
การจัดการสารเคมีและของเสีย
ส าหรับห้องปฏิบัติการ
(chemical and waste management in laboratory)
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จัดท าโดย
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  



สาระส าคัญ
 ทบทวน: ความรู้ทั่วไปของสารเคมี, สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

 ความเป็นอันตรายจากสารเคมี

 การควบคุมความเป็นอันตรายจากสารเคมี

 การจ าแนกประเภทและฉลากสารเคมี

 การจัดการสารเคมี

 การด าเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี

 ของเสียสารเคมีและการจัดการ
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ทบทวน: ความรู้ทั่วไปของสารเคมี 

Chemical substance / Chemicals / Substance
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A distinct compound or substance, especially one which has 
been artificially prepared or purified.
Source: Oxford Learner's Dictionaries

Any basic substance that is used in or produced by a 
reaction involving changes to atoms or molecules.
Source: The Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus
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Substance: means a chemical element and its compounds in 
the natural state or obtained by any manufacturing process, 
including any additive necessary to preserve its stability and 
any impurity deriving from the process used, but excluding any 
solvent which may be separated without affecting the stability 
of the substance or changing its composition.

Source: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH

A chemical substance is a form of matter having constant 
chemical composition and characteristic properties.

Source: The Compendium of Chemical Terminology



สารเคมี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือที่
เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงสารเจือปนที่จ าเป็นส าหรับการ
คงตัวของสารและสารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมตัว
ท าละลายที่สามารถแยกออกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการคงตัว
ของสารหรือท าให้องค์ประกอบของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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ความหมายอย่างง่าย(กว่า) คือ ธาตุหรือสารประกอบ ท่ีมี
องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตัว



สารประกอบ/สารประกอบทางเคมี (Compound or Chemical compound)
= A substance made up of two or more elements 

that are joined together in a fixed ratio.

ธาตุ (Element or Chemical element)

= An element is a substance that cannot be broken down 
into other substances through chemical means.

สารผสม หรือ สารประสม (Mixture)
= A mixture is a combination of more than one substance, 

where these substances are not bonded to each other.
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รูปไหนคือสารเคมี ???

A

B C

D

E



ทบทวน: สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

ชนิดของสารเคมี

ตัวท าละลาย

สารละลายกรด-เบส

สารละลายบัฟเฟอร์
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ชนิดของสารเคมี
All compounds can be separated into 2 groups :
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Organic compound Inorganic Compound

Always contain carbon. 
Almost all organic compounds contain 

C-H, C-O, C-N, etc.

Most inorganic compounds do not 
contain carbon and hydrogen.

Covalent bond Ionic bond

Living Non-Living



ชนิดของสารเคมี12



สารอินทรีย์

C, H, others atoms

สมบัติทางเคมี
หมู่ฟังชันก์ (functional group)
= กลุ่มอะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะทางเคมีของโมเลกุล

คุณสมบัติทางกายภาพ
- mp., bp., flash point
- การละลาย….. like dissolve like
- การเผาไหม…้..ติดไฟ ควันมาก/น้อย ขึ้นอยู่กับโครงสร้างสาร นั้น ๆ
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Source: Organic chemistry, John Wiley & Sons, 2011  
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Source: Organic chemistry, John Wiley & Sons, 2011  



สารอนินทรีย์

สารที่ไม่มี C & H ยกเว้น กลุ่มคาร์บอเนต

คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ
- ขึ้นกับชนิดของสารประกอบหรือไอออนบวก/ไอออนลบที่เปน็องค์ประกอบ
- ความเป็นไอออนิกของสารประกอบ

เช่น CaCO3, NH4NO3, PbCl2, HCl, HClO4, Fe2O3, Na 
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ตัวท าละลายอนินทรีย์ เช่น  น้ าบริสุทธิ์  สารละลายกรด-เบสเจือจาง

ตัวท าละลายอินทรยี์

Aliphatic solvent

เช่น acetone, acetonitrile, alcohol, EtOAc, diethyl ether, hexane  

Aromatic solvent

เช่น benzene, ethyl benzene, toluene, xylene

Chlorinated solvent

เช่น CHCl3, CH2Cl2, CCl4

17 ชนิดของตัวท าละลาย



18 กรด - เบส



กรด (acid) 19

สารที่สามารถให้ H+ (หรือสารที่รับ e-)

มีค่า pH < 7    ซึ่ง pH ค านวณได้จาก.....?

ความแรงของกรดขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
แตกตัวให้ H+ และความเข้มข้นของกรดนั้น ๆ

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ าเงินเป็นแดง

รสเปรี้ยว

ประเภทของกรด.......กรดแก/่กรดอ่อน



ด่าง หรือ เบส (base)

สารที่สามารถให้ OH- (หรือสารที่ให้ e-)

มีค่า pH > 7    ซึ่ง pH ค านวณได้จาก.....?

ความแรงของเบสขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
แตกตัวให้ OH- และความเข้มข้นของเบสนั้น ๆ

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ าเงิน

รสขม/ฝาด
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สารละลายบัฟเฟอร์ (buffer solution)

กรดอ่อน + เกลือของกรดอ่อน หรือ  เบสอ่อน + เกลือของเบสอ่อน

สารที่สามารถต่อต้านการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายนั้น ๆ 
เมื่อมีการเพิ่มปริมาณกรดหรอืเบสต่อสารละลาย
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ความเป็นอันตรายจากสารเคมี

 Chemical hazards

 ได้แก่ Dust, Fumes, Mists, Vapour, Gases

 Physical hazards

 ได้แก่ Fire, Electrical, Radiation, Pressure, Vibration, Temperature, Noise

 Biological hazards

 ได้แก่ Pathogens, Blood or body fluid

 Ergonomic hazards

 ได้แก่ Repetitive motions, lifting, work areas
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อันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมี

อันตรายของสารเคมีมีหลายรูปแบบ ที่ส าคัญได้แก่
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อันตรายจากความไวไฟ 
ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาและการระเบดิ

อันตรายจากความเป็นพษิ

อันตรายจากความเป็น
กัมมันตภาพรังสีของสาร

- กัดกร่อน ระคายเคือง ท าให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง    
หรือท าให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพอนามัย

- ท าให้เกิดการระเบิด เป็นตัวท าปฏิกิริยาที่รุนแรง 
เป็นตัวเพิ่มปริมาณออกซิเจน หรือ ไวไฟ- ให้กัมมันตภาพรังสี



ช่องทางการได้รับสารเคมี
(Route of Chemical Exposure)

ช่องทางการได้รับสารเคมี

ในการท างานต้องระลึกเสมอว่า
สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกาย
ได้ตลอดเวลา  ผ่านทาง...
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ช่องทางการได้รับสารเคมี25

Breathing Zone

Inhalation*

Absorption

Ingestion

Injection

*Most important route of entry

Eyes



ช่องทางการได้รับสารเคมี

ทางการหายใจ (Inhalation)

สารเคมีที่สามารถเข้าผ่านระบบการหายใจ ได้แก่ 
สารประเภทแก๊ส ไอของของเหลวที่ระเหยออกมา ผงฝุ่น เส้นใย

การดูดซึมหรือดูดซับสารเคมี เกิดผ่านเยื่อบุหรือเมือกบริเวณ ปาก คอ และปอด 
ท าให้เนื้อเยื่อได้รับผลจากสารเคมีได้

นอกจากนี้สารเคมียังสามารถผ่านเข้าไปในระบบหลอดลม และถุงลมย่อยใน
ปอดแล้วซึมต่อเข้าไปในระบบหมุนเวียนโลหิตได้
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ช่องทางการได้รับสารเคมี27

Size (micrometers) % Deposition

> 20  100% in upper airways

10 – 20 80% upper, 20+ alveoli

5.0 – 10 50% upper, 50% alveoli

0.1 – 5.0 10+ upper, 90+ alveoli

ละอองของเหลว หมอก ควัน เข้าสู่ทางเดินหายใจ

Q: การดูดซึมบริเวณไหน
เกิดขึ้นได้มากที่สุด ?

A: …………………………………………



ช่องทางการได้รับสารเคมี

ทางการสัมผัส (Absorption)

การสัมผัสกับผิวหนังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้รับอันตรายจากสารเคมี เนื่องจาก
สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รูขุมขน ต่อมไขมัน 
ต่อมเหงื่อ และผิวหนังชั้นนอก 

สารเคมีหลายชนิดอาจท าอันตรายผิวหนังได้โดยตรง เช่น ท าให้เกิดความระคายเคือง 
อาการแพ้ เกิดการกัดกร่อนหรือไหม้ในบริเวณสัมผัส ตลอดจนซึมผ่านเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนโลหิตได้
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ช่องทางการได้รับสารเคมี

ผลต่อผิวหนัง เช่น เกิดการระคายเคืองขั้นต้น เกิดการแพ้แสง ท าลายผิวหนังอย่างถาวร เกิดมะเร็งผิวหนัง
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ช่องทางการได้รับสารเคมี

ทางการกินหรือเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร (Digestion)

สารเคมีหลายชนิดเป็นอันตรายอย่างมากหากเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินอาหาร

การเข้าสู่ร่างกายผ่านการกลืนกินเป็นไปได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานสูบบุหรี่หรือรับประทาน
อาหารในสถานที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้อาจผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารพร้อมขณะที่หายใจ
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ทางการเข้าสู่ร่างการโดยตรง (Ingestion)

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลที่เกิดขึ้น หรือการจงใจน าเข้า

การเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีนี้มีความเป็นอันตรายสูง เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการ
ดูดซึมตามธรรมชาติของร่างกายใด ๆ



ช่องทางการได้รับสารเคมี

ระดับความเป็นพิษ
ค่า LD50 ค่า LC50

Digestion Absorption Inhalation

รุนแรงมาก น้อยกว่า 50 มก. น้อยกว่า 200 มก. น้อยกว่า 200 ppm

รุนแรงปานกลาง 50 – 500 มก. 200 มก. – 1 ก. 200 – 2,000 ppm

รุนแรงน้อย 500 มก. – 5 ก. 1 – 5 ก. 2,000- 20,000 ppm
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ตาราง แสดงระดับความเป็นพิษเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายต่าง ๆ กัน



ตัวอย่าง อันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพ32

Chemicals

• Carbon tetrachloride

• Mercury

• Lead

• Thalidomide

• Methanol

• CO, CS2

Diseases

• Hepatotoxin (jaundice)

• Neurotoxin, CNS, narcosis

• Reprotoxin, birth defects

• Reprotoxin, developmental defects

• Blindness, death

• Hematopoietic, hemoglobin, 
cynanosis
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แต่การเกิดโรคขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง...34

 พันธุกรรม
 สารเคมีเฉพาะ
 การควบคุมการรับสัมผัส การป้องกัน
 ปริมาณ/ความเข้มข้นของสาร 
 ระยะเวลาที่ได้รับสัมผัส
 วิถีชีวิต (การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต ...)
 สิ่งแวดล้อม



การควบคุมความเป็นอันตรายจากสารเคมี

An action aimed to eliminate a hazard completely. If the hazard 
you've identified can't be eliminated, follow the hierarchy of 
controls to select the next-best control to mitigate the risk of an 
accident, incident, injury, or near-miss in the laboratory.

35

• Controls are usually placed:

- At the source (where the hazard comes from)

- Along the path (where the hazard travels)

- With/on the worker

“Control Measure”



ความหมายของมาตรการควบคุมสารเคมีอันตราย36

3. การควบคุมผู้สัมผัส
หรือได้รับสารเคมี 
(Receiver Control)

มาตรการควบคุมสารเคมีอันตราย (Control Measure) หมายถึง การควบคุมปริมาณ
การสัมผัสหรือได้รับสารเคมีผ่านช่องทางต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งวิธีการควบคุมการได้รับสัมผัสสารเคมี
อันตราย แบ่งออกเป็น

1. การควบคุมจาก
แหล่งก าเนิดอันตราย 
(Source Control)

2. การควบคุมเส้นทางท่ีจะก่อให้เกิดอันตราย 
(Pathway Control)

1.

2.

3.



37

Source: Journal of pharmacy research, Chemical hazards and safety management in pharmaceutical industry
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Source: http://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy



การก าจัด (elimination) : เป็นมาตรการที่สามารถก าจัดภัยต้นตอของอันตราย จึงเป็นมาตรการ
ความปลอดภัยที่ดีท่ีสุด

การแทนที่ (substitution) : เลือกใช้สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่าแทนที่สารที่มี
ความเป็นอันตราย

การควบคุมโดยวิศวกรรม (engineering control) : เกิดขึ้นจากการออกแบบทางกายภาพ

- การควบคุมโดยกระบวนการ (process control)

- Enclosure or Isolation

- ventilation

การควบคุมด้วยการจัดการ (administrative control) : การจัดการเชิงกระบวนการเพื่อลด
การสัมผัสสารเคมี

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

39 Hierarchy of Controls 



ระบบสญัลกัษณแ์สดงความเป็นอนัตรายของสารเคมีและวตัถุอนัตราย

ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
NFPA

(National Fire Protection Agency)
UN (United Nations Committee 

of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods) 
GHS (Globally Harmonized 

System of Classification and 
Labeling of Chemicals)

การจ าแนกประเภทและฉลากสารเคมี

ความเฉียบพลัน กระทบต่อ
ชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

ค านึงถึงความเป็นอันตราย
แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

40



GHS 
The Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals

41

ระบบสากลการจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย
และการติดฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

- ให้ประเทศต่างๆมีข้อมูลสารเคมีที่ผลิตหรือน าเข้าที่ถูกต้องและตรงกัน
- ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเตรียมข้อมูลและการประเมินสารเคมี
- มีการควบคุมการใช้งานและป้องกันการได้รับสัมผัสสารเคมี เป็นการปกป้องสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
- อ านวยความสะดวกในการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ เนื่องจากใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน



Elements of GHS

การจ าแนกความเป็นอันตราย 
Hazard Classification

ความเป็น
อันตรายทาง
กายภาพ (17)

ความเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพ (10)

ความเป็น
อันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(2)

การสื่อสารความเป็น
อันตราย Hazard 
communication

ฉลาก 
(Labelling)

เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย 
(Safety Data 

Sheets)
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ความเป็นอันตรายของสารเคมทีางกายภาพ จ าแนกได้ 17 ประเภท

• ระเบิด

• ก๊าซไวไฟ

• ละอองลอยไวไฟ

• ก๊าซออกซิไดซ์

• ก๊าซภายใต้ความดัน

• ของเหลวไวไฟ

• ของแข็งไวไฟ

• ของเหลวที่ติดไฟได้ง่ายใน
อากาศ

• ของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในอากาศ

• ของแข็งท าปฏิกิริยาในอากาศ

• สารที่เกิดความร้อนได้เอง

• สารให้ก๊าซไวไฟเม่ือสัมผัสกับน้ า 

• ของเหลวออกซิไดซ์

• ของแข็งออกซิไดซ์

• สารเปอรอ์อกไซด์อินทรีย์

• สารกัดกร่อนต่อโลหะ

• Desensitized explosives

Chemical  Hazard  Classification
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ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ าแนกได้ 10 ประเภท

ความสามารถก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเฉพาะที่
สัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเฉพาะที่สัมผัส
หลายซ้ า

ความเป็นอันตรายจากการส าลัก

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การกัดกร่อนหรือระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง

ท าอันตรายร้ายแรงต่อตา/
ระคายเคืองต่อตา

ก่อให้เกิดการกระตุ้นการแพ้ต่อ
ผิวหนังหรือทางเดินหายใจ  

ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์

 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า
 ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
จ าแนกได้ 2 ประเภท

Chemical  Hazard  Classification
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 ฉลาก (Labels)
- รูปสัญลักษณ์  (Pictograms)
- ค าสัญญาณ (A signal word)
- ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements)
- ข้อความแสดงข้อควรระวัง (Precautionary statements)
- ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Product identifier)
- การบ่งชี้ผู้จัดจ าหน่าย (Supplier identification)
- ข้อมูลอื่น ๆ  (Any other additional information)

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheets-SDS)
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Chemical  Hazard Communication

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือที่เคยถูกเรียกว่า 
Material Safety Data Sheet (MSDS) เป็นเอกสารจากผู้ผลิตที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย ความเป็นพิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การ
ก าจัดและการจัดการอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ได้มีการก าหนดให้ใช้ SDS เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลสารเคมี
นอกเหนือจากข้อมูลบนฉลากข้างขวดสารเคมีและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นระบบ
เดียวกัน จึงกาหนดให้เรียกว่า Safety Data Sheet (SDS) พร้อมกับได้กาหนดรูปแบบและข้อมูล
ใน SDS ไว้ 16 หัวข้อ 

49



50



51



ระบบ National Fire Protection Association (NFPA)

ระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินความเสี่ยงในการ
ท างาน และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency response) จัดระดับความ
รุนแรงของวัตถุอันตรายโดยใชส้แีละตัวเลขเป็นสื่อบนฉลาก

ส าหรับพนักงานดับเพลิงให้มีความระมัดระวังระหว่างผจญเพลงิ ป้ายเตือนตาม
ระบบ NFPA นีไ้ม่ใช่สัญลักษณ์สากลที่ใช้ทั่วไป แต่อาจพบในเอกสาร Safety Data 
Sheet (SDS) หรือใช้ส าหรับติดภาชนะบรรจุ บริเวณที่เก็บสารเคมี หรือบริเวณที่มี
คนงานปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้น ๆ 

เพื่อบอกระดับความรุนแรงของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ ความไวไฟ ความไวใน
ปฏิกิริยา และข้อมูลที่บอกลักษณะพิเศษของสารเคมี เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้เกิดความ
ระมัดระวังและปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้น ๆ ได้อย่างถูกวิธี
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ระบบ UN Recommendation on the Transportation of 
Dangerous Goods : UNRTDG

55

ระบบ UNRTDG เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการขนส่งสนิค้าอันตราย หรือ
สารเคมีอันตราย โดยแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 9 ประเภท 

มีสัญลักษณ์แสดงอันตรายอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางด้านมุมลงและมี
ตัวเลขก ากับเพื่อบอกกลุ่มความเป็นอันตราย และมีตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามหลัง
ทศนิยม 
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ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตราย
ที่ติดบนรถแท็งก์ขนส่งสารเคมี

80
1789

40 ซม.

30 ซม.

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 x 40  เซนติเมตร

สัญญลักษณ์แสดงประเภทสารเคมีอันตรายส่วนราชการที่อาจขอค าแนะน าได้พร้อม
เบอร์โทรศัพท์

ไฮโดรคลอริก
HYDROCHLORIC ACID

80
1789

กรณีฉุกเฉิน
ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม  ช่ือบริษัทผู้ผลิต หรือ

จ าหน่าย   โทร…………….1356

รหัสความเป็นอันตราย และวิธีปฏิบัติ
(Hazardous Chemical Code)

ชื่อสารเคมี

UN Number

source : ความปลอดภัยทางเคมี, ขนิษฐา  ใจจ้อง
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ประเภทท่ี 1 วัตถุระเบิด (Explosives)        

ประเภทท่ี 2 ก๊าซ (Gases)
ประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ 
(Flammable Liquids)

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)
สารที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้เอง  สารที่เมื่อสัมผัสน้ า
แล้วก่อให้เกิดก๊าซไวไฟ

ประเภทท่ี 5 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing Substances) และ 
สารเปอรอ์อกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides)

ประเภทท่ี 6 สารพิษ (Poisonous Substances)
และสารติดเชื้อ(Infectious Substances)

ประเภทที่ 7 สารกัมมันตรังสี 
(Radioactive Substances)

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)

ประเภทที่ 9 สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ 
(Miscellaneous Dangerous Substances)

ประเภทสารเคมีและป้ายสัญลักษณ์ตาม UNRTDG

source : ความปลอดภัยทางเคมี, ขนิษฐา  ใจจ้อง



การจัดการสารเคมี (Chemical management)

สารเคมีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่สุดของห้องปฏิบัติการ เพราะ
ห้องปฏิบัติการมีสารเคมีเป็นจ านวนมาก

ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายนั้น มาจากความเป็นอันตรายและพิษ 
ตามสมบัติและปริมาณของสารที่ได้รับ

58

การจัดการสารเคมีที่ดีคือ
 มีการควบคุมดูแลให้มีสารเคมีเท่าที่จ าเป็น 
 จัดเก็บอย่างเหมาะสม
 น ามาใช้และเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย

ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องมี ระบบจัดการสารเคมี



1) การจัดการข้อมูลสารเคมี
> การเชื่อมโยงกับฉลากสารเคมีและ 

เอกสารข้อมลูความปลอดภัย (SDS)
- ข้อมูลการจัดซื้อ

- ระบบบันทึกข้อมูล

- ชื่อสารเคมี

- CAS no.

- ประเภทสารเคมี

- ปริมาณของสารเคมีนั้น ๆ
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2) การจัดเก็บสารเคมี
– ความเป็นอันตรายของสารเคมี

– ความเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility)

– สถานที่จัดเก็บเหมาะสม

– การส ารวจและคัดออกสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการที่หมดอายุและเลิกใช้
แล้ว (ระบบ Clearance)

3) การใช้และเคลื่อนย้ายสารเคมี
– อุปกรณ์ป้องกันภัย

– ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์

– วิธีการเคลื่อนย้ายเหมาะสม
บัญชีข้อมูลสารเคมี

Chemical inventory

ศึกษาจาก SDS

สุดท้าย ทั้งหมดทั้ง 3 ส่วนนี้ 
ต้องมีการตรวจติดตามประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการ

ระบบจัดการ
สารเคมี

ต้องทราบว่า ห้องปฏิบัติการมี
สารเคมีอะไรบ้างและมีความเป็นอันตรายอย่างไร 
เป็นล าดับแรก!



การจัดการข้อมูลสารเคมี

บัญชีข้อมูลสารเคมี (Chemical inventory ) ของห้องปฏิบัติการ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดของการจัดการสารเคมีทั้งระบบ ท าให้เรามีข้อมูลของ การจัดหามา
ใช้ การจัดพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ และติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายสารเคมี ซึ่ง
อ านวยประโยชน์แก่การควบคมุก ากับดูแลสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง
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ชื่อสารเคมี
Chemical Name

CAS no. รหัสภาชนะบรรจุ 
(bottle ID)

ปริมาณสารเคมี
(volume/weight)

ระดับคุณภาพ
(Grade)

ราคา
(Price)

สถานที่จัดเก็บสารเคมี
(storage area)

วันที่รับเข้ามาใน
ห้องปฏิบัติการ

(acquisition date)

ผู้จ าหน่าย 
(supplier)

ผู้ผลิต
(Manufacturer)

ประเภทความเป็นอันตราย
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การจัดเก็บสารเคมี

ค านึงถึงลักษณะของความเป็นอันตราย และสมบัติที่เข้ากันได้และไม่ได้
ของสารเคมีต่าง ๆ (compatibility) ก่อนจัดเก็บจึงต้องศึกษาจากเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและฉลาก (SDS) เพื่อจัดเตรียมสถานที่และ
ภาชนะรองรับที่เหมาะสม (ในกรณีที่จ าเป็น)
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สารที่เข้ากันไม่ได้ Incompatible Chemicals หมายถึง สารเคมีที่ถ้าแยกกันตาม
ล าพังไม่มีอันตราย แต่หากสัมผัสกันจะเกิดอันตรายได้

อันตรายจากสารเคมีเกิดขึ้นจากสมบัติทางเคมีของสารนั้นที่เข้ากันไม่ได้กับสารอื่น ๆ 
เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมแีล้วเป็นผลให้เกิดอันตรายได้ เช่น ความร้อนสูง การระเบิด 
การติดไฟ หรือมีแก๊สพิษเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าสารชนิดใดที่ไม่
สามารถวางไว้ใกล้กันแม้ว่าจะจัดให้อยู่ในสารอันตรายประเภทเดียวกัน
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กลุ่มสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ 



แนวทางการจัดเก็บสารเคมี

แยกจัดเก็บตามสถานะของสาร โดยแยกบริเวณเก็บสารที่เป็น
1. กลุ่มสารที่เป็นของแข็ง 

2. กลุ่มสารที่เป็นของเหลวและสารละลาย

3. กลุ่มสารที่แก๊สบรรจุท่ออัดความดัน

 จัดเก็บกลุ่มสารแต่ละชนิดตามความสามารถที่เข้ากันได้
ตามคู่มือ ได้แก่ คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก าหนด ๑๓ ประเภท 
หรือตามวิธีสากลอื่น ๆ เช่น EPA
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 ประเภทท่ี 1 วัตถุระเบดิ 

 ประเภทท่ี 2 - 2A ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน 

- 2B ก๊าซภายใต้ความดนัในภาชนะบรรจขุนาดเลก็ (กระป๋อง
สเปรย)์ 

 ประเภทท่ี 3 - 3A ของเหลวไวไฟ จุดวาบไฟไม่เกิน 60 oC

- 3B จุดวาบไฟระหว่าง 60-93 oC และมีสมบัติผสมกับน้ าไม่ได้ 

 ประเภทท่ี 4 - 4.1A ของแข็งไวไฟที่มีสมบตัิการระเบดิ 

- 4.1B ของแข็งไวไฟ 

- 4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง 

- 4.3 สารให้ก๊าซไวไฟเมือ่สมัผัสกับน้ า

 ประเภทท่ี 5  - 5.1A - 5.1B  5.1C สารออกซิไดซ์ 

- 5.2 สารเปอรอ์อกไซด์อนิทรยี์ 

• ประเภทที่ 6  - 6.1A สารติดไฟที่มีสมบัติความเป็นพิษ 

- 6.1B สารไม่ติดไฟที่มคีุณสมบตัคิวามเป็นพิษ 

- 6.2 สารติดเชื้อ หมายถึงสารที่เป็นจุลินทรีย์
หรือมีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบหรือ
พยาธิเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในมนุษย์ 

• ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี 

• ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน 

- 8A สารติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน 

- 8B สารไม่ติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน

• ประเภทที่ 9 ไม่น ามาใช้

• ประเภทที่ 10 ของเหลวติดไฟ 

• ประเภทที่ 11 ของแข็งติดไฟ 

• ประเภทที่ 12 ของเหลวไม่ติดไฟ 

• ประเภทที่ 13 ของแข็งไม่ติดไฟ

การจ าแนกประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตราย ส าหรับการจัดเก็บ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

source : ความปลอดภัยทางเคมี, ขนิษฐา  ใจจ้อง
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ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย



67ADR การจัดเก็บ ล าดับความส าคัญตามความเป็นอันตราย
6.2 6.2 การติดเชื้อ

7 7 วัสดุกัมมันตรังสี

1 1 วัตถุระเบิด

2 2A 2B ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน

4.2 4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง

4.3 4.3 สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ า

5.2 5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

5.1 5.1A  5.1B  5.1C สารออกซิไดซ์ 

4.1 4.1A  4.1B ของแข็งไวไฟที่มี/ไม่มี สมบัติการระเบิด

3 3A  3B ของเหลวไวไฟ จุดวาบไฟ <= 60 oC / 60 – 93 oC

สารพิษตาม GHS 6.1A  6.1B สารติดไฟ/ไม่ติดไฟที่มีสมบัติความเป็นพิษ

8 8A  8B สารติดไฟ/ไม่ติดไฟที่มีสมบัติการกัดกร่อน

Liquid 10  12 ของเหลวติดไฟ/ไม่ติดไฟ 

Solid 11 13 ของแข็งติดไฟ/ไม่ติดไฟ
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การเคลื่อนย้ายสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันภัย

ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์

วิธีการเคลื่อนย้ายเหมาะสม
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การตรวจติดตามระบบการจัดการสารเคมี

เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการสารเคมจีากห้องปฏิบัติการ ว่ายังคงมี
ประสิทธิภาพหรือไม ่สามารถท าได้โดย

1. จัดท าแบบประเมินโดยการรวบรวมข้อมูลความรู้หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สารเคมีอย่างปลอดภัย อยู่ในรูป Checklist

2. ใช้ Checklist ส ารวจและตรวจสอบ โดยท าแผนการอย่างสม่ าเสมอ 
ตามความเหมาะสม แล้วจึงประเมินและสรุปผล

กรณีพบอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการสารเคมี ควรวางแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบและประเมินระบบการจัดการสารเคมีอีกครั้ง
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การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
สารเคมีหกลงบนพื้นหรือโต๊ะปฏิบัติการ มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

- หากเป็นของแข็งให้กวาดไปรวมไว้แล้วทิ้งลงในภาชนะเก็บรวบรวมของเสียที่เหมาะสม 

- ของเหลวใช้ตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น 

เป็นกรด ใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 

เป็นเบส ใช้โซเดียมไบซัลเฟต (NaHSO4) 

- กรณีตัวท าละลายอินทรีย์ ใช้วัสดุดูดซับที่เฉื่อย เช่น ทรายแมว หรือเบนโทไนต์
และระวังแหล่งก าเนิดไฟหรือความร้อนทุกชนิดที่อยู่ใกล้เคียง 

- กรณีปรอท ให้โรยผงก ามะถันหรือวัสดุก าจัดปรอททางการค้าในบริเวณที่คาดว่ามีปรอท
ปนเปื้อนอยู่ แล้วจึงกวาดไปรวมทิ้งในภาชนะสาหรับของเสียปรอทที่เหมาะสมต่อไป 
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 สารเคมีหก รดร่างกาย

- ถอดเสื้อผ้าที่มีการหก รดของสารเคมีออกทันที เช็ดหรือซับสารเคมีออกจากตัวให้มากที่สุด 

- ล้างบริเวณที่มีสารเคมีหกรดด้วยน้ าที่ไหลผ่านในปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

- อาจล้างต่อด้วย สารละลาย 5% ใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และ 
NH4Cl แล้วตามด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง

 สารเคมีกระเด็นเข้าตา 

- รีบล้างตาทันที โดยเปิดเปลือกตาและกลอกตาไปมาให้น้ าไหลผ่านตาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที 

 เครื่องแก้วแตกหักบาดมือ 

- แผลขนาดเล็ก : ล้างน้ าสะอาด 10 -15 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าช าระสารเคมีหรือเศษแก้วออก ใส่ยาท าแผลปกติ
- แผลขนาดใหญ่ : ขยุ้มผ้าหรือส าลีกดปากแผล แล้วน าส่งแพทย์ทันที
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ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลเป็นปริมาณมาก
- ท าความสะอาดบริเวณท่ีสารเคมีหกโดยด่วน ผู้ท าความสะอาดต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตรายของสาร อย่างนอ้ย

ท่ีสุดควรจะมีถุงมือยางหนา และเครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจ ส าหรับสารท่ีให้ไอพิษจะต้องสวมหน้ากากปิดตา จมูก และปาก 

- มีชุดวัสดุดูดซับส าหรับอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล (spill kit) ประจ าห้องปฏิบัติการ ซึ่งควรประกอบด้วยตัวดูดซับเฉื่อย สารส าหรับสะเทินกรดและ
เบส ถุงมือยางหนา กระบวยตัก และถุงเปล่าส าหรับบรรจุของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการสารเคมีท่ีหกรั่วไหล

กรณีสารหกเป็นของเหลว 

- ใช้ตัวดูดซับเฉื่อยที่เหมาะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows, vermiculite หรือทรายแมว (cat litter) ชนิดไม่ใส่สารดับกลิ่น เมื่อดูดซับ
แล้วต้องปฏิบัติกับตัวดูดซับเหล่านี้เสมือนว่าเป็นของเสียอันตราย โดยกวาดลงภาชนะส าหรับเก็บของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เช็ดซับบริเวณดังกล่าวด้วยน้ า
ปริมาณน้อยหลาย ๆ คร้ัง 

- ถ้าเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ถ้าเป็นเบสแก่ให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid) 
ใช้กระดาษ pH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารละลายมีความเป็นกลางก่อนก าจัดทิ้ง 

- หากตัวท าละลายอินทรีย์ไวไฟหกเป็นบริเวณกว้าง ให้ปิดแหล่งก าเนิดไฟหรือตู้อบบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการลุกติดไฟ 

- ในกรณีของปรอทหก ต้องจัดการทันทีเนื่องจากไอปรอทมีความเป็นพิษสูง โดยสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การใชผ้งอะมัลกัม (amalgamation 
powder) เพื่อให้เกิดเป็นโลหะอะมัลกัม การกลบด้วยผงก ามะถันหรือใช้เครื่องมือดูดสุญญากาศ (mercury vacuum cleaner) ดูดเก็บรวบรวมไว้ หลังจากนั้น
เก็บขยะท่ีมีปรอทเจือปนอยู่แยกจากขยะท่ัวไป 

กรณีสารหกเป็นของแข็ง

- สารท่ีเป็นอันตรายมาก เช่น ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตามค าแนะนาใน SDS อย่างเคร่งครัด 

- หากสารไม่เป็นสารอันตรายมาก เช่น เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษ ให้เก็บกวาดรวบรวมตามปกติแล้วจ าแนกประเภทของเสียเพื่อส่งก าจัดต่อไป 
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ของเสียสารเคมีและการจัดการ

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Laboratory Safety) คือ ห้องปฏิบัติการที่สามารถ
จัดการกับ ความเสี่ยง ได้

ห้องปฏิบัติการใด ๆ ที่มีการใช้สารเคมีจะต้องเผชิญความเสี่ยงจาก
- สารเคมี
- ของเสีย/ของเสียอันตราย

- ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ

ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจึงมีความจ าเป็นที่ต้องลดความเสี่ยง
จากของเสีย/ของเสียอันตราย ด้วยการมี ระบบบริหารจัดการของเสีย ที่ดี
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ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย
ความหมาย

ของเสียจากห้องปฎิบัติการ = สิ่งทีเ่หลือใช้หรือไม่ต้องการในห้องปฏิบัติการ

ของเสียสารเคมี ได้แก่ สารจากการท าปฏิกิริยา ตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ สารอินทรีย์ และ
สารอนินทรีย์ หรือสารเคมีที่หมดอายุ

กล่าวโดยสรุปคือ ทุกสิ่งที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปในห้องปฏิบัติการเคมีและ
จ าเป็นต้องก าจัดทิ้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จัดเป็นของเสียอันตรายทั้งสิ้น

ของเสียอันตรายที่มักพบในห้องปฏิบัติการได้แก่

ตัวท าละลาย (Solvent)

Reagents

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฎิกิริยาเคมีทั้งที่ทราบและไม่ทราบองค์ประกอบ

วัตถุอื่น ๆ ที่ถูกปนเปื้อน
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ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย

ตัวอย่างของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ (ที่อาจมองข้าม)

- ของเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ As Cd Cr Pb Hg Ag
Ex ของเหลือจากการท าความสะอาด เช่น ผ้าขี้ริ้ว ทราย/วัสดุดูดซับ

น้ าล้างท าความสะอาด

- ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว

- วัสดุกัมมันตรังสี

- น้ ามันเครื่องที่ใช้แล้ว

- ถังแก๊สเปล่าที่บริษัทไม่รับคืน  
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ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย

ลักษณะความเป็นอันตรายของของเสียจากห้องปฏิบัติการ
แบ่งได้ 4 ลักษณะ
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ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย
1) ของเสียที่ก่อให้เกิดการติดไฟได้ (Ignitability)

o Liquids with a flash point less than 60 °C

o Solids capable of spontaneous combustion under normal temperature and pressure

o Oxidizing materials

o Ignitable compressed gases

o Examples include ethanol, sodium nitrate, hydrogen gas, xylene and acetone.

2) ของเสียออกฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosivity)

o Aqueous solutions with a pH less than or equal to 2 or greater than or equal to 12.5

o This does not apply to solid or non-aqueous materials.

o Examples include hydrochloric acid, nitric acid, and sodium hydroxide.
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ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย

3) ของเสียที่ไวต่อปฏิกิริยา (Reactivity)

o Materials that react violently or generate toxic fumes when mixed with water.

o Cyanide or sulfide bearing wastes which evolve toxic fumes when mixed 
with acids or bases.

o Materials that are normally unstable or explosive.

o Examples include sodium metal, reactive sulfides, potassium cyanide and picric acid.

4) ของเสียที่เป็นพิษ (Toxicity)

The materials that are regulated as hazardous waste due to their potential to leach 
out specific toxic substances in a landfill.
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การบริหารจัดการของเสียสารเคมี/ของเสียอันตราย

เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการของเสีย/ของเสียอันตรายภายใน

ห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจ าแนกและการจัดเก็บ เพื่อรอการก าจัดหรือ

บ าบัด ซึ่งสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย 

ตลอดจนการเตรียมงบประมาณในการก าจัด
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การบริหารจัดการของเสียสารเคมี/ของเสียอันตราย

การด าเนินงานเกี่ยวกับของเสียและขยะ ประกอบด้วย

1. การจัดการข้อมูลของเสียสารเคมี : ระบบบันทึกข้อมูลของเสียสารเคมีที่
มีการเปลี่ยนแปลงในห้องปฏิบัติการ

2. การจ าแนกประเภทของของเสียสารเคมี

3. การรวบรวมและจัดเก็บของเสยี ตามประเภทและความเข้ากันได้

4. การบ าบัดและก าจัดของเสีย หรือ การลดการใช้สารเคมี (Reduce) สารตั้งต้น
หรือ การใช้สารทดแทน (Substitute) โดยผ่าน กระบวนการ Reuse, 
Recovery, Recycle ของเสียที่เกิดขึ้น

5. การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของการจัดการของเสีย
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การบริหารจัดการของเสียสารเคมี/ของเสียอันตราย

เพื่ อ ให้การจัดการของเสี ยจากห้องปฏิบัติ การ เป็น ไปอย่ างมี  ประสิทธิภาพ  
ห้องปฏิบัติการควรด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. มอบหมายคณะท างานที่รับผิดชอบควบคุมและก าจัดของเสียและขยะสารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการ

2. ส ารวจและตรวจสอบปริมาณของเสียจากห้องปฏิบัติการและรวบรวมของเสียแยก
เป็นแต่ละประเภท

3. จัดท าแผนด าเนินการก าจัดของเสียที่สามารถด าเนินการได้เองในห้องปฏิบัติการ 
และแยกของเสียที่ส่งให้หน่วยงานภายนอกรับไปด าเนินการ 
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84 แนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตราย

Source: ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม



ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย

ของเสียต่อไปนี้ให้เก็บรวบรวมเพื่อน าสง่ไปก าจัด ห้ามทิ้งลงท่อน ้าทิ้งเด็ดขาด

- น ้ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

- ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน ้า

- ตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

- เมทานอล ไดออกเซน และอะซิโตไนไตรล์

- ฟีนอลและอนุพันธ์ เช่น ครซีอล รีซอร์สซินอล

- สารละลายที่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีความเป็น
พิษสูง ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล สารหนู แคดเมียม และปรอท ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ
ออกซิเดชันใดก็ตาม
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ของเสียอันตรายและความเป็นอันตราย

ของเสียที่สามารถทิง้ลงถังขยะได้

 เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่น เช่น 
Na2SO4MgSO4ที่ปราศจากตัวท าละลายอินทรีย์และ/หรือสารเคมีที่เป็นพิษ 
กัดกร่อน ตัวออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ

 ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลายและมีสารอินทรีย์หรืออนนิทรีย์ที่ไม่เป็นพิษ
ละลายอยู่ไม่เกิน 5%

 ของแข็งที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษหรือมีอันตรายอย่างอ่ืน เช่น เศษแก้วที่สะอาด 
กระดาษกรอง ตัวดูดน้ า เป็นต้น
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การบริหารจัดการของเสียสารเคมี/ของเสียอันตราย

ระบบบันทึกข้อมูล (Waste Inventory) หมายถึง ระบบบันทึกข้อมูลของเสียสารเคมีที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/องค์กร เพื่อใช้ในการบันทึกและติดตามการเคลื่อนไหวของเสียสารเคมี
ทั้งหมด โดยระบบบันทึกข้อมูลแบ่งเป็น
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การจ าแนกประเภทของเสียสารเคมีและการจัดเก็บ

เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ บ าบัดและก าจัด ที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการผสมของเสียที่เข้ากันไม่ได้เข้าด้วยกัน ได้แก่ 
เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน เกิดการระเบิด หรือเกิดเป็นสารอ่ืนที่มีอันตราย

การแยกประเภทของเสียยังท าให้ง่ายต่อการบ าบัดหรือก าจัด

เกณฑ์การจ าแนกประเภทของเสีย ขึ้นอยู่กับชนิด ลักษณะความเป็นอันตรายของ
ของเสียและการบ าบัด/ก าจัด

การแยกประเภทของเสียอันตรายสามารถอิงระบบสากลหรือมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับแต่ต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของของเสียที่เกิดขึ้นจริง

จ าแนกประเภทเบื้องต้น: ของเสียไม่อันตราย และ ของเสียอันตราย
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การจ าแนกของเสียตามระดับความอันตราย90

การจ าแนกของเสียตามระดับความอันตราย 
1. ของเสียที่ไม่อันตรายสามารถปล่อยทิ้งได้เลย
2. ของเสียที่ต้องบ าบัดเบ้ืองต้นก่อนทิ้งหรือก่อนส่งก าจัด
3. ของเสียที่ต้องส่งก าจัด

การจัดการเบื้องต้น
1. ของเสียที่ไม่อันตรายสามารถปล่อยทิ้งได้เลย เช่น

– เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและมีไอออนอื่นๆ ที่ไม่เป็นพิษหรือมีอันตราย
– ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลายและมีสารอินทรยี์หรอืสารละลายอนินทรียท์ี่ไม่

เป็นพิษละลายอยู่ไม่เกิน 5%
– ของแข็งที่ไม่มีสารเป็นพิษหรืออันตราย เช่น เศษแก้วที่สะอาด กระดาษกรอง



2. ของเสียที่ต้องบ าบัดก่อนทิ้งหรอืก่อนส่งบ าบัด ท าได้ดังนี้
– สารละลายกรดและเบส ท าให้สารละลายเป็นกลางด้วยสารทีเ่หมาะสม แล้วทิ้ง 

ลงท่อน้ าพร้อมกับเปิดน้ าตามมากๆ
– ตัวออกซิไดซ์ รีดิวซ์ด้วยตัวรีดิวซ์ที่เหมาะสม ก่อนส่งเป็นของเสียประเภทอื่น หรือ

ทิ้งลงท่อน้ าทิ้งตามเหมาะสม
– สารไวไฟต่อน้ าหรืออากาศ ท าละลายด้วยน้ าหรือกรดอ่อน เช่น สารละลาย  

แอมโมเนียมคลอไรด์ สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต แล้วน าส่งเป็นของเสีย
ประเภทอื่นหรือทิ้งลงทอ่น้ าตามความเหมาะสม

– ของเสียที่มีสารละลายอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ เช่น ซิลิกาที่เหลือจากการท า   
คอลัมน์ ผ่ึงให้แห้งแล้วทิ้งเป็นของเสียของแขง็

– สารละลายที่ประกอบด้วยโลหะปริมาณน้อยๆ (≤100 mg/L) ตั้งทิ้งไว้ให้ระเหย
แล้วทิ้งเป็นสารละลายเข้มข้น
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ประเภทของของเสียอันตราย 

ของเสียอันตรายอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก
1) ของเสียชนิดของแข็ง

ได้แก่ ของแข็งอันตรายที่มีโลหะหนักหรือสารอันตรายอื่น ๆ และของแข็งทั่วไป 
อาจแบ่งแยกเป็นเผาไหม้ได้ หรือไม่เผาไหม้

2) ของเสียชนิดเหลว 
ได้แก่ น้ า (อาจมี กรด หรือ เบส หรือไอออนโลหะหนักเจือปน) 

ตัวท าละลายอินทรีย์ (Solvent) ที่มี halogen หรือ ไม่มี halogen 
3) ของเสียอันตรายพิเศษ 

ได้แก่ ปรอท เอทิเดียมโบรไมด์ (Ethidium bromide) ขยะติดเช้ือ 
และขยะวัสดุกัมมันตรังสี
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ประเภทของของเสียอันตราย

ท้ัง 3 กลุ่มหลัก สามารถถูกแจกแจง แบ่งออกเป็นของเสยีอันตรายได้ 
14 ประเภท ประกอบไปด้วย...
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I: Special Waste

II : Cyanide

III : Oxidizing Waste

IV : Mercury Waste

V : Chromate Waste

VI : Heavy Metal Waste

VII : Acid Waste

VIII : Alkaline Waste

IX : Petroleum Products

X : Oxygenated

XI : NPSContaining

XII : Halogenated

XIII (a) :Combustible Solid, (b) : Incombustible Solid

XIV : Miscellaneous Aqueous Waste



การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย
ควรใช้ภาชนะบรรจุของเสียท่ีเหมาะสมตามประเภทความเป็นอันตราย เช่น ไม่ใช้ภาชนะโลหะใน

การเก็บกรด สารเคมีในขวดเดิมต้องไม่ใช่สารที่เข้ากันไม่ได้กับของเสียนั้น

มีการแยกประเภทถังขยะท่ัวไป ถังขยะส าหรับขยะปนเปื้อน

ภาชนะที่บรรจุของเสียต้องติดฉลากที่เหมาะสม

ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสม่ าเสมอ

บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกินร้อยละ 80 ของความจุภาชนะ

ก าหนดพื้นที/่บริเวณจัดเก็บของเสียที่แน่นอน

มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม (secondary container)

แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้

ก าหนดปริมาณและเวลาที่อนุญาตให้เก็บได้ในห้องปฏิบัติการ
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Source: http://www.ehs.ufl.edu/programs/chemrad_waste/homecrw/
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การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย
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Source: ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
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Source: ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม
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การบ าบดั ก าจดักากของเสยี
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ล าดับประเภทโรงงาน ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ ลักษณะของเสียที่ส่งก าจัด/บ าบัด

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

(Central Waste Treatment)

ปรับคุณภาพของเสียรวม (บ าบัด
หรือก าจัดวัสดุไม่ใช้แล้ว เช่น 
น้ ามันหล่อลื่น และยางรถยนต์ เป็น
ต้น โดยกระบวนการใช้ความร้อน
ด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

ของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันท่ีได้
จากพืชและสัตว์ และผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากน้ ามัน

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก 
หรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ฝังกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ท่ีเป็นของเสียอันตราย และไม่
อันตราย

สารปรอทอินทรีย์

106 โรงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม

กลั่นตัวท าละลายใช้งานแล้วกลับมา
ใช้ใหม่ (Solvents Recovery)

ของเหลวอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยน้ า

สกัดแยกโลหะมีค่า

(Precious Metals Recovery)

ไอออนของโลหะหนัก เช่น เงิน 
ทองแดง

โรงงานที่รับบ าบัดและก าจัดของเสีย จะเป็นโรงงานล าดับที่ 101 105 และ 106
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Some studies indicate lab chemists may have:

- Shorter life spans, more disease, Hoar S. K. et al, J. Occup. 
Med,. 23, 485 (1981)

- Higher cancer incidence, Dement J.M. & Cromer J.R., Appl. 
Ocup. Environ. Hyg., 7,120 (1992)

- Higher suicide rate (females), Walrath J. et al, Amer. J. Pub. 
Health, 35, 883 (1985)
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- อายุสั้นกว่าปกติ มีโรคเยอะ 
- อัตราการเกิดมะเร็งสูงกว่าปกติ 
- อัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าปกติ 

(โดยเฉพาะในผู้หญิง) 


