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รูปเลมเปนรูปแบบอเีลก็ทรอนิกส บร. สาร จะยังคง

เน้ือหาทีม่ีสาระทางวิชาการทีเ่ปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการ ซึ่งในฉบบัน้ีมเีน้ือหาที่

นาสนใจเรื่อง “ฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายให

ขอมูลอะไรบาง” เรียบเรียงโดยนางสาววันดี ลอื

สายวงศ และนางองัสนา ฉ่ัวสุวรรณ ซึ่งเปน
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สวนรวมใน บร. สาร โดยการสงบทความทีน่าสนใจ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรบัผูที่อยูในแวดวงเดียวกันจะ

ไดนาํไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาจะ

ไดรับความรวมมอืจากทุกทาน  หากทานตองการให

มีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมในสวนใดโปรดแจงมายัง

บรรณาธิการ บร. สาร จกัขอบคุณย่ิง 
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ระบบการสอบกลบัไดเชิงมาตรวิทยา 

(Metrological Traceability System) 

 

เรียบเรียงโดย  นางสาวอมรรัตน  สนุทรพงศ 

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
 

  การวัดและการทดสอบที่มีความถูกตองและแมนยําเปนหลักประกันทางเทคนิคที่สําคัญที่สุดเพื่อ

แสดงวาผลติภัณฑเปนไปตามขอกาํหนดทางคุณภาพ ความสาํคัญของการวัดและทดสอบไดรบัการยอมรบัและถือเปน

ขอกําหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพ เชน ISO 9000, ISO 14000 และ ISO/IEC 17025 เปนตน อยางไรก็

ตาม การยืนยันความถูกตอง และแมนยําของการวัดก็ตองอาศัยหลักประกันที่เปนเอกสารทําใหเกิดความเช่ือถือได น่ัน

คือใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดซึ่งแสดงผลการวัดและความไมแนนอนของการวัด สามารถสอบกลับไดสูหนวย

วัด SI Units ที่ทําใหเปนจริง (Realised)  

 

ปจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได ประกอบ

ไปดวย 

   การสอบเทียบอยางตอเน่ืองเปนลูกโซ  

จากผู ใช ง านเครื่ องมือ วัดกลับ ไปสู ม าตรฐานที ่

ผูเกี่ยวของยอมรับ ซึ่งโดยทั่วไปคือมาตรฐานระหวาง

ประเทศหรือมาตรฐานแหงชาติ 

   มีความไมแนนอนของการวัด ความไม

แนนอนของการวัดในแตละข้ันตอนของความสามารถ

สอบกลับได จะตองคํานวณตามวิธีที ่กําหนดและ

รายงานคา เพื ่อใหสามารถคํานวณความไมแนนอน

รวมของทกุข้ันตอนได 

   ทําเปนเอกสาร การสอบเทียบตองทํา

ตามวิธีดําเนินการที ่เปนเอกสาร และเปนที่ยอมรับ

โดยทั่วไป และจัดทําเอกสารรายงานผลของการสอบ

เทยีบ 

   มีความสามารถ  หองปฏิบัติการหรือ

องคกรที่ทําการสอบเทียบในข้ันตอนหน่ึงหรือมากกวา

ของหวงโซการสอบกลับได ตองแสดงให เห็นถึง

ความสามารถทางเทคนิค เชน การไดรับการรับรอง

ความสามารถตาม ISO/IEC 17025 

   อางถึงหนวยวัด SI หวงโซของการ

สอบเทียบ ถาเปนไปไดจะตองสิ้นสุดลงที่มาตรฐานข้ัน

ปฐมภูมิ ที่ทําใหเปนจริงของหนวยวัด SI 

  ชวงระยะเวลาระหวางการสอบเทียบ  

การสอบเทียบจะตองกระทําซ้ําตามชวงเวลาที่

เหมาะสม และระยะของชวงเวลาน้ีข้ึนอยูกับหลายๆ 

ปจจัย เชน ความไมแนนอนที่ตองการ ความถ่ีของการ

ใชงาน การ นําไปใช  ความเสถียรของเครื อ่ งมือ

 

 ลําดับขั้นของการสอบเทียบ ประกอบดวย 

   การสอบเทียบระดับระหวางประเทศ 

 ความมัน่ใจในความถูกตองหรือความเทาเทียมกันในมาตรฐานการวัดแหงชาติของแตละประเทศ ไดมาจาก

การเปรียบเทียบผลการวัดระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีแทนการสอบเทียบที่กระทํากันตามปกติ

ทั่วไป ในระดับระหวางชาติหรือระหวางประเทศน้ัน มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standards) ไดมาจากการทาํใหเปน
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จริง (Realisation) จากนิยามของหนวยวัด SI ซึ ่งไดรับการรับรองจากที ่ประชุมทั ่วไปวาดวยการชั่งตวงวัด ซึ ่ง

หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการใหมีการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางประเทศในระดับที่มีความถูกตองสูงสดุ 

คือ สํานักงานช่ังตวงวัดระหวางประเทศ 

   การสอบเทียบระดับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตประเทศเปนหนวยงานที่มีหนาที ่รักษามาตรฐานวิทยาขั้นสูงสุดของ

ประเทศ เปนแหลงที่มาของความสอบกลับไดสําหรับปริมาณทางฟสิกสที่เกี่ยวของของประเทศน้ัน ๆ  ในกรณีที่สถาบัน

มาตรวิทยาแหงชาติมคีวามสามารถในการนําเอาหนวยวัด SI จากนิยามมาทําใหเปนจริงไดนั้น มาตรฐานแหงชาตินั้น 

จึงถือไดวาเทียบเทามาตรฐานปฐมภูมิหรือสามารถสอบกลับไดโดยตรงกับหนวยวัด SI  

อยางไรก็ดีในกรณีที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังไมมีความสามารถในการนําเอานิยามมาทําใหเปนจริงได 

การทําใหมั่นใจวาสามารถสอบกลับไดถึงหนวยวัด SI จะกระทาํโดยการถายทอดจากมาตรฐานปฐมภูมขิองประเทศอืน่ 

 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มีหนาที่หลักในการรักษามาตรฐานขั้นปฐมภูมิของหนวยวัด SI ของประเทศ 

รวมทั้งการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัด และวิธีการวัดใหมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้นตามความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสอบเทียบที่กระทําโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติตามปกติแลวจะจํากัดอยูที่การ

สอบเทียบเพื ่อถายทอดมาตรฐานของหนวยวัด SI ในระดับปฐมภูมิของชาติสู มาตรฐานระดับทุ ติยภูมิของ

หองปฏิบัติการสอบเทียบในอุตสาหกรรมเทานั้น 

   หองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับการรับรองความสามารถ 

 หองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับการรับรองโดยองคกรใหการรับรองความสามารถอยางเปนทางการของแตละ

ประเทศ หองปฏิบัติการที่ผานการรับรองโดยการตรวจประเมินความสามารถทางเทคนิคตามขอกําหนดมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 แลว จะไดรับใบรับรองความสามารถของการวัดพรอมกับความไมแนนอนนอยที่สุดที่หองปฏิบัติการ

สามารถกระทาํได 

 หองปฏิบัติการสอบเทียบทีไ่ดรับการรับรองความสามารถจะทําการสอบเทียบเครื ่องมือวัดจาก

ภาคอตุสาหกรรม เพือ่ถายทอดความถูกตองจากหนวยวัด SI โดยใชมาตรฐานอางองิ หรอืมาตรฐานถายทอดทีผ่านการ

สอบเทียบแลวจากมาตรฐานแหงชาติ หรือหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับการรับรองความสามารถในระดับสูงกวา 

   การสอบเทียบท่ีกระทําภายในภาคอุตสาหกรรม 

 การสอบเทียบที่กระทําข้ึนเองภายในภาคอุตสาหกรรม เพื่อทําใหมั่นใจวาเครื่องมือตรวจ และทดสอบทั้งหมด

ที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑไดรับการสอบเทียบกับมาตรฐานอางอิงภายในโรงงาน โดยที่มาตรฐานอางอิงนั้น

จะตองไดรับการสอบเทียบกับมาตรฐานของหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับการรับรองหรือไดรับการสอบเทียบกับ

มาตรฐานของสถาบนัมาตรวิทยาแหงชาติ แลวแตกรณี ซึง่ความสามารถในการทาํการสอบเทยีบภายในโรงงาน จะตอง

คํานึงถึงความสามารถของผูปฏิบัติ ไดแก การศึกษา การฝกอบรม ความชํานาญ และประสบการณ รวมถึงวิธีการใน

การวัด เครือ่งมอืวัดและมาตรฐานวัด สภาวะแวดลอมของหองปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการบันทึกผล เพื่อใหมั่นใจ

ในความถูกตองและแมนยําของการวัด 

   เมื่อเปนไปไมไดท่ีจะสอบกลับผลการวัดสูหนวยวัด SI 

 ในบางกรณี การสอบกลับไดของการวัดสู หนวยวัด SI ไมสามารถเปนไปไดหรือไมสมเหตุสมผล 

หองปฏิบัติการ ลูกคา และผูเกี่ยวของอาจตกลงกันที่จะใช 
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   วัสดุอางอิงรับรอง (Certified reference material; CRM) ซึ ่งหมายถึง วัสดุอางอิงที ่

ประกอบดวยเอกสารประกอบซึ่งออกโดยองคกรหรือผูมีอํานาจ และใหคาสมบัติที่ถูกระบุคาหน่ึงหรือหลายคาพรอม

กับความไมแนนอนการวัดและการสอบกลับได โดยใชวิธีดําเนินการที่สมเหตุสมผล 

   วัสดุอางอิง (Reference material; RM) ซึ่งหมายถึง วัสดุที่เปนเอกพันธและเสถียรพอเพียง 

อางองิสมบตัทิีร่ะบ ุโดยมกีารจดัเตรยีมตามความมุงหมายในการวัดหรอืในการตรวจสอบสมบตัริะบุ 

   มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับระหวางกัน (Consensus standard) ที่ใชโดยความ ตกลงระหวาง

องคกรที่เปนคูสัญญากัน เมื่อไมมีมาตรฐานแหงชาติ 

 

  ในการขอรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือการรับรองความสามารถตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025  ทั้งผูสงมอบและหองปฏิบัติการตางก็ตองแสดงความสามารถสอบกลับไดของการวัดแก

ผูตรวจประเมิน แตดวยความเขาใจที่แตกตางกันในความหมายของประเด็นตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการตรวจประเมิน 

เชน การสอบเทยีบ ความสามารถสอบกลบัได มาตรฐานแหงชาติ และความไมแนนอนของการวัด เปนตน เปนผลให

เกิดความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ทั้งสองฝายจะตองทําความเขาใจกับความหมาย และความ

เปนจริงทีย่อมรบัไดของความสามารถสอบกลับได ทั้งที่ไดมาจากมาตรฐานแหงชาติของการวัด จากหองปฏิบัติการที่

ไดรับการรับรองความสามารถ หรือไดจากมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับรวมกัน (Consensus Standards) ในกลุม

อุตสาหกรรมเดียวกัน แตผานหองปฏิบัติการที่ไมไดรับการรับรองความสามารถ 
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http://www.mst.or.th/know-mst4.html (เขาถึงวันที่ 15 กนัยายน 2555) 
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ฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายใหขอมูลอะไรบาง 

 

เรียบเรียงโดย นางสาววันดี ลือสายวงศ  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

นางอังสนา ฉ่ัวสุวรรณ  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

การปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบทางเคมีในหองปฏิบัติการ คงหลีกเลี่ยงไมไดทีจ่ะตองเกี่ยวของกบัการใช

สารเคมี เน่ืองจากสารเคมีทีเ่ราตองเกี่ยวของเหลาน้ีอาจมคีวามเปนอันตรายจากนอยไปถึงมากหรอือาจทําใหเสียชีวิต

ได ตามพระราชบญัญตัวัิตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไดใหคํานิยามของ “วัตถุอนัตราย” วาหมายถึงวัตถุระเบิดไดวัตถุ

ไวไฟ วัตถุออกซิไดซวัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตภาพรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง และวัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดทีอ่าจ

กอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรอืสิง่แวดลอมและกรมควบคุมมลพิษไดใหคํานิยามของ “สารเคมี

อนัตราย วัตถุอนัตราย สารอนัตราย” วาหมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบ ทีม่ีคุณสมบัติเปนพิษหรือเปนอันตรายตอ

มนุษย สัตว พืช และทําใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสือ่มโทรมจากคํานิยามเหลาน้ีเห็นไดวาสารเคมีตางๆสามารถ

จัดเปนวัตถุอันตราย ดังน้ันการใชสารเคมีและวัตถุอันตรายจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึงลกัษณะของสารเคม ี

ความเปนอันตราย และการใชอยางปลอดภัย ซึ่งขอมลูเหลาน้ีจะปรากฏอยูในฉลากที่ติดอยูบนภาชนะบรรจสุารเคมี

และวัตถุอันตรายน้ันๆ   

บทความน้ีจะกลาวถึงขอมลูตางๆที่มปีระโยชนบนฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยยอ ซึ่งจะเนนฉลาก

สารเคมีอันตรายที่ใชในหองปฏิบัติการเพื่อใหผูปฏิบัติงานที่ตองเกี่ยวของกับสารเคมีและวัตถุอันตรายไดมีความรูความ

เขาใจและสามารถใชสารเคมีอยางปลอดภัยตอชีวิตตนเอง ผูอื่น ตลอดจนถึงความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป

ขอมูลทีป่รากฏอยูบนฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายจะประกอบดวย รายละเอียดทั่วไปรูปสัญลักษณแสดงความเปน

อนัตรายของสารเคม ี นอกจากน้ีอาจมีวลีความเสี่ยง (R-phrase) และวลคีวามปลอดภัย (S-phrase) คําสญัญาณ 

(signal words) และขอความแสดงความเปนอนัตราย (hazard statements) ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัระบบสญัลักษณแสดง

ความเปนอันตรายที่ใชวาเปนระบบใด 

1.  รายละเอียดท่ัวไป 

 ขอมูลในสวนน้ีอาจประกอบดวยขอมลูของผลิตภัณฑทั่วไปเชน 

          - ช่ือสารเคมี สูตรเคมี เกรดของสาร ความบริสทุธ์ิ 

          - สมบตัทิางกายภาพ เชน นํ้าหนักโมเลกลุ ความหนาแนน 

- หมายเลขผลิตภัณฑ หมายเลขการผลิต และขอมูลผูผลิต/ผูจัดจําหนายรวมที่อยูและเบอรติดตอ   

          - หมายเลขสารเคมีหรือเลขบงช้ีสารที่ใชกันทั่วไปคือ CAS number, ECnumber และ UN/ID 
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number โดยที่ CAS number(Chemical Abstracts Service Registry Number) เปนชุดตัวเลขที่

กาํหนดข้ึนโดย Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society สําหรบัใชช้ีบงชนิดของ

สารเคมอีนัตรายทีก่าํหนดในกฎหมาย Toxic 

Substance Control Act (TSCA) ประกอบดวยตัวเลข 

3 กลุมโดยกลุมแรกประกอบดวยตัวเลข 2-6 หลักกลุมที ่

2 เปนตัวเลข 2 หลักและกลุมสุดทายเปนตัวเลข 1 หลัก 

สําหรับตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขทั้งชุด 

 

ตัวอยางเชน CAS-number 7664-41-7 คือแอมโมเนียแอนไฮดรัส (Ammonium anhydrous),  

  CAS-number 67-66-3 คือคลอโรฟอรม (Chloroform) 

EC number เปนระบบรหสัสารเคมี 7 หลักซึ่งใชโดยสหภาพยุโรปเพื่อระบสุารอันตราย โดยเฉพาะอยางย่ิง

สารอนัตรายทีล่งทะเบยีนภายใต EINECS หรือบญัชีรายช่ือสารเคมีของยุโรปที่ใชเพื่อการพาณิชย 

ตัวอยางเชน EC No. 231-555-9  คือโซเดียมไนเทรต (Sodium nitrate), EC No. 215-185-5 คือโซเดียมไฮ

ดรอกไซด (Sodium hydroxide) 

UN/ID Number เปนรหสัตัวเลข 4 หลกั เพื่อช้ีบงสมบัติของสารอันตรายที่ถูกกําหนดโดยองคการ

สหประชาชาติ (United Nations) และกรมการขนสงแหงสหรัฐอเมริกา (Department of Transportation ; DOT)  

ตัวอยางเชน UN/ID No. 1005 คือแอมโมเนียแอนไฮดรสั (Ammonium anhydrous), 

  UN/ID No. 1090 คืออะซีโตน (Acetone) 

2. ระบบสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่ใชกันทั่วไปอาจแบงออกเปน 4 ระบบ

ไดแก ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) 

ระบบ EEC Class ระบบ NFPA และ ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and 

Labeling of Chemicals) โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 

2.1 ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous 

Goods) เปนการจําแนกสารที่เปนอันตรายและเปนเหตุใหถึงแกความตายไดหรือกอใหเกิดความพนิาศเสยีหาย แบง

ออกเปน 9 ประเภทตามลักษณะที่กอใหเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในการเกิดอันตราย 

ประเภทท่ี 1สารระเบิดได (Explosives) 

สารระเบดิไดหมายถึงของแข็งหรอืของเหลว หรอืสารผสมทีส่ามารถเกดิปฏิกริยิาทาง

เคมีดวยตัวเองทําใหเกิดกาซทีม่ีความดันและความรอนอยางรวดเร็วกอใหเกิดการระเบิดสราง

ความเสียหายแกบรเิวณโดยรอบไดซึ่งรวมถึงสารที่ใชทําดอกไมเพลงิและสิ่งของทีร่ะเบิดไดดวย 
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ประเภทท่ี 2 กาซ (Gases) 

กาซหมายถึงสารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซยีส มคีวามดันไอมากกวา 300 กิโลปาสคาลหรือมสีภาพเปนกาซ

อยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซยีส และมคีวามดัน 101.3 กโิลปาสคาล ไดแก กาซอดั กาซพษิ กาซในสภาพ 

ของเหลวกาซในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า และรวมถึงกาซที่ละลายในสารละลายภายใตความดันเมือ่เกดิการรัว่ไหล

สามารถกอใหเกดิอนัตรายจากการลกุติดไฟและ/หรือเปนพษิและแทนที่ออกซเิจนในอากาศ แบงเปน 3 กลุมยอย ดังน้ี 

ประเภทที ่ 2.1 กาซไวไฟ (Flammable Gases) หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสและมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล สามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศ 13 

เปอรเซ็นตหรือตํ่ากวาโดยปริมาตร หรือมีชวงกวางที่สามารถติดไฟได 12 เปอรเซ็นตขึ้น

ไป เมื่อผสมกับอากาศโดยไมคํานึงถึงความเขมขนต่ําสุดของการผสมโดยปกติกาซไวไฟ

หนักกวาอากาศ ตัวอยางของกาซกลุมน้ีเชน อะเซทิลีนกาซหุงตมหรือกาซแอลพีจี  

ประเภทที ่ 2.2 กาซไมไวไฟและไมเปนพษิ (Non-flammable 

Non-toxic Gases) หมายถึง กาซทีม่ีความดันไมนอยกวา 280 กิโลปาสคาลทีอุ่ณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียส หรืออยูในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า สวนใหญเปนกาซหนักกวาอากาศไมติด

ไฟและไมเปนพษิหรอืแทนทีอ่อกซเิจนในอากาศและทาํใหเกดิสภาวะขาดแคลนออกซเิจนได 

ตัวอยางของกาซกลุมน้ี เชน ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด อารกอน 

ประเภทที ่ 2.3 กาซพิษ (Poison Gases) หมายถึงกาซที่มีคุณสมบัติเปนอันตรายตอ

สขุภาพหรอืถึงแกชีวิตไดจาก การหายใจโดยสวนใหญกาซกลุมน้ีหนักกวาอากาศ มีกลิ่น

ระคายเคือง ตัวอยางของกาซในกลุมน้ีเชน คลอรีนเมทลิโบรไมด  

 

 

ประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 

ของเหลวไวไฟหมายถึงของเหลวหรอืของเหลวผสมทีม่จีดุวาบไฟ (Flash Point) ไม

เกนิ 60.5 องศาเซลเซยีสจากการทดสอบดวยวิธีถวยปด (Closed-cup Test) หรือไมเกิน 

65.6 องศาเซลเซียสจากการทดสอบดวยวิธีถวยเปด (Opened-cup Test) ไอของเหลว

ไวไฟพรอมลกุติดไฟเมื่อมีแหลงประกายไฟ ตัวอยางเชน อะซีโตนนํ้ามันเช้ือเพลงิ ทินเนอร  
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ประเภทท่ี 4 ของแขง็ไวไฟ 

ของแข็งไวไฟ หมายถึงสารที่ลกุไหมไดเองและสารทีส่ัมผัสกบันํ้าแลวใหกาซไวไฟแบงเปน 3 กลุมยอย ดังน้ี 

ประเภทที ่ 4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) หมายถึง ของแข็งทีส่ามารถติดไฟได

งายจากการไดรบัความรอน จากประกายไฟ/เปลวไฟหรอืเกดิการลกุไหมไดจากการเสยีดส ี

ตัวอยางเชน กํามะถัน ฟอสฟอรสัแดงไนโตรเซลลโูลส หรือเปนสารทีม่ีแนวโนมทีจ่ะ

เกิดปฏิกริิยาคายความรอนทีรุ่นแรง ตัวอยางเชนเกลอืไดอะโซเนียม หรือเปนสารระเบดิที่

ถูกลดความไวตอการเกดิระเบดิตัวอยางเชน แอมโมเนียมพเิครต (เปยก) ไดไนโตรฟนอล 

(เปยก)  

ประเภทที ่ 4.2 สารที ่มีความเสี ่ยงตอการลุกไหมไดเอง (Substances Liable to 

Spontaneous Combustion) หมายถึงสารที ่มีแนวโนมจะเกิดความรอนขึ้นไดเองใน

สภาวะการขนสงตามปกติหรือเกิดความรอนสูงข้ึนไดเมื่อสัมผัสกับอากาศและมีแนวโนมจะ

ลกุไหมได 

ประเภทที ่ 4.3 สารที่สมัผสักับนํ้าแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances which in 

Contact with Water Emit Flammable Gases) หมายถึงสารที่ทําปฏิกริิยากบันํ้า

แลวมีแนวโนมที่จะเกิดการติดไฟไดเองหรือทําใหเกิด กาซไวไฟในปริมาณทีเ่ปนอันตราย 

 

 

ประเภทท่ี 5 สารออกซิไดซและสารอินทรียเปอรออกไซด 

สารออกซิไดซและสารอินทรียเปอรออกไซดแบงเปน 2 กลุมยอย ดังน้ี 

ประเภทที ่5.1 สารออกซไิดส (Oxidizing Substances) หมายถึงของแข็ง ของเหลวที่ตัวสาร

เองไมติดไฟแตใหออกซเิจนซึ่งชวยใหวัตถุอื่นเกิดการลกุไหมและอาจจะกอใหเกิดไฟเมือ่

สัมผัสกบัสารทีลุ่กไหมและเกิดการระเบิดอยางรุนแรง ตัวอยางเชนแคลเซียมไฮโปคลอไรท 

โซเดียมเปอรออกไซด โซเดียมคลอเรต  

ประเภทที5่.2 สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides) หมายถึง ของแข็งหรอื

ของเหลวที่มีโครงสราง ออกซิเจนสองอะตอมและชวยในการเผาสารที่ลุกไหมหรือทํา

ปฏิกิริยากบัสารอื่นแลวกอใหเกิดอันตรายไดหรือเมื่อไดรบัความรอนหรือลุกไหมแลวภาชนะ

บรรจสุารน้ีอาจระเบิดได ตัวอยางเชนอะซีโตนเปอรออกไซด  
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ประเภทท่ี 6 สารพิษและสารติดเชื้อ แบงเปน 2 กลุมยอยดังน้ี 

ประเภทที ่ 6.1 สารพษิ (Toxic Substances) หมายถึงของแข็งหรือของเหลวที่สามารถทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

รุนแรงหากกลืน สูดดมหรือหายใจรับสารนีเ้ขาไป หรอืเมือ่สารนี้ไดรบัความรอนหรือลกุไหมจะปลอยกาซพิษออกมา 

ตัวอยางเชน โซเดียมไซยาไนด กลุมสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว 

ประเภทที ่ 6.2 สารติดเช้ือ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่มเีช้ือโรคปนเปอนหรือสารที่มีตัวอยางการ

ตรวจสอบของพยาธิสภาพปนเปอนที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคในสัตวและคนตัวอยางเชน แบคทีเรียเพาะเช้ือ  

สัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารประเภทน้ีคือ 

   

ประเภทท่ี 7 วัสดุกัมมันตรังสี 

วัสดุกัมมันตรังส ี (Radioactive Materials) หมายถึงวัสดุทีส่ามารถแผรงัสทีี่มองไมเห็นอยางตอเน่ืองมากกวา 

0.002 ไมโครคูรีตอกรมัตัวอยางเชน โมนาไซด ยูเรเนียม โคบอลต-60 สัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสาร

ประเภทน้ีคือ 

   

ประเภทท่ี 8 สารกัดกรอน 

สารกัดกรอน (Corrosive Substances) หมายถึงของแข็งหรือของเหลวที่ปฏิกริิยาเคมมีี

ฤทธ์ิกัดกรอนทําความเสียหายตอเน้ือเย่ือของสิง่มีชีวิตอยางรุนแรงหรอืทําลายสินคา/

ยานพาหนะทีท่ําการขนสงเมื่อเกิดการรั่วไหลของไอระเหยของสารประเภทน้ี บางชนิด

กอใหเกดิการระคายเคืองตอจมกูและตา ตัวอยางเชน กรดเกลอื กรดกํามะถัน             

โซเดียมไฮดรอกไซด 

 

ประเภทท่ี 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด 

วัสดุอนัตรายเบด็เตลด็ (Miscellaneous Dangerous Substances and Articles) 

หมายถึงสารหรือสิ่งของที่ในขณะขนสงเปนสารอันตรายซึ่งไมจัดอยูในประเภทที่ 1 ถึง
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ประเภทที่ 8 ตัวอยางเชน ปุยแอมโมเนียมไนเตรต และรวมถึงสารที่ตองควบคุมใหมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 100 องศา

เซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 240 องศาเซลเซยีสในสภาพของแข็งในระหวางการขนสง 

ตัวอยางฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีใชระบบ UN 

 

 

*** โปรดตดิตามเนื้อหา ระบบ EEC Classระบบ NFPA และ ระบบ GHS ในฉบับตอไป *** 

เอกสารอางอิง 

        สมาคมสงเสรมิความปลอดภัยและอนามยัในการทาํงาน (ประเทศไทย) [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก 

http://www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000054&&news_type=1 (เขาถึงวันที่ 10 

กนัยายน  2555) 

        ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก

http://chemsafe.chula.ac.th/chemtrack/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid

=26 (เขาถึงวันที่ 10 กนัยายน  2555) 

         กรมโรงงานอตุสาหกรรม [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Libary 

/chem_label.htm และ http://www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_regulation_thai.htm (เขาถึงวันที่ 12 

กนัยายน  2555) 

        กลุมพฒันาความปลอดภัยดานสารเคม ี สาํนักความรวมมอืระหวางประเทศ สาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสขุ [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://203.157.72.102/csnet/chemfda.asp (เขาถึงวันที ่

12 กนัยายน  2555) 

        www.npc-se.co.th (เขาถึงวันที่ 12 กนัยายน  2555) 

        http://www.ilpi.com/msds/ref/riskphrases.html (เขาถึงวันที่ 12 กนัยายน  2555) 

หมายเหตุ: ภาพตัวอยางฉลากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบทความน้ีใชเพ่ือเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการเทาน้ัน 
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การกําหนดขอบเขตของขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 

 

     เรียบเรียงโดย  เยาวนิจ  กันศักด์ิ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

 การสรางตารางไวสาํหรบักรอกขอมลูในโปรแกรม Excel  เราสามารถสรางเงื่อนไขใหโปรแกรมตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมลูได โดยการกําหนดขอบเขตคาของขอมูลที่กรอก ในบทความน้ีจะกลาวถึงเรื่องการกําหนด

ขอบเขตการกรอกขอมลูโดยกําหนดคาตัวเลขของผลการทดสอบ ดวยการสมมุติตัวอยางดังตอไปน้ี  ในการทดสอบ

ตัวอยางทองแดงในนํ้าเสียและชวงของการทดสอบคือ 0.1 mg/dm3 - 4 mg/dm3 กําหนดไววาขอมูลที่บันทึกจะตอง

บันทึกขอมลูดวยตัวเลขต้ังแต 0.1mg/dm3 - 4 mg/dm3 เทาน้ัน ถากรอกตัวเลขนอยกวา 0.1 mg/dm3 หรือมากกวา 

4 mg/dm3 โปรแกรม Excel จะตองแสดงหนาตางแจงขอผดิพลาดทนัท ี  เราสามารถกําหนดใหโปรแกรมแจง

ขอความเตือนได โดยมข้ัีนตอนตามลาํดับ ดังตอไปน้ี 

1. คลิกเลือกเซลลทีเ่ราตองการใสเงื่อนไข หรือเซลลที่เราตองการกาํหนดคาต้ังแต 0.1 mg/dm3  - 4 mg/dm3  

โดยเราจะกาํหนดต้ังแตแถว D5 : D7 

2. คลิกคําสั่ง Data (ขอมูล) 

3. คลิกปุม Data Validation (การตรวจสอบความถูกตอง) 

 

 

 

4. คลิกที่หนาตาง Data Validation (การตรวจสอบความถูกตองของขอมลู) คลิกแท็บ Settings (การต้ังคา) 

4.1 คลกิเลือกประเภทของขอมลูทีจ่ะอนุญาตใหปอนไดในหัวขอ Allow : ในสวนน้ีจะเลือก Decimal 

(ตําแหนงทศนิยม) เปนการกําหนดเงื่อนไขประเภทตัวเลขซึ่งมีจุดทศนิยม 

2. คลิกแทบ็Data (ขอ้มูล) 

3. คลกิ ปุ่ม Data Validation 

    (การตรวจสอบความถูกตอ้ง) 

1. เลือกเซลลท่ี์ตอ้งการใส่เง่ือนไข 
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 4.2 ขอมูลบางประเภทตองเลือกการเปรียบเทียบขอมูลในหวัขอ Data : ในสวนน้ีจะเลือก Between (อยู

ระหวาง)  ตัวเลขชวงหน่ึงซึง่อยูระหวาง คาตํ่าสุด ถึง คาสูงสดุที่ระบ ุ

 4.3 จากน้ันใสคาขอบเขตของขอมูล เชน ถาเลือก between (อยูระหวาง) ก็ตองใสคา  Minimum : (คา

ตํ่าสุด) และ Maximum : (คาสูงสุด)  

 

 

 

 

4.4  คลกิแทบ็ Error Alert  (การแจงเตือนขอผิดพลาด)  

4.5 คลิกเครื่องหมายถูกหนา Show error alert after invalid data is entered (แสดงการแจงเตือน

ขอผดิพลาด) 

 4.6  เลือกลกัษณะการแจงเตือนในหัวขอ Style : (ลกัษณะ) 

 4.7 ใสขอความแจงเตือนกรณีทีผู่ใชปอนขอมลูผิดจากเงื่อนไขที่กําหนดไวที่ Title : และ Error message : 

 4.8  คลิกปุม OK 

 

 

 

 

 

4.1คลิกเลือก Decimal (ตาํแหน่งทศนิยม)

 

4.2คลิกเลือก Between (อยูร่ะหว่าง) 

4.3 ใส่ค่า Minimum (ค่าตํ่าสุด)และ 

ค่า Maximum (ค่าสูงสุด) 

 

4.คลิกเลือก  Tab Settings 
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5. ผลที่ไดจํากําหนดคาในสวนน้ีคือเมื่อกรอกเลขไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว จะมีขอความเตือนข้ึนมาทันท ี

 

4.5 คลกิเคร่ืองหมายถกูหนา้ Show error    

(แสดงการแจง้เตือนขอ้ผิดพลาด) 

4.4 คลิกแทบ็Error Alert 

(การแจง้เตือนขอ้ผิดพลาด) 

4.7ใส่ช่ือหวัขอ้ของขอ้ความเตือน 

และขอ้ความท่ีตอ้งการแจง้ 

4.6 เลือกสัญลกัษณ์ 

ท่ีตอ้งการ 

4.8 คลกิ ปุ่ม OK 

5.เม่ือกรอกขอ้มูลไม่ตรงตามท่ีกาํหนด

ไวร้ะบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือน 
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6. กรณีตองการยกเลิกการตรวจสอบ 

 ในหนาตาง Data Validation (การตรวจสอบความถูกตองของขอมลู) ใหลากดําหรอื Higlight ชองที่ตองการ

ยกเลกิแลวคลิกปุม Clear All (ลางทั้งหมด) จากน้ันคลิกปุม OK  ดังภาพ 

 

 
 

 

จากข้ันตอนทีก่ลาวมาขางตน เราสามารถนําโปรแกรม MS Excel มาประยุกตใชกบังานทางดานวิทยาศาสตร 

ในการสรางเงื่อนไขใหโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทีก่รอก เพื่อปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด ซึ่ง

สามารถทาํไดโดยไมยาก การนําประโยชนของการสรางเงือ่นไขดังกลาวมาใชจะชวยลดระยะเวลาในการทาํงาน และ

ชวยเพิ่มความถูกตองของขอมลู 

 

เอกสารอางอิง 

        http://excel2007-training.blogspot.com/2012/01/blog-post_233.html (เขาถึง วันที่ 14 กนัยายน  

2555) 

        นพพร  เลาหหิรญัญากลุ. เคล็ดลับทํางานเร็ว Excel (2003 และ 2007) พิมพครัง้ที่ 1 นนทบรุ ี: บรษิทั ไอดีซ ี

อินโฟดิสทรบิิวเตอร เซ็นเตอร จํากัด, 2551 

6. คลกิ ปุ่ม Clear All(ลา้งทั้งหมด) 

http://excel2007-training.blogspot.com/2012/01/blog-post_233.html�
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-  บุคลากร บร.   
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วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555

พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC �����  : ����

ให้แก่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที�  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารตั�ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“Harmonization of Laboratory 

Accreditation Bodies in Thailand”
วันที�  ��-�� มิถุนายน ����

ณ ภูเขางาม รีสอร์ท  จ.นครนายก

**ผูเขารวมสัมมนาฯ ไดแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการประเมินระบบงานหองปฏิบัติการ

รวมถึงปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขที่หนวย

รับรองฯพึงมีตอหองปฏิบัติการ ผูจัดโปรแกรมการ

ทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการ 

ที่ขอรับการรับรองและที่ไดรับการรับรองฯ

*ไดแนวทางการประเมินทั้งดาน

การระบบการบริหารงานและ

ดานวิชาการเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

***ทุกหนวยรับรองฯ มีการดำเนินงานที่

สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากล

ในแนวทางเดียวกัน



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555

การสัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 

การพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการทดสอบป 2555 

วันที่  30-31 กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกน



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ Assessor Training Course”

วันที่ 14-19 สิงหาคม 2555  

ณ โรงแรมเคป ราชา  ศรีราชา  จ.ชลบุรี



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555

สัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๒ 

การพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการทดสอบป ๒๕๕๕ 

วันที่ ๓-๔  กันยายน ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมอัมรินทร ลากูน จ.พิษณุโลก



วารสารออนไลนสำนักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ ปที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ  มอบหนังสือรับรองฯ และ กลาวแสดงความยินดี แกหองปฏิบัติการ จำนวน ๑๔ หองปฏิบัติการ

และผูจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถฯ จำนวน ๑ แหง คือ

๑. บริษัท เซนทเอ็นไวร จำกัด   

๒. บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จำกัด   

๓. หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยและน้ำ กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓   กรมวิชาการเกษตร

๔. หองปฏิบัติการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง

๕. หองปฏิบัติการแผนกการคาระหวางประเทศ บริษัท บูโรเวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

๖. หองปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไวตา จำกัด

๗. หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะห บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด 

๘.  บริษัท เอชวีอี จำกัด

๙.  บริษัท สหฟารม จำกัด

๑๐. หองปฏิบัติการทดสอบ ฝายตรวจสอบคุณภาพ สาขานครหลวง บริษัท พี. แอนด เอส. แบไรท ไมนนิ่งจำกัด

๑๑. กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑  

      กรมวิชาการเกษตร

๑๒. หองปฏิบัติการ บริษัท ไอ ซี พี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

๑๓. หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพปุย กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

      สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร

๑๔. บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย จำกัด

๑๕. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของหองปฏิบัติการและมอบใบรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ

 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตรบริการ
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