
ประเภทของเสียสารเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดประเภทของเสียสารเคมีท่ีเกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการท้ังหมด 

15 ประเภท ดงัต่อไปน้ี

1) ประเภทที ่1 ของเสียพิเศษ (I: Special Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปฏิกิริยากับน ้าหรือ

อากาศ ของเสียท่ีอาจมีการระเบิด (เช่น azide, peroxides) สารอินทรีย์ ของเสียท่ีไม่ทราบท่ีมา ของ

เสียท่ีเป็นชีวพิษ และของเสียท่ีเป็นสารก่อมะเรง็ เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์ เป็นต้น

2) ประเภทที ่2 ของเสียที่มไีซยาไนด ์(II: Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไซยาไนดเ์ป็น

ส่วนประกอบเช่น โซเดยีมไซยาไนด ์โปแตสเซยีมไซยาไนดห์รือเป็นของเสียท่ีมีสารประกอบเชงิซ้อน

ไซยาไนด์ หรอืมีไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบเช่น Ni(CN)42- เป็นตน้

 ถา้ผสมกบั ของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste) ให้จดัเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special 

Waste)

3) ประเภทที ่3 ของเสียที่มสีารออกซไิดซ ์(III: Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีสมบัติ

ในการรับอเิล็กตรอน ซึง่อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นท าให้เกิดระเบิดได้ เช่น กรดไนตรกิ กรด

เปอร์คลอริก กรดซัลฟูริกเข้มข้น ( > 60%) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต โซเดียมคลอเรต โซเดียม

เปอร์ไอโอเดต และโซเดยีมเปอร์ซลัเฟต

 ถา้ผสมกบั ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) ใหจ้ดัเป็นประเภท ของเสียท่ีมีสารโคร

เมต (V: Chromate Waste)

4) ประเภทที ่4 ของเสียที่มปีรอท (IV: Mercury Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปรอทเป็น

องค์ประกอบ เช่น เมอร์คิวรี(II) คลอไรด ์อัลคิลเมอร์คิวร ีเศษแก้วแตกจากเทอร์โมมิเตอร์ปรอท เป็นต้น

 ถา้ผสมกบั ของเสียท่ีมีไซยาไนด ์(II: Cyanide Waste) ให้จดัเปน็ประเภท ของเสียพิเศษ (I: 

Special Waste)

5) ประเภทที ่5 ของเสียที่มสีารโครเมต (V: Chromate Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียม

(VI) เป็นองค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิก ของเสียท่ีได้จากการวิเคราะห์ Chemical

Oxygen Demand (COD) [ถา้มกีารใชส้ารปรอทรว่มดว้ยใหจ้ดัเป็นประเภทของเสียทีม่ปีรอท (IV:

Mercury Waste)] เปน็ต้น

6) ประเภทที ่6 ของเสียที่มโีลหะหนกั (VI: Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออน

ของโลหะหนักอื่นท่ีไม่ใชป่รอทเป็นส่วนผสม เชน่ แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส 

สังกะสี โคบอลต์ นเิกิล เงิน ดีบกุ แอนตโิมนี ทังสเตน วาเนเดียม เช่น

 Lowry’s solution = copper sulfate (CuSO4) + sodium tungstate (Na2WO4) + lithium 

sulfate (Li2SO4)



    Inhibitor assays = sodium vanadate (NaVO3) 

    Silver staining = silver nitrate (AgNO3) 

7) ประเภทที ่7 ของเสียทีเ่ป็นกรด (VII: Acid Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH ต า่กว่า 7 

และมีกรดอนินทรีย์ ปนอยู่ในสารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริกเจือจาง กรดไฮโดรคลอริก Bradford’s 

solution = 85% phosphoric acid + 95% ethanol 

8) ประเภทที ่8 ของเสียอลัคาไลน ์(VIII: Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH สูง

กว่า 8 และมีดา่งปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น คารบ์อเนต ไฮดรอกไซด์ แอมโมเนีย เป็นต้น 

9) ประเภทที ่9 ผลติภณัฑป์ิโตรเลยีม (IX: Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภท

น ้ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน า้มัน เช่น น ้ามันเบนซิน น า้มันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามันเครื่อง

น ้ามันหล่อล่ืน xylene solution เป็นตน้ 

10) ประเภทที ่10 Oxygenated (X: Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบด้วยสารเคมีท่ี

มีออกซเิจนอยู่ในโครงสร้างเช่น เอทิลแอซีเทต อะซโิทน เอสเทอร์ อลักอฮอล ์คีโตน อีเทอร ์แอลดีไฮด ์

เป็นตน้ 

11) ประเภทที ่11 NPSContaining (XI: NPS Containing) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดว้ย

สารอินทรีย์ท่ีมีส่วนประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรสั ซัลเฟอร ์เช่น สารเคมีท่ีมีส่วนประกอบ

ของ Dimethylformamide (DMF), Dimethylsulfoxide (DMSO) อะซโิตไนไตรล์ เอมีน เอไมด ์

     ถา้ผสมกบั Halogenated (XII: Halogenated) ใหจ้ดัเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special 

Waste) 

12) ประเภทที ่12 Halogenated (XII: Halogenated) หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบอนิทรีย์

ของธาต ุฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเททระคลอไรด์ (CCl4) ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCl3),  

BCIP solution = BCIP (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluide salt) 

C8H4BrClNO4P.2Na, phenol chloroform extraction 

     ถา้ผสมกบั NPS Containing (XI: NPS Containing) ใหจ้ดัเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: 

Special Waste) 

13) ประเภทที ่13 

      (a): ของแขง็ทีเ่ผาไหมไ้ด ้(XIII (a): Combustible Solid) เชน่ เศษซากพืชจากการสกัดด้วยตัว

ท าละลายอินทรีย์ ถงุมอืปนเปื้ อนสารเคมี เป็นต้น 

      (b): ของแขง็ทีไ่มส่ามารถเผาไหมไ้ด ้(XIII (b): Incombustible Solid) เช่น silica gel เศษแก้ว 

เป็นตน้ 



14) ประเภทที ่14 ของเสียอืน่ ๆ ทีม่นี า้เป็นตวัท าละลาย (XIV: Miscellaneous Aqueous

Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีน ้าเป็นตัวท าละลาย และมีสารอินทรียท่ีไม่มีพิษน้อยกว่า 5% หากเป็นสาร

อันตรายต่อสุขภาพหรอืส่ิงแวดล้อม (ไม่จ ากดัความเข้มข้น) ให้พิจารณาเสมอืนว่าเป็นของเสียพิเศษ 

(I: Special Waste) 

15) ประเภทที ่15 สารเคมเีส่ือมสภาพ (XV: Expired or Deteriorated Chemicals) หมายถึง

สารเคมีเส่ือมสภาพท่ีสามารถระบุ ชื่อ และประเภทความเป็นอันตรายของสารได้
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