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ค าน า 

 
       แนวทางจดัการสารเคมีในหอ้งปฏิบติัการ ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัการจดัการความรู้ คือการ
รวบรวม การสร้าง การจดัระเบียบ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในองคก์ร โดยอาศยักระบวนการ “ชุมชน
นกัปฏิบติั” (Community of Practice: CoP) และมีพฒันาจากขอ้มูลไปสู่สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัการสารเคมีของส านกัคุณภาพ
และความปลอดภยัอาหาร เร่ิมตั้งแต่การจดัหา การจดัเกบ็ การน าไปใช ้ความปลอดภยั และการจดัการของ
เสียจากสารเคมีท่ีใชแ้ลว้หรือหมดอายใุหเ้ป็นระบบ มุ่งเนน้ใหผู้ป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้ 
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยัจากอนัตรายของสารเคมี รวมทั้งลดปัญหาดา้นการ
จดัการสารเคมีของหน่วยงาน  
              คณะผูจ้ดัท า ขอขอบคุณผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารท่ีเลง็เห็น
ความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนกลุ่มชุมชนนกัปฏิบติั ของส านกัคุณภาพและ
ความปลอดภยัอาหาร ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ ท าใหเ้กิดกระบวนเรียนรู้ และการสังเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาหอ้งปฏิบติัการและการบริหารจดัการงาน
ของส านกัฯ ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ความรู้ทัว่ไปสารเคม ี 

        สารเคมี คือ ธาตุหรือสารประกอบ ท่ีมีสูตรโครงสร้างทางเคมีและสมบติัทางกายภาพเฉพาะตวั เช่น 

calcium carbonate เป็นสารประกอบท่ีเกิดจากการรวมตวัของธาตุ calcium, carbon and oxygen มีสูตร CaCO3 พวก

น้ีเป็นสารประกอบอนินทรีย ์อีกพวกหน่ึงเรียกวา่สารประกอบอินทรีย ์มีคาร์บอนเป็นโครงสร้างหลกั เช่น 

 acetic acid  มีสูตรวา่ CH3COOH ยงัมีสารเคมีอีกมากมาย ซ่ึงมีอยูต่ามธรรมชาติหรือท่ีเกิดจากการผลิตหรืออาจ

กล่าวไดว้า่อะไรๆ ก็มีองคป์ระกอบจากสารเคมี 

 สารเคมี มีทั้งประโยชน์และความเป็นอนัตราย คนทัว่ไปมกัยนิดีกบัความสุข ในชีวติท่ีไดรั้บประโยชน์ของ

สารเคมี ในทางกลบักนัความเป็นอนัตรายของ สารเคมีอาจมีผลกระทบทางลบหากมีการใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 
 

             สารเคมอีนัตรายหรือวตัถุอนัตราย คือ ธาตุหรือสารประกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นพิษหรือเป็นอนัตรายต่อ
มนุษย ์  สัตว ์  พืช  ท าใหท้รัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ซ่ึงสามารถเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ การซึมผา่น
ทางผวิหนงัหรือเน้ือเยือ่  การกินเขา้ไป  และการฉีดเขา้ไป  จ  าแนกได ้9 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
วตัถุระเบิด (Explosives) เป็นวตัถุท่ีระเบิดลุกติดไฟได ้เม่ือไดรั้บความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือเม่ือไดรั้บการ
กระทบกระเทือน การเสียดสีหรือดว้ยการจุดระเบิด เช่น ทีเอน็ที ดินปืน พลุไฟ ดอกไมไ้ฟ เป็นตน้ 

1.  ก๊าซ หมายถึง สารท่ีมีความดนัไอมากกวา่ 300 kPa ท่ีอุณหภูมิ 50 oC แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ก๊าซเหลว
อดัภายใตค้วามดนั ก๊าซไม่มีพิษและไม่ไวไฟ และก๊าซมีพษิ เช่น ก๊าซหุงตม้ ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซที
ลีน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าชอาร์กอน ก๊าซฮีเลียม ก๊าซคลอรีน 
ก๊าซแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์ โบรอนไตรฟลูออไรด ์ เป็นตน้ 

2.  ของเหลวไวไฟ เป็นของเหลวหรือของเหลวผสมท่ีให้ไอระเหยท่ีไวไฟ สามารถติดไฟไดโ้ดยมีจุดวาบไฟ 
(flash point) ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 60.5 oC มีการน าไปใชใ้นรูปของน ้ามนัเช้ือเพลิง สี ทินเนอร์ แลกเกอร์ น ้ามนัวานิช 
และตวัท าละลาย (อะซิโตน ไซลีน เฮกเซน อลักอฮอล์) เป็นตน้ 
          3. ของแข็งไวไฟ หมายถึง ของแขง็ลุกติดไฟง่ายเม่ือถูกเสียดสี หรือความร้อนสูงภายใน 5 นาที หรือของแข็ง
ลุกติดไฟไดเ้ม่ือสัมผสักบัอากาศภายใน 5 นาที หรือของแขง็เม่ือสัมผสักบัน ้าแลว้ให้ก๊าซท่ีไวไฟ เช่น ผงก ามะถนั 
ฟอสฟอรัสแดง ไมขี้ด ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซลัไฟต์ โลหะโซเดียม โลหะโพแทสเซียม และ
แคลเซียมคาร์ไบด ์เป็นตน้ 

4. วตัถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ หมายถึง สารท่ีอยูใ่กลก้บัสารอ่ืนแลว้ติดไฟหรือลุกไหมไ้ดดี้
ข้ึนหรือสารไม่เสถียร อาจเกิดระเบิดไดเ้ม่ือถูกความร้อน ไวต่อการกระทบและเสียดสี ท าปฏิกิริยารุนแรงกบัสารอ่ืน 
เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อะลูมิเนียมไนเตรท แอมโมเนียมไนเตรท โพแทสเซียมคลอเรท อะซิโตนเปอร์
ออกไซด์ เป็นตน้ 
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5. วตัถุมีพษิและวตัถุติดเช้ือได้ หมายถึงสารท่ีอาจท าใหเ้สียชีวติหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรงจากการกิน การสูด
ดม หรือจากการสัมผสัทางผวิหนงัและวตัถุท่ีมีเช้ือโรคปนเป้ือนและท าใหเ้กิดโรคได ้ เช่น อาร์ซีนิค ไซนาไนด ์
ปรอท สารฆ่าแมลง สารก าจดัศตัรูพืช สารปรอท โลหะหนกั อาร์เซนิกไตรออกไซด ์ แบเรียมไซยาไนด ์ ไดคลอโร
มีเทน ของเสียอนัตรายจากโรงพยาบาล เขม็ฉีดยาท่ีใชแ้ลว้ เช้ือโรคต่างๆเป็นตน้ 

6. วตัถุกมัมันตรังสี เป็นวตัถุท่ีใหก้มัมนัตภาพรังสีออกมาเกิน 0.002 ไมโครคูรีต่อน ้าหนกัสาร 1 กรัม และเป็น
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ เช่น โคบอลต ์เรเดียม เป็นตน้ 

7. สารกดักร่อน เป็นสารท่ีสามารถกดักร่อนผวิหนงัและเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ หรือต่อนยัน์ตา 
เช่นกรดเกลือ(กรดไฮโดรคลอริก)  กรดก ามะถนั(กรดซลัฟิวริก) กรดไนตริก โซเดียมโฮดรอกไซด ์แคลเซียมไฮโป
คลอไรต ์ เป็นตน้ 

8. วตัถุอนัตรายอืน่  เช่น แอสเบสตอส สังกะสีไฮโดรซลัไฟต ์แอสเบสทอสขาว เบนซลัดีไฮด ์ของเสียหรือ
ขยะปนเป้ือนสารกลุ่มไดออกซิน ของเสียหรือขยะปนเป้ือนสารกลุ่มพีซีบี (PCBs) 
 

สารเคมกีบัผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
 

 ค่าการไดรั้บสัมผสัท่ีใชพ้ิจารณาวา่สารเคมีนั้นจะปรากฏความเป็นอนัตรายหรือไม่ เรียกวา่ No Observed 
Adverse Effect Level หรือ NOAEL หมายถึง ค่าระดบัความเป็นพิษสูงสุด ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพท่ี
ปรากฏอาการใหเ้ห็น ถา้ระดบัความเป็นพิษสูงกวา่ค่า NOAEL ก็อาจมีอาการท่ีเกิดจากความเป็นอนัตรายปรากฏข้ึน 
ซ่ึงค่าน้ีข้ึนอยูก่บัความเป็นพิษของสารเคมี ปริมาณท่ีไดรั้บสัมผสั ระยะเวลาท่ีสัมผสั และในกรณีของมนุษย ์เด็ก
ทารก ผูสู้งอาย ุผูห้ญิง และผูช้าย ก็มีความทนต่ออนัตรายของสารเคมีท่ีแตกต่างกนั 
 โดยธรรมชาติของร่างกายมนุษย ์ เม่ือไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายจะมีขบวนการท าลายพิษใหน้อ้ยลงและ
พยายามขบัสารนั้นออก ทางเหง่ือ น ้านม ปัสสาวะ อุจจาระ น ้าลาย ลมหายใจ แต่หากไดรั้บสารพิษมากเกินไปจะเกิด
การสะสมและเกิดผลเสียหายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้งในลกัษณะเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง ดงัน้ี 

1. ผลต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินหายใจซ่ึงเป็นทางผา่นของก๊าซไอระเหย ฝุ่ นละอองของสารพิษ 
ท าใหเ้กิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนตน้ ท าลายเน้ือเยือ่ปอด ท าลายความยดืหยุน่ปอด เกิดการ
แพส้าร หรือเกิดมะเร็งหากสัมผสัสารอยา่งต่อเน่ืองซ ้ า ๆ เป็นเวลานาน เช่น มะเร็งปอด มะเร็งโพรงจมูก ฯ 

2. ผลต่อผวิหนัง เกิดการระคายเคืองขั้นตน้ เกิดการแพแ้สง ท าลายผวิหนงัอยา่งถาวร เกิดมะเร็งผวิหนงั 
3. ผลต่อตา เกิดอาการระคายเคือง แสบตา เยือ่ยุตาอกัเสบ ตาพร่ามวั น ้าตาไหลและอาจตาบอดไดถ้า้รับสารใน

ปริมาณมาก เช่น เมธานอล 
4. ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหข้าดออกซิเจนในเลือด มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาท เช่นตา

พร่ามวั กระสับกระส่าย กลา้มเน้ือสั่น ชกั ขาดความจ า กลา้มเน้ือท างานไม่ประสานกนั และการรับความรู้สึก 
ไม่ปกติ 
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5. ผลต่ออวยัวะภายใน : 
- ตับ : แบบเฉียบพลนั (เซลลต์าย) แบบเร้ือรัง (ตบัแขง็ มะเร็ง) สารท่ีเป็นพิษต่อตบั เช่น 

 คาร์บอนเตตระคลอไรด ์คลอโรฟอร์ม 
- ไต : สารท่ีเป็นพิษต่อไต เช่น โลหะหนกั คาร์บอนไดซลัไฟด ์
- เลอืด : กระทบต่อระบบการการสร้างเมด็เลือด (ไขกระดูก) องคป์ระกอบของเลือด (เกล็ดเลือด 

เมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาว) หรือความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเซลลเ์มด็เลือด สารท่ีเป็นพิษต่อเลือด เช่น 
เบนซิน กมัมนัตรังสี 

- ม้าม : สารท่ีเป็นพิษต่อมา้ม เช่น คลอโรฟีน ไนโตรเบนซิน 
- ระบบสืบพนัธ์ุ : เป็นหมนั อสุจิผดิปกติ มีอสุจินอ้ย ระบบฮอร์โมนท างานผดิปกติ สารท่ีเป็นพิษต่อ

ระบบสืบพนัธ์ เช่น โลหะหนกั  สารกลุ่มไดออกซิน 
 

เพื่อระบุถึงอนัตรายของสารเคมีใหเ้ห็นชดัเจน  นกัวทิยาศาสตร์จีงแนะน าใหใ้ช้สัญลกัษณ์ดงัน้ี  แสดงให้

เห็นอยา่งชดัเจนในภาชนะบรรจุ  กล่องบรรจุ สถานท่ีจดัเก็บ  รวมถึงการขนส่ง 
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สารเคมทีีน่ ามาใช้ในห้องปฏิบตัิการด้านอาหาร 
 

 ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารไดน้ าสารเคมีมาใชใ้นงานมากกวา่ 500 ชนิด (ภาคผนวก 1) และ
ส่วนใหญ่จดัเป็นสารอนัตรายและวตัถุอนัตรายตามนิยามท่ีกล่าวไวใ้นตอนตน้ สารเคมีส่วนใหญ่น ามาใชใ้น
หอ้งปฏิบติัการเคมี  และส่วนท่ีเหลือซ่ึงมีปริมาณนอ้ยมากน าไปใชใ้นหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยา  หอ้งปฏิบติัการ
กายภาพ และหอ้งปฏิบติัการชีวโมเลกุล  ถูกน าไปใชใ้นการสกดั การท าใหบ้ริสุทธ์ิ  ใชเ้ป็นสารมาตรฐานหรือเตรียม
สารมาตรฐานหรือเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ ใชใ้นงานลา้งเคร่ืองแกว้และอุปกรณ์     
 

 มีสารเคมีหลายชนิดท่ีการมีในครอบครองหรือการจดัหาตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมเป็น
เฉพาะหรือเป็นพิเศษ ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีท่ีมีอยูใ่นการครอบครองของส านกัฯดว้ยไดแ้ก่ 
 

1.  อควาเจนต์® คอมพลที 5 (Aquagent® Complet 5) สารน้ีมีซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ป็นองคป์ระกอบหลกั 
จดัเป็นยทุธภณัฑ ์ตามประกาศกระทรวงกลาโหม ก่อนการสั่งซ้ือ ผูซ้ื้อและผูจ้  าหน่ายท่ีมีการขออนุญาตแลว้ตอ้งขอ
อนุญาตต่อกองควบคุมยทุธภณัฑแ์ละพฒันาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศ ตั้งอยูท่ี่ส่ีแยกเกียกกาย กทม.โดยท าเร่ืองดว้ยตนเองและตอ้งมีหนงัสือไดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดี
ท าปีต่อปี ใบอนุญาต (ภาคผนวก 2) และตอ้งรายงานปริมาณการรับ-จ่าย ต่อผูอ้นุญาตทุกเดือน 

2. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)หรือไตรคลอโรมีเทน (Trichloromethane) CAS NO. 67-66-3 จดัเป็นวตัถุ
อนัตราย ตามบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายแนบทา้ย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ.
2556   ในความรับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนการสั่งซ้ือ 90 วนั ผูจ้  าหน่ายจะใหผู้จ้ะสั่งซ้ือกรอก
หนงัสือขอสั่งซ้ือคลอโรฟอร์ม โดยแจง้ปริมาณท่ีจะใช ้ และวตัถุประสงคข์องการใช ้ (ใชท้  าอะไร) (ภาคผนวก 3) 
แลว้ผูจ้  าหน่ายจะไปด าเนินการต่อใหจ้นเสร็จสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. สารมาตรฐานจ าพวกฮอร์โมน  หรือ ยาจ าพวกฮอร์โมน จดัอยูใ่นกฏกระทรวง ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองเภสัชเคมีภณัฑ์ท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิ หรือเภสัชเคมีภณัฑ์ก่ึงส าเร็จรูปท่ีมีส่วนผสม
ของสารออกฤทธ์ิ ท่ีการน าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัรตอ้งเป็นไปตามกฏกระทรวงและแบบบญัชีท่ีก าหนด พ.ศ. 
2547    ซ่ึงผูจ้  าหน่ายเป็นผูข้ออนุญาต             

4.  สารกัมมันตรังสี  การตรวจปริมาณสารกมัมนัตรังสี ใช้สารมาตรฐาน คือ Isotope Products ชนิด 
Multinucline ไดแ้ก่ Cr-51 Sn-113 Sr-85 Cs-137 Co-60 และY-88 การมีสารกมัมนัตรังสี ตอ้งขอรับใบอนุญาต ตาม
กฏกระทรวง(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ซ่ึงขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตวัอย่าง 
ใบอนุญาตดัง(ภาคผนวก 4) โดยผู ้รับผิดชอบขออนุญาตคือผู ้อ  านวยการส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ใบอนุญาตมีอาย ุ5 ปี 
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            ดงันั้นเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรและประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบจึงไดมี้ระบบการจดัการสารเคมีซ่ึง

แบ่งเป็นคณะท างานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 2 คณะ ไดแ้ก่  

1. คณะท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

(ภาคผนวก 5) ประกอบดว้ยคณะท างานยอ่ย 3 คณะ คือ  

1.1 คณะท างานดา้นการบริหารจดัการครุภณัฑ์ 

1.2  คณะท างานการบริหารจดัการสารเคมี 

1.3 คณะท างานดา้นความปลอดภยั   

2. คณะกรรมการด าเนินการจดัซ้ือสารเคมี อาหารเล้ียงเช้ือ สารมาตรฐาน เคร่ืองแกว้ วสัดุวทิยาศาสตร์และ

อ่ืนๆ ส าหรับส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (ภาคผนวก 6) ประกอบดว้ยคณะท างานยอ่ย 4  คณะคือ 

2.1   คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  

2.2  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

2.3  คณะกรรมการจดัซ้ือและพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  

 หนา้ท่ีแต่ละคณะสอดคลอ้งกบัช่ือคณะซ่ึงแต่ละคณะไดป้ระชุมและท างานท าใหไ้ดข้ั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

ขั้นตอนการจัดซ้ือสารเคมใีนส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการจดัซ้ือและพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์                                                 

ตรวจสอบราคาของผูเ้สนอราคาทุกรายและด าเนินการขออนุมติัในการสัง่ซ้ือ                                                                     

(F 20 00 003 : แบบฟอร์มการขออนุมติัสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง-การตรวจรับ บริการ/วสัดุ ของส านกัฯ) 

 

ส ารวจความต้องการการใช้งานของแต่ละฝ่าย                                                      

(ระบุ ช่ือสารเคมี เกรด ขนาด ชนิดการใชง้าน จ านวน ฯลฯ ใหต้รงกบัวตัถุประสงค์ 

) 

 
งานพสัดุรวบรวม (ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่) 

 รองผูอ้  านวยการ (อุมา บริบูรณ์)   ตรวจสอบและแยกประเภท 

 

ผู้อ านวยการ                                                                                                                                             

ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายใหด้ าเนินการจดัซ้ือ ตามค าสัง่ ท่ี ๖๐/๒๕๕๘ 

 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ                                                                          

ตรวจสอบขอ้มูลสารเคมีของส านกัฯ จดักลุ่ม แยกประเภท การใชง้าน จดัท าแผนการจดัซ้ือ 

 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                                                                        

จดัท าราคากลางโดยการสืบหาราคาจากบริษทัในทอ้งตลาด โดยขอใบเสนอราคาตามแผนการ

จดัซ้ือ (สารท่ีเสนอราคาตอ้งคงคุณสมบติัตามคุณลกัษณะเฉพาะท่ีระบุ) 

 

เสนอผู้อ านวยการ       

(โดยงานพสัดุ) 

งานพสัดุ 

ผูรั้บจา้งแจง้วนัส่งมอบท่ีงานพสัดุ                                                      
(เพ่ือนดัหมายคณะกรรมการตรวจรับพสัด)ุ 

 

งานพสัดุ ด าเนินการตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                          

ตรวจรับและด าเนินการจดัเก็บใน

บญัชีของส านกั 
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ขั้นตอนการจัดเกบ็สารเคม ี
 

คณะท างานการบริหารจดัการสารเคมีของส านกัฯ ไดก้ าหนดการจดัเก็บสารเคมีท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการไว้
ในแต่ละชั้น โดยมีบญัชีรายช่ือสารเคมีทั้งหมดของส านกัและรายการสารเคมีท่ีเก็บท่ีห้องเก็บสารเคมีประจ าชั้น ทั้ง
ชนิดและจ านวน เก็บท่ีแฟ้มประจ าหอ้งสารเคมีแต่ละชั้น ดงัน้ี  

 

ห้องเกบ็สารเคมี สารเคมีทีเ่กบ็ ผู้ควบคุมสารเคมีประจ าช้ัน 

ช้ัน 3 
ตวัท าละลายอินทรีย ์(Solvent) จ านวน 7 ชนิด  คุณสุพฒัน์ แสงสวย 

คุณวรพงศ ์พรหมณา 

ช้ัน 4 
ตวัท าละลายอินทรีย ์(Solvent) จ านวน 11 ชนิด  คุณเฉลิมพร ควรหา 

คุณรัติยากร ศรีโครต 

ช้ัน 5 
กรดเขม้ขน้ จ านวน 8 ชนิด   
ตวัท าละลายอินทรีย ์จ  านวน 8 ชนิด 

คุณศศิธร หอมด ารงวงศ์ 
คุณสมพร ธญัชีวะ 

ช้ัน 6 
ด่างเขม้ขน้สถานะของเหลวจ านวน 1 ชนิด  ตวัท าละลาย
อินทรียจ์  านวน 24 ชนิด และสารเคมีสถานะของแขง็จ านวน 
91 ชนิด 

คุณยพุเรศ เอ้ือตรงจิตต ์
คุณรัศมี วชิรโกมล 
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ขั้นตอนการเบิกสารเคม ี
 

       ผูต้อ้งการเบิกสารเคมีควรปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดต่อไปน้ีดงัน้ี  
 

1. ก าหนดใหก้ารเบิกจ่ายในวนัองัคาร เวลา 9.00-11.30 น.หากจ าเป็นเร่งด่วนสามารถเบิกไดทุ้กวนั 
2. ผูเ้บิกสารเคมีกรอกรายละเอียดในใบเบิกสารเคมี (Stock form 1) ใหเ้รียบร้อย  หากแกไ้ข ใชก้ารขีดฆ่าและ

มีลายเซ็นของขา้ราชการนกัวิทยาศาสตร์การแพทยก์ ากบัทุกคร้ัง   
3. แจง้ผูค้วบคุมสารเคมีประจ าชั้น 
4. หยบิสารเคมีตามจ านวนท่ีตอ้งการท่ีหอ้งเก็บสารเคมีท่ีชั้น 3, 4, 5 หรือ 6 
5. ผูเ้บิกหรือผูค้วบคุมตดัยอดสารเคมีในใบตดัยอดสารเคมีแต่ละชนิด (Stock form 2)   
6. ส่งใบเบิกสารเคมีใหก้บัผูค้วบคุมสารเคมีประจ าชั้น 

 

        แบบฟอร์มต่างๆ ในขั้นตอนการเบิกสารเคม ี  มีดงัน้ี 
 

1. Stock form 1   คือ ใบเบิกสารเคมี 
 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                              
Stock form 1 

ใบเบิกสารเคมี ช้ัน …       
ฝ่าย……..……………………………………...….    ผูเ้บิก ………………………………..          วนัท่ีเบิก………………                                                

No ช่ือสารเคมี เกรด/ขนาด ยีห่อ้ จ านวน หมายเหต ุ

1           

2           

3           

4           

5      

6      

7           

8      

9      

10      

ผูค้วบคุมสารเคมี ลงช่ือ………………………………………… 

คณะท างานสารเคมี/ 21 ธนัวาคม 2558 
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2. Stock form 2  คือ  ใบตดัยอดสารเคมี 
 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร Stock Form 2 
 ใบตัดยอดสารเคมี ช้ัน... 

ช่ือสาร  เกรด  ยีห้่อ   ขนาด ลติร 

No วนัที่  
จ านวน, ขวด 

ผู้เบิก ผู้ควบคุม  หมายเหตุ 
ยอดยกมา รับเข้า เบิก เหลอื 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
 

3. Stock form 3 คือ ใบรายงานยอดสารเคมีคงเหลือในแต่ละเดือน   
 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
Stock Form 3 

Stock สารเคมี เดือน…2558 ช้ัน... 

No ช่ือสาร เกรด บริษัทผู้ผลติ ปริมาณ,ลติร จ านวน,ขวด วนัทีรั่บ วนัทีห่มดอายุ หมายเหตุ 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9         
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4. Stock form 4  คือ บญัชีรายช่ือสารเคมีของส านกัฯ (ภาพรวม) แสดงสารเคมีเก็บท่ีหอ้งเก็บสารเคมีท่ี     ชั้น
ไหน รวมทั้งเกรด ผูผ้ลิตและจ านวน แฟ้มรายช่ือสารเคมีในหอ้งเก็บสารเคมีทุกชั้น 

 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
Stock Form4 

Stock สารเคมขีองเหลวประจ าปี 2559 

No. ช่ือ
สาร 

เกรด บริษทัผูผ้ลิต ชั้นท่ี
เก็บ 

ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
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ความปลอดภัยในการใช้สารเคม ี
 

เจา้หนา้ท่ีของส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารทุกคนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่สารเคมีมีอนัตราย

หลายอยา่ง อาจส่งผลแบบเฉียบพลนัหรือส่งผลในระยะยาว  ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาคุณสมบติัต่างๆใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่อง

แท ้และถา้เกิดอุบติัเหตุควรตอ้งรู้การดูแลและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการจดัการสารเคมีท่ีหก 

การดูแลและปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

1. สารเคมีหกรดผวิหนัง  :  

    1.1  พิจารณาวา่สารเกิดปฏิกิริยาเคมีกบัน ้าหรือไม่  

- กรณีท่ีสารเกิดปฏิกิริยาเคมีกบัน ้า (เช่น โลหะโซเดียม โลหะโพแทสเซียม กรดก ามะถนัเขม้ขน้) ใชผ้า้ท่ี

สะอาดเช็ดสารออกจากบริเวณผวิหนงั แลว้รีบลา้งออกดว้ยน ้าทนัที อยา่งนอ้ย 15 นาที  

- กรณีท่ีสารไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกบัน ้า ใหรี้บลา้งออกดว้ยน ้ าทนัทีอยา่งนอ้ย 15 นาที  

- กรณีสารหกรดร่างกายบริเวณท่ีมีเส้ือผา้ปกคลุมใหรี้บถอดเส้ือผา้ออก แลว้รีบลา้งออก หรืออาบน ้าข้ึนอยู่

กบัปริมาณสารท่ีหกรด 

     1.2  ถา้มีแผลท่ีเกิดจากด่าง ใหใ้ชส้ารละลายกรดน ้าส้มสายชูความ

เขม้ขน้ 1% (1% acetic acid) ชุบส าลีท าความสะอาดแผลอีกคร้ัง  

     1.3  ถา้มีแผลท่ีเกิดจากกรด ใหใ้ชส้ารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเจือ

จางชุบส าลีท าความสะอาดแผลอีกคร้ัง  

     1.4  ถา้ผวิหนงัสัมผสักบัฟอสฟอรัสใหใ้ชส้ าลีชุบสารละลายคอปเปอร์ซลัเฟต (copper sulfate) ความเขม้ขน้ 3% 

ปิดแผลไวป้ระมาณ 5 นาที แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง  

     1.5  ควรหยดุปฏิบติังานท่ีเส่ียงต่อสารหกรดทนัทีเม่ือน ้ าประปาไม่ไหล  

     1.6  สวมเส้ือกาวน์ทบัเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ปกติทุกคร้ังท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี    

2.  การสูดแก๊สหรือไอพษิ : 

     2.1  หากรู้สึกผดิปกติเกิดข้ึนกบัร่างกายในขณะปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี เช่น วงิเวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ 

แสบตา แสบจมูก หรือไดก้ล่ินผดิปกติให้รีบหนีออกจากบริเวณนั้นไปสูดอากาศในท่ีโล่ง 
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      2.2  ควรเปิดประตูหนา้ต่างเพื่อท าใหค้วามเขม้ขน้ของแก๊สเจือจางลง หากแก๊สท่ีร่ัวไหลเป็นแก๊สไวไฟ ควร

หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดประกายไฟ เช่น ปิดสวทิช์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  

  2.3  การช่วยเหลือผูป่้วยหมดสติ ผูช่้วยเหลือควรสวมหนา้กากป้องกนัแก๊สพิษ 

หรือสวมเคร่ืองช่วยหายใจ จากนั้นจึงรีบน าผูป่้วยไปยงัพื้นท่ีโล่งแจง้  

   2.4  ก๊าซบางชนิดสามารถซึมเขา้สู่ผวิหนงัได ้เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด ์

(carbon monoxide), ไฮโดรเจนไซยาไนด ์(hydrogen cyanide), ไนตริกออกไซด ์(nitric 

oxide), ฟอสจีน (phosgene) และซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(sulfur dioxide) เป็นตน้ ผูเ้ขา้ไป

ช่วยเหลือตอ้งสวมหนา้กากและเคร่ืองช่วยหายใจ อาจจ าเป็นตอ้งสวมเส้ือผา้ปกปิดร่างกายใหมิ้ดชิดดว้ย  

      2.5  ผูป่้วยท่ีไดรั้บพิษไฮโดรเจนไซยาไนด ์(hydrogen cyanide) อาจช่วยเหลือโดยใหด้มเอมิลไนไตร (amyl 

nitrite) หรือแอมโมเนีย (ammonia) ทุก 5 นาที ติดต่อประมาณ 20 นาที หากผูป่้วยหยดุหายใจใหรี้บผายปอด     

     2.6  ควรสวมหนา้กากป้องกนัทุกคร้ังเม่ือปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงต่อการสูดดมสารเคมีท่ีมีพิษ     

3. สารเคมีเข้าตา : 

     3.1  รีบลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด โดยพยายามลืมตาในน ้าและเปิดเปลือกตาออก 

อยา่งนอ้ย 15 นาที เพื่อลา้งสารเคมีท่ีคา้งอยูใ่ตเ้ปลือกตาออกใหห้มด จากนั้นจึง

ไปพบแพทย ์

     3.2  ผูท่ี้สายตาสั้นหรือยาว ไม่ควรใช ้contact lens ขณะปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง

กบัสารเคมีและควรสามแวน่ป้องกนัตาขณะปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี 

    3.3  ปฏิกิริยาเคมีท่ีรุนแรงควรท าในตูดู้ดควนั และตอ้งสังเกตปฏิกิริยาผา่นกระจกนิรภยั  
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ชุดอุปกรณ์ Spill kit 

           Spill kit หมายถึงชุดอุปกรณ์ท่ีจดัไวส้ าหรับการท าความสะอาด สารเคมีท่ีกระเด็น ร่วงหล่น หรือซึม

ออกมาจากภาชนะบรรจุ รวบรวมไวใ้นภาชนะปิดสนิทใบเดียวกนั โดยมาก

ใชเ้ป็นกล่องพลาสติกขนาดห้ิวได ้มีสีเดียวกนั โดยวางไวใ้นต าแหน่งท่ี

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และแจง้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบถึงสถานท่ีตั้งและการ

ใชง้าน รวมทั้งมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องใหมี้ครบทุกรายการ Spill kit 

เหมาะส าหรับกรณีสารเคมีหกร่ัวไหลในปริมาณนอ้ยหรือท่ีมีความเป็นพิษ

ต ่า นอกเหนือจากน้ีตอ้งใชผู้ท่ี้มีความช านาญในการก าจดัสารเคมีเท่านั้น ส่ิงส าคญัผูป้ฏิบติังานตอ้งรู้จกัสารเคมีท่ีใช ้

เช่น ช่ือสารเคมี การใชง้าน ความเป็นพิษ อนัตรายต่อสุขภาพ การเกิดปฏิกิริยา การก าจดักรณีร่ัวไหล การปฐม

พยาบาล เป็นตน้  

อุปกรณ์ทีบ่รรจุใน Spill kit ประกอบด้วย 

1. ถุงมือไนไตรท ์

2. หนา้กากอนามยั 

3. แวน่ตากนักระเด็น 

4. หมวกคลุมผม 

5. ทราย 

6. Sodium bicarbonate 

7. ถุงพลาสติก 

8. ยางหรือเชือกส าหรับมดัปากถุงพลาสติก 

9. ปากกาส าหรับเขียนถุงพลาสติก 

10. ท่ีตกัผง 

11. คีมคีบ ใชส้ าหรับหยบิเศษแกว้ 

12. กระดาษช าระเอนกประสงค ์
13. กระป๋องพลาสติกปากกวา้ง ส าหรับใส่เศษแกว้ 

14. ป้ายเตือนภยัสัญลกัษณ์สารเคมีหกร่ัวไหล

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกร่ัวไหล  
1. แจง้ผูท่ี้อยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีสารเคมีหกร่ัวไหล เพื่อใหร้ะวงัอนัตราย 
2. จ  าแนกชนิดของสารเคมีท่ีหกร่ัวไหล เพื่อก าจดัอยา่งถูกวธีิ 
3. ถอดเคร่ืองประดบั เช่น แหวน นาฬิกา ออกก่อนทีจะเขา้ไปเก็บสารเคมีหกร่ัวไหล 
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ แวน่ครอบตานิรภยัป้องกนัสารเคมี (Goggle) หนา้กาก

อนามยั ถุงมือยาง Nitrile 2 ชั้น หมวกคลุมผม (ส าหรับผูท่ี้ผมยาว) 
5. จ  ากดับริเวณการกระจายของสารเคมีท่ีหกร่ัวไหลใหมี้พื้นท่ีเล็กท่ีสุด โดยใชก้ระดาษช าระอเนกประสงคก์นั

รอบๆ ขอบพื้นท่ีหก แลว้ตั้งป้ายเตือนหา้มบุคคลอ่ืนเขา้บริเวณนั้น 
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6. ใชป้ากคีบเศษแกว้แตกและของมีคม (ถา้มี) ท่ีปนเป้ือนสารเคมี แลว้ใชก้ระดาษทิชชูห่ออยา่งระมดัระวงั ใส่
กระป๋องพลาสติกป้องกนัการแทงทะลุ ปิดฝาใหส้นิท 

7. เททรายคลุมพื้นท่ีการหกร่ัวไหล 
8. กรณีสารเคมีเป็นกรดเขม้ขน้ ตอ้งโรยผง Sodium bicarbonate ลงบนกองสารเคมีใหค้รอบคลุมพื้นท่ี เพื่อท า

ใหส้ารเคมีกรดเป็นกลาง ทิ้งไวป้ระมาณ 15 นาที 
9. ใชแ้ปรงพลาสติก ค่อยๆกวาดสารเคมีท่ีผสมกบัผง Sodium bicarbonate หรือทรายใส่ท่ีตกัผงพลาสติก แลว้

เทลงในถุงพลาสติกปิดปากถุงใหส้นิท และเขียนระบุช่ือสารเคมีขา้งถุงพลาสติก 
10. ใชก้ระดาษทิชชูชุบน ้าหมาดๆ ลูบพื้นบริเวณสารเคมีหกปนเป้ือน เพื่อเก็บเศษแกว้ขนาดเล็กท่ีอาจหลง 

เหลืออยู ่แลว้ทิ้งทิชชูในถุงพลาสติก 
11. ถอดถุงมือ nitrile คู่นอกออก แลว้ถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุกช้ินออก แลว้น าถุงมือ 

หนา้กากอนามยั หมวกคลุมผม ใส่ในถุงพลาสติกมดัถุงใหส้นิท 
12. ถอดถุงมือ nitrile คู่ท่ีเหลือใส่ถุงพลาสติก มดัถุงใหส้นิท น าถุงพลาสติกทั้งหมดไปก าจดัตามวธีิท่ีถูกตอ้ง 
13. กรอกแบบฟอร์มบนัทึกอุบติัการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหกปนเป้ือน (ภาคผนวก 7) 
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

ขั้นตอนการส่งของเสียจากสารเคมเีพือ่ก าจัด 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดตัวบุคคลผู้มีหน้าที่ก าจัดของเสียจากสารเคมี                                                                               

โดยตอ้งเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัสารเคมีเพ่ือไม่ให้เกิดอนัตรายและผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
จ าแนกประเภทของเสียเคมีโดยแยกตามรหัสดงันี ้

รหัส      ประเภทของเสีย                                                                                             

CW  01    CHLORINATED SOLVENTS                                                            

CW  02    NON- CHLORINATED SOLVENTS                                                    

CW  03    SOLVENTS & WATER                                                                   

CW  04    MERCURY                                                                                           

CW  05    OTHER  METALS                                                                      

CW  06    CHLORINATED PESTICIDES                                                      

CW  07    NON- CHLORINATED PESTICIDES                                           

CW  XX    OTHER                                                                                    

ภาชนะท่ีบรรจุให้ใชข้วดแกว้สีชา                                                                                            

ระบุชนิดของเสียดว้ยเช่น เป็นสารไวไฟ, เป็นกรดและด่างและไม่เป็นกรดและด่าง  

 

 

 

ระบุประเภทของเสียบนภาชนะให้ชัดเจนตามรหัสที่ก าหนดโดยมีขนาดฉลาก 8 X5 นิว้ 

                    8 น้ิว   

                                           

                      5  น้ิว 

                                          

รหสั   ประเภทของเสีย 

ชนิด         ……………………………………...                                                                   

หน่วยงาน ..........................................................                          

กลุ่ม/ฝ่าย ............................................................                

เบอร์โทร............................................................. 

จัดท าบัญชีรายการของเสียที่จะก าจัด                                                

คดัแยกตามรหสั  ระบุจ  านวนขวดท่ีส่งก าจดัและรายช่ือผู ้

ส่งในแต่ละคร้ัง และส่งไปเก็บไวท่ี้อาคารเก็บสารเคมีดงัน้ี                                                                       

 

ขวดสารเคมีที่เป็นขวดเปล่า                 

ท้ิงท่ีโรงเรือนตาข่ายโปร่งหนา้เตาเผา

ขยะ 

ขวดสารเคมีที่บรรจุสารเคมีประเภท solvent            

ทิ้งท่ีโรงเรือนหนา้เตาเผาขยะ 
ขวดสารเคมีที่บรรจุสารเคมีประเภทกรด                     

ให้ระบุชนิดของกรดและทิ้งท่ีโรงเรือนขา้งอาคาร 9 ฝ่าย

พสัดุส านกังานเลขานุการกรมเป็นผูถื้อกุญแจ หากจะทิ้ง

ให้ติดต่อล่วงหน้า ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์99550 สามารถ

ทิ้งไดใ้นช่วงเวลา 15.00-16.00 น.   
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

1.  กรมควบคุมโรค ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข. เครือข่ายการจดัการ
สารเคมีอนัตรายภาคตะวนัออก. คู่มือส าหรับประชาชน สารเคมี อนัตราย ภยัใกลต้วั. ชลบุรีการพิมพ.์ 2552. หนา้ 7-12 

2.  กรมควบคุมโรคร่วมกบักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัสารเคมีและการป้องกนั.  
การป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีส าหรับครูและประชาชน. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2552. 
หนา้ 1-29 

3.  ส านกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม. คู่มือการด าเนินการเบ้ืองตน้เม่ือพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวตัถุอนัตราย. (ออนไลน์). 2553; (สืบคน้ 15 
มีนาคม 2559); เขา้ถึงไดจ้าก: URL: http://www.si.mahidol.ac.th/project/sicsm/news_files/5_1.pdf 
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ภาคผนวก 
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

ภาคผนวก 1 

บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                                             

ช่ือสารเคมีตัวท าละลายอนิทรีย์ 

1-Butanol or  n-Butanol Ethanol n-Heptane 

1-Propanol Ethyl acetate n-Hexanes 95% - 99% 

2,2,4-Trimethylpentane (ISO OCTANE) Ethylene glycol n-Propyl alcohol 

2-Propanol Formaldehyde solution (35-40%) Petrolium ether 

Acetone Hexanes Pyridine 

Acetonitrile Isobutyl alcohol tert-Butyl alcohol 

Benzene Lachat Instruments Tert-Butyl methylether 

Chloroform Methanol Tetrachloroethylene 

Cyclohexane di-Isopropyl ether Tetrahydrofuran 

Dichloromethane Methylene chloride Toluene 

Diethyl ether Morpholin Tri-Chloroethylene 

di-Isopropyl ether N,N-Dimethylacetamide Xylene 

Dioxane N,N-Dimethyl-formamide  

ช่ือสารเคมีกรดของเหลว 

Acetic acid Nitric acid Sulfuric acid 

Formic acid Perchloric acid Trifluoroacetic acid 

Hydrochloric acid Phosphoric acid Sulfuric acid 

ช่ือสารเคมีด่างของเหลว 

Ammonia solution 25% Ammonia solution 28-30 % Hydrogen peroxide 

Tetramethly ammonium hydroxide solution, 25%  

ช่ือสารเคมีของแข็ง 

1- Naphthol 99% Ammonium chloride Boric acid 

1-Butanesulfonic acid (sodium salt) Ammonium Ferrous sulfate Boron trifluoride-methanol complex  (20% solution in methanol) 

2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride Ammonium formate Calcium chloride anhydrous granular 
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

 บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  (ต่อ)                                           

ช่ือสารเคมีของแข็ง(ต่อ) 

2,4-Dinitrophenol Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate Calcium chloride dihydrate 

Ammonium acetate Bariumhydroxide octahydrate Calcium sulfate 

Celite Phenolphthalein Silicon antifoam 

Cellulose Power (0.02-0.15 mm.) Phenylhydrazine Silver nitrate 

di-Ammonium Hydrogen Citrate 98% Phenylhydrazinium chloride Sodium acetate 

Diphenylamine 99 % Polyamide 6 Sodium borohydride 

Dowex 1×8  Chloride form Potassium chloride Sodium carbonate anhydrous 

Ethylene diamine, RPE-For analysis Potassium dichromate Sodium chloride 

Ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA) Potassium dihydrogen orthophosphate Sodium dihydrogen phosphate 

Ethylene diamine tetra-acetic acid 

dipotassium salt dehydrate 
Potassium ferrocyanide 98% Sodium hydroxide 

Florisil (60-100 and100-200 mesh ) 
Potassium hexacyanoferrate (Õ) 

trihydrate 
Sodium molybdate 

Formaldehyde 40%  Potassium hydrogen tartrate Sodium sulphate anhydrous 

Hydroxylamine hydrochloride Potassium hydroxide Sodium thiosulfate 

Iodine and Iodine resublime Potassium iodide 
Sodiumphosphatedibasic anhydrous 

99% 

Iron(lll) nitrate nanohydrate Potassium permanganate Sulfanilamide 

Iron(lll)chloride anhydrous Potassium peroxodisulfate Tetramethyl ammonium hydroxide 

pentahydrate 97% 

Kovacs' indole reagent Potassium sodium tartrate Tin (II) chloride-dihydrate 

L - Ascorbic acid Potassium sulphate                          
Titriplex®III (Ethylene dinitrilotetraacetic  

acid.2Na salt. 2H2O)      

L-Cystine Pumic stone granular (size 5-7 nm) Trifluoroacetic anhydride  >99% 

L-Lysine monohydrochloride  for 

biochemistry 
Pyrogallol≥98%,HPLC grade Tween ®80 
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ต่อ)                                          

ช่ือสารเคมีของแข็ง(ต่อ) 

L-Lysine monohydrochloride  for 

biochemistry 
Pyrogallol≥98%,HPLC grade Tween ®80 

Magnesium nitrate hexahydrate Sand (seasand) Zinc acetate 

Magnesium oxide light Silica gel (for TLC) Zinc oxide 

Malonic acid Silica gel 40 (0.063-0.20 nm) Zinc sulfate 

Methyl orange Silica gel 60 (for column chromatograph) Zinc sulfate heptahydrate 

Parafin oil    

สารเคมีทีน่ ามาใช้เป็นสารมาตรฐาน 

สารมาตรฐานโลหะและธาต ุ

Antimony solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Cobalt solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Arsenic (As) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Copper (Cu) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Arsenic (III) oxide as As+3 solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Dimethylarsinic acid (DMA)  

Arsenic+5 solution (Sodium arsenate heptahydrate), 1000 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
Disodium methyl arsenate Hexahydrate (MMA) 

Arsenobetaine (AsB)  Germanium solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Barium solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Iron (Fe) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Cadmium (Cd) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Lead (Pb) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Chromium (Cr) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Lithium solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Chromium (III), Cr +3 in 2% HCl solution, 1000 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร 
Manganese (Mn) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Chromium (VI) Cr +6 in H2O solution, 1000 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร 
Mercury (Hg) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Iodine (I) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร Sodium (Na)  solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Tellurium (Tl) solution, 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ต่อ)                                           

สารมาตรฐานโลหะและธาต(ุต่อ) 

Muti-element solution (Be,Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U), 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Muti-element solution (Bi, Ge, In, Li, Sc, Tb, Y)  , 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Muti-element solution (Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn) , 1000 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Muti-element solution (As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn) , 100 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร 

Muti-element solution (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, U, V, 

Zn ) , 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

สารมาตรฐานไอออนลบ 

Bromate solution, 1000 ± 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Sodium bromate) Fluoride solution, 1000 ± 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Sodium fluoride) 

Calcium carbonate, 99.95 ± 0.05 % Nitrate solution, 1000 ± 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Sodium nitrate) 

Chloride solution, 1000 ± 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Sodium chloride) Sulfate, 1000 ± 5  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Potassium sulfate) 

สารก าจดัศัตรูพชื 

aldrin, 99.0% Chlopyrifos, 99.00% Acephate, 99.00% 

-BHC (HCH), 98.00% Diazinon, 98.00% Azinphos-methyl, 99.00% 

-BHC (lindane), 98.60% Dichlovos, 99.00% Cypermethrin (tech), 99.00% 

-BHC (HCH), 97.50% Dicrotophos, 99.00% Cyfluthrin, 98.00% 

-Chlordane (cis), 99.60% Dimethoate, 98.50% Lambda-cyhalothrin, 98.70% 

 -Chlordane (trans), 98.00% EPN, 99.00% Deltamethrin, 99.50% 

oxy-Chlordane Ethion, 98.00% Fenvalerate, 98.00% 

p,p'-DDE, 98.00% Fenitrothion, 98.00% Fenpropathrin, 99.00% 

p,p'-DDD, 99.50% Methidathion, 98.50% Permethrin (mix), 99.00% 

Dicofol, 99.00% Monocrotophos, 98.50% Carbendazim, 99.50% 

Dieldrin, 97.50% Malathion, 99.00% Thiabendazole, 98.30% 

Endrin, 99.00% Omethoate, 98.00% Mxamyl, 99.00% 

-endosulfan, 99.00% Pirimiphos-methyl, 99.00% Methomyl, 99.50% 

Endosulfan sulfate, 99.00% Parathion-ethyl, 98.50% 3-OH carbofuran, 98.00% 
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  (ต่อ)                                           

สารก าจดัศัตรูพชื (ต่อ) 

Heptachlor, 99.00% Parathion-methyl, 98.50% Aldicarb, 99.50% 

Heptachlor-exo-epoxide (cis isomer B), 99.00% Protiophos, 94.00% Carbofuran, 98.50% 

Heptachlor-endo-epoxide (trans, A isomer), 98.50% Phosalone, 98.50% Carbaryl, 99.00% 

Hexachlorobenzene (HCB), 99.50% Profenofos, 98.50% Methiocarb, 99.50% 

Methoxychlor, 99.00%   

ยาสัตว์ตกค้าง ฮอร์โมน และ modern drugs 

Doramectin, 95.0+1.0% Salbutamol free base, 99.0% Erythromycin -C13, >90% 

Ivermectine, 96.0+1.0% Salbutamol-d3, 98.0% Oleandomycin phosphate, 66% 

Emamectin benzoate, 91.0+2.0% Zilpaterol, 96.0% Roxithromycin, 97% 

Eprinomectin, 92.5+2.0% Oxacilin sodium salt hydrate, 99.0% Tilmicosin, 99% 

Brombuterol hydrochloride, 99.0% Cefazolin sodium salt, 93.8% Tylosin tartrate, 99% 

Clenbuterol hydrochloride, 99.1% Chloramphenicol, 99.9% Erythromycin, 97% 

Clenbuterol -d9, 99.3% Chloramphenicol-d5, 98.0% Lincomycin HCl monohydrate, 98.2% 

Ractopamine hydrochloride, 98.0% Florfenicol, 99.5% Basic Violet, 92.5% 

Ractopamine-d6, 98.0% Thiamphenicol, 99.0% Leucocrystal Violet, 99.0% 

Malachite Green - D5 Picrate, 99.6% Leucomalachite green D6, 99.8% AMOZ-d5, 99.8% 

Leucomalachite green, 99.0%  
3 - Amino - 5 morpholinomethyl - 2 - 

oxazolidinone (AMOZ), 99.5% 

3 - Amino -oxazolidine-2-one (AOZ), 

99.6% 

AOZ - D4, 99.4% Sulfamonomethoxine sodium, 99.0% Chlortetracycline HCl, 94.6+2.0% 

1 - Aminohydantoin (AHD), 99.7% Sulfamethoxazole, 99.5% Doxycycline hyclate, 98.7+1.0% 

Semicarbazide hydrochloride, 99.5% Sulfaquinoxaline (sulfachinoxalin), 98.0%  Tetracycline HCl, 97.7+1.0% 

SEM-C13, 99.0% Sulfathiazole, 99.5% Alprazolam, 99.6% 

Ciprofloxacin HCl, 94% Sufisoxazole, 98.0% Lorazepam, 100.9% 

Danofloxacin mesylate, 93.5% Ormetoprim, 99% Diazepam, 99.7% 

Difloxacin HCl, 98% Sulfameter, 99% Bisacodyl, 97.0+2.0% 

Enrofloxacin, 99% Sulfamethoxine, 99% Phenolphthalein 
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จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ต่อ)                                            

ยาสัตว์ตกค้าง ฮอร์โมน และ modern drugs (ต่อ) 

Flumequine, 98.5% Sulfaquanidine monohydrate, 99% Orlistat 

Marbofloxacin, 99% Sulfadoxine-D3, 99.2% Phentermine HCl, 99.8% 

Nalidixic acid, 99.5% Sulfamethoxypyrodazine-D3, 99.8% Fenfluramine HCl 

Norfloxacin, 99.5% Sulfadimethoxine-D6, 99.2% Ephedrine HCl 

Oxolinic acid, 98% Sulfadoxine, 99% Dexamethasone, 98.9+0.5% 

Sarafloxacin HCl, 97% 17-beta-Estradiol, 98% Prednisolone, 99.4+0.5% 

Sulfamethazine (sulfadimidine), 99.6% 17-alpha-Estradiol, 99% Sildenafil citrate 

Sulfadiazine, 99.0% Progesterone, 99.3% Tadalafil, 99.5+0.5% 

Sulfapyridine, 99.0% Zeranol, 99.0% Vardenafil HCl, 95.0+0.5% 

Sulfamerzine, 99.2% Oxytetracycline HCl, 95.6+1.0%  

สารให้ความหวาน  สารกนับูด สีอนิทรีย์สังเคราะห์  และสารเตมิแต่ง 

Acesulfame – k, ≥ 99.0 % Ginsenoside Rc (P) Rebaudioside B, 98.0% 

Acid red 52, 85% Ginsenoside Re (P) Rebaudioside C, 95.0% 

Allura red, ≥ 85 % Green S, ≥ 85 % Saccharin, 99.9% 

Aloin (barbaloin),  Indigo carmine, ≥ 85 % Sodium Carbonate 99.95% anhydrous 

Amaranth, ≥ 85 % Patent blue V, ≥ 85 % Sodium N- cyclohexylsulfamate, 99.5% 

Aspartame, ≥ 99 % Ponceau 4R, ≥ 82 % Sodium nitrite, ≥ 99.0 % 

Benzoic acid Potassium dichromate, 99.93% Sorbic acid,  

Brilliant Blue FCF, ≥ 85 % Potassium iodate, 99.75% Steviolbioside, 98.0% 

Caffeine,  Potassium Iodide, 100% Stevioside, 99.0% 

Carmoisine, ≥ 85 % Potassium nitrate, 99.8% Sunset Yellow FCF, ≥ 85 % 

Erythrosine B, ≥ 85 % Propionic acid, 99.8% Tartrazine, ≥ 85 % 

Fast green FCF, ≥ 85 % Quiniline yellow, ≥ 85 % Sucralose, 99.2% 

Ginsenoside Rb1 (P) Rebaudioside A, 99.0%  
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บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ต่อ)                                            

โมโนเมอร์ สารประกอบอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOC) สารเตมิแต่งในพลาสตกิ 

Bis(4-Chlorophenyl) sulfone, 98% Isopropylbenzene, Purity 99% 
Pentaerythritol tetrakis (3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxy hydrocinnamate), 98.5% 

1-Bromo-4-fluorobenzene, 99% N-Methylaniline,  98.0% Phenol, 99% 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate,  99.7% 
2,2’-Methylenebis(6-tert-butyl-4- 

methylphenol, ≥99 % 
Potassium hydrogen phthalate, 99.96% 

Bisphenol A, 99% 2-mercaptobenzothiazole, ≥99 % Potassium permanganate, 99.6% 

Bisphenol A-d16 ,98% Morpholine, ≥99 % Pyrrolidine, 99% 

-caprolactam, 99% N-ethylmethylamine, ≥98.5% Propylbenzene, 98% 

Cumene, 98% N-Nitrosodibenzylamine, 98% Sodium acetate, 99.0% 

Dibenzylamine, 99.5% N-nitrosodimethylamine, ≥99.9% Sodium oxalate, 99.95% 

Dibutylamine, 99.5% N-nitrosodiethylamine, ≥99.9% Sodium sulfite, 97.7% 

Dibutyltin chloride, 97% N-nitrosodi-n-propylamine, ≥99.5% styrene, 99.0% 

4,4’-Dihydroxybiphenyl, 97% N-nitrosodi-n-buthylamine, ≥99.9% 4,4’-sulfonydiphenal, 98% 

Dimethyltin dichloride, > 98% N-Nitroso-N-ethylamine, 97% 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol, 97% 

Diphenyl carbonate, 99% N-Nitroso-N-methylaniline, 96% 4-tert-octylphenol, 93% 

Dipropylamine, ≥98.5% N-nitrosopiperidine, ≥99.9% Toluene, 99.9% 

di-sodium oxalate, 99.95% N-nitrosopyrrolidine, ≥98.5% Tricreslphosphate, 99.4% 

p-diethylbenzene, 99.8% N-nitrosomorpholine, ≥99.9% 
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris (3,5-di-tert-butyl-

4-hydroxybenzyl)benzene, 98.5% 

Ethylbenzene, 99.8% N-nitrosodiiisopropylamine, ≥98 % Tris(2,4-di-tert-butyphenyl) phosphate, 98% 

Formaldehyde, 40% n-Propylbenzene, 98% Vinyl chloride monomer, 50 ppm 

Hexamethylentramine, 99.0% Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate,98.5% 

สารมาตรฐานส าหรับงานตรวจวเิคราะห์วติามนิ น า้ตาล ไขมนั น า้มนั 

L- Trptophan, >98%                                                  Retinyl palmitate Type IV (Vitamin A)  Sucrose, 100 % 

Cholesterol, 99 % (-)-Riboflavin (Vitamin B2) D-(+)-Maltose monohydrate, 99 % 

5 α-Cholestane, 99.57 % Valeric acid, 99.8 % α-Lactose monohydrate, 100 % 

Potassium dichromate,99.9954 ±0.0044% D-(-)-Fructose, 100 % Ammonium sulfate, >98% 
 



25 
 

จดัท าโดย : ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร,  2559 
 

บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ต่อ)                                            

สารมาตรฐานส าหรับงานตรวจวเิคราะห์วติามนิ น า้ตาล ไขมนั น า้มนั (ต่อ) 

Potassium hydrogen phthalate, 

99.9934 ±0.0076 % 
D-(+)-Glucose, 99.9 % Sodium Carbonate, 99.96+0.05% 

สารมาตรฐานส าหรับงานตรวจวเิคราะห์สารกลุ่มไดออกซินและสารกลุ่มพซีีบ ี

"Dioxin-Like" PCBs Surrogate Spiking Solution (Isotopic Label :13C12), 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร,>98% 

1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin solution (Isotopic Label :13C12), 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
13C12 PCDD/PCDF Cleanup Solution/mixture (US EPA Method 1613B, EPA-1613CSS, 40  นาโนกรัม/มิลลิตร) 
13C12 PCDD/PCDF Labelled Compound Stock Solution/mixture (US EPA Method 1613B, EPA-1613LCS, 100-200   

นาโนกรัม/มิลลิตร) 
13C12 PCDD/PCDF Internal Standard Spiking Solution/mixture (US EPA Method 1613B, EPA-1613ISS,200  นาโนกรัม/ มิลลิตร) 
13C12-PCB Internal Standard Solution, WHO/EPA PCBs,WP-ISS, 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร,>98% 
13C12-PCDDs & 13C12-PCDFs Extraction standard solution (EN - 1948ES, 200-400 พิโคกรัม/ไมโครลิตร)  
13C12-PCDDs & 13C12-PCDFs Extraction standard solution (EN - 1948ES, 200-400 พิโคกรัม/ไมโครลิตร)  
13C12-PCDDs Sampling standard  solution (EN - 1948SS, 800 พิโคกรัม/ไมโครลิตร) 
13C12-PCDDs Syringe standard solution (EN - 1948IS, 800 พิโคกรัม/ไมโครลิตร)  

Marker PCB Extraction standard  solution/mixture (isotopic Label,P48-M-ES, 1000  พิโคกรัม/ไมโครลิตร) 

Marker PCBs HRGC/HRMS Calibration  solution/mixture (mix native and isotopic Label,P48-M-CS0.1 - CS5,0.1- 5000  พิโค

กรัม/ไมโครลิตร) 

Native DL-PCB solution,(WHO/EPA,WP-STK,  2000 นาโนกรัม/มิลลิตร,>98%) 

Native Marker PCB solution/mixture (native,P48-M-PAR, 250  พิโคกรัม/ไมโครลิตร) 

Native Octachlorodibenzofuran solution,  50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Native Octachorodibenzo-p-dioxin solution,  10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Native PCDD/PCDF solution/mixture (1948STK,  0.5 - 2 ไมโครกรัม/มิลลิตร) 

Native PCDD/PCDF solution/mixture (US EPA Method 1613B, EPA1613PAR, 40-400  นาโนกรัม/มิลลิลิตร) 

Native PCDD/PCDF solution/mixture (US EPA Method 1613B, EPA1613STOCK, 400-4000  นาโนกรัม/มิลลิลิตร) 

Native TCDD-HpCDD solution,  5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

Native TetraCDF-HeptaCDF solution/mixture,  5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

PCB 101 solution (2,2',4,5,5'-PentaCB), 35 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
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บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  (ต่อ)                                           

สารมาตรฐานส าหรับงานตรวจวเิคราะห์สารกลุ่มไดออกซินและสารกลุ่มพซีีบี (ต่อ) 

PCB 105 (2,3,3',4,4'-PentaCB, Native :12C12,≥ 98%), 100% 

PCB 105 solution(2,3,3',4,4'-PentaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 114 (2,3,4,4',5-PentaCB, Native :12C12,≥ 98%), 100% 

PCB 114 solution (2,3,4,4',5-PentaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 118 (2,3',4,4',5-PentaCB, Native :12C12,≥ 98%), 100% 

PCB 118 solution (2,3',4,4',5-PentaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 123 (2',3,4,4',5-PentaCB ,Native :12C12,≥ 98%), 99.8% 

PCB 123 solution (2',3,4,4',5-PentaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 126 (3,3',4,4',5-PentaCB, Native :12C12,≥ 98%), 99.7% 

PCB 126 solution (3,3',4,4',5-PentaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 138 solution (2,2',3,4,4',5'-HexaCB), 35 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

PCB 153 solution (2,2',4,4',5,5'-HexaCB), 35 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

PCB 156 (2,3,3',4,4',5'-HexaCB,Native :12C12,≥ 98%), 100% 

PCB 156 solution (2,3,3',4,4',5-HexaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 157 (2,3,3',4,4',5'-HexaCB,Native :12C12,≥ 98%), 100% 

PCB 157 solution (2,3,3',4,4',5'-HexaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 167 (2,3',4,4',5,5'-HexaCB, Native :12C12,≥ 98%), 99.2% 

PCB 167solution (2,3',4,4',5,5'-HexaCB,Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 169 (3,3',4,4',5,5'-HexaCB, Native :12C12,≥ 98%), 100% 

PCB 169 solution (3,3',4,4',5,5'-HexaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 180 solution (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB) , 35 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

PCB 189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB, Native :12C12,≥ 98%), 99% 

PCB 189 solution (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB 28 solution (2,4,4'-TriCB) , 35 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

PCB 52 solution (2,2',5,5'-TetraCB), 35 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

PCB 77 (3,3',4,4'-TetraCB, Native :12C12,≥ 98%), 98% 

PCB 77 solution (3,3',4,4'-TetraCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
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บัญชีรายช่ือสารเคมขีองส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  (ต่อ)                                           

สารมาตรฐานส าหรับงานตรวจวเิคราะห์สารกลุ่มไดออกซินและสารกลุ่มพซีีบี (ต่อ) 

PCB 81 (3,4,4',5-TetraCB, Native :12C12,≥ 98%), 99.8% 

PCB 81 solution (3,4,4',5-TetraCB, Isotopic Label :13C12, 99%), 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

PCB Calibration solution/mixture for HRGC/HRMS (WHO/EPA, native and isotopic Label,CS1-CS7, 0.1 - 800 นาโนกรัม/

มิลลิลิตร), >98% 

PCB Recovery standard solution/mixture (isotopic Label, P48 - RS, 250  พิโคกรัม/ไมโครลิตร) 

PCDDs/PCDFs EN - 1948 Calibration solution/mixture (native and isotopic Label,CS1-CS6, 0.2 - 1280 นาโนกรัม/มิลลิลิตร), 

95-99% 

PCDDs/PCDFs method1613 Calibration and Verification solution/mixture CS0.5 (native and isotopic Label, 0.25-2.5   นาโน

กรัม/มิลลิลิตร), 95-99% 

PCDDs/PCDFs method1613 Calibration and Verification solution/mixture LCS (native and isotopic Label, 0.1-1.0        นาโน

กรัม/ มิลลิลิตร), 95-99% 

PCDDs/PCDFs method1613 Calibration solution/mixture (native and isotopic Label,CS1-CS5, 0.5 - 2000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร), 

95-99% 

Tetra-Octa Chlorodibenzo-p-dioxin and Dibenzofuran solution/mixture (Isotopic Label :13C12),  1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
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ภาคผนวก 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            ตัวอย่างใบอนุญาตมีซ่ึงยุทธภัณฑ์และใบอนุญาตมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ ฉบับต่ออายุ 
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ภาคผนวก 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง เอกสารแจ้งความต้องการใช้ และปริมาณที่ใช้ 
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ภาคผนวก 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ใบอนุญาต ผลติ มีไว้ครอบครองหรือใช้ซ่ึงวสัดุพลอยได้ ของสารกมัมันตรังสี 
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ภาคผนวก 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ค าส่ังที่ ๓๘/๒๕๕๘)  
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ภาคผนวก 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค าส่ังที่ ๖๐/๒๕๕๘) 
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ภาคผนวก 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค าส่ังที่ ๖๐/๒๕๕๘) 
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ภาคผนวก 7 
แบบฟอร์มบนัทึกอุบติัการณ์สารเคมี/สารชีวภาพหกปนเป้ือน 

 

วนัท่ีเกิดอุบติัการณ์.................................................................................................................................................... 

ช่ือสารเคมี/สารชีวภาพ.................................................................................................................................................. 

ลกัษณะของสารเคมี  ของแขง็  ของเหลว 

ลกัษณะของสารชีวภาพ ............................................................................................................................................  

ปริมาณสารเคมี/สารชีวภาพท่ีหก หยดหรือตกแตก....................................................................................... 

สาเหตุการหกปนเป้ือน ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

สถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ .................................................................................................................................................. 

ผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุ .......................................................................................................................................................... 

อาการ.............................................................................................................................................................................. 

ผูร้ายงาน ....................................................................................................................................................................... 

วนัท่ีรายงาน ........................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 8 

ประเภทความเป็นอนัตรายของสารเคมีและสัญลกัษณ์ตามระบบ GHS 
 

สัญลกัษณ์แสดงอนัตรายตามระบบสากล GHS 

อนัตรายด้าน
กายภาพ 

                         สารไวไฟ 
                         สารท่ีท าปฏิกิริยาไดด้ว้ยตนเอง 
                         สารท่ีลุกติดไฟไดเ้อง 
                         สารท่ีเกิดความร้อนไดเ้อง 
                         สารท่ีใหก้๊าซไวไฟ 

                        สารออกซิไดส์ 
                        สารเปอร์ออกไซด์ 
                            อินทรีย ์

                         วตัถุระเบิด 
                         สารท่ีท าปฏิกิริยาไดด้ว้ยตนเอง 
                         สารเปอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์

                        ก๊าซภายใตค้วามดนั 

อนัตรายด้าน
สุขภาพ 

 
                          เป็นอนัตรายถึงชีวติ 

 

 
                        ระวงักดักร่อน 

                         ระคายเคือง 
                         ท าใหเ้กิดการแพท่ี้ผวิหนงั 
                         เป็นพิษเฉียบพลนั 
                         อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ 
                         อาจท าใหเ้กิดการง่วงซึม    
                           (ฤทธ์ิของวตัถุเสพติด) 

                         ก่อมะเร็ง 
                         หากสูดเขา้ไปท าใหเ้กิด 

  การแพห้รือหอบหืดหรือ 
  หายใจล าบาก 

                         เป็นพิษต่อระบบ          
                            สืบพนัธ์ุ   
                         เป็นพิษต่อระบบอวยัวะ 
                              เป้าหมาย 
                         ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ 
                         อนัตรายจากการส าลกั 

อนัตรายด้าน 
ส่ิงแวดล้อม 

 
                            เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้า 
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ภาคผนวก 9 
 

สมาชิกผู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร   กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
รายช่ือคณะ CoP   บทบาทหน้าที ่

 1. นางนิภาภรณ์  ลกัษณ์สมยา    คุณอ านวย 
2. นางปราณี  นาคประสิทธ์ิ       คุณลิขิต 
3. นายทนงพนัธ์  สัจจปาละ       คุณกิจ 
4. นางสาวปุษยา  แสงวรุิฬห์   คุณกิจ 
5. นางสาวสุธาทิพย ์ วทิยช์ยัวฒิุวงศ ์  คุณกิจ 
6. นายสุพฒัน ์แสงสวย   คุณกิจ 
7. นางสาววนิดา  ยรุญาติ   คุณกิจ 
8. นางสาวยพุเรศ  เอ้ือตรงจิตต ์  คุณกิจ 
9. นางสาวเฉลิมพร ควรหา   คุณกิจ 
10. นายวรีวฒิุ   วทิยานนัท ์        คุณกิจ 
11. นายบณัฑูร  พานิชกลุ           คุณกิจ 
12. นางกนกวรรณ  ตุน้สกลุ     ผูช่้วยคุณลิขิต 
13. นางสาววนิดา  บา้นศาลเจา้    ผูช่้วยคุณลิขิต 
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