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สารตกคางจากสารตกคางจากสารตกคางจากสารตกคางจาก
วสัดุและสิง่ของที่วสัดุและสิง่ของที่วสัดุและสิง่ของที่วสัดุและสิง่ของที่

ใชสัมผสัอาหารใชสัมผสัอาหารใชสัมผสัอาหารใชสัมผสัอาหาร::::    

    

PthalatePthalatePthalatePthalate    

พาทาเลตพาทาเลตพาทาเลตพาทาเลต    ((((PthalatePthalatePthalatePthalate) ) ) )     
 

พาทาเลต   คืออะไร พาทาเลต   คืออะไร พาทาเลต   คืออะไร พาทาเลต   คืออะไร     
 

พาทาเลตเป็นสารเคมทีี�ใชม้ากในผลติภณัฑ์

พลาสติกประเภทพวีีซีที�เป็น Consumer Products  

โดยใชเ้ป็น Plasticzers คอืสารที�ทําใหเ้กดิความความ
อ่อนตวัในเนื!อพลาสติก ดงันั !น ผลติภณัฑ์พลาสติก

พวีซีีที�มีความยดืหยุ่นหรอือ่อนตวัได ้ (Soft Vinyl 

Products) มักจะมีสารพาทาเลตผสมอยู่ในเนื! อ
พลาสติกประมาณ 40% โดยนํ!าหนัก และพลาสติก
ประเภทนี! เป็นที�นิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย ดงันี! 

- ภาชนะใส่อาหาร เช่น ขวด ชาม ฟิล์มยดืห่อ

อาหาร 

- เฟอรน์ิเจอร ์เช่น พื!นวอลเปเปอร ์
- เครื�องมือทางการแพทย์ เช่น ท่อสําหรบั

ระบาย ถุงใส่เลอืด 

- ของเดก็เลก็ เช่น ขวดนม ของเล่น  

 

แหลงที่มาของแหลงที่มาของแหลงที่มาของแหลงที่มาของพาทาเลพาทาเลพาทาเลพาทาเลตตตต 
 

                 พาทาเลต มีหลายชนิดซึ�งชนิดที�มกีารใช้ใน
ปจัจุบนัคอื  

1. DEHP หรอื Di (2-ethylhexyl) Phthalate ใช้

ผสมในพลาสตกิพวีซี ีเพื�อทําใหเ้นื!อพลาสตกิ
ออ่นตวัหรอืนุ่มขึ!น ไดแ้ก่ ถุงหรอืห่อพลาสตกิ 

และฟิล์มยืดห่อสําหรับอาหาร ของเ ล่น 

เครื�องมอืแพทย ์รวมถงึวสัดใุนงานก่อสรา้ง  

2.     DINP หรอื Diisononyl Phthalate มอียู่ใน

เสื!อชุดทาํสวน รองเทา้ ของเล่น วสัดกุ่อสรา้ง  

3. DBP หรอื Di-n-butyl Phthalate มอียู่ในลวด

และสายเคเบิ!ล รองเทา้ ดา้นหลงัพรมปพูื!น 

เสน้ขอบสระนํ!า  

4. Butyl Benzyl Phthalate มีอยู่ในแผ่น

กระเบื!องไวนิล ยานพาพนะที�มตีีนตะขาบ
สาํหรบัขนสง่อาหาร หนงัฟอกปลอม  

 

 

5. DOP หรอื Di-n-octyl Phthalate  มอียู่ในวสัดุ

ทาํพื!น พรม ผา้ใบ ผา้คลุมโน๊ตบุ๊ค ถุงใสเ่ลอืด 
 

6. ในอดีต DOP ในสหรัฐอเมริกาใช้เ ป็น 

Plastiticlzers ในผลติภณัฑพ์ลาสตกิประมาณ

ถงึ 9 ตนัในทุกๆ ปีจนกระทั �งในปี พ.ศ. 2530 

เป็นที�สงสยัวา่ สารตวันี!น่าจะเป็นสาเหตุที�ทาํให้
เกดิมะเรง็ เพราะพบว่ามสีารตวันี!ในเลือดที�
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที�ม ีPlastiticlzers เป็น 

DOP จงึมีการหยุดใช้ผลติในถุงเลือดจนทุก

วนันี! 
7. Di-n-hetyl Phthalate มอียู่ในชิ!นส่วนรถยนต ์

เครื�องมอืต่าง ๆ ตะกรา้ในเครื�องล้างชาม พื!น 
ผา้ใบกนันํ!า ผา้กนัตวัไรหรอืเหบ็ 

  

การปนเปอนการปนเปอนการปนเปอนการปนเปอนของพาทาเลตของพาทาเลตของพาทาเลตของพาทาเลตลงสูอาหารลงสูอาหารลงสูอาหารลงสูอาหาร         

         สารกลุ่มพาทาเลต (phthalate) เป็นกลุ่ม

สารเคมีที�ใช้เป็นสารเจือปนหรือพลาสติไซเซอร ์

(plasticizers) ที�เตมิลงไปในโพลเิมอร์หรอืการผลติ
พลาสตกิประเภทโพลไิวนิลคลอไรด ์(พลาสตกิ PVC)

เพื�อทําใหพ้ลาสตกิมคีวามยดืหยุน่และออ่นนุ่ม 
         สารกลุ่มพาทาเลต มไิด้ยดึติดกับโพลิเมอร์

ของพลาสตกิเพยีงแต่จะแพรแ่ทรกเขา้ไปอยู่ระหว่าง

โมเลกุลพลาสติก ดังนั !นสารดังกล่าวจึงอาจหลุด
ออกมาจากภาชนะบรรจุลงสู่อาหาร และถ่ายเทลงสู่

สิ�งแวดลอ้ม เช่น นํ!า อากาศ ดนิ ไดง้่าย  โดยเฉพาะ
ในอาหารที�มีนํ!ามันเป็นส่วนประกอบเนื�องจากสาร
ชนิดนี!ละลายไดใ้นไขมนัและนํ!ามนั   
 

อันตรายของพาทาเลตอันตรายของพาทาเลตอันตรายของพาทาเลตอันตรายของพาทาเลต 
 

ผลต่อระบบทางเดินหายใจ สารนี! ไม่มี
รายงานการก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อมนุษย์ แต่จากการ

ทดลองกบัสตัว์ทดลองที�ความเขม้ขน้สูงๆ  จะทําให้
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สารตกคางจากสารตกคางจากสารตกคางจากสารตกคางจาก
วสัดุและสิง่ของที่วสัดุและสิง่ของที่วสัดุและสิง่ของที่วสัดุและสิง่ของที่

ใชสัมผสัอาหารใชสัมผสัอาหารใชสัมผสัอาหารใชสัมผสัอาหาร::::    

    

PthalatePthalatePthalatePthalate    

เกดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจและระบบ

ประสาทส่วนกลางถูกกดทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ 

เวยีนศรีษะ คลื�นไส ้อาเจยีน 

 ผลต่อระบบสมัผสั  จากการทดลองเมื�อ
สมัผัสถูกผวิหนังที�ความเข้มข้น 2% หรอื 5% ใน
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมต่อผวิหนงัมนุษยไ์ม่ก่อใหเ้กดิการ

ระคายเคอืงภายใน 48 ชั �วโมง การสมัผสัถูกตา จะทํา

ใหก้ารระคายเคอืงต่อตาเลก็น้อย ปวดตา นํ!าตาไหล 

 ผลต่อระบบทางเดินอาหาร  การกลนืหรอื

กินเข้าไปจะทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื�นไส ้

อาเจียน จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวตัถุอนัตรายและ

เคมีภัณฑ์ กล่าวว่าสารนี! ไม่เป็นสารก่อมะเร็งไม่มี
ผลกระทบต่อการพฒันาของทารกในครรภ์ แต่มีผล

ทาํลายไต ท่อไต กระเพาะปสัสาวะ ทางเดนิอาหาร 

 

มาตรฐานการมาตรฐานการมาตรฐานการมาตรฐานการตกคางของตกคางของตกคางของตกคางของสารพาทาสารพาทาสารพาทาสารพาทา
เลตเลตเลตเลต 
             
 สหรัฐอเมริกา  มีการผลิตสารเคมีกลุ่ม 

Phthalate เฉลี�ยถงึ 2 ลา้น ตนั/ปี โดยชนิดที�อนุญาตให้
ใช ้ไดแ้ก่ 

� ไดเมทลิพาทาเลต (dimethyl phthalate, 

DMP) 

� ไดเอทลิพาทาเลต (diethyl phthalate, 

DEP) 

� ไดนอร์มวัลวิทลิพาทาเลต (di-n bytyl 

phthalate, DBP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� บิวทิลเบนซิลพาทาเลต (butylbenzyl 

phthalate, BBP) 

� ไ ด ทู เ อ ทิ ล เ ฮซิ ลพา ทา เ ล ต  (di-(2-

ethylhexyl) phthalate, DOP(1)) 

� ไดนอร์มลัออกทลิพาทาเลต (di-n-octyl 

phtghalate, DOP(2)) 

�  ไดไอโซโนนิลพาทาเลต (diisononyl 

phthalate, DINP)  
 

USEPA กาํหนดปรมิาณพาทาเลตเอสเตอรท์ี�
อนุญาตใหม้ใีนนํ!าดงันี!คอื DMP 313 มลิลกิรมั/ลติร 

(ppm), DEP 350 มลิลกิรมั/ลติร, DBP 34 มลิลกิรมั/

ลติร และ USFDA กําหนดใหม้พีาทาเลตในพลาสตกิ

ไดไ้ม่เกนิ 30% 
 

 ส ห ภา พ ยุ โร ป   กําหนดให้สาร ในกลุ่ ม 

phthalate คอื 2,2-Bis(4 hydroxyphenyl) propane 

bis (phthalic anhydride) มคีา่การหลุดลอกและตกคา้ง

ในอาหาร (SML)  ได้ไม่เกิน  0.05 mg/kg 

(COMMISSION DIRECTIVE 2002/72/EC) 


