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การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 675 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบต่อ
แผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
18 กันยายน 2549 และ คณะกรรมการบริหารด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตรายเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลตั้งแต่กันยายน 2549 พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
สารเคมี ChemTrack2009 และโปรแกรมการจัดการของเสียสารเคมี WasteTrack2009 

ใน เดื อนตุ ล าคม  2559  มห าวิท ยาลั ย  ได้ พั ฒ น ารวม โป รแกรม  ChemTrack2015  และ 
WasteTrack2009 เข้าด้วยกันเป็น “โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack & 
WasteTrack2016)” เพ่ือให้เกิดการจัดการสารเคมีและของเสียสารเคมีอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 797 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งศูนย์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ศปอส.) ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว   
อนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ดูแล
โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack2016) สืบต่อมา 

คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 
2016) จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงวิธีการใช้งาน
โปรแกรมตามวัตถุประสงค์ การจัดการข้อมูลสารเคมี และการจัดการข้อมูลของเสียสารเคมี รวมไปถึงการ
เรียกดรูายงานต่างๆ หากมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาโปรแกรมฯ หรือคู่มือฯ สามารถติดต่อ
ได้ที่  E-mail : chemtrack@chula.ac.th หรือศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-5213  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack2016) คือ 
โปรแกรมจัดการข้อมูลของสารเคมีและของเสียสารเคมี ท าให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงข้อมูลชนิด และปริมาณ
สารเคมีที่น าเข้า ปริมาณสารเคมีคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
และข้อมูลประเภท ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการก าจัดของเสีย เพ่ือให้มีการจัดการสารเคมีและของเสียอย่าเป็น
ระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี 
(ChemTrack&WasteTrack2016) ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ 
ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 เนื่องจากโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งสามารถเพ่ิมชื่อสารเคมี
ใหม่ เพิ่มชื่อบริษัทผู้ขายและผู้ผลิตที่ไม่มีในฐานข้อมูล ท าให้ข้อมูลในฐานข้อมูลมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถใช้งานได้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นโปรแกรมจะอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานในการตรวจสอบปริมาณของสารเคมีและของเสียสารเคมี การติดตามความเคลื่อนไหวของ
สารเคมี การประมาณค่าใช้จ่ายในการเบิก/จ่ายสารเคมีและก าจัดจัดของเสียสารเคมี รวมทั้งด าเนินงาน
มาตรฐานความปลอดภัยภายในหน่วยงานและท าให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีการจัดการสารเคมีและ
ของเสียสารเคมใีนรูปแบบเดียวกัน  

 
1.1 กำรท ำงำนและประโยชน์ของ โปรแกรมกำรจัดกำรข้อ มูลสำรเค มีและของเสียสำรเค มี 
ChemTrack&WasteTrack 2016  

มีการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ และมีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านระบบรหัสผ่าน ท าให้มีความเป็นส่วนตัว
ในการเก็บข้อมูล  

1.1.1 กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี 

1. มีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลสารเคมี ชื่อบริษัทผู้ขายและบริษัทผู้ผลิตที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ ท าให้
ข้อมูลมีความหลากหลายและรองรับการท างานในทุกหน่วยงาน 

2. ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนี้ 

- ข้อมูลในการซื้อขวดสารเคมีนั้นๆ เช่น บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้ขาย และเลขที่ใบแจ้งหนี้ 

- ข้อมูลการใช้งานสารเคมี เช่น ปริมาณที่น าเข้า ปริมาณคงเหลือและผู้เบิกใช้สารเคมี 
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- ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการซื้อสารเคมี 

- ข้อมูลสถานที่เก็บสารเคมีแต่ละขวด 

- ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอันตรายของสารเคมี เช่น ชื่อพ้อง (Synonym) CAS Number UN Number 
ประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS และ UN Class 

3. สามารถติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายและประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีภายในหน่วยงานได้ 
4. สามารถสรุปปริมาณการใช้งานสารเคมีเพ่ือน าไปช่วยในการประมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

ได ้
5. สามารถระบุต าแหน่งของสารเคมีในหน่วยงาน จึงสามารถติดตามการใช้งาน ตรวจสอบสารเคมีหมดอายุ 

(ระยะเวลาประมาณ 5 ปี หลังจากวันที่น าเข้า) หรือสืบค้นข้อมูลเพ่ือการแบ่งปันการใช้ภายในหน่วยงาน  
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีซ้ าซ้อน 

6. สามารถจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม โดยดูจากข้อมูล
อันตรายของสารเคมีของหน่วยงานนั้นๆ ที่ปรากฏในโปรแกรม 

7. อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานสารเคมีภายในหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
สารเคมีของเจ้าหน้าที่หรือการรายงานต่อผู้บริหาร 
 

1.1.2 กำรจัดกำรข้อมูลของเสียสำรเคมี 

1. สามารถทราบได้ว่าหน่วยงาน มีของเสียประเภทใดบ้าง ปริมาณเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน 
2. สามารถน าข้อมูลประเภทและปริมาณของเสียสารเคมีมาวางแผนการจัดเก็บของเสียในหน่วยงาน 
3. สามารถนัดหมายจัดเก็บของเสีย เพื่อน าไปบ าบัดได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดของเสียได้ 

 
1.2 นิยำมศัพท์ 
 ความหมายของค าที่ ใช้ในคู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี 
(ChemTrack&WasteTrack 2016) มีดังนี้ 

1) คลังสารเคมี/ชื่อคลังสารเคมี คือ ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ (folder) เก็บข้อมูลสารเคมีและข้อมูลของ
เสียอันตราย ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อคลังสารเคมีตามชื่อห้องปฏิบัติการ ชื่อห้องเก็บสารเคมี 
ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลสารเคมี หรือชื่อหน่วยงาน ฯลฯ ได้เช่นกัน 

2) อาคารและห้อง คือ สถานที่ที่ใช้เก็บสารเคมีของคลังสารเคมีนั้นๆ โดยอาจได้มากกว่า 1 ห้อง 
3) ขวดสารเคมี คือ สารเคมี 1 บรรจุภัณฑ์ โดยไม่จ ากัดขนาด โดยหมายรวมถึงถัง/ท่อแก๊ส ขนาด

ต่างๆ ด้วย 
4) เอกสาร SDS (Safety Data Sheet) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี คือ เอกสารที่

แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บ
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รักษา การขนส่ง การก าจัดและการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

1.3 ขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม 

การใช้งานโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 
2016) มีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานจะต้องเข้ารับการอบรมหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 
จัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี” เพ่ือรับทราบเงื่อนไข นโยบาย และวิธีการใช้งาน
โปรแกรมฯ 

2) เมื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานโปรแกรมฯ 
3) ผู้ใช้งานจะได้รับ Username และ Password ภายใน 5 วันท าการ  
4) เมื่อได้รับ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนขวดสารเคมี

และถังแก๊สเข้าสู่โปรแกรมฯ ได้ตามท่ีต้องการ 
5) ผู้ใช้งานจะต้องปรับปรุงข้อมูลสารเคมีภายในคลังสารเคมีที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมออย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน (ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาจัดเก็บของเสียสารเคมี) 
6) กรอกข้อมูลรายการของเสียสารเคมีท่ีต้องการส่งก าจัด ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน 
7) ผู้ใช้งานจะได้รับผลการพิจารณาจัดเก็บของเสียสารเคมี ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และ

ผู้ใช้งานที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับ WasteTrack ID และวัน เวลา ที่นัดหมายจัดเก็บ 
8) ผู้ใช้งานน า WasteTrack ID ที่ได้รับติดหรือเขียนบนฉลากที่ติดกับภาชนะบรรจุของเสียสารเคมี 
9) เมื่อถึงก าหนดนัดหมายจัดเก็บของเสียสารเคมี ผู้ใช้งานจะต้องน าภาชนะบรรจุของเสียและ

เอกสารขอส่งของเสีย (ใบ request) ที่มีลายเซ็นก ากับมารอที่จุดนัดหมายตามวัน  - เวลาที่
ก าหนด 
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บทที่ 2 

       แนะน ำก่อนกำรใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

2.1 กำรเข้ำสู่เมนู ChemTrack&WasteTrack  

เรียกเว็บเบราเซอร์ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Microsoft Edge ขึ้น และพิมพ์ไปที่ 
URL: https://www.shecu.chula.ac.th จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ดังแสดงในรูปที่ 2-1 

 

รูปที่ 2-1 เว็บไซต์ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

ส่วนประกอบที่เก่ียวกับ ChemTrack&WasteTrack 2016 ในเว็บไซต์ ศปอส. มีดังนี้  

 ส่วนที่ 1 อบรม/สัมมนา 

  ผู้สนใจและผู้ใช้งานโปรแกรมฯ สามารถคลิกดูคอร์สและรายละเอียดของการอบรมต่างๆ 
รวมถึงการอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 ได้จากส่วนนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2-2 

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 
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รูปที่ 2-2 คอร์สและรายละเอียดของการอบรมต่างๆ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

  คลิก ChemTrack&WasteTrack 2016 จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ดังแสดงในรูปที่  2-3 ซึ่ง
ผู้สนใจและผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ChemTrack&WasteTrack 
2016 เช่น ขั้นตอนการสมัครใช้งาน การเข้าใช้งานโปรแกรมฯ ประเภทของเสียสารเคมี ฉลากติดภาชนะของ
เสียสารเคมี เป็นต้น 
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รูปที่ 2-3 ข้อมูลบริการต่างๆ ของ ChemTrack&WasteTrack 2016 

2.2 กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำใช้งำนโปรแกรมฯ 

การขอลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม มีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ขอรหัสจะต้องผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 เพ่ือ

รับทราบเงื่อนไขและนโยบายการใช้งานโปรแกรมฯ 
2. กรณีผู้ขอรหัสเป็นนิสิต นักศึกษา จะต้องกรอกชื่อของอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบ ในใบสมัครด้วย 

ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพ่ือใช้งานโปรแกรมฯ ได้ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครที่เมนู “สมัครใช้งาน
โปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016” และคลิก “สมัครใช้งาน” โดยกรอกรายละเอียดและท าตาม
ขั้นตอนที่แจ้งบนเว็บไซต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะด าเนินการเปิดรหัสผู้ใช้งานให้กับท่าน และส่งกลับ
มายังอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครภายใน 5 วันท าการ เมื่อท่านได้รับ Username และ Password แล้ว ท่าน
สามารถใช้งานโปรแกรมได้ทันที  

2.3 กำรเข้ำใช้งำนและกำรออกจำกโปรแกรมฯ 

 เมื่อผู้ใช้งานได้รับ Username และ Password แล้ว เมื่อต้องการใช้งานโปรแกรมฯ ให้คลิกเลือก
หัวข้อ “Log in เข้าใช้งานโปรแกรมฯ” และกด “ChemTrack&WasteTrack 2016” ตามรูปที่ 2-4 หรือ   
เข้าที่ URL: http://chemsafe.chula.ac.th/CT2015 จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพ่ือให้กรอก Username 
และ Password ดังรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-4 การเข้าใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

 

รูปที่ 2-5 การกรอกรหัสผ่าน 

 หากใส่ Username และ Password ถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรมฯ ดังแสดงในรูป
ที่ 2-6 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาขวดสารเคมีในคลังสารเคมี ตรวจสอบรายการสารเคมีบริจาค สถานะการ
จัดเก็บของเสียสารเคมีจาก WasteTrack และเรียกใช้งานเมนูลัดได้จากหน้านี้ 

 

Username 

Password 
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รูปที่ 2-6 หน้าแรกของการใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือออกจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถท าได้โดยคลิกที่ชื่อของท่าน
ทางด้านมุมบนขวามือ ดังรูปที่ 2-7 และคลิกเลือกค าสั่งที่ต้องการ 

 
รูปที่ 2-7 การเปลี่ยนรหัสผ่านและการออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูลดั 
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บทที่ 3 

กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

 บทนี้จะกล่าวถึงการใช้โปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016  เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาสารเคมี (ขอ
แบ่งปันสาร รับบริจาค และจัดซื้อ) การลงทะเบียนข้อมูลสารเคมี การอัพโหลดและจัดการเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) และการจัดการข้อมูลขวดสารเคมี ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 กำรจัดหำสำรเคมี 

โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี ChemTrack&WasteTrack 2016 สามารถ

อ านวยความสะดวกในการจัดหาสารเคมีส าหรับใช้ทดลองหรืองานวิจัยได้ โดยผ่านการ “ขอแบ่งปันสารเคมี” 

และ “รับบริจาคสารเคมี” ภายในมหาวิทยาลัย และหากต้องด าเนินการจัดซื้อสารเคมี ผู้ใช้งานสามารถเตรียม

ข้อมูลผู้ผลิตและผู้ขายเพ่ือจัดซื้อสารเคมีผ่านโปรแกรมได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

3.1.1  กำรขอแบ่งปันสำรเคมีภำยในมหำวิทยำลัย 

  ส าหรับผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะขอสารเคมีปริมาณเล็กน้อย เช่น 10 มิลลิกรัม หรือ 5 กรัม 
จากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือทดลองท าวิจัย ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เลข CAS No. หรือ Catalogue No. หรือ ชื่อ
สารเคมี ที่ต้องการลงในช่อง “ชื่อสารเคมี”ในแถบเมนู “ค้นหาขวดสารเคมี”บน หน้าหลักของโปรแกรม ดังรูป
ที่ 3-1 และคลิกปุ่ม “ ” จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพ่ือให้กรอกปริมาณและหน่วยของสารเคมี ดัง
รูปที่ 3-2   

 

รูปที่ 3-1 การกรอกชื่อสารเคมี เพื่อขอแบ่งปันสารเคมี 
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 หากผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม “ ” โปรแกรมจะด าเนินการส่งค าขอแบ่งปันสารเคมีไปยัง

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เพื่อด าเนินการประสานงานกับเจ้าของสารเคมีนั้น และจะแจ้งกลับหาผู้ขอแบ่งปันต่อไป 

 

รูปที่ 3-2 

3.1.2 กำรรับบริจำคสำรเคมี 

การรับบริจาคสารเคมีภายในมหาวิทยาลัย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งาน 

(ผู้รับบริจาค) ประหยัดงบประมาณและเวลาในการสั่งซื้อสารเคมีแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการเกิดของเสียจาก

การหมดอายุของสารเคมีได้อีกด้วย  

ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการรับบริจาค ผู้ใช้งานสามารถดูรายการสารเคมีบริจาคได้จากแถบเมนู  

“ราการสารเคมีบริจาค” บนหน้าหลักของโปรแกรม ดังรูปที่ 3-3 ผู้ใช้งาน (ผู้รับบริจาค) สามารถเข้าไปดู

รายการสารเคมีบริจาค และคลิก  “√” เลือกที่ด้านหน้าของรายการสารเคมีที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 

 เพ่ือติดต่อรับขวดสารเคมี ดังรูปที่ 3-4 

 
รูปที่ 3-3 รายการสารเคมีบริจาค 
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รูปที่ 3-4 รายละเอียดสารเคมีบริจาค 

หลังจากที่ผู้ใช้งาน (ผู้รับบริจาค) ติดต่อรับขวดสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้บริจาค 

(เจ้าของขวด) “โอนข้อมูลขวด” เข้าสู่คลังสารเคมีของผู้รับบริจาคผ่านเมนู “โอนขวดสารเคมี” ในโปรแกรมฯ 

ด้วย 

โดยให้ผู้บริจาค (เจ้าของขวด) เข้าไปที่เมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู “โอนขวดสารเคมี” 

ตามล าดับ จะปรากฏหน้าของโปรแกรมตามรูปที่ 3-5 

 
รูปที่ 3-5 หน้า “โอนขวดสารเคมี” 

 2 

 

 

1 

3 
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จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อคลังสารเคมีของผู้ใช้งาน (ผู้รับบริจาค) ใน

ช่อง “คลังสารเคมี ผู้รับโอน” เลือกข้อมูลอาคารและชื่อห้องที่จะจัดเก็บขวดสารเคมีบริจาค เมื่อกรอกข้อมูล

ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กด “ยืนยัน” เพ่ือท าตามขั้นตอนถัดไป ดังแสดงในรูปที่ 3-6 

 
รูปที่ 3-6 การกรอกข้อมูลเพื่อโอนขวด 

 จากรูปที่ 3-6 ให้ผู้บริจาคสารเคมี (เจ้าของขวด) กรอกรหัสขวดสารเคมีที่ต้องการโอนลงในช่องว่าง 

จากนั้นคลิกที่ไอคอน  ข้อมูลของขวดสารเคมีจะเข้าไปอยู่ในตารางดังรูปที่ 3-7 

- หากต้องการท ารายการอ่ืนเพ่ิมเติม สามารถกรอกรหัสขวดลงในช่อง “รหัสขวด (XX)” และ

คลิกไอคอน “โอนขวด” ได้จนกว่าข้อมูลของทุกขวดจะเข้าไปอยู่ในตาราง 

- หากท ารายการใดผิดและต้องการลบออกจากตาราง ให้ผู้ใช้งานติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง

สี่เหลี่ยมด้านหน้าขวดที่ต้องการเลือก จะมีค าว่า “ลบข้อมูล” ปรากฏขึ้นด้านข้างไอคอน 

“โอนขวด” ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพ่ือตัดรายการนั้นออกจากการโอนขวดได้ 

- หากกรอกครบทุกรายการแล้วผู้ใช้งานสามารถกดไอคอน    ด้านบนได้ 

จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นข้อความเพ่ือยืนยันการยืมขวด/เบิกสาร ดังรูปที่ 3-8 ผู้ใช้งานสามารถ

กด “ยืนยัน” หรือ “ยกเลิก” ค าสั่งได้ เมื่อกดยืนยันแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความเพ่ือ

ยืนยันอีกครั้งว่าท าการบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ผู้ใช้งานกด “ตกลง” 
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รูปที่ 3-7 การเพ่ิมข้อมูลเพ่ือโอนขวด 

 

รูปที่ 3-8 การยืนยันการโอนขวด 

3.1.3 กำรเตรียมข้อมูลเพื่อจัดซื้อสำรเคมี 

ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลรายชื่อ “สารเคมี”, “ผู้ผลิต” และ “ผู้ขาย” จากในโปรแกรมมาใช้
ในการวางแผนการจัดซื้อได้เลย โดยคลิกที่ค าว่า “ข้อมูลระบบ” โปรแกรมจะปรากฎ “สารเคมี”, “ผู้ผลิต” 
และ “ผู้ขาย” ตามล าดับ ดังรูปที่ 3-9 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รูปที่ 3-9 การเลือกข้อมูลระบบ 
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ข้อมูลสำรเคมี 

เป็นฐานข้อมูลเพ่ือค้นหาข้อมูลของสารเคมี นอกจากผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายชื่อเพ่ือ
เป็นข้อมูลการจัดซื้อแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถดูข้อมูลอ่ืนๆ ของสารเคมีที่น่าสนใจ เช่น synonym CAS 
number รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ได้แก่ UN Class และ GHS อีกด้วย เมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนู “ข้อมูล
ระบบ” ตามด้วย “สารเคมี” โปรแกรมจะแสดงรายชื่อสารเคมี CAS number ชื่อผู้ผลิต Catalogue 
number สถานะ ชนิดสาร ชื่อผู้เพ่ิมและวันที่เพ่ิมสารเท่านั้น ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
ของสารเคมี ผู้ใช้งานสามารถติ๊กถูกที่ช่องว่างด้านหน้าชื่อสารเคมีที่ต้องการ ข้อมูลแหล่งอ้างอิง Synonym UN 
Class และ GHS Classification จะปรากฎด้านล่างรายการสารเคมี ดังรูปที่ 3-10 

 

รูปที่ 3-10 ข้อมูลสารเคมีในฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

ข้อมูลผู้ผลิต 

ข้อมูลของผู้ผลิต ประกอบด้วย ชื่อและเว็บไซต์ผู้ผลิต ผู้ใช้งานสามารถท าให้โปรแกรมแสดง
รายชื่อเรียงตามล าดับอักษร โดยกดที่ค าว่า “ชื่อ” ด้านบนและค้นหาชื่อและเว็บไซต์ผู้ผลิตที่ต้องการในช่อง
ค้นหา ดังแสดงในรูปที่ 3-11 
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รูปที่ 3-11 ข้อมูลผู้ผลิตในฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

ข้อมูลผู้ขำย 

ข้อมูลผู้ขายประกอบด้วย ชื่อผู้ขาย เบอร์ติดต่อ และเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถท าให้
โปรแกรมแสดงรายชื่อเรียงตามล าดับตัวอักษรได้โดยกดที่ค าว่า “ชื่อ” ด้านบนและสามารถค้นหาชื่อผู้ขายที่
ต้องการในช่องค้นหา โดยมีตัวอย่างแสดงในรูปที่ 3-12 

 

รูปที่ 3-12 ข้อมูลผู้ขายในฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

  

3.2 กำรลงทะเบียนขวดสำรเคมีและถังแก๊ส 

 หัวข้อการลงทะเบียนขวดสารเคมีและถังแก๊สนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลขวดสารเคมีและถังแก๊ส

เข้าสู่โปรแกรม และการพิมพ์รหัสขวด (บาร์โค้ด) เพ่ือติดที่ขวดสารเคมีและถังแก๊ส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1   กำรเพิ่มข้อมูลขวดสำรเคมีเข้ำสู่โปรแกรมฯ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู “เพ่ิมขวดสารเคมี” ดังรูปที่ 3-13 
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รูปที่ 3-13 เลือกเมนู “เพ่ิมขวด” 

2. เลือกคลังสารเคมีของขวดสารเคมีที่ต้องการบันทึก (หากดูแลมากกว่า 1 คลัง) และเลือก
แหล่งเงินทุนที่ซื้อขวดสารเคมีนั้นๆ ในหัวข้อ “ข้อมูลการจัดซื้อ” ดังรูปที่ 3-14 

 

รูปที่ 3-14 เลือกคลังสารเคมีและแหล่งเงินทุนส าหรับ “เพ่ิมขวดสารเคมี” 

3. เลือกผู้ขาย โดยคลิกตรงช่องที่เขียนว่า “โปรดระบุ” จากนั้นพิมพ์ชื่อผู้ขายที่ต้องการ 
โปรแกรมจะท าการค้นหาชื่อผู้ขายที่ใกล้เคียงกันและแสดงผลลัพธ์ที่ด้านล่าง ผู้ใช้งาน
สามารถเลื่อนดูรายชื่อและคลิกเลือกชื่อผู้ขายที่ต้องการได้ ดังแสดงในรูปที่ 3-15 ในกรณี
ที่ไม่ทราบชื่อผู้ขาย สามารถพิมพ์ค าว่า “ไม่ทราบผู้ขาย” ลงไปแทนได ้

  

รปูท่ี 3-15 การเลือกชื่อผู้ขาย 

 1 
 2 
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 หมายเหตุ  ในกรณีที่ไม่มีชื่อผู้ขายที่ต้องการในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมชื่อผู้ขาย
ใหม่เข้าฐานข้อมูลเองได้ โดยคลิกที่ไอคอน  โปรแกรมจะให้ผู้ใช้งานกรอก
รายละเอียดที่ปรากฏในรูปที่ 3-16 ได้แก่ ชื่อผู้ขาย เว็บไซต์ของผู้ขาย และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ขาย จากนั้นกดค าว่า “บันทึกข้อมูล” ชื่อผู้ขายใหม่นี้จะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลและ
ขึ้นในช่องว่างส าหรับการเพิ่มขวดโดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 3-16 การเพ่ิมชื่อผู้ขายเข้าฐานข้อมูล 

4. หลังจากกรอกชื่อผู้ขายแล้ว จึงท าการกรอกรหัสโครงการ เลขที่ใบแจ้งหนี้ และจ านวน
ภาษี แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในการบันทึกข้อมูลสารเคมี 

5. หลังจากกดค าว่า “ยืนยัน” ข้อมูลที่กรอกไปแล้วในหัวข้อ “ข้อมูลการจัดซื้อ” จะ
เปลี่ยนเป็นตัวสีเทาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ และมีข้อมูลอีกสองส่วนได้แก่ “ข้อมูลสารเคมี” 
และ “สถานที่เก็บขวด” มาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 3-17 
หมายเหตุ การกรอกข้อมูลสารเคมี หากผู้ใช้งานไม่แน่ใจรายละเอียดของสารเคมีและการ
อ่านข้อมูลจากฉลากขวดสารเคมี ผู้ใช้งานสามารถดูตัวอย่างได้จากภาคผนวก ก 

6. ในส่วนของการกรอก “ข้อมูลสารเคมี” ผู้ใช้งานต้องกรอก ชื่อสารเคมี ซึ่งในช่องที่ให้
ค้นหาชื่อสารเคมีนี้ แนะน าให้ผู้ใช้งานค้นหาโดยใช้ CAS number ของสารเคมีก่อน หาก
ไม่พบ ลองกรอก Catalogue number สุดท้ายหากยังไม่เจอสารเคมีที่ท่านต้องการ จึง
ลองท าการค้นหาด้วยชื่อสารเคมีอีกครั้ง จากนั้นเมื่อระบุชื่อสารเคมีแล้วให้กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ผลิต ขนาดบรรจุ หน่วยของภาชนะบรรจุ ราคาที่ซื้อมาโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เกรด/ความเข้มข้นของสาร และวันหมดอายุ (ถ้ามี) ดังแสดงในรูป 3 -18 หากผู้ใช้งาน
ต้องการกรอกรายละเอียดอ่ืนๆ ของสารเคมี สามารถกรอกในช่องหมายเหตุได้ ทั้งนี้การ
กรอกชื่อสารเคมีและชื่อผู้ผลิตนั้น วิธีการกรอกเป็นเช่นเดียวกับการกรอกชื่อผู้ขายในข้อ 
3  หากไม่มีชื่อสารเคมีหรือชื่อผู้ผลิตที่ต้องการในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมชื่อที่
ต้องการลงในฐานข้อมูลได้เช่นเดียวกัน   
หมายเหตุ   
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-   การเพ่ิมชื่อสารเคมีใหม่เข้าฐานข้อมูลนั้นให้ ผู้ใช้งานคลิกที่ไอคอน และ
กรอกข้อมูลที่ปรากฏในรูปที่ 3-19 (ก) ได้แก่ ชื่อสารเคมีและสถานะของสารเคมี หาก
เป็นสารเคมีที่มี CAS number ให้ผู้ ใช้งานเลือกที่ช่อง “CAS” และกรอกเลข CAS 
number ลงไป หากเป็นสารเคมีที่ไม่มี CAS number ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ช่อง “ไม่มี 
CAS” จากนั้นระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตและ Catalog number ชนิด ประเภท สารเคมีลงไป 
จากนั้นคลิกค าว่า “บันทึกข้อมูล” 

 -   เมื่อคลิกที่ไอคอน แล้ว ระบบจะท าการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานท าการเพ่ิม
สารใหม่เข้าระบบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ หากนานกว่า 24 ชั่วโมง โปรแกรมจะแสดง
ค าแนะน าในการเพ่ิมชื่อสารเคมีใหม่เข้าฐานข้อมูล ดังรูปที่ 3-20 ทั้งนี้เพื่อควำมถูกต้อง
ของข้อมูลสำรเคมี จ ำเป็นต้องให้ผู้ใช้งำนปฏิบัติตำมขั้นตอนเหล่ำนี้อย่ำงเคร่งครัด 
เมื่อผู้ใช้งานอ่านเสร็จแล้ว คลิกค าว่าตกลงที่ด้านล่างของหน้าต่าง (รายละเอียดของ
ขั้นตอนที่แสดงนี้ อยู่ในภาคผนวก ข) 

 -   การเพ่ิมชื่อผู้ผลิตใหม่เข้าฐานข้อมูลให้ ผู้ใช้งานคลิกที่ไอคอน  และกรอก
ข้อมูลที่ปรากฏในรูปที่ 3-19 (ข) ได้แก่ ชื่อผู้ผลิตและเว็บไซต์ของผู้ผลิต จากนั้นคลิกค า
ว่า “บันทึกข้อมูล” 
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รูปที่ 3-17 หัวข้อ “ข้อมูลสารเคมี” และ “สถานที่เก็บขวด” ส าหรับการเพิ่มขวดสารเคมี 

 

รปูท่ี 3-18 การกรอก “ข้อมูลสารเคมี” 
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รูปที่ 3-19 การเพ่ิมข้อมูล (ก) ชื่อสารเคมีใหม่ และ (ข) ชื่อผู้ผลิตใหม่ เข้าฐานข้อมูล 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 3-20 บทความแนะน าการเพิ่มชื่อสารเคมีใหม่เข้าฐานข้อมูล 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   22 
 

7. ในส่วนของการกรอก “สถานที่เก็บขวด” ผู้ใช้งานต้องกรอกชื่ออาคาร และชื่อห้อง ดัง
แสดงในรูปที่ 3-21 หากต้องการระบุต าแหน่งการจัดเก็บที่ชัดเจน ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม
ข้อมูล ตู้ ชั้นวางในตู้ ช่องบนชั้น ได้ตามระบบการจัดเก็บของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
หมายเหตุ ชื่ออาคารและชื่อห้องที่ปรากฏให้เลือกนั้น คืออาคารกับห้องที่ผู้ใช้งานได้
ลงทะเบียนในโปรแกรมผ่านทางใบสมัครเท่านั้น ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ หากต้องการเพิ่มชื่ออาคารกับห้องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขวดสารเคมีเพ่ิมเติม 

 

รูปที่ 3-21 การกรอก “สถานที่เก็บขวด” 

8. ส่วนสุดท้ายจะเป็นการกรอก “รหัสขวด” ผู้ใช้งานสามารถกรอกเลขรหัสขวดที่ท่านพิมพ์
รหัสขวด(บาร์โค้ด) และน าไปติดขวดแล้ว ลงไปในช่องว่าง “รหัสขวด” และกดปุ่ม 

 ได้เลย ดังแสดงในรูปที่ 3-22 หรือหากผู้ใช้งานยังไม่ได้พิมพ์รหัสขวด และไม่
แน่ใจว่ารหัสขวดที่ยังไม่ถูกใช้งานคือรหัสอะไร ผู้ใช้งานสามารถขอให้โปรแกรมใส่รหัส

ขวดอัตโนมัติได้ โดยการกดปุ่ม  รหัสขวดจะถูกรันโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูป 3-
23 จากนั้น ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันการบันทึก

ข้อมูลได้ โดยกดไปที่  หากพบข้อมูลพลาดให้ติ๊กเลือกหน้ารหัสขวด 
แล้วกดปุ่ม “ลบข้อมูล” ดังรูป 3-24 แต่หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม  เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 
  

 

            รูปที่ 3-22 การกรอก “รหัสขวด” 
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รูปที่ 3-23 การรัด “รหัสขวด” แบบอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 3-24 การตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล 

 หมายเหตุ   

- หากผู้ใช้งานต้องการเพ่ิมขวดสารเคมีอ่ืนๆ ต่อ สามารถคลิกท่ี   
ด้านขวามือได้เลย 
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- กรณีผู้ใช้งานต้องการเพ่ิมขวดมากกว่า 1 ขวด และมีข้อมูลรายละเอียดทุกอย่าง

ของสารเหมือนกันทุกขวด ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม  และใส่จ านวน
ขวดสารเคมีท่ีต้องการเพ่ิมได้ตั้งแต่ 1- 20 ขวด ดังรูปที่ 3-25 (ก)  จากนั้นกด OK 
โปรแกรมจะรันรหัสขวดให้อัตโนมัติ ดังรูปที่ 3-25 (ข)  และเมื่อตรวจสอบข้อมูล

เรียบร้อยให้ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม   
 

   

 

รูปที่ 3-25 การเพ่ิมข้อมูลขวดรอบเดียว หลายขวด 
 

9. เมื่อกดปุ่ม แล้ว โปรแกรมจะให้ท าการยืนยันการเพ่ิมขวดสารเคมี 
ผู้ใช้งานสามารถกด “ตกลง” ข้อความการ “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” ก็จะปรากฎขึ้น ดัง
รูปที่ 3-26 แสดงผลของการเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นโปรแกรมจะพาเข้าสู่หน้า 
“ค้นหา&จัดการข้อมูลขวด” ผู้ใช้งานจะเห็นรหัสขวดสารเคมีที่เพ่ิงบันทึกลงโปรแกรม 

(ก) 

(ข) 
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ดังรูปที่ 3-27 หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกข้อมูลสารเคมีขวดอ่ืนๆ ต่อ สามารถท าได้

โดยการคลิกปุ่ม  ที่มุมขวาบนได้  

 

 
 

รูปที่ 3-26 ยืนยันการเพ่ิมข้อมูลขวดสารเคมี 
 

 
 

รูปที่ 3-27 หน้า ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลสารเคมี 
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3.2.2 กำรพิมพ์รหัสขวด (บำร์โค้ด) มีขั้นตอนดังนี้ 

1. จากรูปที่ 3-28 คลิกท่ีเมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู “พิมพ์รหัสขวด”  

 

รูปที่ 3-28 เลือกเมนู “พิมพ์รหัสขวด” 

 

รูปที่ 3-29 การกรอกข้อมูลเพ่ือพิมพ์รหัสขวด 

2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่อไปนี้ 
2.1 ช่อง “คลังสารเคมี” ให้ระบุคลังสารเคมีที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะน าขวดสารเคมีนี้ไป
เก็บและพิมพ์รหัสขวด ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรระบุชื่อคลังให้ถูกต้อง เนื่องจากคลังสารเคมีแต่
ละคลังจะมีรหัสคลัง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรหัสขวด) ที่แตกต่างกัน 

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าใช้งานคลังสารเคมีได้เพียงคลังเดียว โปรแกรมฯ จะ
ระบุคลังสารเคมีให้โดยอัตโนมัติ 

2.2 ช่อง “ปี พ.ศ.” ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ท าการบันทึกข้อมูล 

 1 

 2 
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2.3 ช่อง “เลขเริ่มต้น” เป็นเลขแสดงล าดับที่ของขวดสารเคมีที่ก าลังจะบันทึกข้อมูล 
หากผู้ใช้งานเพ่ิงท าการเปิดคลังสารเคมีใหม่ และบันทึกขวดสารเคมีนี้เป็นขวดแรก
ของคลังสารเคมี ให้ระบุเลขเริ่มต้นนี้คือเลข “1” 
หมายเหตุ หากผู้ใช้งานมีขวดสารเคมีในคลังสารเคมีอยู่แล้ว 10 ขวด ให้ผู้ใช้งานระบุ
เลขเริ่มต้นนี้คือเลข “11” ซึ่งเป็นเลขขวดถัดไปที่จะเพ่ิมเข้ามาในคลังสารเคมีของ
โปรแกรมฯ 

2.4 ช่อง “จ านวนรหัสขวด” ให้ระบุจ านวนรหัสขวดที่ต้องการพิมพ์ ผู้ใช้งานสามารถ
พิมพ์รหัสขวดได้จ านวนมากในคราวเดียวเพ่ือติดบนขวดหลายขวด 

2.5 ช่อง “ความยาวรหัสขวด” ผู้ใช้งานสามารถระบุความยาวของได้ตั้งแต่ 14-20 หลัก 
2.6 ช่อง “ก าหนดขนาดและรูปแบบ Barcode” โปรแกรมฯ มีการออกแบบขนาดและ

รูปแบบ Barcode (รหัสขวด) 3 ขนาด ดังตัวเลือกต่อไปนี้ 
1) ขนาดเล็ก 3.5×1.5 cm 
2) ขนาดกลาง 4.0×2.0 cm 
3) ขนาดใหญ่ 7.5×3 cm 

2.7 ช่อง “รูปแบบ Barcode” ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบ Barcode (รหัสขวด) 2 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
1) 1D Barcode 

  
 

2) 2D Barcode 

 
2.8 ช่อง “จ านวนแถว” และ “จ านวนคอลัมน์” คือการก าหนดจ านวนแถว/คอลัมน์ของ

รหัสขวด (บาร์โค้ด) ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ  
2.9 ช่อง “การออกแบบหน้ากระดาษ (Page Layout)” ผู้ใช้งานสามารถก าหนดขนาด

ของกระดาษได้ โดยดังตัวเลือกต่อไปนี้ 
1) ขนาดกระดาษ (Page Size)  

1.1) ความกว้าง (cm)  
1.2) ความยาว (cm) 
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Page Size: 1.1) 

Pag

e 

Siz

e: 

1.2 

 

Margin: 2.1) 

 

Margin: 2.4) 

 

 

 

Ma

rgin

: 

2.2) 

 

 

Ma

rgin

: 

2.3) 

 

 

 

Padding: 3.1) 

Padding: 3.4) 

Padding:  
3.3) Padding: 

3.2) 

2) ขนาดขอบกระดาษ (Margin) 
2.1) บน (cm)  
2.2) ซ้าย (cm)  
2.3) ขวา (cm)  
2.4) ล่าง (cm) 

3) ขนาดขอบ Barcode (Padding) 
3.1) บน (cm)  
3.2) ซ้าย (cm)  
3.3) ขวา (cm)  
3.4) ล่าง (cm) 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดค าว่า “ยืนยัน” ที่ด้านล่าง 
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4. โปรแกรมจะสร้างไฟล์  Barcode.pdf ขึ้นมา ดังรูปที่ 3-30 (ก) ให้ผู้ใช้งานบันทึกลงไปใน
คอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้งานเปิดไฟล์นี้ ผู้ใช้งานจะพบว่ามีรหัสขวดตามจ านวนที่ระบุดังรูปที่ 
3-30 (ข) จากนั้น ผู้ใช้งานสามารถตัดรหัสขวดเหล่านี้ไปติดที่ข้างขวดสารเคมีและถังแก๊ส
ที่ต้องการได ้

 

 

รูปที่ 3-30 (ก) ไฟล์ Barcode.pdf และ (ข) รูปรหัสขวดที่ได้จากการพิมพ์รหัสขวด 

 

รูปที่ 3-31 การก าหนดความหมายของรหัสขวด (บาร์โค้ด) 

(ก) 

(ข) 
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3.3 กำรอัพโหลดและจัดกำรเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) 

 เอกสาร SDS เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็น
อันตราย การใช้งาน การเก็บรักษา การขนส่ง การก าจัด และการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
สารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ห้องปฏิบัติการจึงจ าเป็นต้องเก็บเอกสาร SDS ของสารเคมีแต่ละ
ชนิดในรูปแบบต่างๆ 

 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง การอัพโหลดและจัดการเอกสาร SDS ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคไฟล์เข้าสู่คลัง
สารเคมี เพื่อให้เอกสาร SDS แนบกับข้อมูลขวดสารเคมีแต่ละขวด มีวิธีการ 2 วิธี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.3.1 กำรอัพโหลดเอกสำร SDS ด้วย เมนู “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด”  

ในเมนู “ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด” (แสดงในหัวข้อ 3.4 หัวข้อย่อยการจัดการข้อมูลขวด

สารเคมี) ให้ผู้ใช้งานติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารหัสขวดสารเคมีที่ต้องการแนบเอกสาร จากนั้นโปรแกรมฯ จะ

ปรากฏแถบค าสั่งด้านบน ให้คลิกที่ “ค าสั่งอ่ืน” แล้วไปที่ “เพ่ิมเอกสาร SDS” ดังแสดงในรูปที่ 3-32 (ก) 

จากนั้นโปรแกรมฯ จะแสดงกล่อง “เพ่ิมเอกสาร SDS” ดังรูปที่ 3-32 (ข) จากนั้นกดปุ่ม   เลือก

ไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้าโปรแกรม ดังรูปที่ 3-33 (ก) หรือกรณีที่ผู้ใช้งานดูแลหลายคลังและมีการอัพโหลดเอกสาร 

SDS แล้ว สามารถดึงไฟล์เอกสาร SDS จากคลังอ่ืนมาใช้ได้เลย โดยกดปุ่ม  จะปรากฎ

ดังรูปที่ 3-33 (ข) จากนั้นคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด“บันทึกข้อมูล” โปรแกรมฯ จะแนบไฟล์เอกสาร 

SDS ดังกล่าวไปกับข้อมูลขวดสารเคมีนั้น ข้อมูลขวดไหนที่มีเอกสาร SDS เรียบร้อยแล้วจะปรากฎสัญลักษณ์ 

 ดังรูปที่ 3-34 (ก) 

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานด าเนินการแนบเอกสาร SDS เข้ามาในโปรแกรมฯ ภายในวันเดียวกัน

กับการเพิ่มข้อมูลขวดสาร เอกสาร  SDS ที่อัพโหลดเข้าสู่โปรแกรมแล้วเพียวครั้งเดียวจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูล

ขวดสารเคมีท้ังหมดที่มีชื่อสารเคมี ผู้ผลิต เกรด ความเข้มข้นที่เหมือนกัน ดังรูปที่ 3-34 (ข) 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   31 
 

 
 

  
 

รูปที่ 3-32 การเพ่ิมเอกสาร SDS กับ เมนู ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด 
 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 3-33 การกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร SDS 

 

 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 3-34 การเชื่อมโยงข้อมูลขวด กับ เอกสาร SDS  
 

3.3.2   กำรอัพโหลดเอกสำร SDS ด้วย เมนู “จัดกำรเอกสำร SDS” 

การเข้าใช้งานด้วยเมนูนี้จะสามารถจัดการเอกสาร SDS ได้ทั้งอัพโหลด เปลี่ยนแปลง และลบ
เอกสารออกจากโปรแกรม โดยเข้าที่เมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู “จัดการเอกสาร SDS” ตามล าดับจะ
ปรากฏหน้าของโปรแกรมตามรูปที่ 3-35 จากหน้านี้ ผู้ใช้งานเลือกชื่อคลังสารเคมีของตัวท่านเองและกดค าว่า 
“ยืนยัน” จะปรากฏหน้าถัดไปดังรูปที่ 3-36 

 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 3-35 หน้า “จัดการเอกสาร SDS” 

  

รูปที่ 3-36 การเพ่ิมข้อมูลเอกสาร SDS 

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม ด้านบนขวาของรูปที่ 3-36 จะปรากฏหน้าต่างให้

กรอกข้อมูลดังรูปที่ 3-37 โดยการกรอกชื่อสารเคมี ผู้ผลิต เกรด/ความเข้มข้น (ต้องตรงกับข้อมูลขวดสารที่จะ

แนบเอกสาร) และกดปุ่ม  เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้าโปรแกรมดังรูปที่ 3-38 
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รูปที่ 3-37 หน้าเพ่ิมข้อมูลส าหรับการจัดการเอกสาร SDS 

 

รูปที่ 3-38 การกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ SDS 

เมื่อเลือกเอกสารและกดอัพโหลดเอกสารแล้ว ชื่อเอกสารและขนาดไฟล์จะปรากฏที่ช่อง

เอกสาร SDS โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกไอคอน  เอกสารจะถูกบันทึกและชื่อสารเคมี

ที่เพ่ิงท าการแนบเอกสาร SDS จะปรากฏบนตารางแรกดังรูปที่ 3-39 
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รูปที่ 3-39 สารเคมีที่มีการแนบเอกสาร SDS 

จากรูปที่ 3-39 สารเคมี “Methanol” มีการแนบเอกสาร SDS แล้ว จากนั้นผู้ใช้งานสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าว เชื่อมโยงกับข้อมูลขวดสารเคมีแต่ละขวดเข้าด้วยกัน โดยใช้รหัสขวดสารในการเชื่อมโยง ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อสารเคมีมีแนบเอกสาร SDS แล้ว (ตรวจสอบให้ชื่อสารเคมี 

ความเข้มเข้น (เกรด/ความเข้มข้น) และชื่อผู้ผลิต ตรงกับ ข้อมูลขวดสำรเคมีที่ต้องการ

เชื่อมโยงข้อมูล) 

2. กรอกรหัสขวดสารเคมีลงในช่อง   ดังรูปที่ 3-40 จากนั้น

คลิกปุ่ม  รหัสขวดจะเข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง ดังรูปที่ 3-41 ถือ

เป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมโยง SDS 

 

รูปที่ 3-40 กรอกรหัสขวดเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับ SDS 
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รูปที่ 3-41 ขวดสารเคมีที่มีการเชื่อมโยงกับเอกสาร SDS 

หมายเหตุ หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนหรือลบเอกสำรออกจากโปรแกรม สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. เข้าไปที่เมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู “จัดการเอกสาร SDS”  

2. คลิกเลือกช่องว่างหน้า “ชื่อสารเคมี” จากนั้นกดปุ่ม  และกดตกลง 

ดังรูปที่ 3-42 หากต้องการลบเอกสารไฟล์เอกสาร SDS จะถูกน าออกจาก

โปรแกรม แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารให้กดปุ่ม  และอัพ

โหลดเอกสารใหม่ได้เลย 

 

 

รูปที่ 3-42 ยืนยันการลบเอกสาร 
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3.4   กำรจัดกำรข้อมูลขวดสำรเคมี 

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลขวดสารเคมี การตัดขวด การปรับ

ปริมาณสารเคมี (เช็คสต๊อก) การยืมขวด/เบิกสาร และการบริจาคสารเคมี แต่ก่อนจะเข้าสู่วิธีการต่างๆ จะ

อธิบายถึงการเข้าใช้งานและองค์ประกอบของเมนู “ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด” ก่อน 

3.4.1  กำรเข้ำใช้งำนและองค์ประกอบของเมนู “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” 

สามารถเข้าใช้งานได้ โดยคลิกไปที่เมนู “คลังสารเคมี” แล้วไปที่ “ค้นหา&จัดการข้อมูลขวด” 

หรือคลิกไอคอน  ที่เมนูลัด จะปรากฏหน้าของโปรแกรมตามรูปที่ 3-43 

 

รูปที่ 3-43 หน้า “ค้นหา&จัดการข้อมูลขวด” 

 

3. ค าสั่ง 
4. หัวข้อตาราง 2. สถานะ 1. เลือก 5. ค้นหา 

6. เพิ่มข้อมูลขวด 
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 องค์ประกอบของหน้าเมนู “ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด” มีดังนี้     

1. เลือก 
ติ๊กท่ีช่องว่างสี่เหลี่ยม หากต้องการท ารายการส าหรับขวดสารเคมีนั้นๆ 

2. สถานะ 
สถานะปัจจุบันของขวดสารเคมีแต่ละรายการ  

  หมายถึง ขวดสารเคมีที่เพ่ิงบันทึกเข้าโปรแกรม (เพ่ิมขวด) 
 หมายถึง ขวดสารเคมีที่ถูกโอนเข้าสู่คลังสารเคมี 
  หมายถึง ขวดสารเคมีที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนข้อมูล 
  หมายถึง มีผู้ยืมสารเคมีรายการนั้นไป 
  หมายถึง ผู้ยืมคืนขวดสารเคมีรายการนั้นเข้าสู่คลังแล้ว 
 หมายถึง ขวดสารเคมีที่ถูกระบุสถานะว่าใช้หมดแล้ว (ตัดขวด) 

3. ค าสั่ง 
เมื่อสารเคมีรายการใดมีการติ๊กท่ีช่องว่าง แถบค าสั่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นให้สามารถใช้
งานได้ ประกอบด้วย 
- ประวัติขวด 

เมื่อผู้ใช้งานติ๊กที่ช่องว่างหน้ารายการสารเคมีที่ต้องแล้วกดค าว่า “ประวัติขวด” จะ
ปรากฏประวัติ การใช้ งานขวดนั้ นๆ ตั้ งแต่ เริ่มบั นทึ กเข้ าโปรแกรมจนถึ ง
สถานะปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 3-44 ผู้ใช้งานสามารถกลับไปที่หน้า “ค้นหา&
จัดการข้อมูลขวด” ก่อนหน้านี้ได้โดยคลิกที่ค าว่า “รายการขวดสารเคมี” 
 

 
รูปที่ 3-44 ประวัติขวด 

- แก้ไขข้อมูลขวด 
เมื่อผู้ใช้งานติ๊กท่ีช่องว่างหน้ารายการสารเคมีที่ต้องแล้วกดค าว่า “แก้ไขข้อมูลขวด” 
จะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลสารเคมีนั้นทั้งหมด (เช่นเดียวกับการเพิ่มข้อมูลขวด) 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลขวดสารเคมีให้ถูกต้องตามที่ต้องการ โดยการแก้ไขข้อมูล
ขวดนั้น แสดงในหัวข้อ 3.4.2 การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลขวดสารเคมี 
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- ตัดขวด 
เมื่อผู้ใช้งานใช้สารเคมีหรือถังแก๊สนั้นๆ หมดแล้ว สามารถระบุสถานะในโปรแกรมว่า
เป็นขวดสารเคมี/ถังแก๊ส ที่หมดแล้วที่เมนู “ตัดขวด” โดยรายละเอียดการใช้งาน
แสดงในหัวข้อ 3.4.3 การตัดขวด 

- ค าสั่งอ่ืน ประกอบด้วย 2 ค าสั่ง ดังนี้ 
1. บริจาคสารเคมี รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.4.6 การบริจาคสารเคมี 
2. เพ่ิมเอกสาร SDS จะแสดงในหัวข้อ 3.3.1 การอัพโหลดเอกสาร SDS ด้วย เมนู 

“ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด” 
4. หัวข้อตาราง 

จากที่แสดงในรูปที่ 3-43 จะเห็นว่าข้อมูลของขวดสารเคมีเรียงตามการเปลี่ยนแปลง
ล่าสุด (หัวข้อตารางที่เขียนว่า “เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ” เป็นตัวอักษรสีด าเข้ม) ผู้ใช้งาน
สามารถเรียงข้อมูลในตารางนี้ได้ใหม่โดยกดที่หัวตารางที่ต้องการให้เรียงตามข้อมูลใน
คอลัมน์นั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานต้องการให้เรียงข้อมูลตามชื่อสารเคมี ให้ผู้ใช้งาน
คลิกที่ค าว่า “ชื่อสารเคมี (CAS No. หรือ Catalogue No.)” หนึ่งครั้ง ข้อมูลจะเรียง
ตามชื่อตัวอักษร ดังแสดงในรูปที่ 3-45 หากต้องการให้เรียงจากตัวอักษรหลังสุดขึ้นก่อน 
ให้คลิกท่ีค าว่า “ชื่อสารเคมี (CAS No. หรือ Catalogue No.)” อีกหนึ่งครั้ง การเลือกให้
เรียงตามหัวข้อตารางอ่ืนๆ ก็ท าเช่นเดียวกัน 

 
รูปที่ 3-45 ผลลัพธ์จากการเรียงข้อมูลตามชื่อสารเคมี 
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5. ค้นหา 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการขวดสารเคมีท่ีต้องการด้วย ชื่อสารเคมี รหัสขวดหรือ CAS 
No. Catalogue No. ชื่อผู้จัดการข้อมูล โดยพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไปในช่อง “ค้นหา
ข้อมูล” 

6. เพ่ิมข้อมูลขวด 
ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายการขวดสารเคมีและถังแก๊สใหม่เข้าโปรแกรมได้โดยการคลิกที่
ปุ่มนี้ โดยมีรายละเอียดการใช้งานเมนู “เพ่ิมข้อมูลขวด” อยู่ในหัวข้อ 3.2.1 “การเพ่ิม
ข้อมูลขวดสารเคมีเข้าสู่โปรแกรม” 

3.4.2 กำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลขวดสำรเคมี 

                    เมื่อเข้าสู่หน้า “ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด” ดังกล่าวไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ

ติ๊กเลือกช่องว่างสี่เหลี่ยมหน้ารหัสขวดสารเคมีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล และกดปุ่ม  จะปรากฏ

รายละเอียดของขวดสารเคมีรายการที่เลือกท้ังหมด (ข้อมูลเดียวกับการเพ่ิมข้อมูลขวดสาร) แสดงดังรูปที่ 3-46 

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลขวดสารในหน้านี้ได้ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นการ

แก้ไขข้อมูลขวดสารเคม ี

 

รูปที่ 3-46 หน้าข้อมูลขวดสารเคมีท่ีสามารถแก้ไขได้ 
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หมำยเหตุ จากรูปที่ 3-46 จะเห็นว่าข้อมูล “ขนาดบรรจุ” และ “หน่วย” ผู้ใช้งานไม่สามรถ

ด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ หากข้อมูล 2 ส่วนนี้ผิดพลาด ผู้ใช้งานสามารถแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบเพ่ือ

ด าเนินการลบข้อมูลขวดออกจากระบบ จากนั้นผู้ใช้งานจะต้องเพ่ิมข้อมูลขวดที่ลบออกเข้าสู่โปรแกรรมใหม่อีก

ครั้ง 

3.4.3 กำรระบุสถำนะขวดสำรเคมีหรือถังแก๊สที่ใช้หมดแล้ว (กำรตัดขวด)  

ขวดสารเคมีหรือถังแก๊สที่ใช้หมดแล้ว ผู้ใช้งานต้องระบุสถานะในโปรแกรมว่าเป็นขวดสารเคมี

หรือถังแก็สที่หมดแล้ว ( ) โดยใช้เมนู “ตัดขวด” จากหน้า “ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด” จากนั้นท าการ

ค้นหาขวดสารเคมีหรือถังแก็ส หรือรหัสขวดที่ท่านต้องการระบุสถานะว่า “หมดแล้ว” โดยพิมพ์ รหัสขวดหรือ

ชื่อสารเคมี ลงในช่อง “ค้นหา” ดังตัวอย่างในรูปที่ 3-47 

 

 

 

รูปที่ 3-47 การค้นหาขวดสารเคมีด้วย (ก) รหัสขวดสารเคมี และ (ข) ชื่อสารเคมี  

เมื่อเจอขวดสารเคมีที่ต้องการแล้วให้ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการขวดสารเคมีที่
ต้องการ โปรแกรมจะขึ้นเมนูค าสั่งให้เลือกท่ีด้านบน ดังรูปที่ 3-48 จากนัน้ให้ผู้ใช้งานกดค าว่า “ตัดขวด”   

(ก) 

(ข) 
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จะปรากฏกล่องข้อความยืนยันการตัดขวด ดังรูปที่ 3-49 (ก) เมื่อกดค าว่า “ตกลง” จะมี
กล่องข้อความยืนยันว่าตัดขวดส าเร็จแล้ว 

 

รูปที่ 3-48 เลือกสารเคมีที่ต้องการเพื่อตัดขวด 

  

 

รูปที่ 3-49 การยืนยันการตัดขวด 

ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าใน “รายการขวดสารเคมี” ขวดสารเคมีที่เพ่ิงตัดไปจะยังปรากฎอยู่ 
ดังรูปที่ 3-50 (ก) ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าขวดสารเคมีรายการนั้น จะมีเมนูค าสั่งขึ้นมาให้ใช้
งานเพียงค าสั่งเดียวเท่านั้นคือ “ประวัติขวด” ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปดูประวัติของขวดสารเคมีที่ถูกตัด
ออกไปแล้วได้ ซึ่งจะปรากฏประวัติขึ้นมาดังรูปที่ 3-50 (ข) ว่าขวดสารเคมีรหัสดังกล่าวถูกเพ่ิมและตัดออกไป
เมื่อไหร่ (หากมีประวัติการใช้งานอื่นๆ ก็จะปรากฏในหน้านี้เช่นเดียวกัน) 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 3-50ประวัติขวดสารเคมีที่ถูกตัดขวดไปแล้ว 

3.4.4 กำรปรับปริมำณสำรเคมี หรือ “เช็คสต๊อก” 

เป็นการปรับปริมาณคงเหลือของขวดสารเคมีในคลังสารเคมีท าได้โดยกดเมนู “คลังสารเคมี” 

และ “เช็คสต๊อก” ตามล าดับ จะปรากฏหน้าของโปรแกรมตามรูปที่ 3-51 จากหน้านี้ ผู้ใช้งานเลือกชื่อคลัง

สารเคมีของตัวท่านเองและกดค าว่า “ยืนยัน” จะปรากฏหน้าถัดไปดังรูปที่ 3-52 ซึ่งแสดงรายการสารเคมี

ทั้งหมดในคลัง 

 

รูปที่ 3-51 หน้า “เช็คสต๊อก” 
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รูปที่ 3-52 รายการสารเคมีทั้งหมดในคลังสารเคมีส าหรับการเช็คสต๊อก 

 จากรูปที่ 3-52 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปริมาณคงเหลือของขวดสารเคมีที่ต้องการ หรือค้นหาเฉพาะ

สารเคมีที่ต้องการโดยการพิมพ์ชื่อสารเคมีหรือรหัสขวดลงไปในช่อง “ค้นหา” แล้วค่อยท าการแก้ไขปริมาณ

คงเหลือ ดังแสดงในรูปที่ 3-53 ส าหรับรายการที่มีการแก้ไขปริมาณคงเหลือ จะมีการติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม

ด้านหน้ารายการนั้นพร้อมกับเปลี่ยนสีพ้ืนหลังเป็นสีเขียวอ่อนโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 3-54 
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รูปที่ 3-53 การค้นหาสารเคมีที่ต้องการเพ่ือการเช็คสต๊อก 

 

รูปที่ 3-54 รายการสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณคงเหลือ 

 เมื่อเสร็จสิ้นการเช็คสต๊อกแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีค าว่า “บันทึกข้อมูล” ด้านบนซ้ายของตาราง ผู้ใช้งาน

สามารถเลื่อนไปแก้ไขปริมาณคงเหลือของสารเคมีที่ต้องการในหน้าอ่ืนๆ ได้ โดยคลิกเลือกหน้าที่ต้องการจาก 

 และเมื่อผู้ใช้งานท าการแก้ไขปริมาณของสารเคมีทุกรายการที่ต้องการแล้ว จึง
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กดไอคอน  ที่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรม เพ่ือสิ้นสุดการเช็คสต๊อก จากนั้น

โปรแกรมจะขึ้นข้อความเพ่ือยืนยันการเช็คสต๊อก ดังรูปที่ 3-55 ผู้ใช้งานสามารถกด “ตกลง” หรือ “ยกเลิก” 

ค าสั่งได้ เมื่อกดยืนยันแล้ว หากยังมีสารเคมีบางรายการไม่ถูกแก้ไขปริมาณคงเหลือ โปรแกรมจะท าการแจ้ง

เตือนอีกครั้ง ดังรูปที่ 3-56 หากผู้ใช้งานต้องการกลับไปเช็ค สต๊อกต่อ ให้กด “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปที่หน้า   

เช็คสต๊อกเหมือนเดิม หากผู้ใช้งานต้องการเสร็จสิ้นการเช็คสต๊อกแล้ว ให้กด “ตกลง” อีกครั้ง  

หมายเหตุ กรณีปรับปริมาณคงเหลือเท่ากับ 0 โปรแกรมจะด าเนินการ “ตัดขวด” ให้โดยอัตโนมัติ 

 

 

รูปที่ 3-55 การยืนยันการเช็คสต๊อก 

 

รูปที่ 3-56 การยืนยันการเช็คสต๊อกส าหรับสารเคมีบางรายการที่ไม่มีการแก้ไข 

3.4.5 กำร “ยืมขวด/เบิกสำร” และ “ประวัติกำรยืมขวด/คืนขวด” 

หากมีผู้ที่ต้องการยืมขวดสารเคมีออกไปใช้ (ยืมขวด) หรือแบ่งสารเคมีจากขวดสารเคมีออกมา
ใช้ (เบิกสาร) ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลการยืมขวดและเบิกสารลงในโปรแกรมได้ ผ่านเมนูนี้ ทั้งนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับกรณียืมขวดและเบิกสารแตกต่างกันเล็กน้อย กรุณาท าตามข้ันตอนจนถึงท้ายหัวข้อนี้ 
วิธีเข้าใช้งานเมนูนี้ท าได้โดยคลิกที่เมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู “ยืมขวด/เบิกสาร” ตามล าดับ จะปรากฏ
หน้าของโปรแกรมตามรูปที่ 3-57 
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รูปที่ 3-57 หน้า “ยืมขวด/เบิกสาร” 

ผู้ใช้งานต้องกรอกคลังสารเคมี ชื่ออาคารและชื่อห้องที่ผู้ยืมขวดจะน าสารเคมีขวดนี้ไปใช้/เก็บ 

รวมทั้งชื่อของผู้เบิกขวดด้วย การกรอกชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสารนั้น หากเป็นผู้ที่มีประวัติการยืมอยู่แล้ว ผู้ใช้งาน

สามารถพิมพ์ชื่อลงใช้ช่องว่างเพ่ือค้นหาชื่อและเลือกชื่อที่ต้องได้เลย หากเป็นผู้ที่ยังไม่มีประวัติการยืมขวด/ 

เบิกสารมาก่อน ผู้ใช้งานต้องเพ่ิมชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสารลงในโปรแกรม โดยคลิกท่ี จะปรากฏ

หน้าของโปรแกรมตามรูปที่ 3-58 

 

รูปที่ 3-58 การเพ่ิมชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสาร 

จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดค าว่า “บันทึกข้อมูล” และรอสักครู่เพ่ือให้โปรแกรมท า

การบันทึกข้อมูล เมื่อโปรแกรมบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสารที่เพ่ิงกรอกจะเข้าไปอยู่ในกล่อง “ชื่อ

ผู้ยืมขวด/เบิกสาร” โดยอัตโนมัติ จากนั้น ผู้ใช้งานสามารถกด “ยืนยัน” เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ตามรูปที่ 3-59
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จากนั้นให้ท าการกรอกรหัสขวดสารเคมีที่ต้องการยืมหรือเบิก และกดไอคอน   ข้อมูลของ

ขวดสารเคมีจะเข้าไปอยู่ในตารางดังรูปที่ 3-60 

- หากผู้ยืมขวด/เบิกสารรายนี้ต้องการท ารายการอ่ืนเพ่ิมเติม สามารถกรอกรหัสขวดลงใน

ช่อง “รหัสขวด (SCCM)” และคลิกไอคอน “ยืมขวด/เบิกสาร” ได้จนกว่าข้อมูลของทุก

ขวดจะเข้าไปอยู่ในตาราง 

- หากท ารายการใดผิดและต้องการลบออกจากตาราง ให้ผู้ใช้งานติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง

สี่เหลี่ยมด้านหน้าขวดที่ต้องการเลือก จะมีค าว่า “ลบข้อมูล” ปรากฏขึ้นด้านข้างไอคอน 

“ยืมขวด/เบิกสาร” ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพ่ือลบรายการนั้นออกจากการยืมขวดได้ 

- หากกรอกครบทุกรายการแล้วผู้ใช้งานสามารถกดไอคอน  

ด้านบนได้ จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นข้อความเพ่ือยืนยันการยืมขวด/เบิกสาร ดังรูปที่ 3-61 

ผู้ใช้งานสามารถกด “ตกลง” หรือ “ยกเลิก” ค าสั่งได้ เมื่อกดตกลงแล้ว โปรแกรมจะ

แสดงข้อความเพ่ือยืนยันอีกครั้งว่าท าการบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ผู้ใช้งานกด “ตกลง” 

 

รูปที่ 3-59 การกรอกข้อมูลขวดเพ่ิมยืมขวดหรือเบิกสาร 
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รูปที่ 3-60 การเพ่ิมข้อมูลขวดเพ่ือเบิกหรือยืม 

 

รูปที่ 3-61 ข้อความเพ่ือยืนยันการยืมขวด/เบิกสาร 

เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลการยืมขวด/เบิกสารแล้ว โปรแกรมจะพาผู้ใช้งานเข้ าไปยังหน้า 

“ประวัติการยืมขวด/คืนขวด” ทันที (ผู้ใช้งานสามารถเข้าเมนูนี้โดยตรงได้ โดยคลิกเมนู “คลังสารเคมี” และ

เลือกเมนู “ประวัติการยืมขวด/คืนขวด”) ดังรูปที่ 3-62 ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการขวดสารเคมีที่ต้องการ 

โดยกรอกข้อมูลที่ต้องการในช่อง “ค้นหา” และตรวจสอบรายละเอียดของรายการขวดสารเคมีที่ต้องการได้ 

โดยติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการที่ต้องการและกดปุ่ม  ด้านบน ตามรูปที่ 3-63 เมื่อ

ถึงข้ันตอนนี้ การปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 กรณ ี

1. การยืมขวด กรณีนี้ผู้ใช้งานโปรแกรมไม่จ าเป็นต้องบันทึกข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม เมื่อผู้ยืมขวดเอาขวด

สารเคมีมาคืน ให้ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้านี้อีกครั้ง (อาจคลิกที่เมนู “คลังสารเคมี” และเลือกเมนู 
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“ประวัติการยืมขวด/คืนขวด” ได้ และเลือกรายการขวดสารเคมีที่ต้องการ) จากนั้นติ๊ก

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ถู ก ใ น ช่ อ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม  จ ะ ป ร า ก ฏ ค า สั่ ง ม า ใ ห้ เ ลื อ ก  คื อ 

 ในกรณี ที่ ยั งมี สารเคมีอยู่  ให้ ผู้ ใช้ งานปรับ

ปริมาณคงเหลือให้เรียบร้อย กด “บันทึกข้อมูล” และกด “คืนขวด” ตามล าดับ โปรแกรมจะขึ้น

ข้อความยืนยันการคืนขวด ดังรูปที่ 3-64 ให้ผู้ใช้งานเลือก “ตกลง” หากสารเคมีนั้นถูกใช้จน

หมดแล้ว สามารถกด “ตัดขวด” ได้เลย 

2. การเบิกสาร กรณีนี้ให้ผู้ใช้งานนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม เพ่ือให้ค าสั่งปรากฏขึ้น ปรับ

ปริมาณคงเหลือ กด “บันทึกข้อมูล” ตามด้วย “คืนขวด” ทันท ี

 

 

รูปที่ 3-62 หน้า “ประวัติการยืมขวด/คืนขวด” 
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รูปที่ 3-63 ประวัติการยืมขวด/เบิกสาร 

 

รูปที่ 3-64 การยืนยันการคืนขวด 
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3.4.6 กำรบริจำคสำรเคมี 

เพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก าจัดสารเคมี โปรแกรม 
ChemTrack&WasteTrack 2016 ได้จัดท าเมนูสนับสนุนการบริจาคสารเคมี ส าหรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการใช้
สารเคมีและต้องการประกาศบริจาค โดยสามารถด าเนินผ่านโปรแกรมด้วยการเข้าไปที่เมนู “คลังสารเคมี” 
และคลิกที่ “ค้นหา&จัดการข้อมูลขวด” จากนั้นท าเครื่องหมายถูกด้านหน้ารายการขวดสารเคมีที่ต้องการ
บริจาค ดังรูป 3-65 จากนั้นเลือก “ค าสั่งอ่ืน” ตามด้วย “บริจาคสารเคมี” ดังรูป 3-66 จากนั้นกล่องข้อความ

ยืนยันการบริจาคสารเคมีจะปรากฎขึ้น ดังรูป 3-67 ให้ผู้ใช้งานคลิก “ตกลง” สัญญาลักษณ์  จะปรากฎ
ขึ้นหลังขวดสารเคมีที่ผู้ใช้งานประกาศบริจาค ซึ่งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานสารเคมีขวดดังกล่าวได้ จนกว่าจะมี
ผู้รับบริจาค 

หากมีผู้รับบริจาคติดต่อรับบริจาคขวดสารเคมีเข้ามา สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานต้องท า นอกจากยก
ขวดสารเคมีให้แล้ว คือ โอนข้อมูลขวด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและวิธีการใช้งานได้ในหัวข้อ 3.1.2 การรับ
บริจาคสารเคมี เรื่อง โอนข้อมูลขวด 
 

 

รูปที่ 3-65 เลือกขวดสารเคมีที่ต้องการเพ่ือบริจาค 
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รูปที่ 3-66 เลือก “ค าสั่งอื่น” และกด “บริจาคสารเคมี” 

 

 
 

รูปที่ 3-67 การยืนยันการบริจาค 
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บทที่ 4 

กำรจัดกำรของเสียสำรเคมี ด้วยโปรแกรม Chemtrack&Wastetrack 2016 

 การจัดการของเสียสารเคมีที่อธิบายในคู่มือเล่มนี้ เป็นการจัดการของเสียที่เป็นสารเคมีอันตรายภายใน

ห้องปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่า Lab waste ของเสียสารเคมีนี้สามารถเกิดได้จาก สารเคมีที่เหลือจากการใช้งาน

ทั้งที่เป็นสารเดี่ยว และสารผสม สารเคมีที่หมดอายุ  สารเคมีที่ไม่ทราบที่มา(unknown) รวมถึงสิ่งของที่

ปนเปื้อนสารคมีดังกล่าวที่มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการ  

 จาก Flow chart การจัดการของเสียสารเคมีด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 รูปที่ 

4-1 การจัดการของเสียสารเคมี จะเริ่มขั้นตอนที่ 6 คือ การจ าแนกประเภทของเสียฯ จากนั้นกรอกข้อมูลของ

เสียที่ต้องการส่งก าจัดเข้าสู่ระบบ การจัดการภาชนะใส่ของเสียที่เหมาะสม การติดฉลากของเสียที่ถูกต้อง  

และการส่งของเสียก าจัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย  

 

รูปที่ 4-1 Flow chart การจัดการของเสียสารเคมีด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 
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4.1 กำรจ ำแนกประเภทของเสียสำรเคมีตำมประเภทควำมเป็นอันตรำย 15 ประเภท 

การจัดการของเสียสารเคมีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะท าการจ าแนกประเภทชองเสียสารเคมี

ออกเป็น 15 ประเภท 

 ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปฏิกิริยากับน้ าหรืออากาศ ของ

เสียที่อาจมีการระเบิด (เช่น azide, peroxides) สารอินทรีย์ ของเสียที่ไม่ทราบที่มา ของเสียที่เป็นชีวพิษ 

และของเสียที่เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์ เป็นต้น 

 ประเภทที่  2 ของเสียที่ มี ไซยำไนด์  ( II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียที่มี ไซยาไนด์ เป็น

ส่วนประกอบเช่น โซเดียมไซยาไนด์ โปแตสเซียมไซยาไนด์หรือเป็นของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อน

ไซยาไนด์ หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบเช่น Ni(CN)42- เป็นต้น 

 ถ้ำผสมกับ ของเสียที่มีปรอท (IV : Mercury Waste) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special 

Waste) 

 ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีสำรออกซิไดซ์ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียที่มีสมบัติในการรับ

อิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนท าให้เกิดระเบิดได้ เช่น กรดไนตริก กรดเปอร์คลอริก 

กรดซัลฟูริกเข้มข้น ( > 60%) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต โซเดียมคลอเรต โซเดียมเปอร์ไอโอเดต และ

โซเดียมเปอร์ซัลเฟต 

 ถ้ำผสมกับ ของเสียที่มีสำรโครเมต (V : Chromate Waste) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียที่มีสำรโคร

เมต (V: Chromate Waste) 

 ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบ 

เช่น เมอร์คิวรี(II) คลอไรด์ อัลคิลเมอร์คิวรี เศษแก้วแตกจากเทอร์โมมิเตอร์ปรอท เป็นต้น 

 ถ้ำผสมกับ ของเสียที่ มีไซยำไนด์ ( II : Cyanide Waste) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิ เศษ ( I: 

Special Waste) 

 ประเภทที่ 5 ของเสียที่มีสำรโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียม(VI) เป็น

องค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิก ของเสียที่ได้จากการวิเคราะห์ Chemical Oxygen 

Demand (COD) [ถ้ำมีกำรใช้สำรปรอทร่วมด้วยให้จัดเป็นประเภทของเสียที่มีปรอท ( IV: Mercury 

Waste)] เป็นต้น 
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 ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียที่มีไอออนของโลหะ

หนักอ่ืนที่ไม่ใช่ปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี 

โคบอลต์ นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี 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) 

 ประเภทที่ 7 ของเสียที่เป็นกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดอ

นินทรีย์ ปนอยู่ในสารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริกเจือจาง กรดไฮโดรคลอริก Bradford’s solution = 

85% phosphoric acid + 95% ethanol 

 ประเภทที่ 8 ของเสียอัลคำไลน์ (VIII : Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 8 และมี

ด่างปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ แอมโมเนีย เป็นต้น 

 ประเภทที่ 9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทน้ ามัน

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากน้ ามัน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง

น้ ามันหล่อลื่น xylene solution เป็นต้น 

 ประเภทที่  10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสารเคมีที่ มี

ออกซิเจนอยู่ในโครงสร้างเช่น เอทิลแอซีเทต อะซิโทน เอสเทอร์ อัลกอฮอล์ คีโตน อีเทอร์ แอลดีไฮด์ เป็น

ต้น 

 ประเภทที่ 11 NPSContaining (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์

ที่ มี ส่ วนป ระกอบของไน โตรเจน  ฟอสฟอรัส  ซั ล เฟอร์  เช่ น  สารเคมีที่ มี ส่ วนป ระกอบของ 

Dimethylformamide (DMF), Dimethylsulfoxide (DMSO) อะซิโตไนไตรล์ เอมีน เอไมด์ 

 ถ้ำผสมกับ Halogenated (XII : Halogenated) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ ( I: Special 

Waste) 
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 ประเภทที่ 12 Halogenated (XII : Halogenated) หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบอินทรีย์ของธาตุ 

ฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเททระคลอไรด์ (CCl4) ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCl3),  

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

C8H4BrClNO4P.2Na, phenol chloroform extraction 

 ถ้ำผสมกับ NPS Containing (XI : NPS Containing) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special 

Waste) 

 ประเภทท่ี 13 

 (a) : ของแข็งที่เผำไหม้ได้ (XIII (a) : Combustible Solid) เช่น เศษซากพืชจากการสกัดด้วยตัวท า

ละลายอินทรีย์ ถุงมือปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น 

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

เป็นต้น 

 ประเภทที่ 14 ของเสียอ่ืน ๆ ที่มีน้ ำเป็นตัวท ำละลำย (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste) 

หมายถึง ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย และมีสารอินทรียที่ไม่มีพิษน้อยกว่า 5% หากเป็นสารอันตราย

ต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม   (ไม่จ ากัดความเข้มข้น) ให้พิจารณาเสมือนว่าเป็นของเสียพิ เศษ (I: Special 

Waste) 

 ประเภทที่ 15 สำรเคมีเสื่อมสภำพ (XV : Expired or Deteriorated Chemicals) หมายถึง สารเคมี

เสื่อมสภาพที่สามารถระบุ ชื่อ และประเภทความเป็นอันตรายของสารได้ 

เมื่อทราบการจ าแนกประเภทของเสียฯ แล้วให้จ าแนกประเภทของเสียสารเคมี โดยใช้แนวทางตาม chart 

ในรูปที่ 4-2 เป็นหลัก โดยมีกรอบสีเขียวที่แสดงกลุ่มของเสียฯที่มีความอันตรายสูงเรียงจากบนลงล่าง หากกลุ่ม

ของเสียด้านบน รวมกับกลุ่มด้านล่างการจ าแนกจะยึดหลักความอันตรายมากในด้านบนมาก่อน เว้นเสียแต่ของ

เสียฯในกลุ่มด้านบนจะมีปริมาณน้อยมากๆ น้อยกว่า 0.1 กรัม/ลิตร จึงจะจ าแนกเป็นของเสียฯในกลุ่มด้านล่าง 
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รูปที่ 4-2 แผนผังการจ าแนกของเสียสารเคมี 15 ประเภท 
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4.2 กำรกรอกข้อมูลของเสียสำรเคมีที่ต้องกำรส่งก ำจัด  

หลังจากที่ผู้ใช้งานทราบประเภทของเสียสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 12 ของทุกเดือนผู้ใช้งาน

จะต้องด าเนิการกรอกข้อมูลของเสียสารเคมีเข้าสู่ระบบ ซึ่งวิธีการเข้าไปกรอกข้อมูลสามารถท าได้ 2 วิธี 

ผู้ใช้งานเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งระหว่างเข้าที่เมนู คลังสารเคมี แล้วคลิก “ก าจัดของเสียสารเคมี” ดังแสดงในรูปที่  

4-3 (ก) หรือกดที่รูปรถขนของเสียฯในหน้าหลักของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 4-3 (ข) 

      

รูปที่ 4-3 การเข้าเมนูเพ่ือกรอกข้อมูลของเสียสารเคมี 

จากนั้นผู้ใช้งานด าเนินการกรอกข้อมูลของเสียสารเคมี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ข้อมูลคลังสำรเคมีและข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ใช้งานด าเนินการเลือกชื่อคลังสารเคมี (กรณีดูแลมากกว่า 1 คลัง) จากนั้นเลือกอาคารและ

ห้องปฏิบัติการที่เก็บของเสียสารเคมี และกรอกรายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ส่งของเสียสารเคมีในช่อง 

“เจ้าหน้าที่ส่งของเสีย#1 และเจ้าหน้าที่ส่งของเสีย#2” ดังแสดงในรูปที่ 4-4 ซึ่งหากผู้ส่งเป็นคนๆเดียวกัน 

สามารถกรอกรายละเอียดซ้ ากันได้ จากนั้นกด “ยืนยัน” เพ่ือไปกรอกรายละเอียดขั้นตอนต่อไป 

 

รูปที่ 4-4 ข้อมูลคลังสารเคมีและข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

 

(ก) (ข) 
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4.2.2  ระบุข้อมูลของเสียสำรเคมีที่จะส่งก ำจัด 

 ผู้ใช้งานคลิกเลือกประเภทของเสียสารเคมีตามที่ได้จ าแนกไว้ (ดังรายละเอียดในข้อ 4.1 การจ าแนก

ประเภทของเสีย) จากนั้นเลือกสถานะของเสียสารเคมี ขนาดบรรจุ และชนิดของภาชนะ จากนั้นให้กรอก

จ านวนของเสียที่ต้องการทิ้ง (ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 50% ของขนาดบรรจุ) แสดงดังรูปที่ 4-5 เมื่อกรอก

ข้อมูลเสร็จในแต่ละรายการจะต้องคลิก “เพ่ิม” เพ่ือให้โปรแกรมขึ้นกรอบข้อความสีเขียวยืนยันการรับข้อมูล

ส าเร็จว่า “√ เพ่ิมข้อมูลส าเร็จ” ดังรูป 4-6 ช่องรายการของเสียจะเปลี่ยนจาก 0 เป็นตามจ านวนรายการที่ส่ง

ก าจัด หรือกด “ล้างข้อมูล” เมื่อไม่ต้องการข้อมลูนั้น  

 

รูปที่ 4-5 ระบุข้อมูลของเสียสารเคมี 

 

 

รูปที่ 4-6 กด “เพ่ิม” เพ่ือยืนยันข้อมูลของเสียสารเคมี 
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เมื่อกรอกข้อมูลของเสียสารเคมีทุกรายการครบตามที่ผู้ใช้งานต้องการแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง 

จากนั้นคลิก “บันทึกและส่งค าขอ” เพ่ือเป็นการสร้างใบ request (เอกสารแสดงรายการทิ้งของเสียอันตราย

ทั้งหมด) จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นกรอบข้อความให้ผู้กรอกข้อมูลยืนยัน “การทิ้งสารเคมี” และเมื่อผู้ใช้งานกด 

“ตกลง” เพ่ือยืนยันแล้ว โปรแกรมจะข้ึนกรอบข้อความว่า “บันทึกข้อมูลส าเร็จ”  

กรณีผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลของเสียให้คลิกเลือกหน้ารายการของเสีย แล้วปุ่ม “ลบข้อมูล” จะ

ปรากฏขึ้นมา ผู้ใช้งานคลิกเลือกลบข้อมูลรายการต่างๆได้ 

 

รูปที่ 4-7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการของเสีย 
 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายการสรุปของเสียสารเคมี (ใบ request) ได้ที่หน้าหลักของโปรแกรมช่อง 

WasteTrack ดังรูปที่ 4-8 ซ่ึงในหน้าเมนูจะมีรูปสัญลักษณะต่างๆ เพ่ือแสดงสถานะ ดังนี้ 

หมายถึง รอนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ 

 หมายถึง รอจัดเก็บ (แจ้งวันที่นัดหมายเพื่อจัดเก็บของเสียสารเคมี) 

หมายถึง จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว 

หมำยเหตุ รหัส WasteTrack ID พร้อมวันนัดหมายจัดเก็บจะได้รับภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
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รูปที่ 4-8 สรุปรายการของเสียสารเคมี (ใบ Request) 

 

4.3 กำรเตรียมภำชนะใส่ของเสียสำรเคมี  

ภาชนะใส่ของเสียสารเคมีที่ผู้ใช้งานน ามาส่งก าจัดจะต้องมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ เหมาะสมกับการ

เคลื่อนย้ายออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปส่งยังบริษัทรับก าจัดที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายไว้ โดยภาชนะ

ที่ใส่ของเสียฯ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีฝาปิดมิดชิด, ฝาปิดเป็นขนาดที่เหมาะกับภาชนะ และไม่ช ารุดเสียหาย 

2) ภาชนะอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยร้าว กรณีภาชนะเป็นวัสดุโลหะเนื้อโลหะจะต้องไม่เป็นสนิม ไม่หก

รั่วไหล เหมาะสมกับชนิดของของเสีย เช่น ไม่ใส่ของเหลวในภาชนะที่ท าจากวัสดุที่ เป็น

ถุงพลาสติก ไม่ใส่ของเสียฯในภาชนะท่ีเป็นขวดน้ าดื่ม (ขวด pet)  

3) ไม่ใช้ภาชนะโลหะบรรจุของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย สารกัดกร่อน ตัวออกซิไดส์ หรือ 

halogenated waste  

4) ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกกับตัวออกซิไดส์  

5) ไม่บรรจุเต็มเกินไป (ไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ) 

  

รูปที่ 4-9 ตัวอย่างภาชนะท่ีไม่เหมำะสมในการใส่ของเสียสารเคมี 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   64 
 

4.4  กำรติดฉลำกของเสียสำรเคมี 

ภาชนะที่บรรจุของเสียสารเคมีทุกชิ้นจะต้องมีฉลากติดบนภาชนะก่อนส่งก าจัดเสมอ โดยผู้ใช้งานเข้า

ไปดาวนโ์หลดฉลากส าหรับติดภาชะของเสียไดท้ี่ https://www.shecu.chula.ac.th เมนู ChemTrack&WasteTrack 

ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลของเสียฯ ลงบนฉลากให้ครบถ้วนและติดที่ภาชนะของเสียให้เรียบร้อย จากนั้นทุก

วันที่ 15 ของเดือน เจ้าหน้าที่จะส่ง WasteTrack ID พร้อมวันนัดหมายจัดเก็บของเสียให้กับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน

เข้าไปตรวจสอบได้จากหน้าหลักของโปรแกรมในช่อง WasteTrack ดังรูปที่ 4-8 ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 

4.2.2 และน าไปติดหรือเขียนไว้บนฉลากภาชนะด้วย ดังรูปที่ 4-10 โดยการส่งของเสียสารเคมีก าจัดทุกครั้ง

ขวดของเสียต้องมีฉลากที่สมบูรณ์ พร้อมใบค าร้องขอส่งของเสียสารเคมี (ใบ request) ดังรายละเอียดในหัวข้อ 

4.5 

 
รูปที่ 4-10 การติดฉลากของเสียสารเคมีอย่างถูกต้อง 

 

4.5 กำรเตรียมกำรก่อนกำรส่งของเสียสำรเคมีมำก ำจัด 

การส่งของเสียฯ ก าจัด นอกจากจะมีข้อมูลของเสียฯและขวดภาชนะที่ติดฉลากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
ยังต้องมีใบค าร้องขอส่งของเสียสารเคมี (ใบ request) มาพร้อมกับของเสียสารเคมีที่จะทิ้งในวันนัดหมาย ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปพิมพ์ใบ request โดยไปที่หน้าหลักของโปรแกรมในช่อง WasteTrack ดังรูปที่ 4-11 

จะสังเกตว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการระบุวันนัดหมายจัดเก็บของเสียแล้ว สัญลักษณ์จะเปลี่ยนจาก เป็น 

ต ำแหน่งใส่ข้อมูล WasteTrack ID 

กรอกข้อมลูในฉลากให้ครบถ้วน 
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จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิกที่รหัส Request no. จะปรากฏข้อมูลดังรูปที่ 4-12 และคลิก เพ่ือ
พิมพ์ใบ request ได้เลย 

 
รูปที่ 4-11 สรุปรายการของเสียสารเคมี (ใบ Request) 

 

 
รูปที่ 4-12 ใบค าร้องขอส่งของเสียสารเคมี (ใบ request) 

 

4.6 กำรบริกำรอ่ืนๆ 

 เนื่องจากหลายส่วนงานได้แจ้งความต้องการภาชนะใส่ของเสียสารเคมี  ศปอส. จึงได้จัดเตรียมภาชนะ

ที่ท าด้วยวัสดุ PE Poly Ethylene ไว้บริการจ านวน 3 ขนาด คือ 20, 5 และ 1 ลิตร โดยสามารถเข้าไปกรอก

แบบฟอร์มขอภาชนะเปล่าบรรจุของเสียสารเคมี (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th 

เลือก ChemTrack&WasteTrack2016 และคลิกท่ี “แจ้งขอภาชนะเปล่าบรรจุของเสียสารเคมี” พร้อมกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วน (มีจ ากัดจ านวน)  

นอกจากนี้ยังมีบริการรับก าจัดขวดสารเคมีเปล่าและเศษแก้วแตกที่มาจากห้องปฏิบัติการ โดยผู้ใช้งาน

จะต้องกรอก “แบบฟอร์มแจ้งส่งก าจัดขวดสารเคมีเปล่าและเศษแก้วจากห้องปฏิบัติการ” ได้ที่ ได้ที่ 

https://www.shecu.chula.ac.th เลือก ChemTrack&WasteTrack2016 และคลิกที่ “ส่งก าจัดขวดสารเคมีเปล่า 

และเศษแก้วจากห้องปฏิบัติการ” พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

นัดหมายจดัเก็บของเสยีสารเคมีจากเจ้าหน้าที ่
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดของใบ request 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   66 
 

บทที่ 5 

รำยงำน 

 เนื่องจากโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 เป็นโปรแกรมที่อ านวยความสะดวกในการ
จัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลในรูปของรายงานแบบต่างๆ จึงเป็นจุดเด่น
ของโปรแกรมนี้ เมนูส าหรับการเลือกรูปแบบรายงานถูกรวมไว้ภายใต้ชื่อเมนู “รายงาน” ในบทนี้จะแสดง
รายงานละรูปแบบและวิธีใช้งานไว้เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ใช้งาน  

5.1 รำยงำนขวดสำรเคมี 

รายงานประเภทนี้แสดงข้อมูลการใช้งานและความเคลื่อนไหวของขวดสารเคมีทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ

และหมดออกไป เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของขวดสารเคมีได้ โดยแบ่ง

ประเภทรายงานได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ รายงานขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลัง รายงานขวดสารเคมีที่หมด

จากคลังและความเคลื่อนไหวสารเคมี ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้งานรายงานทั้งหมดนี้ แสดงดังรูปที่ 5-1 และมีตัวอย่าง

รายงานแต่ละประเภทดังที่จะอธิบายต่อไป 

 

รูปที่ 5-1 รำยงำนขวดสำรเคมี 

5.1.1 รำยงำนขวดสำรเคมีทั้งหมดในคลัง 

รายงานรูปแบบที่ใช้งานกันมากที่สุด คือ รายงานขวดสารเคมีทั้งหมดในคลัง วิธีการเข้าใช้งาน
รายงานนี้ คือ คลิกท่ีเมน ู“ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” จะปรากฎข้อมูล ดังรูปที่ 5-2 

 

1 

2 
3 

1 
2 3 
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จากรูปที่ 5-2 มีองค์ประกอบต่างๆดังนี้ 
1. การระบุเงื่อนไข 

ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขต่อไปนี้ได้ 
- ชื่อคลังสารเคมี 

- ช่วงเวลาที่บันทึกสารเคมีเข้าโปรแกรม (คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทิน  และเลือกวันที่ที่
ต้องการ) 

- หน่วยงาน (คณะ ภาควิชา และสาขา) ที่เป็นเจ้าของสารเคมี 
- สถานที่เก็บสารเคม ี
- ประเภทแหล่งเงินทุน 
- ชื่อ ชนิด และประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี 

 

 
 

รูปที่ 5-2 ส่วนต่างๆ ของ “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” 

 

 

 

 

 

1. การระบุเงื่อนไข 4. การส่งออกข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
3. ข้อมูล 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   68 
 

2. เลือกชุดข้อมูล 

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมมีการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นไว้ให้ในรายงานมีข้อมูล 8 คอลัมน์ ได้แก่ รหัส

ขวด ชื่อสารเคมี CAS/Catalogue No. เกรด ขนาดบรรจุ ปริมาณคงเหลือ ชื่อผู้เพ่ิมขวด และเวลาเพ่ิมขวด  

แต่ผู้ใช้งานสามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเองได้ โดยคลิกที่ “เลือกคอลัมน์” และเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ ดัง

แสดงในรูปที่ 5-3 (ก) 

 

 

รูปที่ 5-3 (ก) การเลือกชุดข้อมูล และ (ข) ผลลัพธ์จากการเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ 

3. ข้อมูล 

ข้อมูลที่แสดงในส่วนนี้คือตัวอย่างของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานตามเงื่อนไขที่ก าหนด หากข้อมูลที่

แสดงในส่วนนี้ยังไม่ครบถ้วนตามท่ีต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกลับไปเลือกเงื่อนไขและชุดข้อมูลที่ต้องการใหม่ได้ 

นอกจากนี้รูปที่ 5-3 (ข) จะเห็นว่าข้อมูลของขวดสารเคมีเรียงตามรหัสขวด (หัวข้อตารางที่เขียนว่า “รหัสขวด” 

เป็นตัวอักษรสีด าเข้ม) ผู้ใช้งานสามารถเรียงข้อมูลในตารางนี้ได้ใหม่โดยกดที่หัวตารางที่ต้องการให้เรียงตาม

ข้อมูลในคอลัมน์นั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานต้องการให้เรียงข้อมูลตามเวลาเพ่ิมขวด ให้ผู้ใช้งานคลิ กที่ค าว่า 

(ก) 

(ข) 

(ข) 

2 

1    เลือกชุดข้อมูลที่ตอ้งการเพิ่มเติม 
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“เวลาเพ่ิมขวด” หนึ่งครั้ง ข้อมูลจะเรียงตามเวลาเพ่ิมขวดหลังสุดก่อน ดังแสดงในรูปที่ 5-4 หากต้องการให้

เรียงจากเวลาล่าสุดขึ้นก่อน ให้คลิกที่ค าว่า “เวลาเพ่ิมขวด” อีกหนึ่งครั้ง การเลือกให้เรียงตามหัวข้อตาราง

อ่ืนๆ ก็ท าเช่นเดียวกัน 

 

 

รูปที่ 5-4 เรียงข้อมูล “เวลาเพ่ิมขวด” 

4. การส่งออกข้อมูล 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ได้โดยการคลิกที่ไอคอน   ได้ 

เมื่อคลิกแล้ว ไฟล์รายงานจะถูกดาวน์โหลดและแสดงข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 5-5 (ก) และรูปที่ 5-5 (ข) 

 
 

(ก) 
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รูปที่ 5-5  (ก) คลิกท่ีไอคอน   และ (ข) ผลลัพธ์จากการดาวน์โหลดจากการบันทึกรายงาน 

5.1.2 รำยงำนสำรเคมีที่หมดไปจำกคลัง 

 เมื่อผู้ใช้งานตัดขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้วออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะยังคงเก็บข้อมูลของขวด

สารเคมีนั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลของขวดนั้นจากรายงานชื่อ “ขวดสารเคมีที่หมด

จากคลังฯ” จากรูปที่ 5-1 โดยมีตัวอย่างรายงานดังแสดงในรูปที่ 5-6 ทั้งนี้หากขวดสารเคมีที่ถูกตัดจาก

โปรแกรมฯ มีหลายรายการ ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะขวดสารเคมีที่ต้องการได้ โดย

วิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมทีี่มีอยู่ในคลังฯ” 

 

(ข) 

1 

3 2 
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รูปที่ 5-6 รายงานสารเคมีที่หมดไปจากคลังสารเคมี 

 

5.1.3 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวของคลังสำรเคมี 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวขวดสารเคมี (การเพ่ิม-ตัดขวด) ในคลังสารเคมีของ

ท่านเองได้จากรายงาน “ความเคลื่อนไหวสารเคมี” ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ 

คลิกท่ีเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ขวดสารเคมี” และ “ความเคลื่อนไหวสารเคมี” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่

หน้ารายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่

ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ”

จะปรากฏตัวอย่าง ดังรูปที่ 5-7  

 

 

 

 

 

1. การระบุเงื่อนไข 4. การส่งออกข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 3. ข้อมูล 
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รูปที่ 5-7 รายงานความเคลื่อนไหวของคลังสารเคมี 

 หมายเหตุ จากตารางผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าปริมาณของสารเคมีที่ แสดงในตารางมีเพียงหน่วย

กิโลกรัมเท่านั้น โดยโปรแกรมฯ จะท าการแปลงหน่วยสารเคมีที่มีหน่วยอ่ืน ให้เป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยเงื่อนไขที่

ระบุไว้ในหมายเหตุด้านล่างตาราง (ยกเว้นหน่วยประเภท Packs, Units, Vials, คิวรี โปรแกรมฯ จะไม่น ามา

ค านวณ) 

1. การระบุเง่ือนไข 
3. การส่งออกขอ้มูล 

2. ข้อมูล 

3 

2 
1 
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5.2 รำยงำนควำมเป็นอันตรำย  

นอกจากรายงานเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีและความเคลื่อนไหวของคลังสารเคมีแล้ว ยังมีรายงานเกี่ยวกับ

ความเป็นอันตรายของสารเคมีอีกด้วย ซึ่งโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 จะแสดงรายงานความ

เป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS และระบบ UnClass โดยแบ่งออกเป็นประเภทรายงานได้เป็น 7 

ประเภทย่อย ได้แก่ รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS แยกตามสถานะ, รายงานปริมาณ

สารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS รายคลังฯ, รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายคลังฯ, 

รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายชั้น, รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ 

UnClass รายห้อง, รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณและรายงานปริมาณ

สารเคมีอันตราย (รายภาควิชา) ตามปีงบประมาณ ดังแสดงรูปที่ 5-8 และมีตัวอย่างรายงานแต่ละประเภทดังที่

จะอธิบายต่อไป 

 

รูปที่ 5-8 รายงานความเคลื่อนไหวของคลังสารเคมี 

 

5.2.1 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS แยกตำมสถำนะ 

 รายงานความเป็นอันตรายของสารเคมี ตามระบบ GHS แยกตามสถานะ (ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูล

เ พ่ิ ม เติ ม เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ  GHS ไ ด้ ที่ ภ า ค ผ น ว ก  ค  ห รื อ  บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง GHS คื อ อ ะ ไ ร 

http://www.chemtrack.org) 

หมายเหตุ ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS เป็นข้อมูลหนึ่งของสารเคมีใน
ฐานข้อมูลสารเคมีในโปรแกรมฯ (ข้อมูลระบบ) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายการสารเคมี ใหม่เข้าสู่
โปรแกรมฯ ได้ตามขั้นตอนที่แสดงในหัวข้อ 3.2.1 การเพ่ิมข้อมูลขวดสารเคมีเข้าสู่โปรแกรม และ
ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีให้กับผู้ใช้งาน  

1 

2 
3 
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 ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็น
อันตราย” และ “ปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS แยกตามสถานะ” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้า
รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS แยกตามสถานะ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้
โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับ
รายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าที่ด้านล่างมีการแบ่งประเภทสารอันตรายเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ และความเป็นอันตราย
ทางกายภาพ ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทของความเป็นอันตรายได้โดยกดที่แถบที่ต้องการ โดยมีข้อมูลดัง
แสดง (ตัวอย่างแสดงเฉพาะความเป็นอันตรายทางสุขภาพ) แสดงได้ดังรูปที่ 5-9 

 

  

1 

2 
3 
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รูปที่ 5-9 รายงานปริมาณสารเคมีอันตรายตามระบบ GHS

1. การระบุเง่ือนไข 3. การส่งออก

ข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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รูปที่ 5-9 รายงานปริมาณสารเคมีอันตรายตามระบบ GHS (ต่อ) 

 

2. ข้อมูล 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   77 
 

 หมายเหตุ จากรายงานผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าด้านบนจะแสดงข้อมูลเป็นแบบแผนภูมิวงกลม แยก

ตามลักษณะความเป็นอันตราย ด้านล่างเป็นตารางแสดงปริมาณสารอันตรายแบ่งตามลักษณะอันตรายและ

ประเภทย่อยต่างๆ โดยปริมาณของสารเคมีที่แสดงในตารางมีเพียงหน่วยกิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมฯ จะท า

การแปลงหน่วยสารเคมีที่มีหน่วยอ่ืน ให้เป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหมายเหตุด้านล่างตาราง 

(ยกเว้นหน่วยประเภท Packs, Units, Vials, คิวรี โปรแกรมฯ จะไม่น ามาค านวณ) 

5.2.2 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลังฯ 

รายงานนี้มีคล้ายกับรายงานในหัวข้อ 5.2.1 แต่เป็นสรุปรวมของทั้งคลังสารเคมี ส าหรับการเข้า

ใช้งานรายงานนี้  ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็นอันตราย” และ 

“ปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS รายคลังฯ” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้ารายงานปริมาณ

สารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS รายคลังฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูล

ที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ใน   

คลังฯ” แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 5-10 

 

  

2 3 
1 
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รูปที่ 5-10 รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS รายคลังฯ  

 

1. การระบุเง่ือนไข 
4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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 หมายเหตุ  

1) การแสดงผลส าหรับรายงานประเภทนี้มีสองแบบคือ สัดส่วนสารเคมีทั้งหมด ซึ่งแสดงแผนภูมิของ

สารทั้งหมดที่มีการจ าแนกและไม่จ าแนกลักษณะอันตรายตามระบบ GHS และสัดส่วนสารเคมีที่

มีการจ าแนก ซึ่งแสดงแผนภูมิเฉพาะสารเคมีที่มีการจ าแนกลักษณะอันตรายตามระบบ GHS 

เท่านั้น ทั้งนี้หากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อความแสดงค่าที่แผนภูมินั้นขึ้นมา 

(หรือจะดูค่าจากตารางด้านล่างก็ได้เช่นกัน)  

2) สารที่มีการจ าแนก หมายถึง สารที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบว่าเป็นสารที่มีความเป็น

อันตราย 

3) สารที่ไม่มีการจ าแนก หมายถึง สาร 2 กลุ่ม คือ 

3.1) สารที่ไม่พบข้อมูลความเป็นอันตราย คือ สารที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบว่าเป็น

สารที่ไม่พบข้อมูลความเป็นอันตราย 

3.2) สารที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบความเป็นอันตราย คือ สารที่ผู้ใช้งานเพ่ิมใหม่เข้าสู่ระบบ

และยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ 

4) บางครั้งปริมาณรวมทั้งหมดอาจไม่เท่ากับผลรวมของสารประเภท Physical Hazard + Health 

Hazard + Environmental Hazard เพราะสารบางรายการอาจมีลักษณะความเป็นอันตรายได้

มากกว่า 1 ประเภท 

5.2.3 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยคลังฯ 

 นอกจากการจ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ยังมีการจ าแนกความเป็นอันตราย

ตามระบบ UN อีกด้วย (ผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ UN class และ UN number ได้ที่

ภาคผนวก ง หรือค าศัพท์น่ารู้เรื่อง UN class และ UN Number (http://www.chemtrack.org)) ผู้ใช้งาน

สามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็นอันตราย” และ “ปริมาณสารเคมีอันตราย ตาม

ระบบ UnClass รายคลังฯ” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้ารายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ 

UnClass รายคลังฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการ

ระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้

แสดงดังรูปที่ 5-11 
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รูปที่ 5-11 รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายคลังฯ 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 
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หมายเหตุ  

1) การแสดงผลส าหรับรายงานประเภทนี้มี 2 แบบ คือ สัดส่วนสารเคมีท้ังหมด และสัดส่วนสารเคมีท่ีมี

การจ าแนก เช่นเดียวกับรายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ GHS รายคลังฯ (หัวข้อ 5.2.2) 

2) หากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อความแสดงค่าที่แผนภูมินั้นขึ้นมา (หรือจะดูค่าจาก

ตารางด้านล่างก็ได้เช่นกัน) 

3) สารที่มีการจ าแนก หมายถึง สารที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบว่าเป็นสารที่มีความเป็น

อันตราย 

4) สารที่ไม่มีการจ าแนก หมายถึง สาร 2 กลุ่ม คือ 

4.1) สารที่ไม่พบข้อมูลความเป็นอันตราย คือ สารที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบว่าเป็นสารที่ไม่

พบข้อมูลความเป็นอันตราย 

4.2) สารที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบความเป็นอันตราย คือ สารที่ผู้ใช้งานเพ่ิมใหม่เข้าสู่ระบบและยัง

ไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ 

5.2.4 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยช้ัน 

 รายงานนี้มีคล้ายกับรายงานในหัวข้อ 5.2.3 แต่เป็นสรุปปริมาณรวมแต่ละชั้นของอาคาร ส าหรับการ

เข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็นอันตราย” และ 

“ปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายคลังฯ” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้ารายงานปริมาณ

สารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายชั้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะ

ข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ใน

คลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-12 
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รูปที่ 5-12 รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายชั้น 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. การส่งออกขอ้มูล 

3. ข้อมูล 
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5.2.5 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยห้อง 

 รายงานนี้มีคล้ายกับรายงานในหัวข้อ 5.2.3 และ 5.2.4 แต่เป็นสรุปปริมาณรวมของแต่ละห้อง ส าหรับ

การเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็นอันตราย” และ 

“ปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายห้อง” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้ารายงานปริมาณ

สารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายห้อง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะ

ข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ใน

คลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-13 
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รูปที่ 5-13 รายงานปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass รายห้อง 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 
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5.2.6 รำยงำนปริมำณและประเภทควำมเป็นอันตรำยสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ 

รายงานนี้แสดงปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass ของแต่ละอาคาร ตามปีงบประมาณ 

ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้  คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็น

อันตราย” และ “ปริมาณสารเคมีอันตราย (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้า

แบบรายงานปริมาณและประเภทความเป็นอันตรายสารเคมี (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ ทั้งนี้ผู้ใช้งาน

สามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออก

ข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-14 
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รูปที่ 5-14 รายงานปริมาณและประเภทความเป็นอันตรายสารเคมี (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ 

1. การระบุเง่ือนไข 3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.2.7 รำยงำนปริมำณและประเภทควำมเป็นอันตรำยสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำม

ปีงบประมำณ 

รายงานนี้แสดงปริมาณสารเคมีอันตราย ตามระบบ UnClass ของแต่ละภาควิชา ตามปีงบประมาณ 

ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้  คลิ กเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ความเป็น

อันตราย” และ “ปริมาณสารเคมีอันตราย (รายภาควิชา) ตามปีงบประมาณ” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้า

แบบรายงานปริมาณและประเภทความเป็นอันตรายสารเคมี (รายส่วนงานย่อย) ตามปีงบประมาณ ทั้งนี้

ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการ

ส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-15 
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รูปที่ 5-15 รายงานปริมาณและประเภทความเป็นอันตรายสารเคมี (รายส่วนงานย่อย) ตามปีงบประมาณ 

1. การระบุเง่ือนไข 3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   90 
 

5.3 รำยงำนค่ำใช้จ่ำย 

รายงานในส่วนนี้แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขวดสารเคมี ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลค่าใช้จ่าย

และประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีภายในหน่วยงานได้ โดยรายงานส่วนนี้ ได้แบ่งเป็น 3 

ประเภทย่อย ได้แก่ รายงานสารเคมีท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงสุด (10 อันดับ) รายงานค่าใช้จ่ายรวมของคลังสารเคมี และ

รายงานค่าใช้จ่ายสารเคมีย้อนหลัง ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้งานรายงานทั้งหมดนี้ แสดงดังรูปที่ 5 -16 และมีตัวอย่าง

รายงานแต่ละประเภทดังที่จะอธิบายต่อไป 

 

รูปที่ 5-16 รายงานค่าใช้จ่าย 

5.3.1 รำยงำนสำรเคมีที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงสุด (10 อันดับ) 

 รายงานนี้แสดงสารเคมีที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด 10 อันดับ ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถ

ท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ค่าใช้จ่าย” และ “สารเคมีที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด (10 อันดับ)” จากนั้น

โปรแกรมฯ จะเข้าสู่หน้าสารเคมีท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงสุด (10 อันดับ) ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ 

แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวด

สารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-17 
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รูปที่ 4-17 รายงานสารเคมีที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด 10 อันดับ 

5.3.2 รำยงำนค่ำใช้จ่ำยคลังสำรเคมี 

รายงานนี้แสดงค่าใช้จ่ายของคลังสารเคมี ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท า

ได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “ค่าใช้จ่าย” และ “ค่าใช้จ่ายคลังสารเคมี” จากนั้นโปรแกรมฯ จะเข้าสู่

หน้าค่าใช้จ่ายคลังสารเคมี ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดย

วิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่าง

รายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-18 

1. การระบุเง่ือนไข 
3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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รูปที่ 5-18 รายงานค่าใช้จ่ายคลังสารเคมี 

5.3.3 รำยงำนค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีย้อนหลัง 

รายงานนี้แสดงค่าใช้จ่ายสารเคมีย้อนหลัง ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้งานระบุในเงื่อนไข (เพ่ิมขวด

ตั้งแต่วันที่-เพ่ิมขวดจนถึงวันที่ ) ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้  ผู้ ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้  คลิกเมนู 

“รายงาน” แล้วไปที่ “ค่าใช้จ่าย” และ “ค่าใช้จ่ายสารเคมีย้อนหลัง” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงาน

ค่าใช้จ่ายสารเคมีย้อนหลัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดย

วิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่าง

รายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-19 

 

1. การระบุเง่ือนไข 
4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 
2. เลือกชุดข้อมูล 
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รูปที่ 5-19 รายงานค่าใช้จ่ายสารเคมีย้อนหลัง 

5.4 รำยงำนกำรใช้งำนคลังสำรเคมี 

 รายงานประเภทนี้แสดงสถานการณ์ใช้งาน ของคลังสารเคมีโดยรวม ซึ่งรายงานต่างๆ ต่อไปนี้จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเพ่ือตรวจสอบการใช้งานคลังสารเคมีรวมทั้งสถานะล่าสุดของคลังสารเคมี 
ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานการใช้งานคลังสารเคมีต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถท าได้โดยคลิกเมนู “รายงาน” แล้ว
ไปที่ “การใช้งานคลังฯ” จะเห็นว่าโปรแกรมฯ แบ่งประเภทรายงานการใช้งานคลังสารเคมีย่อยออกเป็น 9 
ประเภท แสดงดังรูปที่ 5-20 และมีตัวอย่างรายงานแต่ละประเภทดังที่จะอธิบายต่อไป 

 

รูปที่ 5-20 วิธีการเข้าใช้งานรายงานในหมวด “การใช้งานคลังฯ” 

1. การระบุเง่ือนไข 3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.1 รำยงำนปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมช่ือสำรเคมี 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปปริมาณสารเคมีในคลังสารเคมี แบ่งตามชื่อสารเคมี ส าหรับการเข้าใช้

งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “การใช้งานคลังฯ” และ “ปริมาณ

สารเคมีปัจจุบัน แยกตามชื่อสารเคมี” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงานปริมาณสารเคมีปัจจุบัน แยกตาม

ชื่อสารเคมี ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุ

เงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่างรายงานนี้

แสดงดังรูปที่ 5-21 
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รูปที่ 5-21 รายงานปริมาณสารเคมีปัจจุบัน แยกตามชื่อสารเคมี 

 

1. การระบุเง่ือนไข 3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.2 รำยงำนปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมสถำนะ 

รายงานประเภทนี้แสดงข้อมูลสรุปปริมาณสารเคมีในคลังสารเคมี แบ่งตามสถานะ ได้แก่ ของแข็ง 

ของเหลว และก๊าซ ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้ ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ 

“การใช้งานคลังฯ” และ “ปริมาณสารเคมีปัจจุบัน แยกตามสถานะ” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงาน

ปริมาณสารเคมีปัจจุบัน แยกตามสถานะ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่

ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” 

และตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-22 
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รูปที่ 5-22 รายงานปริมาณสารเคมีปัจจุบัน แยกตามสถานะ 

1. การระบุเง่ือนไข 4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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5.4.3 รำยงำนปริมำณสำรเคมีย้อนหลัง 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปปริมาณสารเคมีย้อนหลัง ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้งานระบุในเงื่อนไข (เพ่ิมขวด

ตั้งแต่วันที่-เพ่ิมขวดจนถึงวันที่ ) ส าหรับการเข้าใช้งานรายงานนี้  ผู้ ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้  คลิกเมนู 

“รายงาน” แล้วไปที่ “การใช้งานคลังฯ” และ “ปริมาณสารเคมีย้อนหลัง” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้า

รายงานปริมาณสารเคมีย้อนหลัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

ได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลท าเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และ

ตัวอย่างรายงานนี้แสดงดังรูปที่ 5-23 
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รูปที่ 5-23 รายงานปริมาณสารเคมีในคลังย้อนหลัง 

 

 

 

1. การระบุเง่ือนไข 3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.4 รำยงำนสำรเคมีที่หมดจำกคลังสำรเคมีสูงสุด 10 อันดับ 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปสารเคมีที่ตัดขวดไปแล้วจากคลังสารเคมีมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “การใช้งานคลังฯ” และ “สารเคมีที่หมดจาก

คลังฯ สูงสุด 10 อันดับ” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงานสารเคมีที่หมดจากคลังฯ สู งสุด 10 อันดับ 

ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะขวดสารเคมีที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไข และการ

ส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” และมีตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 5-24 

 
 

 

รูปที ่5-24 รายงานสารเคมีที่หมดจากคลังสารเคมีสูงสุด 10 อันดับ 

1. การระบุเง่ือนไข 

3. การส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.5 รำยงำนสถิติกำรใช้งำนคลังสำรเคมี 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปจ านวนครั้งของการเพ่ิมขวด ตัดขวด เช็คสต๊อก และจ านวนใช้งาน    

ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลแต่ละหัวข้อได้โดยคลิกที่แถบเมนู  

ด้านบนของแผนภูมิ โดยมีตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 5-25 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้ คลิกเมนู 

“รายงาน” แล้วไปที่ “การใช้งานคลังฯ” และ “สถิติการใช้งานคลังสารเคมี” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้า

รายงานสถิติการใช้งานคลังสารเคมี ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะขวดสารเคมีที่

ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไข และการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” 

และหากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อความแสดงค่าที่แผนภูมินั้นขึ้นมา (หรือจะดูค่าจากตาราง

ด้านล่างก็ได้เช่นกัน)  

 
 

 

รูปที่ 5-25 รายงานสถิติการใช้งานคลังสารเคมี 

1. การระบุเง่ือนไข 
4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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5.4.6 รำยงำนสถิติกำรใช้คลังสำรเคมีของเจ้ำหน้ำที่ 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปจ านวนครั้งการเข้าใช้งานคลังสารเคมีของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือเพ่ิมขวด ตัดขวด และเช็คสต๊อก โดยมีตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 5-26 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้

ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “การใช้งานคลังฯ” และ “สถิติการใช้คลังฯ ของเจ้าหน้าที่” จากนั้น

โปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงานสถิติการใช้คลังฯ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดง

เฉพาะขวดสารเคมีที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไข และการส่ งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวด

สารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ”  

 

 

รูปที่ 5-26 รายงานการใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคลังสารเคมี 

5.4.7 รำยงำนปริมำณสำรที่เพิ่ม และ หมดจำกคลังฯ (รำยคลังฯ) 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปจ านวนขวดสารเคมีและปริมาณสารเคมีเปรียบเทียบระหว่างสารเคมีท่ีมี

การเพ่ิมเข้าคลังสารเคมีและสารเคมีที่หมดไปแล้ว ตัวอย่างรายงานเปรียบเทียบจ านวนขวดและปริมาณ

สารเคมีนี้ แสดงดังรูปที่ 5-27 ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดย

วิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหากผู้ใช้งาน

วาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อความแสดงค่าท่ีแผนภูมินั้นขึ้นมา  

1. การระบุเง่ือนไข 
4. การส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 2. เลือกชุดข้อมูล 
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รูปที่ 5-27 รายงานปริมาณสารเที่เพ่ิมและหมดจากคลังฯ (รายคลังฯ) 

5.4.8 รำยงำนปริมำณสำรที่เพิ่ม และ หมดจำกคลังฯ (รำยสำรเคมี) 

รายงานนี้จะคล้ายกับหัวข้อ 5.4.7 แสดงข้อมูลสรุปข้อมูลขวดสารเคมีและปริมาณสารเคมี

เปรียบเทียบระหว่างสารเคมีที่มีการเพ่ิมเข้าคลังสารเคมีและสารเคมีที่หมดไปแล้ว  แยกตามแต่ละรายการ

สารเคมี ตัวอย่างรายงานเปรียบเทียบนี้ แสดงดังรูปที่ 5-28 ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดง

1. การระบุเง่ือนไข 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. การส่งออกข้อมูล 
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เฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มี

อยู่ในคลังฯ” และหากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อความแสดงค่าท่ีแผนภูมินั้นขึ้นมา  

 

 

รูปที่ 5-28 รายงานปริมาณสารเที่เพ่ิมและหมดจากคลังฯ (รายสารเคมี) 

 

 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 
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5.4.9 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวคลังสำรเคมี 

รายงานนี้แสดงข้อมูลสรุปข้อมูลจ านวนขวดสารเคมี จ านวนสารเคมี และปริมาณรวมสารเคมีของ

คลังสารเคมี โดยตัวอย่างรายงานนี้ แสดงดังรูปที่ 5-29 ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะ

ข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไขและการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ใน

คลังฯ”  

 

 

รูปที่ 5-29 รายงานความเคลื่อนไหวคลังสารเคมี 

 

1. การระบุเงื่อนไข 

3. ข้อมูล 

4. การส่งออกข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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5.5 รำยงำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ 

 รายงานนี้แสดงสถานะการใช้งานคลังโดยรวม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการเปิดใช้งานคลัง

สารเคมี การสมัครเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้งานของเจ้าหน้าที่ โดยรายงานนี้แบ่งเป็น 2 รายงาน

ย่อย ได้แก่ รายงานการใช้งานคลังสารเคมี และรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ วิธีการเข้าใช้งานรายงานทั้งหมดนี้ 

แสดงดังรูปที่ 5-30 และมีตัวอย่างรายงานแต่ละประเภทดังที่จะอธิบายต่อไป 

 

รูปที ่5-30 วิธีการเข้าใช้งานรายงานในหมวด “ส าหรับผู้ดูแลระบบฯ” 

5.5.1 รำยงำนกำรใช้งำนคลังสำรเคมี 

รายงานนี้แสดงข้อมูลของคลังสารเคมีโดยรวม ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบวันสมัครและวันที่เริ่มใช้

งานได้ โดยมีตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 5-31 ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะข้อมูลที่

ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไข และการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ”  
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รูปที่ 5-31 รายงานการเข้าใช้คลังสารเคมี 

5.5.2 รำยงำนข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ  

รายงานนี้แสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานคลังสารเคมี ประกอบด้วยชื่อ-สกุล ประเภท

ผู้ใช้ วันที่สมัคร วันที่เริ่มใช้งาน วันที่ใช้งานล่าสุด คลังสารเคมีที่มีสิทธิเข้าถึง โดยมีตัวอย่างรายงานแสดงดังรูป

ที่ 5-32 ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยวิธีการระบุเงื่อนไข และ

การส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ”  

 

รูปที่ 5-32 รายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  

3. ข้อมูล 2. เลือกชุดข้อมูล 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 

1. การระบุเง่ือนไข 4. การส่งออกข้อมูล 
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5.6 รำยงำนของเสียสำรเคมี (WasteTrack) 

รายงานปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด แบ่งออกเป็น 5 รายงานย่อย ดังนี้                 

รายงานปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด แยกตามประเภท รายงานปริมาณของเสียสารเคมี

และค่าใช้จ่ายในการก าจัดรายปี รายงานสถิติการส่งของเสียสารเคมีรายห้อง รายงานปริมาณและประเภทของ

เสียสารเคมี (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ และรายงานปริมาณและประเภทของเสียสารเคมี (รายส่วนงาน

ย่อย) ตามปีงบประมาณ ดังแสดงรูปที่ 5-33 

 

รูปที่ 5-33 รายงานของเสียสารเคมี (WasteTrack) 

5.6.1 รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด แยกตำมประเภท 

 รายงานนี้แสดงข้อมูลปริมาณของเสียสารเคมีสถานะของแข็ง ของเหลว และข้อมูลค่าใช้จ่าย 

แยกตามประเภทของของเสียสารเคมี โดยการเข้าใช้รายงานนี้ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” 

แล้วไปที่ “WasteTrack” และ “ปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด แยกตามประเภท” 

จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงานปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด แยกตามประเภท ซึ่ง

ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงข้อมูลปริมาณของเสียสารเคมีได้ตามช่วงเวลา โดยการส่งออก

ข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมี

ข้อความแสดงค่าท่ีแผนภูมินั้นขึ้นมา (หรือจะดูค่าจากตารางด้านล่างก็ได้เช่นกัน) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5-34 
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รูปที่ 5-34 รายงานปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด แยกตามประเภท 

5.6.2 รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด รำยปี 

 รายงานนี้แสดงจ านวนครั้งที่จัดเก็บของเสียสารเคมี ปริมาณของเสียสารเคมี และข้อมูล

ค่าใช้จ่ายของแต่ละปี โดยการเข้าใช้รายงานนี้ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ 

“WasteTrack” และ “ปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด รายปี” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่

หน้ารายงานปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด รายปี  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขให้

โปรแกรมแสดงข้อมูลเฉพาะปริมาณประเภทของเสียสารเคมีที่ต้องการได้ โดยวิธีการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับ

รายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อความแสดงค่าที่

แผนภูมินั้นขึ้นมา (หรือจะดูค่าจากตารางด้านล่างก็ได้เช่นกัน) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5-35 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 
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รูปที่ 5-35 รายงานปริมาณของเสียสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการก าจัด รายปี 

5.6.3 รำยงำนสถิติกำรส่งของเสียสำรเคมี รำยห้อง 

รายงานนี้แสดงข้อมูลปริมาณของเสียสารเคมีที่ส่งก าจัดของแต่ละห้อง โดยการเข้าใช้รายงานนี้

ผู้ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้ คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ “WasteTrack” และ “สถิติการส่งของเสียสารเคมี 

รายห้อง” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้ารายงานสถิติการส่งของเสียสารเคมี รายห้อง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุ

เงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาในการส่งก าจัดปริมาณของเสียสารเคมีที่ต้องการได้ โดยวิธีการ

ส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหากผู้ใช้งานวาง cursor ไว้บนแผนภูมิ 

1. การระบุเงื่อนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 
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จะมีข้อความแสดงค่าที่แผนภูมินั้นขึ้นมา (หรือจะดูค่าจากตารางด้านล่างก็ได้เช่นกัน) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 

5-36 

 

 

รูปที่ 5-36 รายงานสถิติการส่งของเสียสารเคมี รายห้อง 

5.6.4 รำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ 

 รายงานนี้แสดงปริมาณของเสียสารเคมี แยกตามประเภทของเสียสารเคมีของแต่ละอาคาร 

ตามปีงบประมาณ โดยการเข้าใช้รายงานนี้ผู้ ใช้งานสามารถท าได้ ดังนี้  คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ 

“WasteTrack” และ “ปริมาณของเสียสารเคมี (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ” จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่

1. การระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 



คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   112 
 

หน้ารายงานปริมาณและประเภทของเสียสารเคมี (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุ

เงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงปริมาณของเสียสารเคมีที่ต้องการเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดยวิธีการส่งออก

ข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5-37 

 

 

รูปที่ 5-37 รายงานปริมาณและประเภทของเสียสารเคมี (รายอาคาร) ตามปีงบประมาณ 

5.6.5 รำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ 

 รายงานนี้แสดงปริมาณของเสียสารเคมี แยกตามประเภทของเสียสารเคมีของแต่ละภาควิชา 

ตามปีงบประมาณ โดยการเข้าใช้รายงานนี้ผู้ ใช้งานสามารถท าได้ดังนี้  คลิกเมนู “รายงาน” แล้วไปที่ 

“WasteTrack” และ “ปริมาณของเสียสารเคมี (รายส่วนงานย่อย) ตามปีงบประมาณ” จากนั้นโปรแกรมจะ

เข้าสู่หน้ารายงานปริมาณและประเภทของเสียสารเคมี (รายส่วนงานย่อย) ตามปีงบประมาณ ซึ่งผู้ใช้งาน

สามารถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงปริมาณของเสียสารเคมีที่ต้องการเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดย

วิธีการส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงาน “ขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5-38 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 
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รูปที่ 5-38 รายงานปริมาณและประเภทของเสียสารเคมี (รายส่วนงานย่อย) ตามปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. การส่งออกข้อมูล 
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เอกสำรอ้ำงอิง 

 

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คู่มือความปลอดภัยในการท างาน
กับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่ท าวิจัยและนักวิจัย.หน้า 30-34 และหน้า 56-62 

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี : http://www.chemtrack.org   
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ภำคผนวก ก 

ตัวอย่ำงข้อมูลบนฉลำกขวดสำรเคมี 
 

ข้อมูลที่ปรากฎบนฉลากขวดสารเคมี ประกอบด้วย 

1. ชื่อสารเคมี เช่น Sodium Hydrogen Carbonate 
2. CAS No. หรือ CAS Registry Number เป็นชุดตัวเลขที่ก าหนดโดย Chemical Abstracts Service 

เพ่ือใช้เชื่อมสูตรโครงสร้างกับชื่อดัชนีของ Chemical Abstracts Service กับข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย
ชุดตัวเลขไม่ เกิน 10 หลัก (xxxxxx-xx-x) ส่วนแรกประกอบด้วยตัวเลข 2-7 หลัก ส่วนที่สอง
ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ส่วนสุดท้ายเป็นตัวเลข 1 หลัก เช่น 60-29-7 (CAS No. ของ diethyl 
ether) 

3. ข้อมูลความเป็นอันตราย (ถ้ามี)  
4. ชื่อบริษัทผู้ผลิตสารเคมี เช่น BDH Fluka E.Merck 
5. เกรดของสารเคมี เกรดสารเคมีมีหลายระดับ เช่น 

- ACS certified  grade มีคุณภาพตามมาตรฐาน American Chemical Society ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป 

- Reagent grade  มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเทียบเท่า ACS certified  grade 
- Technical  grade นิยมใช้ในงานทางอุตสาหกรรม 
- Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบ้าง มักใช้เฉพาะงานทาง การศึกษาและงานทางอนินท

รีย์เคมี (Inorganic chemical) 
- Primary standard grade มีคุณภาพสูงใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

6. Catalogue No. คือรหัสสินค้าที่ผู้ผลิตตั้งขึ้นเพ่ือบ่งบอกข้อมูลของสารเคมีนั้นๆ เช่น ชื่อ ความเข้มข้น 
เกรด หรือปริมาตรต่อหน่วย ตัวอย่างของ Catalogue No. ของบริษัทต่างๆ มีดังนี้ 

- BDH มี Catalogue No. เป็นตัวเลข 5 ตัว 

- E.Merck มี Catalogue No. เป็นตัวเลข 6 ตัว 

- CARLO ERBA มี Catalogue No. เป็นตัวเลข 6 ตัว 

- Sigma มี Catalogue No. หลายแบบ ตัวอย่างเช่น ชุดตัวเลข 5-7052 หรือชุดตัวเลขและ
ตัวอักษร S-9273 เป็นต้น 

- Aldrich มี Catalogue No. หลายแบบ ตัวอย่างเช่น ชุดตัวเลข 418-6 หรือชุดตัวเลขและ
ตัวอักษร M2,800-6 เป็นต้น 

- J.T.Baker มี Catalogue No. หลายแบบ ตัวอย่างเช่น ชุดตัวเลข 4795-01 หรือชุดตัวเลข
และตัวอักษร 4795-01 เป็นต้น 
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- Riedel-de Haen มี Catalogue No. เป็นตัวเลข 5 ตัว 
7. ขนาดบรรจุ เช่น 25 g, 1 kg, 1 L, 250 ml 

 
 
ส าหรับตัวอย่างของฉลากขวดสารเคมีแสดงในรูปที่ ก-1 – ก-8 

 

 

รูปที่ ก-1 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของBDH 

 

 

 

รูปที่ ก-2 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ Merck 

 

 

Catalogue No. 

ช่ือ

สารเคมี 

เกรด 

ขอ้มูล

ความเป็น

อนัตราย 

ขนาด

บรรจ ุ

ช่ือ

สารเคมี 

เกรด 

ขอ้มูลความ

เป็นอนัตราย 

Catalogue No. 
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รูปที่ ก-3 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ CARLO ERBA 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ก-4 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ Sigma 

 

 

 

รูปที่ ก-5 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ Aldrich 

ช่ือ

สารเคมี 

CAS-No. 

Catalogue No. ขนาด

บรรจ ุ

ช่ือ

สารเคมี 

เกรด 

ขอ้มูล

ความเป็น

อนัตราย 

Catalogue No. ขนาด

บรรจ ุ

Cas No. 

ช่ือ

สารเคมี 

CAS-No. Catalogue No. 

ขนาด

บรรจ ุ เกรด 

เกรด 
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รูปที่ ก-6 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ J.T.Baker 

 

 

รูปที่ ก-7 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ Riedel-de Haen 

 

 

 

รูปที่ ก-8 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมีของ EPS Energy 

ช่ือ

สารเคมี 
ขนาด

บรรจ ุ

ช่ือ

สารเคมี 

Catalogue No. 

ขนาด

บรรจ ุ

เกรด 

เกรด/ความ

เขม้ขน้ 

Cas No. 

ช่ือสารเคมี

สารเคมี 

ขนาดบรรจุ

บรรจ ุ

Catalogue No. ผูผ้ลิต ขอ้มูลความเป็นอนัตราย 
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ขั้นตอนกำรเพิ่มชื่อสำรเคมีใหม่เข้ำฐำนข้อมูล 

 

การเพ่ิมชื่อสารเคมีใหม่เข้าฐานข้อมูลมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ท าความรู้จักกับฉลากขวด  ในรูปที่ ข-1 นี้ ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์หลักๆ บนฉลากขวด ได้แก่

ชื่อสารเคมี เกรด ผู้ผลิต ขนาดบรรจุ CAS number (ชุดตัวเลขสามชุดคั่นด้วย “-“ เช่น 1234-56-7 

หรือ 00-00-0) Catalogue number และข้อมูลความเป็นอันตราย (ตัวอย่างเพ่ิมเติมส าหรับฉลาก

สารเคมีจากผู้ ผลิต อ่ืน  สามารถดู เพ่ิ ม เติม ได้จากภาคผนวก ก คู่ มื อการใช้ งานโปรแกรม 

ChemTrack&WasteTrack 2016) 

 

 

 

รูปที่ ข-1 ตัวอย่างฉลากขวดสารเคมี 

(ท่ีมา: http://pos.epson.com/colorworks/ghs.aspx) 

 

 

 

 

เกรด/ความ

เขม้ขน้ 

Cas No. 

ขนาดบรรจุ

บรรจ ุ

ช่ือสารเคมี

สารเคมี 

Catalogue No. ผูผ้ลิต ขอ้มูลความเป็นอนัตราย 
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2. กรอกข้อมูลสารเคมีบนฉลากหรือ SDS ลงโปรแกรม 

หลังจากคลิก หรือ    แล้ว โปรแกรมจะพาผู้ใช้งานไปเจอรูปที่ ข-2 

 

รูปที่ ข-2 การเพ่ิมข้อมูลชื่อสารเคมีใหม่เข้าฐานข้อมูล 

 

 จากรูปที่ ข-2 ผู้ใช้งานต้องท าการพิมพ์ชื่อสารเคมีให้ถูกต้อง ระบุสถานะของสาร จากนั้นให้เลือกว่า

สารเคมีของท่านมี CAS number หรือไม่ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูล CAS number ได้จากฉลากขวดตาม

ตัวอย่างด้านบน หรือใน SDS ของสารเคมี (ผู้ใช้งานสามารถขอเอกสารนี้จากผู้ขาย หรือดาวน์โหลดจาก

เว็บไซต์ผู้ผลิตหรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น https://www.sigmaaldrich.com/)  

o หากเป็นสารเคมีที่มี CAS number ให้ผู้ใช้งานกรอกเลข CAS number นั้นลงไป 

o หากไม่มี CAS number ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ช่อง “ไม่มี CAS” แล้วระบุผู้ผลิต และ 

Catalogue number ลงไป โดยหาข้อมูลจากฉลากขวดสารเคมีได้เช่นเดียวกัน 

 

https://www.sigmaaldrich.com/
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ภำคผนวก ค 

ระบบ GHS 

 

“ ร ะ บ บ  GHS”  (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) หรือ ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก มีเพ่ือท าให้
เกิดการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ผ่านทาง ฉลาก และเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (SDS) โดยใช้เกณฑ์เดียวกันในการจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย หลักการและ
องค์ประกอบของระบบ GHS แสดงในรูปที่ ค-1 

 

 
รูปที่ ค-1 แสดงหลักการและองค์ประกอบของระบบ GHS 

 
 ถึงแม้ว่าจะมีการจ าแนกลักษณะทางอันตรายของสารเคมีด้วยระบบ UN Class แล้ว (ภาคผนวก ง) 
แต่ระบบ UN Class จะค านึงอันตรายที่เกิดจากสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันเป็นหลัก ไม่ได้
ให้ความส าคัญกับความเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเฉพาะเจาะจง 
ทั้งนี้ก็คงเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการใช้งาน คือ เพ่ือการขนส่ง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วอันตรายที่อาจเกิดได้
ในระหว่างการขนส่งมักจะเกี่ยวข้องกับอันตรายทางกายภาพและความเป็นพิษแบบเฉียบพลันเป็นส่วนใหญ่ ใน
ปี ค.ศ. 1992 การประชุมสหประชาชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment 
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and Development : UNCED) หรือ “Earth Summit” ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล จึงมีมติให้
การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ขึ้น โดยระบบ 
GHS มีขอบเขตครอบคลุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิดตลอดทั้งวงจรชีวิตของสารเคมี (chemical 
product lifecycle) ยกเว้น ยา วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เครื่องส าอาง และสารเคมีตกค้างใน
อาหาร ณ จุดบริโภค (at point of consumption) 
 
องค์ประกอบของระบบ GHS 

1. การจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย ระบบ GHS แบ่งประเภทความเป็นอันตรายเป็น 3 ด้าน 
ดังนี้ 

 
 

2. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ระบบ GHS ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 
9 รูป (pictograms) ดังแสดงในรูปที่ ค-2 
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รูปที่ ค-2 รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบ GHS 

เครื่องมือกำรสื่อสำรข้อมูลในระบบ GHS 
1. การติดฉลาก ระบบ GHS ก าหนดให้ฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี/เคมีภัณฑ์ ต้องมีองค์ประกอบ

อย่างน้อย ดังนี้ 
o ชื่อผลิตภัณฑ์ (หรือชื่อการค้า) 
o ชื่อผู้ผลิต 
o ชื่อสารเคมี / สารเคมีอันตรายที่เป็นส่วนประกอบในเคมีภัณฑ์ 
o รูปสัญลักษณ์ (pictogram) 
o ค าสัญญาณ (signal word) ประกอบด้วย 2 ค า คือ “อันตราย” (Danger) และ “ระวัง” 

(Warning) 
o ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard statement) คือข้อความระบุลักษณะความเป็น

อันตรายของสารเคมี เช่น อาจเกิดไฟไหม้เมื่อได้รับความร้อน อาจท าให้เกิดอาการแพ้หรือหอบ
หืดหรือหายใจล าบากเมื่อหายใจเข้าไป เป็นต้น 

o ข้อควรปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตราย เก็บรักษา ก าจัดกาก และจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
(Precautionary statement) เช่น ใช้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเด็ก ห้ามน า
ภาชนะกลับมาใช้อีก หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ าสะอาด เป็นต้น 

              ตัวอย่างฉลากสารเคมีตามระบบ GHS สากลและตัวอย่างฉลากตามระบบ GHS ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข แสดงในรูปที่ ค-3 และ ค-4 ตามล าดับ 
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รูปที่ ค-3 ตัวอย่างข้อมูลบนฉลากของสารเคมี 
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รูปที่ ค-4 ตัวอย่างฉลากตามระบบ GHS ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
(ที่มา ตัวอย่างการแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS, กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  

ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก 
http://www.fda.moph.go.th/psiond/km.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 55) 

 
2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ระบบ GHS ก าหนดให้ SDS ประกอบด้วย 16 หัวข้อเรียงล าดับ 

ดังนี้ 
o ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจ าหน่าย (Identification) 
o ข้อมูลความเป็นอันตราย (Hazards identification) 
o ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredients) 
o มาตรการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
o มาตรการผจญเพลิง (Fire fighting measures) 
o มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures) 
o การใช้และการจัดเก็บ (Handling and storage) 
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o การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal 
protection) 

o คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties) 
o ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
o ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
o ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (Ecological information) 
o ข้อพิจารณาในการก าจัด (Disposal considerations) 
o ข้อมูลส าหรับการขนส่ง (Transport information) 
o ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
o ข้อมูลอื่น ๆ (Other information) 
ที่มา : http://www.chemtrack.org 
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ภำคผนวก ง 

UN Number และ UN Class 

 

UN Number 

 UN Number เป็นเลขอ้างอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสารอันตรายตามข้อก าหนดโดยองค์การ
สหประชาชาติ  (UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, 10th edition) ซึ่ ง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าเป็นภาษาไทยตามโครงการวางระบบการ
จัดการและการป้องกันสาธารณภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ในชื่อ “ข้อ
ก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย” ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายความหมายของ UN-Number ไว้
ในดังนี้ 

1. สินค้าอันตรายถูกก าหนดให้มีหมายเลข UN และชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง (Proper Shipping 
Name) ตามการจ าแนกประเภทสินค้าอันตราย 

2. สินค้าอันตรายที่มีการขนส่งกันโดยทั่วไปจะอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย ในกรณีท่ีสิ่งของหรือ
สารที่อยู่ในบัญชี ในการขนส่งต้องใช้ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งตามบัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย 
ส าหรับสินค้าอันตรายที่ไม่ได้ระบุชื่อเฉพาะ ในการขนส่งให้ระบุชื่อของสารหรือสิ่งของนั้นด้วย
กลุ่มชื่อท่ัวไป หรือกลุ่มไม่เฉพาะเจาะจง (N.O.S.) 

 ชื่อแต่ละชื่อในบัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย จะก ากับโดยหมายเลขสหประชาชาติ  1 ตัว นอกจากนั้น
แล้วยังมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนั้น เช่น 

1. ชื่อเดี่ยว ๆ ส าหรับสารและสิ่งของที่มีส่วนประกอบแน่นอน 
  ตัวอย่าง 1090  acetone 

   1194  ethyl nitrate solution 

2. สินค้าอันตรายที่ไม่เฉพาะ แต่ใช้ชื่อทั่วไปตามคุณสมบัติ ชื่อทั่วไปส าหรับกลุ่มสารหรือสิ่งของที่มี
คุณสมบัติแน่นอน 

  ตัวอย่าง 1133 กาว (adhesive) 

   1266 ผลิตภัณฑ์น้ าหอม (perfumer product) 

   2757 ส ารฆ่ าตั ว เบี ย น ป ระ เภ ท  carbamate ที่ เป็ น ข อ งแ ข็ งที่ เป็ น พิ ษ 
(carbamate     pesticide, solid, toxic) 
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   3101  สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ประเภท B ที่เป็นของเหลว (organic peroxide, 
    type B, liquid) 

3. ลักษณะเฉพาะของกลุ่มไม่เฉพาะเจาะจงที่ระบุเป็นกลุ่มของสาร หรือสิ่งของตามองค์ประกอบ
หลักทางเคมี หรือคุณสมบัติพ้ืนฐาน (technical nature) ซึ่งที่มีความจ าเพาะครอบคลุมสารหรือ
สิ่งของที่ไม่ได้บ่งรายละเอียดของสาร แต่บ่งถึงลักษณะทางเคมีหรือทางเทคนิคบางอย่าง 

  ตัวอย่าง 1477  nitrate, inorganic, N.O.S. 

   1987  alcohols, N.O.S. 

4. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มไม่เฉพาะเจาะจงที่ระบุเป็นกลุ่มของสารหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติในการเกิด
อันตรายมากกว่าหนึ่ งประเภทหรือประเภทย่อย ชื่อทั่วไปของสารหรือสิ่งของที่ ไม่ ได้บ่ง
รายละเอียดของสารอย่างจ าเพาะ แต่อยู่ในเกณฑ์ของประเภทหรือประเภทย่อยอย่างน้อยหนึ่ง
อย่าง 

  ตัวอย่าง 1325 สารอินทรีย์ไวไฟที่เป็นของแข็ง (flammable solid, organic, N.O.S.) 

   1993 ของเหลวไวไฟ (flammable liquid, N.O.S.) 

 

UN Class 

 United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods จ าแน ก
สารที่เป็นอันตรายและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้หรือก่อให้เกิดความพินาศเสียหาย ออกเป็น 9 ประเภท 
(UN-Class) ตามลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 สารระเบิดได้ (Explosives) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว หรือสารผสมที่สามารถ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีด้วยตัวมันเองท าให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการระเบิด
สร้างความเสียหายแก่บริเวณโดยรอบได้ ซึ่งรวมถึงสารที่ใช้ท าดอกไม้เพลิง และสิ่งของที่ระเบิดได้ด้วย แบ่งเป็น 
6 กลุ่มย่อย คือ 

1.1 สารหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรงทันทีทันใดทั้งหมด (Mass 
Explosive) ตัวอย่างเช่น เชื้อปะทุ ลูกระเบิด เป็นต้น 

1.2 สารหรือสิ่งของที่มี อันตรายจากการระเบิดแตกกระจาย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด 
ตัวอย่างเช่น กระสุนปืน ทุ่นระเบิด ชนวนปะทุ เป็นต้น 

1.3 สารหรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และอาจมีอันตรายบ้างจากการระเบิดหรือการระเบิด
แตกกระจาย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กระสุนเพลิง เป็นต้น 
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1.4 สารหรือสิ่งของที่ไม่แสดงความเป็นอันตรายอย่างเด่นชัด หากเกิดการปะทุหรือปะทุในระหว่าง
การขนส่งจะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น พลุอากาศ เป็นต้น 

1.5 สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่หากมีการระเบิดจะมีอันตรายจากการระเบิดทั้งหมด 
1.6 สิ่งของที่ไวต่อการระเบิดน้อยมากและไม่ระเบิดทันทีทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อการระเบิดอยู่ใน

วงจ ากัดเฉพาะในตัวสิ่งของนั้น ๆ ไม่มีโอกาสที่จะเกิดการปะทุหรือแผ่กระจาย 
 ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases) หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกว่า 300 
กิโลปาสกาล หรือมีสภาพเป็นก๊าซอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาส
กาล ได้แก่ ก๊าซอัด ก๊าซพิษ ก๊าซในสภาพของเหลว ก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ า และรวมถึงก๊าซที่ละลาย
ในสารละลายภายใต้ความดัน เมื่อเกิดการรั่วไหลสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการลุกติดไฟ และ/หรือเป็นพิษ 
และแทนที่ออกซิเจนในอากาศ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

2.1 ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) หมายถึง ก๊าซที่ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและมีความดัน 
101.3 กิโลปาสกาล สามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศ 13 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ ากว่าโดยปริมาตร 
หรือมีช่วงกว้างที่สามารถติดไฟได้ 12 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเมื่อผสมกับอากาศโดยไม่ค านึงถึงความ
เข้มข้นต่ าสุดของการผสม โดยปกติก๊าซไวไฟหนักกว่าอากาศ ตัวอย่างของก๊าซกลุ่มนี้ เช่น 
อะเซทิลีน ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี เป็นต้น 

2.2 ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (Non-flammable Non-toxic Gases) หมายถึง ก๊าซที่มีความดันไม่
น้อยกว่า 280 กิโลปาสกาล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรืออยู่ในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ า 
ส่วนใหญ่เป็นก๊าซหนักกว่าอากาศ ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ หรือแทนที่ออกซิเจนในอากาศและท า
ให้เกิดสภาวะขาดแคลนออกซิเจนได้ ตัวอย่างของก๊าซกลุ่มนี้ เช่น ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
อาร์กอน เป็นต้น 

2.3 ก๊าซพิษ (Poison Gases) หมายถึง ก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือถึงแก่ชีวิตได้
จากการหายใจ โดยส่วนใหญ่หนักกว่าอากาศ มีกลิ่นระคายเคือง ตัวอย่างของก๊าซในกลุ่มนี้ เช่น 
คลอรีน เมทิลโบรไมด์ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) หมายถึง ของเหลว หรือของเหลวผสมที่มีจุด
วาบไฟ (Flash Point) ไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสจากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด (Closed-cup Test) 
หรือไม่เกิน 65.6 องศาเซลเซียสจากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยเปิด (Opened-cup Test) ไอของเหลวไวไฟพร้อม
ลุกติดไฟเมื่อมีแหล่งประกายไฟ ตัวอย่างเช่น อะซีโตน น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสกับน้ าแล้วให้ก๊าซไวไฟ แบ่งเป็น 3 
กลุ่มย่อย ดังนี้ 

4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) หมายถึง ของแข็งที่สามารถติดไฟได้ง่ายจากการได้รับความ
ร้อนจากประกายไฟ/เปลวไฟ หรือเกิดการลุกไหม้ได้จากการเสียดสี ตัวอย่างเช่น ก ามะถัน 
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ฟอสฟอรัสแดง ไนโตรเซลลูโลส เป็นต้น หรือเป็นสารที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน
ที่รุนแรง ตัวอย่างเช่น เกลือไดอะโซเนียม เป็นต้น หรือเป็นสารระเบิดที่ถูกลดความไวต่อการเกิด
ระเบิด ตัวอย่างเช่น แอมโมเนียมพิเครต (เปียก) ไดไนโตรฟีนอล (เปียก) เป็นต้น 

4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) 
หมายถึง สารที่มีแนวโน้มจะเกิดความร้อนขึ้นได้เองในสภาวะการขนส่งตามปกติหรือเกิดความ
ร้อนสูงขึ้นได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ และมีแนวโน้มจะลุกไหม้ได้ 

4.3 สารที่สัมผัสกับน้ าแล้วท าให้เกิดก๊าซไวไฟ (Substances which in Contact with Water Emit 
Flammable Gases) หมายถึง สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ าแล้ว มีแนวโน้มที่จะเกิดการติดไฟได้เอง 
หรือท าให้เกิดก๊าซไวไฟในปริมาณท่ีเป็นอันตราย 

 ประเภทท่ี 5 สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

5.1  สารออกซิไดส์ (Oxidizing Substances) หมายถึง ของแข็ง ของเหลวที่ตัวของสารเองไม่ติดไฟ 
แต ่ ให้ออกซิเจนซึ่งช่วยให้วัตถุอ่ืนเกิดการลุกไหม้ และอาจจะก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารที่ลุก
ไหม ้และเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมเปอร์ออกไซ ด์ 
 โซเดียมคลอเรต เป็นต้น 

5.2  สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxides) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวที่มีโครงสร้าง
ออกซิเจนสองอะตอม -O-O- และช่วยในการเผาสารที่ลุกไหม้ หรือท าปฏิกิริยากับสารอ่ืนแล้ว
 ก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือเมื่อได้รับความร้อนหรือลุกไหม้แล้วภาชนะบรรจุสารนี้อาจระเบิด
ได้ ตัวอย่างเช่น อะซีโตนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น 

 ประเภทท่ี 6 สารพิษและสารติดเชื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 6.1  สารพิษ (Toxic Substances) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวที่สามารถท าให้เสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บรุนแรงต่อสุขภาพของคน หากกลืน สูดดมหรือหายใจรับสารนี้เข้าไป หรือเมื่อสารนี้ได้รับ
ความร้อนหรือลุกไหม้จะปล่อยก๊าซพิษ ตัวอย่างเช่น โซเดียมไซยาไนด์ กลุ่มสารก าจัดแมลง
ศัตรูพืชและ สัตว์ เป็นต้น 

 6.2  สารติดเชื้อ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน หรือสารที่มีตัวอย่าง
การตรวจสอบของพยาธิสภาพปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์และคน ตัวอย่างเช่น 
แบคทีเรียเพาะเชื้อ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) หมายถึง วัสดุที่สามารถแผ่รังสีที่มองไม่เห็น
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 0.002 ไมโครคูรีต่อกรัม ตัวอย่างเช่น โมนาไซด์ ยูเรเนียม โคบอลต์-60 เป็นต้น 
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 ประเภทที่  8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวซึ่งโดย
ปฏิกิริยาเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนท าความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรง หรือท าลายสินค้า/
ยานพาหนะที่ท าการขนส่งเมื่อเกิดการรั่วไหลของสาร ไอระเหยของสารประเภทนี้บางชนิดก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อจมูกและตา ตัวอย่างเช่นกรดเกลือ กรดก ามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น 

 ประเภทที่  9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances and Articles) 
หมายถึง สารหรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็นสารอันตรายซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่  1 ถึงประเภทที่  8 
ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต เป็นต้น และให้รวมถึงสารที่ต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 100 องศา
เซลเซียส ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็งในระหว่างการ
ขนส่ง 

ที่มา : http://www.chemtrack.org 
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