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ของเสียจากหอ้งปฏบิตักิารทีเ่รา (อาจ) มองข้าม 
เรียบเรียงโดย นพเก้า  เอกอุ่น 

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
คําสําคัญ : ของเสีย, ห้องปฏิบัติการ  
 
 กรมควบคุมมลพิษให้คําจํากัดความ “ของเสียอันตราย” ว่า “เป็นของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
หลายประเภทรวมกันที่มีปริมาณ ความเข้มข้น หรือลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี หรือการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหรือมีส่วนทําให้มีการตาย หรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่รักษาไม่ได้เพ่ิมข้ึน หรือก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ 
ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 
เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในการบําบัด การเก็บกัก การขนส่ง การกําจัดหรืออื่นๆ”  

ตามคู่มือความปลอดภัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คําจํากัดความคําว่า 
“ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการคือ สิ่งเหลือใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีที่ไม่ทราบชื่อ สารเคมีที่หมดอายุ
หรือเสื่อมสภาพ สารเคมีท่ีหกรั่วไหลและเก็บกลับคืนมา ตัวทําละลายอินทรีย์ กล่าวโดยสรุปคือ ทุกสิ่งที่ไม่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปในห้องปฏิบัติการเคมี และจําเป็นต้องกําจัดทิ้งโดยวิธีใดวิธีหน่ึง จัดว่าเป็นของเสีย
อันตรายจากห้องปฏิบัติการท้ังสิ้น” 

หลักการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ สําหรับทุกองค์กรที่มีห้องปฏิบัติการที่ใช้
สารเคมีควรมีหน่วยบริหารจัดการกลางที่รับผิดชอบเร่ืองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการเป็นปัจจัยเสี่ยงหน่ึงท่ีทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยข้ึน ทั้งน้ีการจัดการของเสียจําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน จึงจําเป็นต้องมีหน่วยบริหารจัดการกลางทําหน้าที่เป็นผู้กําหนดกติกา หรือ
เง่ือนไขให้ทุกห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงการกําหนดวิธีการคัดแยกประเภทของเสีย การกําหนดวิธี
จัดเก็บของเสียอย่างปลอดภัย และการติดฉลากบนภาชนะบรรจุ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณและประเภทของเสีย
จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด เพ่ือแสดงปริมาณและประเภทของเสียทั้งหมดในแต่ละปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่ง
กําจัด การกําหนดกติกาการจัดเก็บ นัดหมายเวลาจัดเก็บ และพ้ืนท่ีรวบรวมที่ปลอดภัย การกําหนดแนวทางการ
ลดของเสีย ทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นพิษ การฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อกําหนดกติการ่วมกันได้
แล้ว หน่วยบริหารจัดการกลางจะมีข้อมูลประเภทและปริมาณของเสียทั้งหมดขององค์กรสําหรับใช้ในการจัดตั้ง
งบประมาณและจัดหาบริษัทรับกําจัดของเสีย  

ของเสียจากห้องปฏิบัติการมีลักษณะความเป็นอันตรายได้หลากหลาย โดยสัญลักษณ์เตือนความเป็น
อันตรายที่นิยมใช้กัน เป็นสัญลักษณ์ตามระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกัน  
ทั่วโลก (Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals; GHS) และตาม
ระบบข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ (United Nations Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods; UNRTDG (UN Class)) 

สัญลักษณต์ามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) หรือระบบจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทัว่โลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือทํา
ให้เกิดการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เข้าใจง่ายและเป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ผ่านทางฉลากและ
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เอกสารข้อมลูความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ซึ่งมีสญัลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี
จํานวน 9 รูปภาพ (pictograms) ดังนี ้

 
สารไวไฟ สารออกซิไดส ์ วัตถุระเบิด สารกัดกรอ่น ก๊าซภายใต้ความดัน

 
 
 

    

พิษเฉียบพลัน ระวัง พิษตอ่สิ่งแวดลอ้ม อันตรายตอ่
สุขภาพ 

 

 
 

 

    

 
สัญลักษณต์ามระบบ UNRTDG หรือ United Nations Recommendations on the Transport of 

Dangerous Goods สําหรับใช้กํากับการขนส่งสินค้าอันตราย ระบบสญัลกัษณ์นี้ให้ความสําคัญของความเป็น
อันตรายท่ีเกิดจากคุณสมบัตทิางกายภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันเป็นหลัก จําแนกเป็น 9 ประเภท (UN - 
class) โดยหมายเลขสินค้าอนัตราย หรือ UN Number กําหนดให้เชือ่มโยงกับข้อปฏิบัติเมือ่เกิดเหตฉุุกเฉินกับ
สารเคมีชนดิน้ันๆ ท่ีเรียกว่า UN Guide ซึ่งสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (Hazard symbols) ตามระบบ UN 
มี 9 ประเภท ดังน้ี 

 
ประเภทท่ี 1  วัตถุระเบิด 

 
 

ประเภทท่ี 2  ก๊าซ 
 
 

ประเภทท่ี 3  ของเหลวไวไฟ 
 
 
 

ประเภทท่ี 4  ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง
และสารทีส่ัมผัสกับน้ําแล้วให้แก๊ส 
ไวไฟ 
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ประเภทที่ 5  สารออกซิไดซแ์ละสารอินทรย์ีเปอร์
ออกไซด ์  

 
ประเภทที่ 6  สารพิษและสารตดิเชือ้ 

 
 

ประเภทที่ 7  วัตถุกัมมันตรังสี 
 
 

ประเภทที่ 8  สารกัดกรอ่น 
 
 

ประเภทที่ 9  วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด รวมถึงเป็น
อันตรายตอ่สิ่งแวดลอ้ม   

 
 
ของเสียบางประเภทจากห้องปฏิบัติการสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น ตัวทําละลายที่ใช้ใน

การสกัดสารจากตัวอย่างพืชสมุนไพร ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นบางส่วนโดยผ่านกระบวนการกลั่น ท้ังน้ี
เกณฑ์การพิจารณาของเสียจากห้องปฏิบัติการต้องคํานึงถึงกิจกรรมของห้องปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันการศึกษา ซึ่งแต่ละแห่งที่มีของเสียจากห้องปฏิบัติการไม่เหมือนกัน จะต้องกําหนดประเภทของเสียที่
เหมาะสมกับบริบทของห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
 หลักการจัดการของเสียอันตราย จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ 

1. การจัดการข้อมูลของเสีย 
หน่วยงานต้องมีระบบบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการเก็บและติดตามการเคลื่อนไหวของเสีย ตั้งแต่ข้อมูล

การจําแนกและเก็บเพ่ือรอการกําจัด จนถึงข้ันตอนการส่งไปกําจัด ว่ามีของเสียประเภทไหน ปริมาณเท่าไรและ
สามารถออกแบบรายงานที่ชัดเจนตามช่วงเวลาได้ ข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเส่ียงจากอันตราย
ของของเสีย รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการกําจัดของแต่ละปี ซึ่งข้อมูลที่มีความต่อเน่ืองจะช่วยให้เกิดการจัดการ
และการเตรียมงบประมาณในการกําจัดของเสียอันตราย และยังสามารถนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ความเสี่ยงได้
ระหว่างที่ของเสียน้ันยังไม่ได้ถูกเคล่ือนย้ายออกจากห้องปฏิบัติการ 

โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมลูของเสีย อย่างน้อยควรประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ รหัสภาชนะบรรจ ุ
(Bottle ID) ประเภทของเสีย ปริมาณของเสีย (Volume/Weight) ห้องที่จัดเก็บของเสีย อาคารจัดเก็บของเสีย 
วันท่ีบันทกึข้อมูล 
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2. การลดการเกิดของเสีย 
การลดของเสียตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แน่นอน อีกทั้งยังป้องกันการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมด้วย การลดของเสียเป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อของเสีย 
เพราะย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นว่าของเสียที่เกิดขึ้นน้ันคืออะไรบ้าง และต้องเริ่มคิดตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนการทดลอง
ว่าจะลดการใช้สารตั้งต้นและพยายามใช้สารทดแทนที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่าได้อย่างไร 

การลดการเกิดของเสีย ใช้หลัก 3 R ดังน้ี 
2.1 Reduce คือ การทําให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทาง โดยการลดขนาดของการทดลอง 

(small scale, microscale experiments) ลดการใช้สารเคมี ด้วยการสาธิตหรือการใช้สื่อการ
สอนแทนการทดลองจริง และให้คําแนะนําที่ถูกต้องในการลดปริมาณของเสีย 

2.2 Reuse คือ การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ในสภาพเดิม เช่น การนําตัวทําละลายที่เหลือใช้มาล้าง
ภาชนะ การนํา solid supported reagent/catalyst กลับมาใช้ใหม่ การนําภาชนะบรรจุ
สารเคมีกลับมาใช้ใหม่ 

2.3 Recycle คือ การนําของเสียมาปรับสภาพ/ทําให้บริสุทธิ์เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การ recover 
ตัวทําละลาย เช่น  อะซีโตนล้างเครื่องแก้ว โดยการกลั่น  การ recover โลหะมีค่า เช่น
แพลเลเดียม เงิน ทอง ฯลฯ การทําสารเคมีที่เสื่อมสภาพ/หมดอายุให้บริสุทธิ์เพ่ือนํากลับมาใช้
ใหม่ 

3. การแยกประเภทและเก็บของเสีย 
การแยกประเภทของเสียเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการผสมของเสียท่ีเข้ากันไม่ได้เข้าด้วยกัน 

เช่น เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน เกิดการระเบิด หรือเกดิเป็นสารอื่นท่ีมอีันตราย เช่น แก๊สพิษ การแยกประเภท
ของเสียยังทําให้ง่ายต่อการบําบัดหรือกําจัด ในการแยกประเภทของเสียอนัตรายสามารถอิงระบบสากลหรือ
มาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ แตต่อ้งเหมาะสมกับธรรมชาตขิองของเสียที่เกิดขึ้นจริง หน่วยงาน/สถาบันแตล่ะแห่งควร
มีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือจัดทําข้อกําหนดข้ึนว่าจะใช้ระบบใด หลักการสําคัญๆ ไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็ตาม คือ การแยก
เก็บตามประเภทความเป็นอนัตรายความเข้ากันไม่ได ้และวิธีการบําบัด เมื่อแยกประเภทของเสียแลว้ ตอ้งมีการ
กําหนดพ้ืนที่บริเวณจัดเก็บของเสียทีแ่น่นอน โดยแยกของเสียออกจากสารเคมีชนิดอื่น ห่างจากความร้อน 
แหล่งกําเนิดไฟ อ่างนํ้าและบริเวณที่ตั้งของอุปกรณ์ฉุกเฉนิ ของเสียที่มลีักษณะเป็นของเหลวควรมีภาชนะรองรับ 
ขวดของเสีย (secondary containment) ที่เหมาะสม สามารถรองรับปริมาณของเสียได้ทั้งหมดหากเกิดการรั่ว 
ไหล ห้องปฏิบัติการควรมีการกําหนดปริมาณของเสียสูงสดุทีอ่นุญาตให้เก็บ และจัดระบบการรวบรวมของเสียจาก
ทุกห้องปฏิบัตกิาร เพ่ือส่งกําจัดเป็นระยะๆ โดยตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใ่ช้แลว้ พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้สถานประกอบการที่เป็นโรงงานให้เก็บของเสยีอันตรายไว้ไม่เกิน 90 วัน 
ดังน้ันห้องปฏิบัติการอื่นที่ไมใ่ชโ่รงงานและมีของเสียเกดิข้ึนเหมือนกันควรจะใชแ้นวทางเดียวกัน 

4. การกําจัดของเสีย 
ผู้ที่ทําให้เกดิของเสียย่อมเป็นผู้รู้ดทีี่สดุ ว่ากําลังทําอะไร มีสารเคมอีะไรเก่ียวข้อง และสุดท้ายของเสยีที่

เกิดข้ึนน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และตอ้งเป็นผู้รับผดิชอบในการใหข้้อมลูเหล่าน้ีแก่ผู้รับกําจัดของเสีย รวมทั้ง
การบําบัดเบ้ืองต้นถ้าจําเป็นตอ้งกระทําก่อนการส่งกําจัด 
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โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of 
Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้ เ กิ ด
“ห้องปฏิบัติการปลอดภัย” มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องกันอุบัติเหตุได้ รวมถึงข้อจํากัดในการจัดการ 
ที่ผู้ปฏิบัติต้องทราบข้อจํากัดนั้นๆ และใช้มาตรการป้องกันที่ถูกต้อง เพียงพอ การดําเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์
พ้ืนฐานความปลอดภัย การผนวกเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหน่ึงของงานประจํา ซึ่งหมายถึงความปลอดภัย
ต่อตนเองต่อผู้ปฏิบัติงานโดยรอบและต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบตนเองเป็นระยะๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบที่จัดเป็นหมวดหมู่ 7 ด้านอย่างเชื่อมโยงกัน ซึ่งของเสีย
อันตรายถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงหน่ึงที่ต้องบริหารจัดการเพ่ือก้าวสู่ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
เห็นถึงความสําคัญของการทํางานอย่างปลอดภัยของผู้ทํางานในห้องปฏิบัติการหรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
สภาพแวดล้อม จึงพัฒนาและเปิดฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการปลอดภัย เช่น หลักสูตรความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับสารเคมี หลักสูตรการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย หลักสูตร
การกําจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี หลักสูตรการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ือความปลอดภัย หากท่านสนใจเข้าฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ 
http://blpd.dss.go.th  
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