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1. หลกัการและเหตุผล 

 หอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 มีภารกิจหลกัใน

การวเิคราะห์ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์

ท่ีสามารถใชป้ระโยชนเ์พื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  สนบัสนุนภารกิจ

การควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน การเฝ้าระวงัและ

เตือนภยัส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีลุ่มนํ้าท่าจีน และลุ่มนํ้า

คาบเก่ียว ตลอดจนใชช้ี้วดัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการต่างๆ จาก

ความสาํคญัของรายงานผลการทดสอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

จึงไดด้าํเนินการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการทดสอบหาปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมดในนํ้า    

ผวิดินและนํ้าท้ิง ซ่ึงตอ้งเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจขอ้กาํหนด

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ทั้งดา้นบริหารและดา้นวชิาการ และดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทดสอบมาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ ปี 

พ.ศ.2554 และไดก้ารรับรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025:2005 ตามหมายเลขการรับรองระบบงานท่ี : ทดสอบ – 0113 ใน

ขอบข่ายการทดสอบหาปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมดในนํ้าผวิดิน ช่วง 10 – 500 

มิลลิกรัม/ลิตร เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 และสามารถดาํเนินการตามระบบมาตรฐาน

ดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งวางแผนการขยายขอบข่ายขอการรับรองในพารามิเตอร์

ของแขง็ท่ีละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 อยา่งไรกต็าม ขอ้กาํหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 มีรายละเอียด

ค่อนขา้งมาก หอ้งปฏิบติัการตอ้งมีการควบคุมขอ้กาํหนดดา้นการบริหารงานคุณภาพ

และดา้นวชิาการ ทั้งในดา้นเอกสาร ขั้นตอนการดาํเนินงาน วธีิทดสอบท่ีตอ้งผา่นการ
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ตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธีิ เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ อุปกรณ์ เคร่ืองแกว้ท่ีใชง้านตอ้งผา่น

การสอบเทียบ และบุคลากรในระบบตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการปฏิบติังาน

วเิคราะห์ทดสอบเป็นอยา่งดีแลว้นั้น แต่ขอ้กาํหนดดงักล่าวไม่ไดค้รอบคลุมถึงความ

ปลอดภยัและการจดัการของเสียในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงความปลอดภยัถือเป็นส่ิงสาํคญั

อยา่งหน่ึงสาํหรับการทาํงานในหอ้งปฏิบติัการ การทาํงานภายใตร้ะบบความปลอดภยัท่ี

ดียอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ช่วยลดตน้ทุนในการ

รักษาพยาบาลเม่ือเกิดการบาดเจบ็หรือการติดเช้ือขณะปฏิบติังาน รวมทั้งลดความเส่ียงท่ี

จะปนเป้ือนจากหอ้งปฏิบติัการสู่ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีระบบการจดัการของเสียใน

หอ้งปฏิบติัการกมี็ความสาํคญัเช่นกนั เน่ืองจากการจดัการของเสียเป็นส่วนสาํคญัอยา่ง

ยิง่ของการจดัการส่ิงแวดลอ้มและหอ้งปฏิบติัการปลอดภยั เพื่อใหไ้ดร้ะบบ

หอ้งปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการทาํงานอยา่งปลอดภยั สร้างความมัน่ใจในการทาํงานอยา่ง

ปลอดภยัในกบับุคลากรในหอ้งปฏิบติัการและผูรั้บบริการ  

 

2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

2.1 บทวเิคราะห์ 

 หอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 เป็นอาคาร 1 ชั้น 

ก่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ.2551 ขนาดพื้นท่ี 240 ตารางเมตร ต่อมาไดก้ั้นหอ้ง จาํนวน 8 หอ้ง 

เพื่อจดัภาวะแวดลอ้มใหเ้หมาะสมและเพิ่มพื้นท่ีสาํหรับการวเิคราะห์ทดสอบ เป็นพื้นท่ี

หอ้งปฏิบติัการขนาด 202 ตารางเมตร ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีใชส้อยทัว่ไป ปัจจุบนัสามารถ

วเิคราะห์ทดสอบตวัยา่งส่ิงแวดลอ้มทางนํ้าไดท้ั้งหมด 18 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ 

(Temperature) ความขุ่น (Turbidity) ความเป็นกรด (Acidity) ความเป็นด่าง (Alkalinity) 

ความเคม็ (Salinity) การนาํไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) ซีโอดี (COD) ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ของแขง็ทั้งหมด (TS) ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ความกระดา้งทั้งหมด 

(Hardness) ตะกอนหนกั (Settleable Solid)โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) ฟีคลัโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย (FCB) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) และ

อยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อมในการทดสอบโลหะหนกั ซ่ึงในอนาคตจาํเป็นตอ้งมี
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การเพิ่มประสิทธิภาพหอ้งปฏิบติัการ สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 โดยมีทิศทางการ

ดาํเนินงานดงัน้ี 

1) เพิ่มพื้นท่ี/ต่อเติมอาคารหอ้งปฏิบติัการเพื่อรองรับการเพิ่มศกัยภาพการ

ทดสอบใหไ้ด ้28 พารามิเตอร์ และสามารถตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งนํ้าท้ิงจากแหล่งกาํเนิด 

สาํหรับการบงัคบัใชก้ฎหมาย  หรือพารามิเตอร์ท่ีบ่งช้ีสถานการณ์ดา้นการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงน้ีใหท้นัต่อการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขนั การ

ลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียวของเมืองในภูมิภาค และเช่ือมโยงโอกาสจาก

อาเซียน รวมทั้งสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตเมืองดีข้ึน 

ประชาชนในชุมชนเมืองมีจิตสาํนึกรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ตลอดจนเป็นการ

ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) ตามยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ

แบบยัง่ยนื 

2) การรักษาสภาพการรับรองมาตรฐานสากลของหอ้งปฏิบติัการ การขยาย

ขอบข่ายพารามิเตอร์ในการตรวจวเิคราะห์เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 และการพฒันา

หอ้งปฏิบติัการใหส้ามารถเป็น Reference Laboratory และ/หรือ Third Party Lab ท่ี

ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อยติุขอ้พิพาทหรือขอ้โตแ้ยง้ใน 

ชั้นศาลได ้

 เม่ือประสิทธิภาพหอ้งปฏิบติัการเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนัความเส่ียงภยัและของ

เสียกย็อ่มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย แมว้า่ในปัจจุบนัหอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 จะมีการดาํเนินการเพื่อป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในการปฏิบติังาน 

และการจดัการของเสียจากหอ้งปฏิบติัการแลว้ แต่ยงัมีความเส่ียงภยัสูงต่ออนัตรายต่างๆ 

หลายประเภทขณะปฏิบติังาน ไดแ้ก่  สารไอระเหยท่ีเป็นพิษ ก๊าซอดัแรงดนั ของเหลวท่ี

ติดไฟง่าย สารกดักร่อน เป็นตน้ อนัเป็นผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวติของบุคลากรใน

หอ้งปฏิบติัการ ดงันั้น เพื่อลดผลกระทบต่างๆ จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างระบบความ

ปลอดภยัและการจดัการของเสียในหอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2 แนวคดิ 

 การจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบท่ี

สัมพนัธ์กนัเช่ือมโยงกบัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

1) การบริหารระบบจดัการความปลอดภยั ท่ีตอ้งทาํหลายดา้นสอดคลอ้งกนั 

ตั้งแต่ระดบันโยบายท่ีเห็นความสาํคญัของงานดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการ จึง

ควรมีขอ้มูลระดบันโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสร้างและการกาํหนดผูรั้บผดิชอบ อาจมี

ไดต้ั้งแต่คาํสั่ง ประกาศแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ หรือแผนปฏิบติัท่ีไดม้าจากกระบวนการ

พิจารณาร่วมกนั  

2) ระบบการจดัการสารเคมี ท่ีสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของสาร มีระบบ

การจดัการสารเคมีท่ีดี ทั้งระบบขอ้มูล การจดัเกบ็ การเคล่ือนยา้ย และการจดัการสารท่ี

ไม่ใชแ้ลว้  

3) ระบบการจดัการของเสีย ท่ีมีระบบขอ้มูลการจาํแนกและการเกบ็ท่ีถูกวธีิ เพื่อ

รอการกาํจดัโดยไม่มีการแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลของเสียจะเป็นประโยชนต่์อ

การบริหารจดัการ การประเมินความเส่ียงจากอนัตรายของของเสีย ตลอดจนการ

จดัเตรียมงบประมาณในการกาํจดั  

4) ลกัษณะทางกายภาพของหอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ท่ีเอ้ือต่อการ

ทาํงานอยา่งปลอดภยัทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้า การระบายอากาศ ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน  

5) ระบบการป้องกนัและแกไ้ขภยัอนัตราย ตอ้งระบุไดว้า่อะไรคือปัจจยัเส่ียง เช่น 

ผูป้ฏิบติังานตอ้งรู้วา่ใชส้ารใด คนอ่ืนในท่ีเดียวกนักาํลงัทาํอะไรท่ีเส่ียงอยูห่รือไม่ ปัจจยั

เส่ียงดา้นกายภาพคืออะไร รวมถึงความพร้อมและการตอบโตก้รณีฉุกเฉิน เช่น การมีผงั

พื้นท่ีใชส้อย ทางออก อุปกรณ์เคร่ืองมือสาหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกนั

และตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่ การจดัการเบ้ืองตน้ การแจง้เหตุและขอ้ปฏิบติัทัว่ไป  

6) การใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ จะช่วยลดการ

เกิดอนัตรายจากพฤติกรรมเส่ียง ตอ้งมีการพฒันาบุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้
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ความรู้พื้นฐานท่ีเหมาะสม จาํเป็น และอยา่งต่อเน่ือง หากบุคลากรขาดความรู้และทกัษะ 

ขาดความตระหนกั และเพิกเฉยแลว้ จะก่อใหเ้กิดอนัตรายและความเสียหายต่างๆ ได ้ 

 7) การจดัการขอ้มลูและเอกสาร เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาความปลอดภยั

อยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื ระบบเอกสารจะเป็นหลกัฐานบนัทึกท่ีสามารถส่งงานต่อกนัไดห้ากมี

การเปล่ียนผูรั้บผดิชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบติั ใหก้ารพฒันาความ

ปลอดภยัเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

 

         

 

   

 

 

     

 

  

 

ภาพ 1  องคป์ระกอบของหอ้งปฏิบติัการปลอดภยั 

ท่ีมา : คู่มือการจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ดา้นการส่งเสริมการวจิยัและ

พฒันาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

 

การบริหารระบบ 

การจดัการความ

ปลอดภยั 
การจดัการขอ้มูล 

และเอกสาร 

ระบบการ

จดัการสารเคมี 

ความปลอดภยัของ 

ห้องปฏิบัตกิาร 

ระบบการ 

จดัการของเสีย 

ลกัษณะทางกายภาพ 

ของหอ้งปฏิบติัการอุปกรณ์

และเคร่ืองมือ 

ระบบการป้องกนั

และแกไ้ขอนัตราย 

การใหค้วามรู้พื้นฐาน

เก่ียวกบัความปลอดภยั

ในหอ้งปฏิบติัการ 

 



6 
 

 เพื่อประโยชนใ์นการจดัการเตรียมความพร้อมดา้นความปลอดภยัและตอบโต้

เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประโยชนใ์นการจดัเกบ็ตามชนิดของสารเคมี โดยทัว่ไปสารเคมีชนิด

ต่างๆ จะมีฉลากหรือเคร่ืองหมายซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายสากลท่ีแสดงไวต้ามสถานท่ีต่างๆ 

เช่น ติดบนภาชนะบรรจุ ถงัเหลก็ หรือป้ายท่ีติดบนรถบรรทุก เพื่อเป็นการแสดงใหรู้้วา่

สารเคมีท่ีอยู ่ณ ท่ีนั้นหรือท่ีบรรทุกมานั้น เป็นสารเคมีประเภทใด ผูพ้บเห็นจะได้

ระมดัระวงัและป้องกนัอนัตรายไดถู้กตอ้ง 

 ระบบสัญลกัษณ์แสดงอนัตรายท่ีรู้จกัและนิยมใชมี้ 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบ UN 

ระบบ NFPA ระบบ EEC และระบบ GHS ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะระบบ GHS : 

globally harmonized system for classification and labeling of chemicals สาระสาํคญั

ของระบบ GHS ประกอบดว้ย การจาํแนกสารเคมีและผลิตภณัฑเ์คมีตามความเป็น

อนัตราย การส่ือสารความเป็นอนัตรายของสารเคมี และขอ้สนเทศท่ีตอ้งระบุในเอกสาร

ขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet : SDS) ซ่ึงจะไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อ

ประโยชนใ์นการจดัการความปลอดภยัและการจดัการสารเคมี/ของเสียในหอ้งปฏิบติัการ 

ต่อไป 

 

ตาราง 1 

การจัดกลุ่มสารเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีในระบบสากล GHS ตามความเป็นอันตราย 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ 

16 ประเภท 

ความเป็นอนัตรายทางสุขภาพ 

10 ประเภท 

ความเป็นอนัตรายทาง

ส่ิงแวดลอ้ม 2 ประเภท 

1. วตัถุระเบิด 

2. ก๊าซไวไฟ 

3. ละอองลอยไวไฟ 

4. ก๊าซออกซิไดซ์ 

5. ก๊าซภายใตค้วามดนั 

6. ของเหลวไวไฟ 

7. ของแขง็ไวไฟ 

8. สารเด่ียวและสารผสมท่ีทาํ

ปฏิกิริยาไดเ้อง 

1. ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

2. การกดักร่อนและการระคาย

เคืองต่อผิวหนงั 

3. การทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

4. การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้

อาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจ

หรือผิวหนงั 

 

1. ความเป็นอนัตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในนํ้า 

2. ความเป็นอนัตรายต่อ

โอโซนในชั้นบรรยากาศ 
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ตาราง 1 (ต่อ)   

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ 

16 ประเภท 

ความเป็นอนัตรายทางสุขภาพ 

10 ประเภท 

ความเป็นอนัตรายทาง

ส่ิงแวดลอ้ม 2 ประเภท 

9. ของเหลวท่ีลุกติดไฟไดเ้องใน

อากาศ 

10. ของแขง็ท่ีลุกติดไฟไดเ้องใน

อากาศ 

11. สารเด่ียวและสารผสมท่ีเกิด

ความร้อนไดเ้อง 

12. สารเด่ียวและสารผสมซ่ึงสมัผสั

กบันํ้าแลว้ใหก๊้าซไวไฟ 

13. ของเหลวออกซิไดซ์ 

14. ของแขง็ออกซิไดซ์ 

15. สารเพอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์

16. สารกดักร่อนโลหะ 

5. การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ

ของเซลสืบพนัธ์ุ 

6. การก่อมะเร็ง 

7. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

8. ความเป็นพิษต่ออวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง    

จากการไดรั้บสมัผสัคร้ังเดียว 

9. ความเป็นพิษต่ออวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง    

จากการรับสมัผสัซํ้า 

10. ความเป็นอนัตรายจากการ

สาํลกั 

 

ท่ีมา : วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ ปีท่ี 60 ฉบบัท่ี 190 
 

แนวทางการดําเนินงาน  

 1) ระบบความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ  ตอ้งเตรียมความพร้อมและวาง

แนวทางดาํเนินการดา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 

  1.1) พฒันาบุคลากรหอ้งปฏิบติัการใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ โดยมีทั้งการฝึกอบรมเบ้ืองตน้ (Initial training) สาํหรับ

บุคลากรท่ีเขา้ทาํงานใหม่ หรือบุคลากรเดิมหากตอ้งทาํงานกบัสารเคมีชนิดใหม่ หรือเป็น

ผูว้เิคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์ใหม่ และการอบรมเพื่อฟ้ืนความรู้ (Refresher training) 

เป็นการอบรมบุคลากรเดิมท่ีมีอยูเ่พื่อเป็นการฟ้ืนความรู้และกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติังาน

ดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 

 1.2) มีแผนการดา้นความปลอดภยั (Laboratory Safety Plan : LSP) โดย

คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน บุคคลรอบขา้งและส่ิงแวดลอ้ม โดยนาํเสนอใน

รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย เช่น ตาราง รูปภาพ และทาํการทนทวนแผนการปฏิบติังานทุกปี 
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 1.3) ความรับผดิชอบและการดูแลความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการ โดย

หอ้งปฏิบติัการ มีบทบาท ดงัน้ี 

- ประสานงานการจดัอบรม/ใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั 

- จดัทาํแผนและนโยบายดา้นความปลอดภยั /จดัทาํคู่มือเก่ียวกบัการ

ทาํงานอยา่งปลอดภยั 

- ทบทวนและตรวจสอบโครงสร้างอาคารรวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือใน

หอ้งปฏิบติัการ 

- ดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ อยา่งเคร่งครัด            

                 1.4) จดัทาํคู่มือดา้นความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ อาทิ การบริหารจดัการ

อนัตรายจากสารเคมี การบริหารจดัการอนัตรายจากอคัคีภยั การบริหารจดัการอนัตราย

จากอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

 

 2) ระบบการจัดการของเสียในห้องปฏบัิติการ ตอ้งเตรียมความพร้อมและวาง

แนวทางในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  2.1) ส่งเสริมความรู้ สนบัสนุน พฒันาบุคลากรหอ้งปฏิบติัการใหมี้ความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการของเสียในหอ้งปฏิบติัการ โดยการฝึกอบรม ศึกษา  

ดูงานกบัหน่วยงานท่ีประสบผลสาํเร็จ ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และปฏิบติั

อยา่งจริงจงัเก่ียวกบัการจดัการของเสียในหอ้งปฏิบติัการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 

  2.2) พิจารณาปัญหาในการดาํเนินงาน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาทุกส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แหล่งกาํเนิดของเสีย การจาํแนกของเสีย สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัเกบ็ของ

เสีย การรวบรวมและการขนยา้ยของเสีย  

  2.3) ความรับผดิชอบในกระบวนการจดัการของเสียจากหอ้งปฏิบติัการ โดยมี

บทบาทการดาํเนินงานเก่ียวกบัของเสียและขยะ ประกอบดว้ย  

- การคดัแยกประเภทของของเสีย 

- การรวบรวมและจดัเกบ็ของเสีย 

- การบาํบดัและกาํจดัของเสีย 
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การคัดแยกประเภทของของเสีย 

การคดัแยกของเสียจากหอ้งปฏิบติัการ นอกจากจะทาํใหก้ารกาํจดัทาํไดง่้ายและ

ปลอดภยัยิง่ข้ึนแลว้ ยงัลดค่าใชจ่้ายในการกาํจดัของเสียอีกดว้ย ไม่มีวธีิการกาํจดัของเสีย

แบบใดแบบหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัของเสียทุกประเภท ดงันั้น การคดัแยกของเสียจึงทาํให้

สามารถเลือกใชว้ธีิท่ีเหมาะสม ตามประเภทของของเสีย ควรแยกของเสียทัว่ไป ของเสีย

ท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายออกจากกนั คุณสมบติัความเป็นอนัตรายหลกัของสาร 

ท่ีตอ้งพิจารณาเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ คุณสมบติัการติดไฟ การระเบิด และการออกซิไดซ์ 

คุณสมบติัรองของสารท่ีนาํมาพิจารณา ไดแ้ก่ ความเป็นพิษ การกดักร่อน ของเสียติดเช้ือ  

เป็นตน้ โดยตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีแต่ละประเภทก่อน 

ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากหอ้งปฏิบติัการต่างๆ จาํแนกประเภทและระดบัความเป็น

อนัตราย ไดด้งัน้ี 

(1) ของเสียประเภทท่ีไม่เป็นอนัตราย (Non-Hazardous Waste Stream) หรือ  

ของเสียอนัตรายตํ่า ไดแ้ก่ 

(1.1) ของเสียทัว่ไป เช่น ถุงพลาสติก กระดาษชัง่สาร กระดาษทิชชู วสัดุท่ีทาํ

จากพลาสติก และวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย เป็นตน้ 

(1.2) พลาสติกท่ีรีไซเคิลได ้ไดแ้ก่ ขวดพลาสติกสาํหรับใส่อาหารเล้ียงเช้ือ 

และขวดพลาสติกสาํหรับใส่สารเคมีท่ีไม่มีอนัตราย เป็นตน้ 

(1.3) ขวดแกว้ท่ีมีการปนเป้ือน ไดแ้ก่ ขวดแกว้สาํหรับเกบ็ตวัอยา่ง ขวดแกว้

สาํหรับใส่สารเคมีท่ีเตรียมภายในหอ้งปฏิบติัการ และขวดใส่สารเคมีท่ีไม่มีอนัตราย 

 เป็นตน้ 

(1.4) ของเสียท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ (Autoclaved Wastes) ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเกิด

จากการทดสอบทางจุลชีววทิยา 

(2) ของเสียประเภทท่ีเป็นอนัตราย (Hazardous Waste Stream) ส่วนใหญ่จะเป็น

ของเสียอนัตรายท่ีเป็นของเหลวหรือของแขง็ โดยจดักลุ่ม ดงัน้ี 

(2.1) กลุ่มสารอินทรีย ์

 (2.2) กลุ่มออกซิแดนซ์ 

(2.3) กลุ่มกรด-เบส 
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      (2.4) ของเสียกลุ่มพิเศษ ไดแ้ก่ ของเสียติดเช้ือจุลินทรีย ์หรือของเสียท่ีเป็น

สารพิษอ่ืนๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายของเสียประเภทใดประเภทหน่ึง แต่อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มได ้เป็นตน้ 

 

การรวบรวมและจัดเกบ็ของเสีย 

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั จึงจะทาํการแยกเกบ็ของเสียสารเคมีไวใ้นพื้นท่ีท่ีจดัไว้

เป็นการเฉพาะ เพราะหากภาชนะบรรจุมีการร่ัวไหลหรือหกหล่น อาจทาํใหเ้กิดปฏิกิริยา

รุนแรง เกิดเป็นก๊าซพิษปริมาณมาก จนก่อใหเ้กิดเพลิงไหมห้รือระเบิดข้ึนได ้ของเสีย

สารเคมีบางชนิดแมว้า่จะแยกเกบ็ต่างภาชนะแลว้กต็าม แต่ไม่ควรวางไวใ้กลก้นั เช่น  

ไม่ควรเกบ็กรดและด่าง หรือกรดและของเสียอินทรียไ์วใ้นหอ้งเกบ็เดียวกนั นอกจากน้ี

ตอ้งพิจารณาถึงสมบติัการเขา้กนัไดข้องสารเคมีดว้ย โดยมีรายละเอียดการจดัเกบ็ ดงัน้ี 

(1) จาํแนกของเสียใหถู้กตอ้งตามเกณฑก์ารคดัแยก และจดัเกบ็ในภาชนะบรรจุ

ของเสียท่ีเหมาะสมตามประเภทความเป็นอนัตรายของของเสีย เช่น ไม่ใชภ้าชนะโลหะ

ในการเกบ็ของเสียประเภทกรด หากใชข้วดสารเคมีท่ีใชห้มดแลว้มาบรรจุของเสีย 

สารเคมีในขวดเดิมตอ้งไม่ใช่สารท่ีเขา้กนัไม่ไดก้บัของเสียนั้น เป็นตน้ หากเป็นของมีคม

ใหท้ิ้งในกล่องพลาสติกท่ีแน่นหนา  

(2) ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุของเสีย เช่น รอยร่ัว หรือ แตกร้าวอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

(3) ภาชนะทุกชนิดท่ีบรรจุของเสียตอ้งมีฉลากท่ีเหมาะสม หากใชข้วดสารเคมี

เก่าบรรจุของเสีย ตอ้งลอกฉลากเดิมออกก่อนและติดฉลากใหม่ท่ีมีขอ้มูล ดงัน้ี 

 - มีคาํวา่ “ของเสีย” ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

 - ระบุประเภทของเสีย/ประเภทความเป็นอนัตราย 

- ส่วนประกอบของของเสีย (ถา้เป็นไปได)้ 

 - วนัท่ีเร่ิมบรรจุของเสีย 

 - ช่ือหอ้งปฏิบติัการ/ช่ือเจา้ของ 

(4) ขอ้ความบนฉลากมีความชดัเจน ไม่จาง ไม่เลือน 

(5) ตรวจสอบสภาพของฉลากบนภาชนะของเสียอยา่งสมํ่าเสมอ 
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(6) หา้มบรรจุของเสียเกินกวา่ 80% ของความจุของภาชนะ หรือปริมาณของเสีย

ตอ้งอยูต่ ํ่ากวา่ปากภาชนะอยา่งนอ้ย 1 น้ิว 

(7) มีการกาํหนดพื้นท่ี/บริเวณจดัเกบ็ของเสียอยา่งชดัเจน 

(8) จดัเกบ็/จดัวางของเสียท่ีเขา้กนัไม่ไดโ้ดยอิงตามเกณฑก์ารเขา้กนัไม่ไดข้อง

สารเคมี โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการจดัเกบ็สารเคมีท่ีเขา้กนัไม่ได ้

(9) มีภาชนะรองรับ (secondary container) ภาชนะบรรจุของเสียท่ีเหมาะสม 

(10) หา้มเกบ็ของเสียไวใ้นตูค้วนัอยา่งถาวร 

(11) มีการกาํหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็ของเสียในหอ้งปฏิบติัการ  

- กรณีท่ีของเสียพร้อมส่งกาจดั (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเกบ็ไว้

นานกวา่ 90 วนั 

- กรณีท่ีของเสียไม่เตม็ภาชนะ (ปริมาตรนอ้ยกวา่ 80% ของภาชนะ) : ไม่

ควรเกบ็ของเสียไวน้านกวา่ 1 ปี 
 

การบาํบดัและกาํจัดของเสีย 

จดัใหมี้กระบวนการจดัการเบ้ืองตน้ก่อนท้ิงหรือส่งกาํจดั ไดแ้ก่ 

(1) การบาํบดัของเสียก่อนท้ิง โดยมีการบาํบดัของเสียท่ีมีความเป็นอนัตรายนอ้ย

ท่ีสามารถกาํจดัไดเ้องก่อนท้ิงลงสู่ระบบสุขาภิบาลสาธารณะ เช่น การสะเทินของเสีย

กรดและเบสใหเ้ป็นกลางก่อนท้ิงลงท่อนํ้าสุขาภิบาลหรือส่ิงแวดลอ้มภายนอก ส่วนของ

เสียท่ีมีเช้ือจุลินทรียใ์ชว้ธีิกาํจดัโดยการอบฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 

ปอนดต่์อตารางน้ิว เป็นเวลา 30-70 นาที เป็นตน้ 

(2) การบาํบดัของเสียก่อนส่งกาํจดั หมายถึงการบาํบดัของเสียอนัตรายท่ีไม่

สามารถกาํจดัไดเ้องเบ้ืองตน้ ก่อนส่งบริษทัหรือหน่วยงานท่ีรับกาํจดั เพื่อลดความเป็น

อนัตรายระหวา่งการเกบ็รักษาและการขนส่ง 

(3) การลดปริมาณก่อนท้ิง (waste minimization) โดยการจดัการท่ีตน้ทางก่อน

เกิดของเสีย เพื่อลดปริมาณของเสียปลายทางหรือทาํใหเ้กิดของเสียอนัตรายปลายทาง

นอ้ยท่ีสุด เช่น การใชส้ารเคมีตั้งตน้ท่ีไม่เป็นอนัตรายทดแทนสารเคมีอนัตราย และ/หรือ

การลดปริมาณสารเคมีท่ีทาํปฏิกิริยา เป็นตน้ 
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(4) การลดปริมาณก่อนส่งกาํจดั โดยการลดปริมาณของเสียอนัตรายท่ีไม่สามารถ

กาํจดัไดเ้อง ก่อนส่งบริษทัรับกาํจดั เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการกาํจดั เช่น การทาํให้

ของเสียท่ีมีโลหะหนกัในปริมาณนอ้ยๆ เขม้ขน้ข้ึน เช่น การทาํใหต้วัทาํละลายระเหย 

หรือตกตะกอนเพื่อแยกส่วนท่ีเป็นโลหะหนกัออกมาจากสารละลายก่อนส่งกาํจดัใน

สภาพสารละลายเขม้ขน้ หรือตะกอนของโลหะหนกั เป็นตน้ 

2.4) จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานดา้นการจดัการของเสีย พร้อมทั้งดูแลการปฏิบติั

ตามขั้นตอนการจดัการของเสียจากหอ้งปฏิบติัการใหถู้กตอ้ง และรายงานผลการ

ดาํเนินงานใหผู้บ้ริหารทราบ 

 

2.3 ข้อเสนอ 

 1) กาํหนดการดาํเนินงานจดัทาํระบบหอ้งปฏิบติัการปลอดภยั เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ผลต่อความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลจากหอ้งปฏิบติัการ และประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงาน

ภายนอกและภาคีเครือข่ายรับทราบ  

 2) กาํหนดการดาํเนินงานระบบความปลอดภยัและการจดัการของเสียใน

หอ้งปฏิบติัการเป็นตวัช้ีวดัของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 

 3) ประสานความร่วมมือระหวา่งหอ้งปฏิบติัการ สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค

ใกลเ้คียงในการเป็นหน่วยจดัเกบ็รวบรวมของเสียส่วนกลาง เพื่อท่ีจะไดดู้การเคล่ือนไหว

ของประเภทและปริมาณของเสียในหอ้งปฏิบติัการ 

 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 3.1 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 มีระบบความปลอดภยัและการจดัการของเสียใน

หอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3.2  หอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 มีความเช่ือถือได้

ของขอ้มูลจากหอ้งปฏิบติัการ สมบูรณ์ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความสามารถในการผลิต

ขอ้มูล ดา้นระบบการจดัการท่ีดี และดา้นการจดัการความปลอดภยั 
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4. ตัวช้ีวดัความสําเร็จของโครงการ 

    4.1 ด้านระบบความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ 

 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

1) คู่มือการจดัการความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ : ระดบัความสาํเร็จ  1 เล่ม 

2) จาํนวนผูล้งทะเบียนอบรมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการเตรียมความพร้อม

ก่อนการอบรม : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 100 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

 1)  เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 มีความเขา้ใจระบบความปลอดภยั   

ในหอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 75 

 2) เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 สามารถปฏิบติัตาม

ระบบความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 90 

 3) ความพึงพอใจต่อการนาํระบบความปลอดภยัมาใชใ้นหอ้งปฏิบติัการในระดบั

ดีถึงดีมาก : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 80 
 

    4.2 ด้านระบบการจัดการของเสียในห้องปฏบัิติการ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

1) คู่มือการจดัการของเสียในหอ้งปฏิบติัการ : ระดบัความสาํเร็จ  1 เล่ม 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

 1)  เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5         

มีความเขา้ใจระบบการจดัการของเสียในหอ้งปฏิบติัการ : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 90 

 2) เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการฯ สามารถปฏิบติัตามระบบการจดัการของเสีย            

ในหอ้งปฏิบติัการ : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 90 

3) ความพึงพอใจต่อการนาํระบบการจดัการของเสียมาใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ     

ในระดบัดีถึงดีมาก : ระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ 80 
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ลงช่ือ……………………………… 

  (นางเพญ็สินี หนูทอง)  

  ผูเ้สนอแนวคิด  

  ……16…/…มกราคม…/…2560……… 

 

 


