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ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อ
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ท้ังระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงห้องวิจัยต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ จึงมีนโยบายในการจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส าหรับผู้ใช้บริการ และการพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้มีระบบปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 
 เอกสารเล่มน้ี จัดท าขึ้น เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด “การจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย โดยมี
ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีเล็งเห็นความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด ท้ังนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขอน้อมรับความผิดพลาดดังกล่าวไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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  ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น จ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี
ท่ัวไป สารเคมีอันตราย ก๊าซ วัตถุไวไฟ สารระเหย สารอินทรีย์รวมถึงการใช้ เชื้อจุลินทรีย์ และสัตว์ทดลอง หรือในบาง
กรณีอาจรวมถึงการใช้สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี นอกจากนั้นยังมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องแก้วต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมนั้น 
โอกาสที่นักศึกษา อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการจะได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเกิดข้ึนได้ ซึ่งไม่เฉพาะเพียงแต่จะก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ผลเสียท่ีเกิดข้ึนต่างๆ นั้นยังอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานในห้องปฏิบัติการ 

ในการจัดท าหนังสือความปลอดภัยในการท างานในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล่มนี้ เนื้อหาจึงประกอบไปด้วย แนวปฏิบัติท่ัวไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติ ทั่ว ไป
เกี่ยวกับการใช้และบริหารจัดการสารเคมี แนวปฏิบัติเก่ียวกับการท างานด้านจุลชีววิทยา แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
สัตว์ทดลองในปฏิบัติการ แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เครื่องมือเพื่อความ
ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นส าหรับผู้ท่ีจะเข้า
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถลดอันตราย และผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจ และเกิดเป็นทักษะท่ีถูกต้องในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ 

1. แนวปฏิบัติท่ัวไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
2. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้และบริหารจัดการสารเคมี 
3. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท างานกับสารเคมี 
4. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการท างานด้านจุลชีววิทยา 
5. แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองในปฏิบัติการ 
6. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
7. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
8. เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
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 ในข้อก าหนดท่ัวไปเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นข้อก าหนดพื้นฐานท่ีเราควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน
หรือแก้ไขสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนท่ีเรียกว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายได้ดียิ่งข้ึน ซึ่ง
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการในห้องปฏิบัติการ ควรปฏิบัติดังน้ี 

1. นักศึกษาพึงมีความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
2. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ถามอาจารย์ 

หรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 
3. ห้ามนักศึกษาท าการทดลองเพียงคนเดียว โดยไม่มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 
4. ในการเข้าห้องปฏิบัติการเป็นครั้งแรก ห้ามสัมผัสสารเคมีหรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจนกว่าจะเข้าใจถึง

วิธีใช้ท่ีถูกต้อง 
5. ห้ามนักศึกษาท าการทดลองท่ีนอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ และปฏิบัติตามวิธีท าการทดลอง

ด้วยความระมัดระวัง 
6. ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มใดๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังห้ามน าเครื่องแก้วส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

เป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม 
7. นักศึกษาต้องอ่านและศึกษาวิธที าการทดลองนัน้ๆ ให้เข้าใจก่อนลงมือท าการทดลอง และห้ามหยอกล้อ วิ่งเล่น 

หรือรบกวนผู้อื่นขณะท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
8. นักศึกษาต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ 
9. ให้นักศึกษาระวังและดูแลความปลอดภยัตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ หากนักศึกษาพบเหตุการณ์ใด

ท่ีจะส่งผลถึงความปลอดภัย ให้แจง้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีประจ าปฏิบัติการโดยทันที 
10. ให้นกัศึกษาก าจัดหรือจัดเก็บของเสีย สารเคมีตามวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการของเสียและสารเคมี 
11. นักศึกษาต้องอ่านฉลากสารเคมี และวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เข้าใจก่อนลงมือใช้เสมอ 
12. นักศึกษาไม่ควรใช้มือสัมผัสใบหน้า ดวงตา ปาก และส่วนต่างๆ ของร่างกายเมื่อปฏิบัติงานท่ีมีการใช้สารเคมี

และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นจากการท าการทดลอง 
13. ในการท าการทดลองใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ า

ห้องปฏิบัติการ 
14. นักศึกษาต้องทราบถึงสถานท่ีจัดเก็บและวิธีใช้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ เช่น ชุดปฐมพยาบาล     

ถังดับเพลิง รวมถึงต าแหน่งของสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และทางหนีไฟ 
15. นักศึกษาต้องทราบถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ 
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  ข้อปฏบิัติเก่ียวกบัการแต่งกาย 

1. การแต่งกายเข้าห้องปฏิบัติการ ต้องแต่งกายให้สุภาพและรัดกุมเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีท่ี
สวมเนคไทต้องมีท่ียึดติดเนคไทกับเสื้อหรือสอดไว้ภายในเสื้อกาวน์ 

2. นักศึกษาต้องสวมเสื้อกาวน์ตลอดระยะเวลาที่ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
3. ห้ามนักศึกษาสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงในห้องปฏิบัติการ ให้สวมรองเท้าหุ้มส้น และเมื่อมีการท าการ

ทดลองที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ความร้อน หรือเครื่องแก้วต่างๆ นักศึกษาควรสวมแว่นนิรภัย 
4. นักศึกษาไม่ควรสวม contact lenses ขณะท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
5. นักศึกษาไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยข้อมือ แหวน ก าไล เมื่อท างานกับสารเคม ี

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ข้อควรปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              ก. แต่งกายถูกต้อง            ข. แต่งกายไม่ถูกต้อง 

ภาพที่ 2  การแต่งกายท่ีถูกต้องในการเข้าใช้งานในหอ้งปฏบิัติการ 
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 สิ่งที่ควรตระหนักเป็นสิ่งแรกในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี คือ “ความปลอดภัย” ซึ่งความระมัดระวังใน
ส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบนั้นยังไม่เพยีงพอ แต่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลห้องปฏิบัติการในภาพรวมด้วย หากพบสิ่งผิดปกติท่ี
อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและส่วนรวมแล้วควรรีบแจ้งผู้รับชอบด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้
การท่ีผู้ปฏิบัติงานควรท าการศึกษา และท าความเข้าใจอย่างละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนปฎิบัติในการท างานกับสารเคมีท่ี
ถูกต้อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานสารเคมี
ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาและมีความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท างานกับสารเคมี 

  การท างานกับสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายควรปฏิบัติดังนี ้
1. ในกรณีที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายไม่ควรปฏิบัตงิานตามล าพัง 
2. นักศึกษาพึงระลึกเสมอว่าสารเคมีล้วนมีอันตราย หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีด้วยมือเปล่าห้ามทดสอบ 
 โดยการชิมหรือสูดดมสารเคมีต่างๆ รวมท้ังไม่ควรใช้ปากดูดสารเคมีแทนการใชลู้กยางในกรณีที่เป็นของเหลว 
3. นักศึกษาควรตรวจสอบชือ่ ฉลากและแถบสีของสารเคมีท่ีติดอยูบ่นภาชนะบรรจุอยา่งน้อย 3 ครัง้ (ก่อนหยิบใช้/ขณะใช ้
 และหลังการใช)้ และใช้ในปรมิาณท่ีนักศึกษาต้องการใช ้
4. ห้ามคืนสารเคมีท่ีเหลอืใช้ลงในขวดสารเคมีเดิม 
5. ห้ามน าสารเคมี หรืออุปกรณอ์ื่นๆ ออกจากหอ้งปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
6. ในการเคลื่อนย้ายสารเคมี อย่าจับขวดสารเคมีเฉพาะท่ีคอขวดหรือหิ้วท่ีหู ให้ใช้การประคองขวดไว้ โดยใช้มอือีกข้างหน่ึง 
 รองท่ีก้นขวดเสมอ 
7. ไม่ถ่ายเทสารจากขวดสู่ภาชนะบรรจุปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวย บีกเกอร์ หรือภาชนะท่ีเหมาะสม 
8. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data  
 Sheet: SDS) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลประจ าห้องปฏิบัติการ นักศึกษาควรทราบต าแหน่งการจัดเก็บ 
 ของแฟ้มข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment ;PPE) 
  เพื่อการน ามาใช้ได้ทันการณ์ 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบริหารจัดการสารเคมี 
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ข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) 

 เป็นเอกสารข้อมูลเฉพาะของสารเคมีท่ีจะบอกให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีชนิดนั้นๆ เช่น คุณสมบัติ 
ความเป็นอันตราย วิธีการเข้าสู่ร่างกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีระงับเหตุเบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคลท่ี
จ าเป็นต้องใช้ โดยบริษัทผู้ผลิตสารเคมีต้องจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ซ่ึงสามารถขอได้จากบริษัทผู้ผลิตสารเคมีหรือผู้จ าหน่าย
สารเคมีชนิดนั้นๆ โดยตรง ท้ังนี้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ท่ีสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากลจะมี
โครงสร้างและข้อมูลดังนี้ 

1. ชื่อสารเคมี ผลิตภัณฑ์ และชื่อผู้ผลิต หรือผู้จัดจ าหน่าย 
2. ส่วนประกอบ หรือส่วนผสมของสารเคมีท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยจะระบุถึง CAS (Chemical  Abstract 

Service; CAS) ของสารเคมีทุกตัวในส่วนผสม และระดับความเป็นอันตราย 
3. ข้อมูลชี้บ่งความเป็นอันตราย เป็นข้อมูลแสดงลักษณะท่ัวไปของสาร โอกาสท่ีจะท าให้เกิดความผิดปกติต่อ

ร่างกาย และอาการเมื่อได้รับพิษ ช่องทางท่ีสารพิษจะเข้าสู่ร่างกาย พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
รวมท้ังการแก้พิษ 

4. การปฐมพยาบาล วิธีปฐมพยาบาล รายชื่อยาแก้พิษ หรือวิธีรักษาทางการแพทย์ 
5. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ ได้แก่ ข้อมูลในการดับเพลิง สมบัติในการติดไฟและการระเบิด 
6. วิธีปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกเลอะหรือรั่วไหล 
7. การใช้งานและการจัดเก็บ 
8. การป้องกันและควบคุมการเข้าสู่ร่างกาย 
9. คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ าหนักโมเลกุล จุดเดือด จุดเยือกแข็ง จุดหลอมเหลว สี กลิ่น 
10. ความไวในการท าปฏิกิริยาและความเสถียรของสารเคมี 
11. ข้อมูลความเป็นพิษ แสดงข้อมูลระดับความรุนแรงของพิษท่ีมีต่อสัตว์ทดลอง ข้อมูลเก่ียวกับการเป็นสารก่อ

มะเร็ง สารพิษต่อระบบประสาท หรือสารท่ีมีผลต่อผลระบบพันธุกรรม 
12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา 
13. ข้อแนะน าในการก าจัดกากหรือสารเคมีเหลือใช้ 
14. ข้อมูลเก่ียวกับการขนส่ง 
15. ข้อมูลตามท่ีกฎหมายบังคับไว้ โดยข้ึนอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ 
16. ข้อมูลอื่นๆ 

แหล่งข้อมูล SDS ของสารเคมี สามารถสืบค้นได้จาก 
 1. ฉลากท่ีขวดบรรจุสารเคมีและเอกสารที่แนบมา 
 2. สามารถท าการขอข้อมูล SDS ได้จากบริษัทผู้ขายเคมีภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
 3. สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น 

o ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ http://msds.pcd.go.th 
o ฐานข้อมูลการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

http://www.chemtrack.org 
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o กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diwsafety.org 
o ฐานข้อมูล SDS ของบริษัท เมอร์ค (ประเทศไทย) www.merck.co.th 

สารเคมีและสัญลักษณ์อันตราย 

 สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องการสารเคมีจะต้องตระหนักอยู่ เสมอว่า
สารเคมีท่ีเก่ียวข้องนั้นอาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอันตรายดังกล่าวอาจเกิดจากสารระเบิด ไฟไหม้ การระคายเคืองต่าง ๆ 
จากพิษของสารเคมี รวมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าในถึงพิษภัยของสารที่ตัวเอง
เกี่ยวข้อง อันตรายของสารเคมีนี้จะกล่าวถึง ประเภทของสารเคมี อันตรายจากสารเคมีในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังผลท่ีมีต่อ
สุขภาพ ข้อมูลและสัญลักษณ์ที่พึงทราบและการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ประเภทของอันตรายในการท างานกับสารเคมี 
1.1 อันตรายจากความเป็นพิษของสารเคม ีสารเคมีท่ีเป็นพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 4 ทาง คือ 

        1.1.1 การหายใจ (Inhalation) 
        1.1.2 การรับประทาน (Ingestion) 
        1.1.3 การดูดซึมผ่านทางผิวหนัง (Skin absorption) 
    1.1.4 การฉีดผ่านเข้าทางร่างกายโดยตรง (Injection) 

ความเป็นพิษต่อร่างกายจึงมักพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ปริมาณท่ีร่างกายรับเข้าไป (Dose) สู่ร่างกายโดยช่องทาง
ต่างๆ และพิจารณาถึงความรุนแรงของพิษท่ีเกิดจากสารเคมีนั้นๆ โดยสารเคมีบางชนิดอาจจะท าให้เกิดพิษเฉียบพลันทันที
เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกาย (Acute toxicity) แม้ได้รับปริมาณเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะไม่แสดงอาการในทันที เนื่องจากความ
รุนแรงของพิษจากสารเคมีนั้นมีน้อยมาก แต่เมื่อได้รับเป็นประจ าจนถึงจุดวิกฤตก็จะแสดงอาการออกมา เรียกว่า พิษจาก
การสะสม (Chronic toxicity) เช่น สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) โดยท่ัวไปสารเคมีจะมีผลต่อร่างกาย ดังต่อไปนี้ 

o อันตรายต่อเยื่อบุต่างๆ เช่น ก๊าซคลอรีน ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
o อันตรายต่อระบบโลหิต เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ เบนซิน ไนโตรเอมีน 
o อันตรายต่อสมอง และระบบเผาผลาญอาหารของร่างกาย เช่น ตะก่ัว ฟอสฟอรัส เบนซิน 
o อันตรายต่อสมองและระบบประสาท เช่น สารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่คงตัว 
o อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด เช่น ฝุ่นแร่ ฝุ่นซิลิกา ใยแอสเบสตอส 

 1.2   อันตรายจากสารไวไฟ สารไวต่อปฏิกิริยาและสารระเบิด สารเคมีประเภทสารไวไฟมักจะก่อให้เกิดไฟไหม้ข้ึน
ได้ง่ายและบ่อยครั้ง เนื่องจากตัวสารเคมีมีจุดวาบไฟต่ า สังเกตได้จากค่า LEL หรือ UEL ท่ีแสดงถึงความเข้มข้นต่ าสุดและ
สูงสุดของไอระเหยของเชื้อเพลิงท่ีจะติดไฟได้ รวมท้ังสารเคมีบางชนิดท่ีเป็นสารไวต่อปฏิกิริยา คือ สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมี
ได้เองหากจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน เกิดการกระแทกเสียดสีหรือท าปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ผลจาก
ปฏิกิริยาจะท าให้เกิดความร้อนสูงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ 
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ศัพท์ที่ควรทราบ 
 1. จุดวาบไฟ (Flash point) เป็นจุดหรืออุณหภูมิต่ าสุด ของเหลวจะสามารถระเหยกลายเป็นไอและมีปริมาณ
มากพอท่ีจะเกิดการติดไฟในบรรยากาศท่ีพอดี 
 2. จุดติดไฟ (Fire point) เป็นจุดหรืออุณหภูมิต่ าสุด เมื่อไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการ
ลุกไหม้หลังจากมีการติดไฟ (ignite) อุณหภูมินี้ปกติจะสูงกว่าจุดวาบไฟเล็กน้อย 
 3. อุณหภูมิติดไฟ (Ignition temperature) เป็นอุณหภูมิในขณะท่ีส่วนผสมของไอของสารท่ีสามารถติดไฟกับ
อากาศ จะเกิดการติดไฟข้ึนได้โดยไม่ต้องมีเปลวไฟหรือการสปาร์คเกิดข้ึน 
 4. ช่วงการติดไฟหรือช่วงการระเบิด (Flammable of explosive range) เป็นช่วงปริมาณของไอของของเหลวท่ี
ติดไฟท่ีมีปริมาณมากพอในบรรยากาศท่ีจะเกิดการลุกไหม้ หรือระเบิดข้ึนได้เมื่อถึงอุณหภูมิติดไฟโดยธรรมชาติของการติดไฟ
เชื้อเพลิงทุกชนิดต้องกลายเป็นไอก่อน เมื่อไอระเหยของเชื้อเพลิงมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงเหมาะสมระหว่ างปริมาณต่ าสุด 
และปริมาณสูงสุด จะเกิดการติดไฟหรือระเบิดถ้าองค์ประกอบอื่นสมบูรณ์ ปกติจะคิดเป็นร้อยละ เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์จะ
อยู่ในช่วงร้อยละ 1-50 

1.3 อันตรายจากลักษณะของการท างานและสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันและ 
ควบคุมอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการท างานกับสารเคมี เช่น ควรมี fume hood ส าหรับการใช้สารเคมีประเภทระเหยง่าย 
การมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จ าเป็นส าหรับห้องปฏิบัติการ เช่น ถังดับเพลิงเคมี ท่ีล้างตา (eye wash) ฝักบัว (shower) 

1.4 อันตรายจากสารชีวภาพและสารกัมมันตรังสี คือ ตัวอย่างทดลองหรืออาหารเลี้ยงเชื้อในการทดลองท่ีมีจุลนิทรีย์ 
ปนเปื้อน ซึ่งบางชนิดเป็นเชื้อโรคหรืออาจท าอันตรายต่อร่างกายได้ ส่วนกรณีที่เป็นสารกัมมันตรังสีควรจะมีการจัดเก็บอย่าง
ถูกวิธีตามค าแนะน าของส านักงานปรมาณู เพื่อสันติเนื่องจากเป็นสารท่ีไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง  กรณี ท่ีเป็น
ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาจะมีการแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ท างานท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานท่ัวไป ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้หรือมีข้อห้ามเป็นพิเศษ โดยจะใช้ท างานกับ
จุ ลิ น ท รีย์ ท่ี ไม่ เป็ น อั นต รายต่ อ ร่ า งกาย  เช่ น  Micrococcus luteus, Bacillus megaterium, Saccharomyces, 
Lactobacillus 
 ระดับที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการที่ผู้ใช้งานต้องระวังเกี่ยวกับระดับอันตรายจุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเป็นเชื้อก่อโรค 
ระดับท่ี 2 ผู้ท างานต้องสวมเสื้อปฏิบัติการ ถุงมือ และควรท างานใน biohazard safety cabinet ซึ่งอยู่ในห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการจะมีเครื่องหมาย biohazard บอกให้ทราบถึงระดับอันตรายการใช้งานห้องปฏิบัติการจะจ ากัดเฉพาะผู้ท่ีต้อง
ท างาน กั บจุ ลิ นทรี ย์ ก่ อ โรคระดั บ  2 คื อ  Staphylococcus aureus,  E.coli, Salmonella spp, Corynebacterium 
diphtheriae, Cryptococcus, Blastomyces, Rabies viruses, Hepatitis A, Hepatitis B 
 ระดับที่ 3 นอกเหนือจากการใช้เกณฑ์ปฏิบัติเหมือนห้องปฏิบัติการระดับ 2 แล้ว ให้เพิ่มระดับอันตรายคือ ต้อง
ท างานใน biohazard safety cabinet และมีท่ีเก็บเชื้อหรือสิ่งที่ไม่ต้องการในภาชนะท่ีปกปิดเฉพาะและต้องฆ่าเชื้อวัสดุทุก
อย่างก่อนน าออกจากห้องปฏิบัติการ ผู้เข้าไปท างานต้องใส่เสื้อปฏิบัติการแบบพิเศษของห้องปฏิบัติการ มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อ มีการเฝ้าระวังและติดตามผู้ท างานเนื่องจากต้องท างานกับจุลินทรีย์ท่ีมีระดับอันตรายสูงระดับ 3 ซ่ึงท า
ให้ เสียชีวิตได้ถ้ามีการสูดดมเข้าไป เช่น Mycobacterium tuberculosis, Francisella tularensis, Yersinia pestis, Brucella spp. 
Coccidioides immitis และ AIDS virus 
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 ระดับที่ 4 นอกเหนือจากการใช้เกณฑ์ปฏิบัติเหมือนห้องปฏิบัติการระดับ 3 แล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดจะ
แยกวางและการท างานต้องท าด้วยความระมัดระวัง ผู้ท างานต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ าท้ังก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ต้องนึ่งฆ่าเชื้อท้ังก่อนและหลังออกจากห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีระดับอันตรายสูงสุด 
เช่น Lassa fever virus, Ebola หรือ Marburg viruses 

อันตรายจากสารเคมีที่มีใช้โดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 
อันตรายจากสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็น 7 ประเภท  
1. สารติดไฟได้ (Flammable reagents) ตัวท าละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการมักเป็นสารท่ี

ก่อให้เกิดการติดไฟได้ โดยความว่องไวแตกต่างกันไปตามชนิดของสาร ตัวท าละลายประเภทอีเทอร์ เช่น ไดเอทิลอีเทอร์  
และเตตระไฮโดรฟิวแรน จัดเป็นตัวท าละลายที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะท าให้เกิดการติดไฟแล้วยังมีแนวโน้มท่ี
จะท าให้เกิดการระเบิดเนื่องจากเกิดสารประกอบพวกเปอร์ออกไซด์ได้ด้วย  ตัวอย่างตัวท าละลายอินทรีย์อื่นๆ ท่ีติดไฟได้  
ได้แก่ เฮกเซน ปิโตรเลียมอีเทอร์ เบนซีน โทลูอีน เอทานอล เมทานอล เอทิลอะซิเตท อะซิโตน และไอระเหยของสารดังกล่าว 
รวมท้ังก๊าซบางชนิดก็มีคุณสมบัติติดไฟได้ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ของแข็งท่ีเป็นผงละเอียด เช่น แมกนีเซียม ตัวเร่งปฏิกิริยา
ประเภทโลหะทรานซิซัน ก็มีคุณสมบัติติดไฟได้ 

2. สารระเบิดได้ (Explosive reagent) สารเคมีบางชนิด เช่น โลหะ โซเดียม หรือ โพแทสเซียม สามารถเกิด
การระเบิดได้เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ าหรือสารอื่นๆ สารบางชนิดสามารถท าลายตัวเองได้เนื่องจากมีองค์ประกอบ
ของออกซิเจน และไนโตรเจนจ านวนมากภายในโมเลกุลจึงสามารถเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ภายในโมเลกุล ท าให้เกิดการ
ปลดปล่อยก๊าซออกมาในปริมาณมาก จึงเกิดความดันสูง และระเบิดในท่ีสุด สารจ าพวกนี้อาจจะวอ่งไวต่อการกระเทือนและ
เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเมื่อแห้ง ตัวอย่างสารเคมีท่ีระเบิดได้ เช่น กรดพิคริก สารประกอบไดเอโซ สารประกอบเปอร์ออกไซด ์

3. ตัวออกซิไดซ์ (Oxidizers) สารท่ีมีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดไฟไหม้ได้หากมีการ
สัมผัสกับสารท่ีเผาไหม้ได้ (combustible material) เช่น กระดาษ ตัวอย่างสารเคมีกลุ่มนี้ได้แก่ กรดไนตริก กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 
ไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ โครเมียม (IV) ออกไซด์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต โพแทสเซียมคลอเรต เป็นต้น 

4. สารกัดกร่อน (Corrosive reagents) 
4.1 สารท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด ได้แก่ กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไฮโดรโบรมิก กรดไนตริก กรดฟอสฟอริก 

กรดอินทรีย์จ าพวกการคาร์บอกซิลิกและกรดซัลโฟนิก 
4.2 ฟีนอล เป็นสารท่ีท าให้เกิดอาการไหม้อย่างรนุแรงของผิวหนังและสามารถซึมผ่านผิวหนัง ได้อย่างรวดเร็ว 
4.3 สารท่ีมีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น โซเดียม ไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 

โซเดียมคาร์บอเนต เบสอินทรีย์ เช่น ไตรเอทิลามีน พิริดีน 
4.4 โบรมีน เป็นสารท่ีมีความเป็นอันตรายอย่างมาก ท าให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรงกับผิวหนังจึงต้องใช้งาน

เฉพาะในตู้ดูดควันเท่านั้น 
4.5 สารท่ีท าให้เกิดไอกรดเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ า เช่น ไทไอนิลคลอไรด์ ออกซาลิลคลอไรด์ อะลูมิเนียมคลอไรด์ 

ท าปฏิกิริยากับน้ าให้ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ท่ีนอกจากจะมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้วยังท าให้เกิดการเคืองกับ
ระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ควรสวมถุงมือทุกครั้งท่ีมีการจับถือสารเคมีประเภทนี้ และท าการล้างออก
ทันทีหากมีการสัมผัสผิวหนัง และถ้าเป็นไปได้ควรท างานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารจ าพวกนี้ในตู้ดูดควันเท่านั้น 
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5. สารเป็นอันตรายและสารเป็นพิษ (Harmful and toxic reagents) สารเคมีทุกชนิดจัดเป็นสารท่ีเป็น
อันตราย อันตรายทีเกิดจากสารเคมีนั้นอาจเป็นพิษฉับพลัน (Acute symptom) ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ทันที หรือ
ลักษณะท่ีเป็นอาการเรื้อรัง (Chronic symptom) ซึ่งไม่แสดงอาการทันที แต่จะต้องอาศัยช่วงเวลาการสัมผัสท่ีนานพอควร 
สารท่ีจัดอยู่ในประเภทสารท่ีเป็นพิษ ได้แก่ อะนิลีน เบนซีน  โบรมีน คลอโรฟอร์ม เฮกเซน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมทานอล        
ไนโตรเบนซีน ฟีนอล โซเดียมไซยาไนด์ 

6. สารก่อมะเร็งหรือสารสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic or cancer suspect agents) อันตราย
จากการสัมผัสสารประเภทนี้จะไม่แสดงอาการให้เห็นชัดทันที อาจจะต้องใช้เวลานาน 
 ตัวอย่างของสารกลุ่มนี้ ได้แก่ ไอโอโดมีเทน เบนซีน เฮกเซน ไดเมทิลซันเฟต สารประกอบอะโรมาติกเอมีน เช่น 
แนพทิลามีนและเบนซิดีน ไฮดราซีน ไนโตรซามีน ฟอมัลดิไฮด์ สารประกอบเอโซ ตัวท าละลายท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 
(คาร์บอนเททระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม) ไทโอยูเรีย 

7. สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (Irritants and lachrymators) สารอินทรีย์หลายชนิดก่อให้เกิดอาการ
ระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจ การท างานควรจะท าในตู้ดูดควันเสมอเพื่ อลดโอกาสท่ีจะสัมผัสกับสาร
หรือไอของสาร ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ คือ ไทโอนิลคลอไรด์ แอซิคคลอไรด์ ไพริดีน 
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ข้อมูลและเครื่องหมายแสดงอันตราย 
 ในการท างานกับสารเคมี เครื่องหมายต่างๆ มีความส าคัญมากในการบ่งชี้หรือแสดงถึงอันตรายของสารเคมีชนิด

นั้นๆ โดยเครื่องหมายแสดงอันตรายจะแสดงไวบ้นฉลากท่ีติดบนภาชนะที่บรรจุสารเคมี MSDS หรือแหล่งข้อมูลอ้างองิต่างๆ 
แสดงตัวอย่างเครื่องหมายแสดงอันตรายของระบบต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ระบบ NEPA เป็นระบบของ The National Protection Association (NEPA) ท่ีก าหนดเป็นรหัสสีและ
สัญลักษณ์พิเศษและใช้ตัวเลขเพื่อจ าแนกเป็นชนิดและระดับของอันตรายจากสารเคมีในด้านต่างๆ ดังรูปท่ี 3 ใช้ตัวเลข 0 - 4 
แสดงระดับความรุนแรงจากน้อยไปมากตามล าดับ โดยท าการแบ่งประเภทของอันตรายจากสารเคมีได้เป็น 4 ประเภท ซึ่ง
แสดงโดยสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมท่ีจ าแนกโดยสีที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  1.1  Health   สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สีฟ้า 
  1.2  Flammability สารเคมีท่ีเป็นสารไวไฟ  สีแดง 
  1.3  Reactivity สารเคมีท่ีเป็นสารท าปฏิกิริยา  สีเหลือง 
  1.4  Special สารเคมีพิเศษ (จ าแนกโดยสัญลักษณ์พิเศษ)   สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  เครื่องหมายแสดงอันตรายของสารเคมีในระบบ NEPA 
ที่มา : http://www.safetysign.com 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแยกระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ NEPA 
 

ชนิดของอันตราย 
ระดับ

อันตราย 
ข้อบ่งช้ีในการแยกระดับอันตราย 

อันตรายตอ่สุขภาพ (Health Hazard) 
(สัญลักษณ์ : สีน้ าเงิน(blue)) 

0 ไม่ท าให้เกิดอันตรายในสภาวะปกติ 
1 เกิดอันตรายเพียงเล็กนอ้ย 
2 เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสนาน 
3 เกิดอันตรายร้ายแรง 
4 เกิดอันตรายตอ่ชวีิต 

สารไวไฟ (Flammability) 
(สัญลักษณ์ : สีแดง(Red))  

0 เป็นสารท่ีไม่ติดไฟ 
1 จุดวาบไฟสูงกว่า 200 oF 
2 จุดวาบไฟสูงกว่า 100 oF แต่น้อยกว่า 200 oF 
3 จุดวาบไฟต่ ากว่า 100 oF 
4 จุดวาบไฟต่ ากว่า 73 oF 

สารท าปฏิกิริยา (Reactivity) 
(สัญลักษณ์ : สเีหลอืง(Yellow)) 

0 มีความคงตัวในสภาวะปกติ 
1 ไม่คงตัวหากมีการเพิ่มความรอ้นแต่ไม่อันตรายมาก 
2 เกิดอันตรายเมื่อท าปฏิกิรยิากับน้ า 
3 อาจท าใหเ้กิดการระเบิดหากมีการสั่นสะเทือนหรือถูกความ

ร้อน 
4 สามารถเกิดระเบิดอย่างรนุแรงได้ท่ีอุณหภูมิห้อง 

สารเคมีพเิศษ (Special) 
(สัญลักษณ์ : สีขาว(White) 

w ท าปฏิกิริยากับน้ าอย่างรุนแรง (Use No Water) 
Corr เกิดการกัดกร่อน (corrosive) 
Acid มีสมบัติเป็นกรด (Acid) 
Alk มีสมบัติเป็นเบส (Alkalide) 
OX 

 
 

เมื่อเกิดปฏิกริิยาใหอ้อกซเิจน ซึ่งชว่ยในการติดไฟ (Oxidizer) 
สารกัมมันตรังสี (Radiation Hazard) 

 * ระดับอันตราย 0-4 แสดงระดับอันตรายจากน้อยไปมากตามล าดับ 
 

2. ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical) 
เป็นระบบสากลการจัดกลมุผลิตภัณฑเคม ีการติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet : SDS)ท่ีก าหนดข้ึนใชเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ในการประชุมสุดยอดว่าดว้ยการพัฒนาท่ยั่งยืน ณ นครโจ
ฮันเนสเบอรก ประเทศแอฟริกาใตเมื่อปพ.ศ. 2545 เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
อันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยลดความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทดสอบและประเมินสารเคมี 
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ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อ
สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

 หลักเกณฑของ GHS ไดจ าแนกรปูสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายไว้ 9 รูปดังแสดงในรูปที่ 4 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4  เครื่องหมายแสดงอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS 
ที่มา : http://www.chemtrack.org 

การจัดแยกประเภทสารเคมีในห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเก็บ 
โดยท่ัวไปห้องปฏิบัติการมีการจัดเก็บสารเคมีโดยการเรียงตามตัวอักษร ท้ังนี้เพื่อความสะดวกง่ายต่อการค้นหา  

แต่วิธีดังกล่าวมีอันตรายอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ห้าม “จัดเก็บและจัดวางสารเคมีโดยการเรียงตามตัวอักษร” เป็นอันขาด 
จ าเป็นต้องบริหารจัดการใหม่โดยการจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ และปฏิบัติตามหลักการจัดเก็บสารเคมีแบบการจัดกลุ่มสารเคมีท่ี
เข้ากันไม่ได้ (compatible chemical groups) ในเบื้องต้นท่ัวไปจะแยกตามสถานะของสารเคมี สามารถแบ่งได้เป็น 
ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ และหากศึกษาจาก MSDS ลัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีตามมาตรฐาน NEPA จะพบว่า
สามารถจัดประเภทของสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานไว้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. Flammable สารเคมีไวไฟ 
2. Corrosive สารเคมีกัดกร่อน 
3. Reactive สารเคมีท าปฏิกิริยา 
4. Health สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 โดยแบ่งระดับความอันตรายไว้เป็น 4 ระดับ คือ 0-4 เพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ โดยระดับ 4 จะมี
ความเป็นอันตรายในประเภทนั้นสูงตามมาตรฐาน NEPA ซึ่งแสดงข้อบ่งชี้ในการแยกระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี
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ตามอันตรายชนิดต่างๆ ได้ตามตารางท่ี 1 จากการทราบข้อมูลเบื้องต้นนี้  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ สามารถจัดแยกประเภทของสารเคมีได้เป็นกลุ่มต่างๆ และใช้การก าหนดรหัสสีของกลุ่มสารเคมี
ประเภทต่างๆ ไว้เป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการและติดฉลากรหัสสีที่จ าเพาะกับสารเคมีชนิดนัน้บนภาชนะบรรจุใหเ้ห็นได้
เด่นชัด และสามารถน าสารเคมีต่างๆ เข้าจัดเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อไปได้ เช่น สารเคมีไวไฟต้องจัดเก็บบนชั้นที่ท าด้วย
วัสดุทนไฟ สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาวางบนชั้นที่ท าด้วยวัสดุทนปฏิกิริยา สารเคมีกัดกร่อนจัดเก็บบนชั้นท่ีท าด้วยวัสดุทนการกัด
กร่อน ส่วนสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ สารพิษต่างๆ รวมถึงสารก่อมะเร็ง  (carcinogen) และสารท่ีท าให้เกิด
ความผิดปกติของพันธุกรรม (mutagen) ต้องท าการเก็บในตู้ท่ีมีกุญแจล็อคและก าหนดบุคคลท่ีสามารถใช้งานสารประเภท
นี้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในขณะท่ีสารเคมีท่ัวไปสามารถจัดเก็บบนชั้นวางปกติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ                                             (b) ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน 
 

ภาพที่ 5  ตวัอย่างชั้น/ตู้เก็บสารเคมีพเิศษ  
 
 ข้อพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี 

1. ควรมีการก าหนดปริมาณสูงสุดท่ีจะเก็บสารเคมีประเภทของเหลวท่ีไวไฟหรือติดไฟ (flammable and 
combustible liquid) ในห้องปฏิบัติการไม่ควรเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว เนื่องจากมีโอกาส
ตกแตกและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมท้ังควรแยกการเก็บสารเคมีประเภทนี้ออกจากสารเคมีท่ีเป็น oxidizer 
กรณีของเหลวท่ีมีความไวไฟสูงอาจต้องเก็บในตู้เย็น ท้ังนี้ก่อนน าเข้าเก็บควรปิดฝาภาชนะให้แน่น เพื่อป้องกัน
ไอระเหยของสารเคมีเหล่านี้ 

2. สารเคมีประเภท oxidizer ไม่ควรน ามาเก็บรวมกับสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟ โดยท่ัวไปสาร oxidizer ท่ี 
เป็นก๊าซ จะมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีรวมท้ังสามารถท าปฏิกิริยากับโลหะต่างๆ รวมท้ังไม่ควรท้ิงสารเคมี
ประเภทนี้ลงถังขยะเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ได้ 

3. สารเคมีท่ีไม่ควรจัดเก็บร่วมกัน (incompatible chemicals) เนื่องจากสารเคมีหลายตัวเมื่อท าปฏิกิริยากันจะ 
เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน จึงต้องท าการแยกจัดเก็บ ดังแสดงตัวอย่างสารเคมีท่ีไม่
ควรจัดเก็บร่วมกันในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการแยกระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบการจัดการสารเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ชนิดของอันตราย สัญลักษณ ์ ระดับอันตราย ข้อบ่งช้ีในการแยกระดบัอันตราย 
อันตรายตอ่สุขภาพ  
(Health Hazard) 
 สีน้ าเงิน 

(blue) 

0 ไม่ท าให้เกิดอันตรายในสภาวะปกติ 
1 เกิดอันตรายเพียงเล็กนอ้ย 
2 เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสนาน 
3 เกิดอันตรายร้ายแรง 
4 เกิดอันตรายตอ่ชวีิต 

สารไวไฟ  
(Flammability) 
 

สีแดง 
(red) 

0 เป็นสารที่ไม่ติดไฟ 
1 จดุวาบไฟสูงกว่า 200 oF 
2 จุดวาบไฟสูงกว่า 100 oF แต่น้อยกว่า 200 oF 

แดงคาดขาว  
(red-white-red) 

3 จุดวาบไฟต่ ากว่า 100 oF 
4 จุดวาบไฟต่ ากว่า 73 oF 

สารท าปฏิกิริยา  
(Reactivity) 

สีเหลอืง 
(Yellow) 

0 มีความคงตัวในสภาวะปกติ 
1 ไม่คงตัวหากมีการเพิ่มความรอ้นแต่ไม่อันตรายมาก 
2 เกิดอันตรายเมื่อท าปฏิกิรยิากับน้ า 

เหลืองคาดขาว 
(Yellow -white- 

Yellow) 

3 อาจท าใหเ้กิดการระเบิดหากมีการสั่นสะเทือนหรือถูก
ความร้อน 

4 สามารถเกิดระเบิดอย่างรนุแรงได้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
สารเคมีกัดกร่อน  
(Corrosive) 
 

สีขาว 
(White) 

0 ไม่เกิดการกัดกร่อนในภาวะปกติ 
1 เกิดการกัดกร่อนเพียงเล็กน้อย 
2 เกิดการกัดกร่อนระดับกลาง 

ด าคาดขาว 
(white-black-

white) 

3 เกิดการกัดกร่อนระดับรุนแรง 

4 เกิดการกัดกร่อนรุนแรง ซึ่งอาจมีอันตรายอื่นรว่มดว้ย 

 * ระดับอันตราย 0-4 แสดงระดับอันตรายจากน้อยไปมากตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างสารเคมีที่ไม่ควรจัดเก็บร่วมกัน 

สารเคม ี ไม่ควรจัดเก็บ
ร่วมกบั 

สาเหตุเนือ่งจาก 

1. กรด (Acid) Cyanide salts, 
cyanide solution 

เกิด ก๊าซไซยาไนด์ ท่ี เป็ นพิษรุนแรง (Highly toxic 
cyanide gas) 

2. กรด (Acid) Sulfide salts, 
sulfide solution 

เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีเป็นพิษรุนแรง  (Highly 
toxic hydrogen sulfide gas) 

3. กรด (Acid) ผงฟอกสี (bleach) 
 

เกิ ด ก๊ าซคลอรีน ท่ี เป็ นพิ ษ รุ น แ รง (Highly toxic 
chloride gas) 

4. Oxidizing acid  เช่น nitric acid Alcohol, solvent อาจเกดิไฟไหม ้
5. Alkali metals เช่น Sodium,potassium น้ า เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ 
6. Oxidizing agent เช่น nitric acid Reducing agent อาจเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด 
7. Hydrogen peroxide Acetone หากมีกรดและได้รับความร้อนอาจเกิดการระเบิด 
8. Hydrogen peroxide Acetic acid หากได้รับความร้อนอาจเกิดการระเบิด 
9. Hydrogen peroxide Sulfuric acid อาจเกิดการระเบิด 

 

 ตารางที่ 4 ตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยาของสารที่เข้ากันไม่ได้ 

ลักษณะของอันตราย ปฏิกิริยา 
เกิดการคายความร้อน – เดือด Acid + water 
เกิดก๊าซไวไฟ Sulfide + calcium hypochlorite, acid + metal 
เกิดสารที่ไวต่อการกระแทก Ammonia + iodine 
เกิดการระเบิด Picric acid + NaOH 
ท าให้ความดันในภาชนะปิดสูงข้ึน สารดับเพลิง 
เกิดก๊าซพิษ Sulfuric acid + plastic, chlorine + ammonia 
การละลายของสารพิษ Hydrochloric acid + chromium 
การแพร่กระจายของฝุ่นและละอองสารพิษ Phosphorus trichloride + water 
ปฏิกิริยา polymerization ท่ีรุนแรง Ammonia + acrylonitrile 
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สถานที่ที่ใช้จัดเก็บสารเคมี 
 1. เป็นสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศเป็นอย่างดี 
 2. อยู่ในบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงโดยตรง และอากาศไม่ร้อนจนเกินไป 
 3. แยกบริเวณการจัดเก็บสารเคมีตามประเภทของสารโดยใช้ชั้นจัดเก็บท่ีเหมาะสมตามประเภทสารเคมี 
 4. ชั้นวางสารเคมีต้องมีการติดตั้งแน่นหนาและอยู่ชิดฝาผนัง 
 5. ห้องเก็บสารเคมีต้องมีประตูปิดมิดชิด 
 6. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอยู่ใกล้บริเวณห้องเก็บสารเคมี 
 7. แยกท่ีเก็บถังก๊าซออกจากท่ีเก็บสารเคมีอื่น และต้องท าการยึดถังก๊าซด้วยโซ่คล้อง 

ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาสารเคมี 

 การจัดเก็บสารเคมีท่ีปฏิบัติกันท่ัวไปน้ัน ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าดังต่อไปนี้คือ 
 1. ห้องปฏิบัติการต้องมีบัญชีรายชื่อและปริมาณสารเคมีทุกชนิดท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 
 2. สารเคมีท่ีจัดเก็บต้องมีฉลากชัดเจน โดยท่ัวไปในฉลากท่ีจัดเตรียมจากบริษัทผู้ผลิตจะประกอบด้วยข้อมูลท่ีจ าเป็น 
ได้แก่ ชื่อและสูตรเคมี ค าเตือนอันตรายและลักษณะของอันตราย (risk phrase) เครื่องหมายเตือนอันตราย สิ่งท่ีควรระวัง
หรือหลีกเลี่ยง ค าแนะน าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ค าแนะน าในการเก็บรักษา วันหมดอายุ 
 3. แยกเก็บสารเคมีตามกลุ่มสารที่ห้องปฏิบัติการก าหนด 
 4. ควรจัดแฟ้มรวบรวม MSDS ของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 
 5. สารไวไฟ ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดเปลวไฟ สวิตซ์ไฟท่ีใช้ในห้องเก็บสารเคมีเหล่านี้ต้องไม่ท าให้เกิดประกายไฟ 
 6. สารท่ีสลายตัวได้เมื่อโดนแสงหรือความร้อน หรือเกิดปฏิกิริยาต่อไปท่ีเป็นอันตรายควรเก็บในตู้เย็นหรือตามท่ีก าหนด
โดยบริษัทผู้ผลิต 
 7. ตัวท าละลายที่มีจุดเดือดต่ าควรเก็บไว้ในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทท่ีดี ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง 
 8. สารท่ีมีวิธีการเก็บรักษาเฉพาะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ 

9. ไม่ควรวางขวดสารเคมีซ้อนกันในแนวตั้ง 
    10. สารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึกวันท่ีได้รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการ และวันท่ีเปิดใช้ 

ข้อปฏิบัติในการท าความสะอาดสารเคมีที่หกหรือปนเปื้อน 
 การปนเปื้อนน้อย (minor chemical spill) หมายถึง การท่ีมีสารเคมีประเภทกรด–ด่าง เข้มข้น ของเหลวไวไฟ 
สารก่อมะเร็ง และสารพิษท่ีมีปริมาตรน้อยกว่า 250 ml หรือน้อยกว่า 450 g (กรณีท่ีเป็นของแข็ง) หกหล่นอยู่เฉพาะพื้นท่ี
บริเวณห้องปฏิบัติการ เช่น 1N HCI ปริมาณ 100 ml เป็นต้น หรือการท่ีมีสารเคมีประเภทสารไม่ไวไฟ สารเป็นกลาง และ
สารเป็นพิษต่ าท่ีปริมาตร 1–10 ลิตร เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ หกหล่นอยู่เฉพาะพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่บริเวณนั้นทราบทันที 
 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย หรือหน้ากาก 
 3. หลีกเลี่ยงการสูดดม โดยเปิดเครื่องดูดอากาศ ตู้ดูดไอสารเคมี และเปิดหน้าต่างให้ระบายอากาศ 
 4. ห้ามเดินผ่านบริเวณท่ีสารเคมีหก เพราะอาจท าให้สารเคมีกระจายไปพื้นท่ีอื่น 
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 5. ท าให้สารเคมีท่ีหกมพีื้นที่เล็กท่ีสุดโดยใช้วัสดุดูดซับกันรอบๆ ขอบพื้นที่หก เช่น ใช้ dry sand  
 6. ส าหรับสารท่ีเป็นกรดและด่าง ให้ใช้ sodium bicarbonate และ sodium bisulfite ท าให้เป็นกลางเพื่อลด
ความเป็นกรด–ด่างตามล าดับ  
 7. รวบรวมสารเคมีท่ีหกใส่ภาชนะ ติดฉลากและน าไปก าจัดโดยวิธีท่ีเหมาะสม 
 8. ท าความสะอาดบริเวณที่สารเคมีหก โดยล้างด้วยน้ าแล้วเช็ดให้แห้ง 
 9. รายงานให้อาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการทราบ 
 การปนเปื้อนมาก (major chemical spill) หมายถึง การที่มีสารเคมีประเภทกรด–ด่าง เข้มข้น ของเหลวไวไฟสูง 
สารก่อมะเร็ง และสารพิษ ท่ีมีปริมาตรมากกว่า 250 ml หรือปริมาณมากกว่า 450 g (กรณีเป็นของแข็ง) ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบและอพยพออกจากพื้นท่ีโดยด่วน 
 2. ปิดหรือหยุดการปฏิบัติงานทุกอย่างท่ีก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน เปิดเครื่องดูดอากาศ ตู้ดูดไอสารเคมี 
และเปิดหน้าต่างให้ระบายอากาศ 
 3. ถ้าเป็นไวไฟ ย้ายแหล่งที่เกิดประกายไฟ หรือแหล่งความร้อนออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ 
 4. ให้ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บตามหลักท่ีถูกต้อง และน าส่งแพทย์ 
 5. รายงานข้อมูลต่ออาจารย์ประจ าปฏิบัติการ โดยเจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนท้ังชื่ อ ชนิดสารเคมี สถานท่ีเกิดเหตุ 
ปริมาณสารเคมีท่ีหก 
 6. หลังอพยพคนออกหมดแล้ว ให้ปิดประตูห้องท่ีเกิดเหตุ 
 7. เตรียมเอกสาร SDS และข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการก าจัดอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสาร
ชนิดนั้นๆ 
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การจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัตกิาร 

รายละเอียดกระบวนการและข้ันตอนการปฏบิัติงาน เรื่องการจัดการของเสียภายในหอ้งปฏบิัติการ 
ศูนย์เครือ่งมือวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง แยกประเภทของเสียในรายวิชาปฏิบัติการ/การทดลอง/งานวิจัยที่รับผิดชอบในแบบ
บันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นจากการทดลอง (CSE-HZW-01) โดยวิเคราะห์สารเคมีและของเสีย  ระบุ
ส่วนประกอบของของเสีย ความเข้มข้น และประเภทของเสียอันตราย 
2. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดในของเสียว่าเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง
อุตสาหกรรมหรือไม่ 
3. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง ระบุประเภทของเสียอันตราย ตามระบบของศูนย์เครื่องมือฯ เฉพาะของเสียที่มี
สารเคมีเกินมาตรฐานน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 
4. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง จัดท ารายการของเสียประจ ารายวิชา/งานวิจัยตามแบบรายงานของเสียประจ าวิชา/
งานวิจัย ตามแบบฟอร์มรายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย (CSE-HZW-02) 
5. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง จัดหาภาชนะใส่ของเสียตามที่แยกประเภทได้ (ภาชนะเป็นแกลลอนชนิด 
Polyethylene(PE) หรือ Polypropylene (PP) แบบฝาเกลียวเท่าน้ัน ขนาดตามความเหมาะสม 
6. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง จัดภาชนะบรรจุของเสียพร้อมจัดท าฉลากและติดบนภาชนะตามแบบและตามประเภท
ของของเสีย 
7. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง น าภาชนะส าหรับบรรจุของเสียวางประจ าห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยเพื่อทิ้งของเสียตาม
ประเภทที่แยกไว้ 
8. กรณีของเสียเป็นของเหลวนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง เทของเสียใส่กระบอกตวง/บีกเกอร์เพื่อทราบปริมาตรและเท
ของเสียจากกระบอกตวง/บีกเกอร์ ผ่านกรวยลงภาชนะบรรจุของเหลวที่ติดฉลากให้ตรงกับชนิดของเสียพร้อมบันทึกปริมาณของเสีย
ในแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว (CSE-HZW-03)  
9. ในกรณีของเสียที่เป็นของแข็ง นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง ทิ้งของเสียในภาชนะที่จัดไว้ให้ตรงกับชนิดของของเสียที่
แยกประเภทและบันทึกน้ าหนักลงในแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง (CSW-HZW-04) 
10. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/ผู้ท าการทดลอง รวบรวมปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการและบันทึกปริมาณของเสียในแบบ
รายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) ส่งหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
11. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของการเก็บของเสียพร้อมลงนามในแบบ
รายงานรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) และส่งแบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ 
(CSE-HZW-05) ไปยังผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ 
12. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัยด าเนินการให้พนักงานห้องทดลองน าส่งของเสียไปยังคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ ทุกวัน
พุธบ่าย 
13. ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ รวบรวมแบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) จากทุก
ฝ่าย เพื่อบันทึกลงในแบบบันทึก Stock ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง (CSE-HZW-06) 
14. ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ รวบรวมของเสียทั้งหมดที่น าส่งเข้าคลังของเสียกลาง และบันทึกข้อมูลลงในแบบ
บันทึกปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสียกลาง (CSE-HZW-07) ทุกส้ินภาคการศึกษาหรือตามความเหมาะสม  
15. ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ น าข้อมูลปริมาณของเสียที่รวบรวมได้ในคลังของเสียกลางเสนอผู้บริหารของศูนย์
เครื่องมือฯ เพื่อขออนุมัติขอส่งของเสียไปก าจัด ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ของมหาวิทยาลัย 



 - 22 - 

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow chart) 

  เรื่อง การจัดการของเสยีภายในห้องปฏิบัตกิาร 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์
 

           ผู้รบัผิดชอบ    กิจกรรม    เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

1. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/                      - บันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสีย 

   ผู้ท าการทดลอง                                                                   อันตรายที่เกดิข้ึนจากการทดลอง                               
                                              (CSE-HZW-01) 
    

2. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/          - บันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสีย 

ผู้ท าการทดลอง                                                                         อันตรายที่เกิดข้ึนจากการทดลอง   
                                                                                      (CSE-HZW-01) 
          - มาตรฐานน้ าท้ิงอุตสาหกรรม 
 

3. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/       - บันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสีย 

   ผู้ท าการทดลอง                                                                  อันตรายที่เกิดข้ึนจากการทดลอง   
            (CSE-HZW-01) 
 
             
 

4. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/        -รายการของประจ าวิชา/งานวิจัย 

   ผู้ท าการทดลอง                                                                  (CSE-HZW-02)    
 

 

 

5. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/                              -รายการของประจ าวิชา/งานวิจัย 

ผู้ท าการทดลอง          (CSE-HZW-02)    

 
 

6. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/                -รายการของประจ าวิชา/งานวิจัย 

ผู้ท าการทดลอง          (CSE-HZW-02)     
        -ฉลากติดภาชนะของเสีย 

ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีแต่
ละชนิดในของเสียว่าเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง

อุตสาหกรรมหรือไม่ 

แยกประเภทของเสียใน
รายวชิาปฏิบัติการ/การ

ทดลอง/งานวิจยั 

จัดหา/จัดเตรียมภาชนะใส่ของเสีย
ตามประเภทท่ีแยกไดแ้ละค่าเกิน

มาตรฐานน้ าท้ิง 

ระบุประเภทของของเสียอันตราย 
ตามระบบของศูนย์เครื่องมือฯ เฉพาะ
ของเสียที่มีสารเคมีเกินมาตรฐานน้ า

ทิ้งอุตสาหกรรม 

จัดท ารายการของเสียประจ า
รายวชิา/งานวจิัย 

จัดท าฉลากของเสยีและติดฉลาก
ของเสียบนภาชนะบรรจุตามแบบ

และประเภทของของเสีย 

1 
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ผู้รับผิดชอบ     กิจกรรม     เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

7. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/        -รายการของประจ าวชิา/งานวิจัย 
ผู้ท าการทดลอง           (CSE-HZW-02)     
          -ฉลากติดภาชนะของเสีย 
 

 
8. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/                      -รายการของประจ าวิชา/ 

ผู้ท าการทดลอง                         งานวิจัย (CSE-HZW-02)                             
                -ฉลากติดภาชนะของเสยี 

 
 

 -แบบบันทึก   
  ปริมาณของเสยี 
  ชนิดของเหลว 

     (CSE-HZW-03) 
 

       -แบบบันทึกปริมาณของเสีย 
               ชนิดของแข็ง (CSE-HZW-04) 
 

 
 

9. นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย/           -แบบรายงานของเสียประจ า 
   ผู้ท าการทดลอง            ห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05)    

          
          

 
 

10. หัวหน้าฝา่ย/                              -แบบรายงานของเสียประจ า 
หัวหน้าหอ้งวจิัย            ห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) 

 
 

                                                                                        

จัดวางภาชนะบรรจุของเสียซึง่ติด
ฉลากเรียบรอ้ยแลว้ ณ จุดวางของ

เสียประจ าหอ้งปฏิบัติการ 

แยกของเสีย
ตามสถานะ 

  ของแข็ง 

ตวงปริมาตรของเสียและเท
ลงในภาชะบรรจุตามประเภท

พร้อมบันทึกปริมาตร  

  ของเหลว  

ท้ิงของเสียในภาชนะตาม
ประเภทน าไปชั่งน้ าหนัก

และบันทึกน้ าหนัก 

รวบรวมปริมาณของเสียประจ า
ห้องปฏิบัติการและบันทึกปรมิาณของ  
เสียในแบบรายงานปริมาณของเสีย
ประจ าหอ้งปฏิบัติการส่งหวัหน้าฝ่าย 

ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เรียบร้อยของการจัดเก็บของเสียพร้อม
ลงนามในแบบรายงานปริมาณของเสีย

ประจ าห้องปฏิบัติการ   

2 

1 



 - 24 - 

ผู้รับผิดชอบ                        กิจกรรม      เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
 

 
 

11. หัวหน้าฝา่ย/                   -แบบรายงานของเสียประจ า 

หัวหน้าหอ้งวจิัย            ห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) 
 

 

 
 

12. หัวหน้าฝา่ย/                    -แบบรายงานของเสียประจ า 

หัวหน้าหอ้งวจิัย            ห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) 
 
 
 

 

13. ผู้ดูแลคลังของเสียกลาง          -แบบรายงานของเสียประจ า 

           ห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) 
    -แบบบันทึก Stock ปริมาณของ 

                    คลังของเสียกลาง (CSE-HZW-06) 
 
 

14. ผู้ดูแลคลังของเสียกลาง           -แบบรายงานของเสียประจ า 

            ห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) 
         -แบบบันทึกข้อมูลปริมาณของ 

                                                                                         เสียท่ีจัดเก็บในคลังของเสียกลาง  

                                                                           ของศูนย์เครื่องมือฯ  

                                                                (CSE-HZW-06) 
 
 

15. ผู้ดูแลคลังของเสียกลาง           -แบบบันทึกข้อมูลปริมาณของ 

                                                                                        เสียท่ีจัดเก็บในคลงัของเสยีกลางของ 
                                                                                    ศูนย์เครื่องมือฯ (CSE-HZW-07)  

 

 

น าข้อมูลปริมาณของเสียที่รวบรวมได้ใน
คลังของเสียกลางเสนอผู้บริหารของ

ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อขออนุมัติขอส่งของ
เสียไปก าจัด ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง 

ของมหาวิทยาลัย 

 

2 

ส่งแบบรายงานปริมาณของเสีย
ประจ าหอ้งปฏิบัติการ ซึ่งลงนาม

เรียบรอ้ยแลว้ไปยังผู้ดูแลคลังของเสีย
กลางของศูนย์เครือ่งมือฯ  

ด าเนินการใหพ้นักงานน าสง่ของเสีย
ไปยังคลังของเสียกลางของศูนย์

เครื่องมอืฯ ในทุกวันพธุบ่าย 

รวบรวมปริมาณแบบรายงานปริมาณ
ของเสียประจ าห้องปฏิบัติการจากทุก

ฝ่าย และบันทึกลงในแบบบันทึก Stock 

ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง 

รวบรวมปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งเข้า
คลังของเสียกลางตามแบบบันทึกข้อมูล
ปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสีย
กลาง ของศูนย์เครื่องมือฯในทุกส้ินภาค

การศึกษาหรือตามความเหมาะสม 
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การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบตัิการ 

ของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ในท่ีนี้หมายถึงของเสียจากห้องปฏิบัติการ หอ้งวิจัย ท่ีเป็นท้ังของแข็งและของเหลว
อันเกิดจากกิจกรรมปฏิบัติการต่างๆ การทดลองในการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ รวมท้ังตัวอย่างส่งตรวจ หรือ
ตัวอย่างท่ีน ามาทดลอง อนัประกอบไปด้วยสารที่มีอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดลอ้มซึ่งมีความเข้มข้นเกินกว่าค่ามาตรฐาน
น้ าท้ิงอุตสาหกรรม หากขาดการจัดการที่เหมาะสมแล้ว จะเกิดปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากของเสีย
ภายในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นของเสยีอันเกิดจากสารเคมี ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย และสารเคมีบางประเภทหากท้ิง
รวมกับสารเคมีประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการในศูนย์เครือ่งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ได้จัดแยกของเสียภายในห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะทางกายภาพและความเป็นอันตราย เพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการและการบ าบดัของเสียแต่ละชนดิ ซึง่แตกตา่งกันไป โดยของเสยีบางชนดิผูป้ฏิบัติการสามารถท าการบ าบดัเบื้องต้น
ด้วยตนเองได้ ดังนั้นระบบการจัดการของเสียภายในหอ้งปฏิบัติการ จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเปน็และส าคัญยิ่ง ส าหรับศูนยเ์ครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จดัแยกของเสียภายในหอ้งปฏบิัติการออกเป็น 3 ประเภท คือ ของ
เสียอันตรายชนิดของแข็ง 7 ชนิด ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 20 ชนิด และของเสียอันตรายพิเศษ 3 ชนิด รวมเป็น 30 ชนิด 
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

ประเภทที ่1 ของเสียอันตรายชนิดของแข็งแบ่งเป็น 7 ชนิด 
1.1 ของเสียหมายเลข S01 ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว หมายถึง ขวดแก้วเปล่าท่ีเคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิด

ของแข็งและของเหลว ขวดพลาสติกเปล่าท่ีเคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของแข็งและของเหลวเช่น ขวดแก้ว ขวดสารเคมีท่ีใช้
หมดแล้ว 

1.2 ของเสียหมายเลข S02 เครื่องแก้วและขวดสารเคมีที่แตก หมายถึง เครื่องแก้ว ขวดแก้วท่ีแตก ช ารุด หลอด
ทดลองที่แตกหัก ช ารุดเช่น เครื่องแก้วหรือขวดสารเคมีท่ีแตก 

1.3 ของเสียหมายเลข S03 Toxic Wastes หมายถึง สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง เช่น Carcinogen 
(สารก่อมะเร็ง), Sludge Waste 

1.4 ของเสียหมายเลข S04 Organic Wastes หมายถึง อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง Gel เลี้ยงจุลินทรีย์ เชน่ Agar 
1.5 ของเสียหมายเลข S05 ขยะปนเปื้อนสารเคมี เช่น สาร Adsorb ท่ีดูดซับกรดหรือด่างท่ีหก tissue ท่ีปนเปื้อน

สารเคมี เป็นต้น 
1.6 ของเสียหมายเลข S06 ขยะติดเช้ือ หมายถึงขยะ/ของเสีย ท่ีมีเหตุสงสัยว่ามี หรืออาจมีเชื้อโรค ซาก หรือ

ชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต วัสดุท่ีใช้บริการทางการแพทย ์เช่น ซากชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต ส าลี ผ้ากอส เข็มฉีดยา หรือสิ่งสัมผัสกับเลือด 
1.7 ของเสียหมายเลข S07 แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย หมายถึง แบตเตอรี่ และถ่านไฟฉายท่ีใช้งานหมดแล้ว หรือ

เสื่อมสภาพแล้ว 
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ประเภทที ่2 ของเสียอันตรายชนิดของเหลวแบ่งเป็น 20 ชนิด 
 

2.1 ของเสียหมายเลข L01 ของเสียที่เป็นกรด  หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ใน
สารละลายมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก  

2.2 ของเสียหมายเลข L02 ของเสียที่เป็นเบส หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ใน
สารละลายมากกว่า 5% เช่น แอมโมเนีย คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ 

2.3 ของเสียหมายเลข L03 ของเสียที่เป็นเกลือ หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียท่ีเป็น
ผลิตผลจากการท าปฏิกิริยาของกรดกับเบส เช่น โซเดียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรท ซึ่งมีค่าของเกลือเกินมาตรฐานน้ าท้ิง
อุตสาหกรรม 

2.4 ของเสียหมายเลข L04 ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวท่ี
ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ เช่น กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์ 

2.5 ของเสียหมายเลข L05 ของเสียที่ประกอบด้วยไซนาไนด์อนินทรีย์ หมายถึง ของเสียท่ีมีโซเดียมไซยาไนด์
เป็น    ส่วนประกอบ ซ่ึงจัดเป็นของเสียอันตราย เช่น โซเดียมไซยาไนด์ 

2.6 ของเสียหมายเลข L06 ของเสียที่ประกอบด้วยไซนาไนด์อินทรีย์ หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบเชิงซ้อน
ไซยาไนด์ หรือ ไซยาโนคอมเพล็กเป็นองค์ประกอบ เช่น [Ni (CN)4]2-, [Cu(CN)4)]2- 

2.7 ของเสียหมายเลข L07 ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ 
เช่นสารประกอบ Cr6+ กรดโครมิก เช่น การวิเคราะห์หาคลอไรด์ 

2.8 ของเสียหมายเลข L08 ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์ หมายถึง ของเสียชนิดที่มีปรอทอนินทรียเ์ป็น
องคป์ระกอบ เช่นเมอควิร ี(II) คลอไรดข์องเสยีจาการวเิคราะห ์COD จะจดัอยู่ในประเภทนี้ 

2.9 ของเสียหมายเลข L09 ของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย์ หมายถงึ ของเสียชนิดท่ีมีปรอทอินทรีย์เป็นองคป์ระกอบ 
เช่น อลัคลิเมอรค์วิรี ่

2.10 ของเสียหมายเลข L10 ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ เช่น อาร์
เซนิกออกไซด์, อาร์เซนิกคลอไรด์ 

2.11 ของเสียหมายเลข L11 ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะ
หนักอื่นซึ่งไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก ไซยาไนด์ และปรอท เป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก
แมงกานีส สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม ซึ่งของเสียจากการวิเคราะห์ TKN : ซึ่งมีการใช้ 
CuSO4 จะจัดอยู่ในประเภทนี้ 

2.12 ของเสียหมายเลข L12 ของเสียออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ หมายถึง ของเสียทีม่ีคุณสมบัติในการท่ีให้อิเล็กตรอน
ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นท าให้เกิดการระเบิดได้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์แมงกาเนตไฮโปคลอไรท์ 

2.13 ของเสียหมายเลข L13 ของเสียรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจ
เกิดปฏิกริิยารุนแรงกับสารอื่นท าให้เกิดการระเบิดได้ เช่น กรดซัลฟิวรัส กรดไอโอซัลฟูริก ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน 

2.14 ของเสียหมายเลข L14 ของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้ หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีสามารถเผา
ไหม้ได้ เช่น ตัวท าละลายอินทรีย์ พวกอัลกอฮอล เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เช่น กรดอะซิติก และสารอินทรีย์
พวกไนโตรเจน หรือก ามะถัน เช่น เอมีน เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมท้ังน้ ายาท่ีได้จากการล้างรูป (developer) 
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2.15 ของเสียหมายเลข L15 ของเสียที่เป็นน้ ามัน หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันท่ีได้
จากพืช และสัตว์ เช่น กรดไขมัน น้ ามันพืช และสัตว์ น้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ ามัน เช่น น้ ามันเบนซิน
น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น 

2.16 ของเสียหมายเลข L16 ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน หมายถึง ของเสียท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุ
ฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ ( CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอพิลีน โปรมีนผสมตัวท าละลายอินทรีย์ 

2.17 ของเสียหมายเลขL17 ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ า หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลว
อินทรีย์ท่ีมีน้ าผสมอยู่ เช่น น้ ามันผสมน้ า สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ า เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ า ฟีนอลผสมน้ า กรดอินทรีย์ผสมน้ า 
เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ า 

2.18 ของเสียหมายเลข L18 ของเสียที่เป็นสารไวไฟ หมายถึง ของเสียท่ีสามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซ่ึงต้องแยกเก็บ
ให้ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ พวกความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องไฟฟ้า ปลั๊กไฟเหล่านี้ เป็นต้น สารไวไฟเหล่านี้เช่น 
อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตท โทลูอิน ไซลีน 
ปิโตรเลียมสปิริต 

2.19 ของเสียหมายเลข L19 ของเสียที่มีสารท าให้ภาพคงตัว หมายถึง ของเสียท่ีเป็นพวกน้ ายาล้างรูป ซึ่งประกอบ
ไปด้วยสารเคมีอันตราย และสารอินทรีย์ ซึ่งของเสียประเภทนี้จะได้จากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีห้องมืด 
(Darkroom) ซึ่งต้องการล้างฟิล์มและท าให้เกิดรูปเองในงานวิจัย และการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและ
ของเหลวอินทรีย์ จะต้องแยกเอาโลหะเงินออกเสียก่อน เพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนท่ีเหลือ และน้ ายาท่ีได้จากการ
ล้างรูปซ่ึงประกอบด้วยสารอินทรีย์ใช้วิธีบ าบัดเหมือนของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีสามารถเผาไหม้ได้ (หมายเลข 14) 

2.20 ของเสียหมายเลข L20 ของเสียที่เป็นสารที่ระเบิดได้ หมายถึง ของเสียท่ีเป็นสารหรือสารประกอบท่ีเมื่อได้รับ
ความร้อน การเสียดสี แรงกระแทก หรือความดันสูงๆ จะสามารถระเบิดได้ เช่น พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรตไนโตร
เปอร์ลอเรตพิเกรท โพรเมต เอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ อะเซติไลด์ 
 

ประเภทที ่3 ของเสียอันตรายพิเศษแบ่งเป็น 3 ชนิด 
3.1 ของเสียหมายเลข L21 สารกัมมันตรังสี จัดเก็บส่งหน่วยงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ หมายถึง ของ

เสียท่ีประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถแผ่รังสี ท าให้เกิดอันตรายต่อทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม      
ซึ่งสารกัมมันตรังสีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการในงานวิจัยหรือการเรียนการสอน แม้จะมีปริมาณน้อย ก็ควรท่ีจะเก็บแยกไว้
ต่างหากในภาชนะท่ีเหมาะสมและในบริเวณท่ีก าหนดไว้ว่าเป็นเขตสารกัมมันตรังสี สารเหล่านี้ได้แก่ S35, P32, I125 เป็นต้น 

3.2 ของเสียหมายเลข L22 ของเสียที่มีจุลินทรีย์ หมายถึง ของเสียท่ีได้จากกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ หรือ
บ่มเพาะจุลินทรีย์ รา หรือยีสต์ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเลี้ยงเชื้อในถังหมักซึ่งสารจุลินทรีย์เหล่านี้หากปล่อยลงสู่ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ของเสียประเภทนี้ควรท่ีจะท าการนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave ท่ี 121๐C 15 psi, 30-
70 นาที) พร้อมอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วจึงท าการเก็บแยกในภาชนะต่างหากในรูปของ Organic Waste 

3.3 ของเสียหมายเลข L23 ของเสีย EtBr หมายถึง ของเสียท่ีเป็นของเหลวหรือวุ้นท่ีมี สาร Ethidium bromine 
ผสมอยู่ เช่น เจลท่ีได้จากการท า Electrophoresis เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ า ฟีนอลผสมน้ า กรดอินทรีย์ผสมน้ า เอมีน 
หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ า 
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     ตารางที่ 1  :  แสดงประเภทของของเสียชนิดของแข็งภายในห้องปฏบิัติการ 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 7 ประเภท 

 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง 
S01  
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว 
-ขวดเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทัง้ชนิดทั้งขวดแก้วและขวดพลาสติก 
-ขวดที่เคยบรรจุสารเคมทีั้งชนิดที่เป็นของเหลวและของแข็ง ขวดแก้วสีชาบรรจุกรด 
ด่างขวดแก้วบรรจุสารไวไฟ ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี 
-ให้ท าความสะอาดก่อนน าส่ง 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 

S02 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 

 
การบาบัด/กาจัด 

เครื่องแก้วและขวดสารเคมีที่แตก 
-เครื่องแก้ว ขวดแก้วที่แตก หักช ารุด หลอดทดลองที่แตกหัก ช ารุด 
-ขวดแก้ว เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์ที่ท าจากแก้วทีแ่ตก หักช ารุด 
- บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตร พร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น 
และรองก้นถุงด าด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์สวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 

S03 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
 
การบ าบัด/ก าจัด 

Toxic waste 
-สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง 
-สารเคมีหมดอายุ สารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น
ละติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 

S04 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

Organic waste 
-ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชื้อก่อโรคปนเป้ือน 
-อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง gelเลี้ยงจุลินทรีย์ 
-ไม่ต้องจัดเก็บ ฆ่าเชื้อก่อนทิ้งเป็นขยะชุมชน 
-ฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยวิธี autoclave ที่ 121AC, 15 psi, 70 นาที 
ฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ด้วยวิธี autoclave ที่ 121AC, 15 psi, 30 นาที 

S05 
ความหมาย 
 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ขยะปนเปื้อนสารเคม ี
-ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี 
ตัวอย่าง เช่น ทิชชู ถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี 
-บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น 
และติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 
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ตารางที่ 1 (ตอ่):  แสดงประเภทของของเสียชนิดของแข็งภายในห้องปฏบิัติการ 
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 7 ประเภท 

 
รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง 

S06 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ   
การบ าบัด/ก าจัด 

ขยะติดเชื้อ 
-ขยะ/ของเสีย ที่มีเหตุสงสัยว่ามี หรืออาจมีเชื้อโรค ซาก หรือชิ้นส่วนส่ิงมีชีวิต วัสดุ
ที่ ใช้บริการทางการแพทย์ 
-ซาก ช้ินส่วนส่ิงมีชีวิต ส าลี ผ้ากอส เข็มฉีดยา หรือส่ิงสัมผัสกับเลือด 
-บรรจุใส่ถุงสีแดง และจัดเก็บในถัง ซึ่งมีฝาปิดน าไปวางจุดวางรวม 
-ส่งก าจัดโดยการเผาด้วยเตาเผา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

S07 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ   
     
การบ าบัด/ก าจัด 

แบตเตอรีและถ่านไฟฉาย 
-แบตเตอรี และถ่านไฟฟฉายที่ใช้งานหมดแล้ว หรือเส่ือมสภาพแล้ว 
-แบตเตอรี และถ่านไฟฉาย 
-บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น
และติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 
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    ตารางที ่2 :  แสดงประเภทของของเสียชนิดของเหลวและของเสียอันตรายพิเศษภายให้องปฏบิัติการ 
                    ศูนย์เครือ่งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 23 ประเภท 

 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L01    
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นกรด     
-ของเสียที่มีค่า pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5%   
-กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ท าให้เป็นกลางกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ าทิ้ง ตะกอนส่งบริษัทก าจัด 

L02 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นเบส 
-ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% 
-แอมโมเนีย คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ท าให้เป็นกลางกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ าทิ้ง ตะกอนส่งบริษัทก าจัด 

L03 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นเกลือ 
-ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลิตผลจากการท า 
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
-โซเดียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรทซึ่งมีค่าของเกลือเกินมาตรฐานน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L04 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
-ของเสียที่เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
-กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ท าให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทก าจัด 

L05 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์ 
-ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย 
-โซเดียมไซยาไนด์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ออกซิเดชันด้วยโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ในสภาวะเบส/ส่งบริษัทก าจัด 

L06 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์ 
-ของเสยีทีม่สีารประกอบเชงิซอ้นไซยาไนด ์หรือ ไซยาโนคอมเพลก็เป็นองคป์ระกอบ 
- [Ni (CN)4]2-, [Cu(CN)4)]2- 

-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 
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รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L07 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม 
-ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ 
-สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิกจากการวิเคราะห์หาคลอไรด์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-วิธีรีดักชันและท าให้เป็นกลาง/ส่งบริษัทก าจัด 

L08 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์ 
-ของเสียชนิดที่มีปรอทออินทรีย์ 
-เมอคิวรี (II) คลอไรด์ ของเสียจากการวิเคราะห์ COD อัลคิลเมอร์คิวรี ่
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L09 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรยี์ 
-ของเสียชนิดที่มีปรอทอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ  
-อัลคิลเมอร์คิวรี่ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบรษิัทก าจัด 

L10 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก 
-ของเสียชนิดที่มีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ 
-อาร์เซนิกออกไซด์, อาร์เซนิกคลอไรด์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ถ้าเป็น As3+ ให้ใช้วิธีตกตะกอนร่วม Fe3+ /ส่งบริษัทรับก าจัด 

L11 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ 
-ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก 
ไซยาไนด์ และปรอทเป็นส่วนผสม 
-แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอลฯลฯ ของเสียจาก
การวิเคราะห์ TKN (มี CuSO4 เป็นส่วนประกอบ) ของเสยีจากการทดลอง BOD และ DO  
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-วิธีท าให้เป็นกลางและตกตะกอน/ดูดซับด้วยคีเลตติงเรซิน/ส่งบริษัทก าจัด 

L12 
ความหมาย 
 
ตวัอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ 
-ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ให้อิเล็กตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
สารอื่นท าให้เกิดการระเบิดได้ 
-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์แมงกาเนต ไฮโปคลอไรท์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ออกซเิดชนั/ท าใหเ้ป็นกลาง/ส่งบริษทัรบัก าจดั  
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รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L13 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ 
-ของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
สารอื่นท าให้เกิดการระเบิดได้ 
-กรดซัลฟิวรัส กรดไอโอซัลฟูริก ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-รีดักชนั/ท าให้เป็นกลาง/ส่งบริษัทก าจัด 

L14 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้ 
-ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่สามารถเผาไหม้ได้ 
-ตัวท าละลายอินทรีย์ พวกอัลกอฮอล เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน 
กรดอินทรีย์(กรดอะซิติก) และสารอินทรีย์พวกไนโตรเจน หรือก ามะถันเช่น 
เอมีน เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมทั้งน้ ายาจากการล้างรูป (developer) 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L15 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นน้ ามัน 
-ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์ 
-กรดไขมัน น้ ามันพืช และสัตว์ น้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก 
น้ ามัน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อล่ืน 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด/น าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน 

L16 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน 
-ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน 
-คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอพิลีน 
โบรมีนผสมตัวทาละลายอินทรีย์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L17 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ า 
-ของเสยีที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่มีน้ าผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 5 
-น้ ามันผสมน้ า สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ า เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ า ฟีนอลผสมน้ า กรด
อินทรีย์ผสมน้ า เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ า 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 
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รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L18 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารไวไฟ 
-ของเสียที่สามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้องแยกเก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ 
พวกความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 
-อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ 
เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตท โทลูอิน ไซลีน ปิโตรเลียมสปิริต 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L19 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่มีสารที่ทาให้ภาพคงตัว 
-ของเสียที่เป็นพวกน้ ายาล้างรูป ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายและสารอินทรีย์ 
-ของเสียจากห้องมืด (Dark room) ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและของเหลวอินทรีย์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L20 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้ 
-ของเสียที่เป็นสารหรือสารประกอบที่เมื่อได้รับความร้อน การเสียดสี 
แรงกระแทก หรือความดันสูงๆ จะสามารถระเบิดได้ 
-พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอร์ลอเรต พิเกรท โพรเมต 
เอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ อะเซติไลด์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L21 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่เป็นสารกัมมันตรังส ี
-ของเสียที่ประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถ 
แผ่รังสี ทาให้เกิดอันตรายต่อทั้งส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม 
-S35, P32, I125 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งก าจัด ที่หน่วยงานส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ 

L22 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียที่มีจุลินทรีย์ 
-ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรอืผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 
-ของเสียที่ได้จากกิจกรรมการเล้ียงเชื้อ แยกเชื้อ หรือบ่มเพาะจุลินทรีย์ รา หรือยีสต์
ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเลี้ยงเชื้อในถังหมัก 
-ไม่ต้องจัดเก็บให้ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนทิ้งเป็นขยะชุมชน 
-ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย วิธี autoclave ที่ 121 oC,15 psi ,30 นาที 

         



 - 34 - 

    ตารางที ่2 (ต่อ): แสดงประเภทของของเสียชนิดของเหลวและของเสียอันตรายพเิศษภายในห้องปฏบิัติการ     
                         ศนูย์เครื่องมอืวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเปน็ 23 ประเภท 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L23 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสีย EtBr (Ethidium bromine) 
-ของเสียอันตรายทั้งของเหลวและของแข็งที่มีการปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของ 
EtBr 
-EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน EtBr 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดีใช้ 
green bag kit หรือ charcoal filtration ส าหรับ EtBr buffer solution 
- EtBr Gel ขยะปนเป้ือน EtBr จัดเก็บในถังเก็บของเสียพิเศษและส่งก าจัด 

 

  ตารางที่ 3 : แสดงชนิดของภาชนะ ปรมิาณ และสถานที่ทีใ่ช้ในการจัดเกบ็ของเสียชนิดของเหลว 
       ภายในห้องปฏบิัติการ ศูนย์เครือ่งมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์ 
 

รหัสของ
เสีย 

ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ
การจัดเก็บ 

สถานทีท่ี่ใช ้
ในการจัดเก็บ 

L01 ของเสียที่เป็นกรด  ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L02 ของเสียที่เป็นด่าง ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L03 ของเสียที่เป็นเกลือ ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L04 ของเสียที่ประกอบ 
ด้วย ฟอสฟอรัส/
ฟลูออไรด์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L05 ของเสียที่ประกอบ 
ด้วยไซยาไนด์     อนิ
นทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 
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 ตารางที ่3 (ต่อ) : แสดงชนดิของภาชนะ ปริมาณ และสถานทีท่ี่ใช้ในการจัดเกบ็ของเสียชนิดของเหลว 
  ภายในห้องปฏบิัติการ ศูนย์เครื่องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์ 

 

รหัสของ
เสีย 

ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ
การจัดเก็บ 

สถานทีท่ี่ใช ้
ในการจัดเก็บ 

L06 ของเสียที่
ประกอบด้วย
ไซยาไนด์อินทรีย ์

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L07 ของที่ประกอบด้วย
เสียโครเมียม 
 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L08 ของเสียที่เป็นสาร
ปรอทอนินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที ่
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L09 ของเสียที่เป็นปรอท
อินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L10 ของเสียอาร์เซนิก ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L11 ของเสียที่เป็นไอออน
ของโลหะหนักอื่นๆ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L12 ของเสียประเภทสาร
ออกซิไดซ์ซิง 
เอเจนต ์

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

แยกเก็บต่างหาก 
โดยห้ามเก็บรวมกับสาร 
ประกอบไนโตรเจนที่เป็น
ด่างหรือด่างอินทรีย์ หรือ
ของแข็งอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็น
กลางของเหลวไวไฟ และ
กรดอินทรีย ์

L13 ของเสียประเภท
รีดิวซ์ซิงเอเจนต ์

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 
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  ตารางที่ 3 (ตอ่) : แสดงชนิดของภาชนะ ปริมาณ และสถานทีท่ี่ใช้ในการจัดเก็บของเสียชนิดของเหลว 
   ภายในหอ้งปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์ 

 
รหัสของ

เสีย 
ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ

การจัดเก็บ 
สถานทีท่ี่ใช ้

ในการจัดเก็บ 
L14 ของเสียที่สามารถ

เผาไหม้ได้ 
ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องแยกเก็บต่างหาก 
ห้ามเก็บรวมกับของ 
เสียที่เป็นกรดด่าง และ
สารออกซิไดซ์ 

L15 ของเสียที่เป็นน้ ามัน ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L16 ของเสียที่เป็นสาร
ฮาโลเจน 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 
 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L17 ของเสียที่เป็น
ของเหลว 
อินทรีย์ที่
ประกอบด้วยน้ า 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L18 ของเสียที่เป็นสาร
ไวไฟ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L19 ของเสียที่มีสารที่ท า
ให้ภาพคงตัว 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L20 ของเสียที่เป็นสาร
ระเบิดได้ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L21 ของเสียที่เป็น 
สารกมัมันตรังสี 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 
(ห้ามเก็บรวม) 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) : แสดงชนิดของภาชนะ ปริมาณ และสถานทีท่ี่ใช้ในการจัดเกบ็ของเสียชนิดของเหลว 
ภายในหอ้งปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ 

 
รหัสของ

เสีย 
ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ

การจัดเก็บ 
สถานทีท่ี่ใช ้

ในการจัดเก็บ 
L22 ของเสียที่มีจุลินทรีย์ ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง

และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร 
หรือขนาดตามความเหมาะสม 
(ห้ามเก็บรวม) 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก 

L23 ของเสียที่มี 
Ethidium bromide 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร 
หรือหรือขนาดตามความ
เหมาะสม  
(ห้ามเก็บรวม) 

70-80%ของ
ปริมาตร
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก 
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ภาพที่ 1 Flow chart แสดงการจัดแยกประเภทของของเสียภายในหอ้งปฏิบตัิการ 
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การจัดเกบ็ของเสียภายในห้องปฏิบัตกิาร 
 

1 การเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการจัดเก็บของเสีย 
ในการจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการซึ่งได้ท าการระบุและจัดแยกประเภทของของเสียเรียบร้อยแล้วนั้น ต้อง

มีการจัดเก็บโดยแยกเก็บในภาชนะท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งภาชนะและอุปกรณ์ในการจัดเก็บของเสียประกอบด้วย 

♦ ภาชนะส าหรับวัดปริมาตรของเสีย: ใช้กระบอกตวงขนาด 250 มิลลิลิตร หรือบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร หรือ 5 
ลิตรแล้วแต่ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน ซึ่งการท่ีจะใช้กระบอกตวงท่ีเป็นพลาสติก PE/PPหรือ กระบอกตวงแก้ว ก็ข้ึนอยู่กับ
ประเภทของของเสียท่ีจัดแยกไว้ เพราะหากเป็นของเสียชนิดท่ีเป็นกรดควรที่จะใช้กระบอกตวงแก้ว หรือเป็นเบสควรใช้ PE
หรือ PP เป็นต้น  

♦ ภาชนะส าหรับจัดเก็บของเสีย: ภาชนะซึ่งใช้ในการจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ควรเป็นถังหรือ
แกลลอนมีช่องกว้างพอควร และมีฝาปิดชนิดหมุนเกลียว ซึ่งปิดได้สนิท ขนาดประมาณ 5 ลิตร 20 ลิตร หรือขนาดตาม
ความเหมาะสมท่ีมีหูหิ้วหรือมือจับเพื่อให้สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก และควรท าด้วยภาชนะท่ีเหมาะสมส าหรับ
ของเสียแต่ละประเภท ซ่ึงแสดงไว้ดังตารางที่ 3 
 

2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บของเสีย 
สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดเก็บของเสียจะแยกออกเป็นสามส่วนคือ สถานท่ีจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ สถานท่ี

จัดเก็บของเสียประจ าอาคารและสถานท่ีจัดเก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง 

♦ สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ: ควรเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการในบริเวณท่ีแบ่งแยกออกมา
จากส่วนท่ีปฏิบัติการ และอยู่ในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และต้องแบ่งแยกของเสียท่ีอยู่รวมกันกับของเสียชนิดอื่น
ไม่ได้ แต่ไม่ควรจะเก็บของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการในปริมาณมากเกินควร และในช่วงเวลาท่ีนานเกินควรเพราะอาจเกิด
อันตรายได้ ควรจะย้ายไปยังท่ีสถานท่ีเก็บของเสียประจ าอาคาร 

♦ สถานที่จัดเก็บของเสียประจ าอาคาร: สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียประจ าอาคาร ควรเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ชั้น
ล่างสุดของอาคาร เป็นห้องหรือสถานท่ีท่ีมีบริเวณกว้างพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและสามารถแยกของเสียท่ีอยู่ร่วมกัน
กับของเสียชนิดอื่นไม่ได้ ซ่ึงการเก็บของเสียประจ าอาคารมีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน และควรท่ีจะท าการย้ายไปยังสถานท่ี
เก็บรวบรวมของเสียส่วนกลางเพื่อท่ีจะได้น าไปบ าบัดหรือก าจัดตามวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

♦ สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง: สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียส่วนกลางต้องเป็น
สถานโรงเรือนหรือที่ท่ีมีบริเวณกว้างพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีการจัดเก็บของเสียประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและสามารถแยกการเก็บของเสียท่ีไม่สามารถเก็บรวมกับของเสียประเภทอื่นได้อย่างเหมาะสม โดยสถานท่ีเก็บ
รวบรวมของเสียส่วนกลางนี้ จะเป็นแหล่งรวมของของเสียท่ีจะน าไปบ าบัดหรือก าจัดโดยวิธีการท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดย
หน่วยงานบ าบัดของเสียกลางของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบ าบัดของเสียเฉพาะ
อย่างต่อไปซึ่งสถานท่ีในการจัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม รวมถึงปริมาณของเสียท่ีเหมาะสมส าหรับการ
จัดเก็บในภาชนะได้แสดงไว้ดัง ตารางที่ 3 
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3 การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนกันของของเสียแต่ละประเภท ซึ่งอาจท าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในกรณีท่ีเป็นสารท่ีเข้า

กันไม่ได ้จึงควรที่จะมีการติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียให้เห็นอย่างชัดเจน โดยฉลากท่ีติดบนภาชนะบรรจุ 
 
ของเสียควรมีลักษณะดังนี้ 

♦ มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน ใส่ในถุงพลาสติกป้องกันสารเคมีหกรด 

♦ ระบุหมายเลขและประเภทของของเสียตามท่ีก าหนดไว้ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่เห็นชัดเจน เขียนด้วยหมึก
ชนิดลบด้วยน้ าไม่ได้ และต้องติดให้แน่นป้องกันการลบและหลุดออก 

♦ ระบุชนิดของของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ บนฉลากท่ีติดบนภาชนะบรรจุของเสียเพื่อจัดแยก
ประเภทของของเสียชนิดน้ันให้เห็นอย่างเด่นชัด 

♦ ระบุอันตรายของของเสียบางประเภท โดยติดสัญลักษณ์ท่ีถูกต้องตามมาตรฐานสากล เช่นของเสียท่ีเป็นสารไวไฟ 
ก็ติดสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสารไวไฟ เป็นต้น 

♦ น าฉลากท้ัง 2 ส่วนใส่ในถุงพลาสติกแล้วปิดถุงให้เรียบร้อย ก่อนน า ส่วนท่ี 1 ไปติดท่ีจับด้านบนของถังและส่วนท่ี 
2 ไปติดด้านข้างของถัง 

♦ ระบุช่วงเวลาของการเก็บของเสียชนิดนั้น เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลา และแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการนั้น
ทราบเพื่อที่จะได้เก็บรวบรวมให้กับคลังเก็บของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไป 
 
 

ตัวอย่างฉลากซึ่งใช้ส าหรบัติดบนภาชนะของเสีย เป็นดังนี ้
  ส่วนที ่1 ติดด้านบนของถงั 

 
 

 
 
 

สว่นที ่1 ส ำหรบัตดิดำ้นขำ้งภำชนะใสข่องเสยี

   แหลง่ก ำเนดิของเสยี/   ชือ่

กำรทดลองทีก่อ่ใหเ้กดิของ

เสยี/ค ำส ำคญั

วนัทีเ่ร ิม่บรรจุ ชือ่หอ้งปฏบิตักิำร อำคำร

_______20 ก.ย.60_______

หอ้งป.เคมี 

1_____________________ _เครือ่งมอื7______

ของเสยีอนัตรำยทีเ่ป็นของเหลวประเภทที ่11 วนัทีห่ยดุกำรบรรจุ ชือ่หนว่ยงำน โทร:

รหสัฉลำก:
_________________ _________________ _________________

ชือ่สำรเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบของเสยี ปรมิำณ (ลติร) หมำยเหตุ ส ำหรบัผูก้รอกขอ้มูล

Cu2SO4 . 0.5 % 18

(                                   )

ส ำหรบัจนท.หอ้งปฏบิตักิำร

รวม (                                   )

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  โทร 075-673-248-51 โทรสำร 075-673-247  http:// cse.wu.ac.th

กำรทดลองเร ือ่ง กำรหำบลิลริบูลิในเลอืด

หำกมขีอ้สงสยักรุณำตดิตอ่ : ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี (CSE)

ของเสยีทีเ่ป็นไอออน

ของโลหะหนกัอืน่ๆ

L11
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 ส่วนที่ 2 ตดิดา้นข้างของถัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
การบันทึกปริมาณของเสยี 

เพื่อเก็บบันทึกปริมาณของเสียในแต่ละห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ และสามารถท่ีจะติดตามรวบรวมและหาวิธีท่ี

เหมาะสมในการจัดการของเสียเหล่านั้น จึงต้องมีการบันทึกประเภท ชนิด และปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม ตาม

แบบฟอร์มในข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวบรวมไว้แล้วในส่วนของของภาคผนวก 

ซึ่งเริ่มจากการจัดท าของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย/การทดลอง โดยของเสียท่ีได้จากกิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการทุกอย่างต้องมีการวัดปริมาณ แล้วน าของเสียนั้นลงท้ิงในภาชนะบรรจุของเสียตามประเภทท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม และให้มีการจัดส่งบันทึกรวบรวมปริมาณของเสีย และประเภท พร้อมส่งของเสียท่ีอยู่ภายในห้องปฏิบัติการไปยัง
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งของเสียไปยังคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไป 

 

การรายงานปริมาณของเสีย 

การรายงานปริมาณของเสียของทุกห้องปฏิบัติการ จะสามารถจัดท ารายงานโดยเป็นบันทึกรวบรวมปริมาณของเสีย 
ประเภท และปริมาณไปยังหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการนั้นๆ จากนั้นหัวหน้าฝ่ายรวบรวมปริมาณและของเสียในฝ่ายส่งไปยัง
คลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อรวบรวมเป็นปริมาณของเสียและด าเนินการจัดส่งไปก าจัดต่อไป 

 

 

สว่นที ่2 ส ำหรบัตดิดำ้นขำ้งภำชนะใสข่องเสยี

   แหลง่ก ำเนดิของเสยี/   ชือ่

กำรทดลองทีก่อ่ใหเ้กดิของ

เสยี/ค ำส ำคญั

วนัทีเ่ร ิม่บรรจุ ชือ่หอ้งปฏบิตักิำร อำคำร

_______20 ก.ย.60_______

หอ้งป.เคมี 

1_____________________ _เครือ่งมอื7______

ของเสยีอนัตรำยทีเ่ป็นของเหลวประเภทที ่11 วนัทีห่ยดุกำรบรรจุ ชือ่หนว่ยงำน โทร:

รหสัฉลำก:
_________________ _________________ _________________

ชือ่สำรเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบของเสยี ปรมิำณ (ลติร) หมำยเหตุ ส ำหรบัผูก้รอกขอ้มูล

Cu2SO4 . 0.5 % 18

(                                   )

ส ำหรบัจนท.หอ้งปฏบิตักิำร

รวม (                                   )

L11

ของเสยีทีเ่ป็นไอออน

ของโลหะหนกัอืน่ๆ

กำรทดลองเร ือ่ง กำรหำบลิลริบูลิในเลอืด

หำกมขีอ้สงสยักรุณำตดิตอ่ : ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี (CSE)

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  โทร 075-673-248-51 โทรสำร 075-673-247  http:// cse.wu.ac.th
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แบบฟอร์มต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง สามารถ down load ได้ที ่
       http://cse.wu.ac.th 

 
1. แบบฟอรม์ CSE-HZW-01:  แบบบันทึกข้อมูลสารเคมี และของเสียอนัตรายที่เกดิข้ึนจากการทดลอง/  
   ทดสอบ/วิจัย 
 

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ใหข้อ้มูล........................................................................................หอ้งปฏบิติัการ............................................................................................ส านักวิชา........................................................................................

เบอร์โทรติดต่อ…................................................................................e-mail address………........................................................................อาคาร.............................................................................ชั้น....................
ส่วนที ่2 ข้อมูลสารเคมีทีใ่ช้และของเสียทีเ่กิดจากแต่ละผลิตภณัฑ์หรอืการทดลอง

ชื่อการทดลอง/ทดสอบ.......................................................................................

ปฏกิิรยิาทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการทดลองทดสอบ.........................................................................................

ชื่อ ความเขม้ขน้ (mg/L) ปริมาณ (mL) ชื่อ ความเขม้ขน้ (mg/L) ปริมาณ (mL) ค่ามาตรฐาน ประเภทของเสีย

รวม รวม
หมายเหตุ: สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก http://cse.wu.ac.th

ลงชื่อ.................................................................ผู้บนัทกึ (วนัที.่....................)                       ลงชื่อ.................................................................ผู้ประสานรายวชิา/ผู้วจัิย/ผู้ท าการทดลอง (วนัที.่....................)  

สารเคมีทีใ่ช้ ของเสียทีเ่กิดขึ้น จัดกลุ่มของเสียอันตราย

แบบฟอร์ม CSE-HZW-01

ส่วนที ่1 ข้อมูลหน่วยงาน
แบบบนัทกึข้อมูลสารเคมี และของเสยีอันตรายทีเ่กิดขึ้นจากการทดลอง/ทดสอบ/วิจยั

http://cse.wu.ac.th/
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2. แบบฟอร์ม CSE-HZW-02: รายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัที่ การทดลอง/งานวิจยัเรื่อง สว่นประกอบของของเสยี ประเภทของเสยี หมายเหตุ

                 วันท่ี .............../.................../................. วันท่ี .............../.................../.................

แบบฟอร์ม CSE-HZW-02 รายการของเสียประจ ารายวิชาปฏบิตักิาร/งานวิจัย
วิชาปฎิบตักิาร/งานวิจยัเรื่อง............................................................................................

หอ้งปฏิบตักิาร/หอ้งวิจยั...................................................อาคาร..................................................................

    (                                                                   )
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสียประจ าหอ้งปฏบิติัการ      หวัหน้าฝ่าย/หวัหน้าหอ้งวิจัย
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3. แบบฟอรม์ CSE-HZW-03: แบบบนัทึกปรมิาณของเสียชนิดของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหอ้งปฏบิติัการ/หอ้งวิจัย..................................................................................................อาคาร.....................................................

วันท่ี

ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ:

ปริมาณ 

(mL)
ปริมาณ

สะสม (mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

รวม
หมายเหตุ: ถังบรรจุของเสียท าจาก PE  บรรจุของเสียไมเ่กนิ 80% ของปริมาตรบรรจุ เช่น ถังขนาด 20 ลิตร บรรจุของเสียสูงสุด 16 ลิตร หรือ 16,000 มลิลิลิตร / สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก http://cse.wu.ac.th

    ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน (วันท่ี......../........./........)                                ลงชื่อ...............................................หวัหน้าฝ่าย/หวัหน้าหอ้งวิจัย (วันท่ี......../........./........)            

L13L08-L09
ของเสียที่เป็นสารปรอท อนินท

รีย์ / อนิทรีย์
ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก

แบบฟอร์ม CSE-HZW-03  แบบบนัทกึปริมาณของเสียชนิดของเหลว 

ลงชือ่ผู้บันทึก

ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะ

หนักอืน่ ๆ

L11L01 L02 L03 L04 L05-L06 L07

ของเสียที่เป็นกรด ของเสียที่เป็นเบส ของเสียที่เป็นเกลือ
ของเสียที่ประกอบด้วย

ฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์

ของเสียที่ประกอบด้วย 

ไซยาไนด์อนินทรีย์ / อนิทรีย์
ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม

L12
ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอ

เจนต์
ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์

L10
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4. แบบฟอรม์ CSE-HZW-04: แบบบนัทึกปรมิาณของเสียชนิดของแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหอ้งปฏบิติัการ/หอ้งวิจัย..................................................................................................อาคาร.....................................................

S03

Toxic waste ขยะติดเชือ้

ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ:

ปริมาณ (Kg)
ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)

รวม

หมายเหตุ : ถงับรรจุของเสียชนิดของแขง็ ใหใ้ส่ถงุด าอย่างน้อย 2 ชั้น และใชก้ระดาษหนังสือพมิพป์บูริเวณกน้ถงุกอ่นท้ิงของเสียประเภทนี้

    ลงชื่อ.................................ผู้รายงาน (วันที.่......./........./........)                    ลงชื่อ..................................หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย (วันที.่......./........./........)            

ขวดพลาสติกขวดแกว้ เศษแกว้ Media ต่างๆcarcinogen (สารก่อมะเร็ง)

S07

ลงชื่อผู้บนัทึก

ขยะปนเปื้อนสารเคม ี

S05

แบตเตอรีแ่ละถ่านไฟฉาย ขยะติดเชื้อ ขยะปนเปื้อนสารเคม ี

แบบฟอร์ม CSE-HZW-04 แบบบนัทกึปริมาณของเสียชนิดของแข็ง

S06

แบตเตอร่ี/ถา่นไฟฉาย

วันท่ี

S02 S04
เคร่ืองแกว้อปุกรณ์ปนเปื้อนสารเคมี

ที่แตกช ารุด
Organic wasteขวดสารเคมทีี่ใชห้มดแล้ว

S01
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5. แบบฟอรม์ CSE-HZW-05: รายงานปรมิาณของเสียประจ าหอ้งปฏิบตัิการ/ห้องวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหอ้งปฏบิติัการ.........................................................หลักสูตร...........................................................ฝ่าย.......................................................
เบอร์โทรติดต่อ…...........................................e-mail address………........................................อาคาร..........................................ชั้น...............

             ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว…................................................................................ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสียประจ า
         หอ้งปฏบิติัการ/หอ้งวิจัย………..........................................หลักสูตร................................................. ฝ่าย................................................
        ขอแจ้งขอ้มูลของเสียอนัตรายท่ีเกดิขึ้นรายเดือนจากกจิกรรมภายในหอ้งปฏบิติัการ ดังมีรายละเอยีดต่อไปนี้

รหสัของเสีย ปรมิาณ หน่วย หมายเหตุ
L01 ของเสียท่ีเปน็กรด ลิตร
L02 ของเสียท่ีเปน็เบส ลิตร
L03 ของเสียท่ีเปน็เกลือ ลิตร
L04 ของเสียท่ีประกอบไปด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ ลิตร

L05-06 ของเสียท่ีประกอบไปด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์/อนิทรีย์ ลิตร
L07 ของเสียท่ีประกอบไปด้วยโครเมียม ลิตร

L08-09 ของเสียท่ีเปน็สารปรอทอนินทรีย์/อนิทรีย์ ลิตร
L10 ของเสียท่ีเปน็สารอาร์เซนิก ลิตร
L11 ของเสียท่ีเปน็ไอออนของโลหะหนักอืน่ ๆ ลิตร
L12 ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ ลิตร
L13 ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ ลิตร
L14 ของเสียท่ีเผาไหม้ได้ ลิตร
L15 ของเสียท่ีเปน็น้ ามัน ลิตร
L16 ของเสียท่ีเปน็ฮาโลเจน ลิตร
L17 ของเสียท่ีเปน็ของเหลวอนิทรีย์ท่ีประกอบด้วยน้ า ลิตร
L18 ของเสียท่ีเปน็สารไวไฟ ลิตร
L19 ของเสียท่ีมีสารท่ีท าใหภ้าพคงตัว ลิตร
L20 ของเสียท่ีเปน็สารระเบดิได้ ลิตร
L21 ของเสียท่ีเปน็สารกมัมันตรังสี ลิตร
L22 ของเสียท่ีมีจุลินทรีย์ ลิตร
L23 ของเสีย EtBr ชนิดของเหลว ลิตร

รหสัของเสีย ปรมิาณ หน่วย หมายเหตุ
S01 ขวดสารเคมีท่ีใชห้มดแล้ว      - ขวดแกว้ กโิลกรัม

กโิลกรัม
S02 เคร่ืองแกว้และขวดสารเคมีท่ีแตก กโิลกรัม
S03 Toxic Waste กโิลกรัม
S04 Organic Waste กโิลกรัม
S05 ขยะปนเปื้อนสารเคมี กโิลกรัม
S06 กโิลกรัม
S07 กโิลกรัม

 ของเสีย EtBr ชนิดของแขง็ กโิลกรัม

                 วันท่ี .............../.................../................. วันท่ี .............../.................../.................

ประเภทของเสีย

ของเสียทีเ่ปน็ของแข็ง 

ประเภทของเสีย

                 (                                                               )       (                                                                   )

ขยะติดเชื้อ
แบตเตอร่ี/ถา่นไฟฉาย

แบบฟอร์ม CSE-HZW-05

รายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏบิตักิาร/ห้องวจิัย
ประจ าภาคการศึกษาที่......................................ปกีารศึกษา..................................................

ข้อมูลหน่วยงาน : ....................................................................................มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสียประจ าหอ้งปฏบิติัการ          หวัหน้าฝ่าย/หวัหน้าหอ้งวิจัย

                      - ขวดพลาสติก
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6. แบบฟอรม์ CSE-HZW-06: แบบบนัทึก Stock ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง ศูนย์เครือ่งมอืฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประภทของเสีย :……………………………………………….

ล าดบั วันทีร่ับของเสยี ฝ่ายทีส่ง่ สว่นประกอบของเสยีปริมาณรับเข้า (ลติร)ปริมาณสะสม (ลติร) หมายเหตุ

แบบฟอร์ม  CSE-HZW-06 :  แบบบันทึก Stock ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง
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7. แบบฟอรม์ CSE-HZW-07: ข้อมูลปริมาณของเสียที่จดัเก็บในคลังของเสียกลาง ศนูย์เครื่องมือฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัของเสยี ปริมาณ ลติร
L01 ของเสียทีเ่ป็นกรด ลิตร
L02 ของเสียทีเ่ป็นเบส ลิตร
L02 ของเสียทีเ่ป็นเกลือ ลิตร
L04 ของเสียทีม่ฟีอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ ลิตร

L05-06 ของเสียทีม่ไีซยาไนด์อนินทรีย์/อนิทรีย์ ลิตร
L07 ของเสียทีม่โีครเมยีม ลิตร

L08-09 ของเสียทีเ่ป็นสารปรอทอนินทรีย์/อนิทรีย์ ลิตร
L10 ของเสียทีเ่ป็นสารอาร์เซนิก ลิตร
L11 ของเสียทีเ่ป็นไอออนของโลหะหนัก ลิตร
L12 ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ ลิตร
L13 ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ ลิตร
L14 ของเสียทีเ่ผาไหมไ้ด้ ลิตร
L15 ของเสียทีเ่ป็นน้ ามนั ลิตร
L16 ของเสียทีเ่ป็นฮาโลเจน ลิตร
L17 ของเหลวอนิทรีย์ทีป่ระกอบด้วยน้ า ลิตร
L18 ของเสียทีเ่ป็นสารไวไฟ ลิตร
L19 ของเสียทีม่สีารทีท่ าให้ภาพคงตัว ลิตร
L20 ของเสียทีเ่ป็นสารระเบิดได้ ลิตร
L21 ของเสียทีเ่ป็นสารกมัมนัตรังสี ลิตร
L22 ของเสียทีม่จีุลินทรีย์ ลิตร
L23 ของเสียจาก EtBr ชนิดของเหลว ลิตร

รวม

รหสัของเสยี ปริมาณ กิโลกรัม

S01 ขวดสารเคมทีีใ่ช้หมดแล้ว - ขวดแกว้ กโิลกรัม
กโิลกรัม

S02 เคร่ืองแกว้และขวดสารเคมทีีแ่ตก กโิลกรัม
S03 Toxic Waste กโิลกรัม
S04 Organic Waste กโิลกรัม
S05 ขยะปนเปือ้นสารเคมี กโิลกรัม
S06 กโิลกรัม
S07 กโิลกรัม
 ของเสียจาก EtBr ชนิดของแข็ง กโิลกรัม

รวม

ลงชื่อ.....................................ผู้ดูแลคลังของเสีย    ลงชื่อ....................................ผู้อ านวยการศูนย์เคร่ืองมอืฯ

แบบฟอร์ม CSE-HZW-07

ข้อมูลปริมาณของเสียทีจั่ดเก็บในคลังของเสียกลาง ศูนยเ์ครือ่งมือฯ

ประเภทของเสยี

ของเสยีทีเ่ปน็ของแข็ง
ประเภทของเสยี

ขยะติดเชื้อ
แบตเตอร่ี/ถ่านไฟฉาย

                      - ขวดพลาสติก

ภาคการศึกษาที ่............./....................................      สถานภาพ ณ วันที ่......../............/.................
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ข้อปฏิบัติทั่วไปเมื่อต้องท างานกับจุลินทรีย์ 
1. สวมเสื้อกาวน์ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
2. ล้างมือก่อนและหลังท างานกับเชื้อจุลินทรีย์ทุกครั้ง โดยล้างด้วยสบู่ธรรมดาและตามด้วยน้ ายาท่ีมีคุณสมบัติเป็น

disinfectant เมื่อท างานกับจุลินทรีย์ก่อโรค ในบางกรณีจ าเป็นต้องสวมถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน หรือสวมแว่นตา
หรือหน้ากากขณะปฏิบัติงาน 

3. ท าความสะอาดบริเวณท่ีท างานกับจุลินทรีย์ โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อหรือ 70% แอลกอฮอล์ เช็ดก่อนและหลังท างานทุกครั้ง  
โดยบริเวณที่ท างานควรมีเฉพาะของใช้ที่ใช้ในการท างานเท่านั้น 

4. ห้ามรับประทานอาหาร ด่ืมน้ า สูบบุหรี่ ในระหว่างท างานเกี่ยวกับจุลินทรีย์โดยเด็ดขาด 
5. เก็บขยะหรือสิ่งของที่ต้องการทิ้งและท่ีสัมผัสกับจุลินทรีย์ลงในภาชนะที่ก าหนด เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
6. รู้จักเทคนิคและวิธีการที่ต้องใช้ในทางจุลชวีวทิยาท่ีถูกต้องเพือ่ใหส้ามารถปฏิบัติงานกับเชื้อจุลนิทรีย์ได้อยา่งปลอดภยั  

เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ปากสัมผัสเมื่อมีการใช้ปิเปต เทคนิคการท าให้ปราศจากเชื้อการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเก็บ
รักษาเชื้อจุลินทรีย์ และการจัดการกับของเสียที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์และอุปกรณ์ท่ีใช้งานแล้วกับจุลินทรีย์ 

7. ในกรณีที่มีการท าเชื้อจุลินทรีย์หกหรือตกหล่น ให้รีบท าความสะอาด โดยการเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทันที เพื่อป้องกัน 
การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ 

8. ควรทราบระดับอันตรายหรือ bio-safety level ของห้องปฏิบัติการที่ใช้อยู่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด 

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอาจได้รับเชื้อจุลชีพ ซ่ึงมีในเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ สารคัดหลั่ง  และสิ่งส่งตรวจอื่นๆ 
ในขณะปฏิบัติงานได้ 3 ทาง คือ 
- จากการเกิดอุบัติเหตุ  ถูกเข็มหรือของมีคมท่ิมแทง  

- จากการมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสกับเลือดหรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ 

- ติดต่อผ่านทางเผื่อเมือก 

 

หลักการป้องกันการติดเช้ือระหว่างปฏิบัติงาน 

1. หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ คือ มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน และปฏิบัติตามด้วยความ
รอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ของแหลมมีคม 

2. การมีสุขาภิบาลและสุขอนามัยท่ีดี คือ การค านึงถึง Aseptic technique ต่างๆ การล้างมือท่ีถูกต้อง การจัด
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีสุขลักษณะอนามัยท่ีดี มีความสะอาด รวมท้ังการท าลายเชื้อ (Disinfection) 
ท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) และการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานด้านจุลชีววิทยา 
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3. การใช้เครื่องมือป้องกันท่ีเหมาะสม เช่น ถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก เสื้อคลุม หมวก แว่นตา ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น 
การใช้เครื่องป้องกันจะท าให้ลดความเสี่ยงจากการท่ีร่างกายและเยื่อบุต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสกับเลือด น้ าเหลือง 
หรือสิ่งส่งตรวจโดยตรง 

ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีพ 

- สวมเสื้อคลุมกันเปื้อน (Laboratory coat, Gown) ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และไม่สวมเสื้อคลุมกันเปื้อนออกนอก
บริเวณห้องปฏิบัติงาน 

- สวมถุงมือทุกครั้ง ในข้ันตอนการทดสอบท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุท่ีจุลชีพจะเข้ากระแสเลือดได้โดยตรง เวลาถอดถุงมือ
ต้องระวังการปนเปื้อน  

- ห้ามใช้ปากดูด หรือเป่าน้ าจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ให้ใช้ pipette aid แทนเสมอ 
- ไม่รับประทานอาหาร เก็บอาหาร หรือใช้เครื่องส าอางบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
- หลีกเลี่ยงวิธีการทดลองท่ีจะก่อให้เกิดสภาพฟุ้งกระจายของจุลชีพ ถ้าจ าเป็นต้องท าให้ควรท าในตู้ปลอดเชื้อ 

(Larminar flow) 
- สวมแว่นตานิรภัย หรืออุปกรณ์ ป้องกันอันตรายต่างๆ หากการทดลองนั้นอาจเกิดการกระเด็นของวัตถุ หรือ

สารอันตรายเข้าตาได้ง่าย 
- รักษาห้องปฏิบัติการให้สะอาดเป็นระเบียบ เก็บของไว้ในห้องเฉพาะสิ่งท่ีต้องใช้ในการทดลอง 
- ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อบนพื้นโต๊ะปฏิบัติการอย่างน้อยวันละครั้ง ด้วย 2% Lysol หรือ 5% Sodium 

hypochlorite solution  
- ไม่ควรเปิดประตูห้องปฏิบัติการทิ้งไว้ ไม่น าเด็ก และสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณท างาน 
- ผู้ท างานเก่ียวกับจุลชีพอันตรายควรได้รับภูมิคุ้มกันแล้ว 
- ภาชนะและวัสดุท่ีปนเปื้อนแล้วต้องท าลายเชื้อก่อนท้ิง หรือก่อนส่งล้าง โดยบรรจุภาชนะปิดสนิท น าไปฆ่าเชื้อ

หรือเผาตามความเหมาะสม 
- ล้างมือทุกครั้งเมื่อท าการทดลองเสร็จ และก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
- เครื่องมอืส าหรับปั่น (Centrifuge) เพื่อให้ของเหลวตกตะกอนควรเป็นชนิดมีฝาปิด (safety cup) และภาชนะ 

หรือ หลอดทดลองที่ใช้ใส่ของเหลวต้องมีฝาปิดเสมอ 
- มีการก าจัดหนู หรือแมลงสาบ มด และสัตว์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
- รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีท่ีเกิดการหกเปื้อนของจุลชีพอันตราย ฆ่าเชื้อบริเวณนั้น บันทึกอุบัติเหตุ การแก้ไข 

ติดตามอาการผู้ปฏิบัติงาน หรือให้การป้องกันรักษาสภาพความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
- หัวหน้างานต้องแนะน าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงการป้องกันอันตราย อันเกิดจากการปฏิบัติงาน จัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้ออันตราย และดูแลให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามข้อก าหนด ในการก าจัดหรือท าลายสิ่ง
ส่งตรวจติดเชื้อ 
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การจัดการตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

1. อาหารเลี้ยงเชื้อ เลือด อุจจาระ สารคัดหลั่ง และสิ่งส่งตรวจอื่นๆ โดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าร้อน (Autoclave) 
121๐C, ความดัน 15 ปอนด์/นาที, 15 นาที หรือแช่ในน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตามความเหมาะสม เช่น 0.5% 
Sodium hypochlorite solution หรือ 2% Lysol นาน 1 ชั่วโมง การท้ิงชนิดของเหลวท่ีผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ
ด้วยแล้วให้เทท้ิงท่อน้ าโดยเปิดน้ าตามมากๆ  ส่วนชนิดวุ้นท่ีผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ ปล่อยให้เย็นเทลงในถุงพลาสติก 
ปิดปากถุงแล้วทิ้งเป็นขยะท่ัวไป 

2. เข็มเจาะเลือด หลอด capillary ใบมีด ของมีคมต่างๆ ควรทิ้งลงในกระป๋อง ท่ีห้องปฏิบัติการจัดไว้ให้ เพื่อน าไป
ท าลายต่อไป 

3. ซากสัตว์ทดลอง หัวสุนัข (ทดสอบพิษสุนัขบ้า) และอวัยวะอื่นๆ ให้นึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ าร้อน (Autoclave) และ
น าไปเผาด้วยเตาเผาท่ีเหมาะสม (อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1,000 ๐C ) หรือขุดหลุมฝังความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
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 สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ท่ีถูกน ามาเพาะเลี้ยงในท่ีกักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ ซึ่งมนุษย์น ามาใช้เพื่อประโยชน์
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะต้องปฏิบัติการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอนและงาน
ผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธร รม 
มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 

จรรยาบรรณการใช้สัตว ์(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
 1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยใช้สัตว์เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์
และจ าเป็นสูงสุด และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมเท่า 
 2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงาน โดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด 
 3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันมนุษย์ 
 5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 

ข้อปฏบิัตทิั่วไปในการปฏิบัตงิานกับสัตวท์ดลอง 
 1. ในการปฏิบัติการกับสัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องยึดจรรยาบรรณการใช้สัตว์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในข้ันตอนต่างๆ ของการปฏิบัติการทดลอง ตลอดจนความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสัตว์ท่ีใช้
และการดูแล 
 3. นักศึกษาต้องสวมเสื้อกาวน์ปฏิบัติการ รวมถึงผ้าปิดจมูก ผ้าคลุมผม เพื่อเป็นการป้องกันระหว่างปฏิบัติงาน 
 4. ล้างมือก่อนและหลังการจับสัตว์ และทุกครั้งก่อนออกจากห้องเลี้ยงสัตว์ 
 5. ผู้ปฏิบัติงานในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ต้องระวังไม่ให้สัตว์หลุดลอดออกไปจากกรง กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีการ
หลุดลอดออกไปต้องก าจัดและท าลายสัตว์นั้นทันที 
 6. นักศึกษาต้องเก็บและท าความสะอาดรวมท้ังขจัดการปนเปื้อนท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปฏิบัติงานบนพื้นท่ีต่างๆ 
หรือบริเวณท่ีท าของหกหรือวัสดุตกหล่นไว้ในห้องเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 7. นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ ทดลองในสัตว์จนเสร็จสิ้น ให้ความเอาใจใส่สัตว์ทดลอง 
ต้องดูแลรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา 
 8. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องเปลี่ยนวัสดุรองนอนในกรงเลี้ยงสัตว์เพื่อท าให้สัตว์มีสภาพแวดล้อมและ
สุขลักษณะท่ีดี กดกลิ่นในห้องเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการทิ้งขยะมูลสัตว์และวัสดุไม่ใช่อื่นๆ โดยเก็บรวบรวมให้มิดชิด 
 9. ห้ามไม่ให้ผู้มีสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยก่อให้เกิดการติดเชื้อโรคไปสู่สัตว์หรือร่างกายอยู่ในสภาวะท่ีติดโรคได้ง่ายเข้า
ปฏิบัติงานในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
 10. ห้ามบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ รวมท้ังห้ามเก็บอาหารของมนุษย์ไว้ในห้องสัตว์ทดลอง 
 11. ห้ามน าเด็กมาเล่นหรือผู้ที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องมาในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองในปฏิบัติการ 
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 12. ห้ามท าปฏิบัติการอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาต 
 13. ห้ามปฏิบัติการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดการทารุณสัตว์ 
 14. ห้ามน าสัตว์ทดลองออกนอกบริเวณที่ก าหนด 
 15. ห้ามน าสารอันตราย เช่น สารเคมีไวไฟ สารระเหยที่เป็นอันตรายเข้ามาในพื้นท่ี ในกรณีของสารที่เตรียมมาเพื่อ
ท าการทดลองในสัตว์ให้น าออกไปในทันทีท่ีใช้เสร็จสิ้นในแต่ละวัน  

การจัดการทั่วไปเก่ียวกับสัตว์ทดลอง 
  1. หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict hygienic conventional หรือ 
Specified pathogen free หรือ germ free ระบบใดระบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันติดเชื้อ 
  2. หน่วยงานเลี้ยงสัตว์มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านสัตว์ทดลอง 
  3. หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ควรมีข้อมูลแหล่งท่ีมาของสัตว์ทดลอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ การป้องกันสัตว์ติด
เชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์ตายอย่างสงบในกรณีที่จ าเป็น 
  4. หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องก าจัดสัตว์ทุกชนิดด้วยวิธีเผาเท่านั้น ไม่ใช้วิธีอื่น และต้องก าจัดขยะปฏิกูลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
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6.1  ข้อปฏบิัติเมือ่เกิดอบุัติเหต ุ
 - รายงานถึงการเกิดอุบัตเิหต ุหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนต่ออาจารย์ประจ าปฏิบัติการในทันที 
6.2  ข้อปฏบิัติเมือ่ถูกแกว้บาด 
 - พยายามเขี่ยเศษแก้วท่ีมองเห็นชัดเจนออกจากบริเวณบาดแผล 
 - ห้ามเลือดโดยใช้น้ าแข็งประคบ กดท่ีเส้นเลือด หรอืรัดบรเิวณเส้นเลอืดที่น าไปสู่บาดแผล 
 - ท าความสะอาดบาดแผลและใส่ยา ปิดบาดแผลให้มิดชิด 
 - หากแผลใหญ่หรอืเลือดไหลไม่หยุด ให้พบแพทย์โดยเรว็ 
6.3  ข้อปฏบิัติเมือ่ถูกของรอ้น 
 - แช่น้ าเย็นหรอืปิดแผลดว้ยผา้ชุดน้ าจนหายอาการปวดแสบปวดร้อน 
 - ทายาขี้ผึ้งส าหรับไฟไหม้ และน้ ารอ้นลวก 
 - หากแผลใหญ่หรอืเลือดไหลไม่หยุด ให้พบแพทย์โดยเรว็ 
6.4  ข้อปฏบิัติเมือ่สารเคมหีกรดผิวหนัง 
 - ถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกโดยเร็ว 
 - เช็ดหรือซับสารเคมีท่ีหกรดออกให้มากท่ีสุดโดยเร็ว 
 - กรณีสารละลายน้ าแต่ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ า ล้างบริเวณที่สารหกรดด้วยน้ าไหลปริมาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย  
 15 นาที หรือจนแน่ใจว่าช าระล้างสารออกหมดแล้ว หากสารไม่ละลายน้ าให้ล้างด้วยสบู่ 
 - หากทราบว่าสารท่ีหกรดคืออะไร ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละสารตามข้อมูลใน MSDS ใน 
  กรณีที่รุนแรงควรพบแพทย์ทันที 
6.5  ข้อปฏบิัติเมือ่สารเคมีกระเด็นเข้าตา 
 - ล้างตาทันที โดยใช้อ่างลา้งตาฉุกเฉิน (Eye wash) หรือด้วยน้ าไหลปริมาณมาก อย่างน้อย 20 นาที หรือจนแน่ใจ 
  ว่าช าระสารออกหมดแลว้ 
 - รีบพบแพทย์ทันที 
6.6  ข้อปฏบิัติเมือ่กลืนกินสารเคมี 
 - ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ MSDS อย่างเคร่งครัด 
 - การกลืนกินสารทุกรูปแบบต้องน าส่งแพทย์ทันที 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล 
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7.1  ข้อปฏบิัติเมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 - ตั้งสติและประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว 
 - หากสามารถดับไฟด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย ให้ท าทันที 
 - ใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิง 
 - หากไม่สามารถดับไฟได้ด้วยตนเอง กดสัญญาณเตือนไฟไหม้ แจ้งเพื่อนรว่มงานและเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 
7.2  วิธีการดบัไฟ 
 - ระบุต้นตอของไฟ 
 - ปิดเมนสวิตซ์ไฟฟา้ ปิดวาลว์ถังแก๊สหรือท่อแก๊ส เคลื่อนย้ายเชือ้เพลิงออกห่างจากบรเิวณไฟไหม้ 
 - ดับไฟโดยใช้เครือ่งดังเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของไฟ 
 - หากไฟไหม้บนรา่งกายใหน้อนราบแลว้กลิง้ไปมาบนพืน้หอ้งและช่วยกันเอาผ้าเปยีกหรอืผา้หนาๆ คลมุ อย่าวิ่ง 
 - หากไม่แน่ใจว่าจะดับไฟได้ดว้ยตนเองได้อย่างปลอดภัย อย่าท า 
7.3  การใช้ถังดบัเพลิง (Fire Extinguishers) 
 - ดูต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนผัง 
 - หันหน้าเข้าหากองไฟและยนืห่างจากไฟประมาณ 6-8 ฟตุ 
 - บิดและดึงสลักท่ีถังดับเพลิงออก 
 - จับปลายสายหรอืหันหวัฉีด ชี้ไปฐานของไฟ 
 - กดคันบีบลงให้สุด 
 - ส่ายหัวฉีด จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5  วิธีการใช้ถังดับเพลิง 

แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
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7.4  วิธีการหนีไฟ 
 - เมื่อได้ยินสัญญาณเตอืนไฟไหม้ ต้องรีบปิดเมนสวิตท์ไฟฟา้ ปิดวาลว์ถังแก๊สหรือท่อแก๊ส 
 - เดินออกจากอาคารตามเส้นทางท่ีมีป้ายบอกทางหนีไฟอยา่งรวดเรว็ อย่าหว่งเก็บสมบัติส่วนตวั 
 - ห้ามใช้ลิฟท์โดยสารเด็ดขาด 
 - พบผ้าขนหนูท่ีชุบน้ าใหชุ้่มติดมือไว้เพื่อปิดตา-จมูกเพื่อลดการระคายเคืองจาควันไฟ 
 - ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต่ าไว้ และใช้ผ้าชุบน้ าปิดจมูกเพือ่ปอ้งกันการส าลักควนัไฟ 
 - เดินไปยังด้านล่างของอาคารให้เรว็ท่ีสุด แจ้งชื่อกับอาจารย์เพือ่ตรวจสอบจ านวนคน 
 - ห้ามกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะไดร้ับอนญุาตจากผูร้ับผิดชอบ 
7.5  ประเภทของเพลิง 
 เพลิงประเภท A หมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสตกิยาง 
  เพลิงประเภท B หมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากก๊าซ ของเหลวตดิไฟ ไขและน้ ามันต่างๆ 
  เพลิงประเภท C หมายถึง เพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรอืวัตถุท่ีมีกระแสไฟฟ้า 
  เพลิงประเภท D หมายถึง เพลิงที่เกิดกับการเผาไหม้โลหะบางอย่างที่ตัวมันเองติดไฟได 

7.6  ประเภทของถังดบัเพลงิ 
 7.6.1. เครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมี (Dry Chemical Powder) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด ABC และ BC 
  - ชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ สามารถดับเพลิงได้ท้ัง 3 ประเภท คือ A B และ C  
  กล่าวคือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา ได้แก่ ไม้ ผ้า พลาสติก กระดาษ เป็นต้น เพลิงที่เกิดจากก๊าซ  
  ของเหลวติดไฟ ไข และน้ ามันต่างๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  - ชนิดผงเคมีแห้ง BC เป็นเครื่องดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงประเภท B และ C เท่านั้น  
  กล่าวคือ เพลิงท่ีเกิดจากก๊าซ ของเหลวติดไฟ น้ ามันต่างๆ และเพลิงท่ีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่สามารถ  
  ดับเพลิงประเภท A 
 7.6.2 เครื่องดับเพลิงประเภทน้ า (Water) เป็นเครือ่งดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลงิประเภท A  
  หรือเชือ้เพลิงทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถดับเพลิงประเภทอื่นๆ ได้ 
 7.6.3 เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม (Foam) เป็นเครื่องดับเพลิงท่ีบรรจุด้วยน้ าผสมกับสารเคมี AFFF ท่ีม ี
  ความดันสูง ใช้ส าหรับเพลิงประเภท A และ B ไม่เหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีส่วนประกอบของน้ าท่ี 
  เป็นสื่อทางไฟฟ้า 
 7.6.4 เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon) เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon 1211)  
  เป็นเครือ่งดับเพลิงที่เหมาะส าหรับการดับเพลิงทั้ง 3 ประเภท คือ A B และ C เวลาฉีดจะไม่มีสารตกค้าง  
  เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงหรือละเอียด เช่น อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 
 7.6.5 เครื่องดับเพลิงประเภทก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นเครือ่งดับเพลิงที่บรรจ ุ
  ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดค์วามดันสูง เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท B และ C 
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7.7   หลักการจัดเตรียมถังดบัเพลิง อปุกรณ์ดบัเพลิง 
 - จัดวางติดตั้งให้สามารถหยิบใช้ได้ทันที เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
 - ต้องมีเครื่องหมายแสดงท่ีตั้งอย่างชัดเจน บริเวณที่ติดตั้งจะต้องไม่มีการวางของขวางทางเข้าไปหยิบใช้ ไม่อยู่ในท่ี 
  ลับตา ต้องมีแผนผังที่ตั้ง 
 - ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐานสากล 
 - ต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถดับไฟเบื้องต้นไม่ให้ลุกลามต่อไปได้ 
 - ต้องมีการตรวจสอบ ดูแล รักษาให้ใช้งาน ได้เสมอ ไม่หมดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ เปลี่ยนน้ ายาเมื่อหมดอายุใช้งาน 
 - ต้องมีการฝึกอบรมวิธีใช้งานให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง  

7.8  ข้อปฏบิัติเพื่อป้องกันอบุัติเหตุจากไฟไหม้ 
 - อย่าวางวัสดุติดไฟง่ายใกล้แหล่งก าเนิดไฟ 
 - อย่าวางของเกะกะบริเวณทางเดินและบริเวณรอบระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟ 
 - อย่าเก็บสารเคมี ตัวท าละลาย และก๊าซไวไฟในปริมาณมากเกินความจ าเป็น 
 - จัดหาเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมไว้ประจ าห้องปฏิบัติการ ติดตั้งในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และหมั่นตรวจสภาพอยู่เสมอ 
 - ห้ามเปิดเครื่องมือท่ีใช้ความร้อนโดยไม่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หรือท้ิงไว้โดยไม่ดูแล 
 - หมั่นตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดหรือไม่อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ท่ีมีมอเตอร์หมุน 
 - ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีไม่ได้ใช้งาน และดึงปลั๊กไฟออก 
 - ถ้าจ าเป็นต้องใช้ตลับต่อสายไฟ ให้ใช้ชนิดท่ีมีฟิวส์ส าหรับตัดไฟเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน 10 Amp 
 - อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินก าลังที่ปลั๊กสายไฟหรือตลับต่อไฟฟ้าจะรับได้ (ไม่เกิน 1000 watt / 1 เต้าเสียบ) 
 - อย่าใช้ปลายสายไฟที่ปราศจากปลั๊กเสียบโดยเด็ดขาด 
 - หากอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดเสียหายให้แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ ห้ามท าการดัดแปลงหรือซ่อมแซมด้วยตนเอง 
 - วางอุปกรณ์ท่ีแผ่รังสีความร้อนได้ เช่น ตู้อบ ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี 
 - ไม่ควรตั้งเตาไฟฟ้าใกล้สารไวไฟ และอย่าน าวัสดุติดไฟง่าย เช่น ผ้า พลาสติก ไว้ในบริเวณใกล้เคียง 
 - ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานกับสารไวไฟ และดูแลเอาใจใส่ในการท้ิงสารดังกล่าว 
 - ให้ท าการปฏิบัติการท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การใช้ตัวท าละลายไวไฟ นักศึกษาต้องปรึกษาต่อ

อาจารย์ประจ าปฏิบัติการ 

7.9  ข้อปฏบิัติเมือ่มีการใช้ความรอ้น 
 - หากในการทดลองมีการใช้เตาไฟฟ้า ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีสิ่งต่างๆ วางอยู่ใกล้กับต าแหน่งของเตา

ไฟฟ้า และควรมีแผ่นเซรามิคหรือแผ่นรองกันความร้อนรองเตาไฟฟ้า 
 - การจับเครื่องแก้วท่ีร้อนควรใช้ปากคีบหรือใช้ถุงมือทนความร้อนในการเคลื่อนย้ายภาชนะดังกล่าว 
 - ห้ามนักศึกษาวางเครื่องแก้วหรืออุปกรณ์ท่ีร้อนลงบนโต๊ะปฏิบัติการโดยตรง ให้วางลงบนแผ่นรองกันความร้อน 

เช่น แผ่นเซรามิคเสมอ 
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7.10  เพลิงไหม้และอันตรายจากไฟฟา้ 
 อัคคีภัยท่ีเกิดจากไฟฟ้ามีสาเหตุจาก 2 ประการ คือ ประกายไฟและความร้อนท่ีสูงผิดปกติ ดังนั้นการป้องกันไฟไหม้
ท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าจึงตอ้งระมัดระวังไม่ใหเ้กิดปัจจัยเสีย่งดังต่อไปน้ี 

- ประกายไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร 

- หัวต่อหรือหวัข้ัวสายไฟหลวมจึงเกิดการเดินของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอ 

- การเกิดประกายไฟ (spark) จากการเดินไม่เรยีบของกระแสไฟ 

- การใช้ขนาดฟวิส์ไม่ถูกต้อง ขนาดไม่เหมาะสม หรอืใช้สวิทซ์ตัดไฟอัตโนมัติไม่เหมาะสม 

- กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครือ่งใช้ไฟฟ้ามากเกินไป 

- มอเตอร์ท างานเกินก าลัง 

- ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปในเต้าเสียบเดียวกัน 

- แรงดันไฟฟ้าท่ีข้ัวมอเตอร์ไฟฟ้าต่ าเกินไป 

- สายไฟช ารุดหรอืมีอายุใช้งานมานาน 
 อันตรายจากไฟฟ้าดูดเกิดจากร่างกายไปแตะต้องหรือต่อเชื่อมกับวงจรไฟฟ้าท าให้มีกระแส ไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่
ร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในระดับต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ความสมัพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าและปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายตอ่กระแสไฟฟา้ 

ปรมิาณกระแสไฟฟ้า 
(มิลลิแอมแปร์) 

อาการ 

ต่ ากวา่ 0.5 ยังไม่มีผล ไม่รู้สึก 
0.5 – 2 กระตุกเล็กน้อย 
2 – 8 กระทบกระเทอืนตอ่ระบบประสาท กล้ามเนื้อหดตวั เกิดอาการกระตุกปานกลาง แตไ่ม่ถึง

ข้ันอันตราย 
8 – 20 กระทบกระเทือนต่อระบบประสาท เจ็บปวด กล้ามเนื้อเกร็งหดตัวอย่างรุนแรง 
20 – 50 กระทบกระเทอืนตอ่ระบบประสาท กล้ามเนื้อเกร็งหดตวัอย่างรุนแรง ท าให้ปอดท างาน

ผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงในสมอง มีโอกาสเสียชีวิตในเวลา 2-3 นาท ี
50 – 100 กระทบกระเทอืนตอ่ระบบประสาท หวัใจเต้นผิดปกติ หวัใจเต้นออ่นหรอืเต้นถ่ีรวั เกดิการ

เปลี่ยนแปลงในสมอง มีโอกาสเสียชีวิตในเวลา 2-3 นาท ี
สูงกว่า 100 หัวใจหยุดเต้น ผิวหนังไหมอ้ย่างรุนแรง กล้ามเนื้อไม่ท างาน 
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7.11  ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 7.11.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้าและตรวจจุดต่อสายไฟฟ้า โดยเฉพาะอุปกรณท่ี์เคลื่อนท่ีได้ควรตรวจสอบบริเวณจุดข้อ
ต่อขั้วที่ติดอุปกรณ์ ถ้าช ารุดต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

 7.11.2 ดวงโคมไฟฟ้าต้องมีท่ีครอบป้องกันหลอดไฟ 
 7.11.3 การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ควรให้ช่างไฟฟ้าหรือผู้มีความช านาญเป็นผู้ด าเนิน ไม่ควรด าเนินการเอง
หากไม่มีความรู ้

 7.11.4 ห้ามจับสายไฟขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 
 7.11.5 ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียก 
 7.11.6 ไม่ควรเกินเหยียบสายไฟฟ้า หรือเข็นรถท่ีมีน้ าหนักมากผ่าน 
 7.11.7 อย่าแขวนสายไฟฟ้าบนของมีคม 
 7.11.8 การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า ควรมีสายต่อลงสู่ดิน (สายกราวด์) 
 7.11.9 การใช้มอเตอร์ หม้อแปลง ควรมีผู้รับผิดชอบในการเปิดปิดใช้งาน 
 7.11.10 ควรมีป้ายติดแสดงในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างชัดเจน 
 7.11.11 ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับอุปกรณ์ควรแจ้งผู้รับผิดชอบทราบทันที และห้ามใช้งานต่อ 
 7.11.12 ห้ามปลดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าออก ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญ 
 7.11.13 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรปิดสวิทซ์ และต้องแน่ใจว่าสวิทซ์ได้ปิดลงแล้ว 
 7.11.14 อุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ควรหมั่นท าความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 
 7.11.15 ห้ามห่อหุ้มโคมไฟด้วยกระดาษ ผ้า หรือวัสดุท่ีติดไฟได้ง่าย 
 7.11.16 ห้ามน าสารไวไฟ หรือสารลุกติดไฟง่ายเข้าใกล้สวิทซ์ไฟฟ้า 
 7.11.17 หม่ันตรวจสอบฉนวนหุ้มอุปกรณ์อยู่เสมอ ในบริเวณที่อาจสัมผัส หรือท างาน 
 7.11.18 เมื่อมีผู้ได้รับอันตราย ควรสับสวิทซ์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า หรือกรณีไฟฟ้าดับ หรือเกิดเหตุไฟฟ้าช๊อต 
 7.11.19 หากมีการซ่อมแซมสวิทซ์ฟ้าควรมีป้ายแสดง เช่น ป้าย ห้ามเปิดใช้งาน 

7.12  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 7.12.1 การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
 7.12.2 การติดตั้งต้องดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือช่างที่มีความรู้ 
 7.12.3 การติดตั้งอุปกรณ์ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ 

 7.12.4 ไม่ควรท างาน หรือเปิดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะกระแสไฟฟ้าไหลเด็ดขาด 
 7.12.5 อุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าท่ีติดต้ังในท่ีสูงต้องมีฉนวนหุ้มอย่างดี และตรวจสอบความเรียบร้อยเสมอ 
 7.12.6 เครื่องจักรทุกชนิดควรต่อสายดิน 
 7.12.7 ควรสับสวิทซ์เครื่องจักรและควรมีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เก่ียวข้องสามารถเปิดสวิทซ์ได้ง่าย เช่น กล่องฝาปิด 
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 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
อันตรายและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนั้นๆ ขณะท างาน 
 1.ระบบระบายอากาศ (Ventilation) ห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมีควรมีการระบายอากาศท่ีดี การระบาย
อากาศในห้องปฏิบัติการ โดยท่ัวไปไม่ควรน้อยกว่า 6 เท่าของขนาดห้อง ต่อชั่วโมง 
 2.ตู้ดูดควัน (Fume hood) มีอยู่หลายชนิด โดยหลักส าคัญของการท างานจะต้องมีการดูดไอหรือควันของสาร
อันตรายโดยผ่านพัดลมดูดอากาศ จะใช้ในการปฏิบัติงานท่ี เกี่ยวข้องกับสารเคมีท่ีมีไอระเหยหรือมีความเข้มข้นสูง ซึ่งต้องมี
การตรวจสอบ ตรวจวัดความเร็วลมภายในตู้ให้ได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบการรั่วไหลของสารไอระเหย
ภายในตัวตู้ และท าการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาตามระยะเวลา 
 การปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมีอันตราย ต้องท าในตู้ดูดควันเท่านั้น ตู้ดูดควัน ต้องสามารถดูดอากาศได้ไม่น้อย
กว่า 80-120 ฟุต/นาที เมื่อฝาตู ้(sash) เปิดท่ีระดับ 18 นิ้ว การใช้ตู้ดูดควันควรมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้ 

1. ระหว่างปฏิบัติงาน ฝาตู้ดูดควัน (Sash) ต้องเปิดไม่เกิน 18 นิ้ว (1 ฟุตครึ่ง) 
2. อุปกรณ์ สารเคมีท่ีใช้ปฏิบัติงานในตู้ดูดควันควรอยู่ห่างจากขอบฝาตู้ เข้าไปด้านในอย่างน้อย 6 นิ้ว 
3. ควรเปิดพัดลมของตู้ดูดควันให้ท างานตลอดเวลาที่มีสารเคมีอยู่ภายในตู้ดูดควัน 
4. ไม่ควรใช้ตู้ดูดควันเป็นท่ีเก็บสารเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6  ตวัอย่าง ตู้ดูดควัน (Fume hood) 

 
 

เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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3.Laminar flow  จะติดตั้งในห้องปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น class ต่างๆ ตามชนิดการใช้งาน
หลักส าคัญคือเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารจุลชีพท่ีก าลังปฏิบัติงานอยู่  โดย
ตัวเครื่องจะมีตัวดูดอากาศและสารปนเปื้อนลงสู่ส่วนท่ีเป็นตัวกรองฝุ่นและสารจุลชีพ และมีระบบกรองอากาศท่ีออกจาก
เครื่องโดยใช้ filter ชนิดท่ีมีความสามารถในการกรองจุลชีพ และติดตั้งหลอด UV ไว้เพื่อท าการฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7  ตวัอย่าง Laminar flow 
 

4.อ่างล้างตา (Eye wash) และ ฝักบัวนิรภัย (Emergency shower) จ าเป็นต้องติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
ใช้ล้างตาหรือบริเวณใบหน้าอันเนื่องมาจากสารเคมีกระเด็นเข้าตาหรือบริเวณใบหน้าหรือใช้ล้างตัวอันเนื่องมาจากสารเคมี  
หกรดตัวหรือบริเวณล าตัว สถานท่ีติดตั้ง อ่างล้างตา และฝักบัวนิรภัย ควรอยู่ในระยะห่างไม่เกิน 10 วินาที จากจุด
ปฏิบัติงานไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางเส้นทาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ควรใช้ระยะเวลาการล้างตา 
หรือล้างตัวไม่ต ่ากว่า 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีได้ถูกชะล้างจนหมด 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8  ตวัอย่างอ่างล้างตา (Eye wash) และฝักบวันิรภยั (Emergency shower) 
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5.อ่างล้างอุปกรณ์ (Laboratory sink)  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดทุกครั้ง
ภายหลังจากการถอดถุงมือ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน รวมท้ังเมื่อผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีอ่างล้างมือยังใช้ในการล้าง
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการท่ีปนเปื้อนสารเคมีอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

        
 ภาพที ่9  ตวัอย่างอา่งล้างอปุกรณ์ (Laboratory sink) 

 6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสวมใส่
ลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายๆ ส่วนรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วน
นั้นไม่ให้ต้องประสบกับอันตราย สามารถแบ่งชนิดตามลักษณะการใช้ป้องกันอวัยวะของร่างกาย  โดยอุปกรณ์ป้องกัน
พื้นฐานท่ีควรมีไว้ใช้ประจ าห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เสื้อกาวน ์อุปกรณ์ป้องกันตา หน้ากากป้องกันสารพิษ  ผ้าหรือ mask ปิดจมูก   
ถุงมือ PVC กันกรด-ด่าง ถุงมือกันกัดกร่อน  ถุงมือจับของร้อน  ถุงมือยางงานซักล้าง ถุงมือยางทางการแพทย์ในด้าน
ชีววิทยา เสื้อคลุมป้องกันสารเคมีกระเด็น 
 7.เสื้อกาวน์ (laboratory coat) ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่น ผง 
ตลอดจนการหก กระเซ็นของสารเคมี เสื้อกาวควรใช้เนื้อผ้าท่ีเป็นผ้าฝ้าย หรือท าจากใยสังเคราะห์ประเภท Tyvek หรือ 
Nomex ไม่ควรใช้วัสดุประเภท Rayon หรือ Polyester เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีติดไฟง่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สวมใส่ 
ควรได้มีการท าความสะอาดเสื้อกาวอย่างสม่ าเสมอ  และควรถอดเสื้อกาวน์ออกทุกครั้งเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของสารเคมีท่ีติดอยู่บนเสื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 10  ตวัอย่างเสื้อกาวน์ท่ีใช้ในหอ้งปฏิบัติการ 
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 8.ถุงมือ ถุงมือท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็นหลายประเภท การจะเลือกใช้ถุงมือประเภทใด ข้ึนอยู่กับชนิด 
และประเภทของสารเคมีท่ีจะต้องปฏิบัติงานด้วย เช่น การใช้ถุงมือท่ีท าด้วยใยหินส าหรับกันความร้อน ถุงมือท่ีใช้กันสารเคม ี
ควรท าจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุประเภท Neoprene, Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl ถุงมือท่ีใช้กับงานทาง
ชีววิทยามักท าจาก vinyl หรือ latex อย่างไรก็ตามหลักในทางปฏิบัติท่ีส าคัญใช้ถุงมือทุกครั้งท่ีมีการเตรียมสารเคมีหรือ
ท างานกับสารเคมีอันตรายก่อนใช้ถุงมือทุกครั้งควรตรวจสภาพของถุงมือก่อนใช้  นอกจากนี้เมื่อเลิกใช้ท้ิงลงในภาชนะท่ี
ก าหนด ถอดถุงมือทุกครั้งเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการ และไม่ควรไปจับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู  โทรศัพท์ ปากกา 
ขณะท่ียังสวมใส่ถุงมือ ท้ังนีเ้พื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น 
 9.แว่นตานิรภัยป้องกันสารเคมี (chemical goggles) ใช้ป้องกันตาจากไอระเหย และการกระเด็นของสารเคมี
หรือของเหลวท่ีเป็นอันตราย ตัวแว่นควรท าจากวัสดุท่ีทนทานต่อสารเคมี ใช้ครอบตาได้พอดีหรือสามารถยืดหยุ่นได้ และ
ควรท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11  ตัวอย่างแว่นตานริภัยป้องกันสารเคมี 
 

 10.หน้ากากป้องกันใบหน้าและตา (face and eye protection) ใช้เพื่อป้องกันตา และใบหน้าจากการ
กระเด็นของสารเคมีหรือของเหลวท่ีเป็นอันตราย จึงควรท่ีจะใช้หน้ากากทุกครั้งท่ีมีการท างานกับสารเคมี  ซึ่งมีโอกาส
กระเด็นใส่ตาและใบหน้า 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  ตัวอย่างปอ้งกันใบหน้าและตา 
 

 11.หน้ากากกรองสารเคมี (chemical cartridge respirator) วัตถุประสงค์การใช้เพื่อก าจัดดูดซับไอระเหย
ของมลพิษ สารอินทรีย์ หรือก๊าซพิษท่ีจะหายใจเข้าไป เหมาะส าหรับการป้องกันไอพิษของสารอินทรีย์ เช่น อะซีโตน อัลกอฮอล์ 
เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม ไอน้ ามันต่างๆ ไม่เหมาะกับการใช้ในท่ีอากาศเป็นพิษมากๆ ในท่ีท่ีมีความ
เข้มข้นของสารพิษ ในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย 
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ภาพที่ 13  ตัวอย่างหน้ากากกรองสารเคม ี
 

 12.อุปกรณ์ป้องกันหู ใช้ในการท างานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เพื่อลดความเข้มของเสียงเป็นการป้องกันหรือลด
อันตรายท่ีจะมีต่อการได้ยินมีหลายรูปแบบท้ังท่ีเป็นท่ีอุดหู (ear plug) โดยสอดใส่เข้าไปในช่องหู หรือที่ครอบหู (ear muffs) 
เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียงชนิดครอบใบหู ท้ังหมดมีลักษณะคล้ายถ้วยสามารถลดพลังงานเสียงได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 14  ตัวอย่างอุปกรณป์้องกันหูในรูปแบบต่างๆ 
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1. การปฐมพยาบาลเมื่อไดร้ับอบุัติภัยจากสารเคมี 
2. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
3. การแต่งกายและข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
4. ป้ายสัญญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign) 
5. รูปแบบฉลากติดภาชนะบรรจุของเสีย 
6.  มาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

 7.  ตัวอย่าง Safety Card 
 8.  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1.  กรณีสารที่ไมร่ะบุช่ือ 
 - น าผู้ประสบอันตรายไปในท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 
 - ผู้ประสบอันตรายท่ีหยุดหายใจช่วยผายปอดให้หายใจได้ ถ้าปากผู้ประสบอันตรายกิน หรือหายใจเข้าไป ห้าม
ผายปอดด้วยวิธีเป่าปาก ให้ใช้วิธี Holger Nielsen (นอนคว่ ายกแขนแล้วพับกดหลัง) หรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
เกี่ยวกับการหายใจ 
 - ให้ออกซิเจนเมื่อหายใจล าบาก ถอดเสื้อผ้า รองเท้าท่ีปนเปื้อนออกทันที 
 - ในกรณีที่สัมผัสสารให้ล้างออกด้วยน้ าทันที เช่น ให้น้ าไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที แล้วแต่กรณี 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น และรีบน้ าส่งแพทย์ 
 - ผลที่ได้เกิดกับสุขภาพอาจจะแสดงในระยะเวลานาน เมื่อได้รับสารโดยการกิน หายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง 
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะต้องรู้จักธรรมชาติและคุณลักษณะของสารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องและ
ต้องระวังความปลอดภัยของตนด้วย 

2.  กรณสีารระเบิดได ้
 - ให้มีการดูแลรักษาโดยแพทย ์
 - ถอดเสือ้ผ้า รองเท้าท่ีปนเปื้อนออกทันที 
 - ในกรณีที่สัมผสัสารให้ลา้งออกด้วยน้ าทันที เช่น ให้น้ าไหลผา่นตาอย่างน้อย 15 นาที แลว้แตก่รณ ี
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะต้องรู้จักธรรมชาติและคุณลักษณะของสารหรอืผลติภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนือ่งและ
ต้องระวังความปลอดภัยของตนด้วย 

3.  กรณีก๊าซไวไฟ หรือเป็นพิษ  ของเหลวไวไฟมาก หรอืมพีิษ 
 - น าผู้ประสบอันตรายไปในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ ์
 - ผู้ประสบอันตรายท่ีหยุดหายใจช่วยผายปอดให้หายใจได้ ถ้าหากผู้ประสบอันตรายกิน หรือหายใจเข้าไป ห้าม
ผายปอดด้วยวิธีเป่าปาก ให้ใช้วิธี Holger Nielsen (นอนคว่ ายกแขนแล้วพับกดหลัง) หรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ี
เกี่ยวกับการหายใจ 
 - ให้ออกซิเจนเมื่อหายใจล าบาก ถอดเสื้อผ้า รองเท้าท่ีปนเปื้อนออกทันที ชุดเสื้อผ้าท่ีเย็นหรือติดผิวหนังต้องท าให้
อ่อนตัวก่อนถอดออก 
 - กรณีที่สัมผัสก๊าซเหลวท่ีเย็นจัดให้ล้างออกด้วยน้ าอุ่นๆ 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่นและรีบน าส่งแพทย์ 
 - ผลท่ีเกิดกับสุขภาพอาจจะแสดงในระยะเวลานาน เมื่อได้รับสารโดยการกิน หายใจ หรือสัมผัสทางผิวหนัง ควร
อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะต้องรู้จักธรรมชาติและคุณลักษณะของสารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องและ
ต้องระวังความปลอดภัยของตนด้วย 

การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติภัยจากสารเคมี 



 - 67 - 

4.  กรณีของแข็งไวไฟ 
 - น าผู้ประสบอันตรายไปยังท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ใช้เครื่องชว่ยหายใจ ถ้าหายใจล าบากให้ใช้เครื่องให้
ออกซิเจนช่วย 
 - ถอดเสื้อผ้า รองเท้าท่ีปนเปื้อนสารออกทันที 
 - ในกรณีที่สัมผัสสารให้ล้างออกด้วยน้ าทันที เมื่อสารเข้าตาให้ล้างด้วยน้ าไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที แล้วแต่กรณี 
 - ต้องให้แพทย์เป็นผู้เอาของแข็งออกจากผิวหนัง 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น และรีบน าส่งแพทย์ 
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะต้องรู้จักธรรมชาติและคุณลักษณะของสารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องและ
ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนด้วย 

5.  สารออกซิไดซ์ 
 - น าผู้ประสบอันตรายไปยังท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ใช้เครื่องชว่ยหายใจ ถ้าหายใจล าบากให้ใช้เครื่องให้
ออกซิเจนด้วย 
 - ถอดเสื้อผ้า รองเท้าท่ีปนเปื้อนสารออกทันที 
 - ในกรณีที่สัมผัสสารให้ล้างออกด้วยน้ าทันที เมื่อสารเข้าตาให้ล้างด้วยน้ าไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที แล้วแต่กรณี 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น และรีบน าส่งแพทย์ 
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะต้องรู้จักธรรมชาติและคุณลักษณะของสารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องและ
ต้องระวังความปลอดภัยของตนด้วย 

6.  กรณีสารติดเช้ือ 
 - แยกผู้ป่วยไปในท่ีท่ีปลอดภัย ควรระมัดระวังเพราะผู้ป่วยเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ 
 - รีบถอดและแยกเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารติดเชื้อนี้ทันที 
 - อาบน้ าและล้างด้วยสบู่ 
 - รีบพบแพทย์ และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงชนิดและลักษณะของสารติดเชื้อนี้ เพื่อแพทย์จะได้ป้องกันการติดเชื้อนี้ได้ 
 - ผลกระทบท่ีเกิดจากการหายใจเข้า หรือการสัมผัสสารนี้อาจจะยังไม่เกิดข้ึนทันที แต่อาจเกิดข้ึนในภายหลังได้ 

7.  กรณีสารกมัมันตรังส ี
 - ก่อนจะเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยให้ห่อหุม้ผู้ประสบภัยด้วยแผ่นพลาสติก หรือผ้าห่ม แล้วแยกผู้ประสบภัยไปในท่ีท่ีปลอดภัย 
 - ข้อควรระวัง ผู้ประสบภัยอาจจะเป็นแหล่งแพร่กระจายการปนเปื้อนต่อไปได้ 
 - แยกอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ประสบภัย เช่น ถุงมือ แผ่นพลาสติก ฯลฯ และน าไปก าจัดท้ิงตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีสารกัมมันตรังสี 
 - ส่งไปท าการรักษาโดยเร็ว 
 - ผู้ที่เข้าไปท าการรักษาผู้ประสบภัยต้องรู้คุณสมบัติของสารนี้ และวิธีป้องกันตนเอง 
 - ผลกระทบท่ีเกิดจากการหายใจเข้า การกลืน หรือการสัมผัสสารนี้อาจจะยังไม่เกิดข้ึนทันที แต่อาจเกิดข้ึนในภายหลัง 
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อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ทีห่้องปฏบิัติการ ควรมี เชน่ 
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย น้ ายาล้างแผล ยาใส่แผลสด ยาแก้ปวด ยาบรรเทาอาการจากแผลไฟไหม้ 

หรือน้ าร้อนลวก 
- อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผ้าพันแผลท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว กรรไกร ส าลี เข็มกลัด แก้วล้างตา พลาสเตอร์ ผ้ายืด เป็นต้น 
- คู่มือการใช้ยาชนิดต่างๆ 

-ข้อควรปฏบิัติส าหรบักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนกบัตัวเอง 
1. ตั้งสติให้ได้อยา่ตกใจ 
2. ขอความชว่ยเหลือ 

 หากเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  ควรด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังตอ่ไปนี ้

1. การดูแลบาดแผลจากของมคีม แผลเข็มทิม่ต า 
- พยายามก าจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมท่ีแผลออกให้หมด กระตุ้นให้เลือดไหลจากแผล ล้างแผล หรือรอยถลอก ให้

สะอาดด้วยน้ า และสบู่ทันที 
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้แอลกฮอล์, ไฮโดรเยนเปอร์ออกไซด์ ชะแผล เนื่องจากท าให้การสมานแผลช้าลง ยาล้างแผล 

ใส่แผลท่ีดีต้องไม่แสบ ไม่ระคายเคือง ดังนั้นท่ีดีท่ีสุด คือ น้ าเกลือ 0.9% อันท่ีจริง การดูแลแผลท่ีดีท่ีสุดไม่
จ าเป็นต้องใส่ยาใดๆ เลย เพียงแค่ล้างให้สะอาดเท่านั้นก็เพียงพอ 

- ถ้าแผลมีขนาดใหญ่ ปริแยกมาก ควรพบแพทย์เพื่อเย็บแผล มิฉะนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรปรึกษา
แพทย์ ถ้าเป็นแผลที่ลึกแต่ปากแผลเล็ก เพราะติดเชื้อได้ง่ายกว่าแผลทั่วไป 

   (ถ้าแผลมีลักษณะแดง บวม ปวดมากกว่าปกติ มีหนอง หมายถึง แผลติดเชื้อ) 

2. แผลไฟไหม้ น้ ารอ้นลวก 
  การปฐมพยาบาล และรักษา 

1. ฉีดหรือตัดเสื้อผ้าบริเวณท่ีถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวกออก หากเป็นเสื้อผ้าท่ีไหม้ไฟและดับแล้ว ถ้าติดแผล ไม่
ต้องดึงออก 

2. ถอดเครื่องประดับท่ีรัดอยู่ เช่น แหวน ก าไล นาฬิกา หรือเครื่องประดับอื่นๆ รวมถึงเข็มขัด รองเท้า 
มิฉะนั้นอาจเอาไม่ออก เนื่องจากการบวม และอาจท าร้ายเนื้อเยื่อได้หากเป็นวัตถุท่ีอมความร้อน 

3. ท าให้บริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวกเย็นลงโดยเร็วท่ีสุด (ท าอย่างน้อย 10 นาที) 
4. โดยราดด้วยน้ าเย็นโดยทันที ห้ามใช้ น้ าแข็ง เนื่องจากอาจท าให้เกิดความชอกช้ าบาดเจ็บมากข้ึน 
5. ถ้าผิวหนังแสบ ร้อน แดง ปวด หรืออาจเกิดพุพองข้ึนบ้างให้ใช้เจลว่านหางจระเข้หรือยาฆ่าเชื้ออื่นๆ ท่ี

เหมาะสม ห้ามเจาะถุงน้ าหรือตัดหนังส่วนท่ีพองออก 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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6. ถ้าเป็นมากกว่านั้น หรือเป็นบริเวณส าคัญ ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากต้องการการรักษา และใช้ยาฆ่าเชื้อ
ท่ีดีกว่าท่ัวไป 

7. ไปรับการฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ถ้าท่านไม่ได้รับวัคซีนนี้ในช่วง 5 ปีมาก่อน 

3. บาดแผลจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต 
  อาจท าให้เกิดแผลไหม้ เนื้อเยื่อท่ีลึกจากผิวหนังอาจจะได้รับผลกระทบด้วย แต่จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน จึงจะ
แสดงอาการออกมา ผู้ป่วยท่ีถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่กับบริเวณที่สัมผัสจะท าให้เกิดการไหม้ท่ีรุนแรง 

 ให้รีบดึงปลั๊กหรือสวิตซ์ไฟ ถ้าไม่สามารถปิดสวิทซ์ไฟได้ ห้ามใช้มือจับต้องคนท่ีก าลังถูกไฟช็อต แล้วให้น าสิ่งท่ี
ไม่น าไฟฟ้า เช่น ไม้กวาด เก้าอี้ไม้ เขี่ยให้ออกจากสายไฟ หรือเขี่ยสายไฟออกจากตัวผู้บาดเจ็บ 

 เมื่อผู้ป่วยหลุดออกมาแล้ว รีบปฐมพยาบาล ถ้าหยุดหายใจ ให้ท าการเป่าปากช่วยหายใจ ถ้าคล าชีพจรไม่ได้ 
ให้นวดหัวใจด้วย แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลด้วย 

4. อุบัติเหตุจากสารเคม ี
  4.1 สารเคมีเข้าตา 
    อย่าขี้ตา 

 รีบล้างตาด้วยน้ าสะอาดจ านวนมาก เอียงศีรษะให้ตาท่ีได้รับอันตรายเอียงลงข้างล่างและให้น้ าไหลจากหัว
ตาไปหางตา เปิดตาท้ังสองข้างไว้ด้วยมือ จนสารเคมีถูกชะล้างออกหมด 

 
 
 
 
 
 

 ปิดตาด้วยผ้าสะอาด เช่น ผ้าเช็ดหน้า พับปิดตาข้างท่ีบาดเจ็บ แล้วใช้ผ้าพันทับอีกครั้ง อย่ากดหรือใช้แรง
บนลูกตา การปิดตาท้ังสองข้างเป็นการป้องกันการเคลื่อนไหวของตาอีกข้างท่ีปกติ อย่าขยับลูกตาไปมา 
และไปพบแพทย์ 

  4.2 สารเคมหีกรด 
 น าผู้ป่วยออกจากบรเิวณนั้น และน าเสื้อผ้าที่เปือ้นสารเคมอีอก 
 ถ้ามีการปนเปื้อนท่ีผวิหนังใหล้้างด้วยน้ าสะอาดเพือ่ขจัดสารเคมีน้ันออก 
 ก าจัดสารนั้นจากร่างกาย หรอืแก้พิษของสารตามคู่มือห้องปฏิบัติการ 

5. แก๊สรั่ว 
 น าผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ ์
 ควรปลดเสื้อผ้าที่บริเวณคอ และเอวให้หลวม แล้วให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 ถ้าผู้ป่วยได้รับแก๊สพิษควรอยูภ่ายใต้การดูแลของแพทย ์
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6. ลมบา้หมู ลมชัก 
 อยู่ในความสงบ ใจเย็น เนื่องจากอาการชักจะต้องเป็นไป และจะหยุดเองเมื่อถึงเวลา 
 ช่วยป้องกันการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการชัก เช่น ล้มหัวฟาดพื้น เป็นต้น หาหมอน หรือสิ่งท่ีนิ่มๆ 
มาหนุนตัว คลายกระดุม เข็มขัด ให้หลวม สบายตัว โดยเฉพาะบริเวณคอ 

 ห้ามใช้อะไรงัดปากเด็ดขาด เพราะจะท าให้เกิดบาดแผลในช่องปาก คนท่ีชักจะไม่กลืนลิ้นตัวเองระหว่าง
การชัก ซ่ึงผิดจากความเชื่อเก่าท่ีเคยท ากันมา 

 ให้คนไข้นอนตะแคง เพื่อไม่ให้น้ าลายไหลลงไปจุกในคอ ไม่ต้องตกใจถ้าคนไข้อาจหยุดหายใจเป็นครั้งคราว 
 น าส่งแพทย์ทันทีถ้าคนไข้ชักนานเกิน 5 นาที หรือมีการชักครั้งที่ 2 ตามมา 
 เมื่อค้นไข้ฟื้นขึ้นมา ให้ปลอบประโลมให้คนไข้รู้สึกสบายใจ 
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  ส่วนที่ 1 ส าหรับติดด้านบนภาชนะใส่ของเสยี 

ของเสียที่เป็นสารไวไฟ   

 
 

  

  
 
 
 

    
   แหล่งก าเนิดของเสีย/   ชื่อการทดลองท่ี

ก่อให้เกิดของเสีย/ค าส าคัญ   
  

L18 
วันท่ีเริ่มบรรจุ ชื่อห้องปฏิบัติการ อาคาร 

  _____________________ _____________________ _____________________ 

  ของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวประเภทที่ 18 วันท่ีหยุดการบรรจุ ชื่อหน่วยงาน โทร: 
  รหัสฉลาก: _____________________ _____________________ _____________________ 

  ช่ือสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของเสีย ปริมาณ (ลิตร)  หมายเหตุ ส าหรับผู้กรอกข้อมูล 

          

  

        
        (                                   ) 

        ส าหรับจนท.ห้องปฏิบัติการ 

  

        

  

        
  รวม     (                                   ) 

  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (CSE)  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร 075-673-248-51 โทรสาร 075-673-247  http:// cse.wu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบฉลากติดภาชนะบรรจุของเสีย 
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ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 

1. ค่าความเป็นกรดและ
ด่าง (pH value) 

5.5-9.0 pH Meter 

2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ 
Total Dissolved 
Solids) 

 ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของ
แหล่งรองรับน้ าทิ้ ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล. 

 น้ าทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ ากร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 
2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเล ค่าทีดีเอสในน้ าทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าที
ดีเอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ ากร่อยหรือน้ าทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก.ล. 

ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103 -
105๐C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

3.สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับ
น้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบ
บ าบัดน้ าเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 
150 มก./ล. 

กรองผ่านกระดาษกรองใย
แก้ว (Glass Fiber Filter 
Disc) 

4. อุณหภูมิ 
(Temperature) 

ไม่เกิน 40๐C เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะท า
การเก็บตัวอย่างน้ า 

5. สีหรือกล่ิน ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ ไม่ได้ก าหนด 

6. ซัลไฟด์ (Sulfide as 
H2S) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Titrate 

7. ไซยาไนด์  
    (Cyanide as HCN) 

ไม่เกิน 0.2 มก./ล. กล่ันและตามด้วยวธิี 
Pyridine Barbituric Acid 

8. น้ ามันและไขมัน 
    (Fat, Oil and 
Grease ) 

ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่ง
รองรับน้ าทิ้ ง ห รือ  ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. 

สกัดด้วยตวัท าละลาย แล้ว
แยกหาน้ าหนักของน้ ามัน
และไขมัน 

9. ฟอร์มาลดีไฮด์ 
(Formaldehyde) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 

10. สารประกอบฟีนอล 
(Phenols) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. กล่ันและตามด้วยวธิี 4-
Aminoantipyrine 

11. คลอรีนอิสระ  
(Free Chlorine) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Iodometric Method 

12. สารที่ใช้ป้องกันหรือก าจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide) 

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่ก าหนด Gas-Chromatography 

13. ค่าบีโอดี  
(5 วัน ที่อุณหภูมิ 20๐C) 
(Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) 

ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภท
ของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. 

Azide Modification ที่อุณหภูมิ  
20๐C เป็นเวลา 5 วัน 

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ 
Total Kjeldahl Nitrogen) 

ไม่ เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละ
ประเภทของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล. 

Kjeldahl 

15. ค่าซีโอดี (Chemical 
Oxygen Demand : COD) 

ไม่ เกิน 120 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละ
ประเภทของแหล่งรองรับน้ าทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. 

Potassium Dichromate 
Digestion 

16. โลหะหนัก (Heavy Metal) 
    16.1 สังกะสี (Zn) 

 
ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 

Atomic Absorption Spectro 
Photometry ชนิด Direct 
Aspiration หรือวิธี Plasma 
Emission Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled Plasma : 
ICP 

 16.2 โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เล้นท์ (Hexavalent 
Chromium) 

ไม่เกิน 0.25 มก./ล.  

16.3 โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท ์
(Trivalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.75 มก./ล.  

16.4 ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มก./ล.  

16.5 แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มก./ล.  

 



 - 76 - 

 

ดัชนีคุณภาพน้ า ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 

     16.6 แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  

     16.7 ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มก./ล.  

     16.8 นิคเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  

     16.9 แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล.  

     16.10 อาร์เซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 มก./ล. - Atomic Absorption 
Spectrophotometry ชนิด 
Hydride Generation หรือวิธี 
Plasma Emission Spectroscopy 
ชนิด Inductively Coupled 
Plasma : ICP 

     16.11 เซเลเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มก./ล. - Atomic Absorption 
Spectrophotometry ชนิด 
Hydride Generation หรือวิธี 
Plasma Emission Spectroscopy 
ชนิด Inductively Coupled 
Plasma : ICP 

     16.12 ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มก./ล. - Atomic Absorption Cold 
Vapour Techique 

 
แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539    

    เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 
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1.  ศูนย์รับแจ้งเหตุ รักษาความปลอดภัย ม.วลัยลักษณ ์  73392, 73333, 76595, 76596 
        (24 ชั่วโมง) 
2.  ป้อมวลัยคม       73393 (24 ชั่วโมง) 
3.  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  ม.วลัยลักษณ ์   73046, 73059 
4.  รักษาความปลอดภัย อาคารเครื่องมอืฯ 5   73669 
5.  สถานีต ารวจภธูร อ าเภอท่าศาลา    191 และ 075-521-009 
6. ดับเพลิง อ าเภอท่าศาลา     199 และ 075-521502 
7. โรงพยาบาลท่าศาลา      075-521815, 075-521133 
8. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)     1669 
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เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550 

5. การปฏิบัติงานในหอ้งทดลองวิทยาศาสตรอ์ย่างปลอดภยั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2548 

6. คู่มือข้อปฏิบัติและข้ันตอนการขออนญุาตใช้สัตว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชวีวัตถุ และงาน
สอนคณะกรรมการพัฒนางานและบริหารหนว่ยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

7. คู่มือประชาชน เรื่องนา่รู้เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ สถาบันการแพทย์ด้านอุบัตเิหตุและสา
ธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

8. คู่มอืการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548  
http://www.si.mahidol.ac.th/project/sicsm/news_files/15_1.pdf 

9. คู่มือการจัดกลุ่มประเภทและฉลากสารเคมีใหเ้ป็นระบบเดยีวกันท่ัวโลก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 

10. คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนัตราย กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2548 

11. คู่มือความปลอดภัยในการใชส้ารเคมี งานมาตรฐานวิทยาศาสตร์ กคน. 
12. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 
13. วันดี ลือสายวงศ์, อังสนา ฉัว่สุวรรณ์. มารู้จัก GHS กันเถอะ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีท่ี 60 
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