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แนวทางการจัดการของเสียอันตรายทางเคมีและชีวภาพจากหองปฏิบัติการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธี สุรีย

อาจารยประจําสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมการจัดการขยะสารเคมีและขยะอันตรายหองปฏิบัติการ
29 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

Outline
• ความสําคัญและจําเปนในการจัดการความปลอดภัยทางเคมี

และทางชีวภาพในหองปฏิบัติการ
• การจัดการของเสียทางเคมี
• การลดปริมาณของเสียในหองปฏิบัติการ ดวยหลัก 4R
• การจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ
• (แถม) หลักการจัดเก็บสารเคมี
• (แถม) การจัดการดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มาตรฐานทั่วไป

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกําหนดนโยบายในการ
ผลักดันการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย เพ่ือให
เกิดมาตรฐานการดําเนินงานและผลการวิจัยในประเทศท่ีเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล

นโยบายในระดับประเทศ

- จรรยาบรรณนักวิจัย
- จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
- การประเมินขอเสนอการวิจัย
- ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ
- เกณฑมาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย
- มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัย
  และผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานเฉพาะ
- มาตรฐานการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองาน
  ทางวิทยาศาสตร
- มาตรฐานการวิจัยในคน
- แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภยัใน
  หองปฏิบัติการวิจัย
- แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภยัทางชีวภาพ

นโยบาย วช. ในการสงเสริมความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 
ที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (2559-2563)
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ระบบกลางในการบริหารสารเคมีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

Chemical Inventory 
(ChemInvent) 

ติดตามการปฏิบัติดวย
ESPReL Checklist 

รายงานปริมาณสารเคมีปจจุบันแยกตามสถานะ

คณะสัตวแพทยศาสตร หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
ของเหลว (L) 692

คณะเภสัชศาสตร หองเครื่องมือกลาง 2
ของแข็ง (kg) 475

คณะเภสัชศาสตร หองเครื่องมือกลาง 2
ของเหลว (L) 60

คณะกรรมการการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย ความปลอดภัย
และตอบโตภาวะฉุกเฉิน ภาควิชาเคมี (แตงตั้งเมื่อ 2 สิงหาคม 2560)

คณะกรรมการอาํนวยการ
ประธาน-ผศ.ดร.วนิิตา บุณโยดม

คณะอนุกรรมการการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย
ประธาน-คุณดุจเดอืน แสงบุญ

คณะอนุกรรมการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตัิการและ
การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
ประธาน-คุณพรชยั จนัตา

คณะอนุกรรมการจดัฝึกอบรมดา้นการจดัการสารเคมี 
กาํจดัของเสยี ความปลอดภยัและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
ประธาน-คุณวธุกา บุญเจริญ

ที�ปรกึษา (หลกั)
ผศ.ดร.วนิิตา บุณโยดม

ที�ปรกึษา (หลกั)
ผศ.ดร.นทัธ ีสุรีย์

ที�ปรกึษา (หลกั)
ผศ.ดร.สุรนิทร ์สายปญัญา

เราเดินทางมาไกลกันมาก..

ธันวาคม พ.ศ. 2550 (กรุนกล่ินยังติดตรึง..ประหน่ึงวันวาน)

(ไม) อยากจะยอนคืนวันเวลา..กลับมาอีกคร้ัง... 
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การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นัทธี สุรีย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

9

ของเสียไมอันตราย ของเสียที่ตองบําบัด ของเสียอันตราย

บําบัด จําแนก

10

ของเสียจากหองปฏิบัติการ

การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ

    

ทําไมตองการจําแนกประเภทของเสีย?ทําไมตองการจําแนกประเภทของเสีย?

เพราะการทิ้งโดยไมแยกกลุมแยกประเภท 
         อาจจะทําใหกอเกิดอันตราย

- การระเบิด

- การรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม

           นอกจากนี้ การแยกนั้นยังทําใหกําจัดไดงายขึ้นดวย

ดังน้ันการแยกเก็บของเสียเปนสิ่งจําเปน
12
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การจําแนกประเภทของเสียอันตรายของ มช.
(อิงจากของ มจธ.)

ของเสีย
อันตรายชนิด

ของเหลว 

18 ประเภท

ของเสีย
อันตรายชนิด

ของแข็ง 

5 ประเภท

ของเสีย
อันตราย 
พิเศษ 

4 ประเภท

13

1. เปนกรด

2. เปนเบส 3. เปนเกลือ

6. ประกอบดวย
โครเมียม

5. ประกอบดวย
ไซยาไนด

อนนิทรีย/อินทรีย

4. ประกอบดวย
ฟอสฟอรัส หรือ

ฟลูออไรด

9. ไอออนของ
โลหะหนักอื่นๆ

ของ
เหลว

7. สารปรอท
อนินทรีย/อินทรีย

8. สารอารเซนิก

14

10. ประเภท
ออกซิไดซิงเอเจนต

11. ประเภท
รีดิวซิงเอเจนต

12. สามารถ
เผาไหมได

13. เปนน้ํามัน

14. สารฮาโลเจน

15. ของเหลวอินทรีย  
     ที่ประกอบดวยน้ํา16. สารไวไฟ

17. มีสารที่ทําให
     สภาพคงตัว

18. สารระเบิดได

15

ของ
เหลว

5. ขยะปนเปอน

2. เครื่องแกว หรือ
ขวดสารเคมีแตก

1. ขวดแกว/ขวด
สารเคมีที่ใชหมดแลว

4. Organic Waste

ของแข็ง

16

3. Toxic Waste
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 4. ของเสีย Ethidium 
bromide (EtBr)

 3. ของเสียจาก 
pilot plant

2. ของเสียที่มีจุลินทรีย

  1. ของเสียที่เปน
     สารกัมมันตรังสี

ของเสีย
อันตราย
พิเศษ

ของเสีย
อันตราย
พิเศษ
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การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ

    

การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย

1
• จําแนกของเสียใหถูกตามเกณฑ จัดเก็บในภาชนะที่

เหมาะสม

2 • ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุของอยางสม่ําเสมอ

ที�มา : http://www.ehs.umaryland.edu/lab%20chemical%20safety/lab%20audit/chemical%20safety/poorcondition.htm

19

3 • ภาชนะทุกชนิดที่บรรจุของเสียตองมีฉลากที่ถูกตอง

20

4
• ขอความบนฉลากมีความชัดเจน ไมจาง ไมเลือน

5 
• ตรวจสอบสภาพของฉลากบนภาชนะอยางสม่ําเสมอ

ตัวอยางการติดฉลากของเสียเคมีที่สรางโดยระบบ CMU Waste Track
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6
• หามบรรจุของเสียเกินกวา 80% ของความจุ หรือปริมาณ

ของเสียตองอยูต่ํากวาปากภาชนะอยางนอย 1 นิ้ว

7 • มีการกําหนดพื้นที่ / บริเวณจัดเก็บของเสียอยางชัดเจน

ที�มา : http://www.carlroth.com/ ที�มา : http://safety.lle.rochester.edu/530_chemical/chemdisposal.php
21

8
• จัดเก็บ/จัดวางของเสียที่เขากันไมไดโดยอิงตามเกณฑการ

เขากันไมไดของสารเคมี

9 • มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสม

ที�มา : http://orgchem.colorado.edu/Technique/Safety/Images/Wastecarboys.jpgที�มา:http://weill.cornell.edu/ehs/safety/chemtracker_chemical_inventory_
system.html

22

10
• หามวางภาชนะบรรจุของเสียใกลทอระบายน้ํา ใต หรือ 

ในอางน้ํา หากจําเปน ตองมีภาชนะรองรับ

11 • หามวางภาชนะบรรจุของเสียใกลบริเวณอุปกรณฉุกเฉิน 

12 • หามวางภาชนะบรรจุของเสียปดหรือขวางทางเขา-ออก

23

13
• วางภาชนะบรรจุของเสียใหหางจากความรอน แหลงกําเนิด

ไฟ และเปลวไฟ

14
• หามเก็บของเสียประเภทไวไฟมากกวา 50 ลิตร หาก

จําเปนตองเก็บไวในตูสําหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ

15 • หามเก็บของเสียไวในตูควันอยางถาวร

24
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16
• การกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บของเสียใน

หองปฏิบัติการ

 กรณีของเสียพรอมสงกําจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) :
     ไมควรเก็บไวนานกวา 90 วัน
 กรณีที่ของเสียไมเต็มภาชนะ (ปริมาตรนอยกวา 80% ของภาชนะ) : 
     ไมควรเก็บของเสียไวนานกวา 1 ป

25

การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ

    

27

หลักการบําบัดและการกําจัดของเสีย

ประเภท
ของเสีย
ประเภท
ของเสีย

ของเสียที่มีคาของ pH<7 
และมีกรดแรปนอยูในสาร >5%

ภาชนะจัดเก็บ
• ใชภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น
• ทําจากพลาสติก PP หรือ PE 

ที่มีฝาปดมิดชิด

การบําบัด
สะเทินกรดใหเปนกลางดวยเบส และทิ้งลงทอ

การกําจัด
หากเกิดตะกอน ใหกรองตะกอน

และสงกําจัดในกลุมของแข็ง

เปนกรดเปนกรด

28

ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ
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ของเสียที่มีคาของ pH>7 
และมีเบสปนอยูในสาร >5%

ภาชนะจัดเก็บ
• ใชภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น
• ทําจากพลาสติก PP หรือ
   PE ที่มีฝาปดมิดชิด

การบําบัด
สะเทินเบสใหเปนกลางดวยกรด และทิ้งลงทอ

การกําจัด
หากเกิดตะกอน ใหกรองตะกอน

และสงกําจัดในกลุมของแข็ง

เปนเบสเปนเบส

29

ประเภท
ของเสีย
ประเภท
ของเสีย

ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ

ของเสียที่มีไซยาไนด เปนสวนประกอบ

การบําบัด
ออกซิไดซเปนไซยาเนตดวยสารฟอกสี หรือ
สารละลายไฮโปคลอไรท ที่ความเขมขน 5%

การกําจัด
สงบริษัทรับกําจัดที่มีวิธีการกําจัดที่เหมาะสม

ไซยาไนดไซยาไนด

30

ประเภท
ของเสีย
ประเภท
ของเสีย

ภาชนะจัดเก็บ
• ใชภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น
• ทําจากพลาสติก PP หรือPE
  ที่มีฝาปดมิดชิด
• หามผสมกับกรดทุกชนิด

(HCN gas = highly toxic)

ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ

31

NaCN + NaOCl  NaCNO + NaCl

2NaCNO + 3NaOCl + H2O 3NaCl + N2 + 2NaHCO3
(cyanate) + (bleach)          (salt)     +   (bicarbonate) 

(cyanide) + (bleach) (cyanate) + (salt)

+
ของเสียที่มีสารออกซิแดนท

เปนองคประกอบ

ภาชนะจัดเก็บ
• ใชภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น
• ทําจากพลาสติก PP หรือ PE
   ที่มีฝาปดมิดชิด

การบําบัด
• เติมสารละลาย 10% โซเดียมซัลไฟตหรือ
   เมตาไบซัลไฟตที่เตรียมขึ้นมาใหม
• ปรับคา pH ใหเปนกลาง

การกําจัด
สงบริษัทรับกําจัดที่มีวิธีการกําจัดที่เหมาะสม

ออกซิแดนทออกซิแดนท

32

ตัวอยางประเภทของเสียและการจัดการในหองปฏิบัติการ

ประเภท
ของเสีย
ประเภท
ของเสีย
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ของเสียที่มีการผสมกันระหวาง Biohazard และ Chemical Waste ?

• ซากสัตวในฟอรมาลินหรือสารเคมีอันตราย
• ตัวอยาง tissues หรือเลือด ท่ีปนเปอนสารเคมีอันตราย
• ของใชแลวท้ิงในหองแล็บชีวเคมีท่ีปนเปอนท้ังสองอยาง 

(preti dish, cultures, stocks, gloves, tips)

หาม autoclave !!

การลดปริมาณของเสียในหองปฏิบัติการ ดวยหลัก 4R

ผศ.ดร.นัทธี สุรีย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การอบรมการจัดการขยะสารเคมีและขยะอันตรายหองปฏิบัติการ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปญหาของการกําจัดของเสียสารเคมีอันตรายในปจจุบันคืออะไร?

• คณะฯและมหาวิทยาลัยใชงบประมาณมหาศาลในการกําจัด
• ปริมาณ Unknown ยังคงมีอยูเรื่อย ๆ
• ในการกําจัดแตละครั้ง ใชเวลาและกําลังคนของบุคลากรมาก
• การสงกําจัดยอมมีอันตรายเกิดข้ึนเสมอ โดยเฉพาะในการขนสง
• การเก็บของเสียรวมกันไวนานประหน่ึงการสรางคลังแสงในบาน
• หองแล็บไมมีท่ีเก็บของเสีย สวนหองเก็บของแตละภาควิชาก็จํากัด
• ของเสียจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆในขณะท่ีงบสนับสนุนการ

กําจัด (จากมหาวิทยาลัยหรือจากคณะฯ) ก็ลดลงเรื่อย ๆ
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ของดี ของเสีย

ของดี ของเสีย

ของดี ของเสีย

ของดี ของเสีย
ของดี ของเสีย

ของดีกวา ของเสีย

 

 

Reduce ?
• ลดปริมาณการซ้ือสารท่ีไมจําเปน สารท่ีหมดอายุไว สารท่ีเปนพิษสูง
• ลดปริมาณการใชสารเคมีลง เชน การทํา small scale แตยังคง ช่ัง ตวง วัด ดวยเคร่ืองมือ

แมนยํา อาทิ การใช micropipette แทนปเปตแกว
• การลดปริมาณกอนท้ิง เชน การระเหยนํ้าหรือ solvent ออกในชวงฤดูรอน, ระเหย EtBr gels
• การบําบัดของเสียกอนท้ิง สําหรับของเสียท่ีมีความเปนอันตรายกอนปลอยลงระบบนํ้าท้ิง อาทิ 

formalin, Ethidium bromide buffer
• การบําบัดของเสียกอนสงกําจัด เพ่ือลดความเปนอันตรายระหวางการจัดเก็บ 
• การทํากรดแกเบสแกใหเปนกลาง แลวกรองเกลือออกเพ่ือสงกําจัด

Ethidium Bromide (EtBr)

• Filter the ethidium bromide solution through the 
charcoal filter. 

• Pour filtrate down the drain. 

• Place charcoal filter in a sealed bag (e.g., zip-lock) 
and place with ethidium bromide gels for hazardous 
waste disposal. 

Formalin Disposal
• First, put on nitrile gloves, an apron or lab coat, and goggles. 

• Work in a fume hood or an appropriately ventilated workstation. 

• Fill the waste container (formaldehyde neutralization container) 
up to the fill line (5 gallons). 

• Add one packet of Neutralex powder. Mix the solution. Let the 
waste container sit for 15 minutes. 

• Check the pH (should be approx. 6-9)

• Test for residual aldehydes. (20 drops from the brown squeeze 
bottle labeled "Aldehyde Test Reagent.”)

• If the results are below 100 ppm, use the siphon and discharge 
neutralized formaldehyde solution to the sewer. Record the 
quantity, pH, and formaldehyde concentration
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Neutralex® for Formalin Neutralization Reuse ?
• คือการนําของเสียกลับมาใชใหมโดยไมมีการเปล่ียนแปลง เชน 

• นําขวดแกวมาลางใชใหม
• ใช solvent ตาง  ๆเพ่ือลางของ
• เก็บสารบางประเภท หรือสารเกาเกือบหมดอายุเพ่ือทําเปน Spill Kits
• ใชสารเกาในการ neutralize กรด-เบส ฯลฯ

• คํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก หาก Reuse ไมได หรือไดแตไมปลอดภัย ก็ไมควรดําเนินการ
• บันทึกรายการ Reuse และเก็บสารท่ีสามารถ Reuse ไดไวคนละท่ีกับสารใหมและตอง Label

Recycle ?
Reagents/Solvents ใหม Wastes เยอะ

สารตั้งตน ผลิตภัณฑ

Recycling of solvent & catalyst

Wastes ลดลง
Reagents/
Solvents

ใหม

สารตั้งตน ผลิตภัณฑ

Replace ?
• เปล่ียนการใชสารเคมใีนกระบวนวิธีทดลอง จากสารที่เปนพิษ เปนสารที่เปนมิตรตอคนและ

ส่ิงแวดลอม
• เปล่ียนวิถีกระบวนการทดลองท่ีกอใหเกิดสารพิษ เปนกระบวนการใหมท่ีไมผานวิธีเดิม
• พยายามหลีกเล่ียง metals: barium, arsenic, cadmium, chromium, lead, mercury, 

selenium และ silver เพราะสารละลายของ metals เหลาน้ีถือวาเปนพิษ ตามเกณฑของ US 
EPA

• พยายามหลีกเล่ียง solvents: benzene, carbon tetrachloride, chlorobenzene, 
chloroform, cresol, dichlorobenzene, methyl ethyl ketone, nitrobenzene, 
pyridine, tetrachloroethylene, trichloroethylene, trichlorophenol และ vinyl 
chloride ดวยเหตุผลเดียวกันกับขางตน

• หากเปนไปได พยายามใช EtOH แทน MeOH (หมายเหตุ: ถา [EtOH] < 24% w/w in H2O 
จะไมถือวาเปนสารลุกติดไฟได)
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การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ

    

ตามกฎหมายสากลไดกําหนดไววา 
-  ของเสียปริมาณไมเกิน 200 ลิตร อนุญาตใหเก็บในหองปฏิบัติการ

ไดไมเกิน 90 วัน
-  ถามากกวา 200 ลิตร  ไมเกิน 3 วัน 
-  หากเปนของเสียอันตรายสูงเฉียบพลัน ไมควรเก็บมากกวา 1 ลิตร

46

สําหรับประเทศไทย 
มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการของเสีย สําหรับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงกําหนดไววา ผูท่ี
ผลิตของเสียอันตรายขนาดใหญต้ังแต 1,000 กก./เดือน สามารถเก็บไวในพ้ืนท่ีตนเอง
ไดไมเกิน 90 วัน และผูผลิตของเสียอันตรายขนาดกลาง ต้ังแต 100 ถึงนอยกวา 
1,000 กก./เดือน สามารถเก็บไวในพ้ืนท่ีของตนเองได ไมเกิน 180 วัน และหากผลิต
ของเสียอันตรายท่ีมีพิษเฉียบพลันมากกวา 1 กก./เดือน สามารถเก็บไวในพ้ืนท่ีของตน
ไดไมเกิน 90 วัน

สําหรับหองปฏิบัติการ ระยะเวลาในการสงของเสียไปกําจัด และปริมาณ
ของเสียท่ีควรเก็บไว ผูรับผิดชอบตองพิจารณาปริมาณและระยะเวลาใหเหมาะสมกับ
สมบัติความเปนอันตรายของของเสียน้ันๆ

47

สรุป   ถาเกิน 1 ตันตอเดือน                       หามเก็บเกิน 3 เดือน  (ระดับ 1)
        ถาไมเกิน 1 ตันตอเดือน                     หามเก็บเกิน 6 เดือน  (ระดับ 2)
        ถาเปนพิษมาก และเกิน 1 กก.ตอเดือน    หามเก็บเกิน 3 เดือน  (ระดับ 1)

ระบบ CMU Waste Track
ลงทะเบียนของเสียสารเคมีอันตรายแบบ real-time ทั้งมหาวิทยาลัย
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ระบบ CMU Waste Track ระบบ CMU Waste Track

อบรมการใชโปรแกรม CMU Waste Track (19-21 กค. 60)
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“จะทําไปทําไมใหเสียพลังงาน? ยุงยากเสียเวลาเปลาๆ
ก็ทิ้งๆ ไปอยางที่เคย เราก็ไมไดลําบากอะไรอยูแลวนี”่

• มหาวิทยาลัยใชงบประมาณมหาศาลในการกําจัดท่ีผาน  ๆมา
• ในการกําจัดแตละครั้ง ใชเวลาและกําลังคนของบุคลากรมาก
• การสงกําจัดยอมมีอันตรายเกิดข้ึนเสมอ โดยเฉพาะในการขนสง
• การเก็บของเสียรวมกันไวนาน ประหน่ึงการสรางคลังแสงในบาน
• หองแล็บไมมีท่ีเก็บของเสีย สวนหองเก็บของแตละภาควิชาก็จํากัด
• ของเสียจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย  ๆในขณะท่ีงบสนับสนุนการกําจัดจาก

มหาวิทยาลัยหรือจากคณะฯ ก็ลดลงเร่ือย ๆ

ภาพที่เราคุนเคย

ตึกเคมี 1 เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2550 (กรุนกล่ินยังติดตรึง..ประหน่ึงวันวาน)ตึกเคมี 1 เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2550 (กรุนกล่ินยังติดตรึง..ประหน่ึงวันวาน)

(ไม) อยากจะยอนคืนวันเวลา..กลับมาอีกคร้ัง... 

ท่ีสําคัญ มันคือจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม
เราเปนสถานศึกษาช้ันนําของประเทศ
เราควรทําเปนตัวอยางใหกับ นศ.เรา มหาวิทยาลัยอ่ืน ผูมาเย่ียมชม
ตอนน้ีอาคารสถานท่ีเราก็ดีข้ึน ระบบก็ดีข้ึน สารท่ีมีก็ใหมกวาเดิม 
แลวเราจะดําเนินแบบวิธีเดิม  ๆไปเพ่ืออะไร?
เราไมควรใหคนรุนหลังเราตองมารบักรรม รับหน้ีท่ีเกิดจากเราดีกวา 

“จะทําไปทําไมใหเสียพลังงาน? ยุงยากเสียเวลาเปลา ๆ
ก็ทิ้ง ๆ ไปอยางที่เคย เราก็ไมไดลําบากอะไรอยูแลวนี”่
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https://create.kahoot.it/#quiz/21571250-52f5-4a53-8843-7efb7fe86c6d

1. เขา้เวบ็ Kahoot.it 
2. โหลดแอพ Kahoot

Android         iOS

หรอื การจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธี สุรีย
อาจารยประจําสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Biohazardous Waste Management

สิ่งจําเปนอยางย่ิงยวด...
กอนการจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ
1. ผูอํานวยการหองปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบการวางแผนการจัดการดานความปลอดภัย

ทางชีวภาพ
2. หัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูใหคําแนะนําตอผูอํานวยการหนวยงานในการจัดการฝกอบรม

เจาหนาท่ี ท้ังน้ีควรจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ
3. บุคลากรในหองปฏิบัติการตองไดรับคําแนะนําดานอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 

และตองอานทําความเขาใจและปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัย โดยไดรับคําแนะนําจาก
ท่ีปรึกษาหองปฏิบัติการ และในหองปฏิบัติการ ตองมีเอกสารคูมือดานความปลอดภัยวางอยู

4. หองปฏิบัติการควรมีการควบคุมหนูและแมลงรบกวนท่ีมีประสิทธิภาพ
5. เจาหนาท่ีทุกคนควรไดรับการบริการทางการแพทยท่ีดี และตองมการจดบันทึก

ประวัติสุขภาพท่ีเหมาะสม

ของเสียอันตรายทางชีวภาพประเภทตาง ๆ

การจําแนก การบรรจุ การติดฉลาก และการรวบรวม

การเก็บสะสมภายในและนอกหองปฏิบัติการ

การบําบัดและการกําจัดความเปนพิษทางชีวภาพ

 




1. คูมือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับหองปฏิบัติการ 2551 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศสุัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. NIH Guidelines for Research Involving Recombinant or Synthetic Nucleic Acid Molecules
3. CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories
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ของเสียอันตรายทางชีวภาพประเภทตาง ๆ

Biohazard and Medical Wastes

ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือทางการแพทย การวินิจฉัย 
การบําบัดรักษา การปองกันโรค หรือการทดสอบตาง  ๆท่ีเก่ียวของกับการแพทย

1. Cultures, stocks, infectious agents, laboratory waste, discarded live and 
attenuated vaccines, culture dishes, and related devices

2. Liquid human and animal waste, blood and body fluids
3. Pathological waste (human organs tissues, body parts) 
4. Sharps: needles, syringes, scalpels, intravenous tubing with needles
5. Contaminated wastes from research animals that have been exposed 

to agents infectious to humans
6. Wastes generated in recombinant, synthetic nucleic acid molecular 

research.

1 การจําแนก การบรรจุ การติดฉลาก และการรวบรวม

หลักการโดยรวม
1. ของเสียอันตรายทางชีวภาพทุกอยาง ตองมีการบรรจุ จัดเก็บ และ

สะสมอยางถูกวิธีเพ่ือปองกันการรั่วไหล
2. ภาชนะ (และถุงพลาสติก) ท่ีใชบรรจุของเสียอันตรายทางชีวภาพ 

ตองมีสัญลักษณ Biohazard ท่ีชัดเจนบนพ้ืนหลังสีแดงหรือสีสม
   หากเปนคําเขียนตองมีขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 1 น้ิว
3. ของเสียอันตรายทางชีวภาพทุกอยางท่ีจะสงกําจัด ตองมีระบบฉลาก

ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

2

การเก็บสะสมภายในและนอกหองปฏิบัติการ

• หามเก็บของเสียอันตรายทางชีวภาพทุกอยางไวในหองปฏิบัติการนานเกิน 90 วัน
• ภาชนะบรรจุและอุปกรณครุภัณฑทุกชนิดท่ีใชจัดเก็บของเสียฯ (อาทิ ตูเย็น) 

ตองมีสัญลักษณ Biohazard ท่ีชัดเจนบนพ้ืนหลังสีแดงหรือสีสม
• ควรมี secondary container รองรับภาชนะบรรจุของเสียอีกช้ันหน่ึง
• ตองมีการตรวจเช็คสภาพภาชนะบรรจุของเสียวามีการร่ัวไหลหรือไม

 

3 การบําบัดและการกําจัดความเปนพิษทางชีวภาพ

หลักโดยทั่วไปคือ วัสดุติดเชื้อทุกชนิดตองไดรับการฆาเชื้อ นึ่ง หรือเผา
ในหองปฏิบัติการ

คําถามท่ีควรถามทุกคร้ังกอนท่ีกําจัดวัสดุติดเช้ือ ไดแก
1. วัสดุน้ัน  ๆไดรับการฆาหรือทําลายเช้ือดวยวิธีการท่ีเหมาะสมแลวหรือยัง
2. จากขอ (1) หากยัง วัสดุน้ันถูกบรรจุดวยวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือการเผาทําลาย
หรือเพ่ือขนยายไปเผาท่ีอ่ืนแลวหรือยัง
3. โอกาสท่ีวัสดุน้ัน  ๆจะกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลภายนอกหองปฏิบัติการท่ี
อาจมาสัมผัสกับวัสดุน้ันโดยบังเอิญมีหรือไม

4
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การบําบัดและการกําจัดความเปนพิษทางชีวภาพ

การขจัดสิ่งปนเปอน

• การน่ึงไอนํ้า เปนวิธีการฆาเช้ือท่ีดี ท่ีใชไดกับการขจัดส่ิงปนเปอนทุกกระบวนการ 
• วัสดุท่ีจะทําการขจัดส่ิงปนเปอนควรอยูในภาชนะ เชน ในถุงพลาสติกเฉพาะท่ีใช

สําหรับการน่ึงฆาเช้ือ
• อาจใชวิธีการอ่ืนในการฆาเช้ือแทนการน่ึงไอนํ้ากไ็ด หากวิธีเหลาน้ันสามารถฆา

หรือทําลายเช้ือได

4 การบําบัดและการกําจัดความเปนพิษทางชีวภาพ

หองปฏิบัติการทุกแหงควรมีการแบงขยะเพ่ือกําจัด 

1. ขยะไมปนเปอนหรือขยะไมติดเช้ือ อาจนํากลับมาใชใหมหรือท้ิง แลวแตกรณี
ไดแก ขยะตามบานเรือนท่ัวไป

2. วัสดุมีคมติดเช้ือ เชน เข็มฉีดยา มีดผาตัด ใบมีด แกวแตกวัสดุเหลาน้ีตองท้ิง
ในภาชนะท่ีเหมาะสม

3. วัสดุติดเช้ือสําหรับการน่ึงฆาเช้ือและลางเพ่ือนํากลับมาใชใหม
4. วัสดุติดเช้ือท่ีตองน่ึงฆาเช้ือกอนนําไปท้ิง
5. วัสดุติดเช้ือท่ีตองเผาทําลาย

4

การบําบัดและการกําจัดความเปนพิษทางชีวภาพ

วัสดุมีคม
• เข็มฉีดยาท่ีใชแลวไมควรนํากลับไปสวมปลอกอีกคร้ัง และไมควรถอดเข็มออก

จากกระบอกฉีดยา 
• เข็มฉีดยาท่ีใชแลวตองท้ิงในภาชนะท่ีใชท้ิงวัสดุมีคมเฉพาะ เชนเดียวกับ

กระบอกฉีด
• ยาท้ังท่ีใชรวมกับเข็มหรือใชเด่ียว  ๆก็ตองท้ิงในถังขยะเฉพาะและเผา หรือ

อาจน่ึงฆาเช้ือกอนเผาหากจําเปน 
• ถังขยะสําหรับใสของมีคมควรหนาพอและไมควรท้ิงขยะลงไปจนเต็มถัง 
• เม่ือขยะถึงประมาณสามในส่ีของถังขยะก็ควรนําขยะไปท้ิงหรือเผาทําลาย 
• หามนําขยะเหลาน้ีไปท้ิงในท่ีท้ิงขยะสาธารณะ

4 การบําบัดและการกําจัดความเปนพิษทางชีวภาพ

วัสดุปนเปอน (อาจติดเชื้อ) สําหรับทิ้ง
• วัสดุปนเปอน (ซ่ึงอาจติดเช้ือ) อ่ืน  ๆก็ควรไดรับการน่ึงฆาเช้ือในภาชนะท่ี

เหมาะสมกอนนําไปท้ิง เชน ในถุงพลาสติกมีสีสําหรับการน่ึงฆาเช้ือ 
• หลังการน่ึงฆาเช้ือวัสดุดังกลาวตองถูกเคล่ือนยายไปเผาท่ีเตาเผา 
• หามนําวัสดุท่ีมาจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขไปท้ิงในท่ีท้ิง

ขยะสาธารณะ 
• หากตองใชนํ้ายาฆาเช้ือ ตองแนใจวาขยะติดเช้ือน้ันสัมผัสกับนํ้ายาโดยตรง

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
• ตองทําความสะอาดถังขยะ และฆาเช้ือกอนนํามาใชใหม

4
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การจัดเก็บสารเคมี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธี สุรีย
อาจารยประจําสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความ
ปลอดภัย

การบริหาร
ระบบ

ระบบการ
จัดการ
สารเคมี

ระบบ
การจัดการ
ของเสีย

ลักษณะทาง
กายภาพของ

หองปฏิบัติการ

ระบบการ
ปองกันแกไข
ภัยอันตราย

การให
ความรู
พื้นฐาน

การจัดการ
ขอมูล
เอกสาร

หลักของการจัดเก็บสารเคมี
 - คํานึงถึงลักษณะความเปนอันตรายเปนหลัก
 - สมบัติที่เขากันไดและไมไดของสารเคมตีาง ๆ ที่จัดเก็บ
 - ศึกษาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีและฉลาก
 - ระบบ GHS

การจัดการขอมูลสารเคมี                                      
และเอกสารขอมูลความปลอดภัย

โครงสรางขอมูลของบัญชี/สารบบขอมูลสารเคมี ควรประกอบไปดวยหัวขอ
ตอไปน้ี
- ช่ือสารเคมี - CAS no. (Chemical Abstracts Service)

- รหัสของภาชนะบรรจุ -  ปริมาณสารเคมี
- Grade                                       - ราคา
- หองท่ีจัดเก็บสารเคมี -  อาคารท่ีจัดเก็บสารเคมี
- วันท่ีรับเขามาในหองปฏิบัติการ -  ผูขาย/ผูจําหนาย
- ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมี -  ผูผลิต
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ขอกําหนดการจัดการเอกสารขอมูลความปลอดภัย 
(Safety  Data  Sheet, SDS)

1. มีการเก็บ SDS เปนเอกสาร
2. มีการเก็บ SDS เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส
3. ทุกคนในหองปฏิบัติการทราบท่ีเก็บ SDS และไดรับอนุญาตใหดู SDS ได
4. เก็บ SDS ในท่ีท่ีเขาถึงและดูไดงาย (ภายใน 10 วินาที)
5. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวท่ีอยูในหองปฏิบัติการ
6. SDS มีขอมูลครบถวน มีรายละเอียดครบ 16 หัวขอ 

ระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเปน
ระบบเดียวกันท่ัวโลก (Globally Harmonized System for 
Classification and Labeling of Chemicals, GHS)
มี สัญลักษณแสดงความเปนอันตราย 9 รูป แบงเปนความ
เปนอันตรายใน 3 ดาน ไดแก 
                            ดานกายภาพ
                           ดานสุขภาพ
                           ดานสิ่งแวดลอม

อันตรายดานกายภาพ

สารไวไฟ   สารท่ีทําปฏิกิริยาไดดวยตนเอง
สารท่ีลุกติดไฟไดเอง   สารท่ีเกิดความรอนไดเอง

สารออกซิไดซ สารเปอรออกไซดอินทรีย

วัตถุระเบิด สารท่ีทําปฏิกิริยาไดดวยตนเอง
สารเปอรออกไซดอินทรีย

กาซภายใตความดัน

เปนพิษเฉียบพลัน (มีความเปนพิษสูง) 
เปนอันตรายถึงชีวิต

ระวังกัดกรอน

เปนพิษเฉียบพลัน (มีความเปนพิษตํ่า) 
ระคายเคือง ทําใหเกิดการแพท่ีผิวหนัง

กอมะเร็ง เกิดการแพของระบบ
ทางเดินหายใจ เปนพิษตอระบบสืบพันธุ

อันตรายดานสุขภาพ อันตรายดานสิ่งแวดลอม

อันตรายตอส่ิงแวดลอม
ทางนํ้า

อันตรายตอช้ันโอโซน
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1. แกสไวไฟภายใตความดัน(รวมถึงแก็สติดไฟได)
2. แก็สเหลวไวไฟภายใตความดัน
3. แก็สภายใตความดันที่ไวตอปฏิกิริยา(รวมถึงแก็สออกซิไดซ)
4. แก็สภายใตความดันที่คุกคามสุขภาพของคนรวมถึงแก็สพิษ

และกัดกรอน
5. สารกัดกรอน-กรดอนินทรีย
6. สารกัดกรอน-กรดอินทรีย
7. สารกัดกรอน-เบส
8. สารระเบิดได
9. ของเหลวไวไฟ
10.ของแข็งไวไฟ
11.สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาตอน้ํา
12.สารออกซิไดซ
13.สารพิษ
14.สารเคมีทั่วไปที่ไมไวตอปฏิกิริยา

1. แกสไวไฟภายใตความดัน(รวมถึงแก็สติดไฟได)
2. แก็สเหลวไวไฟภายใตความดัน
3. แก็สภายใตความดันที่ไวตอปฏิกิริยา(รวมถึงแก็สออกซิไดซ)
4. แก็สภายใตความดันที่คุกคามสุขภาพของคนรวมถึงแก็สพิษ

และกัดกรอน
5. สารกัดกรอน-กรดอนินทรีย
6. สารกัดกรอน-กรดอินทรีย
7. สารกัดกรอน-เบส
8. สารระเบิดได
9. ของเหลวไวไฟ
10.ของแข็งไวไฟ
11.สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาตอน้ํา
12.สารออกซิไดซ
13.สารพิษ
14.สารเคมีทั่วไปที่ไมไวตอปฏิกิริยา

การแยกกลุมของสารเคมี

การแยกเก็บสารกลุมที่ไมควรจัดเก็บไวในที่เดียวกัน
Acids, 

inorganic
Acids, 

oxidizing
Acids, 
organic

Alkalis 
(bases)

Oxidizers
Poisons, 
inorganic

Poisons, 
organic

Water-
reactives

Organic 
solvents

Acids, 
inorganic X X X X X X

Acids, 
oxidizing X X X X X X
Acids, 
organic X X X X X X X
Alkalis 
(bases) X X X X X X
Oxidizers X X X X
Poisons, 
inorganic X X X X X X

Poisons, 
organic X X X X X X
Water-
reactives X X X X X X
Organic 
solvents X X X X X

การติดฉลากสีตามกลุมประเภทความเปนอันตรายที่ขวดสารเคมี 
เพ่ือชวยใหงายแกการสังเกตในการจัดเก็บอยางปลอดภัย

รหัสการเก็บรักษา สี ความหมาย เก็บใหหางจาก ขอกําหนดการเก็บรักษา

R สีแดง สารไวไฟ
สีเหลือง, สีน้ําเงิน, 
สีขาว และสีเทา

เก็บในพื้นที่ที่กําหนดไว
สําหรับวัสดุไวไฟ

สีเหลือง
สารไวตอปฏิกิริยาและสาร

ออกซิไดซ
สีแดง

เก็บใหหางจากวัสดุไวไฟ
และไหมไฟได

B สีน้ําเงิน สารอันตรายตอสุขภาพ เก็บในพื้นที่ปลอดภัย

สีขาว สารกัดกรอน
สีแดง, สีเหลือง 
และสีน้ําเงิน

เก็บใหหางจากสารไวไฟ, 
สารไวตอปฏิกิริยา, สาร
ออกซิไดซ, และสารพิษ

G สีเทา
ไมเปนอันตราย

ตอสุขภาพมากนัก
ไมมีขอกําหนดเฉพาะ ขึ้นกับสารเคมีแตละชนิด
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กลุมสารที่ควรหลีกเล่ียงการเก็บใกลกัน

CHEMICALS KEEP OUT OF CONTACT WITH

Acetic acid Chromic acid, nitric acid, perchloric acid, peroxides, 
permanganates and other oxidizers

Acetone Concentrated nitric and sulfuric acid mixtures, and strong 
bases

Acetylene Chlorine, bromine, copper, fluorine, silver, mercury

Alkali metals Water, carbon tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, 
carbon dioxide, halogens

Ammonia, 
anhydrous

Mercury, chlorine, calcium hypochlorite, iodine, bromine, 
hydrofluoric acid

Ammonium nitrate Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrites, 
sulfur, finely divided organic or combustible materials

CHEMICALS KEEP OUT OF CONTACT WITH

Aniline Nitric acid, hydrogen peroxide

Arsenic materials Any reducing agent

Azides Acids

Bromine Same as chlorine

Calcium oxide Water

Carbon (activated) Calcium hypochlorite, all oxidizing agents

Carbon tetrachloride Sodium

Chlorates Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely 
divided organic or combustible materials

Chromic acid and chromium 
trioxide

Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, glycerin, 
turpentine, alcohol, flammable liquids in general

Chlorine Ammonia, acetylene, butadiene, butane, methane, 
propane (or other petroleum gases), hydrogen, sodium 
carbide, turpentine, benzene, finely divided metals

CHEMICALS KEEP OUT OF CONTACT WITH

Chlorine dioxide Ammonia, methane, phosphine, hydrogen sulfide

Copper Acetylene, hydrogen peroxide

Cumene 
hydroperoxide

Acids, organic or inorganic

Cyanides Acids

Flammable liquids Ammonium nitrate, chromic acid, hydrogen peroxide, nitric 
acid, sodium peroxide, halogens

Hydrocarbons Fluorine, chlorine, bromine, chromic acid, sodium peroxide

Hydrocyanic acid Acids

Hydrofluoric acid Ammonia, aqueous or anhydrous, bases and silica

Hydrogen peroxide Copper, chromium, iron, most metals or their salts, alcohols, 
acetone, organic materials, aniline, nitromethane, flammable 
liquids

CHEMICALS KEEP OUT OF CONTACT WITH

Hydrogen sulfide Fuming nitric acid, other acids, oxidizing gases, acetylene, 
ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen

Hypochlorites Acids, activated carbon

Iodine Acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen

Mercury Acetylene, fulminic acid, ammonia

Nitrates Sulfuric acid

Nitric acid 
(concentrated)

Acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, 
hydrogen sulfide, flammable liquids, flammable gases, 
copper, brass, any heavy metals

Nitrites Acids

Nitroparaffins Inorganic bases, amines

Oxalic acid Silver, mercury

Oxygen Oils, grease, hydrogen; flammable liquids, solids, or gases
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CHEMICALS KEEP OUT OF CONTACT WITH

Perchloric acid Acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, paper, 
wood, grease, and oils

Peroxides, organic Acids (organic or mineral), avoid friction, store cold

Phosphorus (white) Air, oxygen, alkalis, reducing agents

Potassium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water

Potassium chlorate 
and perchlorate

Sulfuric and other acids, alkali metals, magnesium and 
calcium.

Potassium 
permanganate

Glycerin, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid

Selenides Reducing agents

Silver Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, ammonium 
compounds, fulminic acid

Sodium Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water

CHEMICALS KEEP OUT OF CONTACT WITH

Sodium nitrite Ammonium nitrate and other ammonium salts

Sodium peroxide Ethyl or methyl alcohol, glacial acetic acid, acetic anhydride, 
benzaldehyde, carbon disulfide, glycerin, ethylene glycol, ethyl 
acetate, methyl acetate, furfural

Sulfides Acids

Sulfuric Acid Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium 
permanganate (or compounds with similar light metals, such as 
sodium, lithium, etc.)

Tellurides Reducing agents

ขอกําหนดทั่วไปของการจัดเก็บสารเคมี                 
ระดับหองปฏิบัติการ

สารเคมีที่มีความเปนอันตรายสูงตองเก็บในตูที่มีกุญแจล็อค

 หามเก็บสารเคมีไวในตูควันอยางถาวร

 หามวางสารเคมี รวมไปถึงถังแกสบริเวณระเบียงทางเดิน

ไมวางสารเคมีใกลทอระบายนํ้า หากจําเปนตองมีภาชนะรองรับ

ขอกําหนดทั่วไปของการจัดเก็บสารเคมี                 
ระดับหองปฏิบัติการ

การเก็บสารเคมีท่ีเปนของเหลวในตูเย็นและตูแชแข็ง                                              
ขวดสารตองมีภาชนะรองรับ

หองปฏิบัติการควรกําหนดเง่ือนไขการวางขวดสารเคมี
ท่ีโตะการทดลอง

ถาจําเปนท่ีจะวางภาชนะบรรจุสารเคมีบนพ้ืนหอง
ตองมีภาชนะรองรับ

ตูเก็บสารเคมีสวนกลางตองระบุช่ือเจาของและติด
สัญลักษณแสดงความเปนอันตรายอยางชัดเจน
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ภาชนะบรรจุภัณฑ
และฉลากสารเคมี

1. เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑท่ีมีวัสดุเหมาะสม                                                   
    กับประเภทของสารเคมี
2. ตรวจสอบการชํารุดเสียหายของภาชนะสารเคมี                                          
    อยางสมํ่าเสมอ เชน การแตกราว ร่ัวซึม ของขวด
3. ภาชนะทุกชนิดท่ีบรรจุสารเคมีตองมีการติดฉลากท่ี
     เหมาะสม
4. มีฉลากระบุชื่อสารแมไมใชสารอันตราย เชน น้ํา
5. ตรวจสอบความสมบูรณของฉลากบนภาชนะสารเคมี                                           
     อยางสมํ่าเสมอ 

การเคลื่อนยายสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ

1. ผูเคล่ือนยายสารเคมีตองสวมถุงมือ แวนตานิรภัย เส้ือคลุมปฏิบัติการ 
2. การเคล่ือนยายสารประเภทกรดและตัวทําละลาย ตองใชยางท่ีทนตอ

การกัดกรอนหรือละลาย
3. การเคล่ือนยายสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟตองใชภาชนะ                                 

ท่ีทนตอแรงดัน
4. รถเข็นท่ีใชเคล่ือนยายสารเคมีตองมีแนวกันท่ีสูงเพ่ือกันขวดสารเคมี
5. การเคล่ือนยายสารเคมีตองมีภาชนะรองรับขวดบรรจุสาร

เอกสารสําคัญที่สามารถใชยึดถือปฏิบัติตามไดเอกสารสําคัญที่สามารถใชยึดถือปฏิบัติตามได

91 www.chemtrack.org/Message/F49-2.pdf

Chemical Safety and Hazardous Waste Management
Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University
Presented by Asst.Prof. Dr. Nuttee Suree
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คณะกรรมการการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย ความปลอดภัย
และตอบโตภาวะฉุกเฉิน ภาควิชาเคมี (แตงตั้งเมื่อ 2 สิงหาคม 2560)

คณะกรรมการอาํนวยการ
ประธาน-ผศ.ดร.วนิิตา บุณโยดม

คณะอนุกรรมการการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย
ประธาน-คุณดุจเดอืน แสงบุญ

คณะอนุกรรมการความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตัิการและ
การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
ประธาน-คุณพรชยั จนัตา

คณะอนุกรรมการจดัฝึกอบรมดา้นการจดัการสารเคมี 
กาํจดัของเสยี ความปลอดภยัและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
ประธาน-คุณวธุกา บุญเจริญ

ที�ปรกึษา (หลกั)
ผศ.ดร.วนิิตา บุณโยดม

ที�ปรกึษา (หลกั)
ผศ.ดร.นทัธ ีสุรีย์

ที�ปรกึษา (หลกั)
ผศ.ดร.สุรนิทร ์สายปญัญา

Chemical Safety 
and Management
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Chemical Management | Dept. of Chemistry, CMU

 For Central Chemical Storage

 Departmental Purchasing (In/Out)

 Managed by the Chemistry Department 

 Chemicals classified according to Compatibility Guidelines

 Electronic Inventory (NOT CMU ChemInvent yet)

 Electronic and Hardcopy MSDS

 Large Scale and Hazardous Depository

 For Individual Lab Chemical Storage

 Grant/Personal Purchasing

 Managed by Individual Labs

 Chemicals classified according to Compatibility Guidelines

 Electronic Inventory (Only 4 labs use CMU ChemInvent System)

 Mostly have Electronic and Hardcopy MSDS

 Small Quantity
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GOALS ChemCMUSafety2018

• 100% CMU Waste Track
• 100% ESPReL Labs
• 100% CMU ChemInvent
• 10 CMU Model Labs 

(Currently 4 labs)
• 2 ISO Labs 

(Currently 1 Lab with ISO13485)

Hazardous Waste 
Management

Phase 1 Phase 2 Phase 3

 Old waste 
Elimination

 Waste 
Segregation

 Chem Waste 
Track Database

 Chem Waste 
Label

 CMU Chem
Waste Track

 CMU Old Waste 
Elimination

 Reduce, Reuse, 
Recycle, 
Replace

 Waste Control 
and monitoring

 Self Sustainable 
Waste 
Management

 Chemical Waste 
Management 
Center

 Incinerators and 
complete waste 
treatment

CMU Waste Track Waste Tag Ready for Pickup
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ของเสียไมอันตราย ของเสียที่ตองบําบัด ของเสียอันตราย

บําบัด จําแนก

105

ของเสียจากหองปฏิบัติการ

CMU’s Waste

Sub-Node’s Waste Energy $$$Technology

CMU’s Chemical Waste 
Treatment Center

Future Plans

In Collaboration with the Future CMU’s
Occupational Health, Safety and Environment 
for Research Laboratory Management Center 
(OHSERM) 

 Learning and Training Center

 Online VDO for Training and Refresh Courses, Safety Manuals

 Standardized Certification (National Standards, including 
Biosafety)

 Chemical Inventory and Purchasing

 Chemical Waste Monitoring & Control

 Chemical Waste Elimination

 Policy and Regulation Foundation

 Annual Inspection and Reports

 International Academic Symposia on Chemical Safety




