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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เอทานอลใชทางเภสัชกรรม
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุต สาหกรรมนี้ ครอบคลุ มเฉพาะเอทานอลใชทางเภสั ชกรรมที่ ทํา จากพื ชในกลุ มที่
ใหแปงและน้าํ ตาล เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง ออย กากน้ําตาล ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา
“เอทานอล”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มครอบคลุมเอทานอลใชทางอุตสาหกรรมและเอทานอลใชเปนเชือ้ เพลิง

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 เอทานอล (ethanol) หรื อที่ เ รี ย กอี กชื่ อหนึ่ งว า “เอทิ ล แอลกอฮอล (ethyl alcohol)” หมายถึ ง
สารเคมีประเภทแอลกอฮอล ซึ่งมีสูตรทางเคมี C2H5OH น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 46.07 จุดเดือดประมาณ
78 องศาเซลเซียส ติดไฟงาย ใหเปลวไฟสีน้ําเงิน ไมมีควัน มีสมบัติดดู ความชืน้ และผสมกับน้ําได

3. ชนิด
3.1 เอทานอล แบงเปน 2 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิดแอนไฮดรัส
3.1.2 ชนิดรอยละ 96

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมสี ี และปราศจากสิ่งแปลกปลอม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.2 ลักษณะบงเอกลักษณ
ตองบงความเปนเอทานอล ดังนี้
4.2.1 เมื่อทดสอบตามขอ 8.3.1.1 แลว สีฟาบนกระดาษกรองตองจางหายไปภายในเวลา 10 นาที ถึง 15
นาที
4.2.2 เมื่อทดสอบตามขอ 8.3.1.2 แลว ตองเกิดตะกอนสีเหลืองภายในเวลา 30 นาที
4.3 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ิตาม BP
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 4.3)
รายการที่
1
2
3

4

5

6

เกณฑที่กําหนด
ชนิดแอนไฮดรัส
ชนิดรอยละ 96

คุณลักษณะ
o

ปริมาณเอทานอล ที่อุณหภูมิ 20 C % (V/V)
ความหนาแนนสัมพัทธ
ความเปนกรดหรือความเปนดาง
- ความเปนกรด คํานวณในรูปของ acetic acid
(CH3COOH) mg/kg ไมเกิน
- ความเปนดาง
คาความดูดกลืน
- ที่ความยาวคลื่น 240 nm ไมเกิน
- ที่ความยาวคลื่น 250 nm ถึง
260 nm ไมเกิน
- ที่ความยาวคลื่น 270 nm ถึง
340 nm ไมเกิน
สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได
- เมทานอล ml/kl ไมเกิน
- แอซีแทลดีไฮดและแอซีแทล
คํานวณในรูปของ acetaldehyde (CH3CHO)
ml/kl ไมเกิน
- เบนซีน ml/kl ไมเกิน
- สิ่งแปลกปลอมอื่นทั้งหมด *
คํานวณในรูป 4-methylpentan-2-ol
ml/kl ไมเกิน
สวนที่เหลือจากการระเหย
mg/l ไมเกิน

ไมนอยกวา 99.5
0.790 ถึง 0.793

95.1 ถึง 96.9
0.805 ถึง 0.812
30

ไมเปนดางตอฟนอลฟทาลีน
0.40
0.30
0.10
200

10
2

300
25

หมายเหตุ * หมายถึง สิ่งแปลกปลอมที่มีปริมาณนอยกวา 0.03 เทาของ 4-methylpentan-2-ol ไมตองนํามารวม
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5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุเอทานอลในภาชนะบรรจุที่แหง สะอาด ปดไดสนิท ไมรวั่ ไมแตก
5.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอืน่ ใหปริมาตรสุทธิของเอทานอลในแตละภาชนะบรรจุเปน 450 ลูกบาศกเซนติเมตร
2.5 ลูกบาศกเดซิเมตร 18 ลูกบาศกเดซิเมตร และ 200 ลูกบาศกเดซิเมตร และตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ที่ ภาชนะบรรจุ เอทานอลทุ กหน วยหรื อที่ เอกสารกํา กั บเอทานอลทุ กฉบั บ อย า งน อยต องมี เลข อั กษร
หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด
(3) ปริมาณเอทานอล เปนรอยละโดยปริมาตร
(4) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือมิลลิลิตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือลิตร
(5) เดือน ปทที่ ํา และ/หรือรหัสรุนที่ทํา
(6) ขอความและเครือ่ งหมายทีแ่ สดงวาเปนสารไวไฟอยางชัดเจน
(7) การเก็บรักษา ใหเก็บในภาชนะที่ปด ไดสนิท และปองกันแสง
(8) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีข อโตแยง ใหใชวิ ธีที่
กําหนดในมาตรฐานนี้
8.2 หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น น้ํากลัน่ และสารเคมีทใี่ ชตอ งมีความบริสุทธิเ์ หมาะสําหรับใชในการวิเคราะห
8.3 การทดสอบลักษณะบงเอกลักษณ
8.3.1 วิธที ดสอบ
8.3.1.1 ผสมตัวอยาง 5 หยด กับสารละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 0.01 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ปริมาตร 1.0 ลูกบาศกเซนติเมตร ในบีกเกอร แลวหยดสารละลายกรดซัลฟวริก 1.0 โมลตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร 5 หยด ปดบีกเกอรทันทีดวยกระดาษกรองทีช่ มุ ดวยสารละลายซึง่ เตรียมใหม ๆ
โดยละลายโซเดียมไนโทรเฟอรริไซยาไนด 0.1 กรัม และพิเพอราซีน 0.25 กรัม ในน้ํากลั่น 5.0
ลูกบาศกเซนติเมตร แลวตรวจพินจิ สีบนกระดาษกรอง
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8.3.1.2 เตรียมสารละลายตัวอยางใหเจือจางรอยละ 10 นํามาปริมาตร 5.0 ลูกบาศกเซนติเมตร ผสมกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1.0 โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร ปริมาตร 1.0 ลูกบาศกเซนติเมตร
เติมสารละลายไอโอดีน 2.0 ลูกบาศกเซนติเมตร อยางชาๆ ใหหมดภายในเวลา 3 นาที จะเกิด
ปฏิกริ ิยาไอโอโดฟอรม แลวตรวจพินจิ ตะกอนทีเ่ กิดขึน้
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 7.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง เอทานอลชนิดเดียวกัน ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก (เฉพาะขนาดบรรจุ
นอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุนเดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่
กําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาเอทานอลรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก
(เฉพาะขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 50
2
0
51 ถึง
90
8
1
91 ถึง 150
13
2
เกิน 150
20
3

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ องการ
ก.2.2.1 กรณีขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร
ให ชั กตั ว อย างจากข อ ก.2.1 โดยใช เครื่ องมื อที่ เ หมาะสมชั กตั ว อย างจากแต ละภาชนะบรรจุ
ในปริมาณเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
กรณีตวั อยางไมพอ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกันเพิม่ ใหไดตวั อยางรวมตามทีก่ ําหนด
ก.2.2.2 กรณีขนาดบรรจุตั้งแต 500 ลูกบาศกเดซิเมตร ขึ้นไป
ใหใชเครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอยางระดับตางๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง
ในปริมาตรเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ก.2.2.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาเอทานอลรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางเอทานอลตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.3 ทุกขอ จึงจะถือวาเอทานอลรุน นัน้ เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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