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• การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการโดย RE 

• ความรู้ด้านการจัดการในห้องปฏิบัตกิาร  

หัวข้อน าเสนอ 



การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ  
By Recycleengineering Co., Ltd. 



การจัดการของเสียอุตสาหกรรมและปัญหา 
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การคดัแยกของเสียและแนวทางการจัดการ 

แหล่งก าเนิด 

การขนส่ง 

ระบบ        
คดัแยก 

แหล่งรับ /วธีิ
จัดการ 

ใช้ประโยชน์ / 
ก าจัด 

ชุมชน โรงงาน 

รถเกบ็ขยะ รถรับซ้ือของเก่า 

ขยะไม่อนัตราย 
คดัแยก
เบือ้งต้น 

ขายไม่ได้ ขายได้ ขยะอนัตราย 

รถเกบ็ขยะ 
รถขนส่งตาม
กฎหมาย 

ขายได้ 
คดัแยก
ขาย 

ขาย
ไม่ได้ 

ร้านรับซ้ือ
ของเก่า 

กอง
ทิง้ 

โรงงาน  105 , 106     
/ คดัแยก, รีไซเคลิ 

ขายได้ 
ขาย
ไม่ได้ 

ฝังกลบ 
ลกัลอบก าจัดแบบ
ผดิกฎหมาย 

เผาใน
เตาปูน 

เผา 
ฝังกลบแบบ
ถูกหลกั 

เผาในเตาเผาขยะ
อุตสาหกรรม 5 



ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานประเภท 106 ใหบ้ริการบ าบดัของเสียประเภท
สารเคมีใชแ้ลว้ และกากของเสียดว้ยวธีิการรีไซเคิล และปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์
เป็นรายแรกของประเทศไทย 

การประกอบกจิการโรงงานรีไซเคลิ 
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จุดเร่ิมต้นของพฒันาการในการจัดการ Lab Waste 

2546 มีการหารือความร่วมมือในการรับกลบัของเสียจาก Lab Waste ระหว่าง   

                Merck กบั RE ใน โครงการ Retro logistic 

2547       GIZ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดเตรียมอาคารจัดเกบ็ของเสีย  

2548      เร่ิมมกีารรับของเสียบางชนิดทีส่ามารถด าเนินการได้ และส่งก าจัดต่อในเตาเผา 

               ปูนซีเมนต์ 

2550      ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานให้รับของเสียจ าพวก Lab Waste มาจัดการกบั 

                โครงข่ายทีถู่กต้อง  

2551 – ปัจจุบัน     Waste ต่างๆ ทีส่ถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และเอกชน ต่างใส่ใจที่ 

                จะส่ง Lab Waste   ปัจจุบัน  เข้าสู่ระบบการจัดการทีถู่กต้อง 

 



ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานในการรับก าจัด Lab Waste 

ติดต่อลูกค้า Sale Exclusive 

พจิารณารับของเสีย ผู้เช่ียวชาญของบริษัท 

จัดเกบ็และขนส่ง 

คดัแยกและจัดกลุ่ม 

บ าบัดเบือ้งต้น 

รวบรวมและส่งปลายทาง 

รถขนส่งของบริษัท 

พนักงานที่มปีระสบการณ์ 



Sales Executive มีหน้าทีต่ิดต่อและประสานงานกบั
ลูกค้า เพือ่ 

 ใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้กบัลูกคา้ 
 ขอรายการของเสียลูกคา้ตอ้งการก าจดั 
 ตรวจประเมินลกัษณะ และปริมาณของเสียท่ี 
      หนา้งาน เพื่อวางแผนการด าเนินการจดัเกบ็ 
 ก าหนดวนั เวลา เพื่อจดัเกบ็ 

การตดิต่อลูกค้า 



ทมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ Waste List เพือ่ 

ตัดสินใจรับและก าหนดแนวทางการจัดการ 

 ตรวจสอบรายช่ือสารเบ้ืองตน้ 
 พิจารณาแนวทางการเกบ็ และใหค้  าแนะน า 
       ลกูคา้ 
 วางแนวทางเพ่ือการจดัการอยา่งเหมาะสม 

การพจิารณารับของเสีย 



ข้อก าหนดในการขนส่ง Lab Waste 

1.พนกังานขบัรถตอ้งมีใบขบัข่ีประเภทท่ี 4 
2.พนกังานขนส่งตอ้งผา่นการอบรมเก่ียวกบั        
   สารเคมีอนัตราย 
3.หีบห่อและบรรจุภณัฑต์อ้งมีความแขง็แรง 
4.มีอุปกรณ์ระงบัเหตุฉุกเฉิน 
5.มีระบบเอกสารก ากบัการขนส่งสารเคมี   
   อนัตราย (Manifest) 

การจัดเกบ็ และการขนส่ง 



ขัน้ตอนการเตรียมการก่อนการขนส่ง 

MK ส่ง Waste list ทีต้่องด าเนินการจัดเกบ็มาทีก่รรมการ Lab waste 

กรรมการพจิารณาจัดวาง Layout การจัดเกบ็ Lab waste ให้ปลอดภัย 

เรียกพนักงานขนส่งและจัดเกบ็มาให้ข้อมูล และอบรม 

ติดตามการขนส่งผ่านระบบการส่ือสาร (ไลน์) 





Customers 

Sorting and Testing 

Recycle 

Transporting 

Heavy Metal 
Precipitation 

Residue 

pH 

Compatible 

Precipitation 

Disposal 

Products Mixed Liquid 
Waste 

Waste Incineration (AP) 

Cement Kiln (SCIECO) 

Landfill (BWG) 

Contaminated package 

Landfill (BWG) 

Lab Waste Management 



กลุ่ม Lab Waste 
Hydrocarbon 

Halogen 

Inorganic 

Heavy Metal 

High Toxic 

Acid 

Base 

Oxidizing 

Reducing 

Unknown 

Used Chemical 



 

 

 

 

 

 

Explosives 

Acute Toxicity 

Flammables Irritant Environmental Toxicity 

Corrosives 

Oxidizers Carcinogen 

Gases Under Pressure 

Expired Chemical 



กลุ่ม 1 

• Phosphoric acid 

• Hydrochloric acid 

• Hydrofluoric acid 

 

สารทีเ่ข้ากนัไม่ได้ 

• Sulfuric acid 

• Caustics 

• ammonia 

กลุ่ม 2,3 สารที่เข้ากนัไม่ได้ 

 nitric acid 

 Sulfuric acid 

 

 Phosphoric acid 

 Hydrochloric acid  etc. 

 

 

ตัวอย่างสารเคมีที่ไม่สามารถเข้ากนัได้ 



กลุ่ม 4 

• Acetic acid 

• Butyric acid 

• Propionic acid 

 

สารทีเ่ข้ากนัไม่ได้ 

• Sulfuric acid 

• Caustics 

• ammonia 

กลุ่ม 6 สารที่เข้ากนัไม่ได้ 

 Ammonia solution 

 

 

 Acid 

 Anhydride  etc. 

 

 

ตัวอย่างสารเคมีที่ไม่สามารถเข้ากนัได้ 



1. การคดัแยกจัดกลุ่ม 

กระบวนการจัดการ 



2. การตรวจสอบคุณสมบัตทิางเคม ี

1) ตรวจวัดค่า pH 

2)  ตรวจสอบสารออกซิไดซ์ 

3)  ตรวจสอบการปนเป้ือนของโลหะหนัก 

4)  ตรวจสอบการปนเป้ือนของสารฮาโลเจน 

5)  การติดไฟ 

6) ทดสอบการละลายน า้ 

กระบวนการจัดการ 



3. การรวบรวม Lab Waste ตามกลุ่ม และคุณสมบัต ิ

1) ทดลองผสมเพือ่ทดสอบความเข้ากนั
ได้ของสารเคมีในแต่ละกลุ่มก่อนเท
รวมในภาชนะขนาดใหญ่ 

2) การรวบรวม Lab Waste ที่สามารถ
เข้ากนัได้ในภาชนะขนาดใหญ่ (ถัง 
PE ขนาด 200 L) 

กระบวนการจัดการ 



Empty Container 

ล้างภาชนะหลงั ถ่ายเทของ
เสีย 

จัดเกบ็รอเบิกจ่าย / 
ทุบขวด 

ภาชนะหมุนเวยีน / 
รีไซเคลิ / ส่งก าจัด  



แนวทางจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 

Waste Minimization Technique 

Waste Reuse 

Waste Recycle 

Waste 
Treatment  

Waste 
Disposal  

Least Preferred 

Most Preferred 

Pollution Prevention 

Pollution Abatement 
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1.  Heavy Metal Precipitation Heavy Metal Waste 

HM Precipitation 

Liquid 

Filtration 

Sediment 

Stabilization Neutralization 

Cement Kiln Secure Landfill 

การบ าบัดเบือ้งต้น (Pre-Treatment) 



2. Acid – Base Neutralization 

การบ าบัดเบือ้งต้น (Pre-Treatment) 



การรวบรวมเพือ่ส่งก าจัดปลายทาง 
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การให้บริการ ณ แหล่งก าเนิด และการขนส่งอย่างมีมาตรฐาน 



การจดัการ Lab Waste เพือ่การบ าบัด และก าจัด 



 WET SCRUBBER              

 FILTER FIBER 

 ACTIVATED CARBON                

COLD TRAP 

ระบบระบายอากาศและระบบบ าบัดอากาศ 



ระบบบ าบัดมลพษิทางน า้ 

• น า้เพือ่อุปโภคภายใน 

• กระบวนการผลติ 

• บ่อดกัไขมัน 

 
 

• บ่อพกัและปรับสภาพ
น า้ 

• Sequence Batch 
Reactor 



อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 



สัญญาณแจ้งเหตุ ระบบโฟมดับเพลิง 

ถังเคมีดับเพลิง ระบบน า้ดับเพลิง 

แผนผังความปลอดภัย 

  การเตรียมพร้อม
ส าหรับเหตุฉุกเฉิน 



ซ้อมแผนฉกุเฉินประจ าปี 

การซ้อมสายฉีดน า้ดบัเพลงิ การซ้อมถงัดบัเพลงิมือถือ การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ 

ซ้อมแผนฉกุเฉินยอ่ยแตล่ะฝ่าย 

  การอบรมและ
การฝึกซ้อม 





 ใช้อุณหภูมกิารเผาสูงสุด 1,450 oC 

 ทีอุ่ณหภูม ิ700 oC  ก๊าซจะถูกเผาไหม้จน
หมด  ท าให้ไม่มีกลิน่เหมน็ 

 ทีอุ่ณหภูม ิ1,000 oC  ของเสียจะถูกเผา
ไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ 

 สามารถก าจัดของเสียได้อย่างสมบูรณ์  

       (Zero Landfill) 

 ลดปริมาณของเสียได้ร้อยละ 70 – 90 

 ก าลงัการผลติสูง รองรับกาก
อุตสาหกรรมได้มาก 

 

 



เตาเผาประกอบด้วย 2 ส่วน 

I.Rotary Kiln ขณะท างานจะหมุนตลอดเวลา 
สามารถควบคุมระยะเวลาการเผาได ้(Temp. > 
850 °C) 

II.Secondary Combustion Chamber ท า
หนา้ท่ีรับไอเสียจากส่วนแรกมาเผาซ ้ าท่ี
อุณหภูมิ 1,100 – 1,300 °C ท าใหเ้กิดปฏิกริยา
การเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ 



 รองรับส่ิงปฏิกลูฯ ทีผ่่านการปรับ
เสถียรและท าให้เป็นก้อนแข็ง 

 ปริมาณความเข้มข้นของสาร
อนัตรายในน า้สกดั ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

 มีมาตรฐานเป็นแบบ Double 
Lining ของหลุมฝังกลบแบบถูก
หลกัสุขาภิบาล 

 



Experience in Lab waste 
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Before 

Our Successes 
After 
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After Before 

Our Successes 



42 

After Before 

Our Successes 



Our Successes 

0

100

200

300

400 สถาบนั
การ- 
ศกึษา  

30.82 % 

สถาบนั - 
หนว่ยงาน
ราชการ 

13.70 % 

บรษิทั 
เอกชน 

49.47%  

Retro 
logistic 
6.01 % 

2555 2554 2556 

101.24 

238.19 

397.13 

ปี  

จ านวน (ตนั)  

ปี 2556 RE ใหบ้ริการลูกคา้ 170 ราย 



• จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
• มหาวทิยาลยัศิลปากร (นครปฐม) 
• มหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) 
• มหาวทิยาลยัสุรนารี 
• มหาวทิยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย 
• มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (วทิยาเขตศรีราชา) 
• มหาวทิยาลยัรังสิต 
• สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
• มหาวทิยาลยัมหิดล (พญาไท) 
• มหาวทิยาลยัศิลปากร (วทิยาเขตเพชรบุรี) 
• มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ลูกค้าในโครงการ Lab Waste 2551-2557 

 มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (ประสานมิตร) 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสิีรินธร 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 มหาวทิยาลยัพายพั 
 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 มหาวทิยาลยับูรพา 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ฯลฯ 



• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• กรมวทิยาศาสตร์บริการ 
• กรมประมง 
• สถาบันแสงซินโครตรอน 
• สถาบันวจิยัจุฬาภรณ์ (CRI) 
• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
• กรมพฒันาที่ดนิ 
• ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืสุพรรณบุรี 
• สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
• ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
• อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือ่สถาบันอาหาร 

ลูกค้าในโครงการ Lab Waste 2551-2557 

 กรมควบคุมมลพษิ 
 กรมวทิยาศาสตร์ทหารเรือ 
 อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ 
 สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) 
 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ
 สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 โรงพยาบาลศิริราช 
 ศูนย์วจิยัและพฒันาส่ิงแวดล้อมโรงงานภาคตะวนัออก 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) 
 สถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย 
 สถาบันเทคโนโลย ีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ฯลฯ 
 



• บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• บริษทั โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากดั 
• บริษทั ฟาร์มาสันต์ แลบ็บอราตอร่ีส์ จ ากดั 
• บริษทั บีพ-ีคาสตรอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
• บริษทั เภสัชกรรมนครพฒันา จ ากดั 
• บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั 
• บริษทั คาโอ อนิดสัเตรียล(ประเทศไทย) จ ากดั 
• บริษทั อสีเทิร์นไทยคอนซัลติง้ 1992  จ ากดั 
• บริษทั อนิเตอร์เนช่ันแนล ไบโอเซอร์วสิ จ ากดั 
• บริษทั ไทยเอทานอลเอมีน จ ากดั 
• บริษทั โอสถสภา จ ากดั 
• บริษทั อาร์พซีี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
• บริษทั เมกกะ ไลฟ์ซายน์ 

ลูกค้าในโครงการ Lab Waste 2551-2557 

 บริษทั บีแอลซีพ ีเพาเวอร์ จ ากดั 
 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั บริดจสโตน คาร์บอน แบลค็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั มาร์ส เพท็แคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั อนิเตอร์เทค เทสติง้ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั เอแอลเอส เทสติง้ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั เอน็-เทคโนโลยคีอนซัลแตนท์ จ ากดั 
 บริษทั โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ ากดั 
 บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
 บริษทั ไบโอ อนิโนวา และซินตรอน จ ากดั 
 บริษทั คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แลบ็ จ ากดั 
 บริษทั บีบี ขนมสากล จ ากดั ฯลฯ 



ภาคเหนือ  
-มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
-มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
-มหาวทิยาลยัพายพั 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

ภาคใต ้ 
- มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
- มหาวทิยาลยัศิลปากร (เพชรบุรี) 

 

ภาคตะวนัออก  
-มหาวทิยาลยับูรพา 
-มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- มหาวทิยาลยัมหิดล 
- มหาวทิยาลยัรังสิต 
- มหาวทิยาลยัศิลปากร 
- สถาบนัเทคฯพระจอมเกลา้ลาดกระบงั 
- สถาบนัเทคฯพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
- สถาบนัเทคฯพระจอมเกลา้ธนบุรี 
- มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
- มหาวทิยาลยัศิลปากร (นครปฐม) 
- มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
- มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



ความรู้ด้านการจัดการใน
ห้องปฏิบัติการ 



 สารเคมอีนัตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบ ท่ีมีคุณสมบติั
เป็นพิษหรือเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สัตว ์พืช ท าใหท้รัพยสิ์นเสียหาย หรือ
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม  

ความหมายของสารเคมีอนัตราย 
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• ตาม พ.ร.บ.  วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไดจ้  าแนกวตัถุ
อนัตรายออกเป็น 9 ประเภท โดยพิจารณา สมบติัการติดไฟ 
การระเบิดและการออกซิไดซ์  รองลงมาดา้นความเป็นพิษ
และความกดักร่อน  

ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 
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 ประเภทที ่1 วตัถุระเบดิ 

 ประเภทที ่2 ก๊าซ 

 ประเภทที ่3 ของเหลวไวไฟ 

 ประเภทที ่4 ของแขง็ไวไฟ 

 ประเภทที ่5 วตัถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ 

 ประเภทที ่6 วตัถุมพีษิและวตัถุติดเช้ือ 

 ประเภทที ่7 วตัถุกมัมนัตรังสี 

 ประเภทที ่8 วตัถุกดักร่อน 

 ประเภทที ่9 วตัถุอืน่ ๆ ทีเ่ป็นอนัตราย 

ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 
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ประเภทท่ี 1 สารหรือวตัถุระเบิด : ดินปืน พลุ กระสุนปืน ระเบิด อาวธุ
ยทุธภณัฑ ์
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ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

วตัถุทีอ่าจก่อให้เกดิการระเบิด 
อย่างรุนแรงและเฉียบพลนั 

วตัถุทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายโดย 
การกระจายของสะเกด็ระเบิด 

วตัถุทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายจากการระเบิด
เลก็น้อยเมือ่สัมผสัความร้อน 

วตัถุอาจเกดิการปะทุใน 

ระหว่างการขนส่งได้ 
วตัถุซ่ึงเมือ่เกดิการลกุไหม้ 
อาจท าให้เกดิการระเบิดได้ 

วตัถุระเบิด 



ประเภทท่ี 2  
-  2A ก๊าซอดั ก๊าซเหลว หรือก๊าซท่ีละลายภายใตค้วามดนั 
-  2 B ก๊าซภายใตค้วามดนัในภาชนะบรรจุขนาดเลก็ (กระป๋องสเปรย)์ 
-  2 C ก๊าซพิษ  
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ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

วตัถุไวไฟ 

ก๊าซไวไฟ 
ก๊าซพษิ เป็นสารกดักร่อน 

หรือเป็นพษิต่อมนุษย์ 
ก๊าซทีม่คีวามดัน 



ประเภทท่ี 3  
- 3A ของเหลวไวไฟ  จุดวาบไฟไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 
- 3B จุดวาบไฟระหวา่ง 60-93 องศา C และมีสมบติัผสมกบัน ้าไม่ได ้
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ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

วตัถุไวไฟ 

ของเหลวไวไฟ 



ประเภทท่ี 4 
- 4.1A  ของแขง็ไวไฟท่ีมีสมบติัการระเบิด 
- 4.1B ของแขง็ไวไฟ 
- 4.2 สารท่ีมีความเส่ียงต่อการลุกไหมไ้ดเ้อง 
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ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

วตัถุไวไฟ 

ของแขง็ไวไฟ วตัถุทีล่กุไหม้ได้เอง วตัถุทีสั่มผสัความช้ืนแล้วเกดิ
ก๊าซไวไฟ 



ประเภทที ่5 
   - 5.1A 5.1B 5.1 C สารออกซิไดซ์  
   - 5.2 สารเปอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์ 
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ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุทีเ่กดิปฏกิริิยาอนัตราย 

วตัถุออกซิไดซ์ ออแกนิคเปอร์ออกไซด์ 

วตัถุที่เกดิปฏิกริิยาอนัตราย 



ประเภทที ่6  
-  6.1 A  สารติดไฟท่ีมีสมบติัความเป็นพิษ  และ 6.1 B สารไม่ติดไฟท่ีมีคุณสมบติัความ
เป็นพิษ 
-  6.2 สารติดเช้ือ หมายถึง สารท่ีเป็นจุลินทรีย ์หรือมีจุลินทรียเ์ป็นส่วนประกอบ หรือ
พยาธิ เป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคในมนุษย ์

วตัถุมพีษิ 

วตัถุตดิเช้ือหรือพษิของจุลนิทรีย์  
ท าให้เกดิโรคในมนุษย์และสัตว์ 

วตัถุพษิ ที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวติ 
เจ็บป่วยอย่างรุนแรงเมื่อสัมผสั 

วตัถุตดิเช้ือ ที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อ
ชีวติ เจ็บป่วยอย่างรุนแรงเมื่อสัมผสั 

วตัถุเป็นพษิและติดเช้ือ 

ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 



ประเภทท่ี 9 ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายประเภทอ่ืนๆ 
ตามการจ าแนกเพื่อการขนส่ง ไม่น ามาพิจารณา
ในกระบวนการจดัเกบ็ 

 

• ประเภทท่ี 8 สารกดักร่อน  
• -   8A สารติดไฟท่ีมีสมบติัการกดักร่อน 
• -   8B สารม่ติดไฟท่ีมีสมบติัการกดักร่อน 

ประเภทที ่7 วตัถุกมัมนัตรังสี  

ประเภทของสารเคมีและวตัถุอนัตราย 
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การเกบ็สารเคมี 
 
 การเกบ็สารเคมีท่ีดี ไม่ควรเกบ็ไวม้ากเกินความ
จ าเป็น ทั้งน้ีเพ่ือ 
1. ลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ 
2. ลดความรุนแรงต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
3. เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ จะไดส้ะดวกต่อการระงบัเหตุ 
4. ไม่ก่อใหเ้กิดของเสีย จากการเส่ือมสภาพหรือหมดอาย ุ
5. ลดค่าใชจ่้ายในหอ้งปฏิบติัการ 



หลกัในการจดัเกบ็สารเคมใีนห้องปฏบิัติการ 

• แยกการเกบ็สารเคมีตามประเภททีอ่นัตราย 
• วางเรียงล าดบัตามหมวดหมู่ ตามตวัอกัษร เพือ่ให้ค้นหาง่ายขึน้   
• ควรเกบ็ในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ 
• สารเคมทุีกตวัควรมกีารบันทกึวนัทีไ่ด้รับเข้ามาในห้องปฏิบัตกิารและวนัทีเ่ปิดใช้ 
• ผู้ใช้หรือผู้ทีม่สีารเคมคีวรทราบสมบัตบิางประการของสารเคมน้ัีนๆ 
• สถานที่เกบ็สารควรเป็นสถานทีปิ่ดมดิชิด ฝาผนังควรท าด้วยสารกนัไฟปิดลอ็คได้ 

และมป้ีายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานทีเ่กบ็สารเคมี” 
• ภายในสถานที่เกบ็สารเคมี ควรมีอากาศเยน็และแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ด ีและ

แดดส่องไม่ถึง 
• ช้ันวางสารเคมีภายในสถานที่เกบ็สารเคมีต้องมีความแข็งแรง ไม่มีการส่ันสะเทอืน 
• ภาชนะทีบ่รรจุสารเคม ีต้องมป้ีายช่ือทีท่นทานตดิอยู่พร้อมทั้งบอกอนัตรายและข้อ

ควรระวงัต่างๆ 
 
 
 



• ภาชนะทีใ่ส่ต้องทนทานการสึกกร่อนและแรงกระแทกจากภายนอก ควรมีภาชนะ
ส ารอง ในกรณีทีภ่าชนะร่ัวจะได้เปลีย่นได้ทนัที 

• ภาชนะเกบ็สารทีใ่หญ่และหนักไม่ควรเกบ็ไว้ในทีสู่ง เพือ่สะดวกในการหยบิใช้ 
• ขวดสารเคมีไม่ควรวางบนพืน้โดยตรง ควรมีระยะห่างกนัพอสมควรระหว่างช้ันที่

เกบ็สาร ไม่ควรวางใกล้ประตูหรือหน้าต่าง 
• ควรแยกเกบ็สารเคมใีนปริมาณน้อยๆ โดยใช้ภาชนะบรรจุขนาดเลก็ บริเวณทีเ่กบ็

สารควรรักษาความสะอาดและมคีวามเป็นระเบียบอย่างสม า่เสมอ และมกีาร
จัดเรียงอย่างเป็นระบบ 

• ต้องมอุีปกรณ์ดบัเพลงิ อุปกรณ์ป้องกนัภัย และเคร่ืองปฐมพยาบาลพร้อมไว้ในกรณี
ทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน 

• ควรเกบ็สารตามล าดบัการเข้ามาก่อนหลงั ถ้าหมดอายุแล้วต้องท าลายทนัท ีห้ามใช้
เดด็ขาด 
 

หลกัในการจดัเกบ็สารเคมใีนห้องปฏบิัติการ (ต่อ) 



MSDS 

MSDS = Material Safety Data Sheet หมายถึง เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี  

เอกสารท่ีแสดงขอ้มูลของสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอนัตรายของสารเคมี องคป์ระกอบ
ทางเคมี การการปฐมพยาบาล การจดัการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบนั MSDS ตอ้งมี 16 
หมวด 
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ประกอบดว้ย 16 หวัขอ้ ต่อไปน้ี 
•ช่ือสาร ช่ือผูผ้ลิต ช่ือผูจ้  าหน่าย และสถานท่ี
ติดต่อ 
•ส่วนประกอบหรือสาระส าคญัในสารผสม 
•อนัตรายของสาร 
•การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
•มาตรการผจญเพลิง 
•มาตรการจดัการเม่ือสารหกหรือร่ัวไหล 
•การเคล่ือนยา้ยและการจดัเกบ็ 

•การคุม้ครองอนัตรายส่วนบุคคล 
•คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี 
•ความเสถียรและความไวในการท า
ปฏิกิริยา 
•พิษวทิยา 
•นิเวศวทิยา 
•การก าจดั 
•การขนส่ง 
•ขอ้มูลกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 
•ขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

HCN MSDS.pdf


สญัลกัษณ ์“NFPA” 
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  “สีแดง”   = ความสามารถในการติดไฟ 
                         หรือลุกไหม ้
“สีน า้เงนิ”  = อนัตรายต่อสุขภาพ 
“สีเหลอืง”  = ความวอ่งไวและความรุนแรง 
                         ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือ 
                       การระเบดิ 
 “สีขาว”      = คุณสมบติัพิเศษอ่ืนๆท่ีควร 
                          ระวงั 
 
“สีแดง” “สีน ้ำเงิน” และ“สีเหลอืง”จะมีเลข
ก ากบัตั้งแต่ 0 - 4 แทนระดบัความรุนแรงหรือ
ความอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 
ส่วน“สีขำว”จะมีอกัษรยอ่หรือสญัลกัษณ์ท่ี
แทนคุณสมบติัพิเศษท่ีตอ้งระวงั หรืออาจจะ
ไม่มีทั้งอกัษรและสญัลกัษณ์กไ็ด ้ ในกรณีท่ี
สารนั้นไม่มีคุณสมบติัพิเศษท่ีตอ้งระวงั 



สญัลกัษณ ์“NFPA” 

สุขภาพ ไฟไหม้ ปฏิกริิยา 

ไม่
อนัตราย 

ไมต่ิด
ไฟ 

เสถี
ยร 

อนัตราย
เล็กน้อย 

ท าให้เกิด
อาการ
บาดเจ็บ
ชัว่คราว 

ท าให้เกิด
อาการ
บาดเจ็บ
ถาวร 

อนัตรายถึงชีวติ 

เม่ือให้ความ
ร้อนแล้ว
สามารถติดไฟ
ได้ 

สามารถลกุไหม้
ได้เม่ือมีความ
ร้อน/ท่ีอณุหภมูิ
สงู 

สามารถลกุ
ไหม้ได้ท่ี
อณุหภมูิ
ปกติ 

สามารถระเหย
ไวและลกุไหม้ท่ี
อณุหภมูิปกติ 

คอ่นข้าง
เสถียร 

เกิดปฏิกิริยา
รุนแรงท่ี
อณุหภมูิ/ความ
ดนัสงู 

สามารถ
ระเบิดได้ท่ี
อณุหภมูิสงู 

สามารถ
ระเบิดได้ท่ี
สภาวะปกติ 

เบ
ส 
กร
ด สารกดั

กร่อน 
ตวั
ออกซไิดซ์ 

สาร
กมัมนัตภาพรัง
สี 

เกิดปฏิกิริยา
รุนแรง/ระเบิด
เม่ือสมัผสัน า้ 

เกิดปฏิกิริยารุนแรง/
ระเบิดเม่ือถกูน า้และ
เกิดออกซไิดซ์ 

คุณสมบตัพิเิศษ 



ฉลากปิดภาชนะท่ีใสส่ารเคมี ควรมีองค์ประกอบ
ดงันี ้

 

1.ช่ือทางสารเคมีและช่ือสามญั สตูรโมเลกลุ คณุสมบตัิทางกายภาพเชน่ จดุเดือด 
            

2. ค าเตือนท่ี อา่นได้ชดัเจน  เชน่ อนัตราย 
 

3. ลกัษณะของอนัตราย เชน่ ไวไฟ 
 

4. เคร่ืองหมายเตือนอนัตราย 
 

5. สิง่ท่ีควรระวงัหรือควรหลีกเลี่ยง 

 

6. ค าแนะน าวิธีรักษา  
 

7. ค าแนะน าในการเก็บ  
 

8. วนัท่ีท่ีชือ้สารขวดนัน้มา 

ตวัอย่างฉลากปิดขวดสารเคมี 



สารเคมีที่ไม่สามารถเข้ากนัได้ (Uncompatible Table) 



ข้อปฏิบัตแิละข้อควรระวงัในการจดัการของเสีย 
 

•   อย่าผสมหรือปรับสภาพสารเคมีหากไม่แน่ใจว่าจะเกิดปฏิกิริยาอนัตรายหรือไม่   
โดยตรวจสอบรายช่ือสารท่ีหา้มผสม 
•   ใชก้รวยช่วยในการเทสารและอยา่เทสารมากเกินไปขณะด าเนินการเทสาร ตอ้งใหมี้
การถ่ายเทหรือระบายอากาศภายในหอ้งไดโ้ดยสะดวก 
•   หลงัการเกบ็บรรจุของเสียแลว้ ท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
•   ทุกคร้ังท่ีเทสารลงถงั ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัทุกคร้ัง  คือ เส้ือกาวน์ แวน่ตา ถุงมือ 
รองเทา้ 
•   ในกรณีท่ีสารเคมีหรือของเสียหก ใหท้ าตามขั้นตอนในเอกสาร MSDS ( Material 
Safety  Data Sheet) ท่ีจดัไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังานทดลอง 
•   ในกรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บ หรือสูดดมก๊าซอนัตรายเขา้ไป  น าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน   
และแจง้ช่ือสารเคมีท่ีใชใ้หแ้พทยท์ราบ 



Thank you for your participation 
“Recycle is the best way to manage waste material” 


