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พาทาเลต (Pthalate)
Pthalate)
พาทาเลต คืออะไร
พาทาเลตเป็ นสารเคมีทใี ช้มากในผลิตภัณฑ์
พลาสติกประเภทพีวีซีทเี ป็ น Consumer Products
โดยใช้เป็ น Plasticzers คือสารทีท ําให้เกิดความความ
อ่อนตัวในเนื!อพลาสติก ดังนัน! ผลิตภัณฑ์พลาสติก
พีว ซี ีทมี ีความยืดหยุ่นหรืออ่อนตัว ได้ (Soft Vinyl
Products) มัก จะมีส ารพาทาเลตผสมอยู่ใ นเนื! อ
พลาสติก ประมาณ 40% โดยนํ! าหนัก และพลาสติก
ประเภทนี! เป็ นทีน ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย ดังนี!
- ภาชนะใส่อาหาร เช่น ขวด ชาม ฟิล์มยืดห่อ
อาหาร
- เฟอร์นิเจอร์ เช่น พืน! วอลเปเปอร์
- เครืองมือทางการแพทย์ เช่น ท่อสําหรับ
ระบาย ถุงใส่เลือด
- ของเด็กเล็ก เช่น ขวดนม ของเล่น
แหลงที่มาของพาทาเล
าของพาทาเลต
พาทาเลต
พาทาเลต มีหลายชนิดซึง ชนิดทีมกี ารใช้ใน
ั
ปจจุบนั คือ
1. DEHP หรือ Di (2-ethylhexyl) Phthalate ใช้
ผสมในพลาสติกพีวซี ี เพือทําให้เนื!อพลาสติก
อ่อนตัวหรือนุ่มขึน! ได้แก่ ถุงหรือห่อพลาสติก
และฟิ ล์ ม ยื ด ห่ อ สํ า หรับ อาหาร ของเล่ น
เครือ งมือแพทย์ รวมถึงวัสดุในงานก่อสร้าง
2. DINP หรือ Diisononyl Phthalate มีอยู่ใน
เสือ! ชุดทําสวน รองเท้า ของเล่น วัสดุก่อสร้าง
3. DBP หรือ Di-n-butyl Phthalate มีอยู่ในลวด
และสายเคเบิ!ล รองเท้า ด้านหลังพรมปูพน!ื
เส้นขอบสระนํ!า
4. Butyl Benzyl Phthalate มีอยู่ในแผ่น
กระเบื!องไวนิล ยานพาพนะทีมตี ีนตะขาบ
สําหรับขนส่งอาหาร หนังฟอกปลอม
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5. DOP หรือ Di-n-octyl Phthalate มีอยู่ในวัสดุ
ทําพืน! พรม ผ้าใบ ผ้าคลุมโน๊ ตบุ๊ค ถุงใส่เลือด
6. ในอดีต DOP
ในสหรัฐ อเมริก าใช้ เ ป็ น
Plastiticlzers ในผลิตภัณฑ์พลาสติกประมาณ
ถึง 9 ตันในทุกๆ ปี จนกระทั งในปี พ.ศ. 2530
เป็นทีส งสัยว่า สารตัวนี!น่าจะเป็นสาเหตุทที าํ ให้
เกิด มะเร็ง เพราะพบว่ามีสารตัวนี!ในเลือดที
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกทีม ี Plastiticlzers เป็ น
DOP จึงมีการหยุดใช้ผลิตในถุงเลือดจนทุก
วันนี!
7. Di-n-hetyl Phthalate มีอยู่ในชิ!นส่วนรถยนต์
เครืองมือต่าง ๆ ตะกร้าในเครือ งล้างชาม พื!น
ผ้าใบกันนํ!า ผ้ากันตัวไรหรือเห็บ
การปนเปอ
 นของพาทาเลต
 าหาร
นของพาทาเลตลงสู
ของพาทาเลตลงสูอ
สารกลุ่ม พาทาเลต (phthalate) เป็ นกลุ่ ม
สารเคมีทีใ ช้เ ป็ น สารเจือ ปนหรือ พลาสติไ ซเซอร์
(plasticizers) ทีเติมลงไปในโพลิเมอร์หรือการผลิต
พลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ (พลาสติก PVC)
เพือ ทําให้พลาสติกมีความยืดหยุน่ และอ่อนนุ่ม
สารกลุ่ม พาทาเลต มิได้ยดึ ติดกับโพลิเ มอร์
ของพลาสติกเพียงแต่จะแพร่แทรกเข้าไปอยู่ระหว่าง
โมเลกุ ล พลาสติก ดัง นั น! สารดัง กล่ า วจึง อาจหลุ ด
ออกมาจากภาชนะบรรจุลงสู่อาหาร และถ่ายเทลงสู่
สิง แวดล้อม เช่น นํ!า อากาศ ดิน ได้ง่าย โดยเฉพาะ
ในอาหารทีมีน!ํ ามันเป็ นส่วนประกอบเนืองจากสาร
ชนิดนี!ละลายได้ในไขมันและนํ!ามัน
อันตรายของพาทาเลต
ผลต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจ สารนี! ไ ม่ มี
รายงานการก่อ ให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์ แต่จากการ
ทดลองกับสัตว์ทดลองทีค วามเข้มข้นสูงๆ จะทําให้
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เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและระบบ
ประสาทส่ว นกลางถูกกดทําให้เกิดอาการปวดศีร ษะ
เวียนศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน
ผลต่ อระบบสัมผัส จากการทดลองเมือ
สัมผัสถูก ผิวหนังทีความเข้มข้น 2% หรือ 5% ใน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อผิวหนังมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองภายใน 48 ชั วโมง การสัมผัสถูกตา จะทํา
ให้การระคายเคืองต่อตาเล็กน้อย ปวดตา นํ!าตาไหล
ผลต่อระบบทางเดิ นอาหาร การกลืนหรือ
กิน เข้า ไปจะทํ า ให้เ กิ ด อาการเวี ย นศี ร ษะ คลื น ไส้
อาเจียน จากข้อ มูล ของศูนย์ข้อมูลวัตถุอ นั ตรายและ
เคมีภ ัณ ฑ์ กล่ า วว่ า สารนี! ไม่ เ ป็ น สารก่ อ มะเร็ง ไม่ ม ี
ผลกระทบต่ อ การพัฒนาของทารกในครรภ์ แต่มีผ ล
ทําลายไต ท่อไต กระเพาะปสั สาวะ ทางเดินอาหาร
มาตรฐานการตกค
มาตรฐานการตกคา งของสารพาทา
งของสารพาทา
เลต
สหรัฐ อเมริ กา มี ก ารผลิ ต สารเคมี ก ลุ่ ม
Phthalate เฉลีย ถึง 2 ล้าน ตัน/ปี โดยชนิดทีอ นุญาตให้
ใช้ ได้แก่
 ไดเมทิลพาทาเลต (dimethyl phthalate,
DMP)
 ไดเอทิลพาทาเลต (diethyl phthalate,
DEP)
 ไดนอร์มวั ลิวทิลพาทาเลต (di-n bytyl
phthalate, DBP)
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 บิว ทิ ล เบนซิล พาทาเลต (butylbenzyl
phthalate, BBP)
 ไ ด ทู เ อ ทิ ล เ ฮ ซิ ล พา ท า เ ล ต (di-(2ethylhexyl) phthalate, DOP(1))
 ไดนอร์มลั ออกทิลพาทาเลต (di-n-octyl
phtghalate, DOP(2))
 ไดไอโซโนนิ ล พาทาเลต (diisononyl
phthalate, DINP)
USEPA กําหนดปริมาณพาทาเลตเอสเตอร์ที
อนุ ญาตให้มใี นนํ! าดังนี!คอื DMP 313 มิลลิกรัม/ลิตร
(ppm), DEP 350 มิลลิกรัม/ลิตร, DBP 34 มิลลิกรัม/
ลิตร และ USFDA กําหนดให้มพี าทาเลตในพลาสติก
ได้ไม่เกิน 30%
สหภาพ ยุ โ รป กํ า หนดใ ห้ ส ารในกลุ่ ม
phthalate คือ 2,2-Bis(4 hydroxyphenyl) propane
bis (phthalic anhydride) มีคา่ การหลุดลอกและตกค้าง
ในอาหาร (SML) ได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg
(COMMISSION DIRECTIVE 2002/72/EC)
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