
   ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เอกสาร เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน  SD-508-02-01   วันทีบ่ังคับใช้ 10 พฤศจิกยน 2563 
ชื่อเรื่อง การคัดแยกสารเคมีหมดอายุ 

 
1.วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือให้พนักงานภายในศูนย์เครื่องมือฯที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีรับรู้และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ เกณฑ์ 
        การพิจารณาทิ้งสารเคมีหมดอายุ 
1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้มีความปลอดภัย  
        และสามารถใช้สารเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.ขอบเขต 

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการใช้งานภายในหน่วยงานของศูนย์เครื่องมือฯที่มีการใช้สารเคมีภายใน 
      ห้องปฏิบัติการ 

 
3.เอกสารอ้างอิง 

3.1 การจัดการของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ 
3.2 ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ 
       เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม 2(มอก_2677 เล่ม 2) 
3.3 ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี(http://www.chemtrack.org/) 
3.4 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
3.5 Methods and technologies to substitute chemicals in  crop production system in  
      Thailand ; Prof Dr.Nantakorn Boonkerd 

 
4.ค านิยาม 

4.1 ลักษณะทางกายภาพ เช่นสถานะ เนื้อสาร สี กลิ่น รส ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว การน า 
      ไฟฟ้า การละลายน้ า ความแข็ง ความเหนียว 
4.2 คุณสมบัติทางเคมี เช่นคุณสมบัติการติดไฟ การผุกร่อน การท าปฏิกิริยากับน้ า การท าปฏิกิริยากับกรด-เบส 
4.3 วันผลิต หมายถึง วันที่ผู้ผลิตบ่งชี้วันที่ผลิตสารเคมีโดยมีสัญลักษณ์ Mfg date หรือ packing date 
       น าหน้าวันที่ผลิต 
4.4 วันหมดอายุ หมายถึง วันที่ผู้ผลิตบ่งชี้วันที่หมดอายุการรับรององค์ประกอบโดยอ้างอิงกับเลข แคต 
      ตาล็อก (Catalog.No) และ ใบ Certificate โดยมีสัญลักษณ์ Exp. date น าหน้าวันที่หมดอายุการรับรอง 

 
5.ความรับผิดชอบ 

5.1 หัวหน้าฝ่าย รับผิดชอบ อนุมัติค าขอส่งบ าบัดสารเคมีหมดอายุ 
5.2 หัวหน้างาน รับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นส่งบ าบัดสารเคมีหมดอายุ 
5.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบพิจารณาสารเคมีหมดอายุในห้องปฏิบัติการ 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      การทิ้งหรือการก าจัดสารเคมีในห้องปฏิบัติการจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการปฏิบัติ เพื่อลดงบประมาณการ
จัดซื้อ งบประมาณในการส่งก าจัดและลดการเกิดของเสียในห้องปฏิบัติการโดยไม่จ าเป็น  กรณมีีสารเคมีหมดอายุใน
ห้องปฏิบัติการ ก าหนดให้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

http://www.chemtrack.org/
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6.1 ตรวจสอบภาชนะบรรจุ มีฉลากที่สามารถระบุชนิดของสารเคมีได้หรือไม่ ถ้าฉลากหลุดสูญหายหรือฉลาก
ไม่สมบรูณ์ไม่สามารถบ่งชี้ชนิดของสารได้ให้ท าการส่งบ าบัด 
6.2 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่นสถานะ เนื้อสาร สี กลิ่น รส ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว 
การน าไฟฟ้า การละลายน้ า ความแข็ง ความเหนียว เนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิหรือสารเคมีเก่าเก็บ สภาพ
ที่พบอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือที่เคยใช้งาน จากของแข็งเป็นของเหลว หรือจากเม็ดเป็นก้อนแข็ง
ภายในภาชนะ ถ้าลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไปจากเดิมให้หยุดใช้งาน แล้วพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้งานอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์เช่น  Sodium Hydroxide เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว สามารถ
น าไปใช้งานส าหรับดักจับไอกรด ในกระบวนการย่อยด้วยกรด หรือสารบางชนิดสามารถน าไปใช้งานส าหรับ
เป็นปุ๋ยเคมีหรือปรับสภาพดินให้พืชได้ เพ่ือช่วยลดปริมาณของเสียที่จะส่งก าจัด 
6.3 ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี เช่นคุณสมบัติการติดไฟ การผุกร่อน การท าปฏิกิริยากับน้ า การท าปฏิกิริยา
กับกรด-เบส เป็นต้น แสง อุณหภูมิ ความชื้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี สามารถน าไปทดสอบ
กับสารละลายมาตรฐานหรือน าไปทดสอบใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบความใช้ได้ของสารเคมีและ
ความใช้ได้ของวิธีทดสอบก่อนท าปฏิบัติการ 
6.4 ตรวจสอบวันผลิต 
 6.4.1 วันผลิต หรือ Mfg date , packing date สารเคมีบางรายการจะไม่แสดงวันหมดอายุ แต่จะระบุ
วันที่ผลิตหรือระบุวันหมดอายุหลังจากเปิดภาชนะบรรจุกี่วัน เนื่องจากว่าอากาศท่ีท าปฏิกิริยากับสารเคมี มีผล
มากกับสารเคมีหรือองค์ประกอบนั้นๆยกตัวอย่างเช่น 

     สารเคมีกลุ่มสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) 
       สารประเภทนี้ไม่เสถียร ไวต่อความร้อน การเสียดสี ไวต่อสารพวกออกซิไดซิง หรือ รีดิวซิง และก่อให้เกิด

อันตรายได้ เมื่อมีสะเก็ดไฟหรือเปลวไฟ อาจเกิดการระเบิดได้ สารประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
    Class A: เป็นสารที่เกิดการระเบิดได้โดยไม่เกี่ยวกับปริมาณหรือความเข้มข้น เช่น ไอโซพรอพิลอีเธอร์ 
(Isopropyl ether) ไดไวนิลเอเซทีลีน (Divinyl acetylene) ไวนิลิดีนคลอไรด์ (Vinylidene chloride) 

 สารประเภทนี้เมื่อเปิดใช้แล้ว 3 เดือนต้องตรวจการหมดอายุ ถ้าหมดอายุต้องน าไปก าจัด โดยท าปฏิกิริยา
กับโลหะโพแทชเซียมเอไมด์ ในบรรยากาศ เพ่ือเปลี่ยนเป็นซุเปอร์ออกไซด์ (super oxide) 

 Class B:ความเป็นอันตรายจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการระเหย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวท าละลาย
อินทรีย์ เช่น ไดเอทิลอีเธอร์ (Diethyl ether) ไดไวนิลอีเทอร์ (Divinyl ether) ไดออกซิน (Dioxins) เอธิลีนกลัยคอล 
(Ethylene glycol) ไดเมทิลอีเธอร์ (Dimethyl ether) เตตราโฮโดรฟูราน (Tetrahydrofuran) 

 นอกจากนี้ยังมีสารพวกไฮดรอคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัว เช่น เอเซทิล (Acetyl) คิวมีน (Cumene) ไซโคลเฮ
กซีน (Cyclohexene) ไดเอเซทิลีน (Diacetylene) เมทิลไอโซบิลทิลคีโทน (Methyl isobutyl ketone) เมธิลเอ
เซทิลีน (Methylacetylene) เตตราไฮโดรแนพธาลีน (Tetrahydronaphthalene) เป็นต้น 

 สารกลุ่มนี้ เมื่อเปิดใช้ไป 12 เดือนจะต้องตรวจสอบ ถ้าหมดอายุต้องน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
 Class C: เป็นสารที่จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ได้ เช่น กรดอะคริลิก (Acrylic 

acid) อะคริโลไนไทล์ (Acrylonitrile) บิวตาไดอีน (Butadiene) คลอโรพลีน (Chloroprene) คลอโรไตรฟูออโรเอ
ทิลีน (Chlorotrifluoroethylene) เมธิลเมธาคริเลท (Methyl methacrylate) สไทรีน (Styrene) เตตราฟูออโรเอ
ทิลีน (Tetrafluoroethylene) ไวนิลเอเซธิลีน (Vinylacetylene) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) ไวนิลไพริดีน 
(Vinyl pyridine) 
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สารประเภทนี้เมื่อเปิดใช้ไปแล้ว 12 เดือนต้องตรวจสอบการหมดอายุ การก าจัดท าเช่นเดียวกับClass B 
การจัดการสารกลุ่มเปอร์ออกไซด์ จะต้องป้องกันการเกิดปฏิกิริยา โดยเก็บในภาชนะท่ีปราศจากอากาศ 
มักเก็บในบรรยากาศของไนโทรเจน ยกเว้น Class C ซึ่งเก็บในภาชนะท่ีมีอากาศจ ากัด 

6.5 วันหมดอายุ หรือExp date วันหมดอายุท่ีแสดงข้างขวด เป็นเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นที่บ่งชี้ถึงวันสุดท้าย
ที่ผู้ผลิตรับรององค์ประกอบตามใบ Certificate ที่ออกให้ในแต่ละ Lot. No ของการผลิตสารเคมีนั้นๆโดยปกติ
จะระบุวันหมดอายุการรับรอง 5 ปี หลังจากวันผลิต ถ้าสารเคมีระบุวันหมดอายุแต่สารเคมีมีปริมาณมากและ
ราคาสูงอาจใช้ทางเลือกในการส่งสารเคมีที่หมดอายุไปให้ผู้ผลิตทดสอบ และออกใบ Certificate ฉบับใหม่ แต่
วันหมดอายุท่ีออกให้ใหม่จะได้แค่ ระยะเวลาครึ่งหนึ่งของครั้งแรกท่ีออกให้เท่านั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณา 
ถึงความคุ้มค่าและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อผลการทดสอบและกระบวนการผลิต 
6.6 คุณสมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานในด้านอ่ืนๆ เพื่อลดการเกิด
ของเสีย และใช้งานสารเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เป็นปุ๋ยเคมีส าหรับพืชหรือเป็นสารปรับปรุงดิน เช่น  

6.6.1 สารที่ให้ธาตุอาหารหลัก NPK 
- ไนโตรเจน (N)  เช่น Ammonium phosphate [(NH4)2HPO4] ,Ammonium nitrate 
[NH4NO3] ,Ammonium chloride [NH4Cl] ,Ammonium sulfate[(NH4)2SO4] 
- ฟอสฟอรัส (P) เช่น Calcium phosphate [Ca3(PO4)2] ,Calcium hydrogen phosphate 
[CaHPO4] ,Calcium dihydrogen phosphate [Ca(H2PO4)2] ,Phosphoric acid [H3PO4] 
- โพแทสเซียม (K) Potassium chloride [KCl] ,Potassium nitrate[KNO3] ,Potassium 
sulfate[K2SO4] 

6.6.2 สารที่ให้ธาตุอาหารรอง Ca ,Mg ,S เช่น calcium sulfate[CaSO4] ,Calcium 
carbonate[CaCO3] ,Calcium oxide [CaO]หรือ Calcium hydroxide [Ca(OH)2] ,Sulfur 
powder อ่ืนๆ 

6.6.3 สารที่ให้ธาตุอาหารเสริมแก่พืช ได้แก่สารที่มีองค์ประกอบของธาตุ เหล็ก(Fe) แมงกานีส(Mn) 
ทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) คลอรีน(Cl) เช่นอ่ืนๆตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
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7. แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รายละเอียด เอกสาร 
1. ตรวจสอบรายละเอียดข้างขวด ตรวจสอบข้างขวดว่ามีฉลากหรือไม่ 

1.1 มีฉลาก มีความความสมบูรณ์ของฉลากเพียงพอ
ในการบ่งชี้สารเคมี เช่น ชื่อสาร Cas.No ชื่อผู้ผลิต 
เลขแคตตาล็อก ของผู้ผลิต มวลโมเลกุล สูตร  
1.2 ไม่มีฉลากหรือฉลากไม่สมบรูณ์ ให้ท าการส่ง
ก าจัด 

 
ฉลากข้างขวด 
 
 
แบบฟอร์ม
บันทึกของเสีย 
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2. ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ 2.1 คุณสมบัติทางกายภาพไม่เปลี่ยน.ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี (ด าเนินการข้อ3.) 
2.2 คุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไปจากสารเดิม 
เช่น สถานะ เนื้อสาร สี กลิ่น รส ความหนาแน่น จุด
เดือด จุดหลอมเหลว การน าไฟฟ้า การละลายน้ า 
ความแข็ง ความเหนียว ให้ท าการปรับเปลี่ยนการใช้
งานอ่ืนๆเพ่ือลดของเสีย(ด าเนินการข้อ4.) 

- 
 
- 

3. ตรวจสอบสมบัติทางเคมี 3.1 สมบัติทางเคมีไม่เปลี่ยนแปลง สามารถน าไปใช้
งานในการท าปฏิบัติการหรือการทดสอบได้ 
3.2 สมบัติทางเคมีเปลี่ยนจากคุณสมบัติเดิม ให้
ด าเนินการส่งก าจัดหรือพิจารณาด าเนินการบริจาคใน
ระบบจัดเก็บสารเคมี เพ่ือปรับเปลี่ยนการน าไปใช้งาน
อ่ืนเพื่อลดของเสียได้แก่เป็นปุ๋ยเคมีหรือสารปรับปรุง
ดิน เช่น สารในกลุ่มธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
และธาตุอาหารเสริมส าหรับพืช(ด าเนินการข้อ4.) 

- 
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4. ตรวจสอบการน าไปใช้งานด้าน
อ่ืนๆ 

4.1 พบวิธีการน าไปใช้งานอื่นๆ เพื่อลดของเสียและ
ใช้งานสารเคมมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น Sodium 
hydroxide ที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวปรับเปลี่ยนการใช้งานส าหรับกระบวนการ
ดักจับไอกรดในขั้นตอนการสกัดด้วยกรด 
4.2 ไม่พบวิธีน าไปใช้งานอ่ืนๆ ให้ด าเนินการจัดเก็บ
ขึ้นชั้นวางแล้วด าเนินการบริจาคในระบบจัดเก็บ
สารเคมี 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน : การคัดแยกสารเคมีหมดอาย ุ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสเอกสาร : SD-508-02-01 แก้ไขครั้งที่ :00 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช้ : 10/11/2563 หน้าที่ : 6 จาก 6 

 

 

8. แบบฟอร์มบันทึก 
 บันทึก สถานที่เก็บ ระยะเวลา

การเก็บ 
ผู้รับผิดชอบ 

FM-504-01-02(เอกสารมอบหมายการ
ทดสอบ/สอบเทียบ) 

ตู้เอกสาร M 
(ห้องปฏิบัติการ) 

ไม่น้อยกว่า 
3 ปี 6 เดือน 

หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

FM-504-01-03(รายงานสถานะตัวอย่าง) ตู้เอกสาร M 
(ห้องปฏิบัติการ) 

ไม่น้อยกว่า 
 3 ปี 6 เดือน 

หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

FM-504-01-05(แบบบันทึกฉลากปิดขวด
สารเคมีที่เตรียมเอง) 

ติดที่ขวดสารเคมี ตลอดอายุ
สารเคมี 

หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

FM-504-01-07(แบบบั นทึ กการเตรียม
สารเคมี) 

ตู้เอกสาร M 
(ห้องปฏิบัติการ) 

ไม่น้อยกว่า 
 3 ปี 6 เดือน 

หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ 

FM-504-01-08(แบบบันทึกการเจือจาง
สารละลาย) 

ตู้เอกสาร M 
(ห้องปฏิบัติการ) 

ไม่น้อยกว่า 
 3 ปี 6 เดือน 

หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ  
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