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โฟมสรางฟลม น้ํา (AFFF; Aqueous film
forming foam) ใชในการดับไฟประเภท B ทีเ่ กิด
จากของเหลวไวไฟ โดยฟลมฟองโฟมจะเคลือบ
เชื้ อเพลิงที่เปนของเหลว ทําหนาที่เปนตัวกั้น
ความร อนและไอระเหยของสารเชื้ อเพลิงเพื่ อ
ไมใหเกิดการสันดาป จนถึงเมื่อเร็วๆ นี้ พบวา
โฟมดังกลาวมีการใชสารลดความตึงผิวของน้ํา
กลุม ฟลูออโรคารบอน (fluorocarbonsurfactant)
ที่มีชื่อวา กรดเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก
(PFOS; perfluorooctane sulfonic acid)
ในป 2002 สาร PFOS ถูกหามผลิตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูผ ลิตจึงเปลีย่ นสูตรผลิต
โฟม AFFF ที่มีสารประกอบฟลูออโรคารบอน
(fluorocarbonsurfactant) ตัวอืน่ ผานกระบวนการ
สลายโมเลกุลสารประกอบใหเปนโพลีเมอรเล็ก
ที่สุดแลวสรางพันธะขึ้นใหม (Telomerization)
ซึ่งโฟมชนิดใหมนี้ไมมีสวนผสมของสาร PFOS
แตเมือ่ แตกตัวจะมีสารอันตรายอีกชนิดหนึง่ กอตัว
ขึน้ มานัน่ คือ “กรดเปอรฟลูออโรออกตาโนอิก”
(PFOA; perfluorooctanoic acid)
สาร PFOS และ PFOA เปนสวนหนึ่งของ
สารประกอบตระกูลใหญซงึ่ เปนทีร่ จู กั กันดีในชือ่
“เปอรฟลูออโรอัลคีลส” (perfluoroalkyls) โดย

อยางแพรหลายเนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตใิ นการขจัด
คราบ จาระบี น้าํ และน้าํ มัน โดยนิยมนําไปผลิต
เปนสารเคลือบและสารบําบัดในอุตสาหกรรม
การผลิตหนัง พรม การบรรจุหบี หอ เสือ้ ผา และ
เครื่องครัว รวมถึงผลิตสินคาที่ใชในครัวเรือน
ทัว่ ไปภายใตชอื่ สินคา “เทฟลอน” (Teflon) และ
“สกอตการด” (Scotchgard)
ทําไมเราตองเป นกั งวลเกี่ ยวกั บสาร
PFOS และ PFOA
เปอรฟลูออโรอัลคีลส (perfluoroalkyls)

สารทัง้ สองชนิดดังกลาวเปนคารบอนหวงโซยาว
(แทนดวยสัญลักษณ C8) เปนสารทีม่ นุษยสราง
ขึ้น ไมไดเกิดจากธรรมชาติในสภาวะแวดลอม
ทั่วไป มีการนํามาใชงานเปนปริมาณมากและ

ถูกปลอยสูอากาศและพื้นดินรอบๆ บริเวณที่มี
การผลิตหรือจัดเก็บสาร PFOS, PFOA และสารใน
กลุมเปอรฟลูออโรอัลคีลสอื่นๆ มีความเสถียร
และไมแตกตัวในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
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ปริมาณของสารทีเ่ ขาไปในรางกายลดลงครึง่ หนึง่
โดยทัว่ ไปอยูใ นชวง 2-9 ป ชวงเวลาครึง่ ชีวติ ของ
สารที่คอนขางยาวนาน หมายถึง สารจะอยูใน
รางกายมนุษยหลายปซงึ่ มีเวลามากพอจะทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพได
มีหลักฐานทางหองทดลองที่ระบุวา สาร
กลุมเปอรฟลูออโรอัลคีลส (perfluoroalkyls) มี
ผลกระทบตอสั ตว อย างรุนแรงเมื่อสัมผัสเปน
ปริมาณมาก โดยเฉพาะทีต่ บั อวัยวะสืบพันธุ และ
ตับออน อยางไรก็ตาม ยังมีหลักฐานไมมากนัก
จะยืนยันวาสารกลุม นีท่ ําใหเกิดมะเร็งในมนุษย
การศึกษาในกลุมที่มีการสัมผัสในปริมาณมาก
พบวา มีความเสี่ยงเล็กนอยและไมมีนัยสําคัญ
ตอการเกิดมะเร็งทีอ่ ัณฑะ ไต กระเพาะปสสาวะ
และตอมธัยรอยดจากการสัมผัสสาร PFOS และ
PFOA สถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC;
International Agency for Research on Cancer)
จัดใหสาร PFOA เปนสารกอมะเร็งกลุม 2 (Group
2B carcinogen) หมายถึง “เปนไปไดที่จะกอ
มะเร็งในมนุษย” สําหรับสาร PFOS เนื่องจาก
หลักฐานการกอมะเร็งในมนุษยและสัตวมจี าํ กัด
IARC จึงไมไดจัดใหเปนสารกอมะเร็ง
การศึกษาผลกระทบตอรางกายที่ไมใช
มะเร็งของสารดังกลาวมีจํากัดเชนกันเนือ่ งจาก
ประชากรสําหรับการศึกษามีนอ ยและมีผลลัพธ

ทันทีทถี่ กู ปลอยออกมาจะคงอยูใ นน้าํ ในอากาศ
หรือในดิน อีกทัง้ สามารถเคลือ่ นทีไปยังพืน้ ทีอ่ นื่
ไดดวยแรงลม กระแสน้ําใตดิน น้ําทวม หรือ
การผลิตอาหาร
เนื่ องจากการคงอยู ใ นสภาพแวดล อม
สารกลุม เปอรฟลูออโรอัลคีลสจึงมีโอกาสสะสม
ในตัวคน สัตวปา แหลงอาหาร ดิน และน้ําดื่ม
ในสถานที่ตางๆ ทั่วโลก
มนุษยสัมผัสสาร PFOS และ PFOA ได
อยางไร
มนุษยสามารถสัมผัสสาร PFOS และ PFOA

โดยการหายใจเอาอนุภาคที่ลอยอยูในอากาศ
กินอาหารและดืม่ น้าํ ทีป่ นเปอ น หรือทํางานกับ
วัตถุที่มีสวนผสมของสารทั้งสองชนิด เชน โฟม
AFFF นอกจากนี้ สาร PFOS และ PFOA ยังสามารถ
ดูดซึมเขาทางผิวหนังมนุษยไดเชนกัน นักดับเพลิง
ที่ทําหนาที่ ฉีดโฟม AFFF มีโอกาสจะเกิดการ
ปนเปอนเสื้อผาและอุปกรณปองกันสวนบุคคล

ทําใหคนอื่นรวมถึงคนในครอบครัวไดรับการ
สัมผัสไปดวย
การสัมผัสสาร PFOS และ PFOA มีผล
กระทบตอสุขภาพอยางไร
เมื่อสัมผัสสารเขาสูรางกาย PFOS และ
PFOA จะคงอยูในรางกายมนุษยเปนเวลานาน
แมวาจะไมมกี ารสัมผัสเพิ่มก็ตาม ชวงเวลาครึ่ง
ชีวติ (Half-life) ของสารซึง่ หมายถึงระยะเวลาที่

ขัดแยงกัน อยางไรก็ตาม การวิจัยไดใหความรู
ใหมวา การสัมผัสสารกลุม เปอรฟลูออโรอัลคีลส
(perfluoroalkyls) ปริมาณมากเกี่ยวของกับผล
กระทบดานพัฒนาการระหวางการตัง้ ครรภและ
การใหนมบุตร การทําลายตอมธัยรอยด การ
เพิม่ ขึน้ ของคลอเรสเตอรอลในกระแสเลือด การ
ทําลายตับ ทัง้ นี้ สาร PFOS และ PFOA เปนสาร
กัดกรอน สามารถทําความเสียหายแกผิวหนัง
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และตาได
มี มาตรการควบคุ มสาร PFOS และ
PFOA หรือไม
ในป 2002 สํานักงานปองกันสิง่ แวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (EPA; United States
Environmental Protection Agency) และบริษัท
3M ผูผ ลิตสาร PFOS ไดตกลงทีห่ ยุดการผลิตโดย
สมัครใจ ซึง่ โครงการนีเ้ สร็จสิน้ ลงไปในป 2002
ดังนัน้ โฟม AFFF จึงไมมกี ารผลิตตั้งแตนั้น
ในป 2006 EPA และบริษัทใหญ 8 ราย
ที่ผลิตสาร PFOA ไดเริ่มตนโครงการตรวจสอบ
สาร PFOA ระหวางป 2010/15 ซึง่ ทัง้ 8 บริษทั
ทําขอตกลงที่จะลดการปลอยสาร PFOA 95%
ภายในป 2010 และหยุดการผลิตโดยสมบูรณ
ภายในป 2015
การเลิกผลิตโดยสมัครใจไมสง ผลกระทบ
ตอผลิตภัณฑทใี่ ชอยูซ งึ่ มีสว นผสมของสาร PFOS
และ PFOA โฟม AFFF ที่มีสาร PFOS และ PFOA
ยังคงมีใชงานและแหลงกําเนิดมีแนวโนมจะเกิด
การสัมผัสที่เปนอันตรายตอนักดับเพลิงและสิ่ง
แวดลอม ในเดือนพฤษภาคมป 2016 EPA ปรับ
ขอมูลที่เปนปจจุบันสําหรับปริมาณสาร PFOS
และ PFOA ในน้ําดื่ม เพื่อปองกันการปนเปอน
โดยทัง้ สาร PFOS และ PFOA ตองมีปริมาณ 70

MIL-F-24385F) เพือ่ ใหมนั่ ใจวามีประสิทธิภาพ
มากพอทีจ่ ะใชตา นทานเพลิงไหมจากของเหลว
ไวไฟหลากหลายรูปแบบได
ไมนานมานี้ สํานักงานปองกันสิง่ แวดลอม
สหรัฐฯ (EPA) ทบทวนเรื่องสารทดแทน PFOS
และ PFOA ทีป่ ลอดภัยในโครงการตรวจสอบสาร
PFOA 2010/15 (2010/15 PFOA Stewardship

สวนตอลานลานสวน (ppt; parts per trillion)
หรือ 0.07 สวนตอพันลานสวน (ppb; parts per
billion) ซึง่ ต่าํ กวาคากําหนด EPA ป 2009 โดย
คา PFOA ตองมีปริมาณ 0.4 สวนตอพันลานสวน
และ PFOS ใหมปี ริมาณ 0.2 สวนตอพันลานสวน
มี อะไรที่ จะทดแทนสาร PFOS และ
PFOA ในโฟมดับเพลิงไดบาง
สารทีน่ าํ มาทดแทน PFOS และ PFOA ใน
โฟมดับเพลิงนัน้ นอกจากจะตองมีคณ
ุ สมบัตติ รง
ตาม มาตรฐานดานสุขภาพและสิง่ แวดลอมแลว
ยังตองมีประสิทธิภาพในการดับไฟประเภท B ที่

Program) และโครงการสารเคมี ใหม (New
Chemical Program) หลังจากบริษัทตางๆ เลิก
ผลิตสาร PFOA สิ่งทดแทนที่เหมาะสมคือ โฟม
AFFF ทีม่ สี ว นผสมของสารลดความตึงผิวของน้าํ
กลุม ฟลูออโรคารบอนทีม่ หี ว งโซคารบอนนอยกวา
6 (แทนคาดวย C6) หรือทีร่ ูจกั กันในชือ่ “โฟม
ฟลูออโรเทโลเมอร” ซึ่งผลิตผานกระบวนการ
สลายโมเลกุลสารประกอบใหเปนโพลีเมอรเล็ก
ที่สุดแลวสรางพันธะขึ้นใหม (Telomerization)
โฟมชนิดนีไ้ มกอใหเกิดการ PFOA เมือ่ สลายตัว
อีกทัง้ มีความเปนพิษนอยกวาและคงอยูใ นสภาวะ

เกิดจากของเหลวไวไฟอีกดวย
โฟม AFFF ที่ ใช ในกองทัพของสหรั ฐฯ
และกิจการเอกชน เกือบทัง้ หมดตองมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามขอกําหนดดานความตึงผิวทีเ่ ขียนไวใน
ขอบังคับทางการทหาร (Military Specification
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แวดลอมสั้ นกว าเมื่ อเที ยบกับสาร PFOA ที่ มี
หวงโซคารบอนยาวกวา
อีกทางเลือกหนึง่ คือการพัฒนาโฟม AFFF
ประสิทธิภาพสูงที่ปราศจากสารลดความตึงผิว
“ฟลูออโรคารบอน” ซึ่งสามารถลดความเปน
อันตรายตอสิ่ งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
สาร PFOS และ PFOA มีโฟมชนิดนี้ขายแลวใน
ตลาด อยางไรก็ตาม โฟมชนิดดังกลาวอาจสง
ผลกระทบตอสุขภาพและเปนพิษตอน้าํ ในระยะ
สั้นที่รายแรงกวาโฟมที่ผสมสารลดความตึงผิว
ของน้ําประเภทฟลูออโรคารบอน เนื่องจากใส
ตัวเติมประเภทผงซักฟอกในปริมาณมากเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพของโฟม ขณะที่โฟมเหลานี้มี
จําหนายสําหรับพลเรือนใชงานทั่วไป ดังนั้นจึง
อาจไมตรงกับมาตรฐานที่เขมงวดสําหรับการ
ใชงานทางทหาร
จะลดความเสีย่ งจากการสัมผัสไดอยางไร
จนกวาจะมีโฟมทางเลือกสําหรับดับไฟ
Class B ที่ปลอดสารพิษซึ่งตรงตามมาตรฐาน
กําหนดวางจําหนายอยางแพรหลาย เราตอง
วางแผนการบริหารจัดการเพือ่ ควบคุมไมใหเกิด
การสัมผัสกับสารอันตราย
 หากเปน ไปได ให เปลี่ ยนโฟม AFFF
รุนเกาหรือที่ระบุวาเปน โฟม C8 AFFF ที่เก็บ
สํารองไว เปนโฟมรุน ใหมทปี่ ลอดภัยกวา ถาเปน
ไปไดใหใชโฟมปลอดสารฟลูออรีน (Fluorine
Free Foam) แตในการปฏิบัติงานทางทหาร
สามารถใชโฟมสูตร C6 [โฟมฟลออโรเทโลเมอร
(Fluorotelomer Foam)] ได
 หลีกเลี่ยงใชโ ฟม AFFF ที่มีสวนผสม
สารลดความตึงผิวของน้าํ ชนิดฟลูออโรคารบอน

กําจัดโฟมเก าหรื อโฟมที่ ใชแล วตาม
คําแนะนําของผูผ ลิต
 สวมอุ ปกรณ ป อ งกั น ส วนบุ ค คลทุ ก
ครั้งเมือ่ ปฏิบัติกับโฟม AFFF
 อุ ปกรณ ส ว นบุ คคลที่ สั มผั ส กั บโฟม
AFFF ตองชําระล างตามคําแนะนําของผู ผลิ ต
ทันทีหลังเกิดการสัมผัส
 ไปพบแพทยเมื่อ เกิ ดการสัมผัส สาร
เปอรฟลูออโรอัลคีลส (perfluoroalkyls) สามารถ
ตรวจพบไดในเลือด แตไมใชการตรวจรางกาย
ทั่วไปหรือตรวจประจําป ปริมาณโดยเฉลี่ยของ
สาร PFOA และ PFOS ที่ตรวจพบในตัวอยาง
เลือดของประชากรอเมริกนั จากป 2009-2010
คือ 3.07 ไมโครกรัม/ลิตร (µg/L) และ 9.32


ในการฝกดับเพลิง เพื่อจํากัดการสัมผัสกับนัก
ดับเพลิงและการปนเปอ นของสิ่งแวดลอม
 น้ํ า และโฟมที่ ไหลออกมาจากการ
ฉีดโฟม AFFF ตองกักเก็บไวเพื่อไมใหถูกปลอย
สูสิ่งแวดลอม ตองปองกันไมใหน้ําจากการฉีด
โฟมไหลเขาไปในทอระบายน้ําเสีย ทอระบาย
น้ําฝน ดิน หรือแหลงน้ํา

ไมโครกรัมตอลิตร (µg/L) ตามลําดับ การสัมผัส
จะมีปริมาณเพิ่ มขึ้ นในคนที่ อาศัยหรือทํางาน
อยูใ กลแหลงผลิต ทัง้ นี้ คาเฉลีย่ ของปริมาณสาร
ทัง้ สองชนิดทีพ่ บในรางกายของคนงานในโรงงาน
ผลิตโฟมแหงหนึง่ คือ 1,780 ไมโครกรัม/ลิตร
(µg/L) และ 1,320 ไมโครกรัมตอลิตร (µg/L)
ตามลําดับ
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