
โฟมสรางฟลมนํ้า (AFFF; Aqueous film
forming foam) ใชในการดับไฟประเภท B ทีเ่กิด
จากของเหลวไวไฟ โดยฟลมฟองโฟมจะเคลือบ
เชื้อเพลิงที่เปนของเหลว ทําหนาที่เปนตัวก้ัน
ความรอนและไอระเหยของสารเชื้อเพลิงเพ่ือ
ไมใหเกิดการสันดาป จนถึงเม่ือเร็วๆ นี้ พบวา
โฟมดังกลาวมีการใชสารลดความตึงผิวของน้ํา
กลุมฟลูออโรคารบอน (fluorocarbonsurfactant)
ที่มีชื่อวา กรดเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก
(PFOS; perfluorooctane sulfonic acid)

ในป 2002 สาร PFOS ถูกหามผลิตใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูผลิตจงึเปล่ียนสตูรผลิต
โฟม AFFF ที่มีสารประกอบฟลูออโรคารบอน
(fluorocarbonsurfactant) ตัวอืน่ ผานกระบวนการ
สลายโมเลกุลสารประกอบใหเปนโพลีเมอรเล็ก
ที่สุดแลวสรางพันธะขึ้นใหม (Telomerization)
ซ่ึงโฟมชนิดใหมนี้ไมมีสวนผสมของสาร PFOS
แตเม่ือแตกตัวจะมีสารอนัตรายอกีชนดิหนึง่กอตัว
ขึน้มานัน่คือ “กรดเปอรฟลูออโรออกตาโนอิก”
(PFOA; perfluorooctanoic acid)

สาร PFOS และ PFOA เปนสวนหนึ่งของ
สารประกอบตระกูลใหญซ่ึงเปนทีรู่จกักันดีในชือ่
“เปอรฟลูออโรอัลคลีส” (perfluoroalkyls) โดย

สารทัง้สองชนดิดังกลาวเปนคารบอนหวงโซยาว
(แทนดวยสญัลักษณ C8) เปนสารทีม่นษุยสราง
ขึ้น ไมไดเกิดจากธรรมชาติในสภาวะแวดลอม
ทั่วไป มีการนํามาใชงานเปนปริมาณมากและ

อยางแพรหลายเนือ่งจากมีคุณสมบัติในการขจดั
คราบ จาระบี น้าํ และน้าํมัน โดยนยิมนาํไปผลิต
เปนสารเคลือบและสารบําบัดในอุตสาหกรรม
การผลิตหนงั พรม การบรรจหุบีหอ เสือ้ผา และ
เครื่องครัว รวมถึงผลิตสินคาที่ใชในครัวเรือน
ทัว่ไปภายใตชือ่สนิคา “เทฟลอน” (Teflon) และ
“สกอตการด” (Scotchgard)

ทําไมเราตองเปนกังวลเก่ียวกับสาร
PFOS และ PFOA

เปอรฟลูออโรอัลคีลส (perfluoroalkyls)

ถูกปลอยสูอากาศและพ้ืนดินรอบๆ บริเวณที่มี
การผลิตหรอืจดัเก็บสาร PFOS, PFOA และสารใน
กลุมเปอรฟลูออโรอัลคีลสอื่นๆ มีความเสถียร
และไมแตกตัวในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

www.safetylifethailand.com
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ทนัททีีถ่กูปลอยออกมาจะคงอยูในน้าํ ในอากาศ
หรอืในดิน อกีทัง้สามารถเคล่ือนทไีปยังพ้ืนทีอ่ืน่
ไดดวยแรงลม กระแสน้ําใตดิน น้ําทวม หรือ
การผลิตอาหาร

เนื่องจากการคงอยูในสภาพแวดลอม
สารกลุมเปอรฟลูออโรอลัคีลสจึงมีโอกาสสะสม
ในตัวคน สัตวปา แหลงอาหาร ดิน และน้ําด่ืม
ในสถานที่ตางๆ ทั่วโลก

มนุษยสัมผัสสาร PFOS และ PFOA ได
อยางไร

มนษุยสามารถสมัผสัสาร PFOS และ PFOA

ทําใหคนอื่นรวมถึงคนในครอบครัวไดรับการ
สัมผัสไปดวย

การสัมผัสสาร PFOS และ PFOA มีผล
กระทบตอสขุภาพอยางไร

เม่ือสัมผัสสารเขาสูรางกาย PFOS และ
PFOA จะคงอยูในรางกายมนุษยเปนเวลานาน
แมวาจะไมมีการสัมผัสเพ่ิมก็ตาม ชวงเวลาครึ่ง
ชวิีต (Half-life) ของสารซ่ึงหมายถงึระยะเวลาที่

ปรมิาณของสารทีเ่ขาไปในรางกายลดลงครึง่หนึง่
โดยทัว่ไปอยูในชวง 2-9 ป ชวงเวลาครึง่ชวิีตของ
สารที่คอนขางยาวนาน หมายถึง สารจะอยูใน
รางกายมนษุยหลายปซ่ึงมีเวลามากพอจะทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพได

มีหลักฐานทางหองทดลองที่ระบุวา สาร
กลุมเปอรฟลูออโรอัลคีลส (perfluoroalkyls) มี
ผลกระทบตอสัตวอยางรุนแรงเม่ือสัมผัสเปน
ปรมิาณมาก โดยเฉพาะทีตั่บ อวัยวะสบืพันธุ และ
ตับออน อยางไรก็ตาม ยังมีหลักฐานไมมากนัก
จะยืนยันวาสารกลุมนีท่ําใหเกิดมะเร็งในมนษุย
การศึกษาในกลุมที่มีการสมัผัสในปริมาณมาก
พบวา มีความเสี่ยงเล็กนอยและไมมีนัยสําคัญ
ตอการเกิดมะเรง็ทีอ่ัณฑะ ไต กระเพาะปสสาวะ
และตอมธยัรอยดจากการสมัผสัสาร PFOS และ
PFOA สถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC;
International Agency for Research on Cancer)
จดัใหสาร PFOA เปนสารกอมะเรง็กลุม 2 (Group
2B carcinogen) หมายถึง “เปนไปไดที่จะกอ
มะเร็งในมนุษย” สําหรับสาร PFOS เนื่องจาก
หลักฐานการกอมะเรง็ในมนษุยและสตัวมีจาํกัด
IARC จึงไมไดจัดใหเปนสารกอมะเร็ง

การศึกษาผลกระทบตอรางกายที่ไมใช
มะเร็งของสารดังกลาวมีจํากัดเชนกันเนือ่งจาก
ประชากรสาํหรบัการศึกษามีนอยและมีผลลัพธ

ขัดแยงกัน อยางไรก็ตาม การวิจัยไดใหความรู
ใหมวา การสมัผสัสารกลุมเปอรฟลูออโรอลัคีลส
(perfluoroalkyls) ปริมาณมากเก่ียวของกับผล
กระทบดานพัฒนาการระหวางการต้ังครรภและ
การใหนมบุตร การทําลายตอมธัยรอยด การ
เพ่ิมขึน้ของคลอเรสเตอรอลในกระแสเลือด การ
ทําลายตับ ทัง้นี้ สาร PFOS และ PFOA เปนสาร
กัดกรอน สามารถทําความเสียหายแกผิวหนัง

โดยการหายใจเอาอนุภาคที่ลอยอยูในอากาศ
กินอาหารและด่ืมน้าํทีป่นเปอน หรือทาํงานกับ
วัตถุที่มีสวนผสมของสารทั้งสองชนิด เชน โฟม
AFFF นอกจากนี ้สาร PFOS และ PFOA ยังสามารถ
ดูดซึมเขาทางผวิหนงัมนษุยไดเชนกัน นกัดับเพลิง
ที่ทําหนาที่ฉีดโฟม AFFF มีโอกาสจะเกิดการ
ปนเปอนเสื้อผาและอุปกรณปองกันสวนบุคคล
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และตาได
มีมาตรการควบคุมสาร PFOS และ

PFOA หรือไม
ในป 2002 สาํนกังานปองกันสิง่แวดลอม

แหงประเทศสหรฐัอเมรกิา (EPA; United States
Environmental Protection Agency) และบริษัท
3M ผูผลิตสาร PFOS ไดตกลงทีห่ยุดการผลิตโดย
สมัครใจ ซ่ึงโครงการนีเ้สรจ็สิน้ลงไปในป 2002
ดังนัน้โฟม AFFF จงึไมมีการผลิตต้ังแตนั้น

ในป 2006 EPA และบริษัทใหญ 8 ราย
ที่ผลิตสาร PFOA ไดเริ่มตนโครงการตรวจสอบ
สาร PFOA ระหวางป 2010/15 ซ่ึงทัง้ 8 บรษิทั
ทําขอตกลงที่จะลดการปลอยสาร PFOA 95%
ภายในป 2010 และหยุดการผลิตโดยสมบูรณ
ภายในป 2015

การเลิกผลิตโดยสมัครใจไมสงผลกระทบ
ตอผลิตภณัฑทีใ่ชอยูซ่ึงมีสวนผสมของสาร PFOS
และ PFOA โฟม AFFF ที่มีสาร PFOS และ PFOA
ยังคงมีใชงานและแหลงกําเนดิมีแนวโนมจะเกิด
การสมัผัสที่เปนอันตรายตอนักดับเพลิงและสิ่ง
แวดลอม ในเดือนพฤษภาคมป 2016 EPA ปรบั
ขอมูลที่เปนปจจุบันสําหรับปริมาณสาร PFOS
และ PFOA ในน้ําด่ืม เพ่ือปองกันการปนเปอน
โดยทัง้สาร PFOS และ PFOA ตองมีปริมาณ 70

เกิดจากของเหลวไวไฟอีกดวย
โฟม AFFF ที่ใชในกองทัพของสหรัฐฯ

และกิจการเอกชน เกือบทัง้หมดตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามขอกําหนดดานความตึงผิวทีเ่ขียนไวใน
ขอบังคับทางการทหาร (Military Specification

MIL-F-24385F) เพ่ือใหม่ันใจวามีประสทิธภิาพ
มากพอทีจ่ะใชตานทานเพลิงไหมจากของเหลว
ไวไฟหลากหลายรูปแบบได

ไมนานมานี ้สาํนกังานปองกันสิง่แวดลอม
สหรัฐฯ (EPA) ทบทวนเรื่องสารทดแทน PFOS
และ PFOA ทีป่ลอดภยัในโครงการตรวจสอบสาร
PFOA 2010/15 (2010/15 PFOA Stewardship

สวนตอลานลานสวน (ppt; parts per trillion)
หรอื 0.07 สวนตอพันลานสวน (ppb; parts per
billion) ซ่ึงตํ่ากวาคากําหนด EPA ป 2009 โดย
คา PFOA ตองมีปรมิาณ 0.4 สวนตอพันลานสวน
และ PFOS ใหมีปรมิาณ 0.2 สวนตอพันลานสวน

มีอะไรที่จะทดแทนสาร PFOS และ
PFOA ในโฟมดบัเพลิงไดบาง

สารทีน่าํมาทดแทน PFOS และ PFOA ใน
โฟมดับเพลิงนัน้ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตรง
ตาม มาตรฐานดานสขุภาพและสิง่แวดลอมแลว
ยังตองมีประสทิธภิาพในการดับไฟประเภท B ที่

Program) และโครงการสารเคมีใหม (New
Chemical Program) หลังจากบริษัทตางๆ เลิก
ผลิตสาร PFOA สิ่งทดแทนที่เหมาะสมคือ โฟม
AFFF ทีมี่สวนผสมของสารลดความตึงผิวของน้าํ
กลุมฟลูออโรคารบอนทีมี่หวงโซคารบอนนอยกวา
6 (แทนคาดวย C6) หรอืทีรู่จกักันในชือ่ “โฟม
ฟลูออโรเทโลเมอร” ซ่ึงผลิตผานกระบวนการ
สลายโมเลกุลสารประกอบใหเปนโพลีเมอรเล็ก
ที่สุดแลวสรางพันธะขึ้นใหม (Telomerization)
โฟมชนิดนีไ้มกอใหเกิดการ PFOA เม่ือสลายตัว
อกีทัง้มีความเปนพิษนอยกวาและคงอยูในสภาวะ



แวดลอมสั้นกวาเม่ือเทียบกับสาร PFOA ที่มี
หวงโซคารบอนยาวกวา

อกีทางเลือกหนึง่คือการพัฒนาโฟม AFFF
ประสิทธภิาพสูงที่ปราศจากสารลดความตึงผิว
“ฟลูออโรคารบอน” ซ่ึงสามารถลดความเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
สาร PFOS และ PFOA มีโฟมชนิดนี้ขายแลวใน
ตลาด อยางไรก็ตาม โฟมชนิดดังกลาวอาจสง
ผลกระทบตอสุขภาพและเปนพิษตอน้าํในระยะ
สั้นที่รายแรงกวาโฟมที่ผสมสารลดความตึงผิว
ของน้ําประเภทฟลูออโรคารบอน เนื่องจากใส
ตัวเติมประเภทผงซักฟอกในปริมาณมากเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของโฟม ขณะที่โฟมเหลานี้มี
จําหนายสําหรับพลเรือนใชงานทั่วไป ดังนั้นจึง
อาจไมตรงกับมาตรฐานที่เขมงวดสําหรับการ
ใชงานทางทหาร

จะลดความเสีย่งจากการสมัผสัไดอยางไร
จนกวาจะมีโฟมทางเลือกสําหรับดับไฟ

Class B ที่ปลอดสารพิษซ่ึงตรงตามมาตรฐาน
กําหนดวางจําหนายอยางแพรหลาย เราตอง
วางแผนการบรหิารจดัการเพ่ือควบคุมไมใหเกิด
การสัมผัสกับสารอันตราย

 หากเปนไปได ใหเปล่ียนโฟม AFFF
รุนเกาหรือที่ระบุวาเปน โฟม C8 AFFF ที่เก็บ
สาํรองไว เปนโฟมรุนใหมทีป่ลอดภยักวา ถาเปน
ไปไดใหใชโฟมปลอดสารฟลูออรีน (Fluorine
Free Foam) แตในการปฏิบัติงานทางทหาร
สามารถใชโฟมสตูร C6 [โฟมฟลออโรเทโลเมอร
(Fluorotelomer Foam)] ได

 หลีกเล่ียงใชโฟม AFFF ที่มีสวนผสม
สารลดความตึงผวิของน้าํชนดิฟลูออโรคารบอน

ในการฝกดับเพลิง เพ่ือจํากัดการสัมผัสกับนัก
ดับเพลิงและการปนเปอนของสิ่งแวดลอม

 น้ําและโฟมที่ ไหลออกมาจากการ
ฉีดโฟม AFFF ตองกักเก็บไวเพ่ือไมใหถูกปลอย
สูสิ่งแวดลอม ตองปองกันไมใหน้ําจากการฉีด
โฟมไหลเขาไปในทอระบายน้ําเสีย ทอระบาย
น้ําฝน ดิน หรือแหลงน้ํา

 กําจัดโฟมเกาหรือโฟมที่ใชแลวตาม
คําแนะนําของผูผลิต

 สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุก
ครั้งเม่ือปฏิบัติกับโฟม AFFF

 อุปกรณสวนบุคคลที่สัมผัสกับโฟม
AFFF ตองชําระลางตามคําแนะนําของผูผลิต
ทันทีหลังเกิดการสัมผัส

 ไปพบแพทยเม่ือเกิดการสัมผัส สาร
เปอรฟลูออโรอลัคีลส (perfluoroalkyls) สามารถ
ตรวจพบไดในเลือด แตไมใชการตรวจรางกาย
ทั่วไปหรือตรวจประจําป ปริมาณโดยเฉล่ียของ
สาร PFOA และ PFOS ที่ตรวจพบในตัวอยาง
เลือดของประชากรอเมรกัินจากป 2009-2010
คือ 3.07 ไมโครกรัม/ลิตร (µg/L) และ 9.32

ไมโครกรมัตอลิตร (µg/L) ตามลําดับ การสมัผสั
จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในคนที่อาศัยหรือทํางาน
อยูใกลแหลงผลิต ทัง้นี ้คาเฉล่ียของปรมิาณสาร
ทัง้สองชนดิทีพ่บในรางกายของคนงานในโรงงาน
ผลิตโฟมแหงหนึง่ คือ 1,780 ไมโครกรัม/ลิตร
(µg/L) และ 1,320 ไมโครกรมัตอลิตร (µg/L)
ตามลําดับ
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