-1ขอมูลสถานการณเกี่ยวกับ
สาร Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS related compounds
สาร Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS related compounds มีลักษณะเปน
ผงสีขาว เปนสารกลุมเพอรฟลูออโรอัลคิล และโพลีฟลูออโรอัลคิล (Per- and Polyfluoroalkyl substances: PFAS)
ประกอบดวยสายโซคารบอน และฟลูออรีน ทําใหสารกลุม PFASs มีความเสถียรและทนทานตอความรอนและสารเคมี
จึงถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการผลิตโฟมดับเพลิง เปนสารลดแรงตึงผิวในการชุบโลหะ สารทําความสะอาด เคลือบ
และขัดผิว และสารเคลือบพรม กระดาษ หนังและสิ่งทอ เพื่อปองกันน้ําและคราบสกปรก และถูกนํามาใชเปนสารทดแทน
สาร PFOS ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดควบคุมสารดังกลาวเปนวัตถุอันตราย ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Persistant Organic Pollutants
Review Committee: POPRC) สมัยที่ 15 ป 2562 มีมติเสนอแนะใหที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยที่ 10
พิจารณาบรรจุสารดังกลาว ไวในภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาฯ โดยไมมีขอยกเวนพิเศษ ซึ่งมีผลใหภาคีฯ ตองปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่ 3 ดําเนินการเพื่อเลิกใชและกําจัดสารดังกลาวใหหมดไป
1. การบงลักษณะและคุณสมบัติ (Identification and properties)
1.1 การบงลักษณะ (Identification)
ชื่อตามระบบ IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonic acid
CAS number
355-46-4
EC number
206-587-1
สูตรโมเลกุล
C6F13SO2H
สูตรโครงสราง
a) Perfluorohexane sulfonic acid (CAS No: 355-46-4)
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b) Perfluorohexanesulfonyl fluoride (CAS No: 423-50-7) Precursor/start material
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c) Perfluorohexanesulfonate ammonium salt (CAS No: 68259-08-5)
F

F

F

F

F

F

O

F
S

–

NH4+

O

F
F

O

F

F

F

F

d) Perfluorohexanesulfonate potassium salt (CAS No: 3871-99-6)
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-2น้ําหนักโมเลกุล
ชื่อสามัญ

400.11 g/mol
PFHxS
PFHS
Perfluorohexanesulfonic acid;
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid;
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid;
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-;
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid;
Tridecafluorohexanesulfonic acid

(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/2)

1.2 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Chemical and physical properties)
ลักษณะ
= เปนผงสีขาว (Solid white powder)
จุดหลอมเหลว
= 41 °C
จุดเดือด
= 238 - 239 °C
pKA
= -3.45
-3.3±0.5
-5.8±1.3
ความดันไอ
= 58.9 Pa (0.0046 mmHg)
การละลายน้ํา
= 1.4 g/l ที่อุณหภูมิ 20 - 25 °C
คาสัมประสิทธิ์การแบง = -2.38
สวนของอากาศ/น้ํา
Kaw (คา log)
= 5.17
n-Octanol / คา
สัมประสิทธิ์การแบง
สวนน้ํา, Kow (คา log)
คาสัมประสิทธิ์การแบง = 7.55
สวนของ Octanol-air
Koa (คา log)
คาสัมประสิทธิ์การ
= 2.05
แบงตัวของสารอินทรีย 2.40
ในคารบอน/น้ํา Koc
2.31 (range 1.8–2.76)
(คา log) (ความคลองตัว)
(ที่มา: UNEP/POPS/PORC.15/7Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fifteenth meeting)

-32. ผลิตภัณฑและการคา
สาร PFOS, its salts and PFOS-related compounds และ สาร PFHxS, its salts and PFHxS-related
compounds เปนผลิตภัณฑจากสารประกอบหลักทั่วไป คือ สาร Perfluorohexane sulfonyl fluoride (PFHxSF)
ซึ่งอาจถูกเกิดขึ้นจากการ ECF ของ hexanesulfonyl chloride (C6H13SO2Cl + 14 HF  C6F13SO2F + HCl
+ byproducts) โดยใหผลผลิตประมาณ 36% และอาจถูกผลิตขึ้นโดยไมจงใจจากการ ECF ของ octanesulfonyl fluoride
หรือ chloride ซึ่งเปนกระบวนการผลิต Perfluorooctane sulfonyl fluoride: POSF เวนแตจะถูกลบออกจาก POSF
แตจะยังคงอยูใน POSF และทําปฏิกิริยากับสารตั้งตนเพื่อสราง PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds
ซึ่งเปนผลพลอยไดจาก POSF
สาร PFHxS and its salts อาจเกิดจากหลังกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ของการผลิต PFHxSF ที่
อาจทําปฏิกิริยาเพิ่มเติมกับเมธิล (methyl-) หรือเอทิ ลามีน (ethylamine) เพื่อสราง N-methyl หรือ N-ethyl
perfluorohexane sulfonamide (N-MeFHxSA หรือ N-EtFHxSA) ซึ่งตอมาจะทําปฏิกิริยากับเอทิลีนคารบอเนต
(ethylene carbonate) เพื่อใหได N-methyl หรือ N-ethyl perfluorhexane sulfonamido ethanols (N-MeFHxSE
หรือ N-EtFHxSE) อาจใช N-MeFHxSA, N-EtFHxSA, N-MeFHxSE และ N-EtFHxSE เปน สว นประกอบของ
สารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS
ขอมูลการผลิตของสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds สวนใหญเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
มากกวาเชิงปริมาณ อยางไรก็ตามสารดังกลาวมีการผลิตและมีจําหนายในตลาดโลก และสารบางชนิด (CAS No.: 423-50-7;
355-46-4; 3871-99-6; 68259-08-5; 41997-13- 1; 68259-15-4; 34455-03-3) ไดถูกรายงานไปยังระบบแจงการจัด
หมวดหมูและการติดฉลากสินคาคงคลังของสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการผลิตใช และการนําเขาสูตลาดในยุโรป
ทั้งนี้ หลังจากการกําหนดการขึ้นทะเบียนสารที่มีน้ําหนักเกิน 1,000 กิโลกรัม ภายใตกฎหมายของ REACH แตไมมี
การขึ้นทะเบียบของสารที่เกี่ยวของ PFHxS คือ ไมมีการผลิตหรือใชในสหภาพยุโรปที่สูงกวา 1 ตัน นอกจากนี้ ยังมี
ขอสังเกตวา PFHxS, its salts และสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS จํานวนมาก ไดรับการระบุไวในรายการทะเบียน
สารเคมี ร ะดั บ ประเทศหลายรายการ โดยระบุถึงการผลิต การนํา เขา และการใชง านในอดีต ของผลิต ภัณ ฑที่ มี
สารเหลานี้ในอดีต หรืออยางตอเนื่อง
ในอดีต บริษัท 3M นาจะเปนผูผลิต PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds ที่ใหญที่สุดในโลก
โดยมีขอมูลของการผลิตสาร PFHxSF ประมาณ 227 ตัน ในสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1997 และในป ค.ศ. 2000 – 2002
ก็ไดหยุดการผลิตสารดังกลาวไป
ในป ค.ศ. 2016 มีรายงานการผลิตสาร PFOS และ PFHxS ในประเทศจีน แตการผลิตสาร PFOS ไดถูกผลิต
ลดลงอย า งมาก ในป ค.ศ. 2009 สาร PFOS ถูกบรรจุในอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และสาร PFHxS ก็กลายเปน
ผลิตภัณฑใหม เนื่องจากความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
รายงานการวิจัยตลาดการใชงานสําหรับสาร PFHxS (CAS No: 355-46-4) และสาร PFHxSF (CAS No:423-50-7)
เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับแหลงที่ของสาร PFHxS ในสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับขอมูลผลิต และการใชสาร PFHxS, its salts and
related compounds และเนื้อหาในผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคไดรับการรวบรวม จากแหลงขอมูลที่ไดรับการประเมิน
ทั้งหมดรวมทั้ งจากการหารือของผู มีสว นได สวนเสีย เช น ผู ผลิต และผูผลิ ตสิน คาอุ ปโภคบริ โภค พบวา ขาดขอมูล
ที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับระดับการผลิตเชิงปริมาณและคําอธิบายของการใชผลิตภัณฑเฉพาะของสารประกอบ
ที่เกี่ยวของกับ PFHxS นอกจากนี้ยังขาดความเต็มใจจากผูมีสวนไดสวนเสียในการเปดเผยขอมูลดังกลาว นอกจากนี้
คุณภาพของรายงานการวิจัยตลาดยังเปนที่นาสงสัย และไมครอบคลุมถึงผูผลิตทั่วโลก
ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting

-43. การใช (Use)
สาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds มีคุณสมบัติเปนสารลดแรงตึงผิว สามารถปองกัน
พื้นผิวของวัสดุจากน้ํา น้ํามัน และสิ่งสกปรก มีความเสถียรทางความรอน เคมี และความสามารถในการ hydro- and
oleophobicity of the perfluoroalkyl moiety (CnF2n+1-) ซึ่งนิยมนํามาใชเปนสวนผสมในการผลิตสารเคลือบผิว
และใชเคลือบผิวผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสินคาอุปโภคในครัวเรือนหลายชนิด รวมทั้งถูกใชเปนสารทดแทนการใช
สาร PFOS จึงถูกนํามาใชงานในหลายประเภท ดังนี้
3.1 โฟมดับเพลิง ประเภทโฟมสรางฟลมน้ํา (Aqueous Film-Forming Foams: AFFFs)
ในอดีต บริษัท 3M ใชสาร PFHxS ในการผลิตสูตรโฟมสรางฟลมน้ํา (Aqueous Film-Forming Foams: AFFFs)
โดยใช สาร PFHxS หรือสาร PFHS เปนสวนประกอบสําหรับสารประกอบรวมในโฟมดับเพลิง (ขอมูลจากสิทธิบัตรของ
บริษัท 3M และผูผลิตอื่น) โดยจะระบุถึงสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS และ PFOS ในสูตร AFFF วา “ PFOSbased AFFFs” และมีการตรวจสอบสูตร AFFFs ซึ่งบางสวนพบสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS และตรวจพบสาร
PFHxS ที่ 820 ± 140 mg/kg 370 mg/L 500 - 1400 mg/L 20.0 - 1330 mg/L 760 - 1700 mg/L และ 0.2–1025.5
mg/kg นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนในการวัดระดับซีรั่มของนักผจญเพลิง พบวา ระดับของสาร PFHxS มีคาใกลเคียง
หรือสูงกวาสาร PFOS ที่ถูกตรวจพบ และในบางกรณีมีการระบุระดับของสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS ในระดับสูง
ซึ่งมีความเปนไปไดวา AFFFs ที่ใชสาร PFOS ที่มี PFHxS เปนสารประกอบ ไดถูกยกเลิกการใช หลังจากบริษัท 3M หยุด
การผลิตทั่วโลก ในป ค.ศ. 2000 - 2002 แตอาจยั งมีการกักตุนสูตร AFFF ดังกลาวไวทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัท Shanghai
Vatten ไดพัฒนาและทําการคาเกี่ยวกับสารลดแรงตึงผิว PFHxS-related amphoteric สําหรับถังดับเพลิงแบบโฟม
(foam fire-extinguishers)
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting)

3.1.2 การชุบโลหะ (Metal plating)
มีการใชสาร PFHxS, its salts และสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS ในการชุบโลหะเพื่อไมทําใหเกิดฝา
(metal plating as mist suppressants) และพบการใช Potassium salt of PFHxS สําหรับการชุบโลหะ นอกจากนี้
ยังมีการผลิต (รวมถึงการนําเขา) หรือการแปรรูปเกลือของ PFHxS (tridecafluorohexanesulfonic acid, สารประกอบ
2,2'-iminodiethanol (1:1); CAS No: 70225-16-0) เพื่อใชเปนสวนประกอบของ Enchant รวมถึงเปนสารลดแรงตึงผิว
หรือสารระงับการเกิดควันในกระบวนการชุบเพื่อผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting)

3.1.3 สิ่งทอ หนัง และเบาะ (Textile, leather and upholstery)
สาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในสิ่งทอ เพื่อ
ใชปองกัน น้ํา น้ํามัน และสิ่งสกปรกของวัสดุ ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการระบายอากาศได สาร PFHxSrelated compound [N-methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide] ethyl acrylate (CAS No. 67584-57-0)
ถูกใชเปนผลิตภัณฑกันน้ํามัน และน้ํา สําหรับหนัง และสิ่งทอ การใชสาร PFAS ในการผลิตสิ่งทอคิดเปนประมาณ
50% ของการใชสาร PFAS ทั่วโลก
(ที่มา: UNEP/POPS/PORC.15/7Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fifteenth meeting)

3.1.4 สารขัดเงา และสารทําความสะอาด/ซักลาง (Polishing agents and cleaning/washing agents)
สารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS (CAS No: 67584-53-6, [N-Ethyl-N-(tridecafluorohexyl)
sulfonyl] glycine, potassium salt) ถูกใชเปนสารขัดเงา สารทําความสะอาด/ซักลาง อยางนอยระหวาง ป ค.ศ. 2000 - 2015
ในประเทศเดนมารก นอรเวย และแคนนาดา โดยปริมาณการใชถูกระบุวาเปนความลับทางการคา
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting)

-53.1.5 สารเคลือบผิววัสดุ (Coating and impregnation/proofing)
สารประกอบ PFHxS-related compound (CAS No: 67584-61-6, 2-[Methyl[(Tridecafluorohexyl)
Sulfonyl]Amino]Ethyl Methacrylate) ถูกใชเปนสารในการยอม/เคลือบ (impregnation/proofing) เพื่อปองกัน
ความชื้น เชื้อรา ฯลฯ
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting)

3.1.6 การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเซมิคอนดักเตอร
สาร PFHxS ถูกใชแทนสาร PFOS และ PFOA และสารประกอบที่เกี่ยวของ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร
ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีการใชสาร PFHxS (133 - 330 ng/L) รวมกับสาร PFOS (128 - 670 ng/L) แตไมมีขอมูลอื่น ๆ
เกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอรที่ใชสาร PFHxS โดยตรง
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting Risk profile on perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds)

3.2 การใชงานอื่น ๆ (Other uses)
สาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds ถูกนํามาใชงานประเภทอื่น อาทิ สารกําจัดศัตรูพืช
และสั ต ว สารหน ว งไฟ กระดาษ และบรรจุ ภัณ ฑใ นอุ ต สาหกรรมน้ํ ามั น และน้ํ ามั น ไฮดรอลิ ก ยัง มีก ารตรวจพบ
สาร PFHxS ในวัสดุที่สัมผัสอาหาร วัสดุอุดกันรั่ว กาว โฟมที่ใชในงานสถาปตยกรรม และสารเคลือบในการใชงาน
บางชนิดในอาคารและการกอสราง

(ที่มา: UNEP/POPS/PORC.15/7Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fifteenth meeting)

4. การเกิดและการรับสัมผัสสาร PFHxS ในสิ่งแวดลอม (Occurrence and exposure)
4.1 แนวโนมและระดับในสิ่งแวดลอม (Environmental levels and trends)
การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็น วา PFHxS พบไดทั่วไปในสิ่งแวดลอม การศึ กษาจํานวนมาก
ไดรายงานการตรวจพบ PFHxS ในแหลงตาง ๆ เชน น้ําผิวดิน น้ําทะเลลึก น้ําดื่ม น้ําทิ้งจากโรงบําบัดน้ําเสีย ตะกอน
น้ําใตดิน ดิน ชั้นบรรยากาศ ฝุนละออง รวมทั้ง สิ่งมีชีวิต (Biota) และมนุษยทั่วโลก การยอยสลายของสารที่เกี่ยวของ
กับ PFHxS อาจเพิ่มการสัมผัสทั้งหมด การยอยสลายของสารที่เกี่ยวของกับ PFHxS ในการหาปริมาณของสารเหลานี้
จึงมีความทาทาย เนื่องจากมาตรฐานการในการควบคุมยังมีไมเพียงพอ
ปริ ม าณที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ PFHxS ในสิ่ ง แวดล อ มที่ วั ด ได นั้ น พบได ใ นเขตเมื อ งและเขตอุ ต สาหกรรม ทั้ ง ใน
แหลงกําเนิดทางชีวภาพและทางชีวภาพ ในประเทศจีนพบ PFHxS (ตั้งแต 45.9–351 ng/L) ในสารกลุม PFAS ที่พบมากใน
ทะเลสาบไทหู (Taihu Lake) และในแมน้ําที่ไหลผาน ซึ่งแมน้ําถือเปนเสนทางหลักที่ PFHxS ไหลสูทะเลสาบ เนื่องจาก
แมน้ําบางสายสวนใหญเก็บน้ําที่ถูกปลอยจากเมืองใหญ และโรงงานที่เกี่ยวของกับสาร PFHxS ในทองถิ่น มีการตรวจ
พบระดับ PFHxS ในทะเลสาบเพิ่มขึ้นในชวงป 2009 - 2014 ในขณะที่ระดับของ PFOA และ PFOS ยังคงเทาเดิม
ซึ่งอาจเปนขอบงชี้ถึงการใชสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS หรือ PFHxS โดยตรงเพิ่มขึ้น
การศึกษาจํานวนมากไดรายงานการปนเปอนในสิ่งแวดลอมเนื่องจากการใช โฟมดับเพลิงประเภทโฟมสราง
ฟลมน้ํา (Aqueous Film-Forming Foams: AFFFs) โดยใช fluorosurfactants PFHxS และสารประกอบที่เกี่ยวของ
กับ PFHxS ที่ อาจพบไดในโฟมเหลานี้ ไมวาจะเปน การปนเปอนโดยไมไดจ งใจ เนื่องจากการใช PFOS หรื อ
เปนสวนผสมที่เพิ่มโดยเจตนา ซึ่งมักอยูในรูปของอนุพันธของ perfluorohexane sulfonamide (FHxSA) ในแคนาดา
พบ PFHxS ในแหลงกําเนิดที่หลากหลาย รวมถึงน้ําผิวดินในเมืองและในชนบท อากาศ น้ําในมหาสมุทรอารกติก และ
ตะกอน (ความถี่ต่ํา) ในบริเวณที่ไดรับผลกระทบและไมไดรับผลกระทบจากการปนเปอนจาก AFFF ตรวจพบสาร PFHxS
ในน้ําใตดิน และผิวน้ําใกลกับสนามบิน และโรงงานชุบโลหะ ในน้ําผิวดินในบริเวณใกลเคียงกับโรงบําบัดน้ําเสียและ
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(0.3–25 pg/L) ในน้ําฝนที่ผานการกรอง ซึ่งนาจะเกิดจากการเคลื่อนยายของสารตั้งตนในชั้นบรรยากาศ
จากการศึกษาการรับสัมผัสในพื้นที่จํากัด (เชน กองหิมะ น้ําที่ละลายจากน้ําแข็ง) พบวา อาจเปนผลมาจากการ
เคลื่อนยายในสิ่งแวดลอมในระยะไกล ตัวอยางเชน มีการตรวจพบ PFHxS ในกองหิมะในพื้นที่หางไกลทางตอนเหนือ
ของสวีเดน ในพื้นผิวหิมะ และน้ํา ที่เมืองสฟาลบาร ประเทศนอรเวย และในทะเลอารกติก และผิวน้ําในแอนตารกติก
นอกจากนี้ การศึ ก ษาสารกลุม PFAS รายงานวา PFHxS พบในความเข ม ข น สู ง ที่ สุ ดในหมี ขั้ ว โลก
ในทํานองเดียวกันสําหรับหมีขั้วโลก จากอาวฮัดสัน (Hudson Bay) ประเทศแคนาดา PFHxS เปนอันดับสองรองจาก
PFOS ทีพ่ บความเขมขนในตับ ในพลาสมาจากหมีขั้วโลกที่เมืองสฟาลบาร ประเทศนอรเวย มีระดับ PFHxS อยูในชวง
4.9 - 70 ng/g/น้ําหนักเปยก ในชวงป 2000 -2014 ซึ่งความเขมขนในหมีขั้วโลกที่พบ ใกลเคียงกับที่รายงานของ
มนุษย ที่อาศั ยอยู ใกลกับโรงงานผลิต ฟลูออโรเคมีในประเทศจีน (ซึ่ งในทางกลับกั นเปน ลําดั บความสําคัญที่สู งกว า
ประชากรทั่วไปในจีน) ทั้งนี้ ความเขมขนของ PFHxS ในแถบขั้วโลกลดลงอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2003 - 2009
(-8.8% อยูในชวง 12.5% ถึง -4.8% ในชวงความเชื่อมั่น 95%) ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 2009 - 2014
อยูที่ +5% แมวาจะไมมีนัยสําคัญภายใน 95% ของชวงความเชื่อมั่น การเปลี่ยนแปลงรายปจะแตกตางกันระหวาง
-1% ตอปถึง + 11% ตอป ภายในชวงความเชื่อมั่น 95% นอกจากนี้ ยังพบวา ความเขมขนของ PFAS ที่ลดลง
อยางรวดเร็วหลังจาก C6-8 perfluoroalkyl sulfonates คอย ๆ หมดไป เนื่องจากการเคลื่อนยายทางอากาศของ
สารตั้งตนที่ระเหยลดลง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของระดับ PFHxS เมื่อเร็ว ๆ นี้นาจะเกิดจากการเคลื่อนยายในมหาสมุทร
ชาลงของ PFAS อยางไรก็ตาม การศึกษาระดับ PFHxS ในอากาศอารกติกของนอรเวย พบวา มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ (<0.007–2.2 pg / m3; p<0.006) ไดรับการตรวจพบในชวงป 2009 - 2015 และผลลัพธเหลานี้
สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของระดับหมีขั้วโลกที่สังเกตได ในการศึกษาระดับของ PFHxS ในตับของสุนัขจิ้งจอกอารกติก
(Arctic foxes) ที่เก็บในชวงป 1997 - 2014 อยูในชวง <0.05–139 ng/g/น้ําหนักเปยก ความเขมขนของ PFHxS
ของสุนัขจิ้งจอกอารกติกลดลง 11% ตอป ตั้งแตป 2002 - 2014 และการเปลี่ยนแปลงรายปที่มีความนาจะเปน 95%
อยูระหวาง -17% ถึง -5% แนวโนม PFHxS ของหมีขั้วโลกและสุนัขจิ้งจอกอารกติก มีความคลายคลึงกันในกอนหนานี้
และหลังจากที่พวกมันไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร และการกินอาหารที่เพียงพอ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพภูมิอากาศ สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมที่แทจริงในสัตว และสะทอนใหเห็นถึงสายใยอาหารของพวกมัน
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาความเขมขนของ PFAS ในหมีขั้วโลกและสุนัขจิ้งจอกอารกติกสวนใหญไดรับผลกระทบ
จากการปลดปลอยมลพิษ มีการศึกษาในหมีขั้วโลกจาก 5 แหง ในแถบหนาวเย็นของอเมริกาเหนือ และ 2 แหง ในแถบ
หนาวเย็นของยุโรป และกรีนแลนด และมีการตรวจพบ PFHxS ในหมีขั้วโลกในทุกพื้นที่ที่ทําการศึกษา โดยพื้นที่เมือง
สฟาลบาร ประเทศนอรเวย ในแถบหนาวเย็นของยุโรป พบความเขมขนเฉลี่ย 2,940 ng/g (ในชวง 2,260 - 4,430 ng/g/น้ําหนัก)
ในตับของหมีขั้วโลก ซึ่งเปนความเขมขนสูงสุดของ PFHxS ที่มีรายงานในหมีขั้วโลก ในการเก็บตัวอยางของหมีขั้วโลก
ในป 2006 จากการศึกษาการกระจายในเนื้อเยื่อพบวาระดับของ PFHxS สูงสุดใน ตับ (30.9 ± 2.1 ng/g) และ เลือด
(18.0 ± 1.1 ng/g) สวนความเขมขนในสมอง กลามเนื้อ และไขมัน มีระดับที่ใกลเคียงกัน (1.37 ± 0.10; 1.87 ± 0.1;
1.55 ± 0.20 ng/g ตามลําดับ) โดยพบวา PFHxS มีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญในเพศหญิง ซึ่งผูที่ทําการศึกษาไดระบุวา
อาจเกิดจากการกระจายเพศที่ไมสม่ําเสมอ (ชาย 14 และหญิง 6 คน) และการศึกษาในเพศหญิงมีจํานวนจํากัด ทั้งนี้
ในการศึกษาเพิ่มเติม ยังตรวจพบ PFHxS ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4 Additional information on perfluorohexane sulfonic acid (CAS No: 355-46-4, PFHxS), its
salts and PFHxS-related compounds)

การศึกษาจํานวนหนึ่งไดรายงานแนวโนมเวลาสําหรับ PFHxS ในสายพันธุ และแหลงกําเนิดตาง ๆ อยางไรก็ตาม
มีความคลาดเคลื่อนบางประการในขอมูลเหลานี้และแนวโนมเพิ่มขึ้นลดลง และไมมีนัยสําคัญใด ๆ ในการทบทวน
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ที่กลาวไวในขางตน แนวโนมของ PFHxS ในหมีขั้วโลกในแถบหนาวเย็นของยุโรป (เมืองสฟาลบารประเทศนอรเวย)
มีการเปลี่ ยนแปลงปล ะ 5% (แม วา จะไม มีนัยสําคัญที่ 95% ของชว งความเชื่อมั่น ก็ตาม) ในชว งป 2010 - 2014
แนวโนมของสุนั ขจิ้งจอกอารกติกจากพื้น ที่เดีย วกัน มีแนวโนมที่กําลังลดลง ดังนั้น แนวโนมในปจ จุบันมั กขึ้นอยูกับ
แหลงที่มาของการปลดปลอย แหลงอาหาร (บนบก ทางทะเล) และที่ตั้ง (ในเมืองชนบท) ทามกลางปจจัยอื่น ๆ
4.2 การรับสัมผัสในมนุษย (Human exposure)
เสนทางการรับสัมผัสสําหรับสารกลุม PFAS รวมถึง PFHxS ประกอบดวย ฝุนภายในอาคาร อาหาร น้ําดื่ม และ
อากาศในรม และกลางแจง PFHxS PFOS และ PFOA เปนสารกลุม PFAS ที่ถูกตรวจพบบอยที่สุดในตัวอยางเลือดของ
ประชากรทั่วโลก และยังพบในเลือกจากสายสะดือและน้ํานมมารดา ซึ่ง PFHxS ถูกถายปยังทารกในครรภผานทางรกในคน
และถูกขับออกมาทางน้ํานม ปจจัยของรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีสวนทําใหเกิดการรับสัมผัสสาร จากการบริโภคอาหาร
ที่เขาไมโครเวฟ และความถี่ต่ําในการกําจัดฝุนภายในอาคารโดยการดูดฝุน มีความเกี่ยวของกับระดับ PFHxS และ
สารกลุม PFAS อื่น ๆ ในซีรั่มที่สูงขึ้นตลอดจนการใชเครื่องครัวประเภทเทฟลอน (Teflon) (Polytetrafluoroethylene:
PTFE) และอาหารแชแข็ง (preheated packaged foods) รวมถึงการใชสารปองกันคราบสกปรกในพรมที่เพิ่มขึ้น
งานวิจัยจํานวนหนึ่งรายงานวาพบการปนเปอนของ PFHxS ในอาหาร

(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4 Additional information on perfluorohexane sulfonic acid (CAS No: 355-46-4, PFHxS), its salts and
PFHxS-related compounds)

ในการศึกษาของประเทศสวีเดน พบวา ในชวงป 1999 - 2010 การลดลงของรับสัมผัสในอาหารของมนุษย
ลดลง จากการสังเกต (ตั้งแต 55 - 20 pg/kg/น้ําหนักตัว/วัน) โดยพบวา ไข และปลา มีสวนทําใหมนุษยไดรับ PFHxS
ในอาหารมากที่สุด ในการศึกษาของประเทศเนเธอรแลนด พบวา กลุมสัตวน้ําที่มีเปลือกแข็ง (Crustaceans) ปลาที่มี
ไขมันต่ํา (Lean fish) แปง และเนย (44, 23, 18 และ 16 pg/g (น้ําหนักแหง) ตามลําดับ) มีการปนเปอน PFHxS ใน
ระดับสูง และปลาที่มีไขมันสูง (Fatty fish) อุตสาหกรรมน้ํามัน ผลิตภัณฑเบเกอรี่ และไก มีการปนเปอน PFHxS ใน
ระดับต่ํา (<10 pg/g (น้ําหนักแหง)) ในตัวอยางอาหารมนุษยจํานวน 2,948 รายการ ในยุโรปมีการระบุปริมาณ PFHxS
ที่พบในตัวอยางอาหาร คิดเปนจากผัก (2%) ผลไม (21%) เนื้อสัตว (1%) ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ (2%) และน้ําดื่ม (12%)
โครงการ PERFluorinated Organics in Our Diet: PERFOOD ไดพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได เปนเครื่องอางอิงในการกําหนด PFAS รวมไปถึง PFHxS ในรายการอาหาร และคํานวณปริมาณการ
บริโภคอาหาร ในยุโรปที่แตกตางกันซึ่งมีตั้งแต 35 ถึง 105 pg/kg (น้ําหนักตัว)/วัน สําหรับผูใหญ และ 69 ถึง 329
pg/kg (น้ํ าหนั กตัว )/วั น (ค า ประมาณเฉลี่ย ) สําหรับ เด็ก ผลการศึกษาจาก Northern-Norway Mother-Child
Contaminant Cohort Study (2007–2009) พบวา ผูบริโภคเนื้อสัตว (consumers of game) จํานวนมากมีระดับ
PFHxS สูงขึ้นโดยมีความแตกตาง 20% ระหวางกลุมที่บริโภคสูงสุดและต่ําสุด การศึกษาโดยใชขอมูลจากการสํารวจ
การตรวจสุขภาพและโภชนาการแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NHANES) ในป 2013 - 2014 ในเด็กอายุ 3 -11 ป พบวา
ระดับ PFHxS ในซีรัมที่สูงขึ้นมีความสัมพันธกับการบริโภคผลไมและน้ําผลไม
จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลียสําหรับ PFHxS ในอาหาร และตัวอยางน้ําในธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญ
มาจากสถานที่พบการปนเปอน โดยพบการปนเปอนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเนื้อวัว (13.31 µg/kg) เนื้อกระตาย เนื้อ
กระตาย(4.94 µg/kg) และไข (4.27 µg/kg) และอาหารอื่น ๆ ที่มีความเขมขนสูง ไดแก กลุมสัตวน้ําที่มีเปลือกแข็ง ตับ
ปลา และเนื้อแกะ (Food Standards Australia New Zealand)
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ที่สุ ด ของ PFAS สํ าหรับ มนุ ษย การศึ กษาการตรวจสอบทางชีว ภาพของมนุษยส รุป ไดวาการสัมผัส กับ PFHxS
(และ PFAS อื่น ๆ ) ผานน้ําดื่มอาจทําใหระดับซีรั่มในเลือดสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกลุมที่ไมไดรับสัมผัสสาร (จากการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวีเดน และอิตาลี) ในประเทศสวีเดน การรับสัมผัสสาร PFHxS ผานน้ําดื่มนําไปสูระดับซีรั่ม
ในเลือดที่สูงขึ้น 180 เทา เมื่อเทียบกับกลุมอางอิง โดยเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2014 สํานักงานอาหารแหงชาติสวีเดน
(Swedish National Food Agency: NFA) ไดทําการสํารวจน้ําดื่มในสวีเดน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ประชากรสวีเดน
1 ใน 3 หรือ 3.6 ลานคน ไดรับน้ําดื่มจากแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบจาก PFAS รวมถึง PFHxS ในป 2010 - 2015
มีการตรวจพบ PFHxS ในน้ําดื่มใน 23 รัฐของสหรัฐอเมริกาในบรรดาระบบประปา 134 แหงที่ใหบริการผูคน 5.5 ลานคน
(ฐานขอมูลน้ําประปาของ EWG) และตรวจพบ PFHxS มากกวา 200 ตัวอยางจาก 5,000 ระบบน้ําสาธารณะที่ทําการ
คัดกรองสําหรับ PFAS ในสหรัฐอเมริกา
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4 Additional information on perfluorohexane sulfonic acid (CAS No: 355-46-4, PFHxS), its salts and
PFHxS-related compounds)

การรับสัมผัสอาจเกิดขึ้นจากอากาศภายในอาคาร โดยสวนใหญเกิดจากฝุนละออง ในครัวเรือนแคนาดารักษาพรม
โดยใชสเปรยเคลือบเบาะและปองกันคราบสกปรกภายในบาน (ScotchgardTM) เปนประจําในชวง 20 ปที่ผานมา โดย
พรมในหองครอบครัวถูกพบวา มี PFHxS ~ 3000 ng/g และระดับเลือดในครอบครัว แตกตางกันตั้งแต 27.3–423 ng/ml
และพบวา ในเด็กที่มีอายุนอยที่สุด จะมีระดับความเขมขนสูงที่สุด การศึกษาของแคนาดา ไดแสดงคามัธยฐานของฝุนจาก
สภาพแวดลอมภายในอาคารที่ 23.1 ng/g ในขณะที่ตรวจพบ 45.5 ng/g ในบานและศูนยรับเลี้ยงเด็กในสหรัฐอเมริกา และ
พบระดับ PFHxS ในฝุนจากศูนยเฟอรนิเจอรและโรงแรมในนอรเวยอยูระหวาง 1,600 ถึง 2,300 ng/g โดย PFHxS
เปนสารกลุม PFAS ที่โดดเดนในตัวอยางรวมกับ 6: 2 diPAP ซึ่งพบในระดับที่สูงใกลเคียงกันในชวง 330–3,300 ng/g
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4 Additional information on perfluorohexane sulfonic acid (CAS No: 355-46-4, PFHxS), its salts and PFHxSrelated compounds)

การตรวจพบ PFHxS ในมนุษยทั่วโลก โดยตรวจพบระดับสูง (1,790 µg/l ของซีรั่มในเลือด) ในผูที่บริโภค
น้ําดื่มที่ปนเปอน PFHxS พบระดับในซีรั่มมีตั้งแต <1–1790 µg/l และอัตราการตรวจพบ PFHxS สูงกวา 98% ใน
หญิงตั้งครรภในกลุมประชากรที่ใน เซี่ยงไฮ นอรเวยทางตอนเหนือ กรีนแลนด และเดนมารก โดยตรวจพบ PFHxS
ในทุกตัวอยางของมารดา และสายสะดือ เลือด และพลาสมา ในการศึกษาผูหญิง และเด็กแรกเกิด (n = 7) จากรัสเซีย
ซึ่งจะพบความแตกตางทางเพศที่ชัดเจน สําหรับการกําจัดในผูหญิงอายุระหวาง 15 - 50 ป มีประสิทธิภาพมากกวา
ผูชายในการขับถาย PFHxS โดยมีครึ่งชีวิต 4.7 และ 7.4 ปตามลําดับ
ในทารก ยังสามารถรับสัมผัสสาร PFHxS ผานทางน้ํานมมารดา แตอยางไรก็ตามการเคลื่อนยายจากเลือดของมารดา
ไปยังน้ํานมมารดา ของสาร PFHxS มีความสามารถนอยกวาเมื่อเทียบกับสาร PFOS และหลังจาก 6 เดือนแรก
ระดับความเขมขนของซีรั่มในทารกเพิ่มขึ้น 4 - 3.5 เทาของ PFOS และ PFHxS ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเลือดจาก
สายสะดือ มีการตรวจพบ PFHxS ในน้ํานมมารดามากกวา 70% ที่ทําการวิเคราะหในประเทศญี่ปุน มาเลเซีย ที่
ความเขมขนเฉลี่ยตั้งแต 6.45 (มาเลเซีย) - 15.8 (ฟลิปปนส) pg / ml และในการศึกษาอื่น ๆ มีรายงานระดับตั้งแต
<0.005 ถึง 0.3 ug /l
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โดยมีการเปรียบเทียบความเขมขนของซีรั่มของมารดาที่ใหนมบุตร และไมไดใหนมบุตร แสดงใหเห็นวาการใหนมบุตร
ชวยลดความเขมขนของ PFHxS, PFOS และ PFOA ในซีรัมของมารดาไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาพบวา
สามารถลดปริมาณของสาร PFOS และ PFOA ได 3% และ 1% สําหรับ PFHxS ตอเดือน ในซีรั่มของมารดาที่ใหนมบุตร
ในการศึกษาการติดตาม ของสวีเดนไดวิเคราะห PFHxS ในน้ํานมมารดา จากตัวอยางในเมืองสตอกโฮลม และโกเธนเบิรก
พบวา ในสตอกโฮลมความเขมขนของ PFHxS (มีชวง pg/ml ต่ํา) มีการเพิ่มขึ้นในชาวง 1972 - 2015 แมว า
จะพิ จารณาในชว ง 10 ป ที่ผานมา ทั้งในสตอกโฮลม และโกเธนเบิรก ได ตรวจพบ PFHxS ในเด็กอายุ 3–11 ป
จาก NHANES ในป 2013 - 2014 ที่ความเขมขนใกลเคียงกับในวัยรุนและผูใหญ สิ่งนี้ชี้ใหเห็นถึงการสัมผัสกับ PFHxS
หรือสารตั้งตนกับประชากรในสหรัฐอเมริกา และเด็กอายุ 3 - 11 ป ซึ่งสวนใหญเกิดหลังจากยกเลิกการใช PFOS
ในสหรัฐอเมริกา ในป 2002
ในการศึกษาแนวโนมชั่วคราวของ PFAS ที่แตกตางกันในซีรั่มของผูหญิงที่คลอดครรภแรก (primiparous
women) ในเมืองอุปซอลา (Uppsala) ประเทศสวีเดน พบวาระดับ PFHxS ในซีรั่มเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญระหวางป
1996 - 2010 (8.3% / ป) โดยความเขมขนในป 2010 อยูที่ประมาณ 6.5 ng/ml พบเวลาเพิ่มขึ้นเปนสองเทา 11.7 ป
สําหรับกลุมตัวอยางเดียวกันกับกลุมตัวอยางตั้งแตป 1997-2012 สําหรับ PFHxS มีการสังเกตแนวโนมการลดลง
อยางมีนัยสําคัญสําหรับ PFOS เชิงเสนเทียบกับเชิงเสน + แบบแยกแขนงในชวงเวลานั้น แตมีเพียงการลดลงที่ไมมี
นัยสําคัญสําหรับ PFHxS ตอมาพบวาเกิดจากการปนเปอนในน้ําดื่มที่มาจากการใช โฟมดับเพลิงประเภทโฟมสรางฟลมน้ํา
ในสนามบินทหารที่ถูกปด โดยมีระดับ ของ PFHxS ในพื้นดิน น้ําดื่ม แตกตางกันไปตั้งแต 16 ng/l (น้ําเขาสนามบิน)
ถึง 690 ng/l (น้ําออกจากสนามบิน) และความเขมขนในบอน้ํารวมคือ 83 ng/l
ในการศึกษาการตรวจสอบทางชีวภาพของมนุษยเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเมือง Ronneby ในสวีเดน ผูคนไดรับสัมผัส
สาร PFAS ในระดับสูงผานทางน้ําดื่ม รวมถึง PFHxS (1,700 ng/l ในป 2013) จากสนามบินทหารบริเวณใกลเคียง
และระดับของ PFHxS สูงที่สุดเทาที่เคยมีรายงานมาในสวีเดน (277 ng/ml ในชวง 12 - 1,660)
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ PFHxS ยังพบในตัวอยางซีรั่มจากประเทศนอรเวย ระดับซีรั่มในผูชาย (อายุ 40-50 ป)
สําหรับ PFHxS เพิ่มขึ้นจากป 1976 ถึงตนป 1990 โดยที่ระดับคงที่จนถึงป 2006 ความเขมขนของ PFHxS อยูระหวาง
ระดับต่ําสุดที่ 0.1 µg/l ในป 1977 และสูงสุดที่ 3.4 µg/l ในป 2000 และความเขมขนเทากับ 1.4 µg/l ในป 2006
พบการลดลง 61% สําหรับความเขมขนของคาเฉลี่ยทางเรขาคณิตตามอายุ และเพศของ PFHxS ระหวางป 2000 - 2001
ถึงป 2015 ในผูบริจาคโลหิต และไมพบการลดลงของระดับ PFHxS ในซีรั่มในสตรีชาวแคลิฟอรเนียอายุ 50 - 80 ป
ในชวงป 2011 ถึงป 2015 เมื่อเทียบกับ PFAS อื่น ๆ ที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ในการศึกษาระยะยาวของผูชาย
ที่ดําเนินการในภาคเหนือของนอรเวยความเขมขนของ PFOS และ PFOA สูงที่สุดในชวงป 1994 - 2001 ตามลําดับ
ในขณะที่ระดับ PFHxS เพิ่มขึ้นในป 2001 และไมลดลงในระหวางป 2001 ถึง 2007
ในการศึกษาการกระจายของเลือดจากทารกแรกเกิด ในเมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกาตั้งแตป 1997 - 2007
พบวา ระดับ PFHxS เพิ่มขึ้นและสูงสุดในป 2000 และลดระดับลง สวนระดับของ PFOS และ PFOSA ลดลงต่ํากวา
ระดับในป 1997
ในการทบทวนอย า งเป น ระบบยั ง ไม ร วมข อ มู ล จากการสั ม ผั ส จากอาชี พ และหรื อ ประชากรที่ สั ม ผั ส กั บ
แหลงกําเนิด เชน น้ําดื่มที่ปนเปอนความเขมขนของ PFOS, PFDS และ PFOA ในมนุษย โดยทั่วไปจะลดลงและ
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มนุษยในอดีตโดยใชขอมูลการตรวจสอบทางชีวภาพในซีรั่มจากสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย โดยใชแบบจําลอง
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetic) ของประชากรพบวา PFOS และ PFOA ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
แตไมพบแนวโนมของ PFHxS นอกจากนี้ความเขมขนของ PFHxS ในซีรั่มยังเปนไปตามรูปแบบอายุที่แตกตาง
จาก PFOS ซึ่งบงชี้วาการสัมผัสกับ PFHxS ทั่วโลกยังคงดําเนินอยูและไมไดลดลงอยางมีนัยสําคัญตั้งแตตนป 2000
การรับสัมผัสสารจากการทํางานอาจทําใหระดับ PFHxS ในเลือดสูงขึ้น จากการศึกษาพบวา ระดับ PFOS
และ PFHxS ในซีรั่มของนักผจญเพลิงอยูในชวง 92–343 และ 49–326 ng/ml ตามลําดับ (ในขณะที่กลุมควบคุมมี
PFOS และ PFHxS 1 - 40 และ 0.2 - 22 ng/ml ตามลําดับ) ในโรงงานผลิตสารฟลูออโรเคมีของจีน สําหรับ
สารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFOS พบวาฝุนในรม (67.3%) และอาหาร (31.6%) เปนแหลงที่ใหญที่สุดในการรับสัมผัส
สาร PFHxS ของมนุษย และความเขมขนเฉลี่ย PFHxS ของน้ําดื่มเทากับ 0.80 ng/l ความเขมขนของ PFHxS ในซีรั่ม
อยูในชวง 12.8–10,546 ng/ml และระดับฝุนในอาคารอยูระหวาง nd-257201 ng/g (คาเฉลี่ย = 15,726)
ในการศึกษาอื่น ๆ ของโรงงานผลิตฟลูออโรเคมีในเขตเดียวกัน พบวาความเขมขนของ PFHxS ในซีรั่มของ
สมาชิกในครอบครัวของคนงานอยูในชวง 4.33-3,164 ng/ml โดยฝุนในที่อยูอาศัยที่เชื่อมตอกับโรงงานมี PFHxS
อยูในชวง 0.44 ถึง 708 ng/g ซึ่งสูงกวา ผูที่อาศัยในพื้นที่ปลูกอยางมีนัยสําคัญ PFHxS ถูกพบในการแพรกระจาย
ในอาหารในชวง 0.067 - 0.448 ng/g/ww และน้ําดื่ม PFHxS ตั้งแต nd - 3.2 ng/l และการศึกษาความเขมขนของ
PFHxS ในซีรัมของคนงานอยูในชวง <LOD ถึง 19,837 ng / mL (มัธยฐาน = 764 ng / mL) ระดับ PFHxS ในซีรั่ม
ในผูปฏิบัติงานที่ไดรับสาร แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยมีความเขมขนในปสสาวะอยูระหวาง
<LOD – 77.1 ng / mL (มัธยฐาน = 1.7 ng/ml)
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting Risk profile on perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds)

-115. การศึกษาความเปนพิษ
5.1 ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา และนก (Toxicity to aquatic organisms and birds)
ขอมูลความเปนพิษตอระบบนิเวศของสาร PFHxS ยังไมครอบคลุมถึงความเปนพิษในปลา จากผลการวิจัยที่มี
อยูสําหรับสาร Perfluorinated acids อื่น ๆ บงชี้วาความเปนพิษจะเพิ่มขึ้นเมื่อคารบอน (Carbon) มีความยาว
เพิ่ ม ขึ้ น และซั ล โฟเนต (Sulfonates) มี ฤ ทธิ์ ม ากกว า คาร บ อกซิ เ ลต (Carboxylates) ผลการวิ จั ย ที่ มี อ ยู ข อง
Perfluorinated acids ที่ไมใชสาร PFHxS บงชี้วา ความเปนพิษของสารกลุมนี้คือความเปนพิษแบบเรื้อรัง ดูการตัดผาน
จาก C4 และ C8-homologes (PFBS และ PFOS) อาจบงบอกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับ PFHxS
ขอมูลความเปนพิษของปลาที่มีอยู สําหรับ C8 homologue, PFOS บงชี้ถึงความเปนไปไดในการเพิ่มอัตราการตาย
ในรุนลูก เมื่อรุนแมสัมผัสกับความเขมขนต่ําถึง 0.01 mg/L แมวา PFBS จะแสดงใหเห็นวากอใหเกิดความเปนพิษ
เฉียบพลันตอปลาจะมีระดับต่ํา แตยังพบวา PFBS กอใหเกิดความผิดปกติของระบบตอมไทรอยดในสัตวทะเลหลายชั่วอายุ
การไดรับ PFBS (0, 1.0, 2.9 และ 9.5 µg/L) มาจากไข F0 จนถึงวัยเจริญพันธุในขณะที่ F1 และ F2 ไมไดรับการสัมผัส
น้ําหนักตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญสําหรับปลา F0 ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่สัมผัสปริมาณ 2.9 µg/L และ 9.5 µg/L
เปนเวลา 6 เดือนและในเพศเมีย F0 พลาสมาระดับ T3 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (41%) ในกลุม 9.5 µg/L ในลูกน้ํา F1
พบว า T3 เพิ่ มขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในกลุ ม 1 µg/L การฟ กไข ลาช าควบคูไ ปกั บ การเพิ่ มระดับ T3 ในตั ว อ อ น F1
นอกจากนี้การหยุดชะงักของ F2 larvae TH ยังแสดงดวยระดับ T4 ที่เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในกลุม 9.5 µg/L)
จากการสั ง เกตพบว า การได รั บ พลั ง งานจากการเปลี่ ย นแปลง ทํ า ให ก ารแสดงออกของยี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
TH (deiodinase 1 และตอมไทรอยดที่จับกับโกลบูลิน) เพิ่มขึ้น
ในการทดสอบวงจรชีวิตแบบเรื้อรังโดยใชความเขมขนเพียงเล็กนอยของ PFOS ในชวง 1 ถึง 100 µg /L
คา Chironomid Chironomus tentans EC 50 อยูที่ ~ 95 µg /L สําหรับจุดสิ้นสุดการรอดชีวิต การเติบโต และการเกิด
โดย 2 – 3 รายการที่มีขนาดต่ํากวาในรายงานสําหรับสิ่งมีชีวิตในน้ําอื่น ๆ สิ่งนี้อาจสะทอนถึงผลกระทบตอฮีโมโกลบิน
เนื่องจากตัวออนคอย ๆ ซีดลง จากการสูญเสียสีที่เกี่ยวของกับฮีโมโกลบิน ซึ่งจุลินทรียและสาหรายในระบบนิเวศทางน้ํา
อาจไดรับผลกระทบจากผลกระทบของเยื่อหุมเซลลจาก PFAS ในสิ่งแวดลอม และพบความสามารถในการซึมผาน
ของเมมเบรนที่เพิ่มขึ้น และการตอบสนองตอการรับรู quorum (ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเริ่มตนของการตอบสนอง
ของแบคทีเรีย เชน biofilm สารพิษ หรือการผลิตยาปฏิชีวนะ) ในกลุมแบคทีเรียที่ไดรับสัมผัสกับสาร PFBS PFHxS
หรือ PFOS และพบรูปแบบการเพิ่มความแข็งแรงดวยความยาวของพันธะเพิ่มขึ้น โดย PFHxS พบการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญที่ 50 mg/L แตสําหรับ PFOS พบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่ 0.3 mg/L
ผลการศึกษายอยของ PFHxS ตอสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในระดับสิ่งแวดลอม การศึกษาในกบเสือดาวเหนือ
(Northern leopard frog) (n = 36 x 2 ตัวจําลอง) ถูกสัมผัสกับสาร PFHxS, PFOS, PFOA หรือ 6: 2
fluorotelomer sulfonate (6: 2 FTS) ในระดับความเขมขน 0 10 100 และ 1,000 µg/L เปนเวลา 40 วัน พบวา
การรอดชีวิตสูงกวา 90% แมวาสาร PFOS จะแสดงคาปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ (Bioconcentration factor: BCF)
ที่สูงกวา (2 รายการมีขนาดที่สูงกวา) สารประกอบทดสอบอื่น ๆ ในการศึกษานี้ แตสาร PFHxS มีศักยภาพมากกวา
สําหรับจุดสิ้นสุด (ระยะ gosner ในการพัฒนาและความยาวจากจมูกถึงชองขับถายของกบ) ในวันที่ 40 พบว า
มีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับทุกปริมาณของ PFHxS ที่ทดสอบ และ PFOS สองปริมาณสูงสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาสารกลุม
PFAS ทั้งหมดมีแนวโนมที่จะชะลอการพัฒนาของกบ
การศึกษาเกี่ยวกับกบเล็บแอฟริกัน (African clawed frog) ไดบงชี้ถึงศักยภาพในการขัดขวางตอมไรทอ
เมื่อทดสอบ PFBS และ PFOS ที่ความเขมขน 0 0.1 1 100 และ 1,000 µg/ L จากระยะ 46/47 ถึง 2 เดือนหลัง
การเปลี่ยนแปลง PFOS ที่ใชในการศึกษานี้มีความบริสุทธิ์ 98% และตรวจพบระดับ PFHxS ในชวง 3.4–4.8 และ

-1218.1 - 42.6 µg /L ในน้ําดวย PFOS 100 และ 1,000 µg/L ตามลําดับ อยางไรก็ตามนาจะคาดไดวา ผลกระทบของ
PFOS ที่สังเกตได คือ การรอดชีวิตเกิน 85% สําหรับการศึกษาทั้งหมด และไมพบวามีน้ําหนักตัวลดลง หลังจากไดรับสาร
เปนเวลา 4 เดือน ทั้ง PFOS และ PFBS สนับสนุนการแสดงออกของตัวรับฮอรโมนเอสโตรเจน และแอนโดรเจนในสมอง
และตัวรับฮอรโมนเอสโตรเจนในตับจากระดับการสัมผัส 0.1 µg/L เปนเวลา 2 เดือน และความบกพรองของตับและ
เนื้อเยื่อ (การเสื่อมของตับ การเจริญเติบโตมากเกินไปของตับ และการเพิ่มขึ้นของ sinusoids ในเลือด) ที่ความเขมขน
สูง (100 - 1000 µg / L) สําหรับทั้ง PFOS และ PFBS อยางไรก็ตามไมพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตับ PFOS
ที่ความเขมขน 1 100 และ 1,000 µg/L ทําใหเกิดสเปอรมาโตโกเนียเสื่อม ในขณะที่ไมพบผลกระทบดังกลาว
สําหรับ PFBS จากการตัดผานของ C4 และ C8-homologes (PFBS และ PFOS) อาจบงบอกถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับ PFHxS
การศึ กษาในนกแสดงให เห็ นว า PFHxS มี ผลต อการเดิ นทางของฮอร โมนไทรอยด และยี นที่ เกี่ ยวข องกั บ
การพัฒนาเซลลประสาทที่ 8.9 ถึง 38,000 ng/g จากการฉีดไขที่ความเขมขนของผลต่ําสุดที่สังเกตได (Lowest Observed
Effect Concentration :LOEC) คือ 890 ng ของ PFHxS/g พบคาน้ําหนักเมื่อหยานม (Weaning Weigh: WW) สําหรับ
การพัฒนาตัวออนของไกเลคฮอน (Leghorn Chicken) (ปราศจากพลาสมา T4) ระดับ T4 ที่ปราศจากพลาสมาลดลง
ในลักษณะที่ขึ้นอยูกับปริมาณในตัวออนที่สัมผัสกับ PFHxS จาก 8.9 ng/g โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่เกิดขึ้นที่ 890 ng/g พบผลตอการแสดงออกของยีนในการเพาะเลี้ยงเซลลประสาทหลักของนกในชวงความเขมขน 0.1-10 µM
นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธเชิงลบระหวาง PFHxS ในพลาสมา และอัตราสวนทั้งหมด T3/ปราศจากฮอรโมนไทรอยด
T3 ของนกทะเลในอารกติก
5.2 ความเปนพิษในสัตวฟนแทะที่เกี่ยวของกับมนุษย (Toxicity in rodents relevant for human)
จากการศึกษาทดลองในสัตวฟนแทะที่สัมผัสกับสาร PFHxS แสดงผลเสียตอตับอยางตอเนื่อง และผลกระทบ
จากการเผาผลาญที่เกี่ยวของ เชน ผลตอระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ไลโปโปรตีน ไตรกลีเซอไรด และกรดไขมันในเลือด
โดยพบวามีผลตอตับ คือ การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นของมากเกินไปของเซลลตับอยางมีนัยสําคัญ (น้ําหนักตับที่เพิ่มขึ้น 56%)
ในหนูตัวผูหลังจากไดรับสารดังกลาวเปนเวลา 42 วัน ที่ปริมาณ 10 mg/kg น้ําหนักตัว/วัน และเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ในน้ําหนักตับสัมพัทธในขนาด 3 และ 10 mg/kg/วัน ในการศึกษาอื่นพบวา น้ําหนักตับสัมบูรณเพิ่มขึ้น 110% หลังจากไดรับ
PFHxS เปนเวลา 28 วัน ที่ปริมาณ 6 mg/kg/วัน ในหนูตัวผูที่ดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของไลโปโปรตีนที่
ประกอบดวย apoB ที่ไดรับสารดังกลาวทําใหตับเกิดภาวะที่มีไขมันในเลือด คอเลสเตอรอลรวมในเลือด และไตรกลีเซอ
ไรดลดลง อาจเปนไปไดวาการหลั่งไลโปโปรตีนที่มีความบกพรองของ PFHxS จากตับเปนกลไกที่นําไปสูการสะสมของ
ไลโปโปรตีน และไตรกลีเซอไรดในตับทําใหเกิดตับและไขมันในเลือดและลดไลโปโปรตีนในซีรัมและไตรกลีเซอไรดในเลือด
ในการศึกษาความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ พัฒนาการในหนูพบวามีน้ําหนักตับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในเพศชายและ
เพศหญิง F0 จาก 1 mg/kg. น้ําหนักตัว/วัน เปนเวลา 42 วัน และสูงสุดที่ 3 mg/kg. น้ําหนักตัว/วัน น้ําหนักตับที่
เพิ่มขึ้น 70% มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของเซลลตับในระดับปานกลางถึงขั้นที่ทําใหเกิดโรคส
เตียรอยด การตายของเซลลเดียว และอัลคาไลนฟอสฟาเทส (ALP) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคอเลสเตอรอลในเลือดที่ลดลง
อยางมีนัยสําคัญ คือ ปริมาณที่นอยที่สุดของสารเคมีที่ได (Lowest observed adverse effect level: LOAEL)
ที่ 0.3 mg/kg. น้ําหนักตัว/วัน โดยพิจารณาจากการลดคอเลสเตอรอลในเลือดทั้งหมดในปริมาณทั้งหมดไดมาจาก
น้ําหนักตับ สัมบูรณและสัมพัทธที่เพิ่มขึ้น อยางมีนั ยสําคัญในหนูเพศผู และการเจริญเติ บโตมากเกินไปของเซลลตับ
ในการศึกษานี้เห็นไดจากคาที่เพิ่มขึ้นเทากับ 3 mg/kg. น้ําหนักตัว/วัน
ผลการศึกษาของ PFHxS ตอตับ เปนไปไดวา บางสวนเปนสื่อกลางผานการกระตุนตัวรับนิวเคลียร ซึ่งมี
งานวิจัยหลายชิ้นไดสํารวจผลทางกลไกของ PFHxS ตอการทํางานของตับ การแสดงออกของยีน และการกระตุนตัวรับ
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สามารถกระตุนทั้งตัวรับ PPAR-alpha ของหนู และมนุษยในหลอดทดลองดวย LOECs ที่ 8.76 และ 4.38 µg/mL
ตามลําดับ (เทากับ 20 และ 10 µM) ในการเปลี่ยนเซลลไตของลิงเขียวแอฟริกัน (African green monkey)
นอกจากนี้ PFHxS ยังกระตุน ตัวรับ PPAR-alpha ของแมวน้ําไบคาล (Baikal seals) ในการทดสอบการกระตุ น
การทํางาน (transactivation) ในลักษณะที่ขึ้นอยูกับปริมาณของยา ในการศึกษาของหนูปา และ PPAR-alpha null
ที่สัมผัสกับ PFHxS ที่ปริมาณ 10 mg/kg /วัน เปนเวลา 7 วัน พบวามีผลตอตับ (น้ําหนักตับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ภาวะไขมันในตับ) ของทั้งสองสายพันธุ ในขณะที่การสัมผัสกับ PPAR-alpha agonist WY-14643 ไมกอใหเกิ ด
ผลกระทบในหนู PPAR-alpha null ซึ่งบงชี้วาผลกระทบตอตับโดย PFHxS เกิดขึ้นโดยไมขึ้นกับ PPAR-alpha ขอมูล
การแสดงออกของยี น ยั ง ระบุ ด ว ยว า PFAS บางตัว มี ศั ก ยภาพในการกระตุ น ตั ว รั บ ที่ เ ป ด ใช งานส ว นประกอบ
(Constitutive Activated Receptor: CAR) และ PPAR-gamma PFHxS ยังสงผลตอการแสดงออกของยีน
ที่เกี่ยวของกับการเผาผลาญไขมันและคอเลสเตอรอลในหนู ในการเริ่มตนการเพาะไขมัน ของ PFHxS มีศักยภาพ
มากกวา PFOS ในการกระตุนการสะสมของไตรกลีเซอไรด และ PFSAs ทั้งสองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
ในการแสดงออกของยีนโดยมีความคลายคลึงกับที่สังเกตไดดวยตัวเรงปฏิกิริยา PPAR-gamma ในการศึกษาอื่นพบวา
PFHxS สามารถยับยั้งชองวางทางแยกการสื่อสารระหวางเซลล (Gap Junctional Intercellular Communication:
GJIC) ไดอยางรวดเร็วโดยขึ้นอยูกับขนาดของยา และยอนกลับได
การสัมผัสกับ PFHxS ยังแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรทางโลหิตวิทยาในหนูตัวผูที่สัมผัส
เปนเวลา 42 วัน โดย ฮีมาโทคริต (Hematocrit) และจํานวนเม็ดเลือดแดงลดลงอยางมีนัยสําคัญที่ 3 mg/kg/น้ําหนัก
ตั ว /วั น ความเข ม ข น ของฮี โ มโกลบิ น ลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในกลุ ม 1 mg/kg/วั น และเวลาที่ เ ลื อ ดเริ่ ม แข็ ง ตั ว
(Prothrombin time: PT) เปลี่ยนแปลงในทุกขนาดที่ทดสอบ ยกเวนที่ขนาด 1 mg/kg/น้ําหนักตัว/วัน อยางไรก็ตาม
ไม พบการเปลี่ ย นแปลงของพารามิ เตอร ทางโลหิตวิทยาในหนูตั วผู ที่สัมผัส กับ PFHxS ใน 3 mg/kg/น้ํ าหนักตั ว
เปนเวลา 42 วัน
ความเปนพิษตออวัยวะของตอมไทรอยด จากการสัมผัสกับ PFHxS ในหนูเพศผู F0 ที่สัมผัสกับ PFHxS ที่ปริมาณ
0, 0.1, 1.0, 3.0 และ 10 mg/kg เปนเวลา 42 วัน พบวามีการเพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของตอมไทรอยด
การเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิวฟอลลิคูลาร ที่เพิ่มขึ้นตามขนาดของยา อยางไรก็ตามไมมีผลใด ๆ ใน F0 ตัวเมีย ที่
ความเขมขนของซีรั่มในหนูเพศเมียต่ํากวาตัวผูประมาณ 8 เทา กลไกพื้นฐานสําหรับผลของตอมไทรอยดเชื่อวาเกิดจาก
การเพิ่มการหมุนเวียนของ thyroxine ในพลาสมา (T4) ซึ่งสงผลใหเกิดการกระตุนของฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยดและ
การเจริญเติบโตมากเกินไป การศึกษาทางกลไกบางอยางไดสํารวจผลของ PFHxS ตอวิถีของฮอรโมนไทรอยด PFHxS มี
ความสามารถกับ Thyroxine (T4) เพื่อจับกับ transthyretin โปรตีนขนสงฮอรโมนไทรอยดของมนุษย ซึ่งเปนพาหะของ
T4 หลั กในน้ําไขสั นหลั งและแสดงออกในระดั บ สู งในช วงก อนคลอดและหลั งคลอดในช ว งแรก นอกจากนี้ PFHxS
ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล triiodothyronine (T3) แบบพึ่งยาในหลอดทดลองที่ความเขมขนต่ํา (10 - 8 ถึง 10 - 5 Molar
(M)) แตเพิ่มการเพิ่มจํานวนเซลลที่ความเขมขนสูงขึ้น (10 - 4 M)
ในการศึกษาการตรวจคัดกรองความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ พัฒนาการในหนู CD-1 ที่สัมผัสกับ PFHxS ที่
ปริมาณ 0 0.3 1.0 และ 3.0 mg/kg/น้ําหนักตัว/วัน พบวา จํานวนรอดชีวิต มีคาเฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญจาก
1.0 mg/kgน้ํ าหนั กตั ว/วั น และความสมบูรณ ลดลง พบดัชนีที่ 3.0 mg/kg/น้ําหนักตัว/วั น แม ว าจะไมแตกต างจาก
การควบคุมอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามความสัมพันธในการตอบสนองตอยาที่ชัดเจนยังขาดสําหรับการตอบสนองเหลานี้
และปริมาณสูงสุด ถือวามีปริมาณต่ํา สําหรับการเปรียบเทียบพบวา PFOS สามารถลดขนาดของครอกไดโดยอัตราการตาย
ที่ 2 mg/kg และ 10 mg/kg สําหรับหนู
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ในหนูหลังจากไดรับ PFHxS ในตัวออนแรกเกิดในชวงพัฒนาการของสมองที่ออนแอ (9.2 mg/kg/น้ําหนักตัว) PFHxS
สงผลตอระบบ cholinergic ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากนิโคตินในสัตวที่โตเต็มวัยซึ่ง
เปนไปตามขอคนพบกอนหนานี้สําหรับ PFOA และ PFOS ระดับของโปรตีนหลายชนิดที่สําคัญในการกระตุนการ
เติบโตของสมองซึ่งบงบอกถึงพัฒนาการของสมองตามปกติและการทํางานของความรูความเขาใจไดรับผลกระทบ 24 ชั่วโมง
หลังการสัมผัส และระดับทอรีนในสวนนอกของสมองใหญ (Cerebral cortex) แตกตางจากการควบคุมที่ระยะเวลา 4 เดือน
ในเพศผู ในการศึกษาอื่นเกี่ยวกับผลการพัฒนาในหนูขาวไมพบผลตอการเคลื่อนไหวของรางกายสําหรับหนูที่สัมผัส
ในมดลูกและผานการใหนมเปน 0.3 - 10 mg/kg/วัน และ 0 - 3 mg/kg อยางไรก็ตามความแตกตางของระยะเวลา
ในการกําจัดระหวางหนูเพศเมียและหนู (2 ตอ 30 วัน) อาจสงผลใหเกิดการแตกตางกันของผลการพัฒนาระบบ
ประสาทที่สังเกตไดระหวางหนูตัวใหญ (Rat) กับหนูเลี้ยง (Mice)
ผลกระทบตอระบบประสาทของ PFHxS ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมและพบวา PFHxS ลดการทํางานของเซลล
ประสาทที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นรู แ ละความจํา PFHxS (100 µM) และลดศั ก ยภาพในระยะยาวในบริ เ วณ
hippocampus CA1 ในหนูที่โตเต็มวัยที่มีความสามารถเทียบเทากับ PFOS นอกจากนี้ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของกระแสโพส
ซินแนปติกขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเอง รวมทั้งการไหลเขาของแคลเซียมขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้นนั้นไดรับการสังเกต
หลังจากไดรับการเพาะเลี้ยงเซลลประสาทหลักของ hippocampal ถึง 100 µM PFHxS และพบวา PFHxS ทําใหเกิด
การตายของเซลลในหลอดทดลองในเซลลประสาท dopaminergic (PC12) และเซลลหลักของกลูตามาเทอรจิก ซึ่งมี
ปริมาณที่ทดสอบสอดคลองกับ การศึกษาในรางกาย (0.3 - 10 mg/kg/วัน) ซึ่ง,uความเขมขนของซีรั่มที่ 111 - 505 µM
มีการตรวจสอบรูปแบบของตอมไรทอสําหรับ PFHxS ในหลอดทดลอง PFHxS สามารถยับยั้ง 11-betadehydrogenase isozyme 2 (11b-HSD2) ที่เกี่ยวของกับการเผาผลาญฮอรโมนคอรติโคสเตียรอยดในไมโครโซมของไต
ของมนุษยและหนู ที่ความเขมขนสูงสุดครึ่งหนึ่งของการยับยั้ง (IC50s) ของกิจกรรม 11b-HSD2 ของมนุษยและหนู
เทากับ 18.97 และ 62.87 µM PFHxS ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา PFHxS มีสามารถตานแอนโดรเจน และเอสโตรเจนที่
ออนแอในหลอดทดลอง PFHxS เปนปฏิปกษกับแอนโดรเจนที่เหนี่ยวนําตัวรับแอนโดรเจน (AR) ในหลอดทดลอง (IC50
= 30 µM) และการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวรับเอสโตรเจน (ER) ระหวาง 10-5 และ 10-4 M (20% ของการ
กระตุน E2) อยางไรก็ตามในการสัมผัสรวมกับ E2 (25 pM) PFHxS เพิ่มการตอบสนองตอ ER ที่เกิดจาก E2 ไดมากขึ้น
ถึง 187% (~ พบการปรับปรุงที่คลายกันกับ PFOA และ PFOS) PFHxS มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของอะโรมาเทส
(CYP19) IC50 = 298 µM (เซลลมะเร็งในรกของมนุษย JEG-3) และแทนที่ฮอรโมนคอรติโคสเตอโรนจากโปรตีนจับใน
ซีรัมที่แยกไดจากลูกไกและนกอินทรีหัวขาว (Bald Eagle)
ไมมีการตรวจสอบผลภูมิคุมกันของ PFHxS ในหลอดทดลอง หรือในการทดลองในรางกาย อยางไรก็ตามใน
การศึกษาในหลอดทดลองพบวา PFAS ที่เกี่ยวของ (PFBS, PFOS ,Perfluorooctane sulfonamide :PFOSA,
PFOA, Perfluorodecanoic acid: PFDA และ 8:2 fluorotelomer alcohol: 8: 2 FTOH) แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ในการกดภูมิคุมกัน ซึ่งชี้ใหเห็นวาสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับ PFHxS ผานกลไกเดียวกันไดเชนเดียวกับ PFBS และ PFOS
5.3 ระบาดวิทยาของมนุษย (Human epidemiology)
การศึกษาดานระบาดวิทยาสวนใหญตรวจสอบความสัมพันธระหวางระดับ PFHxS และผลกระทบตอสุขภาพ
เปนแบบตัดขวาง (การวัดผลและการสัมผัสในเวลาเดียวกัน) โดยมีขอจํากัดสําหรับการศึกษาเหลานั้น แมวาครึ่งชีวิตที่
ยาวนานของ PFHxS (8.5 ปโดยมีชวง 2.2 ถึง 27 ป) จะเพิ่มความเปนไปไดที่การวัดในซีรั่มในปจจุบันแสดงถึงการ
สัมผัสในอดีตซึ่งอาจเกี่ยวของทางชีวภาพสําหรับผลที่สังเกตได แตก็มีแนวโนมที่จะมีการจําแนกประเภทการสัมผัส
ที่ไมถูกตอง การศึกษาที่คาดหวังในการประเมินผลกระทบในเด็กที่สัมพันธกับการสัมผัสของเด็กปฐมวัยสามารถเพิ่ม
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การศึกษาบางระดับของ PFHxS มีความสัมพันธอยางมากกับ PFAS ในซีรั่มอื่น ๆ และทําใหผลลัพธที่สังเกตไดของ
PFHxS ลดลง
การศึกษาทางระบาดวิทยาแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางระดับ PFASs และ PFHxS ในซีรั่มกับ
ระดับคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนไตรกลีเซอไรด และกรดไขมันในเลือด ในการประเมินผลการศึกษาทางระบาดวิทยา
เกี่ยวกับ PFASs พบวามีการเพิ่มขึ้นของเอนไซมในซีรัมและการเพิ่มขึ้นของบิลิรูบินในซีรัมในการศึกษา PFOA PFOS
และ PFHxS ซึ่งบงบอกถึงความเสียหายของตับในการวิเคราะหแบบตัดขวางของผูใหญในแคนาดาพบความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญระหวาง PFHxS และผลลัพธของคอเลสเตอรอล (Total cholesterol: TC) คอเลสเตอรอลไลโปโปรตีน
ความหนาแนนต่ํา โดยมีอัตราสวนของคอเลสเตอรอลรวม/ไลโปโปรตีนความหนาแนนสูง (High Density Lipoprotein
(HDL) และคอเลสเตอรอลที่ไมใช HDL พบหลังจากกระบวนการเลือกตัวอยางการเพิ่มน้ําหนัก ไมพบหลักฐานที่
สนับสนุนความสัมพันธระหวาง PFOA และ PFOS กับผลลัพธของคอเลสเตอรอล พบการเพิ่มขึ้นของคอเลสเตอรอล
เชิงเดี่ยวในเชิงบวกดวยการเพิ่ม decile ของ PFHxS เชนเดียวกับ PFOA และ PFOS ในการศึกษาจากโครงการ
สุขภาพ C8 ของประชากรที่อาศัยอยูใกลโรงงานเคมี อยางไรก็ตามมีการศึกษาและพบความสัมพันธเชิงลบกับ PFHxS
และ TC, non-HDL และ LDL ในประชากรสหรัฐฯทั่วไป ในขณะที่พบความสัมพันธเชิงบวกสําหรับ PFOA, PFOS
และ PFNA ในหญิงตั้งครรภในนอรเวยพบความสัมพันธเชิงบวกกับ HDL-cholesterol ใน 5 PFASs คือ PFHxS จาก
การศึกษาหญิงตั้งครรภจากสเปนพบวา PFOS และ PFHxS มีความสัมพันธเชิงบวกกับความทนทานตอกลูโคส
บกพรองและเบาหวานขณะตั้งครรภ
ผลตอทางเดินของฮอรโมนไทรอยดที่แสดงออกจากการไดรับ PFHxS ในการศึกษาทางระบาดวิทยา ระดับของ
T4 ในระดับทั้งหมดพบวา PFHxS มีการเพิ่มขึ้นตามระดับ ในประชากรสหรัฐฯทั่วไปความสัมพันธที่เปนบวก แตไมมี
นัยสําคัญ และยังพบ T4 ของ PFOS และ PFOA ทั้งหมด ในการศึกษาอื่น ๆ ของประชากรกลุมเดียวกันที่มีระดับ
PFHxS ในซีรัมที่สูงขึ้นมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ T3 และ T4 ทั้งหมดในผูหญิง ในผูชายพบความสัมพันธเชิง
ลบสําหรับ PFHxS ในซีรัมและ T4 ของประชากรทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ผูศึกษายังพบวา ความเสี่ยงของภาวะตอม
ไทรอยดทํางานมาเกินไปจะไมแสดงอาการในผูหญิงเพิ่มขึ้นเมื่อมี PFHxS ในซีรัมเพิ่มขึ้น ไมพบความเชื่อมโยงเชิง
สาเหตุระหวางระดับ PFHxS, PFOA หรือ PFOS ในซีรัมและความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในหญิง
ตั้งครรภ ในกรณีศึกษาการควบคุมจากแคนาดา จากการศึกษาการเกิดยอนหลังในสาธารณรัฐเกาหลีไดมีการสํารวจ
ความสัมพันธของ PFAS และฮอรโมนไทรอยดในเลือดจากสายสะดือ การวิเคราะหเฉพาะเพศพบวาการไดรับ PFHxS
กอนคลอดมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ T3 ในเด็กผูหญิงและ PFOS ไมมีความเกี่ยวของกับพารามิเตอรที่เกี่ยวของกับ
ตอมไทรอยด ระดับ T4 ในทารกแรกเกิดเพศชายมีความสัมพันธทางลบกับการเพิ่มการไดรับ PFHxS กอนคลอดใน
การศึกษาในกลุมมารดาจากสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลจากประชากรในสหรัฐอเมริกา และพบตัวบงชี้ความเครียด 2
ตัว คือแอนติบอดีตอมไทรอยด - เปอรออกซิเดส (thyroid-peroxidase antibody: TPOAb) และ iodine status ไม
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวาง PFAS บางชนิดกับ TH เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม PFHxS และ PFOS มี
ความสัมพันธเชิงลบกับ Free T4 ในกลุมเล็กที่มีการสัมผัสรวมกับ TPOAb สูง และไอโอดีนต่ํา PFHxS PFOA PFOS
และ PFNA มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ FreeT3/FreeT4, TSH และ TT3 จากการทบทวนอยางเปนระบบเกี่ยวกับ
ผลกระทบของ PFAS ในหญิงตั้งครรภและเด็กพบวามีหลักฐานบางอยางเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงบวกของการไดรับ
PFHxS และ PFOS และระดับ TSH ในเลือดของมารดา แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ T3 และ T4
การศึกษาทางระบาดวิทยาของมนุษยไดพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง PFAS ในซีรัมรวมถึง PFHxS และผลตอ
พัฒนาการทางระบบประสาทหรือระบบประสาทในเด็ก จากโครงการ C8 - health Stein and Stavitz ไดตรวจสอบ

-16ความสัมพันธแบบตัดขวางในเด็ก (อายุ 5-18 ป; n = 10,456) ระหวางความเขมขนของซีรั่ม PFOS, PFOA PFNA และ
PFHxS ของผูปกครอง การวินิจฉัยโดยแพทยเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
แมวาประชากรกลุมนี้จะมีการสัมผัสกับ PFOA สูงสุด แตความสัมพันธที่แข็งแกรงที่สุดระหวางการสัมผัสและผลลัพธก็พบ
ไดสําหรับ PFHxS โดยมีอัตราตอรองที่สูงขึ้นสําหรับควอไทล 2–4 เมื่อเทียบกับควอไทลที่ต่ําที่สุดตั้งแต 1.44 ถึง 1.59
(ระดับ PFHxS อยูในชวง 0.25 - 276.4 ng/ml) ไมพบความสัมพันธกับโรค ADHD ของ PFOS PFOA และ PFNA
นอกจากนี้ยังพบอัตราตอรองที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญสําหรับเด็กสมาธิสั้นในการศึกษาอื่นจากสหรัฐอเมริกาโดยใชขอมูล
จาก NHANES ในป 1999 – 2000 และในป 2003 - 2004 โดยมีระดับ PFHxS เพิ่มขึ้น 1 ug / mL n = 571 ยางไรก็ตาม
ในการศึกษานี้ทั้ง PFOA PFOS และ PFNA มีความสัมพันธในเชิงบวกกับโรค ADHD ที่รายงานโดยผูปกครอง ในการศึกษา
ตรวจสอบระดับเลือดของสารประกอบ perfluoro- ในเด็กและความสัมพันธกับการยับยั้งพฤติกรรมผลการศึกษาพบวา
ระดับ PFHxS ในเลือดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการขาดดุลยับยั้งพฤติกรรมในเด็ก (n = 83) สูงเมื่อเทียบกับการ
ไดรับ PFHxS กอนคลอดในระดับต่ํา ยังสัมพันธกับพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งประเมินโดยใชแบบสอบถามจุดแข็ง และความ
ยากลําบากในการศึกษาเด็กอายุ 5 - 9 ป จากทั้งกรีนแลนดและยูเครน มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตไมพบความสัมพันธที่สําคัญ
ระหวางระดับ PFHxS กอนคลอด (เชนเดียวกับ PFOS) และการควบคุมพฤติกรรมในเด็กอายุ 5 และ 8 ป ในกลุมประชากร
ตามรุน จากสหรัฐอเมริกา (n = 256)
การศึกษาทางระบาดวิทยาบงชี้ถึงผลกระทบที่กอใหเกิดภูมิคุมกันหรือการปรับสภาพ (Modulative) ที่เกิดจากการ
สัมผัส PFASs และ PFHxS ในชวงกอนคลอดและในวัยเด็ก ความสัมพันธระหวางการไดรับ PFAS บางชนิดกอนคลอด และ
ความชุกของโรคติดเชื้อ ของเด็กที่มีอายุไมเกิน 4 ปไดรับการตรวจสอบในคูแมลูก 1,558 คู ในประเทศญี่ปุน การไดรับ
PFOS และ PFHxS กอนคลอดพบวามีความสัมพันธกับการเกิดโรคติดเชื้อ (เชน ออตติส ปอดบวม ไวรัส RS และโรคไข
สุกใส) ในชวงแรกเกิด สําหรับ PFHxS พบวามีการเชื่อมโยงในกลุมเด็กผูหญิงเทานั้น (หรือ: 1.55, (95% CI: 0.976, 2.45); p
สําหรับแนวโนม = 0.045) พบความสัมพันธแบบผกผันระหวางระดับ PFHxS ในซีรั่มของมารดาและระดับของแอนติบอดี
ตอตานหัดเยอรมัน (สังเกตไดจาก PFOA, PFOS และ PFNA) (n = 50) พบความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับ PFHxS ใน
ซีรัมและจํานวนตอนของโรคกระเพาะ และลําไสอักเสบเมื่ออายุ 3 ป (จากการศึกษา PFOA) (n = 66) การศึกษาอัตราสวน
ตอรองในการศึกษาตามกลุมที่ดําเนินการที่ 1.78 (95% CI: 1.08; 2.93) สําหรับความเขมขนของแอนติบอดีที่ไมเพียงพอเมื่อ
อายุ 7 ขวบ สําหรับวัคซีนบาดทะยักที่มีความเขมขนของซีรั่ม PFHxS เพิ่มขึ้นเปนสองเทาเมื่ออายุ 5 ป การศึกษาติดตามผล
โดยรวมสองกลุมที่เกิดจากเกาะแฟโรในป 1997 – 2000 และ ป 2007 – 2009 การลดลงอยางมีนัยสําคัญของแอนติบอดีใน
ซีรั่มกอนกระตุนตอวัคซีนบาดทะยักเมื่ออายุ 5 ป มีความสัมพันธกับความเขมขนในซีรัมที่เพิ่มขึ้นเปนสองเทาเมื่อแรกเกิด
พบการลดลงที่คลายกันสําหรับ PFOA แบบจําลองสมการโครงสรางแสดงใหเห็นวาการไดรับ PFAS เพิ่มขึ้นเปนสองเทาที่
อายุ 7 ป สัมพันธกับการสูญเสียความเขมขนของแอนติบอดีคอตีบที่ 13 ป 10 - 30% สําหรับ PFAS ทั้งหาชนิด ารศึกษาใน
ปจจุบันไดขยายผลการคนพบกอนหนานี้เกี่ยวกับการตอบสนองของแอนติบอดีที่บกพรองในกลุมนี้เมื่ออายุนอยกวาดังนั้น
จึงเพิ่มการสนับสนุนแนวคิดที่วามีการระบุการปองกันการสัมผัส PFAS ที่แข็งแรงขึ้นอยางมาก พบโรคหอบหืดในกลุมยอย
เล็ก ๆ ของโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กที่ไมไดรับการฉีดวัคซีน ความสัมพันธถูกยอนกลับในกลุมที่ไดรับ
การฉีดวัคซีน MMR แตการเพิ่มขึ้นสองเทาของซีรั่ม PFHxS เมื่ออายุ 5 ขวบมีความสัมพันธกับอัตราการเกิดโรคหอบหืดที่
ไม ใช โรคภู มิ แพ และโรคเรื้ อนกวางที่ สู งขึ้ นเมื่ ออายุ 13 ป แต อาจเป นผลการวิ จั ยโดยบั งเอิ ญ อย างไรก็ ตาม ไม พบ
ความสัมพันธระหวางซีรั่ม PFHxS กับโรคหอบหืดหรือหายใจไมออกในการศึกษาแบบตัดขวางของเด็กอายุ 12 - 19 ป ใน
สหรัฐอเมริกา (n = 1877) การศึกษาของแคนาดา (n = 1242) ของการไดรับ PFHxS และสารบงชี้ภูมิคุมกันจากเลือดจาก
สายสะดือ (IgE, IL-33, TSLP) รายงานวาไมมีความสัมพันธที่สําคัญ การศึกษาตามกลุมการเกิดในอนาคตของผูหญิง 1056

-17คนพบวาการไดรับ PFOA PFDA PFDOA และ PFHxS กอนคลอดเพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังภูมิแพในเด็ก และใน
เด็กเพศหญิงในชวง 24 เดือนแรกของเด็ก
การศึกษาบางชิ้นระบุวา PFHxS และ PFAS บางชนิดอาจสงผลตอการสืบพันธุในมนุษย ทั้งการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาและในหลอดทดลองชี้ใหเห็นวา Perfluoroalkyl acids อาจมีผลตอการสงสัญญาณของเซลลรังไขและ
การเจริญพันธุโดยรวม จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดรวบรวมเลือดและของเหลวจากรูขุมขนจาก 36 คนที่ไดรับการทํา
เด็กหลอดแกว (In Vitro Fertilization) ในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการนับรูขุมขนพื้นฐานมี
ความสัมพันธในทางตรงกันขามกับความเขมขนของ PFHxS ในพลาสมาโดยระบุวา PFAS เปนสารประกอบที่นาสนใจ
ในบริบทของพยาธิวิทยาของรังไข ในกรณีศึกษาการควบคุมจากเดนมารกพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวาง
ระดับ PFAS ในซีรัม (PFDA และ PFNA) และการแทงบุตรและความสัมพันธที่มีนัยสําคัญกับ PFHxS พบวามีการปรับ
อัตราตอรอง 1.53 (95% CI: 0.99, 2.38) ในขณะที่ไมพบความสัมพันธ สําหรับ PFOA และ PFOS (n = 56 ราย (การ
แทงบุตร) และการควบคุม 336 (การคลอด)) ในการศึกษากลุมกําเนิดจากแคนาดาระหวางป 2008 - 2011 n = 1625
ความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของ PFOA และ PFHxS ในพลาสมาของเพศหญิงมีความสัมพันธกับความสามารถในการอุจจาระ
ที่ลดลงโดยวัดจากระยะเวลาในการตั้งครรภที่ยาวนานขึ้นและอัตราการมีบุตรยากที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ไมมีนัยสําคัญ และ
พบการเชื่อมโยงสําหรับ PFOS
ในประชากรของสหรัฐอเมริกาในการสํารวจการตรวจสุขภาพและโภชนาการแหงชาติ (National Health
and Nutrition Examination Survey: NHANES) ในป 2009 - 2010 (n = 1566) ความชุกของโรคกระดูกพรุนสูง
กวาอยางมีนัยสําคัญในควอไทลในซีรัม PFHxS ที่สูงที่สุด และต่ําที่สุดที่ OR 13.2 (95% CI: 2.72–64.15) ยังพบ ORs
ที่มีนัยสําคัญสําหรับ PFOA และ PFNA ในการศึกษากรณีควบคุม (n = 77 รายและ 81 สวนควบคุม) ของ
ความสัมพันธระหวางระดับซีรั่มของสาร POPs บางชนิด และความเสี่ยงตอมะเร็งเตานมในเพศหญิง ในเกาะกรีนแลนดดิก
พบความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางความเสี่ยงมะเร็งเตานมและ PFHxS
5.4 ความเปนพิษของสารผสม และผลรวมของความหลากหลายของแรงกดดัน (Mixture toxicity and
combined effects of multiple stressors)
จากการศึกจะพบวาขอมูลความเสี่ยงของสาร PFHxS มักจะถูกตรวจพบรวมกับ PFAS อื่น ๆ (เชน PFOS
และ PFOA) ในตัวอยางเลือดจากเด็กและอื่น ๆ ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงเสนทางการสัมผัสที่หลากหลายและหลายเสนทางของ
ผลขางเคียงโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเด็กที่กําลังพัฒนา แตความรูเกี่ยวกับความเปนพิษของสารผสม PFAS ในสภาวะ
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่ยังไมแพรหลาย แตการศึกษาบางชิ้นไดตรวจสอบผลของสวนผสมของ PFAS ที่ตรวจพบ
บอยที่สุดในซีรั่มของมนุษย พบวามีผลมากกวาสารเติมแตงสําหรับสวนผสมของ PFHxS PFOS PFOA PFNA และ
PFDA เมื่ อ ทดสอบฤทธิ์ ตอ ต า นแอนโดรเจนในหลอดทดลองที่ค วามเขม ขน ที่ส อดคล องกับ 1 µM ของแต ล ะ
องคประกอบ การผสมแบบ Binary ของ PFOA + ทั้ง PFNA, PFHxA PFOS หรือ PFHxS ที่ทดสอบการกระตุน
PPAR-alpha ในหลอดทดลองทํ าให เกิดเสน โคงการตอบสนองความเข มขน ที่สอดคล องอยางใกลชิดกั บเส นโคง
ที่คาดการณไวสําหรับการเพิ่มการตอบสนองและการเพิ่มความเขมขนที่ความเขมขนต่ํา (1–32 µM) สวนผสมของ
10 PFASs (รวม PFHxS) ในปริมาณที่สมดุล (ความเขมขนสุดทายของแตละ PFAS: 1.56–50 µM) ทําหนาที่
ในลักษณะเติมแตงเมื่อทดสอบการเปลี่ยน PPAR-alpha จากแมวน้ําไบคาล (baikal seal) การศึกษาการทํางาน
ของแตละสาร และสารผสมของ PFASs (C4 – C11) มีความสัมพันธที่ชัดเจนในการตอบสนองตอความเขมขน ที่
ไมใชเชิงเดี่ยวในเซลลตับของมนุษย ผลของการผสมแบบ Binary ทั้งสามของ PFAS หนึ่งรายการที่มีการรวมกัน
ของ PFHxA / PFHxS แสดงใหเห็นวาผลการทํางานรวมกันเกิดขึ้นภายใตความเขมขนที่มีประสิทธิผลของ IC0 IC10
และ IC50 ในสารผสมในขณะที่ภายใต IC-20 ผลการทํางานรวมกันเกิดขึ้นภายใต PFSA ในสัดสวนที่สูงกวาเทานั้น
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และน้ําหนักตับในกลุมที่สัมผัสกับ PFHxS และการผสมการหยุดชะงักของตอมไรทอ (EDmix) มากกวาที่พบใน PFHxS
หรือ EDmix เพียงอยางเดียว ซึ่งบงชี้วา PFHxS และ EDmix ทําใหเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันในจุดสิ้นสุด
ที่หลากหลายแมจะมีลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน
จากการศึกษาหมีขั้วโลกในกรีนแลนดตะวันออก (n = 10) พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวาง PFCAs
และ PFSAs กับการทํางานของเอนไซมตัวสงสัญญาณประสาทและความหนาแนนของตัวรับตัวสงสัญญาณประสาท
โดย PFSAs มีผลตอสมองเฉลี่ย (C4 - C10) เทากับ 28.8 ng/g ww โดย PFOS คิดเปน 91% (PFHxS เฉลี่ย 1.1 ng/g
ww ~ 3.81%) ทั้ง PFCAs และ PFSAs แสดงความสัมพันธเชิงลบกับความหนาแนนของตัวรับ muscarine
acetylcholinesterase ระบบ cholinergic ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับในการศึกษาหนู นอกจากนี้ความเขมขน
steroid hormones were determined in eight brain regions ไมสามารถอธิบายระดับไดดวยความเขมขนในซีรั่ม
การวิเคราะหความสัมพันธแสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงบวกระหวางผลรวมของ PFCAs และผลรวม PFSAs และ
17-alpha- hydroxypregnenolone (OH-PRE) และสเตียรอยดหลายชนิดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
ผลรวมของ PFCAs ผลการศึกษาชี้ใหเห็น วาการเพิ่มขึ้นของความเขมขนของ PFAS ที่สะสมทางชีวภาพเกิดขึ้ น
พรอมกับการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนสเตียรอยดในสมอง การศึกษาเหลานี้บงชี้วาความเขมขนของ PFAS บางชนิดใน
หมีขั้วโลกจากกรีนแลนดตะวันออก เกินขีดจํากัดสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฮอรโมน
การศึกษาลาสุดเกี่ยวกับหมีขั้วโลกจากเมืองสฟาลบาร (Svalbard) ในประเทศนอรเวย พบความสัมพันธเชิง
ลบระหวางระดับ ∑8PFASs (รวมถึง PFHxS) กับฮอรโมนไทรอยดบางชนิดและระบุวา PFAS มีสวนชวยในการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะสมดุลของฮอรโมนไทรอยดในหมีขั้วโลกโดยการเปลี่ยนระดับของ FreeT3 สําหรับสารที่ศึกษา
ทั้งหมด (PCB, สารกําจัดศัตรูพืชที่มีคลอรีน และ∑PFAS) ระดับ T3 มีความสัมพันธเชิงลบกับสารมลพิษที่บงชี้วา T3 มี
ความไวมากกวา THs อื่น ๆ ในการศึกษาแมหมีขั้วโลกและลูกจากเมืองสฟาลบาร พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในระดับ PFHxS ระหวางป 1998 - 2008 โดยมีระดับที่สูงกวาระดับที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสุขภาพใน
มนุษยรวมถึงผลตอระบบประสาทและการเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
มีหลักฐานจากการศึกษาทดลองและขอบงชี้จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในมนุษยพบวา PFHxS อาจสงผล
ตอการเผาผลาญไขมัน โดยมีรายงานวาอาหารและสภาวะการเผาผลาญเปนปจจัยหลักที่กําหนดปริมาณ PFAS ในหมี
ขั้วโลกเพศเมียจากเมืองสฟาลบาร และปจจัยตาง ๆ เชนการอดอาหารสงผลตอระดับ PFHxS ที่สะสมโดยหมีขั้วโลก
เพศเมีย ระดับของ PFHxS มีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับยูเรีย: อัตราสวนของครีเอทีนที่บงชี้สถานะการอด
อาหาร PFAS บางตัว (∑6PFCAที่มีโซคารบอน 8 ถึง 13 และ∑2PFSAที่มีคารบอน 6 และ 8 ตัว) มีสวนทําใหเกิดผล
กระทบหลายอยางที่พบในหมี ขั้ว โลกจากเมืองสฟาลบาร และในการศึกษาลาสุดแสดงใหเ ห็น วาการสัมผัส PFAS
เกี่ยวของกับตัวบงชี้ทางชีวภาพของการเผาผลาญพลังงาน (ยีนที่เกี่ยวของกับไขมันและคอเลสเตอรอลในพลาสมา HDL
และไตรกลีเซอไรด) ความสัมพันธระหวาง PFASs กับคอเลสเตอรอลและ HDL มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อรวมกับความ
หนาและความหนาของน้ําแข็งในทะเลที่ลดลงซึ่งบงชี้วาการลดลงของน้ําแข็งในทะเลและ PFASs (และสารประกอบ
ออรกาโนฮาโลเจนอื่น ๆ) มีผลในทางลบตอหมีขั้วโลก
นักลาอันดับตน ๆ ของอารกติก เชน หมีขั้วโลกเปนหนึ่งในสายพันธุที่ไดรับสารมลพิษมากที่สุดในโลก และอยู
ในชวงเวลาที่ตองการพลังงานตามฤดูกาลเนื่องจากความแปรปรวนของอุณหภูมิความพรอมของอาหารการสืบพันธุและ
การจําศีล เปนที่ทราบกันดีวา PFAS บางชนิดรวมถึง PFHxS จะสะสมทางชีวภาพในชองที่อุดมดวยโปรตีน (ไต ตับ
และเลือด ฯลฯ ) แตไมชัดเจนวาสภาพรางกาย (เชนความอดอยาก) สงผลตอความเขมขนของเนื้อเยื่อและการกระจาย
ตัวของเนื้อเยื่ออยางไร PFASs และการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดของความเปนพิษ ผลกระทบของ Cocktail เนื่องจาก
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เหลานี้ PFHxS มีความสัมพันธกับโปรตีนสูง และไมอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ในสุนัขจิ้งจอกอารกติก
เนื้ อเยื่อไขมัน เป นเนื้อเยื่ อเดีย วที่ ได รับ ผลกระทบจากสภาพรางกายโดยสุนัขจิ้งจอกแบบลีนจะมีความเขมขนของ
PFHxS สูงกวาสุนัขจิ้งจอกไขมันถึงสามเทา ความแปรปรวนตามฤดูกาลอยางมากของปริมาณไขมันในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ในแถบอารกติกอาจสงผลตอความเขมขนของเนื้อเยื่อของ PFAS บางชนิดรวมถึง PFHxS และเพิ่มผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางฤดูจําศีล ผลกระทบที่เกิดขึ้นไมเพียงแตเกี่ยวของกับความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของ PFAS เทานั้น แตยัง
รวมถึงความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของสาร POPs อื่น ๆ ในอวัยวะเปาหมายในระหวางที่สภาพรางกายออนแอลง ซึ่งอาจเพิ่ม
ความเปนพิษตอไป
ขีดจํากัดในการสะสมสําหรับ PFAS ในน้ําดื่มและน้ําใตดินไดถูกกําหนดไวในสวีเดนและเดนมารก โดยใน
สวีเดนจํากัดความเขมขน 90 ng/l สําหรับ PFAS11 (PFBS, PFHxS, PFOS, 6: 2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA,
PFHpA PFOA,PFNA PFDA) แนวทางเดียวกันนี้ ถูกบังคับใชในเดนมารก สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ไดใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาของ PFOS และ PFOA ในน้ําดื่ม นอกจากนี้ในขอเสนอสําหรับ European Drinking Water Directive
มีการเสนอคาจํากัดสําหรับกลุม PFAS คา 0.1 µg / L สําหรับ PFAS แตละตัวและ 0.5 µg / L สําหรับ PFAS ทั้งหมด
ตามที่แนะนํา
(ที่มา: UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fourteenth meeting Risk profile on perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds)

6. การจัดการกากของเสีย
จากแหลงที่มาของการปลดปลอยสาร PFHxS พบสูงที่สุดจากการใชงาน และการกําจัดผลิตภัณฑที่ใชสาร
PFHxS กอนหนานี้ คณะกรรมการพิจา รณาทบทวนสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (POPRC) ไดพัฒนาชุดคําแนะนําเพื่อ
จัดการแนวโนมของของเสียจาก PFOS การตัดสินใจ POPRC-6/2 สรุปชุดมาตรการลดความเสี่ยงในกรอบการ
ดําเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากรูปแบบการใชงานของสาร PFHxS, its salts and PFHxSrelated compounds มีความคลายคลึงกับสาร PFOS คําแนะนําเหลานี้สวนใหญจึงใชไดกับสาร PFHxS รวมถึง
การใชเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด เทคโนโลยีการทําลายของเสียที่มีสาร PFOS ในการผลิต
ในปจจุบัน และการใช PFOS ในอุตสาหกรรม และไมควรมีการฝงกลบของเสียเหลานี้ เวนแตจะไดรับการบําบัดน้ําชะ
ขยะที่มีการปนเปอนของสาร PFOS อยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวามีการจัดเก็บที่ปลอดภัยเมื่อถูกทําลาย เทคโนโลยี
ไมพรอมใชงานในการเริ่มการตรวจสอบอยางเรงดวนในหลุมฝงกลบขยะที่มีของเสียจากผูผลิต PFOS หรือจากผูใช
PFOS ในอุตสาหกรรม (กระดาษ พรม สิ่งทอ การชุบโครเมียมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช PFOS น้ําดื่มจากอางเก็บ
น้ําและบอน้ําในบริเวณใกลเคียง ของหลุมฝงกลบเหลานี้และรอบ ๆ การผลิต PFOS และพื้นที่ผูใชควรไดรับการ
วิเคราะห" ซึ่งคํานะนํานี้ ไดรับการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการใชงาน สินคาคงคลังที่มีอยู การรีไซเคิล ผลิตภัณฑ
อุปโภคบริโภค ในหลุมฝงกลบของเทศบาล และการแพรกระจายออกจากสถานที่มีการปนเปอน
(ที่มา: UNEP/POPS/PORC.15/7Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fifteenth meeting)

-207. ขอเสนอแนะและกลไกทางกฎหมายในตางประเทศ
สหภาพยุโรป ในป 2017 สาร PFHxS and it salts ถูกระบุภายในสหภาพยุโรปวาเปนสารที่มีความนากังวลสูง
(Substances of Very High Concern: SVHC) และถูกเพิ่มในบัญชีรายการสารของ REACH เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ตกคางยาวนานและการสะสมทางชีวภาพ สาร PFHxS เปนไปตามเกณฑสําหรับสารที่มีตกคางยาวนานสูง และสะสม
ทางชีวภาพสูง (very Persistent and very Bioaccumulative: vPvB) ซึ่งหมายความวา ผูผลิต ผูนําเขา และหวงโซ
อุปทาน ตองลดการปลดปลอยและการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมและมนุษย ตลอดวงจรชีวิตของสาร โดยไมอยูในขอบังคับ
ของการจัดการความเสี่ยง รายชื่อสารที่ถูกพิจารณาผูผลิตจะตองแจงขอมูลเกี่ยวกับการใชสาร PFHxS ที่สูงกวา
ความเขมขน 0.1% ตามมาตรา 33 ของ REACH จากการติดตามผล วันที่ 12 เมษายน 2019 ประเทศนอรเวยไดย่ืน
ขอเสนอเพื่อแกไขภาคผนวก XVII ของ REACH เพื่อจํากัด การผลิต การใช และการวางจําหนายในตลาดของ PFHxS
its salts and PFHxS related compounds อยางไรก็ตามยังไมมีการจัดประเภทหรือการติดฉลากสําหรับ PFHxS
ทั้งในสหภาพยุโรปหรือทั่วโลก
ประเทศแคนาดา ได กํา หนดสารประกอบที่ เ กี่ย วขอ งกับ PFHxS บางชนิ ด อยู ใ นรายการสารเสพติ ด
ในประเทศของแคนาดา (DSL) ซึ่ งเป น สิ นคาคงคลังของสารที่ผ ลิตหรือไดรับ การผลิตนําเขาหรือใช ในประเทศใน
ระดับการคา และบุคคลใดก็ตามที่ตั้งใจจะนําเขาหรือผลิตสารในแคนาดาที่ไมไดอยูในรายชื่อของ DSL (เชน PFHxS,
PFHxSF หรือสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS ที่ยังไมไดอยูใน DSL) จะตองยื่นการแจงเตือนที่จําเปนภายใต
ข อ บั ง คั บ การแจ ง เตื อ นสารใหม กฎระเบี ย บเหล า นี้ มี จุ ดมุ ง หมายเพื่ อ ให แ น ใ จว า ไม มี ก ารนํ า สารใหม เ ข า สู ต ลาด
ของแคนาดากอนที่จะไดรับการประเมินทางนิเวศวิทยาและสุขภาพของมนุษย อาจมีการกําหนดมาตรการการจัดการ
ภายใตกระบวนการนี้เพื่อลดความเสี่ยงใด ๆ ตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษย และไดกําหนดมาตรฐานของสาร
PFHxS สําหรับน้ําดื่มไวที่ 0.6 µg /l
ประเทศออสเตรเลีย มีแบบแผนการแจงและประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแหงชาติ(National Industrial
Chemicals Notification & Assessment Scheme: NICNAS) ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการประเมินและ
การจัดการสารเคมีซึ่งอาจลดลงของ PFCAs, PFSAs และสารเคมีที่คลายกัน โดยสมมติฐานหลักที่ระบุไวในแผนปฏิบัติ
การนี้คือ สารเคมีที่มีหวงโซ perfluorinated ที่สิ้นสุดโดยกลุม sulfonyl จะยอยสลายเปน perfluoroalkyl sulfonate
(ที่มีความยาวโซเดียวกัน)
ประเทศนอรเวย ไดเพิ่มรายชื่อสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds ในบัญชีรายชื่อ
สารสําคัญระดับประเทศ โดยมีเปาหมายระดับชาติที่จะยุติการใชงานภายในป 2020
ประเทศสวีเดน ไดกําหนดใหมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับ PFAS รวมถึง PFHxS โดยรายงานไปยังการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑที่หนวยงานเคมีภัณฑของสวีเดน ซึ่งเริ่มเปนครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2020 และจะมีผลโดยไมคํานึงถึง
ความเขมขนของสารแมวาจะไมจําเปนตองระบุความเขมขนก็ตาม หนวยงานเคมีภัณฑแหงสวีเดน ไดเผยแพรกลยุทธ
ในการลดการใช PFAS ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอมควรลดและยุติการใชงานในที่สุด การดําเนินการ
เพื่อบรรลุจุดมุงหมายนี้รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินมาตรการเพื่อการใชงานที่อาจสงผลใหเกิดการ
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยตรงอยางมีนัยสําคัญ กลยุทธที่นําเสนอเกี่ยวกับวิธีการใชโฟมดับเพลิงที่มี PFASs ในสวีเดน
และสรุปไดวาจําเปนตองมีกฎหมายระดับชาติที่ควบคุมการใชโฟมดับเพลิงที่มีสาร fluorinated สูง และ สํานักงาน
อาหารแหงชาติสวีเดน ไดแนะนําขีดจํากัด 0.09 µg/l สําหรับน้ําดื่มโดยพิจารณาจากปริมาณ PFAS 11 ชนิด ไดแก
(1) PFBS (2) PFHxS (3) PFOS (4) 6: 2 FTSA (5) PFBA (6) PFPeA (7) PFHxA (8) PFHpA (9) PFOA (10) PFNA
และ (12) PFDA)

-21ประเทศเดนมารก ในป 2014 สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศ ไดเผยแพรการศึกษาการปนเปอน
ของน้ําใตดินที่เกี่ยวของแหลงที่มาของสาร perfluoroalkyl รวมถึง สาร PFHxS and PFHxS-related compounds
จากผลการวิจัยของการปนเปอนน้ําใตดิน และนําไปสูการกําหนดคามาตรฐานในปริมาณน้ําดื่มสําหรับสารกลุม PFASs
12 ตัว ไดแก (1) Perfluorobutane sulfonic acid: PFBS (2) PFHxS (3) PFOS (4) Perfluorooctanesulfonamide:
PFOSA (5) 6:2-fluorotelo mer sulfonic acid (6:2 FTS) (6) Perfluorobutanoic acid: PFBA (7)
Perfluoropentanoic acid: PFPeA (8) Perfluorohexanoic acid: PFHxA (9) Perfluoroheptanoic acid:
PFHpA (10) PFOA (11) Perfluorononanoic acid: PFNA และ (12) Perfluorodecanoic acid: PFDA โดยจํากัด
คาในน้ําดื่ม 0.1 µg/L และเปนเกณฑรวมสําหรับการมี PFAS ทั้ง 12 ชนิด และใชเกณฑรวมกับน้ําใตดิน
สหรัฐอเมริกา มีการหามใชสารเคมีในกลุมใหมนี้โดยไมไดรับการประเมินลวงหนาเกี่ยวกับการใชงานของ
United States Environmental Protection Agency (US EPA) ของสหรัฐอเมริกาเผยแพรแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
PFAS แบบโซยาว (นิยามวา PFSA > C5และ perfluorocarboxylic acids (PFCAs) > C7) รวมถึง PFHxS its salt
และสารตั้งตนในป 2009 สารเคมี PFAS โซยาวทั้งหมดถูกระบุวา มีแนวโนมที่จะคงอยูสะสมทางชีวภาพและเปนพิษ
EPA ของสหรัฐอเมริกาเผยแพรแผนปฏิบัติการ PFAS ที่กวางขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2019 ซึ่งระบุขั้นตอนเพิ่มเติมที่
EPA กําลังดําเนินการเพื่อทําความเขาใจและจัดการ PFAS ใหดีขึ้นรวมถึง PFHxS เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐวอชิงตันได
ประกาศใชรางพระราชบัญญัติหามการใชสารเคมี perfluorinated ในบรรจุภัณฑอาหาร รวมทั้ง จํากัดการใชในโฟม
ดับเพลิงและอุป กรณปองกั นภัย สว นบุคคล ในหลายรั ฐของสหรัฐ อเมริกาได ประกาศใชขอจํากัด ที่ร วมถึ ง PFHxS
สําหรับน้ําดื่ม ในรัฐแมสซาชูเซตสของโดยแนะนําขีดจํากัด 0.07 µg/l สําหรับ PFOA PFOS PFHxS PFNA และ
PFHpA รวมกันหรือแยกกันในน้ําดื่ม (Mass. Gov) กระทรวงสาธารณสุข รัฐมินนิโซตาแนะนําคาคําแนะนําที่ 0.027 µg/l
สําหรับ PFHxS (MDH) และรัฐเวอรมอนตแนะนําใหจํากัดปริมาณในน้ําดื่มไวที่ 0.02 µg/l สําหรับ PFOA PFOS
PFHxS PFHpA และ PFNA รวมกัน (Health Vermont) รัฐนิวแฮมปเชียร จํากัดปริมาณน้ําดื่มที่เสนอไวที่ 0.018 ug /l
และรัฐมิชิแกนมีระดับการคัดกรองน้ําดื่มสําหรับ PFHxS ที่ 0.084 ug /l ทั้งนี้ EPA ของสหรัฐอเมริกาใชการผสมผสาน
ระหวางแนวทางดานกฎระเบียบ และความสมัครใจ ซึ่งรวมถึงกฎการใชงานใหมท่ีสําคัญและโครงการ PFOA
Stewardship ประจําป 2010/2015 (OECD, 2015) โดยสมัครใจ EPA ของสหรัฐอเมริกากําหนดระดับที่ปรึกษาดาน
สุขภาพสําหรับ PFOA และ PFOS ในน้ําดื่ม นอกจากนี้การใชหนวยงานที่กําหนดโดยกฎการตรวจสอบสารปนเปอนที่
ไมไดรับการควบคุมของพระราชบัญญัติน้ําดื่มปลอดภัย EPA ของสหรัฐอเมริกาไดตรวจสอบสารกลุม PFAS 6 รายการ
ในน้ําดื่มสําเร็จรูปรวมถึง PFHxS เพื่อทําความเขาใจการเกิดขึ้นในระบบน้ําดื่มของสหรัฐอเมริกา และขอมูลเหลานี้ตอง
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
สาธารณรัฐเกาหลี ไดรวมสาร PFHxS กับสาร PFOS และสาร PFOA เปนพารามิเตอรการตรวจสอบน้ําดื่มเบื้องตน
ในป 2018 โดยกําหนดคาจํากัดเบื้องตนสําหรับน้ําดื่มของสาร PFHxS = 0.48 µg/L สาร PFOS และสาร PFOA = 0.07 µg/L
(ที่มา: UNEP/POPS/PORC.15/7Add.1 Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fifteenth meeting)

-228. ขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ (ผลิตภัณฑและกระบวนการ)
ปจจุบันยังไมมีขอมูลที่เผยแพรเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของทางเลือกในการใชสาร
PFASs ในการใชงานสวนใหญ เนื่องจากขอมูลมักถูกปกปดเปนความลับทางการคา แมจะมีความพยายามหลายครั้ง
แตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของก็ไมไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการใช PFHxS อยางไรก็ตาม ยังมีทางเลือกใน
การใชงานอื่น ๆ ที่ไดรับการรับรองจากภาคอุตสาหกรรมแลว ดังนั้น จึงควรเปนทางเลือกที่นํามาใช ซึ่งการประเมิน
ทางเลือกสําหรับ PFHxS จึงขึ้นอยูกับการใชงานทั่วไป ที่ระบุใน Risk Profile ของสาร และพิจารณาการทํางานของ
PFHxS ในการใชงาน วามีความใกลเคียงกับสาร PFOS หรือ PFOA (ในบางกรณี)
8.1 สารทางเลือกสําหรับการใชงานเฉพาะดาน (Application-specific alternative substances)
สารทดแทนสําหรับ PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds ไดแก สารเคมีและเทคนิค
ทางเลือก รวมถึง ทางเลือกอื่นที่ไมใชสารเคมี เชน การออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ และตองแนใจวา การ
ทดแทนนี้ จะไดรับการหลีกเลี่ยงจากสารตกคาง และสารพิษอื่น ๆ ซึ่งการทดแทนที่ไมเหมาะสม ไดถูกระบุวา เมื่อ
สารพิษ ถูกนํามาทดแทนดวยสารเคมีชนิดอื่น ที่พิสูจนในภายหลังวาไมเหมาะสม เนื่องจากสารดังกลาวเปนสารพิษ
ตกคางยาวนาน และสะสมในสิ่งมีชีวิต (Persistent, Bioaccumulative and Toxic: PBT) และขอกังวลอื่น ๆ ดังนั้น
การลดความเปนไปไดของการทดแทนที่ไมเหมาะสมสําหรับสาร PFHxS และสารประกอบที่เกี่ยวของ โดยใชสารที่
คลายคลึงกับสารกลุม perfluoroalkyl acids (PFAAs) และสารประกอบที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่ทาทาย เนื่องจากเปน
สารเคมีกลุมใหญ ทําใหการใชสารทดแทนจึงมีจํากัด ความทาทายในการจัดการกับสารเคมีกลุมใหญ โดยองคการ
จัดการสารเคมีแหงสหภาพยุโรป (European Chemicals Agency: ECHA) ไดเสนอวิธีการจัดกลุม ซึ่งเปนวิธีที่สําคัญ
ในการลดโอกาส การใชสารทดแทนที่ไมเหมาะสม เชนเดียวกับ หนวยงานระดับชาติในหลายประเทศ ในกรณีของ
PFAAs สายโซยาว (long-chain PFAAs, their salts and related compounds) สามารถแทนที่ไดโดย PFAAs สาย
สั้น (short-chain PFAAs, their salts and related compounds) (short-chain PFAAs defined as C2–C7
perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and C3–C5 PFSAs) และสารทางเลือกอื่น ๆ ที่มีฟลูออรีนเปนสวนประกอบ
ซึ่งถือวาปลอดภัยสําหรับการใชงานในภาคอุตสาหกรรม แมวา PFAAs สายโซสั้น โดยทั่วไปจะสะสมทางชีวภาพไดนอย
กวา แตยังคงมีการตกคาง ความสามารถในการละลายน้ําไดดี และมีความคลองตัวสูง ซึ่งทําใหยากตอการกักเก็บ และ
ควบคุมการแพรกระจายของสารเหลานี้ภายในสิ่งแวดลอมมากกวา PFAAs สายโซยาว
กอนหนานี้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Persistent Organic Pollutants
Review Committee: POPRC) ไดกลาวถึงปญหาของสารทดแทน PFAS ที่ไมเหมาะสมของสาร PFOA และ PFOS
ในคําแนะนําสําหรับทางเลือกอื่นสําหรับ PFOS และคําแนะนําสําหรับการขึ้นบัญชี PFOA ภายใตอนุสัญญาสตอกโฮลม
ฯ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยที่ 9 มีมติตัดสินใจ เนื่องจาก PFAS สายสั้นเปนสารเคมีกลุมใหญที่มี
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่แตกตางกัน และเนื่องจากคณะกรรมการ POPRC ไมไดตรวจสอบขอมูลจากกลุม
ใหญนี้ การอางอิงเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยง PFAS สายโซสั้น (โฟมดับเพลิง) จึงไมเกิดขึ้น และแทนที่ดวยถอยคําตอไปนี้:
สงเสริมใหภาคีและประเทศอื่น ๆ ใชทางเลือกอื่นแทน PFOA its salts และสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFOA หาก
เปนไปไดและมีประสิทธิภาพในขณะที่พิจารณาวาโฟมดับเพลิงที่ใชฟลูออรีนอาจมีผลเสียตอสิ่งแวดลอมสุขภาพของ
มนุษย และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากความคงทนและการเคลื่อนยาย และPFAS แบบสายโซ
สั้นทางเลือกแสดงความสามารถในการละลายน้ําที่สูงกวาและการเคลื่อนยายสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นมากกวาสายโซยาว
ของ PFASs เพื่อหลีกเลี่ยงการแทนที่ PFAA อื่น ๆ ที่ไมเหมาะสมตอไปนี้จะเนนไปที่ทางเลือกทางเคมีที่ไมใชฟลูออไรด
และเทคนิคทางเลือกที่ไมใชสารเคมีเปนหลัก
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ขอมูลการใชงาน และทางเลือก ในกรณีที่จุดสําคัญอยูที่แนวทางทางเคมีและทางเทคนิคที่ไมใชฟลูออไรด (ทางเลือกที่มี
ฟลูออรีนจะระบุเฉพาะสําหรับการใชงานที่ทางเลือกทางเคมีที่ไมใชฟลูออไรดและเทคนิคทางเลือกยังไมไดรับการพิสูจน
วาสามารถใชไดกับทุกการใชงานในหมวดหมูผูใช)
ภาพรวมของการใชสารทางเลือก (Overview of alternatives)
การใชงาน

สารทางเลือก

ประเภทสารทางเลือก

1. โฟมดับเพลิง (Fire-fighting foam)

มี

สารเคมีทางเลือกประเภทที่ไมใชฟลูออรีน
และฟลูออรีน

2. การชุบโลหะ (Metal plating)

มี

สารเคมี ท างเลื อ ก (ไม ใ ช ฟ ลู อ อรี น และ
ฟลูออรีน) และการแกไขทางเทคนิค

3. สิ่งทอ (Textiles)

มี

สารเคมี ท างเลื อ ก(ไม ใ ช ฟ ลู อ อรี น และ
ฟลูออรีน) และการแกไขทางเทคนิค

4. สารขัดเงา และสารทําความสะอาด/ซักลาง

มี

สารเคมีทางเลือกประเภทที่ไมใชฟลูออรีน

มี

สารเคมีทางเลือกประเภทที่ไมใชฟลูออรีน

มี

สารเคมีทางเลือกประเภทที่ไมใชฟลูออรีน
และฟลูออรีน

(Polishing, cleaning- and washing agents)
5. สารเคลือบผิววัสดุ
(Coating, impregnation/ proofing)
6. การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเซมิคอนดักเตอร
(Electronic and semiconductors)

8.1.1 โฟมดับเพลิงประเภทฟลูออรีน (Fluorinated fire-fighting foams)
โฟมดับเพลิงที่มีฟลูออรีน รวมถึง ประเภทโฟมสรางฟลมน้ํา (Aqueous film-forming foams: AFFF) เปน
โฟมที่มีประสิทธิภาพสูงสหรับการปองกันของเหลวไวไฟที่มีอันตรายสูง หรือของแข็งติดไฟออกจากอากาศที่มีออกซิเจน
สูง ฟลมน้ํา ซึ่งอยูระหวางเชื้อเพลิงและโฟม จะทําใหพื้นผิวของเชื้อเพลิงเย็นลง ทําหนาที่เปนวัสดุปองกันไอน้ํา และ
รองรับการแพรกระจายของโฟมบนเชื้อเพลิง โดยทั่วไปโฟมดับเพลิงประเภท AFFFs ถูกสรางขึ้นโดยการรวมสารลด
แรงตึงผิวของไฮโดรคารบอนสังเคราะหกับสารลดแรงตึงผิวที่มีฟลูออรีน และใชเปนสูตรโฟมดับเพลิง Class B สําหรับ
ดับไฟเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนเหลว โฟมฟลูออรีนในประเภทนี้เรียกวา โฟมฟลูออโรโปรตีน (FP) หรือโฟมฟลูออโร
โปรตีนที่สรางฟลม (FFFP) โฟมดับเพลิง Class B ที่ปราศจากสารฟลูออรีน (F3) มีพื้นฐานมาจากสวนผสมที่กลุม
เดียวกับสารลดแรงตึงผิวไฮโดรคารบอน
สารเพอรฟลูออไรด (เชน PFOS และ PFHxS) ที่ใชในโฟมดับเพลิงประเภท AFFF ไดรับการผลิตอยางจงใจ
โดยใช ECF (น้ําที่อยูภายนอก) โดยใชไฮโดรเจนฟลูออไรดเปนวัตถุดิบควบคูไปกับวัสดุอินทรีย (Buck et al., 2011)
การผลิตสารฟลูออรีน ECF อาจผลิตไดทั้งแบบแยกแขนง และแบบเสนตรง รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีความยาวโซตางกัน ใน
ผลิตภัณฑ PFOS อาจมี PFHxS 1 - 10% เวนแตจะถูกทําความสะอาด และถูกนําออกไปอยางไมจงใจของ PFHxS
การเลิกใช AFFF ที่มี PFOS อยางสมบูรณจะชวยลดการปลดปลอยสาร PFHxS และสารประกอบที่เกี่ยวของกับ
PFHxS สูสิ่งแวดลอม
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ผลกระทบจากกิจกรรมการฝกอบรมที่ใช AFFF มากที่สุด เปนผลมาจากการใชงาน ของโฟมที่มีสวนผสมของ PFOS ที่
มี PFHxS ในปริมาณที่ไมไดจงใจ อยางไรก็ตาม AFFF ที่มี PFHxS เปนสาร ประกอบเพอรฟลูออไรด ที่ถูกใชในอดีต
เนื่องจากอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานของ AFFF 10 – 20 ป ความเขมขน สต็อกสําหรับ AFFF อาจยังมี PFHxS อยู
นอกจากนี้ AFFF บางสวนที่ผลิต ในป 2015 ในประเทศจีน มีการใช PFHxS แทน PFOS
จากขอมูลของ Eurofeu (European Committee of the Manufacturers of Fire Protection Equipment
and Fire Fighting Vehicles) อุตสาหกรรมโฟมดับเพลิงในยุโรปและอเมริกาเหนือไดดําเนินโครงการ EPA
Stewardship ของสหรัฐอเมริกาอยางเต็มที่ โดยการหยุดผลิต AFFF ที่ใช C8 ทั้งหมด แมวายังมีคลังคงคางอยู สามารถ
บงชี้ไดวา โฟมฟลู ออรีนที่ผ ลิตจนถึงป 2015 อาจมีสาร C8 perfluorinated และหลังจากนั้น นโยบายการใช ‘C6
Pure’ ไดถูกนํามาใช ซึ่ง โฟม ‘C6 Pure’ มีสารเรืองแสง ที่ผลิตโดยวิธี telomerisation ดังนั้นจึงไมควรมี PFHxS
ทางเลือกอื่นสําหรับ PFHxS ในโฟมดับเพลิง Class B
แบงเปน 2 ทางเลือกหลัก ใหพิจารณา ดังนี้
1) ทางเลือกที่ปราศจากฟลูออรีน
ผูผลิตโฟมดับเพลิงหลายราย ใหโฟมที่ปราศจากฟลูออรีนซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน Class B การรับรอง
ประสิทธิภาพการดับเพลิง แตมีขอยกเวนเพียงประการเดียวคือ U.S. Mil Spec (MIL-F-24385) ที่ไมเพียงแตเกี่ยวของ
กับมาตรฐานประสิทธิภาพ แตยังระบุถึงการรวมสารเคมีสังเคราะหจากฟลูออรีน (fluorochemicals) อยางไรก็ตาม
กระทรวงทหารเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูดูแล Mill-Spec ไดใชเวลาหลายปในการพิจารณาเปลี่ยนมาตรฐาน MillSpec ใหอิงตามประสิทธิภาพมากกวาการอางอิงเนื้อหาทางเคมีเฉพาะ และคุณสมบัติ ในเดือนตุลาคม ป 2018
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาไดอนุมัติการอนุญาตอีกครั้งเปนเวลา 5 ป สําหรับองคการบริหารการบินแหงชาติ (Federal
Aviation Administration - FAA) ซึ่งเปลี่ยนมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับโฟมดับเพลิง เพื่ออนุญาตใหใชโฟมที่
ปราศจากฟลูออรีนในสนามบินพลเรือน
ป จ จุ บั น มี การใช โ ฟมที่ ป ราศจากฟลูออรีน ในสนามบิน พลเรือนในเครือรัฐ ออสเตรเลีย ราชอาณาจัก ร
เดนมารก ราชอาณาจักรสวี เดน และสนามบินศูนยกลางหลัก ๆ เชน London Heathrow Gatwick, Dubai,
Stuttgart, Edinburgh และ Auckland ที่สนามบินพลเรือนในราชอาณาจักรนอรเวย การทดแทนนี้ครอบคลุมทั้ง
ระบบคงที่และระบบเคลื่อนที่ ดวยคุณสมบัติทางทหารหลายประการ จึงไดแบงออกเปนโฟมที่ปราศจากฟลูออรีน
นอกจากนี้ ในสวนของน้ํามัน และกาซกําลังอยูในขั้นตอนการแบงโฟมที่ปราศจากฟลูออรีน (ทั้งนอกชายฝงและบนบก)
ซึ่งทุกภาคสวนตางพอใจและมั่นใจในผลการดําเนินงานนี้
สถาบันควบคุมอัคคีภัยและภัยพิบัติ Heyrothsberge สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดทดสอบโฟมดับเพลิง
ที่ปราศจากฟลูออรีน 6 ชนิด และโฟมที่มีสวนผสมของ PFAS สําหรับความสามารถในการดับไฟของของเหลวที่มีขั้ว
ต า งกั น 5 ชนิ ด ซึ่ ง อาจเป น ส ว นประกอบของไบโอดีเ ซล ซึ่ง สรุ ป ไดว า โฟมที่ ป ราศจากฟลูอ อรี น แสดงใหเ ห็น ถึ ง
ประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกันเมื่อเทียบกับโฟมที่มี PFAS นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตใน PFOA RME ของรัฐควีนสแลนดใน
ออสเตรเลีย รายงานวาโฟมที่ปราศจากฟลูออรีนจํานวนมากไดรับการยอมรับวาเปนไปตามมาตรฐานการดับเพลิงที่
เขมงวดที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงกวาโฟมฟลูออรีนในรูปแบบฟลมในสถานการณตางๆและปราศจากฟลูออรีน โฟ
มถูกใชกันอยางแพรหลายในสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงแทนขุดเจาะน้ํามันและกาซ
LASTFIRE ซึ่งเปนกลุม บริษัท น้ํามัน 16 แหง ไดริเริ่มโครงการในชวงปลายทศวรรษ 1990 เพื่อทบทวน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงบนหลังคาแบบลอยตัวขนาดใหญ ในป 2018 ไดทดสอบโฟมดับเพลิง
ประเภท AFFF C6 บริสุทธิ์ใหม 6 ชนิด และโฟมที่ปราศจากฟลูออรีน 2 ชนิดในถังขนาดใหญและจากประสบการณ
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ใช ทดแทนสู ตรที่ใชกอนหน านี้ ได ตามที่ กํา หนด การพิจารณาความเปน ไปไดของทางเลือกจําเปนตองพิจ ารณาทั้ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดั บ เพลิ ง และความเข า กั น ได กั บ การควบคุ ม ระบบที่ มี อ ยู แ ละวิ ธี ก ารใช ง าน ซึ่ ง แนะนํ า ว า
ความสามารถดานประสิทธิภาพของโฟมทางเลือกจะขึ้นอยูกับสูตรและประเภทของอุปกรณการใชงานที่ใช ดังนั้นจึง
เปนไปไมไดที่จะระบุวาทางเลือกที่มีฟลูออรีน C6 ทั้งหมดทํางานไดดีกวาทางเลือกที่ไมมีฟลูออรีนทั้งหมด และในทาง
กลับกัน
มีขอมูล ที่ เ ปดเผยต อสาธารณะคอนขางนอยเกี่ยวกับ โครงสรางทางเคมีหรือคุณสมบั ติของทางเลือกที่
ปราศจากฟลูออรีน มีการระบุผูผลิตและผลิตภัณฑเชิงพาณิชยจํานวนหนึ่งของโฟมที่ปราศจากฟลูออรีนที่ไดรับการ
รับรองความปลอดภัยโดยที่รายละเอียดของสูตรที่แนชัดไมถูกเปดเผย เนื่องจากเปนความลับทางการคา อยางไรก็ตาม
สิทธิบัตรสําหรับโฟมที่ไมมีฟลูออรีนจะใหขอมูลเชิงลึกมากขึ้น ตัวอยางเชนในสิทธิบัตร Solberg มีการระบุสวนผสม
ตอไปนี้ Diethylene glycol butyl ether, xanthan gum, starch, carbonized sugar, diethanolamine lauryl
sulfate, sodium decyl ethoxy sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamidopropyl hydroxysultaine,
sodium octyl sulfate, sodium decyl sulfate, และ alkyl polyglucoside
ประโยชนจากการใชโฟมที่ปราศจากฟลูออรีนเกี่ยวของกับการลดผลกระทบระยะยาวตอสิ่งแวดลอมใน
ขณะที่ ผ ลกระทบระยะสั้ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเป น พิ ษ เฉี ย บพลั น เนื่ อ งจากความต อ งการออกซิ เ จนทางชี ว เคมี
(Biochemical Oxygen Demand : BOD) และความตองการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand:
COD) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากโฟมที่มีฟลูออรีน และโฟมที่ปราศจากฟลูออรีนสามารถยอยสลายทาง
ชีวภาพไดในขณะที่ AFFF มีสารฟลูออรีนที่ตกคางอยู
2) ทางเลือกที่ใชฟลูออไรดแบบสายโซสั้น
จากขอมูลของ Fire Fighting Foam Coalition โฟมดับเพลิงประเภท AFFF ชนิดใหมทั้งหมดมีสาร
พื้นฐานเปน Fluorotelomers สารลดความตึงผิว (fluorosurfactants) และสารลดความตึงผิวแบบสายโซสั้น (C6)
(เช น PFASs แบบโซ สั้ น ที่ มี <C7 PFCAs หรื อ <C6 PFSAs)) ซึ่ ง เป น สารเคมีสั ง เคราะหจ ากฟลู ออรี น
(fluorochemicals) ที่ มี มากกว า การใช ใ นเปน สารพื้น ฐาน Fluorotelomers ในช ว ง 25 ป ที่ผ านมากระบวนการ
Telomerisation ซึ่งนอกเหนือจาก Electrochemical Fluorination: ECF แลว เปนกระบวนการสําคัญในการผลิต
สารเพอรฟลูออไรดทําใหผลิตภัณฑที่ปกติมีคารบอนที่ไมใชฟลูออไรดสองตัวระหวางหมูฟงกชันและโซเพอรฟลูออ
โรอัลคิล การศึกษาระบุวา ฟลูออโรเทลโลเมอร (fluorotelomers) จะยอยสลายเปนกรดเปอรฟลูออไรดในธรรมชาติ
เชน 6:2 Fluorotelomer Sulfonate (6:2 FTS) ซึ่งทําใหลดระดับของ PFHpA และ PFHxA แตไมใชกับ PFHxS
มีโฟมดับเพลิงประเภท AFFF ที่ไดรับการรับรองใน Class B หลายตัวในตลาดที่ใชสารฟลูออโรซิฟเคชันที่ทําโดย
กระบวนการ Telomerisation เมื่อเทียบกับโฟม C8 ตองใชความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของฟลูออโรสารลดแรงตึงผิว C6
หรือสารลดแรงตึงผิว Oligomeric เพื่อใหไดผลในการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดลอมทางน้ํา ทั้งในน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน ในหลายภูมิภาคที่ปนเปอนดวย PFAS (รวมถึง PFHxS)
และสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม สถานที่ฝกดับเพลิงที่มีการใชโฟมดับเพลิง AFFF ที่มี
PFAS (มักตั้งอยูที่สนามบินและสนามฝกทหาร) ที่ยอมรับไดวาเปนหนึ่งในแหลงที่มาของการปนเปอน PFAS ที่สําคัญ
ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคาใชจายในการแกไขในจุดดังกลาวอยางมาก นอกจากนี้ PFAS สายโซสั้น ทางเลือก
ที่มี <C7 PFCAs หรือ <C6 PFSAs (รวมถึงสารตั้งตน) มีความสามารถในการละลายน้ําที่คอนขางสูงกวา และเพิ่ม
ความคลองตัวในสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับ “แนวทาง Cradle to Grave” มากขึ้น ในควีนสแลนด
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สิ่งแวดลอมโดยตรงตองบรรจุในบรรจุภัณฑใหครบถวนและตองกําจัดเปนของเสียที่ไดรับการควบคุม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไดรับการพัฒนาโดยอุตสาหกรรมโฟม สําหรับการใชโฟมที่มีฟลูออรีนเนื่องจาก
ความกังวลเกี่ยวกับมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และรวมถึงคําแนะนําตอไปนี้:
(1) โฟมฟลูออไรด Class B ควรใชเฉพาะในสถานการณที่กอใหเกิดอันตรายจากไฟไหมของเหลวไวไฟ
อยางมีนัยสําคัญ
(2) กอนตัดสินใจใชโฟมฟลูออรีน Class B สําหรับอันตรายจากไฟไหมที่เปนของเหลวโดยเฉพาะให
ตรวจสอบวาเทคนิคอื่น ๆ ที่ไมใชฟลูออไรดสามารถบรรลุการดับเพลิงและความตานทานการเผาไหมที่ตองการหรือไม
(3) เทคนิคทางเลือกและสารที่ใชตองไดรับการประเมินอยางดีลวงหนาถึงสถานการณฉุกเฉินที่ตองการการ
ตอบสนองอยางเรงดวน
(4) ใชโฟมสําหรับการฝกอบรมที่ไมมีสารลดความตึงผิวของน้ํา “Fluorosurfactants” เพื่อวัตถุประสงคใน
การฝกอบรม
(5) ใชวิธีการทดสอบของเหลวอื่น แทนสารลดความตึงผิวของน้ํา สําหรับการทดสอบระบบคงที่และระบบ
ปรับสัดสวนโฟมของเครื่องยนต และ
(6) จั ดให มีการกั กเก็ บ การบํ า บัดและการกําจัดสารละลายโฟมอยางเหมาะสม ไมปลอยสูสิ่งแวดลอม
โดยตรง และจัดทําแผนการรวบรวมน้ําที่ไหลจากอัคคีภัยที่มีการใชโฟม Class B ที่มีฟลูออรีน
นอกจากนี้ องคกรรวมผูผลิตโฟม (Fire Fighting Foam Coalition Inc.: FFFC) ใหขอมูลวา: ไมแนะนําให
ใชโฟม Class B สําหรับความอันตรายใน Class A (ไม) หรือ Class C (ไฟฟา) ที่มีภัยคุกคามจากไฟไหมของเหลวไวไฟ
นอยที่สุดหรือไมมีเลย หากมีภัยคุกคามของเหลวไวไฟใน Class C จะตองถูกยกเลิกการใหพลังงานเนื่องจากโฟมมีน้ําที่
สามารถนําไฟฟาได ตัวอยางสถานการณที่ไมจําเปนตองใชโฟม Class B ไดแก ไฟปา เพลิงไหมอาคารและที่อยูอาศัย
หองคอมพิวเตอร และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการสื่อสารโทรคมนาคม รานอาหารและหองครัวเชิงพาณิชย และ
การปองกันสิ่งอํานวยความสะดวกทั่วไป ทั้งนี้ โฟม Class B อาจไมจําเปนสําหรับภัยคุกคามจากเพลิงไหมของเหลว
ไวไฟขนาดเล็ก เชน รถยนตเกิดเพลิงไหมโดยไมมีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถใชน้ําหรือเครื่อง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงได
การรับรูขอเท็จจริงเหลานี้นําไปสูมติตัดสินใจในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยที่ 9 ซึ่งระบุ
วา “สนับสนุนใหภาคีและประเทศอื่น ๆ ใชทางเลือกอื่นแทน Perfluorooctane Sulfonic Acid , its salts และ
Perfluorooctane Sulfonyl Fluoride ในกรณีที่มีทางเลือกที่เปนไปไดและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่พิจารณาวาโฟม
ดับเพลิงที่ทําจากฟลูออรีนอาจสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมสุขภาพของมนุษยและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอัน
เนื่องมาจากการตกคางยาวนาน และความคลองตัวในการเคลื่อนที่” ซึ่งคําแนะนําเดียวกันนี้ถูกนํามาใชสําหรับ PFOA
8.1.2 การชุบโลหะ (Metal plating)
ในคราวการประเมินทางเลือกสําหรับการใช PFOS ในหลายทางเลือกรวมถึง สารเคมีทางเลือกที่ไมใช
ฟลูออไรด และแนวทางทางเทคนิค
การชุ บ โลหะแข็ งใช เ พื่ อป อ งกั น ชิ้ น ส ว นโลหะจากการสึ ก หรอและการกั ด กร อ น ในอุ ตสาหกรรมลู กกลิ้ ง
กระบอกไฮดรอลิก และเพลาขอเหวี่ยง เปนตัวอยางในอุตสาหกรรมการชุบฮารดโครม ผานกระบวนการชุบดวยไฟฟา
(electroplating) โดยโครเมียมชั้นบาง ๆ จะถูกสะสมบนผิวโลหะ หรือพื้นผิวโลหะผสมของชิ้นงาน ซึ่งความตานทาน
และความแข็งแรงเปนคุณลักษณะที่สําคัญ ในการใชงานเหลานี้ ชิ้นงานจะถูกแชลงในอางกรดโครเมียม (hexavalent
chromium, Cr (VI)) Fume suppressants เปนสารเคมีที่ถูกลงในอางโครเมียมเพื่อลดปริมาณโครเมียมที่สูญเสียไปที่
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ความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ สารระงับการดูดควันเคมี (หมอก) เปนสารลดแรงตึงผิวที่ลดแรงตึง
ผิ ว ของสารละลายชุ บ และโดยการควบคุ มแรงตึงผิว ฟองกาซในกระบวนการจะมีขนาดเล็กลงและเพิ่มขึ้น ชากว า
ฟองอากาศขนาดใหญและหมอกมีโอกาสนอยที่จะปลอยออกสูอากาศและ หยดน้ําตกลงไปในอางชุบ
ยังมีความไมชัดเจนจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับ PFHxS วาถูกใชอยางกวางขวางในการชุบโลหะ
อยางไร อยางไรก็ตามสิทธิบัตรบางฉบับ (Dainippon, 1979, 1988; 3M, 1981; Hengxin, 2015) ถูกระบุไวสําหรับ
การใช PFHxS เกลือของมันและสารประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับ PFHxS ในการชุบโลหะเปนสารยับยั้งหมอกซึ่งบงชี้
วาการใชดังกลาวอาจเกิดขึ้น และมีแนวโนมวาอยางนอย Hubei Hengxin ในประเทศจีนไดทําการตลาดเกลือ
โพแทสเซียมของ PFHxS สําหรับการชุบโลห ะและ PFHxSF เปนวัตถุดิบสําหรับการชุบดวยไฟฟาประเภทตาง ๆ
(เกี่ยวกับการตกแตง ฯลฯ) และควรสังเกตวาการผลิต (รวมถึงการนําเขา) หรือการแปรรูปเกลือของ PFHxS 2 ชนิด
คือ tridecafluorohexanesulfonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1); CAS No. 70225-16-0
และ potassium N-ethyl-N-[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]glycinate; CAS No. 67584-53-6 สําหรับใชเปน
ส ว นประกอบของสารดู ดซั บ รวมทั้ งสารลดแรงตึง ผิว หรื อสารระงั บ ควัน ที่ใ ชใ นกระบวนการชุ บ เพื่ อผลิต อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส จะไมถือเปนการใชงานใหมที่มีนัยสําคัญภายใตการรายงานภายใตกฎการใชใหมท่ีสําคัญของ EPA ของ
สหรัฐอเมริกาของสารเคมี perfluoroalkyl sulfonates และสาร perfluoroalkyl carboxylate แบบสายโซยาว
นอกจากนี้เนื่องจากการผลิต PFHxS โดยไมไดตั้งใจในระหวางกระบวนการฟลูออไรเซชันดวยกระแสไฟฟา (ECF:
Electrochemical Fluorination) มีแนวโนมวาสารยับยั้งหมอก/ควันทีป่ ระกอบดวย PFOS ที่ใชสําหรับการชุบโลหะมี
ปริมาณโดยไมไดจงใจของ PFHxS, its salts และสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS
เทคนิคทางเลือกที่ไมใชสารเคมี
มีเทคโนโลยีทางเลือกบางอยางที่ยกเวนการใชสารเคมีและปองกันการปลดปลอยโครเมียม (Cr) (VI) ใน
ระหวางกระบวนการชุบ รวมถึงการใช ซึ่งรวมถึงการเคลือบ PTFE ที่ดานบนของอาง ตาขาย หรือผาคลุมและสําหรับ
อางเคลือบ นอกจากนี้ยังมีการใชอุปกรณควบคุม เชน Composite Mesh Pads (CMP) หรือ Chromic Acid Fume
Scrubber ในการจับละอองลอยจากการชุบโครเมียม ตามคําแนะนํา BAT/BEP สําหรับการใช PFOS เทคนิคเหลานี้
ถือเปนทางเลือกอื่นสําหรับการใชอุปกรณควบคุมที่ใช PFOS และมีการระบุวาไมมีปจจัยใดที่จํากัดการเขาถึงของ
อุปกรณควบคุมเหลานี้ และยังมีจําหนายทั่วไปในประเทศแคนาดา ซึ่งระบบ CMP เปนระบบที่รวบรวมและเคลื่อนยาย
โครเมี ยมที่ ถูกปลดปลอยผา นแผ น ตาข ายซึ่ งอนุภาคโครเมีย มจะควบแนน และรวมตัว โดยสว นใหญใชวิธีการทาง
กายภาพ โดยทั่วไประบบ CMP ประกอบดวยขั้นตอนแผนตาขายหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะกําจัดอนุภาคขนาดใหญ
ขั้นตอนกลางจะกําจัดอนุภาคที่เล็กกวาและขั้นตอนสุดทายจะกําจัดอนุภาคขนาดเล็ก ระบบ CMP มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดละอองและกําจัดการปลอยละอองของกรดโครมิก จากขอมูยังไมแนชัดวาการใชระบบ CMP จะทําใหของเสีย
กรดโครมิกเพิ่มขึ้นหรือไม และความเสี่ยง/ตนทุนที่เกิดจากสิ่งนี้ เทคนิคทางเลือกเพิ่มเติมที่มีให ไดแก การชุบโครเมี่ยม
โดยใชนาโนเทคโนโลยี และระบบหกเหลี่ยมที่สรางขึ้นจากแหลงกักเก็บอัจฉริยะที่สามารถกักเก็บสารเคมีปองกันการ
กัดกรอนซึ่งกอนหนานี้ไมสามารถใชรวมกับสารเคลือบได อยางไรก็ตามยังไมชัดเจนวาสามารถใชเทคนิคเหลานี้สําหรับ
การชุบโลหะแข็งและการชุบโลหะตกแตงไดหรือไม
ทางเลือกการใชสารเคมี
จากการศึกษาของ Poulsen และคณะ แสดงใหเห็นวาสามารถใชสารยับยั้งละอองที่ปราศจาก PFOS สําหรับ
การชุบฮารดโครเมี่ยมแบบไมผานการตกแตง (Cr VI) ในระบบวงปด Fumetrol® 21 เปนทางเลือกหนึ่งที่มีฟลูออรีน
จาก Atotech ซึ่งขึ้นอยูกับ 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooctane sulfonic acid (6: 2 fluorotelomer sulfonic

-28acid; CAS No. 27619-97-2) ที่ชวยลดการปลอย Cr (VI) สารเคมีโพลีฟลูออโรอัลคิลทางเลือกนี้จะยอยสลายเปน
สวนผสมของกรดเพอรฟลูออโรคารบอกซิลิกที่มีโซอัลคิลที่มีคารบอนเปอรฟลูออไรดไมเกิน 6 อะตอม ความพยายามที่
จะใช Cr (III) สําหรับการชุบฮารดโครเมี่ยมยังดําเนินอยูสําหรับการพัฒนาทางเลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทน
โครเมียมเฮกซะวาเลนตในการชุบโครเมี่ยม นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่นที่ปราศจากฟลูออรีน เชน อัลคิลซัลโฟเนต
(alkylsulfonate) และโอเลียเอมีน (olea amine)
8.1.3 สิ่งทอ (Textiles)
สารกลุม PFASs ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในสิ่งทอเพื่อใหสามารถกันน้ํา น้ํามัน และสิ่งสกปรกของวัสดุ
รวมถึงสามารถระบายอากาศได มีการอางอิงจาก Hubei Hengxin พบวา สารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS [Nmethyl-perfluorohexane-1-sulfonamide] ethyl acrylate (CAS No. 67584-57-0) ถูกใชในผลิตภัณฑเพื่อกัน
น้ํามันและน้ําสําหรับหนังและสิ่งทอ ซึ่งการใช PFAS ในการผลิตสิ่งทอมีสัดสวนประมาณ 50% ของการใช PFAS ทั่วโลก
ในการศึ ก ษาของประเทศเดนมาร ก ได ร ะบุ ถึ ง กลุ ม สารเคมี ท างเลื อ ก 5 กลุ ม คื อ (1) พาราฟ น (paraffins)
(2) กรดสเตียริก – เมลามีน (stearic acid-melamine) (3) ซิลิโคน (silicone) (4) เดนไดรเมอร (dendrimers) และ
(5) วัสดุนาโน และสรุปไดวา มีทางเลือกที่ไมใชฟลูออไรด ซึ่งใหความทนทานตอการกันน้ํา แตยังมีขอจํากัดในการกัน
น้ํามัน และสิ่งสกปรก กลุมผลิตภัณฑที่ปราศจากฟลูออโรคารบอน และกันน้ําสําหรับสิ่งทอ ไดแก ผลิตภัณฑเชิง
พาณิชย เชน BIONIC-FINISH®ECO และ RUCO-DRY® ECO จําหนายโดย Rudolf Chemie Ltd. , Geretsried /
ประเทศเยอรมันนี Purtex® WR, Purtex® WA, Purtex® AP จําหนายโดย Freudenberg Group, Weinheim /
ประเทศเยอรมันนี และ ecorepel® จําหนายโดย SchoellerTechologies AG, Sevelen / ประเทศสวิสเซอรแลนด
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช ง านในการปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว สิ่ ง ทอ และพรมที่ ใ ช อ ะคริ เ ลต
(Acrylate) เมทาคริ เ ลต
(Methacrylate) และอะดิ เ พต (Adipate) ในการศึกษาของผูบ ริโ ภคเพื่อตรวจสอบความแตกตางของการทํางาน
ระหวางสาร PFAS สายโซยาว (C8) และสาร PFAS สายโซสั้น (C6) และสารเคมีปองกันที่ไมใชฟลูออไรด ภายในผาของ
เครื่องแตงกายกลางแจง เพื่อรายงานการเปรียบเทียบความแตกตางของสารดังกลาว ที่มีจําหนายทั่วไปในปจจุบัน โดย
การประเมินการกันน้ําของผาในเครื่องแตงกายกลางแจง ตลอดจนคุณสมบัติในการกันน้ํา ความทนทานตอน้ําและ
น้ํามัน สําหรับผูบริโภคที่ใสเครื่องแตงกายกลางแจง พบวา สารเคมีที่ไมมีฟลูออไรดสามารถตอบสนองความตองการใน
การกันน้ําได และผูเขียนไดเสนอวา การใช PFAS ในเครื่องแตงกายกลางแจง จึงเปนการใชงานทางวิศวกรรมที่มาก
เกินไป โดยใหการกันน้ํามันไดมากกวาที่ผูบริโภคตองการ ในการศึกษาความแตกตางของโพลีเมอรฟลูออรีนแบบสายโซ
ขาง (Side-chain Fluorinated Polymers (SFPs)) และสารกันน้ําที่ไมใชฟลูออไรด ที่ใชโพลีไดเมทิลซิโลเซน
(Polydimethylsiloxanes) หรือไฮโดรคารบอน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการกันน้ําและความทนทานที่ดีเยี่ยม
ในบางกรณี ในขณะที่ SFP แบบสายโซสั้นมีทางเลือกอื่นที่แข็งแรงกวา เมื่อเทียบกับแบบสายโซยาวของ SFPs ในแง
ของการกั น น้ํ า ทั้ ง นี้ ความแข็ ง แรงในการกั น น้ํ า มั น และ ความทนทานจะลดลง ตามความยาวของสายโซ
perfluoroalkyl สําหรับ SFPs สารทางเลือกที่ไมใชฟลูออไรด ไมสามารถกันน้ํามันได ซึ่งอาจจํากัดศักยภาพในการ
ทดแทนในการใชงานในสิ่งทอ ที่ตองการการปองกันของเหลวที่ไมมีขั้ว เชน สิ่งทอทางการแพทยในชุดผาตัด และ
ผามานในหองผาตัด เครื่องแตงกายของแพทยและพยาบาลและสําหรับหองปฏิบัติการ รวมถึงบุคลากรที่ตองไดรับการ
ปกปองจากเลือดและของเหลวในรางกายที่เปนพาหะในการติดเชื้อและไวรัส ซึ่งขอมูลนี้สอดคลองกับขอมูลในการ
ประเมินทางเลือกสําหรับสาร PFOS ที่ไดรายงานความกาวหนาในป 2018 อยางไรก็ตามในการศึกษาเดียวกันนี้ได
แสดงใหเห็นในการทดลองวาสารกันน้ําที่ปราศจากฟลูออรีน และยอยสลายไดทางชีวภาพ สามารถใหการขจัดคราบได
ในระดับหนึ่ง

-298.1.4 สารขัดเงา และสารทําความสะอาด/ซักลาง (Polishing, cleaning- and washing agents) รวมถึง สาร
เคลือบผิววัสดุ (Coating, impregnation/ proofing)
มีขอมูลเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับขอมูลและลักษณะของสารเคมีในผลิตภัณฑเหลานี้ ตัวอยางเชน ‘Impregno’
สารเคลือบหิน สารกันน้ําและสิ่งสกปรก ที่ปราศจากสวนผสมของฟลูออรีน
ขอมูลเกี่ยวกับการใชสาร PFHxS ในผลิตภัณฑสารขัดเงา และสารทําความสะอาด/ซักลาง ที่เปดเผยตอ
สาธารณะยังมีไมมาก มีการรายงานการใชสารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS คือ (CAS No. 67584-53-6, [N-EthylN-(tridecafluorohexyl) sulfonyl] glycine, potassium salt) ในสารขัดเงาและสารทําความสะอาด/สารซักลาง
ระหว า งป 2000 - 2015 ในราชอาณาจั ก รเดนมาร ก ราชอาณาจั ก รนอร เ วย และราชอาณาจั ก รสวี เ ดน และ
สารประกอบที่เกี่ยวของกับ PFHxS (CAS No. 67584-61-6, 2-[Methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl
methacrylate) พบในสารที่ใชยอมในการพิสูจนอักษร เพื่อปองกันความชื้นจากเชื้อรา ฯลฯ อยางนอยใน 4 ผลิตภัณฑ
ในระหวางป 2003 และป 2009 ในราชอาณาจักรเดนมารก นอกจากนี้ ยังพบสารประกอบของ PFHxS CAS No.
67584-61-6 ที่จดทะเบียนในประเภทการใชงานเดียวกันในราชอาณาจักรนอรเวย ในป 2011
FluoroCouncil ไดรายงานวา ผูจําหนายทั่วโลกไดเสนอทางเลือกที่ “ไมใชฟลูออไรด” ไดแก
(1) สารกันน้ําที่ใชไฮโดรคารบอน ประกอบดวยสูตรเกลือของโลหะพาราฟน (Hydrocarbon wax-based
repellents consisting of paraffin-metal salt formulations)
(2) โพลียูรีเทนที่ถูกดัดแปลงทําใหไมชอบน้ํา (Polyurethane Hydrophobic modified polyurethanes) หรือ
เรียกวา เดนไดเมอร (dendrimers)
(3) ผลิตภัณฑที่ใชพอลิไซลอกเซน (polysiloxane-based products) และ
(4) สารกันน้ําที่ทําจากเรซิ่นซึ่งประกอบดวยเรซินเมลามีนที่ดัดแปลงกรดไขมัน (Resin-based repellents
consisting of fatty acid modified melamine resins.)
8.1.5 การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเซมิคอนดักเตอร (Electronic and semiconductors)
ในงานศึกษาหลายชิ้น พบรายงานการปลดปลอยสาร PFHxS จากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร ซึ่งแสดงให
เห็นวา PFOS ถูกแทนที่โดย PFHxS ในการใชประโยชนดังกลาว จากการสํารวจพบ PFHxS เปนองคประกอบหลักของ
PFAS ในน้ําทิ้งขั้นสุดทายจากโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอรในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ขอมูลนี้มีน้ําหนักมากขึ้นจาก
ขอมูลที่บงชี้วา PFHxS ถูกใชในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร โดย PFHxS (133.3 ng/L) รวมกับ PFOS (128.7 ng/L)
เปนหนึ่งในสารปนเปอนหลักในสถานที่ระบายน้ําเสียจากโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร ซึ่งสารกลุม PFSAs ทั้งสองชนิด
พบอยูในน้ําทิ้งในปริมาณที่ใกลเคียงกัน แสดงวา PFHxS เปนสารหลักในกระบวนการดังกลาว สารกลุม PFAS (เชน
PFOS หรือ PFHxS) จะไมหลงเหลืออยูในเซมิคอนดักเตอร แตในกรณีที่ไมมีการกําจัด PFASs จากน้ําเสีย กอนการ
ปลอย จะทําใหมีการปนเปอนในน้ําเสียและถูกปลอยสูสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ยังไมมีขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร
ที่ใช PFHxS จึงจําเปนตองตรวจสอบขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกับทางเลือกของ PFOS ภายในการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร ตามคําแนะนําเกี่ยวกับทางเลือกอื่นสําหรับ PFOS ของสารประกอบที่ใช PFOS
จํานวนหนึ่ง เปนสิ่งจําเปนในระหวางการติดตามวิธีการลิโทกราฟแบบใชแสง (photolithography) ที่สําคัญในการ
ผลิตเซมิคอนดักเตอรชิป
(1) การสรางลวดลาย/ภาพถายที่ละเอียดเปนพิเศษเปนตัวสรางกรดโฟโตและสารลดแรงตึงผิว
(2) สารเคลือบปองกันแสงสะทอนที่เปนสารลดแรงตึงผิวที่มีลักษณะการทํางานเฉพาะ

-30สาร PFHxS เชน PFOS สามารถใชเปนสารลดแรงตึงผิวในการผลิตสารประกอบในเซมิคอนดักเตอร และจะ
ถูกลางออกในระหวางการบําบัดครั้งตอไป
มีการระบุสารเคมีทางเลือกที่ไมใชฟลูออไรดในหลายชนิด ในการประเมินสารทางเลือกสําหรับ PFOS ซึ่ง
สารทางเลือกตอไปนี้ ไดรับการจัดประเภทวาอาจไมมีลักษณะเปนสาร POP คือ เอมิล อะซิเตต (amyl acetate) อะนิโซล
(anisole) นอรมอล บิวทิว อะซีเตต (n-butyl acetate) เอทิล แลคเตต (ethyl lactate) เมทิล -3 เมทิลโพรพิโอเนต
(methyl-3 methoxypropionate) และโพรพิลีนไกลคอลเมธิลอีเธอรอะซิเตต (propylene glycol methyl ether
acetate) นอกจากนี้ บทความทางวิทยาศาสตร ระบุวา ควรพัฒนากระบวนการตานทานแสง (photo-resist system)
ที่ปลอดการใช PFOS
8.2 การใชงานอื่น ๆ
นอกเหนือจากการใชงานที่กลาวมาขางตนแลวหมวดหมูการใชงานอื่น ๆ ที่เปนไปไดอาจรวมถึงสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตว สารหนวงไฟ กระดาษ และในอุตสาหกรรมน้ํามัน ตลอดจนเสื้อผาสําหรับทําครัว นอกจากนี้
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ระบุวามีการตรวจพบ PFHxS ในวัสดุสัมผัสอาหาร สารเคลือบหลุมรองฟน กาวโฟมสําหรับ
งานสถาปตยกรรม และสารเคลือบ รวมทั้งในการใชงานบางอยางในอาคารและการกอสราง
9. การสํารวจขอมูลการนําเขา – สงออก การผลิต การจําหนาย และการใชสาร Perfluorohexane sulfonic
acid (PFHxS), its salts and PFHxS related compounds ในประเทศไทย
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได จั ด ส ง แบบสอบถามให ผู ป ระกอบการบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาร PFHxS
ใน
กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีดังกลาว อาทิ อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สิ่งทอ เฟอรนิเจอร ไฟฟา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคม พลาสติ ก หล อ โลหะ หนั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ เคมี การพิ ม พ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ และ
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณดับเพลิง จํานวน 937 แหง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการยกรางขอเสนอการควบคุม
สารดังกลาว เปนวัตถุอันตรายภายใต พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผลปรากฏวา

9.1 ขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสาร PFHxS
(1) มีบริษัทสงแบบสอบถามตอบกลับ จํานวน 155 แหง คิดเปนรอยละ 16.54 ของแบบสอบถามทัง้ หมด
(2) มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสาร PFHxS จํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 2.58 ของแบบสอบถามที่ไดรับ
ตอบกลับ สวนใหญเปนผูใชงาน โดยใชสาร PFHxS เปนสวนผสมของน้ํายาดับเพลิง
(3) ไมมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสาร PFHxS จํานวน 151 แหง คิดเปนรอยละ 97.42 ของแบบสอบถาม
ที่ไดรับตอบกลับ
ที่
1.
2.

ชื่อสถาน
ประกอบการ
บริษัท ไทยฮิตาชิ
ลวดอาบน้าํ ยา
จํากัด
บริษัท นิปปอน
เคมิคอล จํากัด

ประกอบกิจการ
ผลิตลวดทองแดง ลวด
อลูมิเนียม เคลือบน้ํายา
ผลิต จําหนายเครื่องดับเพลิง
และน้ํายาดับเพลิง

การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ
ผูใช
ผูนําเขา

วัตถุประสงค
ถังดับเพลิงประเภทโฟม
ดับเพลิง
ผลิตและจําหนายโฟม
ดับเพลิง

ชื่อทางการคาของ
ผลิตภัณฑที่ใช
Fire Killer
Orchidee
Europe BVBA

ปริมาณการใชเฉลีย่ /
ป
27 กก.
(พ.ศ.2558)
10,000 กก.*
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ชื่อสถาน
ประกอบการ

ประกอบกิจการ

การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

ชื่อทางการคาของ
ผลิตภัณฑที่ใช
ประเทศเบลเยี่ยม

Integrated
Fire Protection
Pvt. Ltd.ประเทศ
อินเดีย
3.

บริษัท เซออน เคมิ
คัลส (ไทยแลนด)
จํากัด

4.

บริษัท ซีพีพีซี
จํากีด (มหาชน)

ผลิต Aliphatic Hydrocarbo
Resin และผลิตวัตถุพลอยได
ไดแก C4 Raffinate (C4R),
C5 Raffinate (C5R)
ผลิตแผนพีวีซีแบบแข็ง

ผูใช

สวนผสมในโฟมดับเพลิง Elinex AFFF-AR
3X3 UL

ผูใช

สวนผสมในโฟมดับเพลิง Elinex AFFF 3%
Firechem AFFF
3%

ปริมาณการใชเฉลีย่ /
ป
(พ.ศ.2560)
12,000 กก.*
(พ.ศ. 2562)
8,000 กก.*
(พ.ศ. 2559)
7,000 กก.*
(พ.ศ. 2561)
6,000 กก.*
ครอบครอง
285 ลิตร
(15 แกลลอน)
480 ลิตร

9.2 ขอมูลความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกการใชและการจํากัดการใชสาร PFHxS
(1) เห็นดวยหากมีการจํากัดการใชสาร PFHxS จํานวน 107 แหง คิดเปนรอยละ 81.06 ของผูที่ใหความเห็น
เนื่องจากเพื่อใหสามารถควบคุมการใชไดในอัตราที่เหมาะสมและเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม (คิดจาก 132 แหง)
(2) ไมเห็นดวยหากมีการจํากัดการใชสาร PFHxS จํานวน 25 แหง คิดเปนรอยละ 18.94 ของผูที่ใหความเห็น
(3) เห็นดวยหากมีการยกเลิกการใชสาร PFHxS จํานวน 115 แหง คิดเปนร อยละ 86.47 ของผู ที่ให ความเห็ น
เนื่องจากสาร PFHxS มีความเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงเห็นควรยกเลิกการใชและหาสารที่
อันตรายนอยกวามาทดแทน
(4) ไมเห็นดวยหากมีการยกเลิกการใชสาร PFHxS จํานวน 18 แหง คิดเปนรอยละ 13.53 ของผูที่ใหความเห็น
เนื่องจากหากมีการยกเลิก อาจจะทําใหการจัดหาโฟมดับเพลิงประเภทอื่นไดยากและมีคาใชจายที่สูงขึ้น (คิดจาก 133 แหง)
(5) ไมไดใหขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว จํานวน 15 แหง
9.3 ขอมูลความเห็นเกี่ยวกับการทราบความเปนอันตรายของสาร PFHxS
(1) ทราบถึงความเปนอันตรายตอมนุษย หรือสิ่งแวดลอมของสาร PFHxS และผลิตภัณฑที่มีสาร PFHxS เปน
สวนประกอบ จํานวน 74 แหง คิดเปนรอยละ 49.66 ของผูที่ใหความเห็น
(2) ไมทราบถึงความเปนอันตรายฯ จํานวน 75 แหง คิดเปนรอยละ 50.33 ของผูที่ใหความเห็น
(3) ไมไดใหขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว จํานวน 3 แหง
9.4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
(1) ขอใหหนวยงานราชการตรวจสอบบริษัทที่ใชและการกําจัดสารเคมีอันตรายทุกตัว เพื่อลดการกระทบตอสิ่งมีชีวิต
เพราะมนุษยเปนโรคมะเร็งแตละปเปนจํานวนมาก
(2) ถ า เป น การจํ า กั ด การใช จะต อ งมี ร ะเบี ย บการจั ด เก็ บ และทํ า ลายสารเคมี ช นิ ด นี้ เพื่ อ ลดการสะสม
ในสิ่งแวดลอม
(3) ควรใชมาตรฐานของยุโรปในการกําหนดขอบเขตและชนิด ตลอดจนสารทดแทนเพื่อเปนเกณฑกับประเทศไทย
(4) บริษัทฯ พรอมดําเนินการเพื่อใหสอดคลองตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
(5) ควรจํากัดการใชเฉพาะสินคาไมใชวางขายทั่วไป ใครก็ซื้อได เพราะอันตรายมาก

-32(6) ในการเปลี่ยนแปลงระดับการควบคุมของวัตถุอันตราย (จากระดับต่ําไประดับที่สูงขึ้น) ควรจะมีการแจง
ล ว งหน า ไม น อ ยกว า 2 ป ขึ้ น ไป มี Action plan และ Time line ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการเตรี ย มตั ว
และปรับสูตรการผลิตไดทันกาล ที่สําคัญคือทําอยางไรที่จะทําใหผูประกอบการที่เกี่ยวของ รับทราบไดอยางทั่วถึง
(ชองทางในการกระจายขาวสาร) และสงผลกระทบนอยที่สุด
(7) ควรมีก ารใหค วามรู / แนะนํ า สารเคมีห รือ ผลิต ภัณ ฑอื่น ที ่ใ ชท ดแทนสาร PFHxS ได เพื่อ ไมใ หมี
ผลกระทบสูภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชงานสาร PFHxS ในการผลิต
(8) ควรสอบถามอุตสาหกรรมที่ใชโดยตรงวาหากมีการจํากัดหรือยกเลิกจะมีผลกระทบมากนอยเพียงใด
10. การศึกษาการปนเปอนของสาร PFHxS ในสิ่งแวดลอมประเทศไทย
สารกลุม Perfluoroalkyl sulfonic acids (PFSAs) ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งทําใหเกิดปญหาการปนเปอนของสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดมีงานวิจัยที่ศึกษาการปนเปอนของสารกลุม
ดั ง กล า ว โดย รศ.ดร. สุ ว รรณา บุ ญ ยานนท ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ ง แวดล อ ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาการปนเปอนของสารกลุม PFSAs ในแหลงน้ําตาง ๆ ของประเทศไทย และมีรายงานการ
ตรวจพบการปนเปอนของ PFHxS ดังนี้
- การศึกษาการปนเปอนของสารประกอบเพอรฟลูออไรด (PFCs) ในแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําบางปะกง
โดยการศึกษาดังกลาว มุงเนนไปที่การเกิดขึ้นของ PFCs ในแมน้ําและการปลอยน้ําทิ้งในนิคมอุตสาหกรรม โดยทําการ
สํารวจในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรม 3 แหง ผลการวิจัยพบการปนเปอนของ PFHxS
ปริมาณสูงในบางตัวอยางน้ําในแมน้ําเจาพระยา ซึ่งคิดเปน 10% ของ PFCs ในตัวอยางแมน้ําสายยอย ซึ่งแสดงใหเห็น
วาการปนเปอนของ PFCs ในแมน้ําสายหลักสวนใหญมากจากแมน้ําสายยอย
- การศึกษาระดับของสารประกอบ Perfluorinated (PFCs) ในน้ําบาดาลบริเวณเขตเทศบาลและโรงงาน
อุต สาหกรรมที่ไมเ หมาะสมในสถานที่ กําจัดขยะในประเทศไทย และการศึ กษาการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ
โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 27 ตัวอยางใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอยุธยา และจังหวัดชลบุรี ทําการวิเคราะหโดยการ
สกัดสารประกอบ PFCs 7 ชนิด (PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnA PFHxS และ PFOS) ดวยวิธีการสกัดสาร
ตัวอยางดวยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction: SPE) และการวิเคราะหดวยโครมาโทกราฟ ของเหลว
ประสิทธิภาพสูง ควบคูกับแมสสเปกโตรมิเตอร (HPLC–MS/MS) ผลการวิจัยพบการปนเปอนของ PFHxS ในตัวอยาง
แหลงน้ําใตดิน บริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะอุตสาหกรรม โดยมีความถี่ตั้งแต 0.31% ถึง 12.64% ซึ่งอาจบงชี้วามีการใช
เปนสารทดแทนสําหรับสารประกอบเพอรฟลูออไรดสายโซยาวในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความยาวสายโซ
สั้นกวา หรืออาจเปนผลิตภัณฑที่ไดจากจากยอยสลายของสารประกอบทางเลือกอื่น ๆ เชน เพอรฟลูออโรเฮกเซนซัลโฟนิล
ฟลูออไรด (PHxSF, C6F13SO2F) และอนุพันธอื่น ๆ
- การปนเปอนและการควบคุม Perfluoroalkyl Substances (PFASs) ในนํ้าใตดิน จากผลการวิจัย
พบปริมาณการปนเปอน PFASs รวมรอบแหลงลักลอบทิ้งขยะ ต.หนองแหน และ ต.มาบไผ ในระดับ 4.43 ถึง 10.80
ng/L และ 2.64 ถึง 42.01 ng/L ตามลําดับ โดยมีปริมาณสาร PFOA และ สาร PFOS มากที่สุด รวมทั้งยังพบวาสาร
PFHxS ถูกตรวจพบมากในนํ้าใตดิน โดยเฉพาะรอบแหลงลักลอบ ทิ้งขยะอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเปนเพราะสาร PFHxS
ถูกนํามาใชทดแทนสาร PFOS ในกระบวนการอุตสาหกรรม เนื่องจากมีสายคารบอนที่สั้นกวา

แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการควบคุมสาร
Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS related compounds
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความเห็นนี้เปนสวนหนึ่งของการรับฟงความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการควบคุมสาร PFHxS, its salts and
PFHxS related compound ภายในประเทศ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการควบคุมสารดังกลาวเปนวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอเสนอแนะของประเทศไทยในประเด็น
การพิจารณาบรรจุสาร PFHxS , its salts and PFHxS related compound ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
สมัยที่ 10
2. แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการควบคุมสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compound
แบงรายละเอียดของคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะมาตรการควบคุมสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds
สวนที่ 3 ขอมูลสถานการณเกี่ยวกับสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds
สวนที่ 4 ขอมูลการใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds (สําหรับสถานประกอบการ)
3. หากทานประสงคขอรับแบบรับฟงความเห็นทางระบบอิเล็กทรอนิกส กรุณาติดตอ
ผูประสานงาน นางสาวกมลชนก นวลศรีไพร, นางสาวมนกร จิโรชวรากร
โทร. 0 2298 2428, 0 2298 2430
E-mail: kamonchanok.n@pcd.go.th และ monnakron.c@pcd.go.th
4. ขอความอนุเคราะหทานใหขอคิดเห็นและขอมูลโดยอิสระ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาควบคุมสาร PFHxS, its salts
and PFHxS-related compounds โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการควบคุมสารดังกลาว ทั้งนี้ ขอใหจัดสงแบบสอบถาม
ความเห็นดังกลาว ใหกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
- ขอขอบคุณทานที่กรุณาสละเวลาในการใหความเห็นดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ -

โปรดจัดสงความเห็นให กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2298 2428, 0 2298 2430
หรือทางไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส kamonchanok.n@pcd.go.th, monnakron.c@pcd.go.th

การรับฟงความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการควบคุมสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds

แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะการควบคุมสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

วันที่ใหความเห็น
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
ชื่อหนวยงาน
สถานที่ติดตอ
6. ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทของการประกอบกิจการ
สถานที่ติดตอ
หมายเหตุ : หนวยงาน โปรดใหความเห็น ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
: สถานประกอบที่มีการนําเขา การผลิต หรือการใช สาร PFHxS โปรดใหความเห็นในสวนที่ 2, 3 และ 4

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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สวนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการควบคุมสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds
คําชี้แจง วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 – 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา-สงออก หรือการมีไวครอบครอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด
(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา-สงออก หรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย
(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแก วัตถุอันตรายที่ตองไดรับการอนุญาตในการผลิต การนําเขา-สงออก หรือการมีไวครอบครอง
(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามผลิต หามนําเขา-สงออก หรือการมีไวครอบครอง
1. ทานทราบถึงความเปนอันตรายของสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds และผลิตภัณฑที่มีสารดังกลาว
เปนสวนประกอบตอมนุษย หรือสิ่งแวดลอม หรือไม
 ไมทราบ
 ทราบ
2. ทานเห็นดวยหรือไม หากมีการจํากัดการใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds และ/หรือ
ผลิตภัณฑที่มีสารดังกลาวเปนสวนประกอบ
 ไมเห็นดวย เหตุผล

 เห็นดวย ควรกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่

เหตุผล

(การจํากัดการใช หมายถึง กําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 - 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)
3. ทานเห็นดวยหรือไม หากมีการยกเลิกการใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds และ/หรือ
ผลิตภัณฑที่มีสารดังกลาวเปนสวนประกอบ
 ไมเห็นดวย เหตุผล

 เห็นดวย เหตุผล
(การยกเลิกการใช หมายถึง กําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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4. ทานมีขอเสนอแนะสําหรับมาตรการดานกฎหมาย/มาตรการดานบริหาร เพื่อการจัดการสาร PFHxS, its salts and PFHxS
related compounds หรือไม
ขอเสนอแนะ

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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สวนที่ 3 ขอมูลสถานการณเกี่ยวกับสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds
 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความ
- ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับขอมูลสถานการณเกี่ยวกับสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds
1. ขอมูลลักษณะและคุณสมบัติ
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

2. ขอมูลผลิตภัณฑและการคา
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

3. ขอมูลการใช
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

4. ขอมูลการเกิดและการรับสัมผัสสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds ในสิ่งแวดลอม
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม
5. ขอมูลความเปนพิษ
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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6. ขอมูลการจัดการกากของเสีย
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

7. ขอเสนอแนะและกลไกทางกฎหมายในตางประเทศ
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

8. ขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่นแทนการใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds (ผลิตภัณฑและกระบวนการ)
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

9. ขอมูลการสํารวจขอมูลการนําเขา - สงออก การผลิต การจําหนาย และการใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS
related compounds ในประเทศไทย
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

10. ขอมูลการศึกษาการปนเปอนของสาร PFHxS, its salts and PFHxS related compounds ในสิ่งแวดลอมประเทศไทย
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ/ขอมูลเพิ่มเติม

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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สวนที่ 4 ขอมูลการใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds (สําหรับสถานประกอบการ)
1. สถานประกอบการของทานมีการดําเนินงาน (ในรอบ 5 ป ที่ผานมา พ.ศ. 2559 – 2563) ที่เกี่ยวของกับสาร PFHxS, its salts
and PFHxS-related compounds และ/หรือผลิตภัณฑที่มีสารดังกลาวเปนสวนประกอบ หรือไม

 ไมมีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของ
 มี (ระบุรายละเอียดโดยสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1.1  ผูนําเขา

ปริมาณเฉลี่ย 5 ป

(โปรดระบุหนวยเปน ตัน/กิโลกรัม/กรัม)

นําเขาจากประเทศ
1.2  ผูสงออก

ปริมาณเฉลี่ย 5 ป

(โปรดระบุหนวยเปน ตัน/กิโลกรัม/กรัม)

สงออกไปยังประเทศ
1.3  ผูผลิต

 ผูผสม/ปรุงแตง

 ผูแบงบรรจุ

ปริมาณเฉลี่ย 5 ป

(โปรดระบุหนวยเปน ตัน/กิโลกรัม/กรัม)

1.4  ผูจําหนาย ปริมาณเฉลี่ย 5 ป

(โปรดระบุหนวยเปน ตัน/กิโลกรัม/กรัม)

1.5  ผูใ ช

(โปรดระบุหนวยเปน ตัน/กิโลกรัม/กรัม)

ปริมาณเฉลี่ย 5 ป

2. โปรดระบุรายละเอียดวัตถุประสงคในการนําเขา-สงออก/ผลิต/จําหนาย/ใชสาร PFHxS, its salts and PFHxS-related
compounds และ/หรือ ผลิตภัณฑที่มีสารดังกลาวเปนสวนประกอบ ในสถานประกอบการของทาน

 เปนสวนผสมในสี สีเคลือบเงา สารเคลือบหนัง และสารเคลือบอื่น ๆ
 เปนสารปรับคุณสมบัติบนพื้นผิวสิ่งทอใหมีลักษณะที่บางนิ่ม ไมแข็งกระดางปองกันการเปยกและซึมของน้ํา






และน้ํามัน
ใชในกระบวนการทํากระดาษและบรรจุภัณฑ ที่เกี่ยวของกับอุปโภค บริโภคพื้นฐาน
เปนสารลดการตึงผิวในการชุบโลหะ
เปนสวนผสมในโฟมดับเพลิง
การใชเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเซมิคอนดักเตอร
อื่นๆ (ระบุ)
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

- ขอขอบคุณทานที่กรุณาสละเวลาในการใหความเห็นดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ -

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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