


  

ค ำน ำ 

 

กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 675 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2549 ได้ให้ควำมเห็นชอบต่อ
แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอันตรำย และได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 2 ชุด คือ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอันตรำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ลงวันที่ 
18 กันยำยน 2549 และ คณะกรรมกำรบริหำรด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอันตรำยของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ลงวันที่ 28 กันยำยน 2549 โดยมอบหมำยให้ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสีย
อันตรำยเป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำกับดูแลตั้งแต่กันยำยน 2549 พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมกำรจัดกำร
สำรเคมี ChemTrack2009 และโปรแกรมกำรจัดกำรของเสียสำรเคมี WasteTrack2009 

ใน เดื อนตุ ล ำคม  2559  มห ำวิท ยำลั ย  ได้ พั ฒ น ำรวม โป รแกรม  ChemTrack2015  และ 
WasteTrack2009 เข้ำด้วยกันเป็น “โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack & 
WasteTrack2016)” เพ่ือให้เกิดกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียสำรเคมีอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

ต่อมำในกำรประชุมครั้งที่ 797 วันที่ 27 ตุลำคม 2559 สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมีมติจัดตั้งศูนย์
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  (ศปอส.) ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลำงบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีว   
อนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำกับ ดูแล
โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack2016) สืบต่อมำ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack2016) คือ 
โปรแกรมจัดกำรข้อมูลของสำรเคมีและของเสียสำรเคมี ท ำให้ผู้ใช้งำนได้ทรำบถึงข้อมูลชนิด และปริมำณ
สำรเคมีที่น ำเข้ำ ปริมำณสำรเคมีคงเหลือ สถำนที่เก็บ ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี 
และข้อมูลประเภท ปริมำณและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดของเสีย เพ่ือให้มีกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอย่ำเป็น
ระบบ มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพ โดยโปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี 
(ChemTrack&WasteTrack2016) ที่พัฒนำขึ้นนี้ มีระบบกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบนฐำนข้อมูลออนไลน์ 
ผู้ใช้งำนจึงสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 เนื่องจำกโปรแกรมนี้ถูกพัฒนำให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้หลำกหลำย ทั้งสำมำรถเพ่ิมชื่อสำรเคมี
ใหม่ เพิ่มชื่อบริษัทผู้ขำยและผู้ผลิตที่ไม่มีในฐำนข้อมูล ท ำให้ข้อมูลในฐำนข้อมูลมีกำรอัพเดตอยู่ตลอดเวลำ และ
สำมำรถใช้งำนได้กับหน่วยงำนทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย นอกจำกนั้นโปรแกรมจะอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้งำนในกำรตรวจสอบปริมำณของสำรเคมีและของเสียสำรเคมี กำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
สำรเคมี กำรประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเบิก/จ่ำยสำรเคมีและก ำจัดจัดของเสียสำรเคมี รวมทั้งด ำเนินงำน
มำตรฐำนควำมปลอดภัยภำยในหน่วยงำนและท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรสำรเคมีและ
ของเสียสำรเคมใีนรูปแบบเดียวกัน  

 
1 .1  กำรท ำงำนและประโยชน์ ของ โป รแกรมกำรจัด กำ รข้อมู ล ส ำร เคมี และของ เสี ย ส ำร เคมี 
ChemTrack&WasteTrack 2016  

มีกำรใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ท ำให้สำมำรถเรียกใช้งำนได้ตลอดเวลำผ่ำนหน้ำ
จอคอมพิวเตอร์ และมีกำรแบ่งระดับกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำนผ่ำนระบบรหัสผ่ำน ท ำให้มีควำมเป็นส่วนตัว
ในกำรเก็บข้อมูล  

1.1.1 กำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมี 

1. มีกำรอนุญำตให้ผู้ใช้งำนเพ่ิมข้อมูลสำรเคมี ชื่อบริษัทผู้ขำยและบริษัทผู้ผลิตที่ไม่มีในฐำนข้อมูลได้ ท ำให้
ข้อมูลมีควำมหลำกหลำยและรองรับกำรท ำงำนในทุกหน่วยงำน 

2. ผู้ใช้งำนสำมำรถติดตำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ ดังนี้ 

- ข้อมูลในกำรซื้อขวดสำรเคมีนั้นๆ เช่น บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้ขำย และเลขที่ใบแจ้งหนี้ 

- ข้อมูลกำรใช้งำนสำรเคมี เช่น ปริมำณที่น ำเข้ำ ปริมำณคงเหลือและผู้เบิกใช้สำรเคมี 
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- ข้อมูลงบประมำณที่ใช้ในกำรซื้อสำรเคมี 

- ข้อมูลสถำนที่เก็บสำรเคมีแต่ละขวด 

- ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอันตรำยของสำรเคมี เช่น ชื่อพ้อง (Synonym) CAS Number UN Number 
ประเภทควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS และ UN Class 

3. สำมำรถติดตำมข้อมูลค่ำใช้จ่ำยและประมำณกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสำรเคมีภำยในหน่วยงำนได้ 
4. สำมำรถสรุปปริมำณกำรใช้งำนสำรเคมีเพ่ือน ำไปช่วยในกำรประมำณของเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรเคมี

ได ้
5. สำมำรถระบุต ำแหน่งของสำรเคมีในหน่วยงำน จึงสำมำรถติดตำมกำรใช้งำน ตรวจสอบสำรเคมีหมดอำยุ 

(ระยะเวลำประมำณ 5 ปี หลังจำกวันที่น ำเข้ำ) หรือสืบค้นข้อมูลเพ่ือกำรแบ่งปันกำรใช้ภำยในหน่วยงำน  
ซึ่งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสำรเคมีซ้ ำซ้อน 

6. สำมำรถจัดระบบกำรควบคุมควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรได้อย่ำ งเหมำะสม โดยดูจำกข้อมูล
อันตรำยของสำรเคมีของหน่วยงำนนั้นๆ ที่ปรำกฏในโปรแกรม 

7. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำนสำรเคมีภำยในหน่วยงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ
สำรเคมีของเจ้ำหน้ำที่หรือกำรรำยงำนต่อผู้บริหำร 
 

1.1.2 กำรจัดกำรข้อมูลของเสียสำรเคมี 

1. สำมำรถทรำบได้ว่ำหน่วยงำน มีของเสียประเภทใดบ้ำง ปริมำณเท่ำไหร่ อยู่ที่ไหน 
2. สำมำรถน ำข้อมูลประเภทและปริมำณของเสียสำรเคมีมำวำงแผนกำรจัดเก็บของเสียในหน่วยงำน 
3. สำมำรถนัดหมำยจัดเก็บของเสีย เพื่อน ำไปบ ำบัดได้อย่ำงถูกต้อง 
4. สำมำรถประมำณกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดของเสียได้ 

 
1.2 นยิำมศัพท ์
 ควำมหมำยของค ำที่ ใช้ในคู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี 
(ChemTrack&WasteTrack 2016) มีดังนี้ 

1) คลังสำรเคมี/ชื่อคลังสำรเคมี คือ ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ (folder) เก็บข้อมูลสำรเคมีและข้อมูลของ
เสียอันตรำย ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถตั้งชื่อคลังสำรเคมีตำมชื่อห้องปฏิบัติกำร ชื่อห้องเก็บสำรเคมี 
ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลสำรเคมี หรือชื่อหน่วยงำน ฯลฯ ได้เช่นกัน 

2) อำคำรและห้อง คือ สถำนที่ที่ใช้เก็บสำรเคมีของคลังสำรเคมีนั้นๆ โดยอำจได้มำกกว่ำ 1 ห้อง 
3) ขวดสำรเคมี คือ สำรเคมี 1 บรรจุภัณฑ์ โดยไม่จ ำกัดขนำด โดยหมำยรวมถึงถัง/ท่อแก๊ส ขนำด

ต่ำงๆ ด้วย 
4) เอกสำร SDS (Safety Data Sheet) หรือเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยสำรเคมี คือ เอกสำรที่

แสดงข้อมูลเฉพำะของสำรเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะควำมเป็นอันตรำย พิษ วิธีใช้ กำรเก็บ
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รักษำ กำรขนส่ง กำรก ำจัดและกำรจัดกำรอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสำรเคมีนั้นเป็นไป
อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำย
ก ำหนด 

1.3 ขัน้ตอนกำรใชง้ำนโปรแกรม 

กำรใช้งำนโปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 
2016) มีข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้ 

1) ผู้ใช้งำนจะต้องเข้ำรับกำรอบรมหัวข้อ “กำรใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 
จัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี” เพ่ือรับทรำบเงื่อนไข นโยบำย และวิธีกำรใช้งำน
โปรแกรมฯ 

2) เมื่อเข้ำรับกำรอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนจะต้องด ำเนินกำรลงทะเบียนเพ่ือเข้ำใช้งำนโปรแกรมฯ 
3) ผู้ใช้งำนจะได้รับ Username และ Password ภำยใน 5 วันท ำกำร  
4) เมื่อได้รับ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถลงทะเบียนขวดสำรเคมี

และถังแก๊สเข้ำสู่โปรแกรมฯ ได้ตำมท่ีต้องกำร 
5) ผู้ใช้งำนจะต้องปรับปรุงข้อมูลสำรเคมีภำยในคลังสำรเคมีที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่ำง

สม่ ำเสมออย่ำงน้อยทุกๆ 6 เดือน (ซึ่งเป็นเงื่อนไขในกำรพิจำรณำจัดเก็บของเสียสำรเคมี) 
6) กรอกข้อมูลรำยกำรของเสียสำรเคมีท่ีต้องกำรส่งก ำจัด ภำยในวันที่ 12 ของทุกเดือน 
7) ผู้ใช้งำนจะได้รับผลกำรพิจำรณำจัดเก็บของเสียสำรเคมี ภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน และ

ผู้ใช้งำนที่ผ่ำนเงื่อนไขจะได้รับ WasteTrack ID และวัน เวลำ ที่นัดหมำยจัดเก็บ 
8) ผู้ใช้งำนน ำ WasteTrack ID ที่ได้รับติดหรือเขียนบนฉลำกที่ติดกับภำชนะบรรจุของเสียสำรเคมี 
9) เมื่อถึงก ำหนดนัดหมำยจัดเก็บของเสียสำรเคมี ผู้ใช้งำนจะต้องน ำภำชนะบรรจุของเสียและ

เอกสำรขอส่งของเสีย (ใบ request) ที่มีลำยเซ็นก ำกับมำรอที่จุดนัดหมำยตำมวัน  - เวลำที่
ก ำหนด 

1.4 ขั้นตอนกำรขอกำรรับรองกำรจัดกำรสำรเคมี ส ำหรับนิสิตที่ได้รับทุนวิจัยฯ  

ซ่ึงจะแบ่งตำมกลุ่มนิสิตมีดังต่อไปนี้ 

กลุม่ที ่1 : นสิติไทยทีท่ ำปฏบิตัิกำรภำยในจุฬำฯ จะต้องด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับสำรเคมีส ำหรับนิสิตที่ท ำวิจัยและนักวิจัย 

2. ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 เพ่ือจัดกำรข้อมูลสำรเคมี

และของ  เสียสำรเคมี 

3. ปรับปรุงข้อมูลคลังสำรเคมีในโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 ให้เป็นปัจจุบัน 
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4. ส่งค ำร้องขอกำรรับรองที่ เว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th เมนู ChemTrack&WasteTrack 

2016 

เมื่อด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขข้อ 1-4 เรียบร้อยแล้ว นิสิตจะได้รับวุฒิบัตรกำรรับรองกำรจัดกำรสำรเคมี       

ดังรูปที่ 1-1 

 

รปูที ่1-1 ตัวอย่ำงวุฒิบัตรกำรรับรองกำรจัดกำรสำรเคมี 

กลุ่มที่ 2 : นิสิตต่ำงชำติที่ท ำปฏิบัติกำรภำยในจุฬำฯ  จะต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Chemical 

Safety Training for Research Students and Researchers (For foreigners and international 

programs) และได้รับวุฒิกำรอบรมดังรูปที่ 2 ซึ่งนิสิตต่ำงชำติสำมำรถใช้วุฒิบัตรกำรอบรมดังกล่ำวนี้แทน

วุฒิบัตรกำรรับรองกำรจัดกำรสำรเคมี ส่งให้กับบัณฑิตวิทยำลัยได้เลย 

 

รปูที ่1-2 ตัวอย่ำงวุฒิบัตรส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม 

กลุ่มที่ 3 : นิสิตที่ท ำปฏิบัติกำรภำยนอกจุฬำฯ  จะต้องจัดท ำบันทึกข้อควำมที่ลงนำมโดยอำจำรย์ที่

ปรึกษำ เพ่ือยืนยันกำรท ำปฏิบัติกำรภำยนอกจุฬำฯ ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้สำมำรถใช้บันทึกข้อควำมดังกล่ำวนี้แทน

วุฒิบัตรกำรรับรองกำรจัดกำรสำรเคมี ส่งให้กับบัณฑิตวิทยำลัยได้เลย 
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บทที ่2 

       แนะน ำกอ่นกำรใชง้ำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

2.1 กำรเขำ้สู่เมน ูChemTrack&WasteTrack  

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

 

รปูที ่2-1 เว็บไซต์ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศปอส.) 

ส่วนประกอบที่เก่ียวกับ ChemTrack&WasteTrack 2016 ในเว็บไซต์ ศปอส. มีดังนี้  

 ส่วนที่ 1 อบรม/สัมมนำ 

  ผู้สนใจและผู้ใช้งำนโปรแกรมฯ สำมำรถคลิกดูคอร์สและรำยละเอียดของกำรอบรมต่ำงๆ 
รวมถึงกำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 ได้จำกส่วนนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2-2 

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 
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รปูที ่2-2 คอร์สและรำยละเอียดของกำรอบรมต่ำงๆ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

  คลิก ChemTrack&WasteTrack 2016 จะปรำกฏหน้ำเว็บไซต์ดังแสดงในรูปที่  2-3 ซึ่ง
ผู้สนใจและผู้ใช้งำนโปรแกรมสำมำรถเข้ำไปศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ เกี่ยวกับ ChemTrack&WasteTrack 
2016 เช่น ขั้นตอนกำรสมัครใช้งำน กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมฯ ประเภทของเสียสำรเคมี ฉลำกติดภำชนะของ
เสียสำรเคมี เป็นต้น 
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รปูที ่2-3 ข้อมูลบริกำรต่ำงๆ ของ ChemTrack&WasteTrack 2016 

2.2 กำรลงทะเบยีนเพือ่เขำ้ใชง้ำนโปรแกรมฯ 

กำรขอลงทะเบียนเพื่อเข้ำใช้งำนโปรแกรม มีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ขอรหัสจะต้องผ่ำนกำรอบรมกำรใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 เพ่ือ

รับทรำบเงื่อนไขและนโยบำยกำรใช้งำนโปรแกรมฯ 
2. กรณีผู้ขอรหัสเป็นนิสิต นักศึกษำ จะต้องกรอกชื่อของอำจำรย์หรือผู้รับผิดชอบ ในใบสมัครด้วย 

ผู้ใช้งำนสำมำรถลงทะเบียนเพ่ือใช้งำนโปรแกรมฯ ได้ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครที่เมนู “สมัครใช้งำน
โปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016” และคลิก “สมัครใช้งำน” โดยกรอกรำยละเอียดและท ำตำม
ขั้นตอนที่แจ้งบนเว็บไซต์ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงจะด ำเนินกำรเปิดรหัสผู้ใช้งำนให้กับท่ำน และส่งกลับ
มำยังอีเมล์ที่ท่ำนแจ้งไว้ในใบสมัครภำยใน 5 วันท ำกำร เมื่อท่ำนได้รับ Username และ Password แล้ว ท่ำน
สำมำรถใช้งำนโปรแกรมได้ทันที  

2.3 กำรเขำ้ใชง้ำนและกำรออกจำกโปรแกรมฯ 

 เมื่อผู้ใช้งำนได้รับ Username และ Password แล้ว เมื่อต้องกำรใช้งำนโปรแกรมฯ ให้คลิกเลือก
หัวข้อ “Log in เข้ำใช้งำนโปรแกรมฯ” และกด “ChemTrack&WasteTrack 2016” ตำมรูปที่ 2-4 หรือ   
เข้ำที่ URL: http://chemsafe.chula.ac.th/CT2015 จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ขึ้นมำเพ่ือให้กรอก Username 
และ Password ดังรูปที่ 2-5 
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รปูที ่2-4 กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

 

รปูที ่2-5 กำรกรอกรหัสผ่ำน 

 หำกใส่ Username และ Password ถูกต้อง จะสำมำรถเข้ำสู่หน้ำหลักของโปรแกรมฯ ดังแสดงในรูป
ที่ 2-6 ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำขวดสำรเคมีในคลังสำรเคมี ตรวจสอบรำยกำรสำรเคมีบริจำค สถำนะกำร
จัดเก็บของเสียสำรเคมีจำก WasteTrack และเรียกใช้งำนเมนูลัดได้จำกหน้ำนี้ 

 

Username 

Password 
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รปูที ่2-6 หน้ำแรกของกำรใช้งำนโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

หำกผู้ใช้งำนต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนหรือออกจำกระบบ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้โดยคลิกที่ชื่อของท่ำน
ทำงด้ำนมุมบนขวำมือ ดังรูปที่ 2-7 และคลิกเลือกค ำสั่งที่ต้องกำร 

 
รปูที ่2-7 กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนและกำรออกจำกระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูลดั 
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บทที ่3 

กำรจดักำรขอ้มูลสำรเคมดีว้ยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

 บทนี้จะกล่ำวถึงกำรใช้โปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016  เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่กำรจัดหำสำรเคมี (ขอ
แบ่งปันสำร รับบริจำค และจัดซื้อ) กำรลงทะเบียนข้อมูลสำรเคมี กำรอัพโหลดและจัดกำรเอกสำรข้อมูลควำม
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) และกำรจัดกำรข้อมูลขวดสำรเคมี ซึ่งจะมีรำยละเอียดดังนี้  

3.1 กำรจัดหำสำรเคม ี

โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี ChemTrack&WasteTrack 2016 สำมำรถ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำสำรเคมีส ำหรับใช้ทดลองหรืองำนวิจัยได้ โดยผ่ำนกำร “ขอแบ่งปันสำรเคมี” 

และ “รับบริจำคสำรเคมี” ภำยในมหำวิทยำลัย และหำกต้องด ำเนินกำรจัดซื้อสำรเคมี ผู้ใช้งำนสำมำรถเตรียม

ข้อมูลผู้ผลิตและผู้ขำยเพ่ือจัดซื้อสำรเคมีผ่ำนโปรแกรมได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

3.1.1  กำรขอแบ่งปนัสำรเคมภีำยในมหำวทิยำลยั 

  ส ำหรับผู้ใช้งำนที่มีควำมประสงค์จะขอสำรเคมีปริมำณเล็กน้อย เช่น 10 มิลลิกรัม หรือ 5 กรัม 
จำกหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือทดลองท ำวิจัย ผู้ใช้งำนสำมำรถพิมพ์เลข CAS No. หรือ Catalogue No. หรือ ชื่อ
สำรเคมี ที่ต้องกำรลงในช่อง “ชื่อสำรเคมี”ในแถบเมนู “ค้นหำขวดสำรเคมี”บน หน้ำหลักของโปรแกรม ดังรูป
ที่ 3-1 และคลิกปุ่ม “ ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ขึ้นมำเพ่ือให้กรอกปริมำณและหน่วยของสำรเคมี ดัง
รูปที่ 3-2   

 

รปูที ่3-1 กำรกรอกชื่อสำรเคมี เพื่อขอแบ่งปันสำรเคมี 
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 หำกผู้ใช้งำน คลิกปุ่ม “ ” โปรแกรมจะด ำเนินกำรส่งค ำขอแบ่งปันสำรเคมีไปยัง

เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง เพื่อด ำเนินกำรประสำนงำนกับเจ้ำของสำรเคมีนั้น และจะแจ้งกลับหำผู้ขอแบ่งปันต่อไป 

 

รปูที ่3-2 

3.1.2 กำรรบับริจำคสำรเคม ี

กำรรับบริจำคสำรเคมีภำยในมหำวิทยำลัย เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่นอกจำกจะช่วยให้ผู้ใช้งำน 

(ผู้รับบริจำค) ประหยัดงบประมำณและเวลำในกำรสั่งซื้อสำรเคมีแล้ว ยังช่วยลดปริมำณกำรเกิดของเสียจำก

กำรหมดอำยุของสำรเคมีได้อีกด้วย  

ซึ่งหำกผู้ใช้งำนต้องกำรรับบริจำค ผู้ใช้งำนสำมำรถดูรำยกำรสำรเคมีบริจำคได้จำกแถบเมนู 

“รำกำรสำรเคมีบริจำค” บนหน้ำหลักของโปรแกรม ดังรูปที่ 3-3 ผู้ใช้งำน (ผู้รับบริจำค) สำมำรถเข้ำไปดู

รำยกำรสำรเคมีบริจำค และคลิก  “√” เลือกที่ด้ำนหน้ำของรำยกำรสำรเคมีที่ต้องกำร จำกนั้นคลิกปุ่ม 

 เพ่ือติดต่อรับขวดสำรเคมี ดังรูปที่ 3-4 

 
รปูที ่3-3 รำยกำรสำรเคมีบริจำค 
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รปูที ่3-4 รำยละเอียดสำรเคมีบริจำค 

หลังจำกที่ผู้ใช้งำน (ผู้รับบริจำค) ติดต่อรับขวดสำรเคมีเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้บริจำค 

(เจ้ำของขวด) “โอนข้อมูลขวด” เข้ำสู่คลังสำรเคมีของผู้รับบริจำคผ่ำนเมนู “โอนขวดสำรเคมี” ในโปรแกรมฯ 

ด้วย 

โดยให้ผู้บริจำค (เจ้ำของขวด) เข้ำไปที่เมนู “คลังสำรเคมี” และเลือกเมนู “โอนขวดสำรเคมี” 

ตำมล ำดับ จะปรำกฏหน้ำของโปรแกรมตำมรูปที่ 3-5 

 
รปูที ่3-5 หน้ำ “โอนขวดสำรเคม”ี 

 2 

 

 

1 

3 
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จำกนั้นกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อคลังสำรเคมีของผู้ใช้งำน (ผู้รับบริจำค) ใน

ช่อง “คลังสำรเคมี ผู้รับโอน” เลือกข้อมูลอำคำรและชื่อห้องที่จะจัดเก็บขวดสำรเคมีบริจำค เมื่อกรอกข้อมูล

ข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว กด “ยืนยัน” เพ่ือท ำตำมขั้นตอนถัดไป ดังแสดงในรูปที่ 3-6 

 
รปูที ่3-6 กำรกรอกข้อมูลเพื่อโอนขวด 

 จำกรูปที่ 3-6 ให้ผู้บริจำคสำรเคมี (เจ้ำของขวด) กรอกรหัสขวดสำรเคมีที่ต้องกำรโอนลงในช่องว่ำง 

จำกนั้นคลิกที่ไอคอน  ข้อมูลของขวดสำรเคมีจะเข้ำไปอยู่ในตำรำงดังรูปที่ 3-7 

- หำกต้องกำรท ำรำยกำรอ่ืนเพ่ิมเติม สำมำรถกรอกรหัสขวดลงในช่อง “รหัสขวด (XX)” และ

คลิกไอคอน “โอนขวด” ได้จนกว่ำข้อมูลของทุกขวดจะเข้ำไปอยู่ในตำรำง 

- หำกท ำรำยกำรใดผิดและต้องกำรลบออกจำกตำรำง ให้ผู้ใช้งำนติ๊กเครื่องหมำยถูกในช่อง

สี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำขวดที่ต้องกำรเลือก จะมีค ำว่ำ “ลบข้อมูล” ปรำกฏขึ้นด้ำนข้ำงไอคอน 

“โอนขวด” ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกเพ่ือตัดรำยกำรนั้นออกจำกกำรโอนขวดได ้

- หำกกรอกครบทุกรำยกำรแล้วผู้ใช้งำนสำมำรถกดไอคอน    ด้ำนบนได้ 

จำกนั้นโปรแกรมจะขึ้นข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรยืมขวด/เบิกสำร ดังรูปที่ 3-8 ผู้ใช้งำนสำมำรถ

กด “ยืนยัน” หรือ “ยกเลิก” ค ำสั่งได้ เมื่อกดยืนยันแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อควำมเพ่ือ

ยืนยันอีกครั้งว่ำท ำกำรบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ผู้ใช้งำนกด “ตกลง” 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   14 
 

 
รปูที ่3-7 กำรเพ่ิมข้อมูลเพ่ือโอนขวด 

 

รปูที ่3-8 กำรยืนยันกำรโอนขวด 

3.1.3 กำรเตรียมขอ้มลูเพือ่จดัซื้อสำรเคมี 

ผู้ใช้งำนสำมำรถดึงข้อมูลรำยชื่อ “สำรเคมี”, “ผู้ผลิต” และ “ผู้ขำย” จำกในโปรแกรมมำใช้
ในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อได้เลย โดยคลิกที่ค ำว่ำ “ข้อมูลระบบ” โปรแกรมจะปรำกฎ “สำรเคมี”, “ผู้ผลิต” 
และ “ผู้ขำย” ตำมล ำดับ ดังรูปที่ 3-9 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

รปูที ่3-9 กำรเลือกข้อมูลระบบ 
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ข้อมลูสำรเคมี 

เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือค้นหำข้อมูลของสำรเคมี นอกจำกผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อเพ่ือ
เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อแล้ว ผู้ใช้งำนยังสำมำรถดูข้อมูลอ่ืนๆ ของสำรเคมีที่น่ำสนใจ เช่น synonym CAS 
number รวมทั้งข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย ได้แก่ UN Class และ GHS อีกด้วย เมื่อผู้ใช้งำนคลิกเมนู “ข้อมูล
ระบบ” ตำมด้วย “สำรเคมี” โปรแกรมจะแสดงรำยชื่อสำรเคมี CAS number ชื่อผู้ผลิต Catalogue 
number สถำนะ ชนิดสำร ชื่อผู้เพ่ิมและวันที่เพ่ิมสำรเท่ำนั้น ซึ่งหำกผู้ใช้งำนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
ของสำรเคมี ผู้ใช้งำนสำมำรถติ๊กถูกที่ช่องว่ำงด้ำนหน้ำชื่อสำรเคมีที่ต้องกำร ข้อมูลแหล่งอ้ำงอิง Synonym UN 
Class และ GHS Classification จะปรำกฎด้ำนล่ำงรำยกำรสำรเคมี ดังรูปที่ 3-10 

 

รปูที ่3-10 ข้อมูลสำรเคมีในฐำนข้อมูลโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

ข้อมลูผูผ้ลติ 

ข้อมูลของผู้ผลิต ประกอบด้วย ชื่อและเว็บไซต์ผู้ผลิต ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำให้โปรแกรมแสดง
รำยชื่อเรียงตำมล ำดับอักษร โดยกดที่ค ำว่ำ “ชื่อ” ด้ำนบนและค้นหำชื่อและเว็บไซต์ผู้ผลิตที่ต้องกำรในช่อง
ค้นหำ ดังแสดงในรูปที่ 3-11 
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รปูที ่3-11 ข้อมูลผู้ผลิตในฐำนข้อมูลโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

ข้อมลูผูข้ำย 

ข้อมูลผู้ขำยประกอบด้วย ชื่อผู้ขำย เบอร์ติดต่อ และเว็บไซต์ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำให้
โปรแกรมแสดงรำยชื่อเรียงตำมล ำดับตัวอักษรได้โดยกดที่ค ำว่ำ “ชื่อ” ด้ำนบนและสำมำรถค้นหำชื่อผู้ขำยที่
ต้องกำรในช่องค้นหำ โดยมีตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 3-12 

 

รปูที ่3-12 ข้อมูลผู้ขำยในฐำนข้อมูลโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 

  

3.2 กำรลงทะเบยีนขวดสำรเคมแีละถงัแก๊ส 

 หัวข้อกำรลงทะเบียนขวดสำรเคมีและถังแก๊สนี้จะกล่ำวถึงขั้นตอนกำรเพ่ิมข้อมูลขวดสำรเคมีและถังแก๊ส

เข้ำสู่โปรแกรม และกำรพิมพ์รหัสขวด (บำร์โค้ด) เพ่ือติดที่ขวดสำรเคมีและถังแก๊ส โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1   กำรเพิ่มข้อมลูขวดสำรเคมเีขำ้สูโ่ปรแกรมฯ มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกเมนู “คลังสำรเคม”ี และเลือกเมนู “เพ่ิมขวดสำรเคมี” ดังรูปที่ 3-13 
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รปูที ่3-13 เลือกเมนู “เพ่ิมขวด” 

2. เลือกคลังสำรเคมีของขวดสำรเคมีที่ต้องกำรบันทึก (หำกดูแลมำกกว่ำ 1 คลัง) และเลือก
แหล่งเงินทุนที่ซื้อขวดสำรเคมีนั้นๆ ในหัวข้อ “ข้อมูลกำรจัดซื้อ” ดังรูปที่ 3-14 

 

รปูที ่3-14 เลือกคลังสำรเคมีและแหล่งเงินทุนส ำหรับ “เพ่ิมขวดสำรเคมี” 

3. เลือกผู้ขำย โดยคลิกตรงช่องที่เขียนว่ำ “โปรดระบุ” จำกนั้นพิมพ์ชื่อผู้ขำยที่ต้องกำร 
โปรแกรมจะท ำกำรค้นหำชื่อผู้ขำยที่ใกล้เคียงกันและแสดงผลลัพธ์ที่ด้ำนล่ำง ผู้ใช้งำน
สำมำรถเลื่อนดูรำยชื่อและคลิกเลือกชื่อผู้ขำยที่ต้องกำรได้ ดังแสดงในรูปที่ 3-15 ในกรณี
ที่ไม่ทรำบชื่อผู้ขำย สำมำรถพิมพ์ค ำว่ำ “ไม่ทรำบผู้ขำย” ลงไปแทนได ้

  

รปูที ่3-15 กำรเลือกชื่อผู้ขำย 

 1 
 2 
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 หมำยเหตุ  ในกรณีที่ไม่มีชื่อผู้ขำยที่ต้องกำรในฐำนข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมชื่อผู้ขำย
ใหม่เข้ำฐำนข้อมูลเองได้ โดยคลิกที่ไอคอน  โปรแกรมจะให้ผู้ใช้งำนกรอก
รำยละเอียดที่ปรำกฏในรูปที่ 3-16 ได้แก่ ชื่อผู้ขำย เว็บไซต์ของผู้ขำย และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ขำย จำกนั้นกดค ำว่ำ “บันทึกข้อมูล” ชื่อผู้ขำยใหม่นี้จะเข้ำไปอยู่ในฐำนข้อมูลและ
ขึ้นในช่องว่ำงส ำหรับกำรเพิ่มขวดโดยอัตโนมัติ 

 

รปูที ่3-16 กำรเพ่ิมชื่อผู้ขำยเข้ำฐำนข้อมูล 

4. หลังจำกกรอกชื่อผู้ขำยแล้ว จึงท ำกำรกรอกรหัสโครงกำร เลขที่ใบแจ้งหนี้ และจ ำนวน
ภำษี แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนถัดไปในกำรบันทึกข้อมูลสำรเคมี 

5. หลังจำกกดค ำว่ำ “ยืนยัน” ข้อมูลที่กรอกไปแล้วในหัวข้อ “ข้อมูลกำรจัดซื้อ” จะ
เปลี่ยนเป็นตัวสีเทำซึ่งไม่สำมำรถแก้ไขได้ และมีข้อมูลอีกสองส่วนได้แก่ “ข้อมูลสำรเคมี” 
และ “สถำนที่เก็บขวด” มำให้กรอกรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 3-17 
หมำยเหตุ กำรกรอกข้อมูลสำรเคมี หำกผู้ใช้งำนไม่แน่ใจรำยละเอียดของสำรเคมีและกำร
อ่ำนข้อมูลจำกฉลำกขวดสำรเคมี ผู้ใช้งำนสำมำรถดูตัวอย่ำงได้จำกภำคผนวก ก 

6. ในส่วนของกำรกรอก “ข้อมูลสำรเคมี” ผู้ใช้งำนต้องกรอก ชื่อสำรเคมี ซึ่งในช่องที่ให้
ค้นหำชื่อสำรเคมีนี้ แนะน ำให้ผู้ใช้งำนค้นหำโดยใช้ CAS number ของสำรเคมีก่อน หำก
ไม่พบ ลองกรอก Catalogue number สุดท้ำยหำกยังไม่เจอสำรเคมีที่ท่ำนต้องกำร จึง
ลองท ำกำรค้นหำด้วยชื่อสำรเคมีอีกครั้ง จำกนั้นเมื่อระบุชื่อสำรเคมีแล้วให้กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ผลิต ขนำดบรรจุ หน่วยของภำชนะบรรจุ รำคำที่ซื้อมำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
เกรด/ควำมเข้มข้นของสำร และวันหมดอำยุ (ถ้ำมี) ดังแสดงในรูป 3-18 หำกผู้ใช้งำน
ต้องกำรกรอกรำยละเอียดอ่ืนๆ ของสำรเคมี สำมำรถกรอกในช่องหมำยเหตุได้ ทั้งนี้กำร
กรอกชื่อสำรเคมีและชื่อผู้ผลิตนั้น วิธีกำรกรอกเป็นเช่นเดียวกับกำรกรอกชื่อผู้ขำยในข้อ 
3  หำกไม่มีชื่อสำรเคมีหรือชื่อผู้ผลิตที่ต้องกำรในฐำนข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมชื่อที่
ต้องกำรลงในฐำนข้อมูลได้เช่นเดียวกัน   
หมำยเหตุ   
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-   กำรเพ่ิมชื่อสำรเคมีใหม่เข้ำฐำนข้อมูลนั้นให้ ผู้ใช้งำนคลิกที่ไอคอน และ
กรอกข้อมูลที่ปรำกฏในรูปที่ 3-19 (ก) ได้แก่ ชื่อสำรเคมีและสถำนะของสำรเคมี หำก
เป็นสำรเคมีที่มี CAS number ให้ผู้ ใช้งำนเลือกที่ช่อง “CAS” และกรอกเลข CAS 
number ลงไป หำกเป็นสำรเคมีที่ไม่มี CAS number ให้ผู้ใช้งำนเลือกที่ช่อง “ไม่มี 
CAS” จำกนั้นระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตและ Catalog number ชนิด ประเภท สำรเคมีลงไป 
จำกนั้นคลิกค ำว่ำ “บันทึกข้อมูล” 

 -   เมื่อคลิกที่ไอคอน แล้ว ระบบจะท ำกำรตรวจสอบว่ำผู้ใช้งำนท ำกำรเพ่ิม
สำรใหม่เข้ำระบบครั้งล่ำสุดเมื่อไหร่ หำกนำนกว่ำ 24 ชั่วโมง โปรแกรมจะแสดง
ค ำแนะน ำในกำรเพ่ิมชื่อสำรเคมีใหม่เข้ำฐำนข้อมูล ดังรูปที่ 3-20 ทั้งนี้เพื่อควำมถูกต้อง
ของข้อมูลสำรเคมี จ ำเป็นต้องให้ผู้ใช้งำนปฏิบัติตำมขั้นตอนเหล่ำนี้อย่ำงเคร่งครัด เมื่อ
ผู้ใช้งำนอ่ำนเสร็จแล้ว คลิกค ำว่ำตกลงที่ด้ำนล่ำงของหน้ำต่ำง (รำยละเอียดของขั้นตอนที่
แสดงนี้ อยู่ในภำคผนวก ข) 

 -   กำรเพ่ิมชื่อผู้ผลิตใหม่เข้ำฐำนข้อมูลให้ ผู้ใช้งำนคลิกที่ไอคอน  และกรอก
ข้อมูลที่ปรำกฏในรูปที่ 3-19 (ข) ได้แก่ ชื่อผู้ผลิตและเว็บไซต์ของผู้ผลิต จำกนั้นคลิกค ำ
ว่ำ “บันทึกข้อมูล” 
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รปูที ่3-17 หวัข้อ “ข้อมูลสำรเคม”ี และ “สถำนที่เก็บขวด” ส ำหรับกำรเพิ่มขวดสำรเคมี 

 

รปูที ่3-18 กำรกรอก “ข้อมูลสำรเคมี” 
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รปูที ่3-19 กำรเพ่ิมข้อมูล (ก) ชื่อสำรเคมีใหม่ และ (ข) ชื่อผู้ผลิตใหม่ เข้ำฐำนข้อมูล 

(ก) 

(ข) 
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รปูที ่3-20 บทควำมแนะน ำกำรเพิ่มชื่อสำรเคมีใหม่เข้ำฐำนข้อมูล 
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7. ในส่วนของกำรกรอก “สถำนที่เก็บขวด” ผู้ใช้งำนต้องกรอกชื่ออำคำร และชื่อห้อง ดัง
แสดงในรูปที่ 3-21 หำกต้องกำรระบุต ำแหน่งกำรจัดเก็บที่ชัดเจน ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิม
ข้อมูล ตู้ ชั้นวำงในตู้ ช่องบนชั้น ได้ตำมระบบกำรจัดเก็บของแต่ละห้องปฏิบัติกำร 
หมำยเหตุ ชื่ออำคำรและชื่อห้องที่ปรำกฏให้เลือกนั้น คืออำคำรกับห้องที่ผู้ใช้งำนได้
ลงทะเบียนในโปรแกรมผ่ำนทำงใบสมัครเท่ำนั้น ผู้ใช้งำนจ ำเป็นต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบ หำกต้องกำรเพิ่มชื่ออำคำรกับห้องที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บขวดสำรเคมีเพ่ิมเติม 

 

รปูที ่3-21 กำรกรอก “สถำนที่เก็บขวด” 

8. ส่วนสุดท้ำยจะเป็นกำรกรอก “รหัสขวด” ผู้ใช้งำนสำมำรถกรอกเลขรหัสขวดที่ท่ำนพิมพ์
รหัสขวด(บำร์โค้ด) และน ำไปติดขวดแล้ว ลงไปในช่องว่ำง “รหัสขวด” และกดปุ่ม 

 ได้เลย ดังแสดงในรูปที่ 3-22 หรือหำกผู้ใช้งำนยังไม่ได้พิมพ์รหัสขวด และไม่
แน่ใจว่ำรหัสขวดที่ยังไม่ถูกใช้งำนคือรหัสอะไร ผู้ใช้งำนสำมำรถขอให้โปรแกรมใส่รหัส

ขวดอัตโนมัติได้ โดยกำรกดปุ่ม  รหัสขวดจะถูกรันโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูป 3-
23 จำกนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและยืนยันกำรบันทึก

ข้อมูลได้ โดยกดไปที่  หำกพบข้อมูลพลำดให้ติ๊กเลือกหน้ำรหัสขวด 
แล้วกดปุ่ม “ลบข้อมูล” ดังรูป 3-24 แต่หำกตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย

ผู้ใช้งำนสำมำรถกดปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรบันทึกข้อมูล 
  

 

            รปูที ่3-22 กำรกรอก “รหัสขวด” 

 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   24 
 

  

รปูที ่3-23 กำรรัด “รหัสขวด” แบบอัตโนมัติ 

 

รปูที ่3-24 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องและยืนยันข้อมูล 

 หมำยเหตุ   

- หำกผู้ใช้งำนต้องกำรเพ่ิมขวดสำรเคมีอ่ืนๆ ต่อ สำมำรถคลิกท่ี   
ด้ำนขวำมือได้เลย 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   25 
 

- กรณีผู้ใช้งำนต้องกำรเพ่ิมขวดมำกกว่ำ 1 ขวด และมีข้อมูลรำยละเอียดทุกอย่ำง

ของสำรเหมือนกันทุกขวด ผู้ใช้งำนสำมำรถกดปุ่ม  และใส่จ ำนวน
ขวดสำรเคมีท่ีต้องกำรเพ่ิมได้ตั้งแต่ 1- 20 ขวด ดังรูปที่ 3-25 (ก)  จำกนั้นกด OK 
โปรแกรมจะรันรหัสขวดให้อัตโนมัติ ดังรูปที่ 3-25 (ข)  และเมื่อตรวจสอบข้อมูล

เรียบร้อยให้ผู้ใช้สำมำรถกดปุ่ม   
 

   

 

รปูที ่3-25 กำรเพ่ิมข้อมูลขวดรอบเดียว หลำยขวด 
 

9. เมื่อกดปุ่ม แล้ว โปรแกรมจะให้ท ำกำรยืนยันกำรเพ่ิมขวดสำรเคมี 
ผู้ใช้งำนสำมำรถกด “ตกลง” ข้อควำมกำร “บันทึกข้อมูลส ำเร็จ” ก็จะปรำกฎขึ้น ดัง
รูปที่ 3-26 แสดงผลของกำรเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำกนั้นโปรแกรมจะพำเข้ำสู่หน้ำ 
“ค้นหำ&จัดกำรข้อมูลขวด” ผู้ใช้งำนจะเห็นรหัสขวดสำรเคมีที่เพ่ิงบันทึกลงโปรแกรม 

(ก) 

(ข) 
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ดังรูปที่ 3-27 หำกผู้ใช้งำนต้องกำรบันทึกข้อมูลสำรเคมีขวดอ่ืนๆ ต่อ สำมำรถท ำได้

โดยกำรคลิกปุ่ม  ที่มุมขวำบนได้  

 

 
 

รปูที ่3-26 ยืนยันกำรเพ่ิมข้อมูลขวดสำรเคมี 
 

 
 

รปูที ่3-27 หน้ำ ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด ภำยหลังจำกกำรบันทึกข้อมูลสำรเคมี 
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3.2.2 กำรพิมพ์รหสัขวด (บำรโ์ค้ด) มีขัน้ตอนดงันี้ 

1. จำกรูปที่ 3-28 คลิกท่ีเมนู “คลังสำรเคมี” และเลือกเมนู “พิมพ์รหัสขวด”  

 

รปูที ่3-28 เลือกเมนู “พิมพ์รหัสขวด” 

 

รปูที ่3-29 กำรกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์รหัสขวด 

2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่อไปนี้ 
2.1 ช่อง “คลังสำรเคมี” ให้ระบุคลังสำรเคมีที่ผู้ใช้งำนต้องกำรที่จะน ำขวดสำรเคมีนี้ไป
เก็บและพิมพ์รหัสขวด ทั้งนี้ผู้ใช้งำนควรระบุชื่อคลังให้ถูกต้อง เนื่องจำกคลังสำรเคมีแต่
ละคลังจะมีรหัสคลัง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรหัสขวด) ที่แตกต่ำงกัน 

หมำยเหตุ หำกผู้ใช้งำนมีสิทธิ์เข้ำใช้งำนคลังสำรเคมีได้เพียงคลังเดียว โปรแกรมฯ จะ
ระบุคลังสำรเคมีให้โดยอัตโนมัติ 

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

 1 

 2 
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2.3 ช่อง “เลขเริ่มต้น” เป็นเลขแสดงล ำดับที่ของขวดสำรเคมีที่ก ำลังจะบันทึกข้อมูล 
หำกผู้ใช้งำนเพ่ิงท ำกำรเปิดคลังสำรเคมีใหม่ และบันทึกขวดสำรเคมีนี้เป็นขวดแรก
ของคลังสำรเคมี ให้ระบุเลขเริ่มต้นนี้คือเลข “1” 
หมำยเหตุ หำกผู้ใช้งำนมีขวดสำรเคมีในคลังสำรเคมีอยู่แล้ว 10 ขวด ให้ผู้ใช้งำนระบุ
เลขเริ่มต้นนี้คือเลข “11” ซึ่งเป็นเลขขวดถัดไปที่จะเพ่ิมเข้ำมำในคลังสำรเคมีของ
โปรแกรมฯ 

2.4 ช่อง “จ ำนวนรหัสขวด” ให้ระบุจ ำนวนรหัสขวดที่ต้องกำรพิมพ์ ผู้ใช้งำนสำมำรถ
พิมพ์รหัสขวดได้จ ำนวนมำกในครำวเดียวเพ่ือติดบนขวดหลำยขวด 

2.5 ช่อง “ควำมยำวรหัสขวด” ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุควำมยำวของได้ตั้งแต่ 14-20 หลัก 
2.6 ช่อง “ก ำหนดขนำดและรูปแบบ Barcode” โปรแกรมฯ มีกำรออกแบบขนำดและ

รูปแบบ Barcode (รหัสขวด) 3 ขนำด ดังตัวเลือกต่อไปนี้ 
1) ขนำดเล็ก 3.5×1.5 cm 
2) ขนำดกลำง 4.0×2.0 cm 
3) ขนำดใหญ่ 7.5×3 cm 

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

  
 

2) 2D Barcode 

 
2.8 ช่อง “จ ำนวนแถว” และ “จ ำนวนคอลัมน์” คือกำรก ำหนดจ ำนวนแถว/คอลัมน์ของ

รหัสขวด (บำร์โค้ด) ต่อหนึ่งหน้ำกระดำษ  
2.9 ช่อง “กำรออกแบบหน้ำกระดำษ (Page Layout)” ผู้ใช้งำนสำมำรถก ำหนดขนำด

ของกระดำษได้ โดยดังตัวเลือกต่อไปนี้ 
1) ขนำดกระดำษ (Page Size)  

1.1) ควำมกว้ำง (cm)  
1.2) ควำมยำว (cm) 
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2) ขนำดขอบกระดำษ (Margin) 
2.1) บน (cm)  
2.2) ซ้ำย (cm)  
2.3) ขวำ (cm)  
2.4) ล่ำง (cm) 

3) ขนำดขอบ Barcode (Padding) 
3.1) บน (cm)  
3.2) ซ้ำย (cm)  
3.3) ขวำ (cm)  
3.4) ล่ำง (cm) 

3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และกดค ำว่ำ “ยืนยัน” ที่ด้ำนล่ำง 
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4. โปรแกรมจะสร้ำงไฟล์  Barcode.pdf ขึ้นมำ ดังรูปที่ 3-30 (ก) ให้ผู้ใช้งำนบันทึกลงไปใน
คอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้งำนเปิดไฟล์นี้ ผู้ใช้งำนจะพบว่ำมีรหัสขวดตำมจ ำนวนที่ระบุดังรูปที่ 
3-30 (ข) จำกนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถตัดรหัสขวดเหล่ำนี้ไปติดที่ข้ำงขวดสำรเคมีและถังแก๊ส
ที่ต้องกำรได ้

 

 

รปูที ่3-30 (ก) ไฟล์ Barcode.pdf และ (ข) รูปรหัสขวดที่ได้จำกกำรพิมพ์รหัสขวด 

 

รปูที ่3-31 กำรก ำหนดควำมหมำยของรหัสขวด (บำร์โค้ด) 

(ก) 

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

 เอกสำร SDS เป็นเอกสำรที่แสดงข้อมูลของสำรเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวข้องกับลักษณะควำมเป็น
อันตรำย กำรใช้งำน กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรก ำจัด และกำรจัดกำรอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
สำรเคมีนั้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ห้องปฏิบัติกำรจึงจ ำเป็นต้องเก็บเอกสำร SDS ของสำรเคมีแต่ละ
ชนิดในรูปแบบต่ำงๆ 

 ในหัวข้อนี้จะกล่ำวถึง กำรอัพโหลดและจัดกำรเอกสำร SDS ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคไฟล์เข้ำสู่คลัง
สำรเคมี เพื่อให้เอกสำร SDS แนบกับข้อมูลขวดสำรเคมีแต่ละขวด มีวิธีกำร 2 วิธี โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.3.1 กำรอัพโหลดเอกสำร SDS ดว้ย เมน ู“คน้หำ & จัดกำรข้อมลูขวด”  

ในเมนู “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” (แสดงในหัวข้อ 3.4 หัวข้อย่อยกำรจัดกำรข้อมูลขวด

สำรเคมี) ให้ผู้ใช้งำนติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำรหัสขวดสำรเคมีที่ต้องกำรแนบเอกสำร จำกนั้นโปรแกรมฯ จะ

ปรำกฏแถบค ำสั่งด้ำนบน ให้คลิกที่ “ค ำสั่งอ่ืน” แล้วไปที่ “เพ่ิมเอกสำร SDS” ดังแสดงในรูปที่ 3-32 (ก) 

จำกนั้นโปรแกรมฯ จะแสดงกล่อง “เพ่ิมเอกสำร SDS” ดังรูปที่ 3-32 (ข) จำกนั้นกดปุ่ม   เลือก

ไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้ำโปรแกรม ดังรูปที่ 3-33 (ก) หรือกรณีที่ผู้ใช้งำนดูแลหลำยคลังและมีกำรอัพโหลดเอกสำร 

SDS แล้ว สำมำรถดึงไฟล์เอกสำร SDS จำกคลังอ่ืนมำใช้ได้เลย โดยกดปุ่ม  จะปรำกฎ

ดังรูปที่ 3-33 (ข) จำกนั้นคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องกำร แล้วกด“บันทึกข้อมูล” โปรแกรมฯ จะแนบไฟล์เอกสำร 

SDS ดังกล่ำวไปกับข้อมูลขวดสำรเคมีนั้น ข้อมูลขวดไหนที่มีเอกสำร SDS เรียบร้อยแล้วจะปรำกฎสัญลักษณ์ 

 ดังรูปที่ 3-34 (ก) 

หมำยเหตุ หำกผู้ใช้งำนด ำเนินกำรแนบเอกสำร SDS เข้ำมำในโปรแกรมฯ ภำยในวันเดียวกัน

กับกำรเพิ่มข้อมูลขวดสำร เอกสำร  SDS ที่อัพโหลดเข้ำสู่โปรแกรมแล้วเพียวครั้งเดียวจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูล

ขวดสำรเคมีท้ังหมดที่มีชื่อสำรเคมี ผู้ผลิต เกรด ควำมเข้มข้นที่เหมือนกัน ดังรูปที่ 3-34 (ข) 
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รปูที ่3-32 กำรเพ่ิมเอกสำร SDS กับ เมนู ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด 
 

(ก) 

(ข) 
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รปูที ่3-33 กำรกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสำร SDS 

 

 

(ก) 

(ข) 
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รปูที ่3-34 กำรเชื่อมโยงข้อมูลขวด กับ เอกสำร SDS  
 

3.3.2   กำรอัพโหลดเอกสำร SDS ดว้ย เมน ู“จดักำรเอกสำร SDS” 

กำรเข้ำใช้งำนด้วยเมนูนี้จะสำมำรถจัดกำรเอกสำร SDS ได้ทั้งอัพโหลด เปลี่ยนแปลง และลบ
เอกสำรออกจำกโปรแกรม โดยเข้ำที่เมนู “คลังสำรเคมี” และเลือกเมนู “จัดกำรเอกสำร SDS” ตำมล ำดับจะ
ปรำกฏหน้ำของโปรแกรมตำมรูปที่ 3-35 จำกหน้ำนี้ ผู้ใช้งำนเลือกชื่อคลังสำรเคมีของตัวท่ำนเองและกดค ำว่ำ 
“ยืนยัน” จะปรำกฏหน้ำถัดไปดังรูปที่ 3-36 

 

(ก) 

(ข) 
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รปูที ่3-35 หน้ำ “จัดกำรเอกสำร SDS” 

  

รปูที ่3-36 กำรเพ่ิมข้อมูลเอกสำร SDS 

ผู้ใช้งำนสำมำรถกดปุ่ม ด้ำนบนขวำของรูปที่ 3-36 จะปรำกฏหน้ำต่ำงให้

กรอกข้อมูลดังรูปที่ 3-37 โดยกำรกรอกชื่อสำรเคมี ผู้ผลิต เกรด/ควำมเข้มข้น (ต้องตรงกับข้อมูลขวดสำรที่จะ

แนบเอกสำร) และกดปุ่ม  เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้ำโปรแกรมดังรูปที่ 3-38 
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รปูที ่3-37 หน้ำเพิ่มข้อมูลส ำหรับกำรจัดกำรเอกสำร SDS 

 

รปูที ่3-38 กำรกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ SDS 

เมื่อเลือกเอกสำรและกดอัพโหลดเอกสำรแล้ว ชื่อเอกสำรและขนำดไฟล์จะปรำกฏที่ช่อง

เอกสำร SDS โดยอัตโนมัติ จำกนั้นให้ผู้ใช้งำนคลิกไอคอน  เอกสำรจะถูกบันทึกและชื่อสำรเคมี

ที่เพ่ิงท ำกำรแนบเอกสำร SDS จะปรำกฏบนตำรำงแรกดังรูปที่ 3-39 
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รปูที ่3-39 สำรเคมีที่มีกำรแนบเอกสำร SDS 

จำกรูปที่ 3-39 สำรเคมี “Methanol” มีกำรแนบเอกสำร SDS แล้ว จำกนั้นผู้ใช้งำนสำมำรถ

น ำข้อมูลดังกล่ำว เชื่อมโยงกับข้อมูลขวดสำรเคมีแต่ละขวดเข้ำด้วยกัน โดยใช้รหัสขวดสำรในกำรเชื่อมโยง ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำชื่อสำรเคมีมีแนบเอกสำร SDS แล้ว (ตรวจสอบให้ชื่อสำรเคมี 

ควำมเข้มเข้น (เกรด/ควำมเข้มข้น) และชื่อผู้ผลิต ตรงกับ ข้อมูลขวดสำรเคมีที่ต้องกำร

เชื่อมโยงข้อมูล) 

2. กรอกรหัสขวดสำรเคมีลงในช่อง   ดังรูปที่ 3-40 จำกนั้น

คลิกปุ่ม  รหัสขวดจะเข้ำไปอยู่ในตำรำงด้ำนล่ำง ดังรูปที่ 3-41 ถือ

เป็นกำรเสร็จสิ้นกำรเชื่อมโยง SDS 

 

รปูที ่3-40 กรอกรหัสขวดเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับ SDS 
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รปูที ่3-41 ขวดสำรเคมีท่ีมีกำรเชื่อมโยงกับเอกสำร SDS 

หมำยเหตุ หำกผู้ใช้งำนต้องกำรเปลี่ยนหรือลบเอกสำรออกจำกโปรแกรม สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

1. เข้ำไปที่เมนู “คลังสำรเคมี” และเลือกเมนู “จัดกำรเอกสำร SDS”  

2. คลิกเลือกช่องว่ำงหน้ำ “ชื่อสำรเคมี” จำกนั้นกดปุ่ม  และกดตกลง 

ดังรูปที่ 3-42 หำกต้องกำรลบเอกสำรไฟล์เอกสำร SDS จะถูกน ำออกจำก

โปรแกรม แต่หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงเอกสำรให้กดปุ่ม  และอัพ

โหลดเอกสำรใหม่ได้เลย 

 

 

รปูที ่3-42 ยืนยันกำรลบเอกสำร 
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3.4   กำรจัดกำรข้อมลูขวดสำรเคมี 

หัวข้อนี้จะกล่ำวถึงวิธีกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลขวดสำรเคมี กำรตัดขวด กำรปรับ

ปริมำณสำรเคมี (เช็คสต๊อก) กำรยืมขวด/เบิกสำร และกำรบริจำคสำรเคมี แต่ก่อนจะเข้ำสู่วิธีกำรต่ำงๆ จะ

อธิบำยถึงกำรเข้ำใช้งำนและองค์ประกอบของเมนู “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” ก่อน 

3.4.1  กำรเขำ้ใชง้ำนและองคป์ระกอบของเมน ู“คน้หำ & จดักำรข้อมลูขวด” 

สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ โดยคลิกไปที่เมนู “คลังสำรเคมี” แล้วไปที่ “ค้นหำ&จัดกำรข้อมูลขวด” 

หรือคลิกไอคอน  ที่เมนูลัด จะปรำกฏหน้ำของโปรแกรมตำมรูปที่ 3-43 

 

รปูที ่3-43 หน้ำ “ค้นหำ&จัดกำรข้อมูลขวด” 

 

3. ค ำสั่ง 
4. หัวข้อตำรำง 2. สถำนะ 1. เลือก 5. ค้นหำ 

6. เพิ่มข้อมูลขวด 
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 องค์ประกอบของหน้ำเมนู “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” มีดังนี้     

1. เลือก 
ติ๊กท่ีช่องว่ำงสี่เหลี่ยม หำกต้องกำรท ำรำยกำรส ำหรับขวดสำรเคมีนั้นๆ 

2. สถำนะ 
สถำนะปัจจุบันของขวดสำรเคมีแต่ละรำยกำร  

  หมำยถึง ขวดสำรเคมีที่เพ่ิงบันทึกเข้ำโปรแกรม (เพ่ิมขวด) 
 หมำยถึง ขวดสำรเคมีที่ถูกโอนเข้ำสู่คลังสำรเคมี 
  หมำยถึง ขวดสำรเคมีที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนข้อมูล 
  หมำยถึง มีผู้ยืมสำรเคมีรำยกำรนั้นไป 
  หมำยถึง ผู้ยืมคืนขวดสำรเคมีรำยกำรนั้นเข้ำสู่คลังแล้ว 
 หมำยถึง ขวดสำรเคมีที่ถูกระบุสถำนะว่ำใช้หมดแล้ว (ตัดขวด) 

3. ค ำสั่ง 
เมื่อสำรเคมีรำยกำรใดมีกำรติ๊กท่ีช่องว่ำง แถบค ำสั่งเหล่ำนี้จะปรำกฏขึ้นให้สำมำรถใช้
งำนได้ ประกอบด้วย 
- ประวัติขวด 

เมื่อผู้ใช้งำนติ๊กที่ช่องว่ำงหน้ำรำยกำรสำรเคมีที่ต้องแล้วกดค ำว่ำ “ประวัติขวด” จะ
ปรำกฏประวัติ กำรใช้ งำนขวดนั้ นๆ ตั้ งแต่ เริ่มบั นทึ กเข้ ำโปรแกรมจนถึ ง
สถำนะปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 3-44 ผู้ใช้งำนสำมำรถกลับไปที่หน้ำ “ค้นหำ&
จัดกำรข้อมูลขวด” ก่อนหน้ำนี้ได้โดยคลิกที่ค ำว่ำ “รำยกำรขวดสำรเคมี” 
 

 
รปูที ่3-44 ประวัติขวด 

- แก้ไขข้อมูลขวด 
เมื่อผู้ใช้งำนติ๊กท่ีช่องว่ำงหน้ำรำยกำรสำรเคมีที่ต้องแล้วกดค ำว่ำ “แก้ไขข้อมูลขวด” 
จะปรำกฏรำยละเอียดของข้อมูลสำรเคมีนั้นทั้งหมด (เช่นเดียวกับกำรเพิ่มข้อมูลขวด) 
ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลขวดสำรเคมีให้ถูกต้องตำมที่ต้องกำร โดยกำรแก้ไขข้อมูล
ขวดนั้น แสดงในหัวข้อ 3.4.2 กำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลขวดสำรเคมี 
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- ตัดขวด 
เมื่อผู้ใช้งำนใช้สำรเคมีหรือถังแก๊สนั้นๆ หมดแล้ว สำมำรถระบุสถำนะในโปรแกรมว่ำ
เป็นขวดสำรเคมี/ถังแก๊ส ที่หมดแล้วที่เมนู “ตัดขวด” โดยรำยละเอียดกำรใช้งำน
แสดงในหัวข้อ 3.4.3 กำรตัดขวด 

- ค ำสั่งอ่ืน ประกอบด้วย 2 ค ำสั่ง ดังนี้ 
1. บริจำคสำรเคมี รำยละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.4.6 กำรบริจำคสำรเคมี 
2. เพ่ิมเอกสำร SDS จะแสดงในหัวข้อ 3.3.1 กำรอัพโหลดเอกสำร SDS ด้วย เมนู 

“ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” 
4. หัวข้อตำรำง 

จำกที่แสดงในรูปที่ 3-43 จะเห็นว่ำข้อมูลของขวดสำรเคมีเรียงตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ล่ำสุด (หัวข้อตำรำงที่เขียนว่ำ “เปลี่ยนแปลงล่ำสุดเมื่อ” เป็นตัวอักษรสีด ำเข้ม) ผู้ใช้งำน
สำมำรถเรียงข้อมูลในตำรำงนี้ได้ใหม่โดยกดที่หัวตำรำงที่ต้องกำรให้เรียงตำมข้อมูลใน
คอลัมน์นั้น ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ใช้งำนต้องกำรให้เรียงข้อมูลตำมชื่อสำรเคมี ให้ผู้ใช้งำน
คลิกที่ค ำว่ำ “ชื่อสำรเคมี (CAS No. หรือ Catalogue No.)” หนึ่งครั้ง ข้อมูลจะเรียง
ตำมชื่อตัวอักษร ดังแสดงในรูปที่ 3-45 หำกต้องกำรให้เรียงจำกตัวอักษรหลังสุดขึ้นก่อน 
ให้คลิกท่ีค ำว่ำ “ชื่อสำรเคมี (CAS No. หรือ Catalogue No.)” อีกหนึ่งครั้ง กำรเลือกให้
เรียงตำมหัวข้อตำรำงอ่ืนๆ ก็ท ำเช่นเดียวกัน 

 
รปูที ่3-45 ผลลัพธ์จำกกำรเรียงข้อมูลตำมชื่อสำรเคมี 
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5. ค้นหำ 
ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำรำยกำรขวดสำรเคมีท่ีต้องกำรด้วย ชื่อสำรเคมี รหัสขวดหรือ CAS 
No. Catalogue No. ชื่อผู้จัดกำรข้อมูล โดยพิมพ์สิ่งที่ต้องกำรลงไปในช่อง “ค้นหำ
ข้อมูล” 

6. เพ่ิมข้อมูลขวด 
ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมรำยกำรขวดสำรเคมีและถังแก๊สใหม่เข้ำโปรแกรมได้โดยกำรคลิกที่
ปุ่มนี้ โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งำนเมนู “เพ่ิมข้อมูลขวด” อยู่ในหัวข้อ 3.2.1 “กำรเพ่ิม
ข้อมูลขวดสำรเคมีเข้ำสู่โปรแกรม” 

3.4.2 กำรเปลีย่นแปลงและแก้ไขข้อมลูขวดสำรเคมี 

                    เมื่อเข้ำสู่หน้ำ “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” ดังกล่ำวไว้ข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถ

ติ๊กเลือกช่องว่ำงสี่เหลี่ยมหน้ำรหัสขวดสำรเคมีที่ต้องกำรแก้ไขข้อมูล และกดปุ่ม  จะปรำกฏ

รำยละเอียดของขวดสำรเคมีรำยกำรที่เลือกท้ังหมด (ข้อมูลเดียวกับกำรเพ่ิมข้อมูลขวดสำร) แสดงดังรูปที่ 3-46 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลขวดสำรในหน้ำนี้ได้ จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นกำร

แก้ไขข้อมูลขวดสำรเคมี 

 

รปูที ่3-46 หน้ำข้อมูลขวดสำรเคมีท่ีสำมำรถแก้ไขได้ 
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หมำยเหต ุจำกรปูที่ 3-46 จะเห็นว่ำข้อมูล “ขนำดบรรจุ” และ “หน่วย” ผู้ใช้งำนไม่สำมรถ

ด ำเนินกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ หำกข้อมูล 2 ส่วนนี้ผิดพลำด ผู้ใช้งำนสำมำรถแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบเพ่ือ

ด ำเนินกำรลบข้อมูลขวดออกจำกระบบ จำกนั้นผู้ใช้งำนจะต้องเพ่ิมข้อมูลขวดที่ลบออกเข้ำสู่โปรแกรรมใหม่อีก

ครั้ง 

3.4.3 กำรระบสุถำนะขวดสำรเคมหีรือถงัแกส๊ที่ใชห้มดแลว้ (กำรตดัขวด)  

ขวดสำรเคมีหรือถังแก๊สที่ใช้หมดแล้ว ผู้ใช้งำนต้องระบุสถำนะในโปรแกรมว่ำเป็นขวดสำรเคมี

หรือถังแก็สที่หมดแล้ว ( ) โดยใช้เมนู “ตัดขวด” จำกหน้ำ “ค้นหำ & จัดกำรข้อมูลขวด” จำกนั้นท ำกำร

ค้นหำขวดสำรเคมีหรือถังแก็ส หรือรหัสขวดที่ท่ำนต้องกำรระบุสถำนะว่ำ “หมดแล้ว” โดยพิมพ์ รหัสขวดหรือ

ชื่อสำรเคมี ลงในช่อง “ค้นหำ” ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 3-47 

 

 

 

รปูที ่3-47 กำรค้นหำขวดสำรเคมีด้วย (ก) รหัสขวดสำรเคมี และ (ข) ชื่อสำรเคมี  

เมื่อเจอขวดสำรเคมีที่ต้องกำรแล้วให้ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำรำยกำรขวดสำรเคมีที่
ต้องกำร โปรแกรมจะขึ้นเมนูค ำสั่งให้เลือกท่ีด้ำนบน ดังรูปที่ 3-48 จำกนั้นให้ผู้ใช้งำนกดค ำว่ำ “ตัดขวด”   

(ก) 

(ข) 
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จะปรำกฏกล่องข้อควำมยืนยันกำรตัดขวด ดังรูปที่ 3-49 (ก) เมื่อกดค ำว่ำ “ตกลง” จะมี
กล่องข้อควำมยืนยันว่ำตัดขวดส ำเร็จแล้ว 

 

รปูที ่3-48 เลือกสำรเคมีที่ต้องกำรเพ่ือตัดขวด 

  

 

รปูที ่3-49 กำรยืนยันกำรตัดขวด 

ผู้ใช้งำนจะสังเกตเห็นว่ำใน “รำยกำรขวดสำรเคมี” ขวดสำรเคมีที่เพ่ิงตัดไปจะยังปรำกฎอยู่ 
ดังรูปที่ 3-50 (ก) ซึ่งเมื่อผู้ใช้งำนติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำขวดสำรเคมีรำยกำรนั้น จะมีเมนูค ำสั่งขึ้นมำให้ใช้
งำนเพียงค ำสั่งเดียวเท่ำนั้นคือ “ประวัติขวด” ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกเข้ำไปดูประวัติของขวดสำรเคมีที่ถูกตัด
ออกไปแล้วได้ ซึ่งจะปรำกฏประวัติขึ้นมำดังรูปที่ 3-50 (ข) ว่ำขวดสำรเคมีรหัสดังกล่ำวถูกเพ่ิมและตัดออกไป
เมื่อไหร่ (หำกมีประวัติกำรใช้งำนอื่นๆ ก็จะปรำกฏในหน้ำนี้เช่นเดียวกัน) 

(ก) 

(ข) 
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รปูที ่3-50ประวัติขวดสำรเคมีท่ีถูกตัดขวดไปแล้ว 

3.4.4 กำรปรบัปริมำณสำรเคม ีหรอื “เชค็สต๊อก” 

เป็นกำรปรับปริมำณคงเหลือของขวดสำรเคมีในคลังสำรเคมีท ำได้โดยกดเมนู “คลังสำรเคมี” 

และ “เช็คสต๊อก” ตำมล ำดับ จะปรำกฏหน้ำของโปรแกรมตำมรูปที่ 3-51 จำกหน้ำนี้ ผู้ใช้งำนเลือกชื่อคลัง

สำรเคมีของตัวท่ำนเองและกดค ำว่ำ “ยืนยัน” จะปรำกฏหน้ำถัดไปดังรูปที่ 3-52 ซึ่งแสดงรำยกำรสำรเคมี

ทั้งหมดในคลัง 

 

รปูที ่3-51 หน้ำ “เช็คสต๊อก” 
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รปูที ่3-52 รำยกำรสำรเคมีท้ังหมดในคลังสำรเคมีส ำหรับกำรเช็คสต๊อก 

 จำกรูปที่ 3-52 ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขปริมำณคงเหลือของขวดสำรเคมีที่ต้องกำร หรือค้นหำเฉพำะ

สำรเคมีที่ต้องกำรโดยกำรพิมพ์ชื่อสำรเคมีหรือรหัสขวดลงไปในช่อง “ค้นหำ” แล้วค่อยท ำกำรแก้ไขปริมำณ

คงเหลือ ดังแสดงในรูปที่ 3-53 ส ำหรับรำยกำรที่มีกำรแก้ไขปริมำณคงเหลือ จะมีกำรติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม

ด้ำนหน้ำรำยกำรนั้นพร้อมกับเปลี่ยนสีพ้ืนหลังเป็นสีเขียวอ่อนโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 3-54 
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รปูที ่3-53 กำรค้นหำสำรเคมีท่ีต้องกำรเพ่ือกำรเช็คสต๊อก 

 

รปูที ่3-54 รำยกำรสำรเคมีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคงเหลือ 

 เมือ่เสร็จสิ้นกำรเช็คสต๊อกแล้ว ให้ผู้ใช้งำนคลิกท่ีค ำว่ำ “บันทึกข้อมูล” ด้ำนบนซ้ำยของตำรำง ผู้ใช้งำน

สำมำรถเลื่อนไปแก้ไขปริมำณคงเหลือของสำรเคมีที่ต้องกำรในหน้ำอ่ืนๆ ได้ โดยคลิกเลือกหน้ำที่ต้องกำรจำก 

 และเมื่อผู้ใช้งำนท ำกำรแก้ไขปริมำณของสำรเคมีทุกรำยกำรที่ต้องกำรแล้ว จึง
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กดไอคอน  ที่ด้ำนบนของหน้ำต่ำงโปรแกรม เพ่ือสิ้นสุดกำรเช็คสต๊อก จำกนั้น

โปรแกรมจะขึ้นข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรเช็คสต๊อก ดังรูปที่ 3-55 ผู้ใช้งำนสำมำรถกด “ตกลง” หรือ “ยกเลิก” 

ค ำสั่งได้ เมื่อกดยืนยันแล้ว หำกยังมีสำรเคมีบำงรำยกำรไม่ถูกแก้ไขปริมำณคงเหลือ โปรแกรมจะท ำกำรแจ้ง

เตือนอีกครั้ง ดังรูปที่ 3-56 หำกผู้ใช้งำนต้องกำรกลับไปเช็ค สต๊อกต่อ ให้กด “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปที่หน้ำ   

เช็คสต๊อกเหมือนเดิม หำกผู้ใช้งำนต้องกำรเสร็จสิ้นกำรเช็คสต๊อกแล้ว ให้กด “ตกลง” อีกครั้ง  

หมำยเหตุ กรณีปรับปริมำณคงเหลือเท่ำกับ 0 โปรแกรมจะด ำเนินกำร “ตัดขวด” ให้โดยอัตโนมัติ 

 

 

รปูที ่3-55 กำรยืนยันกำรเช็คสต๊อก 

 

รปูที ่3-56 กำรยืนยันกำรเช็คสต๊อกส ำหรับสำรเคมีบำงรำยกำรที่ไม่มีกำรแก้ไข 

3.4.5 กำร “ยืมขวด/เบกิสำร” และ “ประวตัิกำรยืมขวด/คืนขวด” 

หำกมีผู้ที่ต้องกำรยืมขวดสำรเคมีออกไปใช้ (ยืมขวด) หรือแบ่งสำรเคมีจำกขวดสำรเคมีออกมำ
ใช้ (เบิกสำร) ผู้ใช้งำนโปรแกรมสำมำรถบันทึกข้อมูลกำรยืมขวดและเบิกสำรลงในโปรแกรมได้ ผ่ำนเมนูนี้ ทั้งนี้
ขั้นตอนกำรปฏิบัติส ำหรับกรณียืมขวดและเบิกสำรแตกต่ำงกันเล็กน้อย กรุณำท ำตำมข้ันตอนจนถึงท้ำยหัวข้อนี้ 
วิธีเข้ำใช้งำนเมนูนี้ท ำได้โดยคลิกที่เมนู “คลังสำรเคมี” และเลือกเมนู “ยืมขวด/เบิกสำร” ตำมล ำดับ จะปรำกฏ
หน้ำของโปรแกรมตำมรูปที่ 3-57 
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รปูที ่3-57 หน้ำ “ยืมขวด/เบิกสำร” 

ผู้ใช้งำนต้องกรอกคลังสำรเคมี ชื่ออำคำรและชื่อห้องที่ผู้ยืมขวดจะน ำสำรเคมีขวดนี้ไปใช้/เก็บ 

รวมทั้งชื่อของผู้เบิกขวดด้วย กำรกรอกชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสำรนั้น หำกเป็นผู้ที่มีประวัติกำรยืมอยู่แล้ว ผู้ใช้งำน

สำมำรถพิมพ์ชื่อลงใช้ช่องว่ำงเพ่ือค้นหำชื่อและเลือกชื่อที่ต้องได้เลย หำกเป็นผู้ที่ยังไม่มีประวัติกำรยืมขวด/ 

เบิกสำรมำก่อน ผู้ใช้งำนต้องเพ่ิมชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสำรลงในโปรแกรม โดยคลิกท่ี จะปรำกฏ

หน้ำของโปรแกรมตำมรูปที่ 3-58 

 

รปูที ่3-58 กำรเพ่ิมชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสำร 

จำกนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดค ำว่ำ “บันทึกข้อมูล” และรอสักครู่เพ่ือให้โปรแกรมท ำ

กำรบันทึกข้อมูล เมื่อโปรแกรมบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วชื่อผู้ยืมขวด/เบิกสำรที่เพ่ิงกรอกจะเข้ำไปอยู่ในกล่อง “ชื่อ

ผู้ยืมขวด/เบิกสำร” โดยอัตโนมัติ จำกนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถกด “ยืนยัน” เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนถัดไป ตำมรูปที่ 3-59
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จำกนั้นให้ท ำกำรกรอกรหัสขวดสำรเคมีที่ต้องกำรยืมหรือเบิก และกดไอคอน   ข้อมูลของ

ขวดสำรเคมีจะเข้ำไปอยู่ในตำรำงดังรูปที่ 3-60 

- หำกผู้ยืมขวด/เบิกสำรรำยนี้ต้องกำรท ำรำยกำรอ่ืนเพ่ิมเติม สำมำรถกรอกรหัสขวดลงใน

ช่อง “รหัสขวด (SCCM)” และคลิกไอคอน “ยืมขวด/เบิกสำร” ได้จนกว่ำข้อมูลของทุก

ขวดจะเข้ำไปอยู่ในตำรำง 

- หำกท ำรำยกำรใดผิดและต้องกำรลบออกจำกตำรำง ให้ผู้ใช้งำนติ๊กเครื่องหมำยถูกในช่อง

สี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำขวดที่ต้องกำรเลือก จะมีค ำว่ำ “ลบข้อมูล” ปรำกฏขึ้นด้ำนข้ำงไอคอน 

“ยืมขวด/เบิกสำร” ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกเพ่ือลบรำยกำรนั้นออกจำกกำรยืมขวดได้ 

- หำกกรอกครบทุกรำยกำรแล้วผู้ใช้งำนสำมำรถกดไอคอน  

ด้ำนบนได้ จำกนั้นโปรแกรมจะขึ้นข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรยืมขวด/เบิกสำร ดังรูปที่ 3-61 

ผู้ใช้งำนสำมำรถกด “ตกลง” หรือ “ยกเลิก” ค ำสั่งได้ เมื่อกดตกลงแล้ว โปรแกรมจะ

แสดงข้อควำมเพ่ือยืนยันอีกครั้งว่ำท ำกำรบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ผู้ใช้งำนกด “ตกลง” 

 

รปูที ่3-59 กำรกรอกข้อมูลขวดเพ่ิมยืมขวดหรือเบิกสำร 
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รปูที ่3-60 กำรเพ่ิมข้อมูลขวดเพ่ือเบิกหรือยืม 

 

รปูที ่3-61 ข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรยืมขวด/เบิกสำร 

เมื่อผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูลกำรยืมขวด/เบิกสำรแล้ว โปรแกรมจะพำผู้ใช้งำนเข้ำไปยังหน้ำ 

“ประวัติกำรยืมขวด/คืนขวด” ทันที (ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำเมนูนี้โดยตรงได้ โดยคลิกเมนู “คลังสำรเคมี” และ

เลือกเมนู “ประวัติกำรยืมขวด/คืนขวด”) ดังรูปที่ 3-62 ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำรำยกำรขวดสำรเคมีที่ต้องกำร 

โดยกรอกข้อมูลที่ต้องกำรในช่อง “ค้นหำ” และตรวจสอบรำยละเอียดของรำยกำรขวดสำรเคมีที่ต้องกำรได้ 

โดยติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำรำยกำรที่ต้องกำรและกดปุ่ม  ด้ำนบน ตำมรูปที่ 3-63 เมื่อ

ถึงข้ันตอนนี้ กำรปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 กรณ ี

1. กำรยืมขวด กรณีนี้ผู้ใช้งำนโปรแกรมไม่จ ำเป็นต้องบันทึกข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม เมื่อผู้ยืมขวดเอำขวด

สำรเคมีมำคืน ให้ผู้ใช้งำนเข้ำมำที่หน้ำนี้อีกครั้ง (อำจคลิกที่เมนู “คลังสำรเคมี” และเลือกเมนู 
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“ประวัติกำรยืมขวด/คืนขวด” ได้ และเลือกรำยกำรขวดสำรเคมีที่ต้องกำร) จำกนั้นติ๊ก

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

 ในกรณี ที่ ยั งมี สำรเคมีอยู่  ให้ ผู้ ใช้ งำนปรับ

ปริมำณคงเหลือให้เรียบร้อย กด “บันทึกข้อมูล” และกด “คืนขวด” ตำมล ำดับ โปรแกรมจะขึ้น

ข้อควำมยืนยันกำรคืนขวด ดังรูปที่ 3-64 ให้ผู้ใช้งำนเลือก “ตกลง” หำกสำรเคมีนั้นถูกใช้จน

หมดแล้ว สำมำรถกด “ตัดขวด” ได้เลย 

2. กำรเบิกสำร กรณีนี้ให้ผู้ใช้งำนนั้นติ๊กเครื่องหมำยถูกในช่องสี่เหลี่ยม เพ่ือให้ค ำสั่งปรำกฏขึ้น ปรับ

ปริมำณคงเหลือ กด “บันทึกข้อมูล” ตำมด้วย “คืนขวด” ทันท ี

 

 

รปูที ่3-62 หน้ำ “ประวัติกำรยืมขวด/คืนขวด” 
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รปูที ่3-63 ประวัติกำรยืมขวด/เบิกสำร 

 

รปูที ่3-64 กำรยืนยันกำรคืนขวด 
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3.4.6 กำรบรจิำคสำรเคมี 

เพ่ือลดปริมำณกำรเกิดของเสีย และช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดสำรเคมี โปรแกรม 
ChemTrack&WasteTrack 2016 ได้จัดท ำเมนูสนับสนุนกำรบริจำคสำรเคมี ส ำหรับผู้ใช้งำนที่ไม่ต้องกำรใช้
สำรเคมีและต้องกำรประกำศบริจำค โดยสำมำรถด ำเนินผ่ำนโปรแกรมด้วยกำรเข้ำไปที่เมนู “คลังสำรเคมี” 
และคลิกที่ “ค้นหำ&จัดกำรข้อมูลขวด” จำกนั้นท ำเครื่องหมำยถูกด้ำนหน้ำรำยกำรขวดสำรเคมีที่ต้องกำร
บริจำค ดังรูป 3-65 จำกนั้นเลือก “ค ำสั่งอ่ืน” ตำมด้วย “บริจำคสำรเคมี” ดังรูป 3-66 จำกนั้นกล่องข้อควำม

ยืนยันกำรบริจำคสำรเคมีจะปรำกฎขึ้น ดังรูป 3-67 ให้ผู้ใช้งำนคลิก “ตกลง” สัญญำลักษณ์  จะปรำกฎ
ขึ้นหลังขวดสำรเคมีที่ผู้ใช้งำนประกำศบริจำค ซึ่งผู้ใช้งำนยังสำมำรถใช้งำนสำรเคมีขวดดังกล่ำวได้ จนกว่ำจะมี
ผู้รับบริจำค 

หำกมีผู้รับบริจำคติดต่อรับบริจำคขวดสำรเคมีเข้ำมำ สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งำนต้องท ำ นอกจำกยก
ขวดสำรเคมีให้แล้ว คือ โอนข้อมูลขวด ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดและวิธีกำรใช้งำนได้ในหัวข้อ 3.1.2 กำรรับ
บริจำคสำรเคมี เรื่อง โอนข้อมูลขวด 
 

 

รปูที ่3-65 เลือกขวดสำรเคมีที่ต้องกำรเพ่ือบริจำค 
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รปูที ่3-66 เลือก “ค ำสั่งอ่ืน” และกด “บริจำคสำรเคมี” 

 

 
 

รปูที ่3-67 กำรยืนยันกำรบริจำค 
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บทที ่4 

กำรจดักำรของเสยีสำรเคม ีดว้ยโปรแกรม Chemtrack&Wastetrack 2016 

 กำรจัดกำรของเสียสำรเคมีที่อธิบำยในคู่มือเล่มนี้ เป็นกำรจัดกำรของเสียที่เป็นสำรเคมีอันตรำยภำยใน

ห้องปฏิบัติกำร หรือที่เรียกว่ำ Lab waste ของเสียสำรเคมีนี้สำมำรถเกิดได้จำก สำรเคมีที่เหลือจำกกำรใช้งำน

ทั้งที่เป็นสำรเดี่ยว และสำรผสม สำรเคมีที่หมดอำยุ  สำรเคมีที่ไม่ทรำบที่มำ(unknown) รวมถึงสิ่งของที่

ปนเปื้อนสำรคมีดังกล่ำวที่มีกำรใช้งำนในห้องปฏิบัติกำร  

 จำก Flow chart กำรจัดกำรของเสียสำรเคมีด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 รูปที่ 

4-1 กำรจัดกำรของเสียสำรเคมี จะเริ่มขั้นตอนที่ 6 คือ กำรจ ำแนกประเภทของเสียฯ จำกนั้นกรอกข้อมูลของ

เสียที่ต้องกำรส่งก ำจัดเข้ำสู่ระบบ กำรจัดกำรภำชนะใส่ของเสียที่เหมำะสม กำรติดฉลำกของเสียที่ถูกต้อง  

และกำรส่งของเสียก ำจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ำย  

 

รปูที ่4-1 Flow chart กำรจดักำรของเสียสำรเคมีด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 
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4.1 กำรจ ำแนกประเภทของเสยีสำรเคมตีำมประเภทควำมเป็นอนัตรำย 15 ประเภท 

กำรจัดกำรของเสียสำรเคมีของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จะท ำกำรจ ำแนกประเภทชองเสียสำรเคมี

ออกเป็น 15 ประเภท 

▪ ประเภทที่ 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีปฏิกิริยำกับน้ ำหรืออำกำศ ของเสีย

ที่อำจมีกำรระเบิด (เช่น azide, peroxides) สำรอินทรีย์ ของเสียที่ไม่ทรำบที่มำ ของเสียที่เป็นชีวพิษ และ

ของเสียที่เป็นสำรก่อมะเร็ง เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์ เป็นต้น 

▪ ประเภทที่ 2 ของเสียที่มไีซยำไนด์ (II : Cyanide Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีไซยำไนด์เป็นส่วนประกอบ

เช่น โซเดียมไซยำไนด์ โปแตสเซียมไซยำไนด์หรือเป็นของเสียที่มีสำรประกอบเชิงซ้อนไซยำไนด์ หรือมีไซ

ยำโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบเช่น Ni(CN)42- เป็นต้น 

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

Waste) 

▪ ประเภทที่ 3 ของเสียที่มีสำรออกซิไดซ์ ( III : Oxidizing Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีสมบัติในกำรรับ

อิเล็กตรอน ซึ่งอำจเกิดปฏิกิริยำรุนแรงกับสำรอ่ืนท ำให้เกิดระเบิดได้ เช่น กรดไนตริก กรดเปอร์คลอริก 

กรดซัลฟูริกเข้มข้น ( > 60%) โพแทสเซียมเปอร์แมงกำเนต โซเดียมคลอเรต โซเดียมเปอร์ไอโอเดต และ

โซเดียมเปอร์ซัลเฟต 

 ถ้ำผสมกับ ของเสียที่มีสำรโครเมต (V : Chromate Waste) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียที่มีสำรโครเมต 

(V: Chromate Waste) 

▪ ประเภทที่ 4 ของเสียที่มีปรอท (IV : Mercury Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบ เช่น 

เมอร์คิวรี(II) คลอไรด์ อัลคิลเมอร์คิวรี เศษแก้วแตกจำกเทอร์โมมิเตอร์ปรอท เป็นต้น 

 ถ้ำผสมกับ ของเสียที่มีไซยำไนด์ ( II : Cyanide Waste) ให้จัดเป็นประเภท ของเสียพิเศษ (I: Special 

Waste) 

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

องค์ประกอบ เช่น สำรประกอบ Cr6+ กรดโครมิก ของเสียที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ Chemical Oxygen 

Demand (COD) [ถ้ำมีกำรใช้สำรปรอทร่วมด้วยให้จัดเป็นประเภทของเสียที่มีปรอท ( IV: Mercury 

Waste)] เป็นต้น 
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▪ ประเภทที่ 6 ของเสียที่มีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีไอออนของโลหะ

หนักอ่ืนที่ไม่ใช่ปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกำนีส สังกะสี 

โคบอลต์ นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วำเนเดียม 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  ของเสี ยที่ เป็ นกรด  (VII : Acid Waste) หมำยถึ ง ของเสี ยที่ มี ค่ ำ  pH ต่ ำกว่ ำ 7                 

และมีกรดอนินทรีย์ ปนอยู่ในสำรมำกกว่ำ 5% เช่น กรดซัลฟูริกเจือจำง กรดไฮโดรคลอริก Bradford’s 

solution = 85% phosphoric acid + 95% ethanol 

▪ ประเภทที่ 8 ของเสียอัลคำไลน์ (VIII : Alkaline Waste) หมำยถึง ของเสียที่มีค่ำ pH สูงกว่ำ 8 และมีด่ำง

ปนอยู่ในสำรละลำยมำกกว่ำ 5% เช่น คำร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ แอมโมเนีย เป็นต้น 

▪ ประเภทที่ 9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ( IX : Petroleum Products) หมำยถึง ของเสียประเภทน้ ำมัน

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่ ได้จำกน้ ำมัน เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเครื่อง

น้ ำมันหล่อลื่น xylene solution เป็นต้น 

▪ ประเภทที่ 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมำยถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสำรเคมีที่มีออกซิเจน

อยู่ในโครงสร้ำงเช่น เอทิลแอซีเทต อะซิโทน เอสเทอร์ อัลกอฮอล์ คีโตน อีเทอร์ แอลดีไฮด์ เป็นต้น 

▪ ประเภทที่ 11 NPSContaining (XI : NPS Containing) หมำยถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสำรอินทรีย์ที่มี

ส่ ว น ป ระกอบ ขอ งไน โต ร เจน  ฟ อสฟ อรั ส  ซั ล เฟ อร์  เช่ น  ส ำร เคมี ที่ มี ส่ วน ป ระก อบ ขอ ง 

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

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

▪ ประเภทที่ 12 Halogenated (XII : Halogenated) หมำยถึง ของเสียที่มีสำรประกอบอินทรีย์ของธำตุ 

ฮำโลเจน เช่น คำร์บอนเททระคลอไรด์ (CCl4) ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCl3),  
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 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) 

▪ ประเภทที่ 13 

 (a) : ของแข็งที่เผำไหม้ได ้(XIII (a) : Combustible Solid) เช่น เศษซำกพืชจำกกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำย

อินทรีย์ ถุงมือปนเปื้อนสำรเคมี เป็นต้น 

(b) : ของแข็งทีไ่ม่สำมำรถเผำไหม้ได้ (XIII (b) : Incombustible Solid) เช่น silica gel เศษแก้ว เป็นต้น 

▪ ประเภทที่ 14 ของเสยีอืน่ ๆ ที่มีน้ ำเปน็ตวัท ำละลำย (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste) หมำยถึง 

ของเสียที่มีน้ ำเป็นตัวท ำละลำย และมีสำรอินทรียที่ไม่มีพิษน้อยกว่ำ 5% หำกเป็นสำรอันตรำยต่อสุขภำพ

หรือสิ่งแวดล้อม   (ไม่จ ำกัดควำมเข้มข้น) ให้พิจำรณำเสมือนว่ำเป็นของเสียพิเศษ (I: Special Waste) 

 

▪ ประเภทที่ 15 สำรเคมีเสื่อมสภำพ (XV : Expired or Deteriorated Chemicals) หมำยถึง สำรเคมี

เสื่อมสภำพที่สำมำรถระบุ ชื่อ และประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรได้ 

เมื่อทรำบกำรจ ำแนกประเภทของเสียฯ แล้วให้จ ำแนกประเภทของเสียสำรเคมี โดยใช้แนวทำงตำม chart 

ในรูปที่ 4-2 เป็นหลัก โดยมีกรอบสีเขียวที่แสดงกลุ่มของเสียฯที่มีควำมอันตรำยสูงเรียงจำกบนลงล่ำง หำกกลุ่ม

ของเสียด้ำนบน รวมกับกลุ่มด้ำนล่ำงกำรจ ำแนกจะยึดหลักควำมอันตรำยมำกในด้ำนบนมำก่อน เว้นเสียแต่ของ

เสียฯในกลุ่มด้ำนบนจะมีปริมำณน้อยมำกๆ น้อยกว่ำ 0.1 กรัม/ลิตร จึงจะจ ำแนกเป็นของเสียฯในกลุ่มด้ำนล่ำง 
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รปูที ่4-2 แผนผังกำรจ ำแนกของเสียสำรเคมี 15 ประเภท 

 

4.2 กำรกรอกข้อมลูของเสยีสำรเคมทีีต่้องกำรส่งก ำจดั  

หลังจำกที่ผู้ใช้งำนทรำบประเภทของเสียสำรเคมีเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ 12 ของทุกเดือนผู้ใช้งำน

จะต้องด ำเนิกำรกรอกข้อมูลของเสียสำรเคมีเข้ำสู่ระบบ ซึ่งวิธีกำรเข้ำไปกรอกข้อมูลสำมำรถท ำได้ 2 วิธี 

ผู้ใช้งำนเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งระหว่ำงเข้ำที่เมนู คลังสำรเคมี แล้วคลิก “ก ำจัดของเสียสำรเคมี” ดังแสดงในรูปที่  

4-3 (ก) หรือกดที่รูปรถขนของเสียฯในหน้ำหลักของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 4-3 (ข) 
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รปูที ่4-3 กำรเข้ำเมนูเพ่ือกรอกข้อมูลของเสียสำรเคมี 

จำกนั้นผู้ใช้งำนด ำเนินกำรกรอกข้อมูลของเสียสำรเคมี ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ข้อมลูคลงัสำรเคมแีละข้อมลูเจำ้หน้ำที่ 

ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรเลือกชื่อคลังสำรเคมี (กรณีดูแลมำกกว่ำ 1 คลัง) จำกนั้นเลือกอำคำรและ

ห้องปฏิบัติกำรที่เก็บของเสียสำรเคมี และกรอกรำยละเอียดข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ผู้ส่งของเสียสำรเคมีในช่อง 

“เจ้ำหน้ำที่ส่งของเสีย#1 และเจ้ำหน้ำที่ส่งของเสีย#2” ดังแสดงในรูปที่ 4-4 ซึ่งหำกผู้ส่งเป็นคนๆเดียวกัน 

สำมำรถกรอกรำยละเอียดซ้ ำกันได้ จำกนั้นกด “ยืนยัน” เพ่ือไปกรอกรำยละเอียดขั้นตอนต่อไป 

 

รปูที ่4-4 ข้อมูลคลังสำรเคมีและข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 

4.2.2  ระบขุ้อมลูของเสยีสำรเคมีทีจ่ะส่งก ำจดั 

 ผู้ใช้งำนคลิกเลือกประเภทของเสียสำรเคมีตำมที่ได้จ ำแนกไว้ (ดังรำยละเอียดในข้อ 4.1 กำรจ ำแนก

ประเภทของเสีย) จำกนั้นเลือกสถำนะของเสียสำรเคมี ขนำดบรรจุ และชนิดของภำชนะ จำกนั้นให้กรอก

จ ำนวนของเสียที่ต้องกำรทิ้ง (ต้องมีปริมำณไม่น้อยกว่ำ 50% ของขนำดบรรจุ) แสดงดังรูปที่ 4-5 เมื่อกรอก

ข้อมูลเสร็จในแต่ละรำยกำรจะต้องคลิก “เพ่ิม” เพ่ือให้โปรแกรมขึ้นกรอบข้อควำมสีเขียวยืนยันกำรรับข้อมูล

(ก) (ข) 
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ส ำเร็จว่ำ “√ เพ่ิมข้อมูลส ำเร็จ” ดังรูป 4-6 ช่องรำยกำรของเสียจะเปลี่ยนจำก 0 เป็นตำมจ ำนวนรำยกำรที่ส่ง

ก ำจัด หรือกด “ล้ำงข้อมูล” เมื่อไม่ตอ้งกำรข้อมูลนั้น  

 

รปูที ่4-5 ระบุข้อมูลของเสียสำรเคมี 

 

 

รปูที ่4-6 กด “เพ่ิม” เพ่ือยืนยันข้อมูลของเสียสำรเคมี 

เมื่อกรอกข้อมูลของเสียสำรเคมีทุกรำยกำรครบตำมที่ผู้ใช้งำนต้องกำรแล้ว ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

จำกนั้นคลิก “บันทึกและส่งค ำขอ” เพ่ือเป็นกำรสร้ำงใบ request (เอกสำรแสดงรำยกำรทิ้งของเสียอันตรำย

ทั้งหมด) จำกนั้นโปรแกรมจะขึ้นกรอบข้อควำมให้ผู้กรอกข้อมูลยืนยัน “กำรทิ้งสำรเคมี” และเมื่อผู้ใช้งำนกด 

“ตกลง” เพ่ือยืนยันแล้ว โปรแกรมจะข้ึนกรอบข้อควำมว่ำ “บันทึกข้อมูลส ำเร็จ”  
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กรณีผู้ใช้งำนต้องกำรลบข้อมูลของเสียให้คลิกเลือกหน้ำรำยกำรของเสีย แล้วปุ่ม “ลบข้อมูล” จะ

ปรำกฏขึ้นมำ ผู้ใช้งำนคลิกเลือกลบข้อมูลรำยกำรต่ำงๆได้ 

 

รปูที ่4-7 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลรำยกำรของเสีย 
 

ผู้ใช้งำนสำมำรถดูรำยกำรสรุปของเสียสำรเคมี (ใบ request) ได้ที่หน้ำหลักของโปรแกรมช่อง 

WasteTrack ดังรูปที่ 4-8 ซ่ึงในหน้ำเมนูจะมีรูปสัญลักษณะต่ำงๆ เพ่ือแสดงสถำนะ ดังนี้ 

หมำยถึง รอนัดหมำยจำกเจ้ำหน้ำที่ 

 หมำยถึง รอจัดเก็บ (แจ้งวันที่นัดหมำยเพื่อจัดเก็บของเสียสำรเคมี) 

หมำยถึง จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว 

หมำยเหตุ รหัส WasteTrack ID พร้อมวันนัดหมำยจัดเก็บจะได้รับภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
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รปูที ่4-8 สรุปรำยกำรของเสียสำรเคมี (ใบ Request) 

4.3 กำรเตรยีมภำชนะใสข่องเสยีสำรเคม ี 

ภำชนะใส่ของเสียสำรเคมีที่ผู้ใช้งำนน ำมำส่งก ำจัดจะต้องมีควำมเรียบร้อยสมบูรณ์ เหมำะสมกับกำร

เคลื่อนย้ำยออกจำกมหำวิทยำลัย เพื่อน ำไปส่งยังบริษัทรับก ำจัดที่ทำงมหำวิทยำลัยได้มอบหมำยไว้ โดยภำชนะ

ที่ใส่ของเสียฯ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีฝำปิดมิดชิด, ฝำปิดเป็นขนำดที่เหมำะกับภำชนะ และไม่ช ำรุดเสียหำย 

2) ภำชนะอยู่ในสภำพดี ไม่มีรอยร้ำว กรณีภำชนะเป็นวัสดุโลหะเนื้อโลหะจะต้องไม่เป็นสนิม ไม่หก

รั่วไหล เหมำะสมกับชนิดของของเสีย เช่น ไม่ใส่ของเหลวในภำชนะที่ท ำจำกวัสดุที่ เป็น

ถุงพลำสติก ไม่ใส่ของเสียฯในภำชนะท่ีเป็นขวดน้ ำดื่ม (ขวด pet)  

3) ไม่ใช้ภำชนะโลหะบรรจุของเสียที่มีน้ ำเป็นตัวท ำละลำย สำรกัดกร่อน ตัวออกซิไดส์ หรือ 

halogenated waste  

4) ไม่ใช้ภำชนะพลำสติกกับตัวออกซิไดส์  

5) ไม่บรรจุเต็มเกินไป (ไม่เกิน 80% ของควำมจุของภำชนะ) 

  

รปูที ่4-9 ตัวอย่ำงภำชนะท่ีไม่เหมำะสมในกำรใส่ของเสียสำรเคมี 
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4.4  กำรตดิฉลำกของเสยีสำรเคมี 

ภำชนะที่บรรจุของเสียสำรเคมีทุกชิ้นจะต้องมีฉลำกติดบนภำชนะก่อนส่งก ำจัดเสมอ โดยผู้ใช้งำนเข้ำ

ไปดำวนโ์หลดฉลำกส ำหรับติดภำชะของเสียได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th เมนู ChemTrack&WasteTrack 

ผู้ใช้งำนจะต้องกรอกข้อมูลของเสียฯ ลงบนฉลำกให้ครบถ้วนและติดที่ภำชนะของเสียให้เรียบร้อย จำกนั้นทุก

วันที่ 15 ของเดือน เจ้ำหน้ำที่จะส่ง WasteTrack ID พร้อมวันนัดหมำยจัดเก็บของเสียให้กับผู้ใช้งำน ผู้ใช้งำน

เข้ำไปตรวจสอบได้จำกหน้ำหลักของโปรแกรมในช่อง WasteTrack ดังรูปที่ 4-8 ดังที่กล่ำวมำแล้วในหัวข้อ 

4.2.2 และน ำไปติดหรือเขียนไว้บนฉลำกภำชนะด้วย ดังรูปที่ 4-10 โดยกำรส่งของเสียสำรเคมีก ำจัดทุกครั้ง

ขวดของเสียต้องมีฉลำกที่สมบูรณ์ พร้อมใบค ำร้องขอส่งของเสียสำรเคมี (ใบ request) ดังรำยละเอียดในหัวข้อ 

4.5 

 
รปูที ่4-10 กำรติดฉลำกของเสียสำรเคมีอย่ำงถูกต้อง 

 

4.5 กำรเตรียมกำรก่อนกำรส่งของเสียสำรเคมีมำก ำจัด 

กำรส่งของเสียฯ ก ำจัด นอกจำกจะมีข้อมูลของเสียฯและขวดภำชนะที่ติดฉลำกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
ยังต้องมีใบค ำร้องขอส่งของเสียสำรเคมี (ใบ request) มำพร้อมกับของเสียสำรเคมีที่จะทิ้งในวันนัดหมำย ซึ่ง
ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำไปพิมพ์ใบ request โดยไปที่หน้ำหลักของโปรแกรมในช่อง WasteTrack ดังรูปที่ 4-11 

จะสังเกตว่ำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรระบุวันนัดหมำยจัดเก็บของเสียแล้ว สัญลักษณ์จะเปลี่ยนจำก เป็น 

ต ำแหนง่ใสข่อ้มลู WasteTrack ID 

กรอกข้อมลูในฉลากใหค้รบถว้น 
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จำกนั้นให้ผู้ใช้งำนคลิกที่รหัส Request no. จะปรำกฏข้อมูลดังรูปที่ 4-12 และคลิก เพ่ือ
พิมพ์ใบ request ได้เลย 

 
รปูที ่4-11 สรุปรำยกำรของเสียสำรเคมี (ใบ Request) 

 

 
รปูที ่4-12 ใบค ำร้องขอส่งของเสียสำรเคมี (ใบ request) 

 

4.6 กำรบรกิำรอื่นๆ 

 เนื่องจำกหลำยส่วนงำนได้แจ้งควำมต้องกำรภำชนะใส่ของเสียสำรเคมี  ศปอส. จึงได้จัดเตรียมภำชนะ

ที่ท ำด้วยวัสดุ PE Poly Ethylene ไว้บริกำรจ ำนวน 3 ขนำด คือ 20, 5 และ 1 ลิตร โดยสำมำรถเข้ำไปกรอก

แบบฟอร์มขอภำชนะเปล่ำบรรจุของเสียสำรเคมี (ฟรี ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย) ได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th 

เลือก ChemTrack&WasteTrack2016 และคลิกท่ี “แจ้งขอภำชนะเปล่ำบรรจุของเสียสำรเคมี” พร้อมกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วน (มีจ ำกัดจ ำนวน)  

นอกจำกนี้ยังมีบริกำรรับก ำจัดขวดสำรเคมีเปล่ำและเศษแก้วแตกที่มำจำกห้องปฏิบัติกำร โดยผู้ใช้งำน

จะต้องกรอก “แบบฟอร์มแจ้งส่งก ำจัดขวดสำรเคมีเปล่ำและเศษแก้วจำกห้องปฏิบัติกำร” ได้ที่ ได้ที่ 

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

และเศษแก้วจำกห้องปฏิบัติกำร” พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

นัดหมำยจดัเก็บของเสยีสำรเคมีจำกเจ้ำหน้ำที ่
คลิ๊กเพื่อดูรำยละเอียดของใบ request 
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บทที ่5 

รำยงำน 

 เนื่องจำกโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 เป็นโปรแกรมที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี ดังนั้นกำรรวบรวมข้อมูลในรูปของรำยงำนแบบต่ำงๆ จึงเป็นจุดเด่น
ของโปรแกรมนี้ เมนูส ำหรับกำรเลือกรูปแบบรำยงำนถูกรวมไว้ภำยใต้ชื่อเมนู “รำยงำน” ในบทนี้จะแสดง
รำยงำนละรูปแบบและวิธีใช้งำนไว้เพื่อเป็นทำงเลือกส ำหรับผู้ใช้งำน  

5.1 รำยงำนขวดสำรเคม ี

รำยงำนประเภทนี้แสดงข้อมูลกำรใช้งำนและควำมเคลื่อนไหวของขวดสำรเคมีทั้งหมดที่เข้ำสู่ระบบ

และหมดออกไป เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถติดตำม ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้งำนของขวดสำรเคมีได้ โดยแบ่ง

ประเภทรำยงำนได้เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ รำยงำนขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลัง รำยงำนขวดสำรเคมีที่หมด

จำกคลังและควำมเคลื่อนไหวสำรเคมี ซึ่งมีวิธีกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนทั้งหมดนี้ แสดงดังรูปที่ 5-1 และมีตัวอย่ำง

รำยงำนแต่ละประเภทดังที่จะอธิบำยต่อไป 

 

รปูที ่5-1 รำยงำนขวดสำรเคม ี

5.1.1 รำยงำนขวดสำรเคมทีั้งหมดในคลงั 

รำยงำนรูปแบบที่ใช้งำนกันมำกที่สุด คือ รำยงำนขวดสำรเคมีทั้งหมดในคลัง วิธีกำรเข้ำใช้งำน
รำยงำนนี้ คือ คลิกท่ีเมนู “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” จะปรำกฎข้อมูล ดังรูปที่ 5-2 

 

1 

2 
3 

1 
2 3 
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จำกรูปที่ 5-2 มีองค์ประกอบต่ำงๆดังนี้ 
1. กำรระบุเงื่อนไข 

ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขต่อไปนี้ได้ 
- ชื่อคลังสำรเคมี 

- ช่วงเวลำที่บันทึกสำรเคมีเข้ำโปรแกรม (คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทิน  และเลือกวันที่ที่
ต้องกำร) 

- หน่วยงำน (คณะ ภำควิชำ และสำขำ) ที่เป็นเจ้ำของสำรเคมี 
- สถำนที่เก็บสำรเคม ี
- ประเภทแหล่งเงินทุน 
- ชื่อ ชนิด และประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี 

 

 
 

รปูที ่5-2 ส่วนต่ำงๆ ของ “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” 

 

 

 

 

 

1. กำรระบุเงื่อนไข 4. กำรส่งออกข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
3. ข้อมูล 
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2. เลือกชุดข้อมูล 

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมมีกำรตั้งค่ำข้อมูลเริ่มต้นไว้ให้ในรำยงำนมีข้อมูล 8 คอลัมน์ ได้แก่ รหัส

ขวด ชื่อสำรเคมี CAS/Catalogue No. เกรด ขนำดบรรจุ ปริมำณคงเหลือ ชื่อผู้เพ่ิมขวด และเวลำเพ่ิมขวด  

แต่ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องกำรเองได้ โดยคลิกที่ “เลือกคอลัมน์” และเลือกชุดข้อมูลที่ต้องกำร ดัง

แสดงในรูปที่ 5-3 (ก) 

 

 

รปูที ่5-3 (ก) กำรเลือกชุดข้อมูล และ (ข) ผลลัพธ์จำกกำรเลือกชุดข้อมูลที่ต้องกำร 

3. ข้อมูล 

ข้อมูลที่แสดงในส่วนนี้คือตัวอย่ำงของข้อมูลที่มีอยู่ในรำยงำนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด หำกข้อมูลที่

แสดงในส่วนนี้ยังไม่ครบถ้วนตำมท่ีต้องกำร ผู้ใช้งำนสำมำรถกลับไปเลือกเงื่อนไขและชุดข้อมูลที่ต้องกำรใหม่ได้ 

นอกจำกนี้รูปที่ 5-3 (ข) จะเห็นว่ำข้อมูลของขวดสำรเคมีเรียงตำมรหัสขวด (หัวข้อตำรำงที่เขียนว่ำ “รหัสขวด” 

เป็นตัวอักษรสีด ำเข้ม) ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียงข้อมูลในตำรำงนี้ได้ใหม่โดยกดที่หัวตำรำงที่ต้องกำรให้เรียงตำม

ข้อมูลในคอลัมน์นั้น ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ใช้งำนต้องกำรให้เรียงข้อมูลตำมเวลำเพ่ิมขวด ให้ผู้ใช้ งำนคลิกที่ค ำว่ำ 

(ก) 

(ข) 

(ข) 

2 

1    เลือกชุดข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มเติม 
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“เวลำเพ่ิมขวด” หนึ่งครั้ง ข้อมูลจะเรียงตำมเวลำเพ่ิมขวดหลังสุดก่อน ดังแสดงในรูปที่ 5-4 หำกต้องกำรให้

เรียงจำกเวลำล่ำสุดขึ้นก่อน ให้คลิกที่ค ำว่ำ “เวลำเพ่ิมขวด” อีกหนึ่งครั้ง กำรเลือกให้เรียงตำมหัวข้อตำรำง

อ่ืนๆ ก็ท ำเช่นเดียวกัน 

 

 

รปูที ่5-4 เรียงข้อมูล “เวลำเพ่ิมขวด” 

4. กำรส่งออกข้อมูล 

ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ได้โดยกำรคลิกที่ไอคอน   ได้ 

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

 
 

(ก) 
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รปูที ่5-5  (ก) คลิกท่ีไอคอน   และ (ข) ผลลัพธ์จำกกำรดำวน์โหลดจำกกำรบันทึกรำยงำน 

5.1.2 รำยงำนสำรเคมีทีห่มดไปจำกคลงั 

 เมื่อผู้ใช้งำนตัดขวดสำรเคมีที่ใช้หมดแล้วออกจำกโปรแกรม โปรแกรมจะยังคงเก็บข้อมูลของขวด

สำรเคมีนั้นๆ ไว้ในฐำนข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลของขวดนั้นจำกรำยงำนชื่อ “ขวดสำรเคมีที่หมด

จำกคลังฯ” จำกรูปที่ 5-1 โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนดังแสดงในรูปที่ 5-6 ทั้งนี้หำกขวดสำรเคมีที่ถูกตัดจำก

โปรแกรมฯ มีหลำยรำยกำร ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะขวดสำรเคมีที่ต้องกำรได้ โดย

วิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” 

 

(ข) 

1 

3 2 
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รปูที ่5-6 รำยงำนสำรเคมีท่ีหมดไปจำกคลังสำรเคมี 

 

5.1.3 รำยงำนควำมเคลือ่นไหวของคลงัสำรเคมี 

ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวขวดสำรเคมี (กำรเพ่ิม-ตัดขวด) ในคลังสำรเคมีของ

ท่ำนเองได้จำกรำยงำน “ควำมเคลื่อนไหวสำรเคมี” ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ขวดสำรเคมี” และ “ควำมเคลื่อนไหวสำรเคมี” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่

หน้ำรำยงำนควำมเคลื่อนไหวสำรเคมี ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่

ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ”

จะปรำกฏตัวอย่ำง ดังรูปที่ 5-7  

 

 

 

 

 

1. กำรระบุเงื่อนไข 4. กำรส่งออกข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 3. ข้อมูล 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5-7 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวของคลังสำรเคมี 

 หมำยเหตุ จำกตำรำงผู้ใช้งำนจะสังเกตเห็นว่ำปริมำณของสำรเคมีที่แสดงในตำรำงมีเพียงหน่วย

กิโลกรัมเท่ำนั้น โดยโปรแกรมฯ จะท ำกำรแปลงหน่วยสำรเคมีที่มีหน่วยอ่ืน ให้เป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยเงื่อนไขที่

ระบุไว้ในหมำยเหตุด้ำนล่ำงตำรำง (ยกเว้นหน่วยประเภท Packs, Units, Vials, คิวรี โปรแกรมฯ จะไม่น ำมำ

ค ำนวณ) 

1. กำรระบุเง่ือนไข 
3. กำรส่งออกขอ้มูล 

2. ข้อมูล 

3 

2 
1 
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5.2 รำยงำนควำมเปน็อนัตรำย  

นอกจำกรำยงำนเกี่ยวกับปริมำณสำรเคมีและควำมเคลื่อนไหวของคลังสำรเคมีแล้ว ยังมีรำยงำนเกี่ยวกับ

ควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีอีกด้วย ซึ่งโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 จะแสดงรำยงำนควำม

เป็นอันตรำยของสำรเคมีตำมระบบ GHS และระบบ UnClass โดยแบ่งออกเป็นประเภทรำยงำนได้เป็น 7 

ประเภทย่อย ได้แก่ รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS แยกตำมสถำนะ, รำยงำนปริมำณ

สำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลังฯ, รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยคลังฯ, 

รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยชั้น, รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ 

UnClass รำยห้อง, รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณและรำยงำนปริมำณ

สำรเคมีอันตรำย (รำยภำควิชำ) ตำมปีงบประมำณ ดังแสดงรูปที่ 5-8 และมีตัวอย่ำงรำยงำนแต่ละประเภทดังที่

จะอธิบำยต่อไป 

 

รปูที ่5-8 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวของคลังสำรเคมี 

 

5.2.1 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอนัตรำย ตำมระบบ GHS แยกตำมสถำนะ 

 รำยงำนควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี ตำมระบบ GHS แยกตำมสถำนะ (ผู้ใช้งำนสำมำรถอ่ำนข้อมูล

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

http://www.chemtrack.org) 

หมำยเหตุ ข้อมูลควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีตำมระบบ GHS เป็นข้อมูลหนึ่งของสำรเคมีใน
ฐำนข้อมูลสำรเคมีในโปรแกรมฯ (ข้อมูลระบบ) ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมรำยกำรสำรเคมี ใหม่เข้ำสู่
โปรแกรมฯ ได้ตำมขั้นตอนที่แสดงในหัวข้อ 3.2.1 กำรเพ่ิมข้อมูลขวดสำรเคมีเข้ำสู่โปรแกรม และ
ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีให้กับผู้ใช้งำน  

1 

2 
3 
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 ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็น
อันตรำย” และ “ปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS แยกตำมสถำนะ” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำ
รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS แยกตำมสถำนะ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้
โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับ
รำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” ผู้ใช้งำนจะสังเกตเห็นว่ำที่ด้ำนล่ำงมีกำรแบ่งประเภทสำรอันตรำยเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ควำมเป็นอันตรำยทำงสิ่งแวดล้อม ควำมเป็นอันตรำยทำงสุขภำพ และควำมเป็นอันตรำย
ทำงกำยภำพ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกประเภทของควำมเป็นอันตรำยได้โดยกดที่แถบที่ต้องกำร โดยมีข้อมูลดัง
แสดง (ตัวอย่ำงแสดงเฉพำะควำมเป็นอันตรำยทำงสุขภำพ) แสดงไดด้ังรูปที่ 5-9 

 

  

1 
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รปูที ่5-9 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำยตำมระบบ GHS

1. กำรระบุเง่ือนไข 3. กำรส่งออก

ข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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รปูที ่5-9 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำยตำมระบบ GHS (ต่อ) 

 

2. ข้อมูล 
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 หมำยเหตุ จำกรำยงำนผู้ใช้งำนจะสังเกตเห็นว่ำด้ำนบนจะแสดงข้อมูลเป็นแบบแผนภูมิวงกลม แยก

ตำมลักษณะควำมเป็นอันตรำย ด้ำนล่ำงเป็นตำรำงแสดงปริมำณสำรอันตรำยแบ่งตำมลักษณะอันตรำยและ

ประเภทย่อยต่ำงๆ โดยปริมำณของสำรเคมีที่แสดงในตำรำงมีเพียงหน่วยกิโลกรัมเท่ำนั้น ซึ่งโปรแกรมฯ จะท ำ

กำรแปลงหน่วยสำรเคมีที่มีหน่วยอ่ืน ให้เป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหมำยเหตุด้ำนล่ำงตำรำง 

(ยกเว้นหน่วยประเภท Packs, Units, Vials, คิวรี โปรแกรมฯ จะไม่น ำมำค ำนวณ) 

5.2.2 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอนัตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลงัฯ 

รำยงำนนี้มีคล้ำยกับรำยงำนในหัวข้อ 5.2.1 แต่เป็นสรุปรวมของทั้งคลังสำรเคมี ส ำหรับกำรเข้ำ

ใช้งำนรำยงำนนี้  ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็นอันตรำย” และ 

“ปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลังฯ” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณ

สำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลังฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูล

ที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ใน   

คลังฯ” แสดงตัวอย่ำงดังรูปที่ 5-10 
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รปูที ่5-10 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลังฯ  

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 
4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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 หมำยเหตุ  

1) กำรแสดงผลส ำหรับรำยงำนประเภทนี้มีสองแบบคือ สัดส่วนสำรเคมีทั้งหมด ซึ่งแสดงแผนภูมิของ

สำรทั้งหมดที่มีกำรจ ำแนกและไม่จ ำแนกลักษณะอันตรำยตำมระบบ GHS และสัดส่วนสำรเคมีที่

มีกำรจ ำแนก ซึ่งแสดงแผนภูมิเฉพำะสำรเคมีที่มีกำรจ ำแนกลักษณะอันตรำยตำมระบบ GHS 

เท่ำนั้น ทั้งนี้หำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อควำมแสดงค่ำที่แผนภูมินั้นขึ้นมำ 

(หรือจะดูค่ำจำกตำรำงด้ำนล่ำงก็ได้เช่นกัน)  

2) สำรที่มีกำรจ ำแนก หมำยถึง สำรที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ดูแลระบบว่ำเป็นสำรที่มีควำมเป็น

อันตรำย 

3) สำรที่ไม่มีกำรจ ำแนก หมำยถึง สำร 2 กลุ่ม คือ 

3.1) สำรที่ไม่พบข้อมูลควำมเป็นอันตรำย คือ สำรที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ดูแลระบบว่ำเป็น

สำรที่ไม่พบข้อมูลควำมเป็นอันตรำย 

3.2) สำรที่ยังไม่ผ่ำนขั้นตอนตรวจสอบควำมเป็นอันตรำย คือ สำรที่ผู้ใช้งำนเพ่ิมใหม่เข้ำสู่ระบบ

และยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ดูแลระบบ 

4) บำงครั้งปริมำณรวมทั้งหมดอำจไม่เท่ำกับผลรวมของสำรประเภท Physical Hazard + Health 

Hazard + Environmental Hazard เพรำะสำรบำงรำยกำรอำจมีลักษณะควำมเป็นอันตรำยได้

มำกกว่ำ 1 ประเภท 

5.2.3 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอนัตรำย ตำมระบบ UnClass รำยคลังฯ 

 นอกจำกกำรจ ำแนกควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีตำมระบบ GHS ยังมีกำรจ ำแนกควำมเป็นอันตรำย

ตำมระบบ UN อีกด้วย (ผู้ใช้งำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ UN class และ UN number ได้ที่

ภำคผนวก ง หรือค ำศัพท์น่ำรู้เรื่อง UN class และ UN Number (http://www.chemtrack.org)) ผู้ใช้งำน

สำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็นอันตรำย” และ “ปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำม

ระบบ UnClass รำยคลังฯ” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ 

UnClass รำยคลังฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำร

ระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้

แสดงดังรูปที่ 5-11 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 
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รปูที ่5-11 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยคลังฯ 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 
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หมำยเหตุ  

1) กำรแสดงผลส ำหรับรำยงำนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ สัดส่วนสำรเคมีท้ังหมด และสัดส่วนสำรเคมีท่ีมี

กำรจ ำแนก เช่นเดียวกับรำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ GHS รำยคลังฯ (หัวข้อ 5.2.2) 

2) หำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อควำมแสดงค่ำที่แผนภูมินั้นขึ้นมำ (หรือจะดูค่ำจำก

ตำรำงด้ำนล่ำงก็ได้เช่นกัน) 

3) สำรที่มีกำรจ ำแนก หมำยถึง สำรที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ดูแลระบบว่ำเป็นสำรที่มีควำมเป็น

อันตรำย 

4) สำรที่ไม่มีกำรจ ำแนก หมำยถึง สำร 2 กลุ่ม คือ 

4.1) สำรที่ไม่พบข้อมูลควำมเป็นอันตรำย คือ สำรที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ดูแลระบบว่ำเป็นสำรที่ไม่

พบข้อมูลควำมเป็นอันตรำย 

4.2) สำรที่ยังไม่ผ่ำนขั้นตอนตรวจสอบควำมเป็นอันตรำย คือ สำรที่ผู้ใช้งำนเพ่ิมใหมเ่ข้ำสู่ระบบและยัง

ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ดูแลระบบ 

5.2.4 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอนัตรำย ตำมระบบ UnClass รำยชัน้ 

 รำยงำนนี้มีคล้ำยกับรำยงำนในหัวข้อ 5.2.3 แต่เป็นสรุปปริมำณรวมแต่ละชั้นของอำคำร ส ำหรับกำร

เข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็นอันตรำย” และ 

“ปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยคลังฯ” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณ

สำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยชั้น ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะ

ข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ใน

คลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-12 
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รปูที ่5-12 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยชั้น 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. กำรส่งออกขอ้มูล 

3. ข้อมูล 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 
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5.2.5 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอนัตรำย ตำมระบบ UnClass รำยห้อง 

 รำยงำนนี้มีคล้ำยกับรำยงำนในหัวข้อ 5.2.3 และ 5.2.4 แต่เป็นสรุปปริมำณรวมของแต่ละห้อง ส ำหรับ

กำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็นอันตรำย” และ 

“ปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยห้อง” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณ

สำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยห้อง ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะ

ข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ใน

คลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-13 

 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 
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รปูที ่5-13 รำยงำนปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass รำยห้อง 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 
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5.2.6 รำยงำนปริมำณและประเภทควำมเปน็อนัตรำยสำรเคม ี(รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ 

รำยงำนนี้แสดงปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass ของแต่ละอำคำร ตำมปีงบประมำณ 

ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้  คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็น

อันตรำย” และ “ปริมำณสำรเคมีอันตรำย (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำ

แบบรำยงำนปริมำณและประเภทควำมเป็นอันตรำยสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ ทั้งนี้ผู้ใช้งำน

สำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออก

ข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-14 
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รปูที ่5-14 รำยงำนปริมำณและประเภทควำมเป็นอันตรำยสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ 

1. กำรระบุเง่ือนไข 3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 
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5.2.7 รำยงำนปริมำณและประเภทควำมเปน็อนัตรำยสำรเคม ี(รำยสว่นงำนยอ่ย) ตำมปงีบประมำณ 

รำยงำนนี้แสดงปริมำณสำรเคมีอันตรำย ตำมระบบ UnClass ของแต่ละภำควิชำ ตำมปีงบประมำณ 

ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้  คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ควำมเป็น

อันตรำย” และ “ปริมำณสำรเคมีอันตรำย (รำยภำควิชำ) ตำมปีงบประมำณ” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำ

แบบรำยงำนปริมำณและประเภทควำมเป็นอันตรำยสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ ทั้งนี้

ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำร

ส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-15 

 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   90 
 

 

รปูที ่5-15 รำยงำนปริมำณและประเภทควำมเป็นอันตรำยสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ 

1. กำรระบุเง่ือนไข 3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.3 รำยงำนคำ่ใชจ้ำ่ย 

รำยงำนในส่วนนี้แสดงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับขวดสำรเคมี ผู้ใช้งำนสำมำรถติดตำมข้อมูลค่ำใช้จ่ำย

และประมำณกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสำรเคมีภำยในหน่วยงำนได้ โดยรำยงำนส่วนนี้ได้แบ่งเป็น 3 

ประเภทย่อย ได้แก่ รำยงำนสำรเคมีท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูงสุด (10 อันดับ) รำยงำนค่ำใช้จ่ำยรวมของคลังสำรเคมี และ

รำยงำนค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีย้อนหลัง ซึ่งมีวิธีกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนทั้งหมดนี้ แสดงดังรูปที่ 5 -16 และมีตัวอย่ำง

รำยงำนแต่ละประเภทดังที่จะอธิบำยต่อไป 

 

รปูที ่5-16 รำยงำนค่ำใช้จ่ำย 

5.3.1 รำยงำนสำรเคมีทีม่ีคำ่ใชจ้ำ่ยสูงสดุ (10 อนัดบั) 

 รำยงำนนี้แสดงสำรเคมีที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงสุด 10 อันดับ ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถ

ท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ค่ำใช้จ่ำย” และ “สำรเคมีที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงสุด (10 อันดับ)” จำกนั้น

โปรแกรมฯ จะเข้ำสู่หน้ำสำรเคมีท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูงสุด (10 อันดับ) ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ 

แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวด

สำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-17 
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รปูที ่4-17 รำยงำนสำรเคมีท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูงสุด 10 อันดับ 

5.3.2 รำยงำนค่ำใชจ้ำ่ยคลงัสำรเคมี 

รำยงำนนี้แสดงค่ำใช้จ่ำยของคลังสำรเคมี ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำ

ได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “ค่ำใช้จ่ำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยคลังสำรเคมี” จำกนั้นโปรแกรมฯ จะเข้ำสู่

หน้ำค่ำใช้จ่ำยคลังสำรเคมี ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดย

วิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำง

รำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-18 

1. กำรระบุเง่ือนไข 
3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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รปูที ่5-18 รำยงำนค่ำใช้จ่ำยคลังสำรเคมี 

5.3.3 รำยงำนค่ำใชจ้ำ่ยสำรเคมยี้อนหลงั 

รำยงำนนี้แสดงค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีย้อนหลัง ตำมระยะเวลำที่ผู้ใช้งำนระบุในเงื่อนไข (เพ่ิมขวด

ตั้งแต่วันที่-เพ่ิมขวดจนถึงวันที่ ) ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้  ผู้ ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้  คลิกเมนู 

“รำยงำน” แล้วไปที่ “ค่ำใช้จ่ำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีย้อนหลัง” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำน

ค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีย้อนหลัง ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดย

วิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำง

รำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-19 

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 
4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 
2. เลือกชุดข้อมูล 
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รปูที ่5-19 รำยงำนค่ำใช้จ่ำยสำรเคมีย้อนหลัง 

5.4 รำยงำนกำรใชง้ำนคลงัสำรเคมี 

 รำยงำนประเภทนี้แสดงสถำนกำรณ์ใช้งำน ของคลังสำรเคมีโดยรวม ซึ่งรำยงำนต่ำงๆ ต่อไปนี้จะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนเพ่ือตรวจสอบกำรใช้งำนคลังสำรเคมีรวมทั้งสถำนะล่ำสุดของคลังสำรเคมี 
ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนกำรใช้งำนคลังสำรเคมีต่ำงๆ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้โดยคลิกเมนู “รำยงำน” แล้ว
ไปที่ “กำรใช้งำนคลังฯ” จะเห็นว่ำโปรแกรมฯ แบ่งประเภทรำยงำนกำรใช้งำนคลังสำรเคมีย่อยออกเป็น 9 
ประเภท แสดงดังรูปที่ 5-20 และมีตัวอย่ำงรำยงำนแต่ละประเภทดังที่จะอธิบำยต่อไป 

 

รปูที ่5-20 วิธีกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนในหมวด “กำรใช้งำนคลังฯ” 

1. กำรระบุเง่ือนไข 3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.1 รำยงำนปริมำณสำรเคมปีัจจบุนั แยกตำมชื่อสำรเคม ี

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปปริมำณสำรเคมีในคลังสำรเคมี แบ่งตำมชื่อสำรเคมี ส ำหรับกำรเข้ำใช้

งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “กำรใช้งำนคลังฯ” และ “ปริมำณ

สำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมชื่อสำรเคมี” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำม

ชื่อสำรเคมี ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุ

เงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และตัวอย่ำงรำยงำนนี้

แสดงดังรูปที่ 5-21 
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รปูที ่5-21 รำยงำนปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมชื่อสำรเคมี 

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.2 รำยงำนปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมสถำนะ 

รำยงำนประเภทนี้แสดงข้อมูลสรุปปริมำณสำรเคมีในคลังสำรเคมี แบ่งตำมสถำนะ ได้แก่ ของแข็ง 

ของเหลว และก๊ำซ ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ 

“กำรใช้งำนคลังฯ” และ “ปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมสถำนะ” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำน

ปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมสถำนะ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่

ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” 

และตวัอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-22 
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รปูที ่5-22 รำยงำนปริมำณสำรเคมีปัจจุบัน แยกตำมสถำนะ 

1. กำรระบุเง่ือนไข 4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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5.4.3 รำยงำนปริมำณสำรเคมีย้อนหลัง 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปปริมำณสำรเคมีย้อนหลัง ตำมระยะเวลำที่ผู้ใช้งำนระบุในเงื่อนไข (เพ่ิมขวด

ตั้งแต่วันที่-เพ่ิมขวดจนถึงวันที่ ) ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนนี้  ผู้ ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้  คลิกเมนู 

“รำยงำน” แล้วไปที่ “กำรใช้งำนคลังฯ” และ “ปริมำณสำรเคมีย้อนหลัง” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำ

รำยงำนปริมำณสำรเคมีย้อนหลัง ทั้งนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมฯ แสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำร

ได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลท ำเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และ

ตัวอย่ำงรำยงำนนี้แสดงดังรูปที่ 5-23 
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รปูที ่5-23 รำยงำนปริมำณสำรเคมีในคลังย้อนหลัง 

 

 

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 
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5.4.4 รำยงำนสำรเคมีที่หมดจำกคลังสำรเคมีสูงสุด 10 อันดับ 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปสำรเคมีที่ตัดขวดไปแล้วจำกคลังสำรเคมีมำกที่สุด 10 อันดับแรก 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “กำรใช้งำนคลังฯ” และ “สำรเคมีที่หมดจำก

คลังฯ สูงสุด 10 อันดับ” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนสำรเคมีที่หมดจำกคลังฯ สูงสุด 10 อันดับ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะขวดสำรเคมีที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไข และกำร

ส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” และมีตัวอย่ำงรำยงำนแสดงดังรูปที่ 5-24 

 
 

 

รปูที ่5-24 รำยงำนสำรเคมีท่ีหมดจำกคลังสำรเคมีสูงสุด 10 อันดับ 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

3. กำรส่งออกข้อมูล 

2. ข้อมูล 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   102 
 

5.4.5 รำยงำนสถิติกำรใช้งำนคลังสำรเคมี 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปจ ำนวนครั้งของกำรเพ่ิมขวด ตัดขวด เช็คสต๊อก และจ ำนวนใช้งำน    

ซึ่งสำมำรถเลือกดูข้อมูลแต่ละหัวข้อได้โดยคลิกที่แถบเมนู  

ด้ำนบนของแผนภูมิ โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนแสดงดังรูปที่ 5-25 ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ดังนี้ คลิกเมนู 

“รำยงำน” แล้วไปที่ “กำรใช้งำนคลังฯ” และ “สถิติกำรใช้งำนคลังสำรเคมี” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำ

รำยงำนสถิติกำรใช้งำนคลังสำรเคมี ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะขวดสำรเคมีที่

ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไข และกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” 

และหำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อควำมแสดงค่ำที่แผนภูมินั้นขึ้นมำ (หรือจะดูค่ำจำกตำรำง

ด้ำนล่ำงก็ได้เช่นกัน)  

 
 

 

รปูที ่5-25 รำยงำนสถิติกำรใช้งำนคลังสำรเคมี 

1. กำรระบุเง่ือนไข 
4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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5.4.6 รำยงำนสถิติกำรใช้คลังสำรเคมีของเจ้ำหน้ำที่ 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปจ ำนวนครั้งกำรเข้ำใช้งำนคลังสำรเคมีของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

เพ่ือเพ่ิมขวด ตัดขวด และเช็คสต๊อก โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนแสดงดังรูปที่ 5-26 ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้

ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “กำรใช้งำนคลังฯ” และ “สถิติกำรใช้คลังฯ ของเจ้ำหน้ำที่” จำกนั้น

โปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนสถิติกำรใช้คลังฯ ของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดง

เฉพำะขวดสำรเคมีที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไข และกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวด

สำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ”  

 

 

รปูที ่5-26 รำยงำนกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลคลังสำรเคมี 

5.4.7 รำยงำนปริมำณสำรทีเ่พิ่ม และ หมดจำกคลงัฯ (รำยคลงัฯ) 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปจ ำนวนขวดสำรเคมีและปริมำณสำรเคมีเปรียบเทียบระหว่ำงสำรเคมีท่ีมี

กำรเพ่ิมเข้ำคลังสำรเคมีและสำรเคมีที่หมดไปแล้ว ตัวอย่ำงรำยงำนเปรียบเทียบจ ำนวนขวดและปริมำณ

สำรเคมีนี้ แสดงดังรูปที่ 5-27 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดย

วิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหำกผู้ใช้งำน

วำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อควำมแสดงค่ำท่ีแผนภูมินั้นขึ้นมำ  

1. กำรระบุเง่ือนไข 
4. กำรส่งออกข้อมูล 

3. ข้อมูล 2. เลือกชุดข้อมูล 
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รปูที ่5-27 รำยงำนปริมำณสำรเที่เพิ่มและหมดจำกคลังฯ (รำยคลังฯ) 

5.4.8 รำยงำนปริมำณสำรที่เพิ่ม และ หมดจำกคลังฯ (รำยสำรเคมี) 

รำยงำนนี้จะคล้ำยกับหัวข้อ 5.4.7 แสดงข้อมูลสรุปข้อมูลขวดสำรเคมีและปริมำณสำรเคมี

เปรียบเทียบระหว่ำงสำรเคมีที่มีกำรเพ่ิมเข้ำคลังสำรเคมีและสำรเคมีที่หมดไปแล้ว  แยกตำมแต่ละรำยกำร

สำรเคมี ตัวอย่ำงรำยงำนเปรียบเทียบนี้ แสดงดังรูปที่ 5-28 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดง

1. กำรระบุเง่ือนไข 

3. ข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 

4. กำรส่งออกข้อมูล 
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เฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มี

อยู่ในคลังฯ” และหำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อควำมแสดงค่ำท่ีแผนภูมินั้นขึ้นมำ  

 

 

รปูที ่5-28 รำยงำนปริมำณสำรเที่เพ่ิมและหมดจำกคลังฯ (รำยสำรเคมี) 

 

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 
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5.4.9 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวคลังสำรเคมี 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลสรุปข้อมูลจ ำนวนขวดสำรเคมี จ ำนวนสำรเคมี และปริมำณรวมสำรเคมีของ

คลังสำรเคมี โดยตัวอย่ำงรำยงำนนี้ แสดงดังรูปที่ 5-29 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะ

ข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไขและกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ใน

คลังฯ”  

 

 

รปูที ่5-29 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวคลังสำรเคมี 

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

3. ข้อมูล 

4. กำรส่งออกข้อมูล 

2. เลือกชุดข้อมูล 
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5.5 รำยงำนส ำหรบัผูดู้แลระบบ 

 รำยงำนนี้แสดงสถำนะกำรใช้งำนคลังโดยรวม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรตรวจสอบกำรเปิดใช้งำนคลัง

สำรเคมี กำรสมัครเข้ำใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยรำยงำนนี้แบ่งเป็น 2 รำยงำน

ย่อย ได้แก่ รำยงำนกำรใช้งำนคลังสำรเคมี และรำยงำนข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ วิธีกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนทั้งหมดนี้ 

แสดงดังรูปที่ 5-30 และมีตัวอย่ำงรำยงำนแต่ละประเภทดังที่จะอธิบำยต่อไป 

 

รปูที ่5-30 วิธีกำรเข้ำใช้งำนรำยงำนในหมวด “ส ำหรับผู้ดูแลระบบฯ” 

5.5.1 รำยงำนกำรใช้งำนคลังสำรเคมี 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลของคลังสำรเคมีโดยรวม ผู้ใช้งำนสำมำรถตรวจสอบวันสมัครและวันที่เริ่มใช้

งำนได้ โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนแสดงดังรูปที่ 5-31 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะข้อมูลที่

ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไข และกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ”  
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รปูที ่5-31 รำยงำนกำรเข้ำใช้คลังสำรเคมี 

5.5.2 รำยงำนข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ  

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลรำยละเอียดของผู้ใช้งำนคลังสำรเคมี ประกอบด้วยชื่อ-สกุล ประเภท

ผู้ใช้ วันที่สมัคร วันที่เริ่มใช้งำน วันที่ใช้งำนล่ำสุด คลังสำรเคมีที่มีสิทธิเข้ำถึง โดยมีตัวอย่ำงรำยงำนแสดงดังรูป

ที่ 5-32 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรระบุเงื่อนไข และ

กำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ”  

 

รปูที ่5-32 รำยงำนข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ  

3. ข้อมูล 2. เลือกชุดข้อมูล 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 

1. กำรระบุเง่ือนไข 4. กำรส่งออกข้อมูล 
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5.6 รำยงำนของเสียสำรเคม ี(WasteTrack) 

รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด แบ่งออกเป็น 5 รำยงำนย่อย ดังนี้                 

รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด แยกตำมประเภท รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมี

และค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดรำยปี รำยงำนสถิติกำรส่งของเสียสำรเคมีรำยห้อง รำยงำนปริมำณและประเภทของ

เสียสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ และรำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยส่วนงำน

ย่อย) ตำมปงีบประมำณ ดังแสดงรูปที่ 5-33 

 

รปูที ่5-33 รำยงำนของเสียสำรเคมี (WasteTrack) 

5.6.1 รำยงำนปริมำณของเสยีสำรเคมแีละคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก ำจดั แยกตำมประเภท 

 รำยงำนนี้แสดงข้อมูลปริมำณของเสียสำรเคมีสถำนะของแข็ง ของเหลว และข้อมูลค่ำใช้จ่ำย 

แยกตำมประเภทของของเสียสำรเคมี โดยกำรเข้ำใช้รำยงำนนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” 

แล้วไปที่ “WasteTrack” และ “ปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด แยกตำมประเภท” 

จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด แยกตำมประเภท ซึ่ง

ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงข้อมูลปริมำณของเสียสำรเคมีได้ตำมช่วงเวลำ โดยกำรส่งออก

ข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมี

ข้อควำมแสดงค่ำท่ีแผนภูมินั้นขึ้นมำ (หรือจะดูค่ำจำกตำรำงด้ำนล่ำงก็ได้เช่นกัน) ดังแสดงตัวอย่ำงในรูปที่ 5-34 

 

 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   110 
 

 

รปูที ่5-34 รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด แยกตำมประเภท 

5.6.2 รำยงำนปริมำณของเสยีสำรเคมแีละคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก ำจดั รำยปี 

 รำยงำนนี้แสดงจ ำนวนครั้งที่จัดเก็บของเสียสำรเคมี ปริมำณของเสียสำรเคมี และข้อมูล

ค่ำใช้จ่ำยของแต่ละปี โดยกำรเข้ำใช้รำยงำนนี้ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ 

“WasteTrack” และ “ปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด รำยปี” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่

หน้ำรำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด รำยปี  ซ่ึงผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขให้

โปรแกรมแสดงข้อมูลเฉพำะปริมำณประเภทของเสียสำรเคมีที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับ

รำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ จะมีข้อควำมแสดงค่ำที่

แผนภูมินั้นขึ้นมำ (หรือจะดูค่ำจำกตำรำงด้ำนล่ำงก็ได้เช่นกัน) ดังแสดงตัวอย่ำงในรูปที่ 5-35 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 
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รปูที ่5-35 รำยงำนปริมำณของเสียสำรเคมีและค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด รำยปี 

5.6.3 รำยงำนสถิตกิำรสง่ของเสยีสำรเคม ีรำยห้อง 

รำยงำนนี้แสดงข้อมูลปริมำณของเสียสำรเคมีที่ส่งก ำจัดของแต่ละห้อง โดยกำรเข้ำใช้ รำยงำนนี้

ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้ คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ “WasteTrack” และ “สถิติกำรส่งของเสียสำรเคมี 

รำยห้อง” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำรำยงำนสถิติกำรส่งของเสียสำรเคมี รำยห้อง ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถระบุ

เงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำในกำรส่งก ำจัดปริมำณของเสียสำรเคมีที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำร

ส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ” และหำกผู้ใช้งำนวำง cursor ไว้บนแผนภูมิ 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 
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จะมีข้อควำมแสดงค่ำที่แผนภูมินั้นขึ้นมำ (หรือจะดูค่ำจำกตำรำงด้ำนล่ำงก็ได้เช่นกัน) ดังแสดงตัวอย่ำงในรูปที่ 

5-36 

 

 

รปูที ่5-36 รำยงำนสถิติกำรส่งของเสียสำรเคมี รำยห้อง 

5.6.4 รำยงำนปริมำณและประเภทของเสยีสำรเคม ี(รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ 

 รำยงำนนี้แสดงปริมำณของเสียสำรเคมี แยกตำมประเภทของเสียสำรเคมีของแต่ละอำคำร 

ตำมปีงบประมำณ โดยกำรเข้ำใช้รำยงำนนี้ผู้ ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้  คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ 

“WasteTrack” และ “ปริมำณของเสียสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ” จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 
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หน้ำรำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถระบุ

เงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงปริมำณของเสียสำรเคมีที่ต้องกำรเฉพำะช่วงเวลำที่ต้องกำรได้ โดยวิธีกำรส่งออก

ข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” ดังแสดงตัวอย่ำงในรูปที่ 5-37 

 

 

รปูที ่5-37 รำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยอำคำร) ตำมปีงบประมำณ 

5.6.5 รำยงำนปริมำณและประเภทของเสยีสำรเคม ี(รำยสว่นงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ 

 รำยงำนนี้แสดงปริมำณของเสียสำรเคมี แยกตำมประเภทของเสียสำรเคมีของแต่ละภำควิชำ 

ตำมปีงบประมำณ โดยกำรเข้ำใช้รำยงำนนี้ผู้ ใช้งำนสำมำรถท ำได้ดังนี้  คลิกเมนู “รำยงำน” แล้วไปที่ 

“WasteTrack” และ “ปริมำณของเสียสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ” จำกนั้นโปรแกรมจะ

เข้ำสู่หน้ำรำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ ซึ่งผู้ใช้งำน

สำมำรถระบุเงื่อนไขให้โปรแกรมแสดงปริมำณของเสียสำรเคมีที่ต้องกำรเฉพำะช่วงเวลำที่ต้องกำรได้ โดย

วิธีกำรส่งออกข้อมูลเช่นเดียวกับรำยงำน “ขวดสำรเคมีท่ีมีอยู่ในคลังฯ” ดังแสดงตัวอย่ำงในรูปที่ 5-38 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 
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รปูที ่5-38 รำยงำนปริมำณและประเภทของเสียสำรเคมี (รำยส่วนงำนย่อย) ตำมปีงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กำรระบุเง่ือนไข 

2. ข้อมูล 

3. กำรส่งออกข้อมูล 
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เอกสำรอำ้งองิ 

 

ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. คู่มือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
กับสำรเคมี ส ำหรับนิสิตที่ท ำวิจัยและนักวิจัย.หน้ำ 30-34 และหน้ำ 56-62 

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

ตวัอยำ่งข้อมลูบนฉลำกขวดสำรเคมี 
 

ข้อมูลที่ปรำกฎบนฉลำกขวดสำรเคมี ประกอบด้วย 

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

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

3. ข้อมูลควำมเป็นอันตรำย (ถ้ำมี)  
4. ชื่อบริษัทผู้ผลิตสำรเคมี เช่น BDH Fluka E.Merck 
5. เกรดของสำรเคมี เกรดสำรเคมีมีหลำยระดับ เช่น 

- ACS certified  grade มีคุณภำพตำมมำตรฐำน American Chemical Society ใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยทั่วไป 

- Reagent grade  มีคุณภำพสูง มีมำตรฐำนเทียบเท่ำ ACS certified  grade 
- Technical  grade นิยมใช้ในงำนทำงอุตสำหกรรม 
- Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบ้ำง มักใช้เฉพำะงำนทำง กำรศึกษำและงำนทำงอนินท

รีย์เคมี (Inorganic chemical) 
- Primary standard grade มีคุณภำพสูงใช้ในกำรเตรียมสำรละลำยมำตรฐำน 

6. Catalogue No. คือรหัสสินค้ำที่ผู้ผลิตตั้งขึ้นเพ่ือบ่งบอกข้อมูลของสำรเคมีนั้นๆ เช่น ชื่อ ควำมเข้มข้น 
เกรด หรือปริมำตรต่อหน่วย ตัวอย่ำงของ Catalogue No. ของบริษัทต่ำงๆ 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. หลำยแบบ ตัวอย่ำงเช่น ชุดตัวเลข 5-7052 หรือชุดตัวเลขและ
ตัวอักษร S-9273 เป็นต้น 

- Aldrich มี Catalogue No. หลำยแบบ ตัวอย่ำงเช่น ชุดตัวเลข 418-6 หรือชุดตัวเลขและ
ตัวอักษร M2,800-6 เป็นต้น 

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

 
 
ส ำหรับตัวอย่ำงของฉลำกขวดสำรเคมีแสดงในรูปที่ ก-1 – ก-8 

 

 

รปูที ่ก-1 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของBDH 

 

 

 

รปูที ่ก-2 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ Merck 

 

 

Catalogue No. 

ช่ือ

สารเคมี 

เกรด 

ขอ้มูล

ความเป็น

อนัตราย 

ขนาด

บรรจ ุ

ช่ือ

สารเคมี 

เกรด 

ขอ้มูลความ

เป็นอนัตราย 

Catalogue No. 
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รปูที ่ก-3 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ CARLO ERBA 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่ก-4 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ Sigma 

 

 

 

รปูที ่ก-5 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ 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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รปูที ่ก-6 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ J.T.Baker 

 

 

รปูที ่ก-7 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ Riedel-de Haen 

 

 

 

รปูที ่ก-8 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมีของ 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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ภำคผนวก ข 

ขั้นตอนกำรเพิม่ชื่อสำรเคมีใหม่เขำ้ฐำนข้อมลู 

 

กำรเพ่ิมชื่อสำรเคมีใหม่เข้ำฐำนข้อมูลมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ท ำควำมรู้จักกับฉลำกขวด  ในรูปที่ ข-1 นี้ ผู้ใช้งำนจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์หลักๆ บนฉลำกขวด ได้แก่

ชื่อสำรเคมี เกรด ผู้ผลิต ขนำดบรรจุ CAS number (ชุดตัวเลขสำมชุดคั่นด้วย “-“ เช่น 1234-56-7 

หรือ 00-00-0) Catalogue number และข้อมูลควำมเป็นอันตรำย (ตัวอย่ำงเพ่ิมเติมส ำหรับฉลำก

สำรเคมีจำกผู้ ผลิต อ่ืน  สำมำรถดู เพ่ิ ม เติม ได้จำกภำคผ นวก ก คู่ มื อกำรใช้ งำนโปรแกรม 

ChemTrack&WasteTrack 2016) 

 

 

 

รปูที ่ข-1 ตัวอย่ำงฉลำกขวดสำรเคมี 

(ท่ีมำ: 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. กรอกข้อมูลสำรเคมีบนฉลำกหรือ SDS ลงโปรแกรม 

หลังจำกคลิก หรือ    แล้ว โปรแกรมจะพำผู้ใช้งำนไปเจอรูปที่ ข-2 

 

รปูที ่ข-2 กำรเพ่ิมข้อมูลชื่อสำรเคมีใหม่เข้ำฐำนข้อมูล 

 

 จำกรูปที่ ข-2 ผู้ใช้งำนต้องท ำกำรพิมพ์ชื่อสำรเคมีให้ถูกต้อง ระบุสถำนะของสำร จำกนั้นให้เลือกว่ำ

สำรเคมีของท่ำนมี CAS number หรือไม่ ซึ่งท่ำนสำมำรถหำข้อมูล CAS number ได้จำกฉลำกขวดตำม

ตัวอย่ำงด้ำนบน หรือใน SDS ของสำรเคมี (ผู้ใช้งำนสำมำรถขอเอกสำรนี้จำกผู้ขำย หรือดำวน์โหลดจำก

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

o หำกเป็นสำรเคมีที่มี CAS number ให้ผู้ใช้งำนกรอกเลข CAS number นั้นลงไป 

o หำกไม่มี CAS number ให้ผู้ใช้งำนเลือกที่ช่อง “ไม่มี CAS” แล้วระบุผู้ผลิต และ 

Catalogue number ลงไป โดยหำข้อมูลจำกฉลำกขวดสำรเคมีได้เช่นเดียวกัน 

 

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 ระบบกำรจ ำแนกประเภทและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก มีเพ่ือท ำให้
เกิดกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ผ่ำนทำง ฉลำก และเอกสำรข้อมูล
ควำมปลอดภัย (SDS) โดยใช้เกณฑ์เดียวกันในกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็ นอันตรำย หลักกำรและ
องค์ประกอบของระบบ GHS แสดงในรูปที่ ค-1 

 

 
รปูที ่ค-1 แสดงหลักกำรและองค์ประกอบของระบบ GHS 

 
 ถึงแม้ว่ำจะมีกำรจ ำแนกลักษณะทำงอันตรำยของสำรเคมีด้วยระบบ UN Class แล้ว (ภำคผนวก ง) 
แต่ระบบ UN Class จะค ำนึงอันตรำยที่เกิดจำกสมบัติทำงกำยภำพและควำมเป็นพิษเฉียบพลันเป็นหลัก ไม่ได้
ให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นอันตรำยต่อสุขภำพในระยะยำวและอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงเฉพำะเจำะจง 
ทั้งนี้ก็คงเนื่องมำจำกวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน คือ เพ่ือกำรขนส่ง ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ดูแล้วอันตรำยที่อำจเกิดได้
ในระหว่ำงกำรขนส่งมักจะเกี่ยวข้องกับอันตรำยทำงกำยภำพและควำมเป็นพิษแบบเฉียบพลันเป็นส่วนใหญ่ ใน
ปี ค.ศ. 1992 กำรประชุมสหประชำชำติเพ่ือสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ (UN Conference on Environment 
and Development : UNCED) หรือ “Earth Summit” ณ เมืองริโอเดอจำเนโร ประเทศบรำซิล จึงมีมติให้
กำรพัฒนำระบบกำรจ ำแนกประเภทและติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ขึ้น โดยระบบ 



คู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลสำรเคมีและของเสียสำรเคมี (ChemTrack&WasteTrack 2016) 

จดัท าโดย ศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   124 
 

GHS มีขอบเขตครอบคลุมสำรเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิดตลอดทั้งวงจรชีวิตของสำรเคมี (chemical 
product lifecycle) ยกเว้น ยำ วัตถุเจือปนอำหำร (food additive) เครื่องส ำอำง และสำรเคมีตกค้ำงใน
อำหำร ณ จุดบริโภค (at point of consumption) 
 
องค์ประกอบของระบบ GHS 

1. กำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำย ระบบ GHS แบ่งประเภทควำมเป็นอันตรำยเป็น 3 ด้ำน 
ดังนี้ 

 
 

2. สัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย ระบบ GHS ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย 
9 รูป (pictograms) ดังแสดงในรูปที่ ค-2 
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รปูที ่ค-2 รูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำยในระบบ GHS 

เครื่องมือกำรสื่อสำรข้อมูลในระบบ GHS 
1. กำรติดฉลำก ระบบ GHS ก ำหนดให้ฉลำกที่ติดบนภำชนะบรรจุสำรเคมี/เคมีภัณฑ์ ต้องมีองค์ประกอบ

อย่ำงน้อย ดังนี้ 
o ชื่อผลิตภัณฑ์ (หรือชื่อกำรค้ำ) 
o ชื่อผู้ผลิต 
o ชื่อสำรเคมี / สำรเคมีอันตรำยที่เป็นส่วนประกอบในเคมีภัณฑ์ 
o รูปสัญลักษณ์ (pictogram) 
o ค ำสัญญำณ (signal word) ประกอบด้วย 2 ค ำ คือ “อันตรำย” (Danger) และ “ระวัง” 

(Warning) 
o ข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (Hazard statement) คือข้อควำมระบุลักษณะควำมเป็น

อันตรำยของสำรเคมี เช่น อำจเกิดไฟไหม้เมื่อได้รับควำมร้อน อำจท ำให้เกิดอำกำรแพ้หรือหอบ
หืดหรือหำยใจล ำบำกเมื่อหำยใจเข้ำไป เป็นต้น 

o ข้อควรปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรำย เก็บรักษำ ก ำจัดกำก และจัดกำรเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
(Precautionary statement) เช่น ใช้ในที่อำกำศถ่ำยเทสะดวก เก็บให้ห่ำงจำกเด็ก ห้ำมน ำ
ภำชนะกลับมำใช้อีก หำกถูกผิวหนังให้ล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำด เป็นต้น 

              ตัวอย่ำงฉลำกสำรเคมีตำมระบบ GHS สำกลและตัวอย่ำงฉลำกตำมระบบ GHS ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข แสดงในรูปที่ ค-3 และ ค-4 ตำมล ำดับ 
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รปูที ่ค-3 ตัวอย่ำงข้อมูลบนฉลำกของสำรเคมี 
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รปูที ่ค-4 ตวัอย่ำงฉลำกตำมระบบ GHS ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข 
(ที่มำ ตัวอย่ำงกำรแสดงฉลำกวัตถุอันตรำยตำมระบบสำกล GHS, กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย  

ส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ [ออนไลน์] เข้ำถึงได้จำก 
http://www.fda.moph.go.th/psiond/km.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 55) 

 
2. เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (SDS) ระบบ GHS ก ำหนดให้ SDS ประกอบด้วย 16 หัวข้อเรียงล ำดับ 

ดังนี้ 
o ข้อมูลเกี่ยวกับสำรเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจ ำหน่ำย (Identification) 
o ข้อมูลควำมเป็นอันตรำย (Hazards identification) 
o ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredients) 
o มำตรกำรปฐมพยำบำล (First aid measures) 
o มำตรกำรผจญเพลิง (Fire fighting measures) 
o มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหกรั่วไหล (Accidental release measures) 
o กำรใช้และกำรจัดเก็บ (Handling and storage) 
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o กำรควบคุมกำรได้รับสัมผัสและกำรป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal 
protection) 

o คุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมี (Physical and chemical properties) 
o ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ (Stability and reactivity) 
o ข้อมลูด้ำนพิษวิทยำ (Toxicological information) 
o ข้อมูลด้ำนระบบนิเวศ (Ecological information) 
o ข้อพิจำรณำในกำรก ำจัด (Disposal considerations) 
o ข้อมูลส ำหรับกำรขนส่ง (Transport information) 
o ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
o ข้อมูลอื่น ๆ (Other information) 
ที่มำ : http://www.chemtrack.org 
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ภำคผนวก ง 

UN Number และ UN Class 

 

UN Number 

 UN Number เป็นเลขอ้ำงอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสำรอันตรำยตำมข้อก ำหนดโดยองค์กำร
สหประชำชำติ  (UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, 10th edition) ซึ่ ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำเป็นภำษำไทยตำมโครงกำรวำงระบบกำร
จัดกำรและกำรป้องกันสำธำรณภัยจำกกำรขนส่งสำรเคมีและวัตถุอันตรำย โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ในชื่อ “ข้อ
ก ำหนดกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยของประเทศไทย” ซึ่งมีรำยละเอียดอธิบำยควำมหมำยของ UN-Number ไว้
ในดังนี ้

1. สินค้ำอันตรำยถูกก ำหนดให้มีหมำยเลข UN และชื่อที่ถูกต้องในกำรขนส่ง (Proper Shipping 
Name) ตำมกำรจ ำแนกประเภทสินค้ำอันตรำย 

2. สินค้ำอันตรำยที่มีกำรขนส่งกันโดยทั่วไปจะอยู่ในบัญชีรำยชื่อสินค้ำอันตรำย ในกรณีท่ีสิ่งของหรือ
สำรที่อยู่ในบัญชี ในกำรขนส่งต้องใช้ชื่อที่ถูกต้องในกำรขนส่งตำมบัญชีรำยชื่อสินค้ำอันตรำย 
ส ำหรับสินค้ำอันตรำยที่ไม่ได้ระบุชื่อเฉพำะ ในกำรขนส่งให้ระบุชื่อของสำรหรือสิ่งของนั้นด้วย
กลุ่มชื่อท่ัวไป หรือกลุ่มไม่เฉพำะเจำะจง (N.O.S.) 

 ชื่อแต่ละชื่อในบัญชีรำยชื่อสินค้ำอันตรำย จะก ำกับโดยหมำยเลขสหประชำชำติ 1 ตัว นอกจำกนั้น
แล้วยังมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนั้น เช่น 

1. ชื่อเดี่ยว ๆ ส ำหรับสำรและสิ่งของที่มีส่วนประกอบแน่นอน 
  ตัวอย่ำง 1090  acetone 

   1194  ethyl nitrate solution 

2. สินค้ำอันตรำยที่ไม่เฉพำะ แต่ใช้ชื่อทั่วไปตำมคุณสมบัติ ชื่อทั่วไปส ำหรับกลุ่มสำรหรือสิ่ งของที่มี
คุณสมบัติแน่นอน 

  ตัวอย่ำง 1133 กำว (adhesive) 

   1266 ผลิตภัณฑ์น้ ำหอม (perfumer product) 

   2757 ส ำรฆ่ ำตั 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  สำรอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ประเภท B ที่เป็นของเหลว (organic peroxide, 
    type B, liquid) 

3. ลักษณะเฉพำะของกลุ่มไม่เฉพำะเจำะจงที่ระบุเป็นกลุ่มของสำร หรือสิ่งของตำมองค์ประกอบ
หลักทำงเคมี หรือคุณสมบัติพ้ืนฐำน (technical nature) ซึ่งที่มีควำมจ ำเพำะครอบคลุมสำรหรือ
สิ่งของที่ไม่ได้บ่งรำยละเอียดของสำร แต่บ่งถึงลักษณะทำงเคมีหรือทำงเทคนิคบำงอย่ำง 

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

   1987  alcohols, N.O.S. 

4. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มไม่เฉพำะเจำะจงที่ระบุเป็นกลุ่มของสำรหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติในกำรเกิด
อันตรำยมำกกว่ำหนึ่ งประเภทหรือประเภทย่อย ชื่อทั่วไปของสำรหรือสิ่ งของที่ ไม่ ได้บ่ง
รำยละเอียดของสำรอย่ำงจ ำเพำะ แต่อยู่ในเกณฑ์ของประเภทหรือประเภทย่อยอย่ำงน้อยหนึ่ง
อย่ำง 

  ตัวอย่ำง 1325 สำรอินทรีย์ไวไฟที่เป็นของแข็ง (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 ำแน ก
สำรที่เป็นอันตรำยและเป็นเหตุให้ถึงแก่ควำมตำยได้หรือก่อให้เกิดควำมพินำศเสียหำย ออกเป็น 9 ประเภท 
(UN-Class) ตำมลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสี่ยงในกำรเกิดอันตรำย ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 สำรระเบิดได้ (Explosives) หมำยถึง ของแข็งหรือของเหลว หรือสำรผสมที่สำมำรถ
เกิดปฏิกิริยำทำงเคมีด้วยตัวมันเองท ำให้เกิดก๊ำซที่มีควำมดันและควำมร้อนอย่ำงรวดเร็ว ก่อให้เกิดกำรระเบิด
สร้ำงควำมเสียหำยแก่บริเวณโดยรอบได้ ซึ่งรวมถึงสำรที่ใช้ท ำดอกไม้เพลิง และสิ่งของที่ระเบิดได้ด้วย แบ่งเป็น 
6 กลุ่มย่อย คือ 

1.1 สำรหรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรระเบิดอย่ำงรุนแรงทันทีทันใดทั้งหมด (Mass 
Explosive) ตัวอย่ำงเช่น เชื้อปะทุ ลูกระเบิด เป็นต้น 

1.2 สำรหรือสิ่งของที่มี อันตรำยจำกกำรระเบิดแตกกระจำย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด 
ตัวอย่ำงเช่น กระสุนปืน ทุ่นระเบิด ชนวนปะทุ เป็นต้น 

1.3 สำรหรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้ และอำจมีอันตรำยบ้ำงจำกกำรระเบิดหรือกำรระเบิด
แตกกระจำย แต่ไม่ระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด ตัวอย่ำงเช่น กระสุนเพลิง เป็นต้น 
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1.4 สำรหรือสิ่งของที่ไม่แสดงควำมเป็นอันตรำยอย่ำงเด่นชัด หำกเกิดกำรปะทุหรือปะทุในระหว่ำง
กำรขนส่งจะเกิดควำมเสียหำยเฉพำะภำชนะบรรจุ ตัวอย่ำงเช่น พลุอำกำศ เป็นต้น 

1.5 สำรที่ไม่ไวต่อกำรระเบิด แต่หำกมีกำรระเบิดจะมีอันตรำยจำกกำรระเบิดทั้งหมด 
1.6 สิ่งของที่ไวต่อกำรระเบิดน้อยมำกและไม่ระเบิดทันทีทั้งหมด มีควำมเสี่ยงต่อกำรระเบิดอยู่ใน

วงจ ำกดัเฉพำะในตัวสิ่งของนั้น ๆ ไม่มีโอกำสที่จะเกิดกำรปะทุหรือแผ่กระจำย 
 ประเภทที่ 2 ก๊ำซ (Gases) หมำยถึง สำรที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส มีควำมดันไอมำกกว่ำ 300 
กิโลปำสกำล หรือมีสภำพเป็นก๊ำซอย่ำงสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส และมีควำมดัน 101.3 กิโลปำส
กำล ได้แก่ ก๊ำซอัด ก๊ำซพิษ ก๊ำซในสภำพของเหลว ก๊ำซในสภำพของเหลวอุณหภูมิต่ ำ และรวมถึงก๊ำซที่ละลำย
ในสำรละลำยภำยใต้ควำมดัน เมื่อเกิดกำรรั่วไหลสำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรลุกติดไฟ และ/หรือเป็นพิษ 
และแทนที่ออกซิเจนในอำกำศ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

2.1 ก๊ำซไวไฟ (Flammable Gases) หมำยถึง ก๊ำซที่ อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียสและมีควำมดัน 
101.3 กิโลปำสกำล สำมำรถติดไฟไดเมื่อผสมกับอำกำศ 13 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ ำกว่ำโดยปริมำตร 
หรือมีช่วงกว้ำงที่สำมำรถติดไฟได้ 12 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเมื่อผสมกับอำกำศโดยไม่ค ำนึงถึงควำม
เข้มข้นต่ ำสุดของกำรผสม โดยปกติก๊ำซไวไฟหนักกว่ำอำกำศ ตัวอย่ำงของก๊ำซกลุ่มนี้ เช่น 
อะเซทิลีน ก๊ำซหุงต้มหรือก๊ำซแอลพีจี เป็นต้น 

2.2 ก๊ำซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (Non-flammable Non-toxic Gases) หมำยถึง ก๊ำซที่มีควำมดันไม่
น้อยกว่ำ 280 กิโลปำสกำล ที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส หรืออยู่ในสภำพของเหลวอุณหภูมิต่ ำ 
ส่วนใหญ่เป็นก๊ำซหนักกว่ำอำกำศ ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ หรือแทนที่ออกซิเจนในอำกำศและท ำ
ให้เกิดสภำวะขำดแคลนออกซิเจนได้ ตัวอย่ำงของก๊ำซกลุ่มนี้ เช่น ไนโตรเจน คำร์บอนไดออกไซด์ 
อำร์กอน เป็นต้น 

2.3 ก๊ำซพิษ (Poison Gases) หมำยถึง ก๊ำซที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือถึงแก่ชีวิตได้
จำกกำรหำยใจ โดยส่วนใหญ่หนักกว่ำอำกำศ มีกลิ่นระคำยเคือง ตัวอย่ำงของก๊ำซในกลุ่มนี้ เช่น 
คลอรีน เมทิลโบรไมด์ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) หมำยถึง ของเหลว หรือของเหลวผสมที่มีจุด
วำบไฟ (Flash Point) ไม่เกิน 60.5 องศำเซลเซียสจำกกำรทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด (Closed-cup Test) 
หรือไม่เกิน 65.6 องศำเซลเซียสจำกกำรทดสอบด้วยวิธีถ้วยเปิด (Opened-cup Test) ไอของเหลวไวไฟพร้อม
ลุกติดไฟเมื่อมีแหล่งประกำยไฟ ตัวอย่ำงเช่น อะซีโตน น้ ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สำรที่ลุกไหม้ได้เอง และสำรที่สัมผัสกับน้ ำแล้วให้ก๊ำซไวไฟ แบ่งเป็น 3 
กลุ่มย่อย ดังนี้ 

4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) หมำยถึง ของแข็งที่สำมำรถติดไฟได้ง่ำยจำกกำรได้รับควำม
ร้อนจำกประกำยไฟ/เปลวไฟ หรือเกิดกำรลุกไหม้ได้จำกกำรเสียดสี ตัวอย่ำงเช่น ก ำมะถัน 
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ฟอสฟอรัสแดง ไนโตรเซลลูโลส เป็นต้น หรือเป็นสำรที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยำคำยควำมร้อน
ที่รุนแรง ตัวอย่ำงเช่น เกลือไดอะโซเนียม เป็นต้น หรือเป็นสำรระเบิดที่ถูกลดควำมไวต่อกำรเกิด
ระเบิด ตัวอย่ำงเช่น แอมโมเนียมพิเครต (เปียก) ไดไนโตรฟีนอล (เปียก) เป็นต้น 

4.2 สำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรลุกไหม้ได้เอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) 
หมำยถึง สำรที่มีแนวโน้มจะเกิดควำมร้อนขึ้นได้เองในสภำวะกำรขนส่งตำมปกติหรือเกิดควำม
ร้อนสูงขึ้นได้เมื่อสัมผัสกับอำกำศ และมีแนวโน้มจะลุกไหม้ได้ 

4.3 สำรที่สัมผัสกับน้ ำแล้วท ำให้เกิดก๊ำซไวไฟ (Substances which in Contact with Water Emit 
Flammable Gases) หมำยถึง สำรที่ท ำปฏิกิริยำกับน้ ำแล้ว มีแนวโน้มที่จะเกิดกำรติดไฟได้เอง 
หรือท ำให้เกิดก๊ำซไวไฟในปริมำณท่ีเป็นอันตรำย 

 ประเภทที่ 5 สำรออกซิไดซ์และสำรอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

5.1  สำรออกซิไดส์ (Oxidizing Substances) หมำยถึง ของแข็ง ของเหลวที่ตัวของสำรเองไม่ติดไฟ 
แต ่ ให้ออกซิเจนซึ่งช่วยให้วัตถุอ่ืนเกิดกำรลุกไหม้ และอำจจะก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสำรที่ลุก
ไหม ้และเกิดกำรระเบิดอย่ำงรุนแรง ตัวอย่ำงเช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมเปอร์ออกไซด์ 
 โซเดียมคลอเรต เป็นต้น 

5.2  สำรอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxides) หมำยถึง ของแข็ง หรือของเหลวที่มีโครงสร้ำง
ออกซิเจนสองอะตอม -O-O- และช่วยในกำรเผำสำรที่ลุกไหม้ หรือท ำปฏิกิริยำกับสำรอ่ืนแล้ว
 ก่อให้เกิดอันตรำยได้ หรือเมื่อได้รับควำมร้อนหรือลุกไหม้แล้วภำชนะบรรจุสำรนี้อำจระเบิด
ได้ ตัวอย่ำงเช่น อะซีโตนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 6 สำรพิษและสำรติดเชื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 6.1  สำรพิษ (Toxic Substances) หมำยถึง ของแข็ง หรือของเหลวที่สำมำรถท ำให้เสียชีวิตหรือ
บำดเจ็บรุนแรงต่อสุขภำพของคน หำกกลืน สูดดมหรือหำยใจรับสำรนี้เข้ำไป หรือเมื่อสำรนี้ได้รับ
ควำมร้อนหรือลุกไหม้จะปล่อยก๊ำซพิษ ตัวอย่ำงเช่น โซเดียมไซยำไนด์ กลุ่มสำรก ำจัดแมลง
ศัตรูพืชและ สัตว์ เป็นต้น 

 6.2  สำรติดเชื้อ (Infectious Substances) หมำยถึง สำรที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน หรือสำรที่มีตัวอย่ำง
กำรตรวจสอบของพยำธิสภำพปนเปื้อนที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคในสัตว์และคน ตัวอย่ำงเช่น 
แบคทีเรียเพำะเชื้อ เป็นต้น 

 ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) หมำยถึง วัสดุที่สำมำรถแผ่รังสีที่มองไม่เห็น
อย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 0.002 ไมโครคูรีต่อกรัม ตัวอย่ำงเช่น โมนำไซด์ ยูเรเนียม โคบอลต์-60 เป็นต้น 
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 ประเภทที่  8 สำรกัดกร่อน (Corrosive Substances) หมำยถึง ของแข็ง หรือของเหลวซึ่งโดย
ปฏิกิริยำเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนท ำควำมเสียหำยต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่ำงรุนแรง หรือท ำลำยสินค้ำ/
ยำนพำหนะที่ท ำกำรขนส่งเมื่อเกิดกำรรั่วไหลของสำร ไอระเหยของสำรประเภทนี้บำงชนิดก่อให้เกิดกำรระคำย
เคืองต่อจมูกและตำ ตัวอย่ำงเช่นกรดเกลือ กรดก ำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น 

 ประเภทที่  9 วัสดุอันตรำยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances and Articles) 
หมำยถึง สำรหรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็นสำรอันตรำยซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่  1 ถึงประเภทที่  8 
ตัวอย่ำงเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต เป็นต้น และให้รวมถึงสำรที่ต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 100 องศำ
เซลเซียส ในสภำพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 240 องศำเซลเซียสในสภำพของแข็งในระหว่ำงกำร
ขนส่ง 

ที่มำ : http://www.chemtrack.org 
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