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แนวปฏิบัติในการจัดการของเสียของศูนย�วิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. วัตถุประสงค� 
1.1  เพ่ือให�การกําจัดของเสียประเภทขยะเคมี ของเสียจากการผลิต ขยะติดเชื้อ และขยะท่ัวไป 
ดําเนินการไปตามข้ันตอนต(างๆอย(างถูกต�อง 

1.2  เพ่ือเป-นแนวทางในการควบคุม และดูแลของเสียอย(างเป-นระบบและปลอดภัย 

2. หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2.1 ฝ1ายห�องปฏิบัติการ/ฝ1ายผลิตผลิตภัณฑ6รับผิดชอบในการควบคุมและการจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
การผลิต 

2.2 ฝ1ายห�องปฏิบัติการ/ฝ1ายควบคุมคุณภาพรับผิดชอบในการควบคุมการจัดการขยะเคมีจาก
ห�องควบคุมคุณภาพ 

2.3 ฝ1ายห�องปฏิบัติการ/ฝ1ายคลังสินค�ารับผิดชอบขยะจากคลังสินค�า คลังวัตถุดิบและคลังบรรจุภัณฑ6 

2.4 ฝ1ายห�องปฏิบัติการ/ฝ1ายบุคคลรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะท่ัวไปของแต(ละฝ1าย 

2.5 ฝ1ายห�องปฏิบัติการ/ฝ1ายห�องพยาบาลรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะติดเชื้อ 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 จําแนกสิ่งของท่ีจะเป-นของเสีย 

3.1.1 ฝ1ายท่ีเก่ียวข�องแยกประเภทสิ่งของท่ีเหลือจากการผลิตและใช�ไม(ได�แล�วเป-นของเสีย 
3.1.2 ฝ1ายท่ีเก่ียวข�องจําแนกผลิตภัณฑ6ท่ีเหลือติดอุปกรณ6การบรรจุเป-นขยะสารเคมีธรรมดา 
3.1.3 ฝ1ายท่ีเก่ียวข�องจําแนกภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีต�องระวังพิเศษท่ีหมดแล�ว ให�แยกออกจาก

กัน 
3.1.4 ฝ1ายท่ีเก่ียวข�องจําแนกประเภทของขยะติดเชื้อ และนําไปรวบรวมยังท่ีจัดเก็บของศูนย6

วิทยาศาสตร6เพ่ือรอการกําจัด 
3.2 แยกประเภท “ของเสีย” เพ่ือกําจัด 
     ของเสีย แบ(งเป-น ขยะท่ัวไป ขยะเคมีธรรมดา และขยะเคมีท่ีต�องระวังเป-นพิเศษ 

3.2.1 ขยะท่ัวไป จะเป-นประเภทบรรจุภัณฑ6 กระดาษ หีบห(อ ซ่ึงจะมีทุกฝ1ายและเจ�าหน�าท่ีทํา
ความสะอาดหรือ พนักงานในฝ1ายทําหน�าท่ีรวบรวมและนําออกนอกฝ1ายต(อไป 

3.2.2 ขยะเคมีท่ัวไป จะเป-นประเภทผลิตภัณฑ6ท่ีเหลือจากการผลิต และบรรจุ ฝ1ายผลิต
ผลิตภัณฑ6เป-นผู�รวบรวมไว�ท่ีห�องล�างอุปกรณ6การผลิตต(อไป 

 3.2.3 ขยะเคมีท่ีต�องระวังเป-นพิเศษท่ีเหลือจากการควบคุมคุณภาพ จะเป-นฝ1ายควบคุมคุณภาพ
เป-นผู�รวบรวมต(อไปแยกเป-น 
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 (1)ของเสียท่ีเป-นกรด หมายถึง ของเสียท่ีมีค(า pH ตํ่ากว(า 7 และมีกรดแร(ปนอยู(ใน

สารละลายมากกว(า 5% เช(นกรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก 
(2)ของเสียท่ีเป-นเบส หมายถึงของเสียท่ีมีค(า pH สูงกว(า 7 และมีเบสปนอยู(ในสารละลาย

มากกว(า 5% เช(น แอมโมเนีย, คาร6บอเนต, ไฮดรอกไซด6 
(3)ของเสียท่ีเป-นเกลือ หมายถึงของเสียท่ีมีคุณสมบัติเป-นเกลือ หรือของเสียท่ีเป-นผลิตผลจาก

การท�าปฏิกิริยาของกรดกับเบส เช(น โซเดียมคลอไรด6, แอมโมเนียมไนเตรท 
(4)ของเสียท่ีเป-นสารไวไฟ หมายถึงของเสีย ท่ีสามารถลุกติดไฟได�ง(าย ซ่ึงต�องแยกเก็บให�ห(าง

จากแหล(งก�าเนิดไฟ ความร�อน , ปฏิกิริยาเคมี, เปลวไฟ เครื่องไฟฟLา , ปลั๊กไฟ เป-นต�น สารไวไฟเช(น อะซิโตน , 
เบนซิน, เฮกเซน,เอทธานอล,เมทธานอล, โทลูอิน, ไซลีน 

(5)ของเสียท่ีเป-นสารฮาโลเจน หมายถึงของเสียท่ีเป-นสารประกอบ อินทรีย6ของธาตุฮาโลเจน 
เช(นคาร6บอนเตตราคลอไรด6 คลอโรเบนซิน 

(6)ของเสียท่ีเป-นของเหลวอินทรีย6ท่ีประกอบด�วยน้ํา หมายถึง ของเสียท่ีเป-นของเหลวอินทรีย6
ท่ีมีน้ําผสมอยู( เช(น น้ํามันผสมน้ํา สารท่ีเผาไหม�ได�ผสมน้ํา เช(น อัลกอฮอล6ผสมน้ํา, ฟOนอลผสมน้ํา, กรดอินทรีย6
ผสมน้ํา เอมีน หรืออัลดีไฮด6ผสมน้ํา 

(7)ของเสียประเภทออกซิไดซ6ซิงเอเจนต6 หมายถึงของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการท่ีให�อิเล็กตรอน
ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนท�าให�เกิดการระเบิดได� เช(น ไฮโดรเจนเปอร6ออกไซด6, เปอร6แมงกาเนต, ไฮ
โปคลอไรท6 

(8)ของเสียประเภทรีดิวซ6ซิงเอเจนต6 หมายถึงของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอนซ่ึง
อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนท�าให�เกิดการระเบิดได� เช(น กรดซัลฟQวรัส กรดไธโอซัลฟูริก 

(9)ของเสียท่ีประกอบด�วยโครเมียม หมายถึงของเสียท่ีมีโครเมียมเป-นองค6ประกอบ เช(น
สารประกอบ Cr6+กรดโครมิก เช(นของเสียท่ีได�จากการวิเคราะห6 COD  

(10)ของเสียท่ีเป-นไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ หมายถึงของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนักอ่ืนซ่ึง
ไม(ใช(โครเมียม อาร6เซนิก ไซยาไนด6และปรอทเป-นส(วนผสมเช(นแบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีสสังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนีทังสเตน วาเนเดียม 

(11) ของเสียท่ีมีจุลินทรีย6 หมายถึงของเสียท่ีได�จากกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อหรือบ(มเพาะ
จุลินทรีย6 หากปล(อยลงสู(ชุมชนและสิ่งแวดล�อม อาจก(อให�เกิดอันตรายได� ของเสียประเภทนี้ควรท่ีจะท�าการนึ่ง
ฆ(าเชื้อ (autoclave)  

      3.2.4 ขยะเคมีท่ีกําจัดไป ต�องแน(ใจว(าปลอดภัยต(อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล�อม 
      3.2.5 ขยะเคมีให�มีการแยกกําจัด ไม(ปะปนกับขยะท่ัวไป 
      3.2.6 ของเสียท่ีเกิดจากการผลิต ท่ีหมดสภาพการใช�งาน ควรแยกออกจากบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

เพ่ือปLองกันการสับสนและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได� 
3.2.7 ขยะติดเชื้อ เป-นมูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู(ในปริมาณหรือมีความเข�มข�นซ่ึงถ�ามีการสัมผัส

หรือใกล�ชิดกับมูลฝอยนั้นแล�วสามารถทําให�เกิดโรคได�กรณีมูลฝอยดังต(อไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใช�ในกระบวนการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย6และการรักษาพยาบาล การให�ภูมิคุ�มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการ 
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ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว6รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล(าว ให�ถือว(าเป-นมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยในศูนย6วิทยาศาสตร6จะ พบเพียง วัสดุของมีคม เช(น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก�ว ภาชนะท่ีทําด�วย
แก�ว สไลด6 

 
และแผ(นกระจกปQดสไลด6วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยว(าจะสัมผัสกับเลือด ส(วนประกอบของเลือด 

ผลิตภัณฑ6ท่ีได�จากเลือด สารน้ําจากร(างกายของมนุษย6หรือสัตว6 เช(น สําลีผ�ากcอซ ผ�าต(างๆเป-นต�น จากการ
ให�บริการของห�องพยาบาล และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร6เท(านั้น จึงได�มีการแยกเป-น 
2 ประเภท คือ วัสดุของมีคม และวัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยว(าจะสัมผัสกับเลือด ส(วนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑ6ท่ีได�จากเลือด สารน้ําจากร(างกายของมนุษย6หรือสัตว6 

 
3.3 การบันทึกปริมาณของเสีย 

ให�ทุกฝ1ายท่ีเก่ียวข�องทําการเก็บบันทึกปริมาณของเสียในแต(ละห�องปฏิบัติการให�เป-นระบบ และ
สามารถท่ีจะติดตามรวบรวมและหาวิธีท่ีเหมาะสมในการจัดการของเสียเหล(านั้น จึงต�องมีการบันทึกประเภท 
ชนิด และปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในแต(ละวันลงในแบบฟอร6มการบันทึกของเสียประจํา
ห�องปฏิบัติการ ของเสียท่ีได�จากกิจกรรมในห�องปฏิบัติการทุกอย(างต�องมีการวัดปริมาณ แล�วน้ําของเสียนั้นลง
ท้ิงในภาชนะบรรจุของเสียตามประเภทท่ีถูกต�องและเหมาะสม และในทุก6 เดือนจะมีการจัดส(งบันทึกรวบรวม
ปริมาณของเสีย และประเภทพร�อมส(งของเสียท่ีอยู(ภายในห�องปฏิบัติการไปยังหน(วยจัดเก็บรวบรวมของเสีย
ส(วนกลาง คือ ฝ1ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินการต(อไป 
 

3.4 การรายงานปริมาณของเสีย 
ให�ทุกฝ1ายท่ีเก่ียวข�องทําการรายงานปริมาณของเสียของห�องปฏิบัติการ เป-นบันทึกรวบรวม

ปริมาณของเสีย ประเภท และปริมาณท่ีส(งไปยังหน(วยจัดเก็บรวบรวมของเสียส(วนกลาง ในทุก6 เดือนคือ ฝ1าย
อนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือท่ีจะได�ดูการเคลื่อนไหวของประเภทและปริมาณของเสีย
ภายในห�องปฏิบัติการต(อไป 
 

3.4 การกําจัด/บําบัด 
3.4.1 ของเสียท่ีเป-นน้ํา ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียของศูนย6วิทยาศาสตร6 ซ่ึงมีการดูแล

รักษาระบบและเก็บตัวอย(างน้ําเพ่ือตรวจติดตามคุณภาพน้ําก(อนปล(อยระบายลงสู(แหล(งน้ําสาธารณะ ทุก 6 
เดือน 

3.4.2 ขยะท่ัวไปทุกฝ1ายท่ีเก่ียวข�องนําไปรวบรวมท่ีบริเวณจุดพักขยะของศูนย6วิทยาศาสตร6 เพ่ือ
รอการจัดเก็บและนําไปกําจัดโดยสํานักงานเขตบางพลัดเป-นประจําทุกวัน 

3.4.3 ขยะอันตราย/สารเคมี ทุกฝ1ายท่ีเก่ียวข�องนําไปรวบรวมท่ีบริเวณจุดพักขยะของศูนย6
วิทยาศาสตร6 เพ่ือให�ฝ1ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําไปกําจัดให�ถูกต�องตามกฎหมายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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3.4.4 ขยะติดเชื้อ ทุกฝ1ายท่ีเก่ียวข�องนําไปรวบรวมท่ีบริเวณจุดพักขยะของศูนย6วิทยาศาสตร6 
เพ่ือให�ฝ1ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําไปกําจัดให�ถูกต�องตามกฎหมายของกรมอนามัย 

 

 3.5 การลดปริมาณและการบําบัดของเสียสารเคมีของห�องปฏิบัติการ 
3.5.1 การลดปริมาณของเสียสารเคมี 
1) กําหนดเปLาหมายการเตรียมสารผิดพลาดเท(ากับศูนย6 
2) เปลี่ยนแปลง / แก�ไขข้ันตอน / วิธีการ เพ่ือปรับลดปริมาณสารเคมีหรือภาชนะท่ีใช�ในการ

ทดลอง ของแต(ละปฏิบัติการเท(าท่ีเป-นไปได�โดยให� ข้ึนกับดุลยพินิจของผู� คุมปฏิ บัติการและหัวหน�า
ห�องปฏิบัติการ 

3) ลดปริมาณการรั่วของเครื่องปฏิบัติการการกรอง 
3.5.2การลดปริมาณและการบําบัดของเสียสารเคมีของการวิจัย 
1)การลดปริมาณของเสียสารเคมีโดยให�อาจารย6ท่ีปรึกษางานวิจัย กํากับและตรวจสอบการ

ออกแบบการวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย เพ่ือให�ใช�สารเคมีในปริมาณท่ีถูกต�อง 
2) ตรวจสอบสารเคมีในฐานข�อมูลก(อนสั่งซ้ือ/ลดการซ้ือสารเคมีมาสํารองไว�เกินความจําเป-น 
3) หาวิธีนําสารกลับมาใช�ใหม( 
 

3.6 ข�อควรปฏิบัติและข�อควรระวังในการจัดการของเสีย 
3.6.1 อย(าผสมหรือปรับสภาพสารเคมีหากไม(แน(ใจว(าจะเกิดปฏิกิริยาอันตรายหรือไม( โดย

ตรวจสอบรายชื่อสารท่ีห�ามผสม 
3.6.2 ทุกครั้งท่ีเทสารลงถัง ต�องสวมอุปกรณ6ปLองกันทุกครั้ง คือ เสื้อกาวน6 แว(น ถุงมือ รองเท�า 

และอาจจะรวมถึงอุปกรณ6ปLองกันปากและจมูกด�วย ใช�กรวยช(วยในการเทสาร และอย(าเทสารมากเกินไป 
3.6.3 ขณะดําเนินการเทสาร ต�องให�มีการถ(ายเทหรือระบายอากาศภายในห�องได�โดยสะดวก - 

หลังจากเก็บบรรจุของเสียแล�ว ท�าความสะอาดพ้ืนท่ีให�เรียบร�อย 
3.6.4 ในกรณีท่ีสารเคมีหรือของเสียหก ให�ท�าตามข้ันตอนในเอกสาร HSDS (Hazardous 

Safety Data Sheet) ท่ีจัดไว�ในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานทดสอบ 
3.6.5 ในกรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บ หรือสูดดมกcาซอันตรายเข�าไป ให�น�าส(งโรงพยาบาลโดยด(วน 

และแจ�งชื่อสารเคมีท่ีใช�ให�แพทย6ทราบ 
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