
การอบรม

การใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 
เพื่อจัดการขอ้มลูสารเคมแีละของเสยีสารเคมี

ด าเนินงานโดย
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

ความรู้ทัว่ไปและการจ าแนกประเภทของเสยีสารเคม ี
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▪ ชื่อ และ รหัสประจ าตัว (Cas no.)

▪ ความเป็นอันตราย 

▪ ลักษณะกายภาพ (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส)

▪ วิธีการ เก็บ ใช้ และ ทิ้ง อย่างปลอดภยั

▪ มาตรการป้องกนั และ แก้ไข เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน

ท าความรู้จักกับสารเคมี
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CAS Registry number หรือ Cas no. 
▪ ก าหนดโดย Chemical Abstracts Service

▪ เป็นชุดตัวเลข 3 กลุ่ม คือ  aaaaaaa-bb-c 
เช่น 100859-23-2 ,  7782-39-0 ,  70-25-7

– ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยตวัเลขสงูสดุ 7 หลัก
– ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยตวัเลขสงูสดุ 2 หลัก
– ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยตัวเลขสงูสดุ 1 หลัก ท าหน้าที่เปน็ ตัวเลขตรวจสอบ (check digit) เพื่อ

ใช้ตรวจสอบความถกูต้องของตวัเลข 2 ส่วนแรก

▪ เป็นกุญแจน าสูข่อ้มลูอื่น ๆ เกี่ยวกบัสารนั้น ในแหล่งขอ้มลูตา่งๆ เช่น รายงาน
การวิจยั บทความ เอกสารสทิธิบัตร กฎหมาย
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Chemical name CAS number

Xylene (Unspecified isomer) 1330-20-7

m-Xylene 108-38-3

o-Xylene 95-47-6

p-Xylene 106-42-3

CAS Registry number หรือ Cas no. 
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ความเป็นอันตรายของสารเคมี

▪ ความเป็นอันตรายดา้นกายภาพและเคม ี(Physicochemical hazard)
– ไวไฟ ระเบิดได้ เกิดปฎิกริยิาเคมีรนุแรง ฯลฯ

▪ ความเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ (Health hazard)
– เป็นพิษเฉยีบพลนั ระคายเคอืง สารก่อมะเรง็ ฯลฯ

▪ ความเป็นอันตรายตอ่สิ่งแวดล้อม (Environmental hazard) 
– เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า ท าลายชั้นบรรยากาศ ฯลฯ



United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods

จ าแนกสารที่เปน็อนัตราย หรือกอ่ใหเ้กดิความพนิาศเสยีหาย ออกเปน็ 9 ประเภท ดังนี้

▪ประเภทที่ 1 ระเบิดได้ (Explosives)

▪ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases) แบ่งเปน็ 3 กลุ่มยอ่ย ดังนี้
2.1 ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases)
2.2 ก๊าซไมไ่วไฟและไมเ่ปน็พษิ (Non-flammable Non-toxic Gases)
2.3 ก๊าซพิษ (Poison Gases)

▪ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)

▪ประเภทที่ 4 แบ่งเปน็ 3 กลุ่มยอ่ย ดังนี้
4.1 ของแขง็ไวไฟ (Flammable Solids)

4.2 สารที่มีความเสีย่งต่อการลกุไหมไ้ดเ้อง (Substances Liable to Spontaneous Combustion)

4.3 สารที่สัมผสักับน้ าแลว้ท าใหเ้กดิก๊าซไวไฟ (Substances which in Contact with Water Emit Flammable Gases)

ข้อมูลจาก: http://www.chemtrack.org 7

UN Class
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▪ ประเภทที่ 5 แบ่งเปน็ 2 กลุ่มยอ่ย ดังนี้
5.1 สารออกซไิดส ์(Oxidizing Substances)
5.2 สารอินทรียเ์ปอรอ์อกไซด ์(Organic Peroxides)

▪ ประเภทที่ 6 แบ่งเปน็ 2 กลุ่มยอ่ย ดังนี้
6.1 สารพิษ (Toxic Substances)
6.2 สารติดเชือ้ (Infectious Substances)

▪ ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี

▪ ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน

▪ ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบด็เตลด็

UN Class

ข้อมูลจาก: http://www.chemtrack.org
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ความเปน็อนัตรายทางกายภาพ (17 ประเภท)
▪ วัตถุระเบดิ 

▪ ก๊าซไวไฟ 

▪ ละอองลอยไวไฟ 

▪ ก๊าซออกซไิดซ ์

▪ ก๊าซภายใต้

ความดนั 

▪ ของเหลวไวไฟ 

▪ ของแขง็ไวไฟ

▪ ของเหลว

ออกซไิดซ ์

▪ ของแขง็ออกซไิดซ ์

▪ สารที่ท าปฏกิิริยา

ได้เอง

▪ ของเหลวที่ลกุตดิ

ไฟไดเ้องในอากาศ 

▪ ของแขง็ทีลุ่กตดิไฟ

ได้เองในอากาศ 

▪ สารที่เกิดความ

ร้อนไดเ้อง 

▪ สารที่สัมผัสน้ าแลว้

ให้ก๊าซไวไฟ

▪ สารเพอร์ออกไซด์

อินทรีย์

▪ สารกัดกร่อนโลหะ

▪ Desensitized

explosives

ความเปน็อันตรายตอ่สขุภาพ (10 ประเภท)
▪ ความเปน็พษิ

เฉียบพลนั

▪ การกัดกร่อนและ

การระคายเคอืง

ต่อผิวหนงั

▪ การท าลายดวงตา

อย่างรุนแรงและ

การระคายเคอืง

ต่อดวงตา

▪ การท าให้ไวตอ่การ

กระตุ้นอาการแพต้อ่

ระบบทางเดนิหายใจ

หรือผิวหนงั

▪ การก่อให้เกดิการ

กลายพันธุข์องเซลล์

สืบพันธุ์

▪ การก่อมะเรง็

▪ ความเปน็พษิตอ่

ระบบสืบพันธุ์

▪ ความเป็นพษิตอ่

อวัยวะเปา้หมาย

อยา่งเฉพาะเจาะจง

จากการรบัสัมผสัครัง้

เดียว

▪ ความเป็นพษิตอ่

อวัยวะเปา้หมาย

อยา่งเฉพาะเจาะจง

จากการรับสมัผสัซ้ า

▪ ความเป็นอันตราย

จากการส าลกั

ความเปน็อันตรายตอ่สิง่แวดล้อม ( 2 ประเภท)
▪ ความเปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มในน้ า

▪ ความเปน็อนัตรายตอ่ชัน้โอโซน

GHS, revision 6, 2015

ประเภทความเปน็อนัตราย และ รูปสัญลักษณ ์ตามระบบ GHS

GHS = The Globally Harmonized System of Classification and Labelling  of Chemicals
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สัญลักษณค์วามเปน็อนัตราย ตามระบบ GHS

Explosives 
Self-reactive subst.
Organic peroxide

Flammable substance 
Self-reactive substance
Pyrophoric and self-
heating substance 

Oxidizing substance 
Organic peroxides

Compressed gas 
Skin corr./irrit. 
Eye corr./irrit. 
Corrosive to metal 

Environmental
toxicity 

Acute toxicity Acute toxicity 
Skin corr./irrit. 
Eye corr./irrit. 
Sensitization (Dermal) 

Sensitization (Respiratory) 
Mutagenicity 
Carcinogenicity 
Reproductive toxicity 
Target organ toxicity 
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เอกสารที่แสดงขอ้มลูเฉพาะของ สารเคมี/เคมภีัณฑ์ เกี่ยวกบั ลักษณะความเป็นอนัตราย พิษ วิธีใช้ การ
เก็บรกัษา การขนสง่ การก าจดัและการจดัการอืน่ๆ เพื่อใหก้ารด าเนนิการเกีย่วกบัสารนั้นเปน็ไปอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

1. ข้อมลูเกีย่วกับสารเคม ีและบรษิทัผูผ้ลติและหรอืจ าหนา่ย 
(Identification of the substance/preparation and of the 
Company/undertake)

2. ข้อมลูระบคุวามเปน็อนัตราย (Hazards Identification)
3. ส่วนประกอบและข้อมลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

(Composition/Information on Ingredients)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures)
6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสารโดยอบุัตเิหตุ 

(Accidental Release Measures)
7. ข้อปฏิบัตใินการใชแ้ละการเก็บรกัษา (Handling and Storage)

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัภยัสว่นบุคคล 
(Exposure Controls/Personal Protection)

9. คุณสมบัติทางเคมแีละกายภาพ 
(Physical and Chemical Properties)

10. ความเสถยีรและความไวตอ่การเกิดปฏกิิรยิา 
(Stability and Reactivity)

11. ข้อมลูด้านพษิวทิยา (Toxicological Information)
12. ข้อมลูเชงินเิวศน ์(Ecological Information)
13. มาตรการการก าจดั (Disposal Considerations)
14. ข้อมลูส าหรบัการขนสง่ (Transport Information)
15. ข้อมลูเกีย่วกับกฎขอ้บังคบั (Regulatory Information)
16. ข้อมลูอืน่ (Other Information)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)
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ท าให้ทราบว่า : ก าลังเกี่ยวขอ้งกับสารเคมีอะไร
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ท าให้ทราบว่า : สารเคมี มีความเป็นอันตราย อย่างไร
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ท าให้ทราบว่า : ควรใช้และเก็บรักษาสารเคมีอย่างไร
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ท าให้ทราบว่า : ควรใช้และเก็บรักษาสารเคมีอย่างไร
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ท าให้ทราบว่า : เมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน ควรท าอย่างไร
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ได้รับ SDS จากทีไ่หน --- > “ผู้ผลติ” และ “ผู้ขาย”



การจ าแนกประเภทของเสียสารเคมี 



ค าจ ากัดความ ของเสียอนัตราย จากห้องปฏิบัติการที่ใช้อยู่ปรากฏในคู่มือความปลอดภัย ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“สิ่งเหลือใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีที่ไม่ทราบชื่อ สารเคมีที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ สารเคมีที่หก
รั่วไหลและเก็บกลับคืนมา ตัวท าละลายอินทรีย์ ทุกสิ่งทีไ่มส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ีกตอ่ไปใน
ห้องปฏบิตักิารเคมแีละจ าเปน็ตอ้งก าจัดทิง้โดยวธิีใดวิธหีนึง่จัดวา่เปน็ของเสียอนัตรายทั้งสิน้”

ของเสียอนัตราย คืออะไร??

ค าจ ากัดความ “ของเสียอันตราย” ของกรมควบคุมมลพิษ 
“ของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกันที่มีปริมาณ ความเข้มข้น หรือลักษณะทาง
กายภาพ ทางเคมี หรือการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนท าให้มีการตาย หรือการเจ็บป่วยอย่าง
รุนแรงที่รักษาไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมใน
การบ าบัด การเก็บกัก การขนส่ง การก าจัดหรืออ่ืนๆ

19



20

กรอกข้อมูลของเสยีทีต่อ้งการสง่ก าจดั

(ภายในวนัที่ 12 ของทกุเดอืน)

ผู้ใชง้าน ที่ผ่านเงือ่นไขการรบัก าจดัของเสยี
จะไดร้บั waste no. และ วัน-เวลา ที่นัด
หมาย (ภายในวนัที่ 16 ของทุกเดอืน)

ผู้ใชง้านทีไ่มผ่า่นเงือ่นไข การรบัจดัเกบ็
ของเสยี จะทราบผลภายใน

วันที่ 15 ของทกุเดอืน
ผู้ใช้งาน ติด waste no. 

บนฉลากที่ภาชนะบรรจขุองเสยี

ผู้ใช้งาน น าภาชนะบรรจขุองเสยีและเอกสารขอ
ส่งของเสยี (ใบ request) ที่มีลายเซน็ก ากับมารอ

ที่จุดนัดหมายตามวนั-เวลาทีก่ าหนด

รถเก็บของเสยีอันตรายเข้ามาเก็บของเสยีอันตรายตาม
จุดที่นัดหมาย

06 07

080910

11

จ าแนกของเสยีตามประเภทความเปน็อันตราย 
14 ประเภท พร้อมตดิฉลากของเสยี

การจัดการของเสยีอันตราย

> >

<<<

>

***คลงัสารเคมีท่ีตอ้งการส่ง
ก าจดัของเสียอนัตราย จะตอ้งผ่าน
ขัน้ตอนท่ี 1-5 การใชง้าน ChemTrack ก่อน
จงึจะมีสิทธ์ิด  าเนินการในขัน้ท่ี 6-11***

ติดตอ่ เจ้าหนา้ที่ ChemTrack&WasteTrack 2016
โทรศพัท ์: 0-2218-6175 โทร : 081-922-0245
e-mail : chemtrack@chula.ac.th
Website : https://www.shecu.chula.ac.th



21ภาพที่ 1 แผนผังการจ าแนกของเสียสารเคมี 15 ประเภท

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=100


การอบรม

การใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 
เพื่อจัดการขอ้มลูสารเคมแีละของเสยีสารเคมี

ด าเนินงานโดย
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

การลงทะเบยีน
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เงื่อนไขการสมัครใช้งานโปรแกรม

สมัครเขา้ใชง้าน 

มีรหสั
ผู้รับผดิชอบ

กลาง/
อ.ที่ปรึกษา

ไม่ใช่

ด าเนินการสมคัรรหสัใชง้าน
ผู้รับผดิชอบกลาง/อ.ทีป่รกึษา ก่อน

ผู้ใช้งานระบบ
คลงัสารเคมี

ห้องปฏิบัตกิาร

นิสิต เจ้าหน้าที/่อาจารย์

มีคลงัฯ 
ที่ต้องการใช้
งานอยูแ่ลว้

ได้รับ log in ให้เข้าใช้
งานตามคลงัฯ ที่ระบุ

ใช่ใช่

ไม่ใช่

เปิดคลงัฯ

**ลกัษณะคลงั

อบรม
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คลังทั่วไป 
(ชื่ออาจารยท์ี่ปรกึษา/หนว่ยงาน)

คลังพเิศษของเสยีรวม

คลังพเิศษของเสยีห้องเครือ่งมือ

**ลักษณะคลังสารเคมีในโปรแกรม

คลงัสารเคมี

ห้องปฏบิัติการ

คลงัสารเคมี A คลงัสารเคมี B

คลงัสารเคมี C

คลงัสารเคมี D คลงัสารเคมี E

ห้องปฏบิัติการ

คลงัสารเคมี

ห้องปฏบิัตกิาร

คลงัสารเคมี

ห้องปฏบิัตกิาร

คลงัสารเคมี

ห้องปฏบิัตกิาร

หรือ คลังพเิศษของเสยีรวม

คลังพิเศษของเสยี
ห้องเครื่องมือ

ห้องปฏบิัติการ

1

2

3
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สมัครออนไลนผ์า่นเวบ็ไซต์ https://www.shecu.chula.ac.th

การเริม่ต้นใช้งานโปรแกรม : ด าเนินการสมัครใช้งาน
อบรมการใชง้าน

โปรแกรมฯ
สมัครเข้าใชง้าน 

> >

28

02
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลรอบอบรม
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ใชง้าน
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ส่วนที่ 3 : รายละเอียดคลัง
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลห้องปฏบิตักิารและเจา้หนา้ที่

เลขประจ าตัวของห้องปฏิบตัิการ 
ที่จะได้รับจากส านักงาน
คณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 
เม่ือเข้าลงทะเบยีนใช้งานระบบ
ESPReL Website
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เจ้าหนา้ที่ส่วนกลางตอบรบัการสมัครใชโ้ปรแกรม และแจง้ username 
และ password ผ่านทาง email ภายใน 5 วันท าการ 



34

xxxxxxxxxxxxx

http://chemsafe.chula.ac.th/CT2015



เมนูหลัก

เมนูลัด

35

หน้าหลกัการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น:

เมนูพิเศษ
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หน้าหลกัการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น:

ชื่อผู้ใชง้าน



การลงทะเบยีนขอ้มูลสารเคมี



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคมี’ ประกอบดว้ยข้อมลู 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจดัซื้อ ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสารเคมี

ส่วนที่ 3 : สถานที่เกบ็ขวด ส่วนที่ 4 : รหัสขวด

ลงทะเบยีนข้อมูลสารเคม ี
(ของแขง็,ของเหลว,กา๊ช)

เข้าสู่โปรแกรมฯ

38



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคมี’
Step1 เข้าไปที่ เมนู คลังสารเคม ีเลือก เพิ่มขวดสารเคมี

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

39



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคมี’Step 2 
เพิ่มขอ้มลูการจดัซือ้ (ส่วนที ่1)

1. เลือกคลังสารเคมี
ที่ต้องการบนัทึก
ขวดสารเคมี

2. ใส่ข้อมูลแหลง่
เงินทุนที่ซื้อขวด
สารเคมี

3. ใส่ข้อมูลผู้ขายขวด
สารเคมี

4. คลิก “ยืนยัน”

พมิพ์ ช่ือผู้ขาย (ไทย/องักฤษ) 
เพ่ือค้นหา และเลือกช่ือทีต้่องการ

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

40



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคมี’Step 3
เพิ่มขอ้มลูสารเคมี (ส่วนที ่2)

พิมพ์ CAS No. ก่อน หากยังไมเ่จอ 
จึงลองพมิพช์ือ่สารเคมี เพื่อค้นหาและเลอืกชือ่สารเคมทีี่ตอ้งการเพิ่ม

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

41



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ี
เพิ่มชือ่สารเคมี

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

42



เพิ่มชือ่สารเคมี
เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ีลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

43



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ี
เพิ่มชือ่สารเคมี

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

44



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ี

พมิพ์ ช่ือผู้ผลติ (ไทย/องักฤษ) 
เพ่ือค้นหา และเลือกช่ือทีต้่องการ

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

45



Step 4 
เพิ่มข้อมลูสถานทีเ่ก็บขวด (ส่วนที ่3)

เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ีลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

46



เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ี
Step 5 เพิ่มข้อมูลรหัสขวด (ส่วนที่ 4)

TEST0158000001

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

47



10

เมนู ‘เพิ่มขวดสารเคม’ี
Step 5 เพิ่มข้อมูลรหัสขวด (ส่วนที่ 4) กรณเีพิม่สารเคมี สารเดยีว จ านวนมากกว่า 1 ขวด

ลงทะเบียนขอ้มลูสารเคม ี:

48



การจัดท ารหัสขวดสารเคมี



เข้าไปที่ เมนู คลังสารเคม ีเลือก พิมพ์รหัสขวด

Step 1

50



1. เลือกคลงั
2. พิมพ์ ปี พ.ศ. ที่

น าเข้า สารเคมี
3. พิมพ์เลขเริม่ต้น
4. จ านวนรหัสขวดที่

ต้องการ
5. เลือกรปูแบบรหัส

ขวด ใส่จ านวนแถว
และจ านวนคอร์
ลัมน์ 

Step 2

51



ตัวอย่าง รหัสขวด แบบ 1D Barcode

52



เมนู ‘พิมพ์รหัสขวด’
การสรา้งรหัสขวด รหัสขวดสารเคมี มีทั้งหมด 14 หลัก

ปีที่น าเขา้สารเคมสีูห่นว่ยงาน

หมายเลขขวดสารเคมีอักษร/ตัวเลข ย่อคลงัสารเคมี
(ตัวอักษร 1-7 หลัก) 

XXXXXXX6300001

ลงทะเบียนขอ้มลูขวดสารเคม ี:

53















การอบรม

การใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 
เพื่อจัดการขอ้มลูสารเคมแีละของเสยีสารเคมี

ด าเนินงานโดย
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

การบริหารจัดการขอ้มูลสารเคมแีละของเสยีสารเคมี



การจัดการเอกสาร SDS (Safety Data Sheet)



เข้าไปทีเ่มน ูคลังสารเคม ีเลือก ค้นหา&จัดการขอ้มูลขวด หรือ ‘จัดการเอกสาร SDS’

62

1. การอัพโหลดเอกสาร SDS เข้าสู่โปรแกรม



เมนู ‘ค้นหา & จัดการข้อมูลขวด’

Step 2

63

1. การอัพโหลดเอกสาร SDS เข้าสู่โปรแกรม



เมนู ‘จัดการเอกสาร SDS’
1. การอัพโหลดเอกสาร SDS เข้าสู่โปรแกรม



เมนู ‘จัดการเอกสาร SDS’
1. การอัพโหลดเอกสาร SDS เข้าสู่โปรแกรม



2. การจัดการเอกสาร SDS:
เมนู ‘จัดการเอกสาร SDS’



การตัดขวด



Step1 เข้าไปที่ เมนู คลังสารเคม ีเลือก ค้นหา & จัดการข้อมลูขวด

การตัดขวด

68

ขวดสารเคมีหรอืถงัแกส๊ที่ใชห้มดแลว้ ผู้ใช้งานต้องระบสุถานะในโปรแกรมว่า
เป็นขวดสารเคมีหรอืถงัแกส็ที่หมดแลว้ โดยใช้เมน ู“ตัดขวด”



การตัดขวด :

69



การเชค็สต๊อก



Step1 เข้าไปที่ เมนู คลังสารเคม ีเลือก เช็คสต็อก

เมนู ‘เช็คสต็อก’
การปรบัปรมิาณสารเคม ี:

71



SCA58000000005 Acetone (67-64-1)

Step2 กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน และแก้ไขปริมาณสารเคมคีงเหลือ แล้วกดเสร็จสิน้

การปรบัปรมิาณสารเคม ี: เมนู ‘เช็คสต็อก’
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การโอนขวดสารเคมี
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Step1 เข้าไปที่ เมนู คลังสารเคม ีเลือก โอนขวดสารเคมี

การโอนขวดสารเคมี



75

ระบุชือ่“คลงัสารเคมี ผู้รับโอน” และเลือกขอ้มูลอาคารและชือ่ห้อง
ที่จะจดัเกบ็ขวดสารเคมีบรจิาค

Step2
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Step3 กรอกรหัสขวดสารเคมีที่ตอ้งการโอน และกด “โอนขวด”



การบริจาคขวดสารเคมี



Step1 เข้าไปที่ เมนู คลังสารเคม ีเลือก ค้นหา & จัดการข้อมลูขวด

เมนูพเิศษ ‘การบริจาคสารเคมี ’

78



Step2

เมนูพเิศษ ‘การบริจาคสารเคมี ’

79



ส าหรับผูใ้ชง้าน (user) ของคลงัสารเคมอีืน่  สามารถเหน็สารเคมีทีเ่ราบริจาคไดใ้นหนา้หลกัของโปรแกรมโดย
เข้าไปที่ หน้าหลกั ของโปรแกรมฯ และไปทีห่นา้รายการสารเคมีบริจาค

เมนูพเิศษ ‘การบริจาคสารเคมี ’

80



การขอแบง่ปนัสารเคมี



82

เข้าไปที่ หน้าหลัก และ เลือก เมนูพิเศษ ‘ค้นหาขวดสาร’Step 1

เมนูพเิศษ ‘การขอแบ่งปันสารเคมี ’



83

พิมพ์เลข CAS no./ชือ่สาร ลงในช่อง ชื่อสารเคม ีจากนั้นกดปุม่ ขอแบง่ปนัสารเคมีStep 2

รอเจ้าหนา้ที่สว่นกลางติดตอ่กลบั

Step 3

เมนูพเิศษ ‘การขอแบ่งปันสารเคมี ’



การติด waste no. และส่งก าจัดของเสยีสารเคมี



 

 
ภาพที่ 7 สรุปรายการของเสียสารเคมี (ใบ Request) 









การอบรม

การใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 
เพื่อจัดการขอ้มลูสารเคมแีละของเสยีสารเคมี

ด าเนินงานโดย
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

การเรียกดูรายงาน



รายงานสารเคมี

90



รายงานของเสยีสารเคมี

91
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ตัวอย่าง เรียกดูรายงานสารเคมี



ตัวอย่าง รายงานสารเคมขีวดสารเคมใีนคลงัฯ

93



เจ้าหนา้ที่ ChemTrack : คุณนิภาพร กุลสุข     โทรศัพท์ 0 2218 6174
เจ้าหนา้ที่ WasteTrack : คุณธีรพัฒน์ คล้ายมุข โทรศัพท์ 0 2218 6175

ศูนย์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
อาคารแถบ นีละนิธิ ชั้น 1 ห้อง 124 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330

โทรศัพท์ 081 922 0245, 02-218-5222 (ธุรการ) 
02-218-5213 หรือ 02-218-5227 (วิชาการและบริการ)
เว็บไซต์ : www.shecu.chula.ac.th
อีเมล : shecu@chula.ac.th
LINE ID : Shecu.chula
www.facebook.com/shecu2560

สอบถามขอ้มูลเพิม่เติม


