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บทนํา
 ปจจุบัน ปญหาสารเคมีและของเสียอันตรายทวี
ความรุนแรงและยากตอการแกไข จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั
ไดเลง็เหน็ถงึความจาํเปนในการจดัการสารเคมีและของเสยี
อนัตรายภายในมหาวิทยาลยัอยางถกูวธิแีละมปีระสทิธภิาพ 
จึงไดสนับสนุน “โครงการแผนการจัดการสารเคมีและของ
เสยีอันตรายในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย” ซึง่เริม่ดาํเนนิการ
มาตัง้แตป พ.ศ. 2549 ในการกาํกบัดแูลของศนูยความเปน
เลิศดานการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (ศสอ.) 
และกลุมภารกิจดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม หนวยพลังงานและสิ่งแวดลอม สํานักบริหาร
ระบบกายภาพ เพือ่เปนแนวทางปฏบิตัสิาํหรบันสิติ นกัวจิยั 
คณาจารย และเจาหนาท่ีผใูชหองปฏิบตักิารของหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหการจัดการสารเคมีและ
ของเสียสารเคมีของหองปฏิบัติการเปนไปอยางเปนระบบ
และเปนไปตามมาตรฐานสากล
 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มีภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน 2 หลักสูตร 
ไดแก หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ และหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยมุงเนนการฏิบัติการของนิสิต และ
งานวจิยัของนกัวิจยัและคณาจารย ซึง่มกีารใชสารเคมแีละ
ตัวทําละลายอินทรียในปริมาณมากและหลากหลายชนิด 
อกีท้ังภาควิชาฯยังมหีองปฏิบตักิารหลายหองท่ียากตอการ
จดัการ ทีผ่านมาภาควิชาฯ ยงัขาดการดูแลและการบริหาร
จดัการสารเคมอียางเปนระบบและตอเนือ่ง ตวัอยางปญหา
สารเคมีของภาควิชาฯ ไดแก การจัดซ้ือจดัหาซ่ึงสงผลกระทบ
ตอปริมาณและคุณภาพของสารเคมีที่ไมเพียงพอหรือไม
เหมาะสมตอการใชงาน การเก็บรักษาสารเคมีซึ่งขาดการ

จดัเกบ็อยางเปนระบบ สารเคมบีางชนดิมีวธิกีารเกบ็เฉพาะ 
สารเคมีบางชนิดไมควรเก็บรวมกันมิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
การระเบิดได การควบคุมการเบิก-จายซึ่งยังไมมีระบบ
ควบคุมทําใหไมทราบถึงปริมาณสารเคมีคงคลัง บอยคร้ังที่
เม่ือตองการใชจะพบวามไีมเพยีงพอสําหรบัการใชงาน การ
เบิก-จายไมเปนไปตามหลัก first in first out เกิดปญหา
สารเคมีหมดอาย/ุเกาเกบ็ ตลอดจนการสงกาํจดัของเสยีเคมี
ขาดความตอเนื่องทําใหเกิดการสะสมของเสียเคมีตามมา 
 ดงัน้ัน การบริหารจัดการสารเคมีจงึเปนสิง่สาํคญั
ที่ตองดําเนินการภายในภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนใหการ
เรียนการสอน/การวิจัย/การปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
เปนไปดวยความเรียบรอย มรีะบบ และเกิดความปลอดภัย
ตอนิสิต นักวิจัย คณาจารยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลักษณะของผลงาน
 เปนการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีภายใน
ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร คณะเภสชัศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรยีบรอย พรอมใช ปลอดภัยตอผูปฏิบตังิาน และลดมลพิษ
ตอส่ิงแวดลอม

วิธีดําเนินการ 
 อาศัยหลักการ Plan Do Check Act (PDCA)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1.  ศึกษาปญหาหรือผลกระทบจากสารเคมีที่
เปนอยูในปจจุบันปญหาที่พบ แบงเปน 
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

  1.1 สารเคมีหมดอายุ เกาเกบ็ หรอืไมสามารถ
ตรวจสอบอายุการเก็บได 
  1.2 สารเคมีมีคุณสมบัติทางกายภาพ
เปลี่ยนแปลงไป
  1.3 การไมสามารถระบุชนิดของสารเคมี 

  1.4 ไมสามารถตรวจสอบปริมาณคงคลัง 
(stock) ของสารเคมีที่มีอยู 
  1.5 ของเสียเคมี (chemical waste) 
ประเภทของเหลวที่บรรจุอยูในขวดแกวไมถูกนําไปกําจัด
 2.  วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดย Root 
cause analysis ดังแสดงในตาราง

ปญหา สาเหตุ
1.  สารเคมหีมดอาย ุเกาเกบ็หรอืไมสามารถตรวจสอบ

อายุการเก็บได
-  ภาชนะบรรจุสารเคมีไมมีการระบุวันผลิต หรือ วันหมดอายุ 
-  ไมมีบันทึกการจัดซื้อหรือการรับสารเคมีเขาคลัง (stock)
-  ไมทราบท่ีมาของสารเคมี เชน สารเคมีอยใูนภาชนะท่ีแบงบรรจุมาและฉลากระบุ

เพียงชื่อชนิดสารเคมี
2. สารเคมีมีคุณสมบัติทางกายภาพเปล่ียนแปลงไป -  สภาวะการเก็บไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิและความช้ืนไมเหมาะสม สารเคมีท่ี

ควรเก็บหางจากชนิดอื่นๆ แตนํามาเก็บรวมกัน เปนตน
-  เกิดการปนเปอนขณะนําไปใชงานทําใหความคงตัว (stability) เสียไป
-  สารเคมีหมดอายุ

3.  การไมสามารถระบุชนิดของสารเคมี -  ฉลากถูกทําลาย ขณะนําไปใชงาน เชน เปยกนํ้า ฉลากฉีกขาดบางสวนทําใหไม
สามารถอานขอความได

-  ฉลากเลอะเลือน เน่ืองจากสารเคมีมีอายุการเก็บนาน 
-  ไมมีฉลาก เน่ืองจากฉลากหลุดลอกหายไป 

4.  ไมสามารถตรวจสอบปริมาณคงคลัง ซึ่งอาจสงผล
ใหไมมีสารเคมีเพียงพอตอการใชงาน หรือจัดซื้อ/
จัดหาซํ้าซอนทําใหมีปริมาณสารเคมีมากเกิน

-  ไมมีการสํารวจปริมาณสารเคมี และจัดทําเปนหลักฐาน
-  ไมมีหลักฐานการเบิก-จายสารเคมี หรือการยืม-คืน

5.  ของเสยีเคม ีโดยเฉพาะประเภทของเหลวทีบ่รรจอุยู
ในขวดแกว ไมถูกกําจัด

-  ผูใชสารเคมี ขาดความตระหนักในการนําไปสงกําจัด
-  ไมมีการปดฉลากระบุชนิด/สวนผสมของของเสียเคมี

 3.  วางแผนการแกไขปญหา
  จากการวเิคราะหสาเหตขุองปญหา จงึนาํไป
สูการจัดทํา (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดการ
สารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร” 
 4.  ทดลองแกปญหาดวยวิธีการที่คิดขึ้น 
  เปนการนํา (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง “การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสชัพฤกษศาสตร” มาทดลองใชในการบรหิารจัดการสารเคมี
ของภาควิชาฯ 
 5.  วเิคราะหผลทีเ่กิดขึน้จากการแกปญหาดวย
วิธีดังกลาว

  จากการทดลองใช (ราง) คูมือการปฏิบัตงิาน
เรื่อง “การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร” 
 6. ประกาศใชคูมือดังกลาวเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ผลดําเนินการ
 ผลการดําเนินการตามคู มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง “การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสัชพฤกษศาสตร” ดังน้ี
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

 1.  การจัดซ้ือจัดหา
กอนการจัดซ้ือจัดหา ตองดําเนินการสํารวจ

ปริมาณสารเคมีคงคลังทั้งประเภทของแข็งและของเหลว 
และสอบถามขอมูลความตองการใชสารเคมีชนิดตางๆ 

การจัดซ้ือจัดหา ดําเนินการตามขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2559

การตรวจรับ
  1.  ผูรับมอบสารเคมีจากผูขาย ตองตรวจ
สอบสารเคมใีหตรงกบัใบสัง่ซ้ือและตรวจสอบความเรยีบรอย
ของบรรจุภัณฑ 
  2.  คณะกรรมการตรวจรบัฯ (ตามขอบงัคบั
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2559) เปน
ผูตรวจรับและตรวจสอบสินคาใหเปนไปตามเง่ือนไขและ
คณุลักษณะทีก่าํหนดตามเอกสาร certificate of analysis
  3.  การรับมอบสินคาเขาคลังของภาควิชาฯ 
ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ทัง้ชนิด ขนาด จาํนวน 
และคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่ระบุในใบส่ังซื้อ
 2.  การเก็บรักษา
  ผู รับผิดชอบคลังสารเคมีของภาควิชาฯ 
จัดเก็บสารเคมีโดยปฏิบัติ ดังนี้
  2.1 บันทึกขอมลูของสารเคมีลงในแบบบันทึก
การรับ-เบกิสารเคมปีระเภทของเหลว หรอืแบบบนัทกึการ
รับ-เบิกสารเคมีประเภทของแข็ง ตามสถานะของสารเคมี 
โดยแบบบันทึกฯ ประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก
   - CAS No. / ช่ือสารเคมี
   - จํานวนท่ีรับ
   - ขนาดบรรจุ
   - หนวยบรรจุ
   - สถานท่ีจัดเก็บ/อาคาร
   - เกรด/ความเข็มขน
   - ชื่อผูรับ
   - Lot / Batch No.
  2.2 บนัทกึขอมูลสารเคมทีีรั่บเขาในโปรแกรม
การจัดการขอมูลสารเคมี “Chem Track 2016” (ซึ่งเปน
โปรแกรมและฐานขอมูลการจัดการสารเคมี ท่ีพัฒนาข้ึน
ภายใตโครงการท่ีศนูยความเปนเลศิดานการจดัการสารเคมี

และของเสียอันตราย และกลุมภารกิจดานความปลอดภัย
อาชวีอนามยัและส่ิงแวดลอม ไดรวมกนัพฒันาขึน้มาภายใต
โครงการแผนการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) โดยลงขอมูลตางๆ เชน 
   - ชื่อคลังสารเคมี
   - แหลงเงินทุนในการจัดซื้อ
   - บริษัทผูจําหนาย
   - เลขที่ใบแจงหนี้
   - CAS No. / ชื่อสารเคมี
   - บริษัทผูผลิต
   - ขนาดบรรจุ
   - หนวยบรรจุ
   - จํานวนที่รับ
   - ราคา
   - เกรด/ความเขมขน
   - วันหมดอายุ (ถามี)
   - สถานที่จัดเก็บ/อาคาร
   - หองที่จัดเก็บ
   - รหัสขวด
   - ขอมูล SDS
  2.3 จดัเก็บสารเคมีแยกตามกลุมของสารเคมี 
ในสถานท่ีจัดเก็บที่เหมาะสม เชน แยกตามสถานะของสาร
เคมี โดยจาแนกสารเคมีเปน ของแข็ง ของเหลว กาซ แยก
ตามสมบัติอันตรายของสารเคมี : สารเคมีไวไฟ สารเคมีที่
ทําปฏิกิริยา สารเคมีกัดกรอน สารเคมีที่ไวปฏิกิริยาตอนํ้า 
(water reactive) ตองเกบ็แยกจากสารเคมทีีม่นีํา้เปนสวน
ประกอบ เปนตน สารเคมีกลุมเดียวกันใหเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร 
 3.  การควบคุมการเบิก-จาย
  ใชหลักการ first in first out คือ สารเคมีที่
รับเขามากอนจะถูกจายออกไปกอน แตหากสารเคมีมีการ
ระบุวันหมดอายุจะใชหลักการ first expired first out คือ 
สารเคมีที่หมดอายุกอนจะถูกจายออกไปกอน
  3.1 ผูทีต่องการใชสารเคมแีละตัวทาํละลาย
ตองสงใบแบบฟอรมการเบิกสารเคมีและวัสดุ ใหกับผูมี
หนาที่รับผิดชอบควบคลังคุมสารเคมีของภาควิชาฯ
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  3.2 เบิก-จาย สารเคมี ตามคําขอใชสารเคมี
ในแบบฟอรม
  3.3 ผมูหีนาทรีบัผดิชอบควบคลงัคมุสารเคมี
ของภาควิชาฯ บันทึกขอมูลของสารเคมีลงในแบบบันทึก
การรบั-เบกิสารเคมปีระเภทของเหลว หรอืแบบบนัทึกการ
รบั-เบกิสารเคมีประเภทของแข็ง โดยแบบบันทกึฯ ประกอบ
ดวยหัวขอตางๆ ไดแก
   -  วันที่เบิก
   -  ปริมาณท่ีเบิก
   -  ช่ือผูเบิก
   -  Lot / Batch No.
   -  ปริมาณคงเหลือ
  3.4 สารเคมีที่เบิกคร้ังแรก ใหระบุวันที่เปด
ใชสารเคมีไวที่ภาชนะบรรจุใหชัดเจน
  3.5 สารเคมแีตละชนดิมีอายกุารใชงานตาม
วันหมดอายุที่บริษัทผูผลิตระบุ
  3.6 ทกุๆ เดอืน ผรูบัผดิชอบคลงัสารเคม ีจะ
ตองลงปรมิาณการใชสารเคมใีนระบบ “ChemTrack 2016” 
เพื่อตัดยอดเบิก-จายซึ่งระบบนี้สามารถเรียกดูขอมูลภาพ
รวมวา ในแตละเดือน/ป มีการซื้อสารเคมีชนิดใดบาง มา
จํานวนเทาไรและมีการใชไปจํานวนเทาไหร จะมีปริมาณ
คงเหลือเทาไร 
 4. การกําจัดของเสียเคมี
  4.1 ผทูีก่อใหเกดิของเสียเคมี จะตองทาํการ
แยกประเภทของของเสยีเคมตีามระบบการจดัการของเสยี
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Waste Track) ซึ่ง
จําแนกของเสียอันตรายออกเปน 14 ประเภท และตองนํา
ไปจัดเก็บ ณ โรงเก็บสารเคมี คณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรอการกําจัด
  4.2 ผรัูบผิดชอบของเสยีอนัตรายของภาควชิาฯ 
จะทําการรวบรวมขอมลูของเสยีเคมปีระเภทตางๆ ภาชนะ
บรรจุ ขนาดบรรจุ และปริมาณในแตละประเภท แลวปอน
ขอมูลของเสียอันตรายลงในโปรแกรมการจัดการของเสีย
สารเคมี “WasteTrack 2016” ซึ่งเปนโปรแกรมและฐาน
ขอมูลการจัดการของเสียอันตรายท่ีพัฒนาขึ้นภายใต
โครงการที่ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารเคมีและ

ของเสยีอนัตราย และกลมุภารกจิดานความปลอดภยัอาชวี
อนามัยและส่ิงแวดลอม ไดรวมกันพัฒนาข้ึนมาภายใต
โครงการแผนการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายใน
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยการสงขอมลูของเสียอนัตราย
ตองสงภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
  4.3 ผูดูแลระบบ “WasteTrack 2016” 
จะแจงผานระบบวามีคาใชจายในการสงกําจัดของเสีย
อนัตรายประเภทตางๆ เทาไร และแจงวันท่ีจะมารบัของเสยี
อันตราย ซ่ึงในแตระรอบเดือนจะมีการจัดเก็บของเสีย
อันตราย 2 รอบ
  4.4 เ ม่ือถึงกําหนดรอบวันเก็บของเสีย
อันตรายตามที่ผูดูแลระบบ “WasteTrack 2016” แจงมา 
ผูรับผิดชอบของเสียอันตรายของภาควิชาฯ จะทําการ
ขนยายของเสียอันตรายไปยังจุดที่กําหนดรับ-สงของเสีย
อนัตราย และบรษิทัทีร่บักาํจดัของเสยีเคมจีะมาขนยายของ
เสียอันตรายเพื่อไปกําจัดตามขั้นตอนที่ไดกําหนดตอไป 

สรุป
 เม่ือดําเนินการตามคูมือการปฏิบัติงานแลว สาร
เคมทีัง้ประเภทของแขง็และของเหลวมกีารจดัเกบ็อยางเปน
ระบบ มีสารเคมีพรอมใชงานตลอดเวลา สามารถตรวจสอบ
การใชเบิกใชสารเคมีของนิสิตได และสามารถดูปริมาณ
คงเหลือของสารเคมีได หากผลการปฏิบตักิาร/การวิจยัเกิด
ขอสงสัยจะสามารถทวนสอบแหลงทีม่าของสารเคมทีีส่งสยั
วามปีญหาได ตรวจสอบแหลงทีม่าของของเสยีเคม ีสามารถ
แยกประเภทของเสียเคมีไดอยางถูกตองตามระบบการ
จดัการของเสยีอนัตราย จฬุาฯ ไดจดัแบงไว ของเสยีสารเคมี
ถกูสงกําจดัในทุกๆเดือน ไมมขีองเสียเคมีตกคางอยูในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ 

ผลสัมฤทธิ์
 1. ไดคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานการจัดการสารเคมีตอไป
 2. เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติการและงานวิจัยของภาควิชาฯ
 3. สามารถวางแผนการจัดซื้อสารเคมีไดอยาง
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เปนระบบ
 4. ไดพื้นท่ีใชสอยกลับคืนมาเพิ่มขึ้น
 5. สิ่งแวดลอมดีขึ้น สงผลทางบวกตอสุขภาพ
ของผูใชหองปฏิบัติการ
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