบคุมปริมาณ สาร GE ใน
น้ํามันพืชและอาหารให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย สําหรับ
สาร 3-MCPD ทาง EFSA ได้แจ้งเตือนว่าการบริโภค
สารน้ีอาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อไตและระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชาย  

ข้อมูลจากประเทศอ่ืน ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าการได้รับสาร 3-
MCPD ในขนาดที่เกิน 1 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมน้ําหนัก
ตัว/ วัน จะทําให้การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (Human 
spermatozoa) ลดลง แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าสาร 3
-MCPD ก่อให้เกิดมะเร็งในคนจากข้อมูลของประเทศ
ต่าง ๆ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป โดยพบว่าการได้รับสาร 3-
MCPD จากการบริโภคในระดับปกติจะไม่ทําให้เกิดผล
เฉียบพลัน ดังนั้นการศึกษาผลของสาร 3-MCPD จะ
เน้นที่การได้รบัจากอาหารในระยะยาว  

นอกจากน้ี EFSA ยังรายงานว่ากลุ่มที่มีความเส่ียงสูงสุด
คือ กลุ่มเด็กทารก ซ่ึงมีโอกาสได้รับสาร 3-MCPD ใน
ปริมาณที่สูง (10เท่าของระดับที่สามารถยอมรับได้) 
สาเหตุเป็นเพราะการใช้น้ํามันโดยเฉพาะนํ้ามันปาล์มใน
การผลิตนมผงสําหรับเด็กทารก 

สําหรับสาร 2-MCPD ยังไม่สามารถสรุปได้ถึงความ
เส่ียงจากการบริโภคสารนี้ เนื่องจากยังมีข้อมูลทาง
การแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอ 

Credit: newscientist.com 
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สืบเน่ืองจากผลการประเมินความเส่ียงของสาร 3-MCPD ต่อร่างกาย ในปี 2559 EFSA ได้ทําการกําหนดค่า
ปนเป้ือนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือ Tolerable Daily Intake (TDI) ของ
สาร 3-MCPD ไว้ที่ 2 ไมโครกรัม/ กิโลกรัมน้ําหนักตัว/ วัน 

ที่มา:  

https://www.ofimagazine.com/news/eu-considers-maximum-limits-for-3-mcpd-and-3-mpdes-in-
oils-and-fats 

โทรเลขจากสถานเอกอัครราชทูตประจํากรุงบัรสเซลส์ เรื่อง “การปรับปรุงกฎระเบียบของอียูเรื่องสารตกค้าง 3-
MCPD ซ่ึงเกี่ยวข้องกับประเด็นน้ํามันปาล์มในอุตสาหกรรมอาหาร”  

https://www.efsa.europa.eu 
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