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Waste Management 
in Laboratory

ชนิดของเสียจากห้องปฏิบัติการ
• ของเสียทั่วไป

– ขยะเศษอาหาร ตัวอย่าง ได้แก่ เศษอาหาร ภาชนะบรรจุที่เป้ือน
อาหาร เป็นต้น         (ห้องพักเจ้าหน้าที่)

– ขยะท่ัวไป ตัวอย่าง ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผง เศษพลาสติก เป็นต้น

– ขยะรีไซเคิล ตัวอย่าง ได้แก่ กระดาษ ภาชนะโลหะ พลาสติก และแก้ว
ที่ไม่ปนเป้ือนเศษอาหาร

ตัวอย่าง การท้ิงของมีคมไม่ติดเช้ือ ไม่ปนเปื้อนสารเคมีบําบัด 
และไม่ปนเปื้อนสารเคมีอันตราย

กระป๋องใส่
pipette tips

มัดปากถุงพลาสติก
ให้แน่น

รวบรวมใส่กล่องปอ้งกันการ
แทงทะลุ ปิดผนึกให้แน่นหนา

• ของเสียอันตราย
– สารติดเช้ือ

– สารเคมี
• สารเคมีไม่อันตราย – LD50 (oral, หนู rat) เกิน 500 mg/kg  และไม่เป็นสารก่อ

มะเร็ง

• สารเคมีอันตราย – สารเคมีหมดอายุ ของแข็ง ของเหลว ภาชนะบรรจุ เป็นต้น 

– สารรังสี

– ของมีคม แก้วแตก

– ขยะอันตรายท่ัวไป – แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ 

Infectious Waste 
in Laboratory

p. 16-17p. 18-19 App. B
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การจําแนกขยะติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
 วัสดุติดเช้ือที่ต้องนึ่งฆ่าเช้ือก่อนนําไปล้าง เพื่อนํากลับมาใช้

ใหม่ เช่น Glass ware และ plastic ware

Bacterial culture flask  Autoclave  Cleaning 

Autoclave or Hot air oven 

การจําแนกขยะติดเช้ือในห้องปฏิบัติการ
วัสดุติดเชื้อที่ต้องน่ึงฆ่าเช้ือก่อนนําไปเผาทําลาย Microbiological 

waste 

วัสดุติดเชื้อที่นําไปเผาทําลาย โดยไม่ต้องน่ึงฆ่าเช้ือก่อน

วัสดุมีคมติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด ใบมีด แก้วแตก ต้องถูกท้ิงใน
ภาชนะชนิดพิเศษ

ขยะติดเช้ือทางการแพทย์ (Biomedical waste)

เผาทําลายท่ีอุณหภูมิ
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Reference : Biological Safety Principles and Practices edited by Diane Fleming & Debra Hunt, ASM Press, Washington D.C., page 393-395, 2000
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Microbiology wastes

เผาทําลายท่ีอุณหภูมิ
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121C , 30-60 min

Reference : Biological Safety Principles and Practices edited by Diane Fleming & Debra Hunt, ASM Press, Washington D.C., page 393-395, 2000

Microbiology wastes
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กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

 Animal Blood / Body 
Fluids (potentially 
infectious) 

 Blood Culture Bottles 
(used) 

 Body Fluids – human 
(except urine) 

 Capillary Tubes (used) 

 Culture Swabs (used) 

 Glass Tubes containing 
blood / body fluids 

 Lyophilized Specimens 

Micro-titre Plates 
(contaminated / used)

 Plastic Loops 
(inoculating)

Reference: Wayne State University, Biological Waste Disposal Guidelines 

Ex. Autoclave or bleach before Incineration

 Test Tubes containing 
blood / body fluids 

 Tissue / Specimens 
(unfixed) 

 Towel / paper / etc. 
soiled with blood / 
body fluids 

 Pathological Waste 

 Pasteur Pipettes 
(used) 

 Pipette Tips (used) 

 Specimen Containers 
with blood / body 
fluids

Ex. Autoclave or bleach before Incineration

Reference: Wayne State University, Biological Waste Disposal Guidelines 

 Agar Plates (used)

 Gloves (visibly soiled w/ 
blood)

 Tubes (used / 
contaminated) culture, 
vacutainer, microfuge

 Paper / Towels / Mats 
soiled with blood / body 
fluids

 Personal Protective 
Equipment 
(contaminated)

 Specimen Bags grossly 
soiled

Ex. Autoclave only before Incineration

Reference: Wayne State University, Biological Waste Disposal Guidelines 

Chemical Waste 
Management

ขยะสารเคมี
 ขยะสารเคมีไม่อันตราย (Non-hazardous waste) ของเสีย

สารเคมีไม่อันตราย คือ ของเสียท่ีมีค่า LD50 (oral, หนู rat) 
มากกว่า 500 mg/kg และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง สารเป็นพิษ

 ขยะสารเคมีอันตราย (Hazardous waste)
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การท้ิงและการกําจัดสารเคมีไม่อันตราย
1. บันทึก ชื่อและปริมาณสารเคมี วิธีทิ้งและวันเวลาท่ีทิ้ง 

เพ่ือจะสามารถตรวจสอบได้หากมีปัญหาท่อนํ้าท้ิงหรือระบบบําบัดนํ้า
เสียภายหลัง

2. ของแข็ง น้อยกว่า 1 กิโลกรัม สามารถท้ิงลงถังขยะ (ถุงขาว) 
ได้ พร้อมท้ังติดฉลากช่ือให้ชัดเจน ของแข็งปริมาณเกิน 1 กิโลกรัม 
ต้องปรึกษางานอาชีวอนามัยก่อนท้ิง

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีไม่อันตราย
3. ของเหลวท่ีละลายน้ําได้ pH เป็นกลาง ความเข้มข้นไม่

เกิน 1 โมล/ลิตรปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร สามารถเทลงอ่างที่
กําหนดให้ทิ้งสารเคมีได้ตามปกติ ของเหลวปริมาณเกิน 1 ลิตร ให้แบ่งทิ้ง
วันต่อๆ ไป จนกว่าจะหมด ได้แก่ 

• สารละลายที่เป็นกลาง และสารระคายเคือง เช่น sodium chloride

• สารละลายบัฟเฟอร์

• สีย้อมเซลล์และเนื้อเยื่อซึ่งล้างออกจากแผ่นสไลด์ 

4. ของเหลวท่ีละลายนํ้าไม่ได้ หรือมีกล่ินเหม็นรุนแรง ให้ส่ง
กําจัดกับโรงพยาบาลเท่าน้ัน

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีไม่อันตราย การท้ิงและการกําจัดสารเคมีอันตราย
ก. ปฏิบัติตามคําแนะนําใน MSDS ของสารเคมีแต่ละชนิด

ข.  สารเคมีอันตรายท่ีสามารถทิ้งลงอ่างน้ําหรือท่อน้ําทิ้งได้  แต่
ต้องทําให้เจือจางก่อน ได้แก่
• สารกัดกร่อน เช่น hydrochloric acid, sodium hydroxide 

เป็นต้น  ต้องเจือจางให้ตํ่ากว่า 1 Molar (1 โมล/ลิตร)

• สารกลุ่มสารอินทรีย์ไอระเหย เช่น glutaraldehyde ต้องเจือจาง
ด้วยนํ้าให้มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1% ก่อนท้ิง เป็นต้น

• สารไวไฟสูง เช่น methanol, acetone ต้องเจือจางด้วยนํ้าให้มี
ความเข้มข้นน้อยกว่า 20% ก่อนท้ิง เป็นต้น

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีอันตราย
ค. สารเคมีหรือสารละลายท่ีห้ามทิ้งลงอ่างน้ําหรือท่อน้ําทิ้ง 

เด็ดขาด ได้แก่  
– สารไวไฟสูง และ solvent ท่ีไม่ละลายนํ้า  เช่น ethyl ether, 

hexane เป็นต้น

– สารพิษ และสารก่อมะเร็ง เช่น acrylamide, mercury, เป็นต้น

– สารไวปฏิกิริยากับนํ้า เช่น โลหะโซเดียม เป็นต้น

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีอันตราย



14/04/57

5

ง. รวบรวมของเสียสารเคมีอันตรายเพื่อรอส่งกําจัดกับบริษัท
ภายนอก ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้

– รวบรวมของเสียสารเคมีท่ีต้องท้ิงใส่ภาชนะท่ีเหมาะสม  ระวัง!!! 
ต้องไม่รวบรวมสารเคมีท่ีไม่เข้ากันไว้ด้วยกัน

– ติดฉลากชนิดของสารเคมีและปริมาณท่ีอยู่ในแต่ละภาชนะ  
รวมท้ังวันท่ีท้ิง

– จัดเก็บตามข้อควรระวังของสารเคมีแต่ละประเภท แต่ควรแยก
จากสารเคมีท่ียังเก็บไว้ใช้  

– แจ้งงานอาชีวอนามัย ผ่านทางเวปไซต์

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีอันตราย
จ. ภาชนะท่ีใช้แล้วและเป้ือนสารเคมี ให้ผู้ใช้สารเคมีล้างสารเคมี

จากภาชนะจนเจือจางก่อนให้เจ้าหน้าที่ล้างนําไปล้างต่อ

ฉ. ขวดใส่สารเคมีที่จะทิ้ง ต้องนําสารเคมีออกให้หมดก่อน

ช. ขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ทิ้งลงในถังขยะสารเคมี (ถุงรองรับ   
สีขาว) เท่านั้น

การท้ิงและการกําจัดสารเคมีอันตราย

ข้ันตอนการส่งกําจัด
1. การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

2. การจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

3. การบันทึกปริมาณของเสีย

4. การรายงานปริมาณของเสีย

5. การเก็บรวบรวมของเสียภายในคณะฯ

1. การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

2. การจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

3. การบันทึกปริมาณของเสีย

4. การรายงานปริมาณของเสีย

5. การเก็บรวบรวมของเสียภายในคณะฯ

ข้ันตอนการส่งกําจัด Waste Name Waste Code

Liquid Fuel 732-02

Solid Fuel 732-03

Acid Liquid Fuel 732-04

Acid Solid Fuel 732-05

Basic Liquid Fuel 732-06

Basic Solid Fuel 732-07

Chlorinated Liquid Fuel 732-08

Liquid Stabilized 732-09

Solid Stabilized 732-10

Acid Liquid Stabilized 732-11

Acid Solid Stabilized 732-12

Basic Liquid Stabilized 732-13

Basic Solid Stabilized 732-14

Oxidizing Agent 732-15

Cyanide waste 732-16

Phenol waste 732-17

Phenol Contaminated Garbage 732-18

Ethidium Bromide 732-19

Ethidium Bromide 
Contaminated Garbage 732-20

Contaminated Garbage 732-21

Unknown 732-22

กลุ่มของเสียอันตราย
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1. การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

2. การจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

3. การบันทึกปริมาณของเสีย

4. การรายงานปริมาณของเสีย

5. การเก็บรวบรวมของเสียภายในคณะฯ

ข้ันตอนการส่งกําจัด

ประจําหน่วยงาน 5 L

ประจําหน่วยงาน 20 L

สถานที่จัดเก็บของเสีย
ภายในห้องปฏิบัติการ 1. การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

2. การจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

3. การบันทึกปริมาณของเสีย

4. การรายงานปริมาณของเสีย

5. การเก็บรวบรวมของเสียภายในคณะฯ

ข้ันตอนการส่งกําจัด

http://www.si.mahidol.ac.th/project/SiCSM/

1. การจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

2. การจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

3. การบันทึกปริมาณของเสีย

4. การรายงานปริมาณของเสีย

5. การเก็บรวบรวมของเสียภายในคณะฯ

ข้ันตอนการส่งกําจัด
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สถานที่จัดเก็บภายใน
ห้องปฏิบัติการ

สถานที่เก็บของเสียส่วนกลาง
ของโรงพยาบาล

ส่งกําจัดโดยบริษัทเอกชน

ปี ปริมาณของเสีย (ตัน) ค่ากําจัด (บาท) บริษัท
2550 16.4 1,470,431 GENCO

2551 4.9 299,183 GENCO

2552 3.5 251,301 GENCO

2553 1.3 51,753 Recycle Engineering

2554 2.4 72,062 Recycle Engineering

2555 2.7 81,168 Recycle Engineering

2556 3.1 112,018 Recycle Engineering

มาตรการลดการใช้สารเคมี – เปล่ียนสารเคมี เปล่ียนกระบวนการทํางาน
แนวทางการกําจัดของเสียสารเคมี - - Formalin, acetone, EtBr

ขยะปนเป้ือน Ethidium bromide มีความเข้มข้นของ 

EtBr ที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 0.25 - 0.5 ug/mL 
(working concentration) ได้จัดแนวทางกําจัดแบ่งเป็นขยะที่
เป็นของเหลว และขยะที่เป็นของแข็ง

EtBr Wastes 
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•EtBr solutions waste
ความเข้มข้น < 10 ug/mL สามารถท้ิงลงอ่างท่ีกําหนดให้

ท้ิงสารเคมีได้โดยตรง แล้วเปิดนํ้าตาม (หน่วยงานที่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย)

ความเข้มข้น >10 ug/mL ให้เก็บแยกไว้ในภาชนะต่างหาก
เพื่อกําจัดเป็นของเสียสารเคมีอันตราย

EtBr Wastes 
•EtBr solid waste

• Agarose หรือ polyacrylamide gel ท่ีย้อมด้วย EtBr ท่ี
ความเข้มข้น < 10 ug/mL สามารถท้ิงลงถังขยะท่ัวไป
ได้ (กทม. นําไปฝังกลบ)

• Lab ware, plastic ware และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีปนเปื้อน EtBr
ท่ีความเข้มข้น < 10 ug/mL เช่น micro-centrifuge 
tube, gloves สามารถท้ิงลงถังขยะท่ัวไปได้ (รพ.ศิริราชท้ิงถุงสี
แดง เพื่อนําไปเผาทําลายเหมือนขยะติดเช้ือ)

EtBr Wastes 

Polyethylene Gloves

EtBr Gloves 

นวัตกรรมการกําจัดของเสียสารเคมี

A Simple Method of 
Formaldehyde Waste 

Inactivation Before Disposal

การศึกษาก่อนหน้าน้ี พบว่า สารละลายของ 25% ammonia 
สามารถทําลายฤทธิ์ของ formaldehyde โดยเข้าทําปฏิกิริยากัน ได้เป็น
สารประกอบ hexamethylenetetramine ซ่ึงไม่มีพิษ* และสามารถท้ิง
ลงสู่ส่ิงแวดล้อมได้ (เหลือ < 0.1% หรือ 1000 mg/L ซ่ึงเป็นความเข้มข้น
ท่ีอนุญาตให้ท้ิงลงสู่ท่อระบายได้โดยตรง**)

* Japanese Journal of Toxicology and Environmental Health Vol.26, No.2(19800430) pp. 74-76  (1980) 

** Local Hazardous Waste Management Program in King County, Seattle, WA

- Notification of Ministry of Science, Technology and Environment  No. 3 (B.E. 2539) 

- Notification of Ministry of Industry NO. 2 (1996)

ในประเทศไทย กําหนดปริมาณ formaldehyde 
ในนํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดจากโรงงานไว้ท่ี < 1 mg/L
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Method for formaldehyde quantitation

Acetylacetone or Lutidine method

สารประกอบสีเหลือง

- Maximal absorption at wavelength 412 nm

- เป็นการทดสอบที่ทําได้ง่าย และมีความไว

Determination of the optimal formaldehyde : ammonia molar ratio

จากสูตร formaldehyde 6 โมเลกุล จะเข้าทําปฏิกิริยาพอดีกับ ammonia  4 โมเลกุล

หรือ formaldehyde : ammonia molar ratio = 6 : 4 หรือ 1 : 2/3

1:2/3

More ammonia Less ammonia

1:1/31:11:4/31:5/31:2
(1:3/3)(1:6/3)

ผสม 3.7% formaldehyde กับ 25% ammonia ในสัดส่วนโมลต่างๆ ข้างต้น ท้ิง
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 ชม. แล้วทําการหาปริมาณ formaldehyde ท่ีเหลืออยู่

ในการกําจัดฤทธิ์ของ formaldehyde ใช้ molar ratio ของ 
formaldehyde : ammonia ที่ 1:4/3 หรือเท่ากับ 3.7% 
formaldehyde ปริมาณ 9 ส่วน ผสมกับ 25% ammonia 
ปริมาณ 1 ส่วน เป็นเวลา 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้อง จะสามารถ
กําจัดฤทธิ์ของ formaldehyde ได้ดีที่สุด (> 95%)

a) waste ที่ทิ้งหลังจากการใช้ใหม่ๆ
b) waste ที่เก็บไว้เพื่อรอการกําจัดหลังจากการใช้ประมาณ 2-3 เดือน

ทดสอบประสิทธิภาพของ protocol กับ formaldehyde wastes

ผสม sample 1 หยด กับ formaldehyde assay reagent 1 ml ตั้งท้ิงไว้ 2 นาที
ดูสีท่ีเกิดขึ้นเทียบกับ control sample ท่ีมี formaldehyde 1000 mg/L

Control        waste(a) waste(b)

ผสม 3.7% formaldehyde waste : 25% ammonia ในอัตรา 9:1 ส่วนโดย
ปริมาตร ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนท้ิงลงสู่ท่อระบาย

Thank you 
sdamnin@hotmail.com 


