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แนวปฏิบัติในการจัดการของเสียของศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหการกําจัดของเสียประเภทขยะเคมี ของเสียจากการผลิต ขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไป
ดําเนินการไปตามขั้นตอนต(างๆอย(างถูกตอง
1.2 เพื่อเป-นแนวทางในการควบคุม และดูแลของเสียอย(างเป-นระบบและปลอดภัย
2. หน&วยงานที่รับผิดชอบ
2.1 ฝ1ายหองปฏิบัติการ/ฝ1ายผลิตผลิตภัณฑ6รับผิดชอบในการควบคุมและการจัดการของเสียที่เกิดจาก
การผลิต
2.2 ฝ1 ายหองปฏิบั ติการ/ฝ1า ยควบคุ มคุ ณภาพรับ ผิด ชอบในการควบคุมการจั ดการขยะเคมี จาก
หองควบคุมคุณภาพ
2.3 ฝ1ายหองปฏิบัติการ/ฝ1ายคลังสินคารับผิดชอบขยะจากคลังสินคา คลังวัตถุดิบและคลังบรรจุภัณฑ6
2.4 ฝ1ายหองปฏิบัติการ/ฝ1ายบุคคลรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะทั่วไปของแต(ละฝ1าย
2.5 ฝ1ายหองปฏิบัติการ/ฝ1ายหองพยาบาลรับผิดชอบในการดูแลการจัดการขยะติดเชื้อ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 จําแนกสิ่งของที่จะเป-นของเสีย
3.1.1 ฝ1ายที่เกี่ยวของแยกประเภทสิ่งของที่เหลือจากการผลิตและใชไม(ไดแลวเป-นของเสีย
3.1.2 ฝ1ายที่เกี่ยวของจําแนกผลิตภัณฑ6ที่เหลือติดอุปกรณ6การบรรจุเป-นขยะสารเคมีธรรมดา
3.1.3 ฝ1ายที่เกี่ยวของจําแนกภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ตองระวังพิเศษที่หมดแลว ใหแยกออกจาก
กัน
3.1.4 ฝ1ายที่เกี่ยวของจําแนกประเภทของขยะติดเชื้อ และนําไปรวบรวมยังที่จัดเก็บของศูนย6
วิทยาศาสตร6เพื่อรอการกําจัด
3.2 แยกประเภท “ของเสีย” เพื่อกําจัด
ของเสีย แบ(งเป-น ขยะทั่วไป ขยะเคมีธรรมดา และขยะเคมีที่ตองระวังเป-นพิเศษ
3.2.1 ขยะทั่วไป จะเป-นประเภทบรรจุภัณฑ6 กระดาษ หีบห(อ ซึ่งจะมีทุกฝ1ายและเจาหนาที่ทํา
ความสะอาดหรือ พนักงานในฝ1ายทําหนาที่รวบรวมและนําออกนอกฝ1ายต(อไป
3.2.2 ขยะเคมี ทั่ ว ไป จะเป- น ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ6 ที่ เ หลื อ จากการผลิ ต และบรรจุ ฝ1 า ยผลิ ต
ผลิตภัณฑ6เป-นผูรวบรวมไวที่หองลางอุปกรณ6การผลิตต(อไป
3.2.3 ขยะเคมีที่ตองระวังเป-นพิเศษที่เหลือจากการควบคุมคุณภาพ จะเป-นฝ1ายควบคุมคุณภาพ
เป-นผูรวบรวมต(อไปแยกเป-น
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(1)ของเสียที่ เป-นกรด หมายถึง ของเสียที่มีค(า pH ต่ํากว(า 7 และมีกรดแร(ป นอยู(ใน
สารละลายมากกว(า 5% เช(นกรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก
(2)ของเสียที่เป-นเบส หมายถึงของเสียที่มีค(า pH สูงกว(า 7 และมีเบสปนอยู(ในสารละลาย
มากกว(า 5% เช(น แอมโมเนีย, คาร6บอเนต, ไฮดรอกไซด6
(3)ของเสียที่เป-นเกลือ หมายถึงของเสียที่มีคุณสมบัติเป-นเกลือ หรือของเสียที่เป-นผลิตผลจาก
การทาปฏิกิริยาของกรดกับเบส เช(น โซเดียมคลอไรด6, แอมโมเนียมไนเตรท
(4)ของเสียที่เป-นสารไวไฟ หมายถึงของเสีย ที่สามารถลุกติดไฟไดง(าย ซึ่งตองแยกเก็บใหห(าง
จากแหล(งกาเนิดไฟ ความรอน , ปฏิกิริยาเคมี, เปลวไฟ เครื่องไฟฟLา , ปลั๊กไฟ เป-นตน สารไวไฟเช(น อะซิโตน ,
เบนซิน, เฮกเซน,เอทธานอล,เมทธานอล, โทลูอิน, ไซลีน
(5)ของเสียที่เป-นสารฮาโลเจน หมายถึงของเสียที่เป-นสารประกอบ อินทรีย6ของธาตุฮาโลเจน
เช(นคาร6บอนเตตราคลอไรด6 คลอโรเบนซิน
(6)ของเสียที่เป-นของเหลวอินทรีย6ที่ประกอบดวยน้ํา หมายถึง ของเสียที่เป-นของเหลวอินทรีย6
ที่มีน้ําผสมอยู( เช(น น้ํามันผสมน้ํา สารที่เผาไหมไดผสมน้ํา เช(น อัลกอฮอล6ผสมน้ํา, ฟOนอลผสมน้ํา, กรดอินทรีย6
ผสมน้ํา เอมีน หรืออัลดีไฮด6ผสมน้ํา
(7)ของเสียประเภทออกซิไดซ6ซิงเอเจนต6 หมายถึงของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ใหอิเล็กตรอน
ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทาใหเกิดการระเบิดได เช(น ไฮโดรเจนเปอร6ออกไซด6, เปอร6แมงกาเนต, ไฮ
โปคลอไรท6
(8)ของเสียประเภทรีดิวซ6ซิงเอเจนต6 หมายถึงของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอนซึ่ง
อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทาใหเกิดการระเบิดได เช(น กรดซัลฟQวรัส กรดไธโอซัลฟูริก
(9)ของเสี ยที่ ประกอบดวยโครเมี ยม หมายถึ งของเสีย ที่มีโครเมีย มเป-น องค6ป ระกอบ เช( น
6+
สารประกอบ Cr กรดโครมิก เช(นของเสียที่ไดจากการวิเคราะห6 COD
(10)ของเสียที่เป-นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ หมายถึงของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอื่นซึ่ง
ไม(ใช( โครเมียม อาร6เซนิ ก ไซยาไนด6และปรอทเป-นส( วนผสมเช( นแบเรียม แคดเมีย ม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ ก
แมงกานีสสังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนีทังสเตน วาเนเดียม
(11) ของเสี ย ที่ มี จุ ลิ น ทรี ย6 หมายถึ ง ของเสี ย ที่ ไดจากกิ จ กรรมการเลี้ ย งเชื้ อหรื อ บ( ม เพาะ
จุลินทรีย6 หากปล(อยลงสู(ชุมชนและสิ่งแวดลอม อาจก(อใหเกิดอันตรายได ของเสียประเภทนี้ควรที่จะทาการนึ่ง
ฆ(าเชื้อ (autoclave)
3.2.4 ขยะเคมีที่กําจัดไป ตองแน(ใจว(าปลอดภัยต(อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม
3.2.5 ขยะเคมีใหมีการแยกกําจัด ไม(ปะปนกับขยะทั่วไป
3.2.6 ของเสียที่เกิดจากการผลิต ที่หมดสภาพการใชงาน ควรแยกออกจากบริเวณที่ปฏิบัติงาน
เพื่อปLองกันการสับสนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
3.2.7 ขยะติดเชื้อ เป-นมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู(ในปริมาณหรือมีความเขมขนซึ่งถามีการสัมผัส
หรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคไดกรณีมูลฝอยดังต(อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย6และการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการ
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ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว6รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล(าว ใหถือว(าเป-นมูลฝอยติดเชื้อ
โดยในศูนย6วิทยาศาสตร6จะ พบเพียง วัสดุของมีคม เช(น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวย
แกว สไลด6
และแผ(นกระจกปQดสไลด6วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว(าจะสัมผัสกับเลือด ส(วนประกอบของเลือด
ผลิตภัณฑ6ที่ไดจากเลือด สารน้ําจากร(างกายของมนุษย6หรือสัตว6 เช(น สําลีผากcอซ ผาต(างๆเป-นตน จากการ
ใหบริการของหองพยาบาล และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร6เท(านั้น จึงไดมีการแยกเป-น
2 ประเภท คื อ วัส ดุของมีคม และวัส ดุซึ่งสั มผั สหรือสงสั ยว( าจะสั มผั สกั บเลือด ส( วนประกอบของเลือด
ผลิตภัณฑ6ที่ไดจากเลือด สารน้ําจากร(างกายของมนุษย6หรือสัตว6
3.3 การบันทึกปริมาณของเสีย
ใหทุกฝ1ายที่เกี่ยวของทําการเก็บบันทึกปริมาณของเสียในแต(ละหองปฏิบัติการใหเป-นระบบ และ
สามารถที่จะติดตามรวบรวมและหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียเหล(านั้น จึงตองมีการบันทึกประเภท
ชนิ ด และปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมในแต( ล ะวั น ลงในแบบฟอร6 ม การบั น ทึ ก ของเสี ย ประจํ า
หองปฏิบัติการ ของเสียที่ไดจากกิจกรรมในหองปฏิบัติการทุกอย(างตองมีการวัดปริมาณ แลวน้ําของเสียนั้นลง
ทิ้งในภาชนะบรรจุของเสียตามประเภทที่ถูกตองและเหมาะสม และในทุก6 เดือนจะมีการจัดส(งบันทึกรวบรวม
ปริมาณของเสีย และประเภทพรอมส(งของเสียที่อยู(ภายในหองปฏิบัติการไปยังหน(วยจัดเก็บรวบรวมของเสีย
ส(วนกลาง คือ ฝ1ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินการต(อไป
3.4 การรายงานปริมาณของเสีย
ใหทุ กฝ1า ยที่ เกี่ ย วของทํ าการรายงานปริ มาณของเสี ย ของหองปฏิ บั ติการ เป- น บัน ทึ กรวบรวม
ปริมาณของเสีย ประเภท และปริมาณที่ส(งไปยังหน(วยจัดเก็บรวบรวมของเสียส(วนกลาง ในทุก6 เดือนคือ ฝ1าย
อนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อที่จะไดดูการเคลื่อนไหวของประเภทและปริมาณของเสีย
ภายในหองปฏิบัติการต(อไป
3.4 การกําจัด/บําบัด
3.4.1 ของเสียที่เป-นน้ํา ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียของศูนย6วิทยาศาสตร6 ซึ่งมีการดูแล
รักษาระบบและเก็บตัวอย(างน้ําเพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ําก(อนปล(อยระบายลงสู(แหล(งน้ําสาธารณะ ทุก 6
เดือน
3.4.2 ขยะทั่วไปทุกฝ1ายที่เกี่ยวของนําไปรวบรวมที่บริเวณจุดพักขยะของศูนย6วิทยาศาสตร6 เพื่อ
รอการจัดเก็บและนําไปกําจัดโดยสํานักงานเขตบางพลัดเป-นประจําทุกวัน
3.4.3 ขยะอันตราย/สารเคมี ทุกฝ1ายที่เกี่ยวของนําไปรวบรวมที่บริเวณจุดพักขยะของศูนย6
วิทยาศาสตร6 เพื่อใหฝ1ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําไปกําจัดใหถูกตองตามกฎหมายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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3.4.4 ขยะติดเชื้อ ทุกฝ1ายที่เกี่ยวของนําไปรวบรวมที่บริเวณจุดพักขยะของศูนย6วิทยาศาสตร6
เพื่อใหฝ1ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนําไปกําจัดใหถูกตองตามกฎหมายของกรมอนามัย

3.5 การลดปริมาณและการบําบัดของเสียสารเคมีของหองปฏิบัติการ
3.5.1 การลดปริมาณของเสียสารเคมี
1) กําหนดเปLาหมายการเตรียมสารผิดพลาดเท(ากับศูนย6
2) เปลี่ยนแปลง / แกไขขั้นตอน / วิธีการ เพื่อปรับลดปริมาณสารเคมีหรือภาชนะที่ใชในการ
ทดลอง ของแต( ล ะปฏิ บั ติ ก ารเท( า ที่ เ ป- น ไปไดโดยใหขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู คุ ม ปฏิ บั ติ ก ารและหั ว หนา
หองปฏิบัติการ
3) ลดปริมาณการรั่วของเครื่องปฏิบัติการการกรอง
3.5.2การลดปริมาณและการบําบัดของเสียสารเคมีของการวิจัย
1)การลดปริ มาณของเสีย สารเคมี โดยใหอาจารย6 ที่ป รึกษางานวิจั ย กํา กับ และตรวจสอบการ
ออกแบบการวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย เพื่อใหใชสารเคมีในปริมาณที่ถูกตอง
2) ตรวจสอบสารเคมีในฐานขอมูลก(อนสั่งซื้อ/ลดการซื้อสารเคมีมาสํารองไวเกินความจําเป-น
3) หาวิธีนําสารกลับมาใชใหม(
3.6 ขอควรปฏิบัติและขอควรระวังในการจัดการของเสีย
3.6.1 อย(าผสมหรือปรับสภาพสารเคมีหากไม(แน(ใจว(าจะเกิดปฏิกิริยาอันตรายหรือไม( โดย
ตรวจสอบรายชื่อสารที่หามผสม
3.6.2 ทุกครั้งที่เทสารลงถัง ตองสวมอุปกรณ6ปLองกันทุกครั้ง คือ เสื้อกาวน6 แว(น ถุงมือ รองเทา
และอาจจะรวมถึงอุปกรณ6ปLองกันปากและจมูกดวย ใชกรวยช(วยในการเทสาร และอย(าเทสารมากเกินไป
3.6.3 ขณะดําเนินการเทสาร ตองใหมีการถ(ายเทหรือระบายอากาศภายในหองไดโดยสะดวก หลังจากเก็บบรรจุของเสียแลว ทาความสะอาดพื้นที่ใหเรียบรอย
3.6.4 ในกรณีที่สารเคมีหรือของเสียหก ใหทาตามขั้นตอนในเอกสาร HSDS (Hazardous
Safety Data Sheet) ที่จัดไวในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบ
3.6.5 ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ หรือสูดดมกcาซอันตรายเขาไป ใหนาส(งโรงพยาบาลโดยด(วน
และแจงชื่อสารเคมีที่ใชใหแพทย6ทราบ
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