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คู่มือนีผ้ ู้ใช้ห้องปฏิบัติการนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี
ส่วนที่ 3 หลักการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
ส่วนที่ 4 อ้างอิง
.............................................................................................................................................................

ส่วนที่ 1วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
การจัดทาคู่มือผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ทาปฏิบัติงานมีวิธีการปฏิบัติเมื่อทางานกับสารเคมีอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ทาปฏิบัติงานมีแนวทางร่วมกันในการจัดการของเสียเคมีที่ถูกต้อง ปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งผู้เยี่ยมชม
4. เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสสารเคมีให้อยู่ในระดับต่าที่สุด
5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมี ในห้องปฏิบัติการ
6. เพื่อเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
7. เพื่อให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอ
8. เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมจากมลพิษจากสารเคมี และของเสียที่เกิดจากสารเคมีอันตราย
.............................................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี
2.1 ความหมาย
สารเคมี คือ สสารหรือวัสดุที่ได้ใช้หรือได้จากกระบวนการเคมี เป็น ธาตุหรือสารประกอบ
ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีและสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตัว
สารเคมีอันตราย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย หมายถึง สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
1. มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทาให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือทาให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย
2. ทาให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทาปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มปริมาณออกซิเจน หรือ
ไวไฟ
3. มีกัมมันตภาพรังสี
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2.2 สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี
เราสามารถทราบว่าสารเคมีที่พบเป็นสารอันตรายหรือไม่ และก่อให้เกิดอันตรายได้โดย
การสังเกตฉลากหรือเครื่องหมาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากล ที่แสดงไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ติด
บนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งก์ หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดง
ให้รู้ว่าสารเคมีที่อยู่ ณ ที่นั้นหรือที่บรรทุกมาเป็นสารเคมีประเภทใดผู้พบเห็นจะได้ระวังและ
ป้องกันอันตรายได้ถูกต้อง
ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรายที่รู้จักและนิยมใช้มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ UN, ระบบ NFPA,
ระบบ EEC และระบบ GHS ซึ่งสัญลักษณ์ของทั้ง 4 ระบบนั้น มีดังนี้
2.2.1 ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of
Dangerous Goods) จาแนกสารที่เป็นอันตรายและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้ หรือก่อให้เกิด
ความพินาศ เสียหาย ออกเป็น 9 ประเภท (UN-Class) ตามลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความ
เสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังนี้
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
ประเภทที่ 2 ก๊าซ
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ
ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ UN
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด :
ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเสียดสีหรือ
ความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืนพลุไฟ
ดอกไม้ไฟ
ประเภทที่ 2 ก๊าซไม่ไวไฟ,ไม่เป็นพิษ :
อาจเกิดระเบิดได้ เมื่อถูกกระแทก
อย่างแรงหรือได้รับความร้อนสูง
จากภายนอก เช่น ก๊าซออกซิเจน
ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ :
ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น
น้ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน
ไซลิน

ประเภทที่ 2 ก๊าซไวไฟ :
ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ
เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน
ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน
ประเภทที่ 2 ก๊าซพิษ :
อาจตายไปเมื่อสูดดม เช่น
ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย
ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ :
ลุกติดไฟง่าย เมื่อถูกเสียดสี หรือ
ความร้อนสูงภายใน 45 นาที เช่น
ผงกามะถัน ฟอสฟอรัสแดง
ไม้ขีดไฟ
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ประเภทที่ 4 วัตถุที่ถูกน้าแล้วให้ก๊าซ
ไวไฟ :
ทาปฏิกิริยากับน้าแล้ว มีแนวโน้มที่
จะเกิดการติดไฟได้เอง หรือทาให้เกิด
ก๊าซไวไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย
เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์ :
ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิดการ
ลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต

ประเภทที่ 6 วัตถุติดเชื้อ :
วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและทาให้
เกิดโรคได้ เช่น ของเสียอันตรายจาก
โรงพยาบาล เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว
เชื้อโรคต่าง ๆ

ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี :
วัตถุที่สามารถให้รังสีที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น โคบอลต์
เรเดียม

ประเภทที่ 4 วัตถุที่เกิดการลุกไหม้
ได้เอง :
ลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ
ภายใน 5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว
ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัลไฟต์
ประเภทที่ 5 ออร์แกนิคเปอร์
ออกไซด์ :
อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความ
ร้อนไวต่อการกระทบและเสียดสี
ทาปฏิกริยารุนแรงกับสารอื่นๆ
เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษ :
อาจทาให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงจากการกิน การสูดดม
หรือจากการสัมผัสทางผิวหนัง
เช่น ปรอท อาร์เซนิค ไซยาไนด์
สารฆ่าแมลง สารปรอทศัตรูพืช
โลหะหนักเป็นพิษ
ประเภท 8 วัตถุกัดกร่อน :
สามารถกัดกร่อนผิวหนังและเป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
เช่น กรดเกลือ กรดกามะถัน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮ
โปคลอไรต์

ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย :
เช่น ของเสียอันตราย แอสเบส
ทอสขาว เบนซัลดีไฮด์ ของเสีย
ปนเปื้อนไดออกซิน
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2.2.2 ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกา
กาหนดสัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็นรูปเพชร ( Diamond-shape) เพื่อใช้ในการป้องกันและตอบโต้
เหตุเพลิงไหม้
สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้งตามแนวเส้นทแยงมุม
ภายในแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อย ขนาดเท่ากัน 4 รูป ใช้พื้นที่กากับ 4 สี ได้แก่ สีแดง สีน้าเงิน
สีเหลือง และสีขาว และใช้ตัวเลข 0 ถึง 4 แสดงถึงระดับอันตราย โดย 0 หมายถึงสารนั้นไม่
ก่อให้เกิดอันตรายและ 4 แสดงถึงอันตรายสูงสุด โดยแต่ละสีแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของสาร ดังนี้
สีแดง แสดงอันตรายจากไป (Flamable)
สีน้าเงิน แสดงอันตรายต่อสุขภาพ (Health)
สีเหลือง แสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร (Reactivity)
สีขาว แสดงคุณสมบัติพิเศษของสาร (Special hazard) โดยมีสัญลักษณ์ต่างๆ คือ
W หมายถึง สารเคมีที่ทาปฏิกิริยากับน้า (Water reactive)
Ox หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizer)
Cor หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive)

รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ NFPA
2.2.3 ระบบ EEC ตามข้อกาหนดของประชาคมยุโรป ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดง
อันตรายจะแบ่งออกตามประเภทของอันตราย โดยใช้รูปภาพสีดาเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรายบน
พื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม และมีอักษรย่อกากับที่มุมขวา ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ที่ฉลากของ
สารเคมีที่ใช้ในสหภาพยุโรป สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดง ดังนี้
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สารกัดกร่อน

สารกัมมันตรังสี

สารออกซิไดซ์ซิ่ง

สารระคายเคือง

สารพิษ

สารที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2 แสดงสัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีตามระบบ ECC
2.2.4 ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and
Labeling of Chemicals) เป็นระบบการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลากที่ องค์การ
สหประชาชาติได้กาหนดขึ้น เพื่อให้เป็นระบบสากลในการจาแนกหรือการจัดกลุ่มความเป นอัน
ตรายและการสื่อสารความเปนอันตรายของสารเคมี ในรูปแบบของการแสดงฉลากและเอกสารข อ
มูลความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ที่เป็นระบบเดียวกันทั่ว
โลก สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard Pictrogram) ตามระบบสากล GHS ได้กาหนดไว้ 9 รูป
ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS
อันตรายด้านกายภาพ

อันตรายด้านสุขภาพ

สารไวไฟ
สารที่ทาปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
สารที่ลุกติดไฟได้เอง
สารที่เกิดความร้อนได้เอง
สารที่ให้ก๊าซไวไฟ

สารออกซิไดส์
สารเปอร์ออกไซด์
อินทรีย์

วัตถุระเบิด
สารที่ทาปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

ก๊าซภายใต้ความดัน

เป็นอันตรายถึงชีวิต

ระวังกัดกร่อน
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ระคายเคือง
ทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
เป็นพิษเฉียบพลัน
อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ
อาจทาให้เกิดการง่วงซึม
(ฤทธิ์ของวัตถุเสพติด)

อันตรายด้านสิ่งแวดล้อม

ก่อมะเร็ง
หากสูดเข้าไปทาให้เกิด
การแพ้หรือหอบหืดหรือ
หายใจลาบาก
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
เป็นพิษต่อระบบอวัยวะ
เป้าหมาย
ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
อันตรายจากการสาลัก

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้า

สัญลักษณ์ทั้ง 4 ระบบนี้ จะปรากฎบนฉลากผลิตภัณฑ์และหีบห่อเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประโยชน์ในการจัดเก็บ
ตามชนิดของอันตรายของสารเคมี
2.3 ฉลากสารเคมี
ข้อมูลสารเคมีบนฉลากที่ปิดบนภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นข้อมูลจาเป็นที่ใช้ในการจาแนก
สารเคมีที่มีความถูกต้อง ชัดเจน การอ่านข้อมูลสารเคมีบนฉลาก และการปฏิบัติตามข้อแนะนาการ
ใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด สามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้
สูตรโมเลกุล, CAS No., น้าหนักโมเลกุล

ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์แสดงอันตราย

ชื่อสารเคมี, เกรด

หมายเลข UN

วันหมดอายุ

ชื่อ ที่อยู่บริษัทผู้ผลิต
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ข้อมูลบนฉลากสารเคมีมีดังนี้
1. ชื่อสารเคมี, สูตรโมเลกุล, เกรดสารเคมี
2. วันหมดอายุ
3. ชื่อ ที่อยู่บริษัทที่ผลิต
4. ข้อควรระวัง
5. สัญลักษณ์แสดงอันตราย
6. หมายเลข CAS
CAS number (Chemical Abstracts Service Registry Number) เป็นชุดตัวเลขที่กาหนดขึ้น
โดย Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society สาหรับใช้ชี้บ่งชนิดของ
สารเคมีอันตรายที่กาหนดในกฎหมาย Toxic Substance Control Act (TSCA) หมายเลข CAS
ประกอบด้วยตัวเลข 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก ประกอบด้วยตัวเลข 2-6 หลัก
กลุ่มที่ 2 เป็นตัวเลข 2 หลัก
กลุ่มสุดท้าย เป็นตัวเลข 1 หลัก สาหรับตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขทั้งชุด
เช่น CAS-number ของแอมโมเนียแอนไฮดรัสเป็น 7664-41-7
7. หมายเลข UN
UN/ID Number เป็นรหัสตัวเลข 4 หลัก เพื่อชี้บ่งชนิดของสารเคมี (Identification
Number) ที่ถูกกาหนดโดยองค์การสหประชาชาติ และกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา
(Department of Transportation; DOT) เช่น UN/ID NO. 1017 เป็นสารคลอรีน หรือ UN/ID NO.
1005 เป็นสารแอมโมเนียแอนไฮดรัส
ประโยชน์ของ หมายเลข UN นอกจากใช้เป็นรหัสตัวเลขชี้บ่งชนิดของสารเคมีแล้วยังเป็น
รหัสสืบค้นขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัย
จากสารเคมีอัตโนมัติทางโทรศัพท์ หรือสายด่วน AVERS กรมควบคุมมลพิษทางโทรศัพท์
หมายเลข 1650 หรือ 0 2298 2444 หรือสืบค้นจาก Emergency Response Guidebook ของ
กรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา (DOT) ได้อีกด้วย
2.4 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet, MSDS)
เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละชนิดที่บริษัทผู้ผลิตสารเคมีจัดทาขึ้น
ข้อ มูล MSDS บอกให้ทราบถึงคุณสมบัติ ความเป็นอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์
ป้องกันเฉพาะบุคคลที่จาเป็นต้องใช้ ข้อควรระวัง การเก็บรักษาและการปฏิบัติต่างๆเพื่อความ
ปลอดภัย
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ปัจจุบัน ตามระบบ GHS ได้กาหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 ข้อ เนื้อหาหลัก เพื่อ
สื่อถึงความเสี่ยง การป้องกันและวิธีใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และสามารถจัดการกับสารเคมีนั้นได้
เมื่อเกิดเหตุ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจาหน่าย (Identification)
2. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/ Information on
Ingredients)
3. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release
Measures)
7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and storage)
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/
Personal Protection)
9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)
13. ข้อพิจารณาในการกาจัด (Disposal Considerations)
14. ข้อมูลสาหรับการขนส่ง (Transport Information)
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
16. ข้อมูลอื่น (Other Information) ประกอบการจัดทาและการปรับปรุงแก้ไข SDS
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ตัวอย่าง ข้อมูล SDS ของสาร Ethidium bromide
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 111615
ชื่อผลิตภัณฑ์:
Ethidium bromide for biochemistry
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท:
บริษัท เมอร์ค จากัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridinium bromide; Homidium bromide
เลขรหัสซีเอเอส: 1239-45-8
มวลต่อโมล:
394.32
สูตรโมเลกุล:

เลขดัชนีอีซี:
เลขอีไอเอ็นอีซี
เอส:

214-984-6

C21H20BrN3

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน เป็นพิษมากเมื่อสูดดม ระคายเคืองต่อตา ระบบหายใจ และผิวหนัง อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย
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4. มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์
ช่วยหายใจ นาส่งแพทย์ทันที
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้า นาส่ง / พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์ทันที
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
น้า คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง
ข้อมูลอันตรายอื่น:
ลุกไหม้ติดไฟได้ และก่อเกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นพิษในกรณีที่ติดไฟ ในกรณีเพลิงไหม้อาจ
ก่อให้เกิด: แก๊สไนตรัส , ไฮโดรเจนโบรไมด์ , โบรมีน
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่ควรสูดละอองฝุ่นเข้าไป
วิธีทาความสะอาด/ดูดซับ:
กวาดขณะแห้งอย่างระมัดระวัง ส่งต่อไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสาร ไม่ควรทาให้
เกิดฝุ่น
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม:
ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น
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การเก็บ:
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ณ. อุณหภูมิ +5 ถึง +30 องศาเซลเซียส
เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จาเป็น เมื่อมีฝุ่น
การป้องกันตา:
จาเป็น
การป้องกันมือ:
จาเป็น
ข้อควรปฏิบัติ
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ให้ทาครีมป้องกัน
ผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังทางานกับสาร
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของแข็ง
ลักษณะ:
แดงแก่
สี:
เกือบไม่มีกลิ่น
กลิ่น:
ค่าพีเอช 10 g/l น้า
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
อุณหภูมิติดไฟ
จุดวาบไฟ
ขอบเขตการระเบิด ล่าง
บน
ความหนาแน่น
ความสามารถใน น้า
การละลาย

(20 C)

ประมาณ 4.4

(25 C)

261 - 264 ฐC
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
> 100 ฐC
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
~ 40 g/l

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อนสูง
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สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
ตัวออกซิไดซ์
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
แก๊สไนตรัส , โบรมีน , ไฮโดรเจนโบรไมด์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลุกไหม้ติดไฟได้ ;
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 1503 mg/kg (male) ;
LC50 (inhalation, rat): 0.0118 - 0.1340 ppm(V) ;
ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
ให้ผลการกลายพันธุ์ ในการทดสอบแบบเฉียบพลัน (Acute test)
ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสูดดมฝุ่น: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นพิษอย่างร้ายแรง
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
เมื่อกลืนกิน: เป็นอันตราย ไม่มีรายละเอียดของอาการพิษ ข้อมูลเพิ่มเติม:
สารนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข เกี่ยวกับผลต่อระบบนิเวศน์ของผลิตภัณฑ์นี้
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้า หากมีการจัดการหรือกาจัดที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้า, น้าเสีย หรือดิน
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13. มาตรการการกาจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกาจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ
ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกาจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อ
ผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกาจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกาจัด
บรรจุภัณฑ์:
กาจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สาหรับหีบห่อ
ที่ไม่เปื้อนให้กาจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนามาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกาหนดอื่นเป็นพิเศษ
ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 6.1
ตัวเลขและตัวอักษร: 25a
เอดีอาร์/อาร์ไอดี
6.1
ตัวเลขและตัวอักษร: 25a
คลาส:
ชื่อผลิตภัณฑ์:
2811 GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF,N.A.G. (3,8DIAMINO-5-ETHYL-6-PHENYLPHENANTHRIDIUM-BROMID)
ข้อมูลการขนส่งทางน้า เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กาหนด
ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส:
6.1
เลขยูเอ็น:
2811 ประเภทบรรจุภัณฑ์: I
อีเอ็มเอส:
6.1-04 เอ็มเอฟเอจี:
4.2
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (3,8-DIAMINO-5-ETHYL-6PHENYLPHENANTHRIDINIUMBROMIDE)
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ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ 6.1
เลขยูเอ็น:
2811 ประเภทบรรจุภัณฑ์: I
คลาส:
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: TOXIC SOLID, ORGANIC,N.O.S. (3,8-DIAMINO-5-ETHYL-6PHENYLPHENANTHRIDINIUMBROMIDE)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศ
เยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกาหนดตามรูปแบบดังกล่าว
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์:
T+
เป็นพิษมาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 22-26-36/37/38-40 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน เป็นพิษมากเมื่อสูดดม
ระคายเคืองต่อตา ระบบหายใจ และผิวหนัง อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย
ข้อมูลเกี่ยวกับความ
S 26-28.2-36/37-45 เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้าปริมาณมาก, พบ
ปลอดภัย:
แพทย์ เมื่อถูกผิวหนัง ล้างทันทีด้วยสบู่และน้า
ปริมาณมาก สวมชุดป้องกัน, ถุงมือที่เหมาะสม
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควร
ปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของ
สารเคมี
เลขอีซี:
ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้า 2

(สารก่อมลพิษ ระดับปานกลาง)

16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เปลี่ยนแปลงฉลาก
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ การจัดประเภทการขนส่ง
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2.5 การจัดเก็บสารเคมี
การเก็บสารเคมี ในเบื้องต้นแยกตามประเภทอันตรายของสารเคมี และแยกสารเคมีที่เป็น
ของเหลวออกจากสารเคมีที่เป็นของแข็ง จากนั้นจึงวางจัดเรียงตามลาดับอักษร การแยกประเภท
สารเคมีตามลักษณะอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอาจดูได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) ซึ่งเอกสารดังกล่าวนอกจากจะแสดงลักษณะอันตรายของ
สารเคมีชนิดนั้นๆแล้ว ยังแสดงวิธีการจัดเก็บ สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ รวมทั้งรายการสารเคมีที่ไม่
ควรจัดเก็บร่วมกัน การปฏิบัติตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนั้น ถือเป็น
การจัดการสารเคมีที่เหมาะสมสาหรับสารแต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปหากทราบคุณสมบัติ
ของสารก็สามารถกาหนดการจัดเก็บสารเคมีในเบื้องต้นได้ ดังนี้
1. สารไวไฟ (flammable materials) หมายถึง สารที่ลุกติดไฟได้ง่ายในสภาพอุณหภูมิและ
ความดันปกติ ตัวอย่างของสารเหล่านี้ ได้แก่ ผงละเอียดของโลหะ ฟอสฟอรัส (Phosphorous)
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส และก๊าซไวไฟต่างๆ
วิธีการเก็บสารไวไฟควรเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทได้และอยู่ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ เช่น
ความร้อนหรือประกายไฟ เก็บแยกจากสารออกซิไดซ์ สารที่ลุกติดไฟเองได้ สารที่ระเบิดได้และ
สารที่ทาปฏิกิริยากับอากาศหรือความชื้นและให้ความร้อนออกมาจานวนมาก ภาชนะที่เก็บต้องมีฝา
ปิดแน่นไม่ให้อากาศเข้าได้ รวมทั้งพื้นที่ที่เก็บสารนั้นควรต่อสายไฟลงในดินเพื่อลดไฟฟ้าสถิตย์ที่
อาจเกิดขึ้นได้
2. สารพิษ (toxic chemicals) คือ สารซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะ
ใดๆ ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงสารกัมมันตรังสี (radioactive) ด้วย
วิธีการเก็บสารพิษควรเก็บห่างจากแหล่งจุดติดไฟ สาหรับสารที่ไวต่อแสง ต้องเก็บไว้ใน
ขวดสีชา ในสถานที่เย็น แห้งและมืด ภาชนะต้องปิดฝาสนิท
อากาศเข้าไม่ได้และควรมีการ
ตรวจสอบภาชนะที่เก็บและบริเวณที่เก็บอย่างสม่าเสมอ
3. สารกัดกร่อน (corrosive materials) รวมถึง กรด acid anhydride และ ด่าง สารพวกนี้
มักจะทาลายภาชนะที่บรรจุและออกมายังบรรยากาศภายนอกได้ บางตัวระเหยได้บางตัวทาปฏิกิริยา
รุนแรงกับความชื้น
วิธีการเก็บสารกัดกร่อนควรเก็บในที่เย็น แต่อุณหภูมิต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง สารที่เป็นกรด
ควรเก็บแยกห่างจากโลหะที่ไวในการทาปฏิกิริยา เช่น โซเดียม (Sodium) โพแทสเซียม (Potassium)
และแมกนีเซียม (Magnesium) สารที่เป็นด่างควรเก็บห่างจากกรดและสารอื่นๆ ที่ไวต่อการทา
ปฏิกิริยา
4. สารระเบิดได้ (explosives) คือ สารที่เกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วได้ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ
เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนหรือเกิดปฏิกิริยารุนแรง จะให้ก๊าซและความร้อนออกมาจานวนมาก ซึ่งทา
ให้อากาศรอบๆ ตัวเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการระเบิด สิ่งที่มีผลต่อสารที่ระเบิด
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ได้ คือ ความร้อนหรือเย็นจัดๆ อากาศแห้ง หรือขึ้นอยู่กับการเก็บ ความไม่ระมัดระวังในการใช้งาน
ระยะเวลาในการเก็บ ระยะเวลาที่เอาออกมาจากภาชนะเริ่มแรกก่อนใช้
วิธีการเก็บสารระเบิดได้ควรเก็บห่างจากสารเคมีและอาคารอื่นๆ และมีการล๊อคอย่างแน่น
หนา ไม่ควรเก็บในที่มีเชื้อเพลิง หรือสารที่ติดไฟได้ง่าย ต้องห่างเปลวไฟอย่างน้อย 20 ฟุต และไม่
ควรมีชนวนระเบิด ที่สาคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปในสถานที่เก็บสารได้
นอกจากนี้การแยกประเภทความอันตรายของสารเคมี อาจใช้ระบบการจัดรหัสสีของ JT
Baker โดยแยกประเภทอันตรายของสารเคมีตามสี ดังนี้

สารเคมีไวไฟ

สารเคมีกัดกร่อน

สารเคมีไวไฟพิเศษ

สารเคมีกัดกร่อนพิเศษ

สารเคมีทาปฏิกิริยา

สารเคมีทาปฏิกิริยา
พิเศษ

สารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

สารเคมีปกติ

รูปที่ 4 แสดงรหัส สีที่ใช้ในการจัดแยกประเภทของสารเคมีตามการจัดรหัสสีของ JT Baker

รูปที่ 5 แสดงการติดรหัสสีลงบนภาชนะบรรจุสารเคมี
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2.6 การจัดการของเสียเคมี
ขั้นตอนการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนทั่วไป ดังนี้
1. การจาแนกของเสีย
2. การบาบัดเบื้องต้น
3. การจัดการของเสียอันตราย
4. การรายงานข้อมูลของเสีย
2.6.1 การจาแนกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ
2.6.1.1 การจาแยกของเสียตามลักษณะทางกายภาพ
ของเสียชนิดของแข็ง
a. ขวดแก้ว, ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว
b. เครื่องแก้วหรือขวดสารเคมีที่แตก
c. วัตถุปนเปื้อนสารเคมี เช่น กระดาษทิชชูที่ปนเปื้อนสารเคมี, tip ที่ใช้กับ auto pipet
และหลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ เป็นต้น
ของเสียชนิดของเหลว
จาแนกเป็น ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 ของเสียที่เป็นกรด (Acid Waste) ของเสียที่มี pH < 7 และมีกรดแร่ปนอยู่
มากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟิวริก ( H2SO4), กรดไนตริก (HNO3), กรดฟอสฟอริก (H3PO4), กรด
ไฮโดรฟลูออริก (HF)
ประเภทที่ 2 ของเสียที่เป็นเบส (Alkaline Waste) ของเสียที่มี pH > 8 และมีเบสปนอยู่
มากกว่า 5% โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ( KOH), แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH)
ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีไซยาไนด์ (Cyanide Waste)
ของเสียที่มีไซด์ยาไนด์เป็นองค์ประกอบที่จัดเป็นของเสียอันตราย เช่น โซเดียมไซยาไนด์
(NaCN), โพแตสเซียมไซยาไนด์ (KCN), ไฮโดรเจนไซนาไนด์ (HCN) หรือมีสารประกอบเชิงซ้อน
ของไซด์ยาไนด์ (มี CN- เป็นองค์ประกอบ)
ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (Mercury Waste)
ของเสียที่ประกอบด้วยปรอท ได้แก่ metallic mercury, inorganic mercury และ organic
mercury เช่น เมอร์คิวรัส(II) คลอไรด์ ( Hg2Cl2), อัลคิลเมอร์คิวรี , เมอร์คิวริก ออกไซด์ (HgO),
mercuric sulphide (HgS)
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ประเภทที่ 5 ของเสียที่มีโลหะหนัก (Heavy Metal Waste)
ของเสียที่ประกอบด้วยไอออนโลหะหนักหรือสารผสมไอออนของโลหะหนักที่ไม่ใช่
ปรอทเป็นส่วนประกอบ เช่น นิเกิล (Ni), ทองแดง ( Cu), โครเมี่ยม (Cr), อาร์เซนิก (As), สังกะสี
(Zn), เงิน (Ag), ตะกั่ว (Pb), โคบอลท์ (Co), เงิน (Ag), เหล็ก (Fe), ทังสเตน (W), แคดเมียม (Cd),
แอนติโมนี (Sb), วานาเดียม (V)
ประเภทที่ 6 ของเสียที่มีสารโครเมต (Chromate Waste)
ของเสียที่ประกอบด้วยโคเมต ได้แก่ ของเสียที่มีโครเมียมเป็นส่วนประกอบ เช่น
สารละลาย Cr2+, Cr3+, Cr6+, แคลเซียมโครเมต (CaCrO4), โปแตสเซียมโครเมต (K2Cr2O7)
ประเภทที่ 7 ของเสียที่มีธาตุฮาโลเจน (Halogenated Waste)
ของเสียที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ ซึ่งมีน้ารวมอยู่ด้วยน้อยกว่า 5 % หรือไม่มีเลย และมี
ธาตุแฮโลเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น คาร์บอนเตตะคลอไรด์ (CCl4), ไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2), ออร์
โธไดคลอโรเบนซีน (C6H4Cl2), คลอโรเอธิลีนชนิดต่างๆ (C2HCl3, C2H2Cl2, C2H3Cl), chlorinated
phenols ธาตุแฮโลเจน ได้แก่ คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน แอสทาทีน
ประเภทที่ 8 ของเสียที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ (NPS containing)
ของเสียที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ซึ่งมีน้ารวมอยู่ด้วยน้อยกว่า 5 % หรือไม่มีเลย และมี
ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) และซัลเฟอร์ (S) เป็นส่วนประกอบ เช่น acetronitrile, pyridine ,
aniline, amine, amide ชนิดต่างๆ , picoline formamide, nitrie ชนิดต่างๆ , mercaptan, alkyl sulfide,
thiouric acid, ABS, sulfur containing aryl compound, nitrobenzene, toluene, alkyl thiols,
methylsulfuric acid, thiobendazole, ethidium bromide
ประเภทที่ 9 ของเสียที่มีออกซิเจน (Oxygenated Waste)
ของเสียที่ประกอบด้วยสารเคมีที่มีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง สามารถเกิดปฏิกิริยากับสาร
อื่นได้ เช่น อีเทอร์ แอลกอฮอล์ อะซิโตน คีโตน
ประเภทที่ 10 ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์ (Oxidizing Waste) ของเสียที่มีคุณสมบัติในการ
ที่ให้อิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(H2O2),
โปแตสเซียมเปอร์แมงการเนต (KMnO4), โพแตสเซียมไฮโปคลอไรด์ (Ca(OCl)2) เป็นต้น
ประเภทที่ 11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Products)
ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ซึ่งเป็นไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์ น้ามันปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ามัน เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบซิน น้ามันเครื่อง น้ามันเชื้อเพลิง
ต่างๆ เป็นต้น
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ประเภทที่ 12 ของเสียพิเศษ (Special Waste)
ได้แก่ของเสียติดเชื้อ (ฆ่าเชื้อแล้วกาจัดทิ้งเหมือนของเสียทั่วไป) ของเสียกัมมันตภาพรังสี
และของเสียจากการถ่ายภาพให้เก็บในภาชนะเฉพาะ และเศษเครื่องแก้วแตกใช้งานไม่ได้แล้ว
- สารไวต่อน้า
- สารไวต่ออากาศ
- สารระเบิดได้ (เอไซด์, เปอร์คลอเรต, ออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์)
- สารกัมมันตรังสี
- สารติดเชื้อ
- สารที่มีอันตรายร้ายแรงอย่างอื่น เข่น ยาฆ่าแมลง,
dioxin, polychlorinated
biphenlys (PCBs)
- Waste ที่ไม่ทราบรายละเอียด
2.6.1.2 การจาแนกของเสียตามระดับความอันตราย
1. ของเสียที่ไม่อันตรายสามารถปล่อยทิ้งได้เลย
2. ของเสียที่ต้องบาบัดเบื้องต้นก่อนทิ้งหรือส่งบาบัด
3. ของเสียที่ต้องส่งบาบัด
2.6.2 การบาบัดเบื้องต้น
2.6.2.1ของเสียที่ไม่อันตรายสามารถปล่อยทิ้งได้เลย
- ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายสามารถปล่อยทิ้งได้เลย เช่น
- เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและมีไอออนอื่นๆ ที่ไม่เป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่น
- ของเสียที่มีน้าเป็นตัวทาละลายและมีสารอินทรีย์หรือสารละลายอนินทรีย์ที่ไม่เป็น
พิษละลายอยู่ไม่เกิน 5%
- ของแข็งที่ไม่มีสารเป็นพิษหรืออันตรายอย่างอื่น เช่น เคษแก้วที่สะอาด กระดาษ
กรอง
2.6.2.2 ของเสียที่ต้องบาบัดก่อนทิ้งหรือส่งบาบัด
3 การบาบัดของเสียบางประเภทก่อนทิ้งหรือส่งบาบัดต่อไป ทาได้ดังนี้
- สารละลายกรดและเบส ทาให้สารละลายเป็นกลางด้วยสารที่เหมาะสม แล้วทิ้งลง
ท่อน้าพร้อมกับเปิดน้าตามมากๆ
- ตัวออกซิไดซ์ รีดิวซ์ด้วยตัวรีดิวซ์ที่เหมาะสม ก่อนส่งเป็นของเสียประเภทอื่นหรือ
ทิ้งลงท่อน้าทิ้งตามเหมาะสม
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- สารไวไฟต่อน้าหรืออากาศ ทาละลายด้วยน้าหรือกรดอ่อน เช่น
สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต แล้วนาส่งเป็น
ของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน้าตามความ เหมาะสม
- ของเสียที่มีสารละลายอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ เช่น ซิลิกาที่เหลือจากการทาโครมาโทกราฟี ผึ่งให้แห้งแล้วทิ้งเป็นของเสียของแข็ง
- สารละลายที่ประกอบด้วยโลหะปริมาณน้อยๆ ( ≤100 mg/L) ตั้งทิ้งไว้ให้ระเหย
แล้วทิ้งเป็นสารละลายเข้มข้น
2.7 กรณีทาสารเคมีหกหล่น
ในกรณีที่มีการใช้สารพิษในห้องปฏิบัติการจะต้องเตรียมแผนการเพื่อความปลอดภัยเมื่อ
สารเคมีหกหล่น
การทาความสะอาดหรือเช็ดล้างสารเคมีหกหล่นต้องกระทาโดยผู้ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญในด้านการจัดการด้านสารเคมีหกหล่น โดยใช้ชุดจัดการกับสารเคมีหกหล่น ( Chemical
spill kit) ซึ่งประกอบด้วยสารดูดซับ, สารสลายปฏิกิริยา และอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี บุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการเองก็สามารถจัดการเกี่ยวกับสารเคมีหกหล่นในปริมาณน้อยได้เอง วิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดกรณีสารพิษหกหล่น มีดังนี้
2.7.1 วิธีปฏิบัติการเมื่อเกิดกรณีสารเคมีหกหล่นในปริมาณน้อย
- เตือนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สารหกทันที
- ถ้าเป็นไปได้พยายามให้อากาศถ่ายเท โดยเปิดตู้ดูดควัน (hood) หรือหน้าต่าง
- ห้ามเดินผ่านบริเวณสารหกเพราะจะทาให้สารกระจายไปพื้นที่อื่น
- ใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก, ถุงมือ, เสื้อ Lab แขนยาว
- หลีกเลี่ยงการสูดไอระเหยจากสารที่หก ต้องหาที่ป้องกันการสูดไอระเหย
- ทาให้สารที่หกมีพื้นที่เล็กที่สุดโดยใช้ตัวดูดซับกันรอบๆ ขอบพื้นที่หก
- สาหรับสารละลายอนินทรีย์ (inorganic) ทั้งกรดและเบส จะต้องทาให้เป็นกลาง โดยใช้
sodium bicarbonate (NaHCO3) เป็นตัวดูดซับ รวบรวมใส่ภาชนะบรรจุ ติดฉลากให้
เห็นชัด เป็นของเสียอันตราย
- สาหรับสารละลายอินทรีย์ (organic) ใช้ผงถ่านเป็นตัวดูดซับ ผงถ่านจะช่วยทาให้ความ
เป็นสารอินทรีย์ลดลง
- ทาความสะอาดพื้นที่บริเวณนั้นอีกครั้งด้วยน้ายาล้างและน้า
- รายงานให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และส่วนงานความปลอดภัยทราบ
2.7.2 วิธีปฏิบัติการเมื่อสารเคมีหกถูกร่างกาย
- ใช้น้าล้างลูกตาและภายในตาให้ล้างต่อเนื่องตลอดเวลาจนแน่ใจว่าพอเพียงแล้ว
- เปิดเปลือกตาดูว่าล้างสะอาดหมดจริง รวมถึงภายในลูกตาด้วย ห้ามขยี้ตา
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- ส่งห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาลทันที
- รายงานหัวหน้าห้องปฏิบัติการทราบ และส่วนงานความปลอดภัยทราบ
2.7.3 วิธีปฏิบัติการเมื่อสารเคมีหกหล่นในปริมาณมาก
- นาบุคคลที่ได้รับอุบัติภัยออกจากที่เกิดเหตุ ถอดเสื้อผ้าออกแล้วทาความสะอาดบริเวณที
ถูกสารเคมีด้วยน้าในปริมาณมาก ปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติการเมื่อสารเคมี/
สารมีพิษกระเด็นเข้าตา
- ให้ทุกคนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ
- ถ้าเป็นสารไวไฟ ย้ายแหล่งที่จะเกิดประกายไฟหรือแหล่งความร้อนออก จะได้ไม่เกิดไฟ
ไหม้
- พยายามทาให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยเปิดตู้ดูดควัน (hood) หรือหน้าต่าง
- ปิดประตูทางเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุ
- แจ้งส่วนงานความปลอดภัย และรายงานการเกิดสารเคมีหกหล่น
- รายงานให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และส่วนงานความปลอดภัยทราบ
.............................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 หลักการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
3.1 การปฏิบัติงานทั่วไป
1. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคน ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัย รวมทั้งอ่านคู่มือความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคนคนต้องทราบอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางป้องกัน
ก่อนเริ่มลงมือทางาน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มงานใหม่
3. ผู้ทาปฏิบัติการต้องทราบวิธีกาจัดของเสียที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
4. มีการตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัวมีป้ายและฉลากที่ถูกต้องชัดเจน
5. การใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานที่แท้จริงของเครื่องมือนั้นๆ ไม่ควร
ปฏิบัติงานโดยลาพัง กรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย
6. ไม่ควรใช้ภาชนะ เครื่องแก้วที่มีรอยแตกร้าว
7. ไม่ควรใช้มือในการเก็บภาชนะแก้วที่หล่นแตก ให้ใช้ไม้กวาด กวาดพื้นและอุปกรณ์ทา
ความสะอาดที่เหมาะสม
8. ให้รายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาทันที
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3.2 การปฏิบัติงานที่เกียวกับสารเคมี
3.2.1 การนาสารเคมีเข้ามาใช้
- ผู้ทาปฏิบัติการที่จะซื้อสารเคมีใหม่ จะต้องขอเอกสาร MSDS จากผู้จาหน่าย
- เมื่อมีการนาสารเคมีใหม่มาใช้ในห้องปฏิบัติการต้องแจ้งฝ่ายงานส่วนความปลอดภัย
เพื่อขอคาแนะนาในการใช้ ข้อควรระวัง และวิธีการจัดเก็บ และส่วนงานความ
ปลอดภัยจะทาการเพิ่มรายการสารเคมีของสถาบัน และรวบรวม MSDS
- ผู้ใช้ต้องเขียนฉลากติดขวดสารเคมี ตามแบบฟอร์มดังนี้ แล้วติดที่ข้างขวดสารเคมี
โดยพยายามอย่าติดทับฉลากเดิม
ชื่อสารเคมี................................................
สูตรโมเลกุล.............................................
ชื่อผู้ใช้.....................................................
วันเปิดใช้ครั้งแรก....................................
3.2.2 หลักการทาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
1. ควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหลวม ผ้าคลุมผม ไม่ควร
ใส่กางเกงขาสั้น หรือ กระโปรงสั้น ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่ควร
สวมเครื่องประดับในระหว่างปฏิบัติงานเพราะอาจได้รับการปนเปื้อนของสารเคมี ควรใส่
เสื้อกาวแขนยาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระเซ็นและปนเปื้อนของสารเคมี
2. เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ เช่น เมื่อต้อง
ปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ควรใส่ถุงมือที่ เหมาะสม และสามารถป้องกันการ
ซึมผ่านของสารเคมีนั้นได้ ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีเข้าตา
3. ไม่ใช้จุกแก้วกับขวดบรรจุสารละลายด่าง เพราะจุกจะติดกับขวดจนเปิดไม่ได้
4. ไม่ใช้จุกยางกับขวดบรรจุตัวทาละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน
เพราะตัวทา
ละลายอินทรีย์กัดยางได้ทาให้สารละลายสกปรก
และจะเอาจุกยางออกจากขวดได้ยาก
เพราะจุกส่วนข้างล่างบวม
5. การทดลองใด ๆ ที่ทาให้เกิดสุญญากาศ ภาชนะที่ใช้จะต้องหนาพอที่จะทนต่อความดัน
ภายนอกได้
6. ขณะต้มสารละลายหรือให้สารทาปฏิกิริยากันในหลอดทดลอง
จะต้องหันปากหลอด
ทดลองออกห่างจากตัวเองและห่างจากคนอื่นๆ ให้หันปากหลอดทดลองไปในด้านที่ไม่มี
คนอยู่
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7. ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบัติการ ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
8. ก่อนที่จะทาการจุดไฟควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจว่าได้
ปิดภาขนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว
9. ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้สาหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
10. หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี เมื่อต้องการจะดมกลิ่นสารเคมี อย่านาสารเคมีมา
ดมโดยตรง ควรใช้มือพัดกลิ่นสารเคมีนั้นเข้าจมูกเพียงเล็กน้อย โดยถือหลอดที่ใส่สารเคมี
ไว้ห่าง ๆ ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีด้วยการดมกลิ่นโดยตรงอย่างเด็ดขาด
11. เมื่อต้องการใช้สารละลายที่เตรียมไว้ ต้องรินออกจากขวดใส่ลงในบีกเกอร์ก่อน โดยริน
ออกมาปริมาณเท่ากับจานวนที่ต้องการจะใช้
อย่ารินออกมามากเกินไปเพราะจะทาให้
สิ้นเปลืองสารโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าสารละลายที่รินออกมาแล้วนี้เหลือให้เทส่วนที่เหลือนี้
ลงในอ่างหรือขวดทิ้งของเสียเคมี อย่าเทกลับลงในขวดเดิมอีก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของสาร
12. การปฏิบัติงานโดยใช่ตู้ดูดควัน ฝาตู้ดูดควันต้องเปิดไม่เกิน 18 นิ้ว อุปกรณ์ สารเคมีที่ใช้
ปฏิบัติงานในตู้ดูดควัน ควรอยู่ห่างจากขอบฝาตู้ เข้าไปด้านใน อย่างน้อย 6 นิ้ว
13. ไม่ควรใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมี
14. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีที่มีสารระเหยไวไฟ (Volatile
flammable material) ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเทผสมหรือให้ความร้อนสารเคมี
15. หากผิวหนังสัมผัสถูกสารเคมี ต้องล้างออกทันทีด้วน้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างน้อย
15 นาที
16. อย่าทิ้งโลหะโซเดียมที่เหลือจากการทดลองลงในอ่างน้า เพราะจะเกิดปฏิกิริยากับน้า อย่าง
รุนแรง จะต้องทาลายด้วยแอลกอฮอล์เสียก่อน แล้วจึงเททิ้งลงในอ่างน้า
17. ถ้ากรดหรือด่างหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้าต้องรีบล้างออกด้วย น้า
ทันทีเพราะมีสารเคมีหลายชนิดซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว และเกิดเป็นพิษ
ขึ้นมาได้ ซึ่งแต่ละคนจะมีความรู้สึกหรือเกิดพิษแตกต่างกัน
18. เมื่อเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยน้าสบู่และน้าสะอาด
19. ห้ามดื่ม กิน เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือแม้แต่ทาเครื่องสาอางในห้องปฏิบัติการ
20. ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ และเครื่องสาอางค์เข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิบัติการ
21. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องฏิบัติงานเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง
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3.2.3 การเตรียมสารเคมี
1. การเตรียมสารเคมีพวกกรดด่าง หรือสารระเหย ควรทาในตู้ดูดควัน
2. ออกไซด์ของธาตุบางชนิดเป็นก๊าซพิษ เช่น ออกไซด์ของกามะถัน ไนโตรเจนและ ก๊าซ
แฮโลเจน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก็เป็นก๊าซพิษเช่นเดียวกัน การทดลองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ก๊าซเหล่านี้ควรทาในตู้ควัน
3. อย่าเทน้าลงบนกรดเข้มข้นใด ๆ แต่ค่อยๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้าอย่างช้า ๆ พร้อมกับกวน
ตลอดเวลาเพื่อกระจายความร้อนที่เกิดจากการละลายของกรดในน้า
4. การดูดสารละลายโดยใช้ปิเปต ห้ามใช้ปากดูดให้ใช้จุกยาง
3.2.4 การจัดการของเสียเคมี
เมื่อมีของเสียเคมีในห้องปฏิบัติการ ผู้ทาปฏิบัติการควรจัดเก็บดังนี้
1. เก็บของเสียเคมีลงในภาชนะบรรจุที่เป็นแก้ว หรือ polyethylene ตามความเหมาะสม โดย
ของเสียที่มีน้าเป็นตัวทาละลายให้เก็บในขวด polyethylene สาหรับของเสียที่เป็นกรดและ
สารละลายอินทรีย์ให้เก็บในขวดแก้ว
2. การบรรจุของเสียเคมีลงในภาชนะไม่ควรใส่จนเต็ม ควรใส่ประมาณ 80% ของภาชนะ
3. ขวดบรรจุสารเคมีที่หมดแล้ว สามารถนามาใช้เก็บของเสียเคมีได้ โดยใช้เก็บของเสียเคมีซึ่ง
เป็นชนิดเดียวกับสารที่เคยบรรจุอยู่ หรือทาความสะอาดก่อนนามาใช้เก็บของเสียเคมี
ประเภทอื่นได้
4. แยกประเภทของของเสียเคมี ดังที่อธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6
5. แยกเก็บของเสียเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเก็บรวมกับสารอื่น
6. กรอกแบบฟอร์มส่งของเสียเคมีของสถาบันฯ ดังด้านล่าง นาแบบฟอร์มใส่ในถุงพลาสติก
ก่อนติดลงบนขวดของเสียเคมี เพื่อป้องกันการลบเลือนเมื่อเปื้อนสารเคมี สาหรับขยะเคมี
ซึ่งเป็นของแข็งให้ทิ้งในถังขยะสาหรับทิ้งขยะปนเปื้อนเคมี เมื่อเสร็จงานแล้วให้มัดปากถุง
ขยะให้แน่นหนา กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งขยะเคมี นาแบบฟอร์มนี้ใส่ถุงพลาสติก
แล้วติดกับถุงขยะเคมี จากนั้นนามาทิ้งที่ถังขยะสาหรับทิ้งขยะปนเปื้อนเคมี ซึ่งตั้งไว้บริเวณ
หน้าห้องเก็บสารเคมี
7. เมื่อมีของเสียเคมีปริมาณมากเกินที่เก็บของเสียเคมีในห้องปฏิบัติการ สามารถแจ้งกับฝ่าย
ความปลอดภัย เพื่อนาไปจัดเก็บบริเวณสถานที่จัดเก็บของเสียเคมีของสถาบันก่อนจะส่ง
กาจัดต่อไป
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แบบฟอร์มสาหรับส่งของเสียเคมีที่เป็นของเหลว
แบบฟอร์มส่งของเสียเคมี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ชื่อ................................................................... ........................ สถานที่ปฏิบัติงาน...................................
วันที่................................................................................................................................................... .......
ประเภทของเสียเคมี
 (I) ของเสียที่เป็นกรด
 (II) ของเสียที่เป็นเบส
 (III) ของเสียที่มีไซยาไนด์
 (IV) ของเสียที่มีปรอท
 (V) ของเสียที่มีโลหะหนัก  (VI) ของเสียที่มีโครเมต
 (VII) ของเสียที่มีฮาโลเจน
 (VIII) ของเสียที่มี NPS
 (VIIII) ของเสียที่มีออกซิเจน
 (X) ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์  (XI) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (XII) ของเสียพิเศษ
 อื่นๆ
สารเคมี………………………………………………………………………ปริมาตร………………mL

แบบฟอร์มสาหรับส่งของเสียเคมีที่เป็นของแข็ง
แบบฟอร์มส่งขยะปนเปื้อนเคมี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ชื่อ................................................................... ........................ สถานที่ปฏิบัติงาน...................................
วันที่................................................................................................................................................... .......
ชนิดของขยะเคมี
 ภาชนะบรรจุสารเคมี
 ภาชนะเปล่า
 ขยะปนเปื้อนอื่นๆ
สารเคมีที่ปนเปื้อน
....................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างการแยกประเภทของเสียให้ห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ
ชื่อของเสีย
SU8

ประเภทของเสีย
ของเสียที่มีออกซิเจน

AZ developer

สารเคมี
Cyclopentanone
(C5H8O)
Isopropyl alcohol
(C3H7OH)
H3BO3, KOH

HCl

HCl

ของเสียที่เป็นกรด

NH4OH/H2O2

NH4OH, H2O2

ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์

TFG

Ni

ของเสียที่มีโลหะหนัก

Methyl alcohol

CH3OH

ของเสียที่มีออกซิเจน

Ethanol

C2H5OH

ของเสียที่มีออกซิเจน

Br
Cr

Br
Cr

ของเสียที่มีฮาโลเจน
ของเสียที่มีโครเมต

KOH

KOH

ของเสียที่เป็นเบส

น้ายาเพลท

Ni หรือ Ag หรือ Au ของเสียที่มีโลหะหนัก

PDMS

Silicone

ของเสียที่มีออกซิเจน

MgCl2

MgCl2

ของเสียที่มีโลหะหนัก

H2SO4/H2O2

H2SO4, H2O2

ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์

IPA

ของเสียที่มีออกซิเจน
ของเสียที่เป็นเบส

การจัดการของเสีย
ทิ้งสารละลายแยกขวด
ให้ห่างจากเปลวไฟ
ทิ้งสารละลายแยกขวด
ให้ห่างจากเปลวไฟ
ทาให้เป็นกลาง ทิ้งลงท่อน้า
เปิดน้าตามมากๆ
ทาให้เป็นกลาง ทิ้งลงท่อน้า
เปิดน้าตามมากๆ
เก็บให้ห่างความร้อน
ในขวดสีชารวมกับของเสีย
ที่มี H2O2 อื่น
เก็บรวมกับของเสียที่มีโลหะ
หนักอื่น
เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ รวม
กับของเสียที่เป็นแอลกอฮอล์
เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ รวม
กับของเสียที่เป็นแอลกอฮอล์
เก็บแยกขวด ในขวดสีชา
เก็บรวมกับของเสียที่มีโลหะ
หนักอื่น
ทาให้เป็นกลาง ทิ้งลงท่อน้า
เปิดน้าตามมากๆ
เก็บรวมกับของเสียที่มีโลหะ
หนักอื่น
เป็นของเหลวมีความหนืดสูง
ให้เก็บแยกจากของเสียที่มี
ออกซิเจนอื่นๆ
เก็บรวมกับของเสียที่มีโลหะ
หนักอื่น
เก็บให้ห่างความร้อน
ในขวดสีชารวมกับของเสียที่
มี H2O2 อื่น
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