
 
 
 

คู่มอืความปลอดภัยสําหรับการ

ใช้ห้องปฏบิัตกิารเคม ี

(Safety manual) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. ข้อปฏิบติัเพื�อความปลอดภยัทั �วไป  

 
1. สวมแว่นตานริภยั (safety glasses) และเสื�อคลุมปฏบิตักิารขณะทาํงานภายใน
หอ้งปฏบิตักิาร เวน้แต่บรเิวณนั �นจะไดร้บัการยกเวน้อย่างเป็นทางการ  
2. สวมรองเทา้ที5เหมาะสมขณะทาํปฏบิตักิารโดยสามารถปกป้องเทา้ไดท้ั �งหมด หา้มสวม
รองเทา้แตะและไม่ควรสวมรองเทา้สน้สงูเกนิ 2 นิ�ว  
3. หา้มสบูบุหรี5ภายในอาคาร  
4. ไมอ่นุญาตใหเ้กบ็อาหาร รบัประทานอาหาร และ/หรอื ดื5มนํ�า รวมทั �งเครื5องดื5มตา่งๆ ใน
หอ้งปฏบิตักิาร  
5. ก่อนทาํงานกบัสารอนัตรายหรอืสารมพีษิ ควรมกีารศกึษาขอ้มลูและเตรยีมแผนการป้องกนัไว้
ล่วงหน้า และหากมขีอ้สงสยัใดๆ ใหถ้ามอาจารยผ์ูด้แูลหรอื ครปูฏบิตักิารเคม ี
6. ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ี5ไมเ่กี5ยวขอ้งอยูภ่ายในหอ้งปฏบิตักิาร ยกเวน้มผีูท้ี5ผา่นการอบรมเรื5องความ
ปลอดภยัแลว้ดแูลอยูต่ลอดเวลา  
7. อบุตัเิหตุที5เกดิขึ�นทุกครั �งใหร้ายงานผูด้แูลหอ้งปฏบิตักิารและคณะกรรมการความปลอดภยั 
เพื5อเป็นขอ้มลูในการป้องการอบุตัเิหตุที5อาจจะเกดิขึ�นอกี  
8. ในขณะทาํงานภายในหอ้งปฏบิตักิาร ไมค่วรปิดลอ็กประตทูางเขา้ทั �งหมด  
9. ไมอ่นุญาตใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาตรเีขา้หอ้งปฏบิตักิารนอกเวลากาํหนดไว ้ยกเวน้ไดร้บั
การอนุญาตจากอาจารยท์ี5ปรกึษาดแูล  
10. ไมอ่นุญาตใหท้าํการทดลองภายในหอ้งปฏบิตักิารโดยลําพงั  
11. ตรวจสอบการปิดวาลว์แก๊สทกุครั �งหลงัการใชง้าน และตรวจสอบอกีครั �งก่อนออกจาก
หอ้งปฏบิตักิารเพื5อใหแ้น่ใจว่าวาลว์แกส๊ถูกปิดสนิท  
12. ไมอ่นุญาตใหท้ิ�งการทดลองขา้มคนืโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากอาจารยผ์ูด้แูล  
13. การเทสารเคมลีงถงัขยะหรอืทอ่นํ�า ตอ้งปฏบิตัติามคู่มอืความปลอดภยัฉบบันี�  
14. หา้มทําการทดลองใดๆ ที5ยงัไม่ไดป้ระเมนิความเสี5ยงอยา่งถี5ถว้น  
15. ผูป้ฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิารจะตอ้งทราบขอ้มลูเรื5องความปลอดภยั การป้องกนัอนัตราย
จากสารเคม ีอนัตรายที5อาจเกดิกบัผูป้ฏบิตังิาน การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ ขอ้มลูการจดัการสาร
อนัตรายเมื5อเกดิอบุตัเิหตุจากเพลงิไหมแ้ละจากการหกราดรวมถงึการจดัการของเสยีที5เกดิข ึ�น  
16. ตรวจสภาพของอปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอยา่งสมํ5าเสมอ อปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที5ไม่ไดใ้ชง้าน
ตอ้งปิดสวติซ์และดงึปลั Pกไฟออก การใชต้ลบัต่อสายไฟ ใหใ้ชช้นิดที5มฟิีวสส์าํหรบัตดัไฟเมื5อเกนิ 
10 Amp และหา้มใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าเกนิกาํลงัของปลั Pกไฟหรอืตลบัต่อสายไฟฟ้า  
17. ในกรณีตอ้งการความชว่ยเหลอืเมื5อเกดิเหตุฉุกเฉิน ตดิต่อ หน่วยรปภ. 523 ป้อมยาม
ดา้นหน้า TUV ป้อมยามดา้นหลงั WXU 
 
 



 
2. ข้อมลูทั �วไป  

1. การเขา้ออกตกึ  
ชว่งเวลาการเปิด – ปิด อาคาร Z (หอ้ง 921,922)  
วนัจนัทร-์ศุกร ์07.00 – 17.00 น.  
วนัเสาร-์อาทติย ์ปิด  
2. ขอ้มลูความปลอดภยัจากสารเคม ี 
ขอ้มลูความปลอดภยัหรอื Material Safety Data Sheets (MSDS) สามารถสบืคน้ไดจ้าก  
ก. ขอ้มลูจากบรษิทัผูจ้าํหน่ายสารเคม ี 
ข. Web site ต่าง ๆ เชน่  
http://www.sc.chula.ac.th 
http://chemtrack.trf.or.th 
http://www.merck.co.th/en/services/chemical_msds.asp 
http://msds.pdc.cornell.edu/msdssrch.asp  
 
3. ข้อปฏิบติัเมื�อเกิดอบุติัเหตไุฟไหม้ 
3.1 ประเภทของเพลิง 
เพลิงประเภท A หมายถงึเพลงิที5เกดิจากเชื�อเพลงิธรรมดา เชน่ ไม ้ผา้ กระดาษ พลาสตกิ ยาง 
เพลิงประเภท B เพลงิที5เกดิจากก๊าช ของเหลวตดิไฟ ไขและนํ�ามนัต่างๆ 
เพลิงประเภท C เพลงิที5เกดิกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า หรอืวตัถุที5มกีระแสไฟฟ้า 
เพลิงประเภท D เพลงิที5เกดิกบัที5ตดิไฟได ้
3.2 ประเภทของถงัดบัเพลิง 
- เครื�องดบัเพลิงประเภทผงเคมี (Dry Chemical Powder) 
เครื5องดบัเพลงิประเภทผงเคมแีหง้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคอื ชนิด ABC และ BC 
- ชนิดผงเคมแีหง้ ABC เป็นเครื5องดบัเพลงิอเนกประสงคส์ามารถดบัเพลงิทั �งสามประเภทคอื A, 
B และ C ได ้กล่าวคอื เพลงิที5เกดิจากเชื�อเพลงิธรรมดา เชน่ ไม ้ผา้ กระดาษ พลาสตกิ เป็นตน้ 
เพลงิที5เกดิจากก๊าซ ของเหลวตดิไฟ ไขและนํ�ามนัต่าง ๆ และเพลงิที5เกดิกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า 
- ชนิดผงเคมแีหง้ BC เป็นเครื5องดบัเพลงิที5สามารถดบัเพลงิไดเ้ฉพาะเพลงิประเภท B และ C 
เท่านั �น กล่าวคอื เพลงิที5เกดิจากก๊าช ของเหลวตดิไฟ ไข นํ�ามนัต่างๆ และเพลงิที5เกดิกบั
อปุกรณ์ไฟฟ้า ไมส่ามารถดบัเพลงิประเภท A 
- เครื�องดบัเพลิงประเภทนํ>า (Water) 
เครื5องดบัเพลงิประเภทนํ�าเป็นเครื5องดบัเพลงิที5สามารถดบัเพลงิไดเ้ฉพาะเพลงิประเภท A หรอื
เชื�อเพลงิทั 5วไปเทา่นั �น ไมส่ามารถดบัเพลงิประเภทอื5น ๆ ได ้
- เครื�องดบัเพลิงประเภทโฟม (Foam) 



เครื5องดบัเพลงิประเภทโฟม เป็นเครื5องดบัเพลงิที5บรรจดุว้ยนํ�าผสมกบัสารเคม ีAFFF ที5มคีวาม
ดนัสงู ใชส้าํหรบัเพลงิประเภท A และ B ไมเ่หมาะกบัเพลงิประเภท C เพราะมสีว่นประกอบของ
นํ�าที5เป็นสื5อทางไฟฟ้า 
- เครื�องดบัเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon) 
เครื5องดบัเพลงิประเภทสารเหลวระเหย (Halon 1211) เป็นเครื5องดบัเพลงิที5เหมาะสาํหรบัการ
ดบัเพลงิทั �งสามประเภท คอื A, B และ C เวลาฉีดจะไมม่สีารตกคา้งเหมาะกบัอุปกรณ์ที5มรีาคา
สงูหรอืละเอยีด เชน่ อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
- เครื�องดบัเพลิงประเภทก๊าชคารบ์อนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 
เครื5องดบัเพลงิประเภทก๊าชคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นเครื5องดบัเพลงิที5บรรจุดว้ยก๊าช
คารบ์อนไดออกไซดค์วามดนัสงู เหมาะสาํหรบัการดบัเพลงิประเภท B และ C 
3.3 เมื�อพบไฟไหม้ 
- ตั �งสตแิละประเมนิความเสี5ยงอยา่งรวดเรว็ 
- หากสามารถดบัไฟดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งปลอดภยั ใหท้าํทนัท ี
- ใชเ้ครื5องดบัเพลงิประจาํหอ้งปฏบิตักิาร โดยเลอืกใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเพลงิ 
- หากไม่สามารถดบัไฟไดด้ว้ยตนเอง จากจุดที5อยูใ่กลม้อืที5สดุ โดยการดงึคนับงัคบัลง (ตาํแหน่ง
ของสญัญาณเตอืนไฟไหมด้ไูดใ้นดงแผนผงัประจาํแต่ละชั �น) แลว้ปฏบิตัติามวธิกีารหนีไฟ ขอ้ 
(3.4) 
3.4 วิธีการดบัไฟ 
- ระบุตน้ตอของไฟ 
- ปิดเมนสวติทไ์ฟฟ้า ปิดวาลว์ถงัแก๊สหรอืท่อแก๊ส เคลื5อนยา้ยเชื�อเพลงิออกห่างจากบรเิวณไฟ
ไหม ้
- ดบัไฟโดยใชอ้ปุกรณ์ดบัเพลงิที5เหมาะสมกบัชนิดของไฟ 
- หากไฟลุกไหมบ้นรา่งกายใหน้อนราบแลว้กลิ�งไปมาบนพื�นหอ้ง และช่วยกนัเอาผา้เปียกหรอื
ผา้หนาๆ คลุม อย่าวิ�ง! 
- หากไม่แน่ใจว่าจะดบัไฟดว้ยตนเองไดอ้ยา่งปลอดภยั อย่าทาํ ! 
3.5 การใช้ถงัดบัเพลิง (Fire Extinguishers) 
- ดตูาํแหน่งการตดิตั �งอปุกรณ์ดบัเพลงิตามแผนผงัของแตล่ะชั �น 
- หนัหน้าเขา้หากองไฟและยนืหา่งจากไฟประมาณ 6-8 ฟุต และทาํตามขั �นตอนในรปูที5 2 
1) บดิและดงึสลกัออก 
2) จบัปลายสายหรอืหนัหวัฉีด ชี�ไปที5ฐานของไฟ 
3) กดคนับบีลงใหส้ดุ 
4) สา่ยหวัฉีด จากซา้ยไปขวา หรอืขวาไปซา้ย 
3.6 เมื�อได้ยินสญัญาณเตือนไฟ 
- ปฏบิตัติามกระบวนการหนีไฟ ขอ้ (3.4) ทนัท ีไมต่อ้งรอตรวจสอบว่าจรงิหรอืซอ้ม 



3.7 วิธีการหนีไฟ 
- เมื5อไดย้นิสญัญาณเตอืนไฟไหม ้ตอ้งรบีปิดเมนสวติทไ์ฟฟ้า ปิดวาลว์ถงัแก๊สหรอืท่อแก๊ส 
- เดนิออกจากอาคารตามเสน้ทางที5มป้ีายบอกทางหนีไฟ (รปูที5 3) อยา่งรวดเรว็ อยา่หว่งเกบ็
สมบตัสิว่นตวั และหา้มใชล้ฟิตโ์ดยสารเดด็ขาด 
- พกผา้ขนหนูที5ชบุนํ�าใหชุ้ม่ตดิมอืไวเ้พื5อปิดตา-จมกูเพื5อลดการระคายเคอืงจากควนัไฟ 
- ขณะหนีไฟตอ้งกม้ตวัตํ5าไวแ้ละใชผ้า้ชบุนํ�าปิดจมกูเพื5อป้องกนัการสาํลกัควนัไฟ 
- เดนิลงไปยงัดา้นลา่งของอาคารใหเ้รว็ที5สดุและไปรวมกนัที5บรเิวณจุดนัดพบ (สนามฟุตบอล) 
- หา้มกลบัเขา้ไปในอาคารจนกว่าจะไดร้บัอนุญาตจากผูร้บัผดิชอบอาคาร 
3.8 ข้อปฏิบติัเพื�อป้องกนัอบุติัเหตจุากไฟไหม้ 
 

 
 
ไมข้ดีไฟ                                     ประกายไฟ                            ปลั Pกไฟ 

รปูที5 4 แหล่งกาํเนิดไฟประเภทต่างๆ 
- อยา่วางวสัดตุดิไฟงา่ยใกลแ้หล่งกาํเนิดไฟ (รปูที5 4) 
- อยา่วางของเกะกะบรเิวณทางเดนิและบรเิวณรอบระเบยีง โดยเฉพาะอยา่งยิ5งทางหนีไฟ 
- หมั 5นฝึกซอ้มกระบวนการหนีไฟเป็นประจาํ 
- ตอ้งมผีูไ้ดร้บัการฝึกอบรมการผจญเพลงิเบื�องตน้อยา่งน้อย 1 คนในแต่ละหอ้งปฏบิตักิาร 
- อยา่เกบ็สารเคม ีตวัทาํละลาย และแก๊สไวไฟในปรมิาณมากเกนิความจาํเป็น 
- จดัหาเครื5องดบัเพลงิที5เหมาะสมไวป้ระจาํหอ้งปฏบิตักิาร ตดิตั �งในตาํแหน่งที5เหมาะสม และ
หมั 5นตรวจสภาพอยูเ่สมอ 
- หา้มตั �งปฏกิริยิาที5ใชค้วามรอ้นโดยไม่มกีารเฝ้าระวงัเป็นพเิศษ หรอืทิ�งไวโ้ดยไมด่แูล 
- ใหใ้ชนํ้�ามนัซลิโิคนสาํหรบั oil bath หา้มใชนํ้�ามนัพชืหรอื mineral oil 
- หมั 5นตรวจสภาพของอปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่งสมํ5าเสมอ อย่าใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าที5ชาํรุดหรอืไมอ่ยูใ่น
สภาพที5ปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ5งปลั Pกไฟ และอปุกรณ์ที5มมีอเตอรห์มนุ 
- กอ่นออกจากหอ้งปฏบิตักิารตอ้งตรวจสอบวา่ไดปิ้ดสวติซ์อปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที5ไมไ่ดใ้ชง้าน 
และดงึปลั Pกไฟออก 
- ถา้จาํเป็นตอ้งใชต้ลบัต่อสายไฟ ใหใ้ชช้นิดที5มฟิีวสส์าํหรบัตดัไฟเมื5อเกนิ 10 Amp 
- อยา่ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าเกนิกาํลงัที5ปลั Pกไฟหรอืตลบัต่อสายไฟฟ้าจะรบัได ้(ไมเ่กนิ 1000 watt / 1 
เตา้เสยีบ) 
- หากอปุกรณ์ไฟฟ้าชาํรดุเสยีหายใหต้ดิต่อชา่งไฟฟ้าของมหาวทิยาลยั หา้มทาํการดดัแปลงหรอื
ซ่อมแซมอปุกรณ์ไฟฟ้าดว้ยตนเอง 



- วางอปุกรณ์ที5แผร่งัสคีวามรอ้นได ้เชน่ ตูอ้บ ในบรเิวณที5มกีารถา่ยเทอากาศไดด้ ีและมขีาตั �ง 
สงูจากพื�น อยา่งน้อย 3 เซนตเิมตร 
- หา้มนําวสัดทุี5ตดิไฟไดง้า่ย เชน่ ผา้ พลาสตกิ ไวใ้นตูอ้บ โดยไมด่แูลและควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 
- ไมค่วรตั �ง hot plate ใกลส้ารไวไฟ และระวงัไมใ่หส้ายไฟพาดบนแผน่รอ้นของ hot plate ขณะ
ใชง้าน 
- เมื5อตอ้งการใหค้วามรอ้นแก่สารไวไฟและหรอืสารที5มจีุดเดอืดตํ5ากว่า 100 ๐C ใหท้าํโดยใชอ้า่ง
นํ�ารอ้น หรอือา่งนํ�ามนัรอ้น 
- การทดลองที5ตอ้งใชต้วัทาํละลายไวไฟปรมิาณมากหรอืสารที5ไวต่อนํ�าหรอือากาศ รวมทั �ง
ปฏกิริยิาที5คายความรอ้นปรมิาณมากหรอืรุนแรง ตอ้งปรกึษาและทบทวนขอ้ปฏบิตักิบัอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบกอ่นลงมอืปฏบิตักิาร 
- จงใหค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในการทิ�งสารไวไฟ หากไม่แน่ใจว่าสารมสีมบตัอิย่างไร หา้มเท
ลงนํ�าหรอืเทนํ�าใสเ่ป็นอนัขาด ใหป้รกึษาผูร้บัผดิชอบประจําหอ้งปฏบิตักิารทุกครั �ง 
- หา้มทิ�งขยะที5เป็นผงโลหะหรอืสารที5ตดิไฟได ้(pyrophoric) เมื5อสมัผสัอากาศหรอืความชื�นลง
ในถงัขยะโดยเดด็ขาด 
- หา้มทิ�งสารไวไฟลงท่อนํ�า โดยเฉพาะอยา่งยิ5งเมื5อมสีารนั �นไมล่ะลายนํ�าและ/หรอืมปีรมิาณมาก 
4. ข้อปฏิบติัเมื�อเกิดอบุติัเหตจุากสารเคมีหกรั �วไหล 
4.1 ข้อปฏิบติัเมื�อเกิดอบุติัเหตุสารเคมีหกรั �วไหล 
- ผูท้ี5ไมเ่กี5ยวขอ้งใหก้นัออกจากบรเิวณที5มสีารเคมรี ั 5วไหล 
- แจง้ผูร้บัผดิชอบหอ้งปฏบิตักิารใหท้ราบทนัท ี
- หากสารหกรดรา่งกายหรอืมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ใหป้ฏบิตัติามหวัขอ้ 5 อบุตัเิหตุต่อตวับุคคล 
- บ่งชี�ชนิดของสารที5หกรั 5วไหลและหาขอ้มลูเพิ5มเตมิ โดยศกึษาขอ้ควรปฏบิตัแิละอนัตรายจาก 
MSDS  
- ศกึษาถงึอนัตรายที5อาจพงึมจีากกระบวนการหกรั 5วไหลหรอืการทาํความสะอาด และวางแผน
รบัมอืในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
- ทาํความสะอาดบรเิวณที5สารหกโดยดว่น ถา้สารเป็นอนัตรายมากหรอืเกนิกาํลงัความสามารถ
ใหร้บีอพยพผูค้นจากบรเิวณนั �นโดยเรว็ที5สดุและแจง้อาจารยห์รอืผูร้บัผดิชอบทนัท ี
- ผูท้าํความสะอาดตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที5เหมาะสม ขึ�นอยู่กบัระดบัความเป็นอนัตรายของสาร 
อยา่งน้อยที5สุดควรจะมถุีงมอืยางหนาๆ และเครื5องป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ สาํหรบัสารที5ให้
ไอพษิจะตอ้งสวมหน้ากากปิดตา-จมกูและปาก 
- ถา้มกีารใชนํ้�าลา้ง ระวงัการรั 5วไหลลงสู่แหล่งนํ�า (ขึ�นกบัชนิดของสาร) 
4.2 ในกรณีสารหกเป็นของเหลว 
- ใชต้วัดดูซบัที5เหมาะสม เชน่ chemical-adsorbent spill pillows หรอื vermiculite เมื5อดดูซบั
แลว้ตอ้งปฏบิตักิบัตวัดดูซบัเหล่านี�เสมอืนว่ามนัเป็นของเสยีอนัตราย โดยกวาดหรอืโกยลง
ภาชนะสาํหรบัเกบ็ของเสยีอนัตรายที5เหมาะสม อยา่ใชนํ้�าจนกว่าจะแน่ใจวา่ผลที5จะตามมาคอื
อะไร 



- ถา้เป็นกรดใหส้ะเทนิดว้ยโซเดยีมไฮโดรเจนคารบ์อเนต (NaHCO3) ถา้เป็นเบสแก่ใหส้ะเทนิ
ดว้ยกรดซติรกิ (citric acid) 
4.3 กรณีสารหกเป็นของแขง็ 
- สารที5เป็นอนัตรายมากเชน่ว่องไวต่อการเกดิปฏกิริยิารุนแรงหรอืระเบดิได ้ใหป้ฏบิตัติาม
คาํแนะนําใน MSDS อยา่งเคร่งครดั 
- หากสารไมเ่ป็นสารอนัตรายมาก ใหเ้กบ็กวาดรวบรวมตามปกต ิ
- ปรอทหกตอ้งจดัการทนัท ีโดยการกลบดว้ยผงกาํมะถนัหรอืใชเ้ครื5องมอืสุญญากาศดดูเกบ็
รวบรวมไว ้โดยแยกขยะที5มปีรอทเจอืปนอยูอ่อกจากขยะทั 5วไป 
4.4 กรณีสารรั �วเป็นแก๊ส 
- ปิด main regulator ที5ถงัแก๊สก่อน แจง้อาจารยห์รอืผูร้บัผดิชอบทนัท ี
- ถา้เป็นแกส๊พษิใหส้ง่สญัญาณเตอืนภยัและอพยพคนออกจากบรเิวณโดยด่วน 
- หากไม่สามารถควบคมุไอแก๊สได ้ใหเ้คลื5อนยา้ยถงัแก๊สไปนอกบรเิวณอาคารที5มอีากาศถ่ายเท
ไดด้ ีแลว้ปล่อยแก๊สออกสูบ่รรยากาศ ถา้เป็นแกส๊พษิตอ้งกาํจดัตามวธิกีารในตารางที5 1 
- แจง้บรษิทัผูร้บัผดิชอบถงัแก๊สโดยดว่น 
- หากการรั 5วเกดิใกลว้าลว์หรอื regulator ใหใ้ชเ้ทคนิค contain and divert vapour และอาจเผา
ทิ�งหรอืใชส้ารเคมดีดูซบัที5เหมาะสม หากแก๊สละลายนํ�าไดใ้หผ่้านลงนํ�าหรอืฉีดดว้ยนํ�า (ระวงั
อนัตรายที5ตามมาจากปฏกิริยิาของแก๊สกบันํ�า) 
- การทาํลายแก๊สพษิบางชนิดเมื5อเกดิการรั 5วไหลในปรมิาณเลก็น้อย ใชแ้นวทางปฏบิตัติาม
ตารางที5 1 
 
ตารางที5 1 เทคนิคการทาํลายแก๊สพษิบางชนิดเมื5อเกดิการรั 5วไหลในปรมิาณเลก็น้อย 
Techniques for Neutralizing and Other wise Reducing the Dangers from Small Releases 
of Selected Hazardous Gases 
Gaseous Product   Hazard Reduction Technique 
Ammonia, anhydrous Dissolve in water, using a ratio of 100 liters of 

water for each liter of released ammonia. 
Arsine Discharge the escaping gas into a solution of 

potassium permanganate or another strong 
oxidizer. 

Boron trichloride   Discharge the escaping gas into a 15% sodium 
hydroxide (caustic soda) solution. 
Carbon monoxide   Flare off the escaping gas. 
Chlorine    Discharge the escaping gas into 15% sodium 
hydroxide (caustic potash) solution or other strong alkali solution. 



Fluorine    Discharge the escaping gas into a 5% to 15% 
potassium hydroxide (caustic potash) solution. 
Fluorocarbons    Reclaim and reuse. 
Hydrogen    Vent into the atmosphere. 
Hydrogen fluoride Discharge the escaping gas into a 5% to 15% 

potassium hydroxide (caustic potash) solution. 
Hydrogen sulfide Discharge the escaping gas into a 10% to 20% 

sodium hypochlorite solution. 
Methyl bromide Absorb by bubbling the gas into an organic 

solvent such as ethyl alcohol or toluene. 
Nitric oxide Discharge the gas into a potassium 

permanganate solution, or into a mixture of 
sodium hydroxide (caustic soda) and slaked lime. 

Nitrous oxide    Vent into the atmosphere. 
Phosgene Neutralize with agricultural lime (calcium oxide) or 

crushed limestone (calcium carbonate). 
Sulfur dioxide Discharge into a strong sodium hydroxide (caustic 

soda) solution. 
(Source : J.E.Bowen, Emergency Management of Hazardous Materials Incidents, 
National Fire Protection Association, 1995) 
4.5 ข้อปฏิบติัทั �วไปเพื�อป้องกนัอบุติัเหตจุากสารเคมีหกรั �วไหล 
- ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมเีสมอ เมื5อเสื5อมสภาพใหเ้ปลี5ยนภาชนะแลว้ทาํลายภาชนะทิ�ง
ตามความเหมาะสม 
- ควรตรวจสอบสภาพถงัแก๊สทกุๆ 6 เดอืนโดยผูเ้ชี5ยวชาญ และมหีมายเลขโทรศพัทข์องบรษิทั
ผูจ้าํหน่ายถงัหรอืผูต้รวจสอบตดิไวใ้กลถ้งัแก๊สหรอืโทรศพัทเ์ผื5อยามเกดิเหตุฉุกเฉนิ 
- ในการเคลื5อนยา้ยสารเคมเีป็นระยะทางใกล้ๆ  อยา่จบัขวดสารเคมทีี5คอขวดหรอืหิ�วที5หูเพราะ
ขวดอาจจะหลน่ลงมาได ้ใหใ้ชว้ธิปีระคองไว ้โดยมมีอือกีขา้งหนึ5งรองที5กน้ขวด 
- ในการขนสง่สารเคมใีนระยะทางไกล (ออกนอกบรเิวณหอ้งปฏบิตักิาร) ตอ้งมตีะกรา้นิรภยัใส่
ขวดอกีชั �นหนึ5งเสมอ 
- การถ่ายเทสารเคมใีนปรมิาณมากๆ ใหท้าํในตูค้วนั และเตรยีมพรอ้มตลอดเวลาว่าถา้เกดิการ
หกรั 5วไหลขึ�นจะทาํอยา่งไร หลกีเลี5ยงการถา่ยเทสารไวไฟใกลแ้หล่งกาํเนิดไฟ 
- ไมถ่่ายเทสารจากขวดบรรจุสูภ่าชนะปากแคบโดยตรง ใหเ้ทผา่นกรวย บกีเกอรห์รอืภาชนะอื5น
ที5เหมาะสม 
- ม ีMSDS และอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลพรอ้มทั �งอปุกรณ์ทาํความสะอาดอยูใ่นหอ้งปฏบิตักิาร
เสมอเพื5อจะสามารถหยบิใชไ้ดท้นัทว่งทเีมื5อเกดิเหตุฉุกเฉิน 



5. ข้อปฏิบติัเมื�อเกิดอบุติัเหตตุ่อตวับคุคล 
5.1 ข้อปฏิบติัเมื�อถกูแก้วบาด 
- พยายามเขี5ยเศษแกว้ที5มองเหน็ชดัเจนออกจากบรเิวณแผล 
- หา้มเลอืดโดยใชนํ้�าแขง็ประคบ กดที5เสน้เลอืด หรอืรดัที5บรเิวณเสน้เลอืดที5นําไปสูบ่าดแผล 
ระวงัอยา่รดันานเกนิไป 
- ทาํความสะอาดแผลและใสย่า ปิดปากแผลใหม้ดิชดิ 
- หากแผลใหญ่หรอืเลอืดไม่หยดุใหนํ้าสง่หน่วยอนามยัหรอืแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาฯ 
โดยเรว็ 
5.2 ข้อปฏิบติัเมื�อถกูของร้อน 
- แชนํ่�าเยน็จดัหรอืปิดแผลดว้ยผา้ชบุนํ�าจนหายอาการปวดแสบปวดรอ้น 
- ทายาขี�ผึ�งสาํหรบัไฟไหม ้และนํ�ารอ้นลวก 
- หากแผลใหญ่หรอืเลอืดไม่หยดุใหนํ้าสง่หน่วยอนามยัหรอืแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาฯ 
โดยเรว็ 
5.3 ข้อปฏิบติัเมื�อสารเคมีหกรดผิวหนัง 
- ถอดเสื�อผา้บรเิวณที5เปื�อนสารเคมอีอกโดยเรว็ 
- เชด็หรอืซบัสารเคมทีี5หกรดออกใหม้ากที5สดุโดยเรว็ 
- กรณีสารละลายนํ�าแตไ่มท่ําปฏกิริยิากบันํ�า ลา้งบรเิวณที5สารหกรดดว้ยนํ�าไหลปรมิาณมากๆ 
เป็นเวลาอยา่งน้อย 10 นาท ีหรอืจนแน่ใจวา่ชาํระลา้งสารออกหมดแลว้ หากสารไมล่ะลายนํ�าให้
ลา้งดว้ยสบู ่ใชอ้า่งนํ�า หรอื Safety shower ที5อยูใ่กลท้ี5สุด 
- หากทราบวา่สารที5หกรดคอือะไรดาํเนินการต่อไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะของแต่ละสารตาม 
MSDS หรอืตามแนวทางขา้งล่าง ในกรณีที5รนุแรงควรพบแพทยท์นัท ี
กรณีทราบชนิดสารที�หกรดผิดหนัง 
- กรด หลงัจากลา้งนํ�าแลว้ใหช้ะลา้งดว้ยสารละลายโซเดยีมไบคารบ์อเนตเจอืจาง 
- เบส หลงัจากลา้งนํ�าแลว้ใหช้ะลา้งดว้ยสารละลายกรดแอซติกิเจอืจาง 
- ฟีนอล หลงัจากลา้งนํ�าแลว้ใหใ้ชก้ลเีซอรนีอิ5มตวัดว้ยโบรมนีทา ถา้ปรมิาณมาก อาจมอีาการไต
วาย (อนัตรายถงึชวีติ) ใหร้บีสง่โรงพยาบาลทนัท ี
- กรดไฮโดรฟลอูอรกิ ทาํใหเ้กดิแผลที5เจบ็ปวดมาก กรดเจอืจางจะเหน็ผลชา้กว่า ควรหลกีเลี5ยง
การใชถ้า้เป็นไปได ้หอ้งปฏบิตักิารที5ใชก้รดชนิดนี�ควรเตรยีมตดิต่อสถานพยาบาลไวล้่วงหน้าใน
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ใหล้า้งดว้ยนํ�ามากๆ และนวดดว้ย calcium 
gluconate gel 2 % ตอ้งพบแพทยใ์นทกุกรณี 
5.4 ข้อปฏิบติัเมื�อสารเคมีกระเดน็เข้าตา 
- ลา้งตาทนัทโีดยใชอ้า่งลา้งตาฉุกเฉิน (eye wash) หรอืดว้ยนํ�าไหลปรมิาณมาก ขณะลา้งตา
ตอ้งพลกิเปลอืกตา และกลอกตาไปมาเป็นเวลาอยา่งน้อย 10 นาทหีรอืจนแน่ใจว่าชาํระสารออก
หมดแลว้ 
- นําสง่โรงพยาบาลโดยเรว็ 



5.5 ข้อปฏิบติัเมื�อสูดแก๊สที�เป็นพิษ 
เป็นอบุตัเิหตุที5ป้องกนัไดโ้ดยการใชตู้ค้วนั แก๊สพษิสว่นมาก (ยกเวน้ CO) จะมกีลิ5นเป็นสญัญาณ
เตอืนภยั แต่ผูป้ฏบิตัติอ้งทราบและอยา่ฝืนทาํงานต่อ เพราะโดยมากจมกูจะเสยีสมัผสัการรบั
กลิ5นไปเมื5อสดูแก๊สเขา้ไปถงึระดบัหนึ5ง ถา้รูส้กึตวัว่าอาการไมด่ใีหร้บีบอกใหผู้ร้ว่มงานทราบและ
ชี�ใหเ้หน็ว่าอาจเกดิการรั 5วไหล แลว้ออกมาสดูอากาศบรสิุทธิ �ทนัท ี
- นําผูป้ระสบอบุตัเิหตุออกจากบรเิวณอนัตรายทนัท ีผูช้ว่ยเหลอืตอ้งสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนั
ตนเอง ไดแ้ก่เครื5องชว่ยหายใจ เป็นตน้ แก๊สพษิบางชนิดเชน่ CO, HCN, NO, COCl2 และ 
SO2 ซมึเขา้ผวิหนังไดจ้งึตอ้งสวมชุดป้องกนัที5เหมาะสมดว้ย 
- ปลดเสื�อผา้ใหห้ลวม ใหอ้อกซเิจนถา้ทาํได ้
- ถา้หมดสตใิหน้อนควํ5าหน้า สงัเกตว่าหยดุหายใจหรอืไม่ 
- ถา้หยุดหายใจ ใหผ้ายปอด ไมค่วรใชว้ธิ ีmouth-to-mouth โดยเฉพาะอยา่งยิ5งเมื5อสดูแก๊ส 
HCN เนื5องจากผูช้ว่ยเหลอืมโีอกาสไดร้บัพษิสงู 
- นําสง่โรงพยาบาลที5ใกลท้ี5สดุโดยด่วน 
กรณีเฉพาะ 
- HCN ใหอ้ากาศบรสิทุธิ � แลว้ใหด้ม amyl nitrite ทกุๆ 5 นาท ีผายปอดถา้หยดุหายใจ หา้มใช้
วธิ ีmouth-to-mouth ฉีดยากระตุน้หวัใจถา้จาํเป็น แลว้นําสง่โรงพยาบาลโดยด่วน 
5.6 ข้อปฏิบติัเมื�อกลืนกินสารเคมี 
ควรทาํตามคาํแนะนํา MSDS อยา่งเคร่งครดั หลกัการครา่วๆ คอื ตอ้งทาํใหอ้าเจยีนเพื5อขบัสาร
ออกจากร่างกายโดยเรว็ที5สดุ โดยวธิกีารลว้งคอหรอืดื5มนํ�าเกลอืเขม้ขน้ ขณะอาเจยีนจดัทา่ให้
ควํ5าหน้า ศรีษะตํ5ากว่าสะโพก ยกเวน้ กรณีกลนืสารกดักรอ่นหรอืระคายเคอืงหรอืถา้ระบุใน 
MSDS ว่าหา้มทาํใหเ้กดิการอาเจยีนกอ็ยา่ทาํเพราะจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายเพิ5มขึ�น ในกรณีนี�
ตอ้งใหก้นินมหรอืถ่านกมัมนัต ์กรณีกลนืกนิไซยาไนดต์อ้งทาํใหอ้าเจยีนแลว้ใหด้ม amyl nitrite 
ทกุๆ 2-3 นาท ีและดื5มกาแฟหรอืชาแก่ๆ  เพื5อกระตุน้ 
*การกลืนกินสารทุกรปูแบบต้องนําส่งแพทยท์นัที 
5.7 ข้อปฏิบติัทั �วไปเพื�อหลีกเลี�ยงอบุติัเหตตุ่อตวับุคคล 
- สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลที5เหมาะสมกบัระดบัอนัตรายของงานที5จะทาํเสมอ ไดแ้ก่ 
แว่นตานิรภยั เสื�อคลมุปฏบิตักิาร รองเทา้ที5ปิดมดิชดิ และถุงมอืยาง 
- การปฏบิตังิานที5เกี5ยวขอ้งกบัแก๊สหรอืสารระเหยที5เป็นพษิหรอืมกีลิ5นเหมน็ตอ้งทาํในตูด้ดูควนั 
และสวมหน้ากากป้องกนัแก๊สหรอืสารระเหย 
- หา้มเกบ็ รบัประทานอาหารหรอืเครื5องดื5มในหอ้งปฏบิตักิาร และหา้มใชอ้ปุกรณ์เครื5องแกว้ใน
หอ้งปฏบิตักิารสาํหรบัใสอ่าหารและเครื5องดื5ม 
- อยา่ทิ�งสิ5งของเกะกะบรเิวณอา่งนํ�า ถงึเวลาจาํเป็นจะตอ้งใชจ้ะไดม้ทีี5ว่าง 
- ตรวจสอบการทาํงานของ safety shower และ eye wash อย่างสมํ5าเสมอ อยา่วางของเกะกะ
ในบรเิวณดงักล่าว  
6. การจดัเกบ็สารเคมี 



6.1 ข้อมลูและสญัลกัษณ์แสดงอนัตราย 
การเกบ็รกัษาจะตอ้งคาํนึงถงึความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย หยบิหางา่ย และความปลอดภยัเป็น
หลกั จะตอ้งทราบขอ้มลูเกี5ยวกบัสมบตัเิฉพาะของสารแต่ละชนิด จงึจะสามารถเลอืกสถานที5และ
วธิกีารเกบ็ไดอ้ย่างเหมาะสม ขอ้มลูเหล่านี�สามารถหาไดจ้าก ฉลากสาร MSDS แหล่งขอ้มลู
อา้งองิอื5นๆ ถา้ไมส่ามารถหาไดจ้งึใชส้ามญัสาํนึกของนกัเคมเีขา้ชว่ยตดัสนิใจ หรอืปรกึษา
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
6.1.1 ระบบ NFPA 
 

 
 
 
รปูที5 7 สญัลกัษณ์แสดงประเภทของสารเคมแีละวตัถอุนัตรายตามขอ้กาํหนดของ NFPA 
6.1.2 ระบบ UN 
ในระบบ UN แบ่งวตัถุอนัตรายออกเป็น 9 คลาส ซึ5งมสีญัลกัษณ์แสดงอนัตรายจะอยู่ในกรอบ
สี5เหลี5ยมจตุัรสัที5วางเอาดา้นมมุลง ที5สามารถเขา้ใจไดง้า่ย ดงัรปูที5 8 
6.1.3 ระบบ EEC 
ตามขอ้กาํหนดของ EEC ที5 67/548/EEC สญัลกัษณ์แสดงอนัตรายจะอยูใ่นกรอบสี5เหลี5ยมจตัรุสั
สสีม้ และมตีวัสญัลกัษณ์เป็นสดีํา ดงัรปูที5 9 
คลาส E สารระเบดิได ้(explosive) สญัลกัษณ์รปูแสดงการระเบดิ 
คลาส F/F+ สารไวไฟ/ไวไฟสงูมาก (flammable/highly flammable) สญัลกัษณ์รปูเปลวไฟ 
คลาส O สารออกซไิดส ์(oxidizing agent) สญัลกัษณ์รปูเปลวไฟบนวงกลม 
คลาส T/T+ เป็นพษิ/เป็นพษิมาก (toxic/highly toxic) สญัลกัษณ์รปูกระโหลกไขว ้



คลาส Xn เป็นอนัตราย (harmful) สญัลกัษณ์รปูกากบาท 
คลาส Xi สารระคายเคอืง (irritant) สญัลกัษณ์รปูกากบาท 
คลาส C สารกดักรอ่น (corrosive) สญัลกัษณ์เป็นรปูของเหลวหกจากหลอดทดลองถูกมอืและ
โลหะ 
คลาส N เป็นอนัตรายต่อสิ5งแวดลอ้ม สญัลกัษณ์เป็นรปูตน้ไมแ้ละปลาตาย  
 
 
 
 

ประเภทที� 1 สารระเบดิได ้(Explosives)  
 

 
 
 
ประเภทที� 2 แก๊ส (Gases)  
 

 

ประเภทที� 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)  

ประเภทที� 4 ของแขง็ไวไฟ (Flammable Solids)  
 

 
 

ประเภทที� 5 สารใหอ้อกซเิจนและสารอนิทรยีเ์ปอร์
ออกไซด ์(Oxidising Agents and Organic Peroxides)  

 

ประเภทที� 6 สารพษิอนัตราย (Toxic/Poisonous and Infectious Substances)  



 
 
ประเภทที� 7 สารกมัมนัตรงัส ี(Radioactive)  

 
 
ประเภทที� 8 สารกดักรอ่น (Corrosives)  

 

ประเภทที� 9 สารอนัตราย (Miscellaneous Dangerous Goods)  

 

รปูที5 8 สญัลกัษณ์แสดงประเภทของสารเคมแีละวตัถุอนัตรายตามมาตรฐาน UN 
 
 
 

ประเภท  สญัลกัษณ์  
ประเภทที�บ่งบอก

ความเสี�ยงที�เกิดขึ>น  
สญัลกัษณ์  

ระเบดิได ้ 
(explosive)  

 
 
 

ไวไฟมาก  
(flammable)  

 

ใหอ้อกซเิจน  
(oxidizing)  

เป็นพษิ  
(toxic)  

อนัตราย  
(harmful)  

 
 
 

ระคายเคอืง  
(irritant)  



 

กดักรอ่น  
(corrosive)  

 
 
 
 

เป็นอนัตรายต่อ
สิ5งแวดลอ้ม 

(dangerous for the 
environment)  

รปูที5 9 สญัลกัษณ์แสดงประเภทของสารเคมแีละวตัถุอนัตรายตามระบบ EEC 
 
 
 
ประเภทที� 1 สารระเบดิได ้(Explosives) 
ประเภทที� 2 แก๊ส (Gases) 
ประเภทที� 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 
ประเภทที� 4 ของแขง็ไวไฟ (Flammable Solids) 
ประเภทที� 5 สารใหอ้อกซเิจนและสารอนิทรยีเ์ปอรอ์อกไซด ์(Oxidising Agents and Organic 
Peroxides) 
ประเภทที� 6 สารพษิอนัตราย (Toxic/Poisonous and Infectious Substances) 
ประเภทที� 7 สารกมัมนัตรงัส ี(Radioactive) 
ประเภทที� 8 สารกดักรอ่น (Corrosives) 
ประเภทที� 9 สารอนัตราย (Miscellaneous Dangerous Goods) 
 
6.2 ข้อปฏิบติัในการเกบ็รกัษาสารเคมี 
หอ้งปฏบิตักิารตอ้งมบีญัชรีายชื5อและปรมิาณสารเคมทีุกชนิดที5มอียูใ่นความครอบครอง ในรปู 
hard copy หรอืฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี5มกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
สารเคมทีี5จดัเกบ็ตอ้งมฉีลากชดัเจน ขอ้มลูที5จําเป็นในฉลากมกัจดัเตรยีมโดยบรษิทัผูผ้ลติ
ประกอบดว้ย 
- ชื5อและสตูรเคม ี
- คาํเตอืนอนัตรายและลกัษณะของอนัตราย (Risk phrases) 
- เครื5องหมายเตอืนอนัตราย 
- สิ5งที5ควรระวงัหรอืหลกีเลี5ยง 
- คาํแนะนําในการปฏบิตัเิมื5อเกดิเหตุฉุกเฉิน 
- คาํแนะนําในการเกบ็รกัษา 
- วนัที5ซื�อหรอืวนัหมดอาย ุ



 แยกเกบ็สารเคมตีามกลุ่มสาร ตามความไวไฟและการทาํปฏกิริยิากบันํ�าดงันี� 
class 1 flammable or combustible and not highly toxic and compatible with water 
class 2 flammable or combustible and not highly toxic and incompatible with water 
class 3 oxidizers and non-flammables, compatible with water 
class 4 oxidizers and non-flammables, incompatible with water 
class 5 air sensitive 
class 6 chemical requiring refrigeration 
class 7 compressed gas cylinders, separated as to oxidizers, reducers, corrosives, 
toxics 
class 8 unstable chemicals/explosives 
ในทางปฏบิตั ิการแยกเกบ็สารไวไฟ, สารกดักร่อน, สารประเภทอื5นๆ และสารที5ตอ้งการการเกบ็
รกัษาพเิศษ (เชน่ในตูเ้ยน็) ออกจากกนักเ็พยีงพอแลว้ โดยอาจมกีารแบ่งย่อยลงไปอกีตาม
สถานะของสาร 
ควรจดัแฟ้มรวมรวม MSDS ของสารเคมใีนหอ้งปฏบิตักิาร เพื5อใชอ้า้งองิไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณี
ฉุกเฉิน 
สารไวไฟ ควรเกบ็ห่างจากแหล่งกาํเนิดเปลวไฟ สวติซ์ไฟที5ใชใ้นหอ้งเกบ็สารเคมเีหล่านี�ตอ้งไม่
ทาํใหเ้กดิประกายไฟ 
สารที5สลายตวัไดเ้มื5อโดนแสงหรอืความรอ้น หรอืเกดิปฏกิริยิาต่อไปที5เป็นอนัตรายควรเกบ็ใน
ตูเ้ยน็หรอืตามที5กาํหนดโดยบรษิทัผูผ้ลติ 
ตวัทาํละลายที5มจีุดเดอืดตํ5าควรเกบ็ไวใ้นที5มกีารถ่ายเทอากาศที5ด ีไมค่วรใหโ้ดนแสงแดด
โดยตรง 
สารที5มวีธิกีารเกบ็รกัษาเฉพาะตอ้งพจิารณาเป็นพเิศษ 
- กรดไฮโดรฟลอูอรกิ : ภาชนะที5ไมใ่ชแ่กว้หรอืโลหะ 
- ฟอสฟอรสัขาว : เกบ็ในนํ�า 
- โซเดยีมและโลหะอลัคาไลอื5นๆ : เกบ็ในนํ�ามนั 
- กรดพคีรกิ : เกบ็ในนํ�า 
- อเีทอร์ : ขวดสชีา 
- เปอรอ์อกไซด์, organometallics : เกบ็ในตูเ้ยน็ 
 
 
ขอขอบคณุ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 



การจดัการของเสียของห้องปฏิบติัการเคมี ijk 
 
หอ้งปฏบิตักิารเคม ีZUT ใชร้องรบัการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
และคณะวศิวกรรมศาสตร ์ในรายวชิาดงัต่อไปนี� 
T. ปฏบิตักิารหลกัเคม ี
U. ปฏบิตักิารเคม ี
X. หลกัเคมปีระยกุต ์
�. ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์
W. ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์
�. งานวจิยั 
 
ของเสยีที5เกดิขึ�นสามารถจาํแนกตามประเภทและระดบัความอนัตรายไดด้งันี� 
 
          1. ของเสยีประเภทที5ไมเ่ป็นอนัตราย (Non-Hazardous Waste Stream) หรอืของเสยี
อนัตรายตํ5า 

                   1.1 ของเสยีทั 5วไป เชน่ ถุงพลาสตกิ กระดาษชั 5งสาร กระดาษทชิช ูวสัดุที5ทาํจาก
พลาสตกิ และวสัดทุี5ไมเ่ป็นอนัตราย เป็นตน้ 

                   1.2 พลาสตกิที5รไีซเคลิได ้(Recyclable Plastic Product) ไดแ้ก่ ขวดพลาสตกิ
สาํหรบัใสส่ารเคมทีี5ไมม่อีนัตราย เป็นตน้ 

                   1.3 ขวดแกว้ที5มกีารปนเปื�อน (Glass) ไดแ้ก่ ขวดแกว้สาํหรบัเกบ็ตวัอยา่ง ขวด
แกว้สาํหรบัใส่สารเคมทีี5เตรยีมภายในหอ้งปฏบิตักิาร และขวดใสส่ารเคมทีี5ไม่มอีนัตราย เป็นตน้ 

                    

          2. ของเสยีประเภทที5เป็นอนัตราย (Hazardous Waste Stream) สว่นใหญ่จะเป็นของ
เสยีอนัตรายที5เป็นของเหลวหรอืของแขง็ โดยจดักลุ่มไดด้งันี� 

                   2.1 กลุ่มไซยาไนด์ 

                   2.2 กลุ่มปรอท 

                   2.3 กลุ่มสารอนิทรยี ์

                   2.4 กลุ่มออกซแิดนซ ์

                   2.5 กลุ่มโลหะ 

                   2.6 กลุ่มกรด-เบส 

                    



 การบาํบดัและกาํจดัของเสีย 

           หอ้งปฏบิตักิารมกีระบวนการจดัการเบื�องตน้กอ่นทิ�งหรอืสง่กาํจดั ไดแ้ก่ 

           1. การบําบดัของเสยีก่อนทิ�ง หมายถงึ หอ้งปฏบิตักิารมกีารบาํบดัของเสยีที5มคีวามเป็น
อนัตรายน้อยที5สามารถกาํจดัไดเ้องก่อนทิ�งลงสูร่ะบบสขุาภบิาลสาธารณะ เชน่ การสะเทนิของ
เสยีกรดและเบสใหเ้ป็นกลางก่อนทิ�งลงท่อนํ�าสขุาภบิาล  

           2. การบําบดัของเสยีก่อนสง่กาํจดั หมายถงึ หอ้งปฏบิตักิารบาํบดัของเสยีอนัตรายที5ไม่
สามารถกาํจดัไดเ้องเบื�องตน้กอ่นส่งบรษิทัหรอืหน่วยงานที5รบักาํจดั เพื5อลดความเป็นอนัตราย
ระหวา่งการเกบ็รกัษาและการขนสง่ 

           3. การลดปรมิาณกอ่นทิ�ง (waste minimization) หมายถงึ หอ้งปฏบิตักิารมแีนวทาง
จดัการที5ตน้ทางก่อนเกดิของเสยี เพื5อลดปรมิาณของเสยีปลายทางหรอืทาํใหเ้กดิของเสยี
อนัตรายปลายทางน้อยที5สดุ เชน่ การใชส้ารเคมตีั �งตน้ที5ไมเ่ป็นอนัตรายทดแทนสารเคมอีนัตราย 
และ/หรอืการลดปรมิาณสารเคมทีี5ทาํปฏกิริยิา เป็นตน้ 

           4. การลดปรมิาณกอ่นสง่กาํจดั หมายถงึ หอ้งปฏบิตักิารมแีนวทางในการลดปรมิาณ
ของเสยีอนัตรายที5ไม่สามารถกาํจดัไดเ้อง ก่อนสง่บรษิทัรบักาํจดั เพื5อประหยดัค่าใชจ้่ายในการ
กาํจดั เชน่ การทาํใหข้องเสยีที5มโีลหะหนกัในปรมิาณน้อยๆ เขม้ขน้ขึ�น เชน่ การทาํใหต้วัทาํ
ละลายระเหย หรอืตกตะกอนเพื5อแยกสว่นที5เป็นโลหะหนกัออกมาจากสารละลายกอ่นสง่กาํจดั
ในสภาพสารละลายเขม้ขน้ หรอืตะกอนของโลหะหนกั เป็นตน้ 

           5. การ Reuse, Recovery, Recycle ของเสยีที5เกดิขึ�น 

                   - Reuse คอื การนําวสัดทุี5เป็นของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่โดยไมม่กีารเปลี5ยนแปลง
หรอืกระทาํการใดๆ ยกเวน้การทาํความสะอาดและการบํารงุรกัษาตามวตัถุประสงคเ์ดมิ เชน่ 
กระดาษสาํหรบัใชบ้นัทกึผลการทดลอง  

                   - Recovery หอ้งปฏบิตักิารยงัไมส่ามารถทาํได ้

 

                   - Recycle คอื การนําวสัดกุลบัมาใชใ้หม ่โดยที5มสีมบตัทิางกายภาพเปลี5ยนไป 
แต่มอีงคป์ระกอบทางเคมเีหมอืนเดมิ โดยการผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การกลั 5นตวัทาํละลาย 
นําแกว้/โลหะมาหลอมใหม ่เป็นตน้ 

  

------------------------------------------- 


