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สวนที่ 1 บทนํา GREEN&CLEAN Hospital 

ความเปนมา 

 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ตามนโยบายการปฏิรูป

ประเทศไทยของรัฐบาล เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทยท่ีกําลังสูสังคมผูสูงอายุ  พฤติกรรม

สุขภาพประชาชนท่ีทําใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังมากข้ึน โรคติดตออุบัติใหม/อุบัติซํ้า การบาดเจ็บจากการจราจร การ

คุมครองผูบริโภค และส่ิงแวดลอม โดยไดกําหนดวิสัยทัศนเปนองคกรหลักดานสุขภาพท่ีรวมพลังสังคมเพ่ือประชาชน

สุขภาพดี  มีเปาหมายใหประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน โดยพัฒนาความเปนเลิศ 4 

ดาน ไดแก 1.การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence)   2.ระบบบริการ (Service Excellence) 

3.การพัฒนาคน (People Excellence) และ 4.ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ภายใตการ

ดําเนินงานรวมกันตามคานิยมองคกร MOPH : Mastery ความเปนนายตนเอง Originality สรางสรรคนวัตกรรมท่ี

เปนประโยชนตอระบบสุขภาพ People centered approach ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง Humility ออนนอม

ถอมตน 

 ในปงบประมาณ 2560 การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติภายใต ยุทธศาสตรความเปนเลิศ  ดานการสงเสริม

สุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence) ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานเพ่ือดูแลส่ิงแวดลอม ภายใตโครงการ 

GREEN & CLEAN Hospital โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะตองเปนโรงพยาบาลท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ไมสงผลกระทบตอชุมชน และมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 75% ใน

ปงบประมาณ 2560 เตรียมความพรอมท่ีจะดําเนินงาน 100 % ในปงบประมาณ 2561 เพ่ือรองรับตอการครบ 100 

ป กระทรวงสาธารณสุขตอไป 

โครงการ GREEN & CLEAN Hospital 

 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานท่ีใหบริการประชาชน ท้ังดานการสงเสริม ปองกัน 

และรักษาสุขภาพ ในแตละวันจึงมีกิจกรรมจากประชาชนผูมาใชบริการ รวมท้ังเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลจํานวน

มาก กอใหเกิดของเสีย อาทิเชน เศษอาหารจากตึกผูปวย โรงอาหาร รานอาหาร  ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากการขับถาย นํ้า

เสีย  ตลอดจนมูลฝอยติดเช้ือ การใชพลังงาน และการใชสารเคมีในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงกระบวนการเหลาน้ี ลวนสงผล

กระทบตอปญหาส่ิงแวดลอมของโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ 

  การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลโดยใชหลักการสุขาภิบาลอยางย่ังยืนและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม (Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ CLEAN และกิจกรรม GREEN จะสามารถ

บริหารจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบรวมถึงเปน

แบบอยางท่ีดีใหแกประชาชนผูมาใชบริการในการรณรงคและขยายผลสูสังคมไดตอไป 

กลยุทธหลัก CLEAN  

  CLEAN เปนหลักในการดําเนินการอยางมีสวนรวม การดําเนินกิจกรรม GREEN จะประสบ

ความสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนในองคกร ประกอบดวยการดําเนินงานดังน้ี 
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 C: Communicationการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสรางความเขาใจ การดําเนินงานตอง

ไดรับความรวมมือจากบุคลากร ผูมารับบริการและญาติรวมถึงภาคีเครือขายอ่ืนๆการส่ือสารประชาสัมพันธจึงเปนส่ิง

สําคัญ เพ่ือสรางกระแสความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักและเกิดความรวมมือในการดําเนินการ 
 L: Leaderสรางบทบาทนําเพ่ือเปนตัวอยางในการดําเนินงาน การขับเคล่ือนจําเปนตอง

สรางตัวแบบหรือตนแบบในสถานบริการสาธารณสุข โดยตัวแบบท่ีสําคัญอาจเปน “ผูบริหาร” หรือ “หัวหนางาน” 

หรือ “ผูท่ีเปนแกนหลักในการดําเนินการ” และขยายผลสูองคกรในภาพรวม 
 E: Effectivenessเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม

ในโรงพยาบาลดวยกิจกรรม GREEN อยางตอเน่ืองและเกิดผลเปนรูปธรรม มีการประเมินประสิทธิภาพในดานตาง  ๆ

เชน การจัดการขยะทุกประเภท การจัดการดานพลังงาน เปนตน  
 A: Activityสรางกิจกรรมเพ่ือสรางจิตสํานึกอยางมีสวนรวม เปนตนแบบในการดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมและสุขภาพในโรงพยาบาลภายใตกิจกรรม GREEN และดําเนินการอยางมี

สวนรวมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูนวัตกรรมใหม  ๆตอไป 
 N: Networkความรวมมือกับภาคีเครือขายชุมชนและทองถ่ิน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูใน

การดําเนินงานGREEN & CLEAN Hospital รวมกัน และมีการขยายผลการดําเนินงานสูสถานบริการสาธารณสุข

และหนวยงานอ่ืน  ๆตอไป 
 

กิจกรรม GREEN 

- G: Garbageคือ การจัดการขยะทุกประเภท    

- R: Rest roomคือ การพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 

- E: Energyคือ การจัดการดานพลังงาน 

- E: Environmentคือ การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล 

- N: Nutritionการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการนํ้าบริโภคในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN 

& CLEAN Hospital 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนโดยตรง (benefit) โรงพยาบาลสามารถพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามกฎหมายและมาตรฐาน

ท่ีเก่ียวของกอใหเกิดการจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร และผูมารับบริการ  

 ประโยชนรวม (co benefit) โรงพยาบาลสามารถลดภาวะโลกรอน ดวยการลดกระบวนการท่ีกอใหเกิดกาช

เรือนกระจกภายในโรงพยาบาล สรางกระแสความต่ืนตัวตอการดําเนินกิจกรรมลดภาวะโลกรอนใหกับโรงพยาบาล 
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สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาจนนําไปสูการเปนตนแบบ และขยายผล        

สูประชาชน ผูรับบริการ และสังคมไทยตอไป 

 

  



 

 

คํารับรองการปฏิ

รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ

GREEN&CLEAN Hospital

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏบิัตริาชการ

รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ

GREEN&CLEAN Hospital 
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บัตริาชการ 

รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital 
สงผลตอตัวชี้วัด 20 ป 2. อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีไมนอยกวา 72 ป (Health-Adjusted Life Expectancy : 

HALE) 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ) 

แผนที ่ 4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

โครงการที ่ 1. โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม 

ลักษณะ Leading Indicator 

ระดับการวัดผล จังหวัด 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 28.รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital 

คํานิยาม 

 

โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ  GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

ดําเนินงานตามเกณฑ ดังน้ี 

ระดับพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางกระบวนการพัฒนา 

1. มีการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนการขับเคล่ือน พัฒนาศักยภาพ และสรางกระบวน

ส่ือสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยส่ิงแวดลอม GREEN&CLEAN hospital อยางมีสวน

รวมของคนในองคกร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการ

จัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

3. มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยยอยสลายได

มูลฝอยอ่ืน  ๆไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ท่ีอาคาร

ผูปวยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเปนรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีกําหนดรวมกันท้ังองคกร 

E: 

ENVIRONMENT 

6. มีการจัดส่ิงแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีพักผอนท่ีสรางความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับ

ชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินสําหรับผูปวยรวมท้ังผูมารับริการ 

7. มีการสงเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดีแบบองครวม ไดแก 
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กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมใหคําปรึกษาดาน

สุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน 

9. รอยละ 80 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของกรมอนามัย 

10. จัดใหมีบริการนํ้าด่ืมสะอาดท่ีอาคารผูปวยนอก และผูปวยใน 

ระดับดี 

 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 

ท่ีอาคารผูปวยใน (IPD) 

ระดับดีมาก 

 13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใชประโยชน

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพ่ือใหเกิด GREEN 

Community 
 

เกณฑเปาหมาย 

เปาหมาย ปงบประมาณ  

60  

ปงบประมาณ  

61 

ปงบประมาณ  

62 

ปงบประมาณ 

63 

ปงบประมาณ   

64 

รพศ./รพท./รพช. 

และรพ.สังกัดกรม

วิชาการ 

รอยละ 75 

ผานเกณฑ

ระดับพ้ืนฐาน 

รอยละ 100 

ผานเกณฑ

ระดับพ้ืนฐาน 

รอยละ 75 

ผานเกณฑ 

ระดับดี 

รอยละ 100 

ผานเกณฑ 

ระดับดี 

รอยละ 75 

ผานเกณฑ 

ระดับดีมาก 

 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตาม

เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด  

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม วิเคราะห และสงรายงานรายไตรมาส ใหศูนยอนามัย

เพ่ือวิเคราะหภาพรวมของเขต   

3. ศูนยอนามัยรวบรวม วิเคราะห และสงรายงานรายไตรมาส ใหหนวยงานสวนกลางผานระบบ

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC)กรมอนามัย 
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แหลงขอมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

รายการขอมูล 1 A  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 2 B  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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เกณฑการประเมิน ป 2560 - 2564  

ป รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

2560 1. รอยละ 80 ของจังหวัด มี

กลไกการขับเคล่ือน และจัด

ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาล 

GREEN & CLEAN Hospital 

ท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพ 

2. รอยละ 80 ของ

โรงพยาบาล มีแผนพัฒนา

โรงพยาบาลดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 

1. รอยละ 60 ของจังหวัด 

ดําเนินการขับเคล่ือน และ

ประเมินโรงพยาบาล 

GREEN & CLEAN 

Hospital 

2. รอยละ 30 ของ

โรงพยาบาล พัฒนาไดตาม

เกณฑ GREEN & CLEAN 

Hospital ระดับพ้ืนฐาน 

1. รอยละ 80  ของ

จังหวัด ดําเนินการ

ขับเคล่ือน และประเมิน

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital 

2. รอยละ 60 ของ

โรงพยาบาล พัฒนาได

ตามเกณฑ GREEN & 

CLEAN Hospital 

ระดับพ้ืนฐาน 

1. รอยละ 100  ของ

จังหวัด ดําเนินการ

ขับเคล่ือน และ

ประเมินโรงพยาบาล 

GREEN & CLEAN 

Hospital 

2. รอยละ 75 ของ

โรงพยาบาล พัฒนา

ไดตามเกณฑ GREEN 

& CLEAN Hospital

ระดับพ้ืนฐาน 

2561 จังหวัดและโรงพยาบาลมี

แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดลอมตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับพ้ืนฐาน 

รอยละ 50 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับพ้ืนฐาน 

รอยละ 75 

โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระดับพ้ืนฐาน 

รอยละ 100 

2562 จังหวัดและโรงพยาบาลมี

แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดลอมตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดี 

รอยละ 30 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดี 

รอยละ 60 

รพ. ผานเกณฑฯ 

ระดับดี 

รอยละ 75 

2563 จังหวัดและโรงพยาบาลมี

แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดลอมตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดี 

รอยละ 50 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดี 

รอยละ 75 

โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระดับดี 

รอยละ 100 

2564 จังหวัดและโรงพยาบาลมี

แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดลอมตามเกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีมาก 

รอยละ 30 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีมาก 

รอยละ 60 

โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระดับดีมาก 

รอยละ 75 
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วิธีการประเมินผล :  1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 

2.ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมินเพ่ือรับรองโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม

ไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital  

3.ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดําเนินกิจกรรม GREEN  

2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและส่ิงปฏิกูลในโรงพยาบาล 

3. คูมือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน 

รายละเอียดขอมูล

พื้นฐาน 

 

 

 

หมายเหตุ :1. ขอมูลโรงพยาบาล ดําเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการ

สาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางย่ังยืนและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม”  

               2. ขอมูลไมรวมการดําเนินงานของโรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวง

สาธารณสุข 

ประเภท 

สถาน 

พยาบาล 

จํานวน 

(แหง) 

โรงพยาบาลที่มีการดําเนินงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมดาน 

GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

การ

จัดการ 

มูลฝอย 

ติดเชื้อ 

(แหง) 

รอยละ 

การ

ดําเนิน

กิจกรรม 

GREEN 

(แหง) 

รอย

ละ 

การดําเนิน

กิจกรรม 

GREEN 

และ การจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ

(แหง) 

รอย

ละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 

รพท.  88 86 97.7 49 55.7 48 54.6 

รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 

รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ:  

1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

 โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ : - 

   โทรสาร : 02-5904255  E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 

2. นายประโชติ  กราบกราน                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
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 โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ : - 

   โทรสาร : 02-5904128  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 

ผูประสานงานตัวชี้วัด:  

1. นางสาวรุจิรา  ไชยดวง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน :02-5904310 โทรศัพทมือถือ : - 

   โทรสาร :02-5904316  E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                                                      

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904316    โทรศัพทมือถือ : - 

    โทรสาร : 02-5904316  E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

1. นางณีรนุช อาภาจรัส  หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904316 โทรศัพทมือถือ : - 

โทรสาร : 02-5904316  E-mail :a.neeranuch@gmail.com 

2. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                                                      

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904316    โทรศัพทมือถือ : - 

    โทรสาร : 02-5904316  E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th   

    สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 
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สวนที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อนดําเนินการ 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของและการขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนยอนามัยที่ 1- 13 

นโยบาย 

GREEN&CLEAN Hospital 

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด โรงพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

ผูตรวจราชการ 

เขตบริการสุขภาพ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ชุมชน 

ประชาชน 

กรมอนามัย กําหนดแนวทาง

สนับสนุนและ

กํากับติดตาม 

กําหนดนโยบาย

และขับเคลื่อน

การดําเนินการ 

ผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนวิชาการและสุมประเมิน 

สนับสนุนวิชาการและติดตาม 

ตรวจติดตามรายไตรมาส 

สนับสนุนวิชาการและตรวจประเมิน 

รายงานผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการตรวจติดตาม 
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บทบาทหนวยงานในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

 
กระทรวง/เขต ศูนยอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

1. ประกาศนโยบายการพัฒนา

โรงพยาบาลดานอนามัยส่ิงแวดลอม

ตามเกณฑ G&C Hospital 

2. มีการกํากับ ติดตาม และรายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดย

ผูตรวจราชการ 

3. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ

และการขับเคล่ือนมาตรฐาน G&C 

Hospital 

4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรู 

ดานอนามัยส่ิงแวดลอมใน

โรงพยาบาล 

5. พัฒนาชุดความรูแนวทางการ

พัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ G&C 

Hospital  

1. ประสานช้ีแจงแนวทางการ

ดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล G&C 

Hospital กับ สสจ. 

2. สนับสนุน (พัฒนาสมรรถนะและ

สรางความเขมแข็ง) สสจ. เพ่ือให

สามารถขับเคล่ือนงานพัฒนา

โรงพยาบาล G&C Hospital ในระดับ

จังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สุมตรวจประเมินโรงพยาบาลท่ีผาน

การประเมินตามเกณฑ G&C Hospital 

(รอยละ 30 ของโรงพยาบาลท่ีผานการ

ประเมินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ) 

4. กํากับ ติดตาม และประเมินผล การ

ดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล G&C 

Hospital ในระดับเขต 

1. ช้ีแจง เกณฑ G&C Hospital แก

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

2. คัดเลือกโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาตามเกณฑ 

(ควรพิจารณาตนทุนโรงพยาบาลท่ีเคย

ผานเกณฑเดิมกอน) 

3. ดําเนินการขับเคล่ือนและพัฒนาความรู

ใหแกโรงพยาบาลตามเกณฑ G&C 

Hospital 

3. จัดทีมตรวจประเมินโรงพยาบาล G&C 

Hospital ซ่ึงมีความเช่ียวชาญครอบคลุม

เกณฑ 

4. ดําเนินการตรวจประเมินโรงพยาบาล 

ในพ้ืนท่ี100 % 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

1. สมัครเขารวมโครงการ ในเว็บไซต 

www.carbonfootprint.anamai. 

moph.go.th 

2. มีแผนพัฒนาโรงพยาบาลดานอนามัย

ส่ิงแวดลอมตามเกณฑ G&C Hospital  

3. พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมใน

โรงพยาบาลตามเกณฑ G&C Hospital  

4. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน G&C 

Hospital  

5. ขอรับการประเมินจากทีมตรวจประเมิน

ของสสจ. 

6. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของทีม

ตรวจประเมินจากสสจ. 

7. พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมใน

โรงพยาบาลอยางตอเน่ืองเพ่ือยกระดับการ
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6. จัดประชุม/อบรมเพ่ือถายทอด

องคความรูใหกับศูนยอนามัยไป

ถายทอดตอในระดับพ้ืนท่ี 

 

5. จัดเวทีเชิดชูเกียรติแกโรงพยาบาลท่ี

ผานการประเมิน 

6. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการ 

(DOC)กรมอนามัย 

   - ผูตรวจราชการ 

   - ศูนยอนามัย 

(แบบรายงานรายละเอียดดังสวนที่ 4) 

 

ประเมินและขยายการดําเนินงานสูภาคี

เครือขายตอไป 
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แผนภาพแสดงกระบวนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 

ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

ชวงเวลา       ขั้นตอนการดําเนินงาน                               ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนยอนามัย 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
 

ไตรมาส 4 

โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมินการ

ดําเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลสงแบบประเมินตนเองเพ่ือขอรับการ

ประเมินจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงผลการประเมิน

โรงพยาบาลใหศูนยอนามัยรับทราบ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเมินGREEN&CLEAN 

Hospital 

โรงพยาบาล 

สสจ. /ศูนยอนามัย 

ไมผาน ผาน 

ศูนยอนามัยทําหนังสือแจงผลการประเมินมายัง

สํานักสํานักอนามัยส่ิงแวดลอมตามตัวช้ีวัด                     

ศูนยอนามัยสุมตรวจ

ประเมินรอยละ30 ของ

โรงพยาบาลท่ีผาน 

ไมผาน ผาน 

โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 

สสจ.  

โรงพยาบาล 

สสจ.  

สสจ. /ศูนยอนามัย 

โรงพยาบาล 

ศูนยอนามัย 

 

ไตรมาส 1- 3 
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กระบวนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 

ตามเกณฑ  GREEN & CLEAN Hospital 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและการสงเสริมสุขภาพตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospitalโดยศึกษากรอบของเกณฑ คําอธิบายเกณฑเพ่ือปรับใหเหมาะสมและเขากับบริบทของโรงพยาบาล 

กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการรวมกัน รวมท้ังส่ือสารใหทุกหนวยงานภายในโรงพยาบาลนําไปปฏิบัติให

สอดคลองกันในกระบวนการพัฒนาน้ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยอนามัยจะเปนหนวยงานสนับสนุนในการ

ใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางดานวิชาการใหกับโรงพยาบาล ใหสามารถดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

ขั้นตอนที่ 2การประเมินตนเอง โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมินเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีศูนยอนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สนับสนุนองคความรูและใหคําแนะนํา 

ขั้นตอนที่ 3การขอรับการประเมินโรงพยาบาลดําเนินการสงแบบประเมินตนเองใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพ่ือขอรับการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 4การตรวจประเมินรับรองทีมผูตรวจประเมินของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตองตรวจสอบเอกสาร

พรอมท้ังประสานโรงพยาบาลเพ่ือกําหนดวันเวลาเขาตรวจประเมิน ในข้ันตอนของการตรวจประเมินหากเห็นวาการ

ดําเนินการของโรงพยาบาลยังไมสอดคลองกับเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ใหทีมผูตรวจประเมินใหขอแนะนํา

เพ่ือปรับปรุงแกไขและขอช่ืนชมในประเด็นท่ีโรงพยาบาลดําเนินการไดดี  

ขั้นตอนที่ 5การรายงานผลการตรวจรับรอง 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูตรวจราชการตามแบบ ตก.1 – ตก.3 พรอมแนบ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital  

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานใหกับศูนยอนามัย ตามแบบรายงานผลการดําเนินงาน 

GREEN & CLEAN Hospital (รายไตรมาส) 

ขั้นตอนที่ 6ศูนยอนามัยจัดทีมผูตรวจประเมินสุมตรวจโรงพยาบาลที่ผานเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

รอยละ 30 ของจํานวนโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑโดยท่ีทีมสุมประเมินอาจประสานกับโรงพยาบาลโดยตรงหรือลง

ตรวจประเมินพรอมกับทีมประเมินของสาธารณสุขจังหวัดในคราวเดียวกันตามขั้นตอนที่ 4 ก็ได เพ่ือลดระยะเวลา

ศูนยอนามัยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก

โรงพยาบาลท่ีผานการประเมิน 

โรงพยาบาล 

สสจ. 

ศูนยอนามัย 
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ในการสุมตรวจประเมินและเพ่ิมชวงเวลาท่ีโรงพยาบาลจะสามารถปรับปรุงแกไขใหไดตามเกณฑท่ีกําหนด ในการ

ตรวจประเมินหากมีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสํานักงานสาธารณสุขเปนผูติดตามและรายงานผลการ

ปรับปรุงแกไขน้ันมายังศูนยอนามัยตามการรายงานปกติ  

ขั้นตอนที่ 7การรายงานผลตามตัวชี้วัดศูนยอนามัยรวบรวม วิเคราะห และสงรายงานรายไตรมาสใหหนวยงาน

สวนกลางผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC)กรมอนามัย 

ขั้นตอนที่ 8การมอบประกาศนียบัตร การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospitalโดยศูนยอนามัย

จัดพิธีมอบแกโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑซ่ึงรูปแบบของใบประกาศนียบัตรจะเปนฟอรมรูปแบบเดียวกันจากกรม

อนามัยแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี และระดับดีมาก
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สวนที่ 3 เกณฑการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตามเกณฑ GREEN and CLEAN Hospital 
ชื่อโรงพยาบาล .................................................................................... 

จังหวัด ..................................................................................... 

ศูนยอนามัยที…่…………………………………………………………………….. 
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1 สรางกระบวนการพัฒนา 

 1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการ

ขับเคล่ือน พัฒนาศักยภาพ และสราง

กระบวนการส่ือสารใหเกิดการพัฒนา

ดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

GREEN&CLEAN Hospital อยางมี

สวนรวมของคนในองคกร 

 

1. โรงพยาบาลมีนโยบายดานส่ิงแวดลอมเพ่ือกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานพรอมท้ังประชาสัมพันธใหทราบท้ังองคกร 

2. มีแผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีใหมีองคความรูดานอนามัย

ส่ิงแวดลอม GREEN&CLEAN Hospital เชน การอบรม

หลักสูตรการปองกัน และระงับการแพรเช้ือหรืออันตรายท่ีอาจ

เกิดจากมูลฝอยติดเช้ือการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย เปนตน 

4. มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาดาน

อนามัยส่ิงแวดลอม GREEN&CLEAN Hospital 

5. มีการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงาน

อยางมีสวนรวมท้ังองคกร 

   

ขั้นตอนที่ 2กิจกรรม GREEN 

ระดับพื้นฐาน 

G: Garbage 

(การจัดการขยะทุก

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเ ช้ือตาม

กฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการ

จัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

โรงพยาบาลมีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ตาม

กฎกระทรวงวาดวยกํากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ใน 7 หัวขอ คือ 

1. บุคลากร 
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

ประเภท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีซ่ึงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร เพ่ือเปนผูรับผิดชอบดูแลระบบการ

เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

1.2 ผูปฏิบัติงานเคล่ือนยายและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือไดรับการอบรม

หลักสูตรการปองกัน และระงับการแพรเช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจาก

มูลฝอยติดเช้ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

2. การคัดแยกมูลฝอย 

2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืน  ๆณ แหลงกําเนิด 

2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหวางวัสดุมีคม และวัสดุไมมีคม 

3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

3.1 ภาชนะบรรจุฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเปนกลอง 

หรือถังท่ีทําดวยวัสดุแข็งแรงทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอน

ของสารเคมี มีฝาปดมิดชิด และปองกันการร่ัวไหลของเหลวภายในได 

3.2 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุไมมีคม มีลักษณะเปน

ถุงสีแดงทึบแสงทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียวไมฉีกขาด

งาย ทนทานตอสารเคมี การรับนํ้าหนัก กันนํ้าได ไมร่ัวซึม และไมดูดซึม 

3.3 มีเคร่ืองหมายและคําเตือนท่ีบงบอกใหบุคคลท่ัวไปทราบวาเปน

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

3.4 มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุไมมีคม บรรจุไมเกิน2ใน 3 สวนของ
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถุงและมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัตถุอ่ืนใหแนน 

3.5 มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุมีคม บรรจุไมเกิน 3 ใน 4 สวนของ

กลอง 

3.6 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ (ถุงแดงและกลองใสมูลฝอย

ติดเช้ือ) มีการใชงานเพียงคร้ังเดียวและทําลายพรอมกับการกําจัดมูล

ฝอยติดเช้ือ 

4. การเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือ 

4.1 ผูปฏิบัติงานเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือสวมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลประกอบดวย ถุงมือยางหนํา ผากันเปอน ผาปดปาก

ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ในขณะปฏิบัติงาน 

4.2 ใชรถเข็นเคล่ือนยาย ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือยกเวนกรณีท่ีมี

มูลฝอยติดเช้ือเกิดข้ึนนอย 

4.3 มีการกําหนดเวลาและเสนทางการเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือท่ี

แนนอน 

4.4 มีการทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานทุก

วันในบริเวณท่ีจัดไวเฉพาะ และนํ้าเสียท่ีเกิดจากการลางทําความสะอาด

มีการระบายลงสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 

5. ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือ 

5.1 มีพ้ืนและผนังทึบทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงายดวยนํ้า
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และมีฝาปดมิดชิดปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

5.2 มีขอความสีแดงท่ีรถวา “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ หามนําไปใช

ในกิจการอื่น” 

5.3 มีอุปกรณ/เคร่ืองมือสําหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือ ในกรณีท่ีตก

หลนประจํารถเข็น 

6. สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

6.1 เปนหองหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอ่ืนและอยูในท่ีท่ี

สะดวกตอการขนมูลฝอยไปกําจัด 

6.2 พ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดไดงายและมีการปองกันสัตว

และแมลงพําหะนําโรค 

6.3 มีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไดอยางนอย 2 วัน 

6.4 มีระบบปองกันบุคคลท่ัวไปไมใหสามารถท่ีจะเขาไปในท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเช้ือได 

6.5 มีรางหรือทอระบายนํ้าเสียเช่ือมตอกับระบบบําบัดนํ้าเสีย 

6.6 มีขอความเปนคําเตือนขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พัก

รวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร 

7. การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

7.1 กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือเอง 

7.7.1 ไดรับความเห็นชอบจากราชการสวนทองถ่ินใหดําเนินการ
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

กําจัดมูลฝอยติดเช้ือได 

7.7.2 ผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ มีการสวมอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

7.7.3 กําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 หองเผาท่ี

สามารถควบคุมอุณหภูมิในหองเผามูลฝอย และหองเผา

ควันใหอยูไมตํ่ากวา 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได

ตามลําดับหรือวิธีการทําลายเช้ือดวยไอนํ้าซ่ึงตองตรวจสอบ

มาตรฐานทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ

ในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2556 

7.2 กรณีใหผูอ่ืนกําจัดให 

7.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหนวยงานท่ีรับมูลฝอยติดเช้ือไป

กําจัดท่ีไดรับอนุญาต และแสดงช่ือสถานท่ีกําจัดท่ีเช่ือไดวา

มีการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือดวยวิธีท่ีถูกตอง 

7.2.2 มีการใชงานเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ (คําส่ัง

กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1852/2556) และดําเนินการขน

มูลฝอยติดเช้ือเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวย

การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

3. มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือ มูล 1. การใหความรูบุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป    
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ฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย มูลฝอย

อ่ืน  ๆไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอยางถูก

สุขลักษณะ 

 

ต้ังแตการคัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนยาย และกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

2. จัดใหมีภาชนะคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย อยางนอย 

3 ประเภท ไดแก มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยยอยสลายได  มูลฝอย

ท่ัวไป (รอนําไปกําจัด)  

3. ผูปฏิบัติงานตองสวมชุดท่ีรัดกุม และสวมอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลท่ีเหมาะสม  

4. มีการกําหนดเสนทางและเวลาในการเคล่ือนยายมูลฝอยท่ัวไปอยาง

ชัดเจน 

5. ลางทําความสะอาดรถเข็นเคล่ือนยายมูลฝอยหลังจากเสร็จส้ิน

ภารกิจในแตละวัน ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะ

นําโรค 

6. ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป มีพ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดงาย 

สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคมีรางหรือทอระบายนํ้า

เสียสูระบบบําบัดนํ้าเสีย  

7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยสงไปกําจัดอยางสมํ่าเสมอตามวัน เวลาท่ี

กําหนดไมใหเกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกคาง 

R: RESTROOM    

(การพัฒนาสวม

4. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ท่ี

อาคารผูปวยนอก(Out Patient Department) หมายถึง อาคารสวนท่ี

ใหบริการเปนจุดบริการแรกท่ีผูปวยตองมาติดตอ มีขอบเขตภารกิจและ

หนาท่ีในการใหบริการผูปวยท่ัวไป และไมไดรับไวคางคืน 
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มาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และ

ปลอดภัย (HAS)) 

 

อาคารผูปวยนอก (OPD) 

 

อาคารผูปวยนอกของโรงพยาบาลผานมาตรฐานสวมสาธารณะไทย 

(HAS)ใน 16 ขอ ไดแก 

ความสะอาด  (Health:H) 

1. พ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  ท่ีกดโถสวม  โถปสสาวะ สะอาด ไมมี

คราบสกปรก อยูในสภาพดีใชงานได 

2. นํ้าใชสะอาด  เพียงพอ  และไมมีลูกนํ้ายุง  ภาชนะเก็บกักนํ้า  ขัน

ตักนํ้า  สะอาด  อยูในสภาพดี  ใชงานได 

3. กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 

(อาจจําหนายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้าชําระท่ีสะอาด  อยูในสภาพ

ดี  ใชงานได 

4. อางลางมือ  กอกนํ้า  กระจก  สะอาด  ไมมีคราบสกปรก  อยูใน

สภาพดีและใชงานได 

5. สบูลางมือ  พรอมใหใชตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 

6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด  มีฝาปด  อยูในสภาพดี  ไมร่ัวซึม  ต้ังอยู

ในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

7.   มีการระบายอากาศดี  และ  ไมมีกล่ินเหม็น 

8.   สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูลและถังเก็บกักไมร่ัว  แตก  หรือชํารุด 

9.   จัดใหมีการทําความสะอาด  และระบบการควบคุมตรวจตราเปน

ประจํา 
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ความเพียงพอ  (Accessibility:A) 

10. จัดใหมีสวมน่ังราบสําหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงต้ังครรภและประชาชน

ท่ัวไปอยางนอยหน่ึงท่ี 

11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 

ความปลอดภัย  (Safety:S) 

12. บริเวณท่ีต้ังสวมตองไมอยูท่ีลับตา/เปล่ียว 

13. กรณีท่ีมีหองสวมต้ังแต  2  หองข้ึนไป ใหแยกเปนหองสวมสําหรับ

ชาย - หญิง  โดยมีปายหรือสัญลักษณท่ีชัดเจน 

14. ประตูท่ีจับเปด – ปด  และท่ีล็อคดานใน  สะอาด  อยูในสภาพดี  

ใชงานได 

15. พ้ืนหองสวมแหง 

16. แสงสวางเพียงพอ  สามารถมองเห็นไดท่ัวบริเวณ 

E: ENERGY           

(การจัดการดาน

พลังงาน) 

 

5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเปน

รูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการ

ท่ีกําหนดรวมกันท้ังองคกร 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟา พลังงาน

เช้ือเพลิง รวมถึงทรัพยากรอ่ืน  ๆอยางประหยัดยกตัวอยางเชน  

- กําหนดเวลาการเปดปดเคร่ืองใชไฟฟา  

- การต้ังคาอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส  

- การใชรถยนตรวมกัน (Car pool) 

- สงเสริมการใชจักรยานในโรงพยาบาล 

- รณรงคการใชนํ้าอยางประหยัด  
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และมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. มีมาตรการการดําเนินงานการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน 

2. มีผูรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

3. มีการดําเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย 

E:ENVIRONMENT 

(การจัดการ

สิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล) 

 

 

 

6. มีการจัดส่ิงแวดลอมท่ัวไปท้ังภายใน

และภายนอกอาคาร โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว และพ้ืนท่ีพักผอนท่ีสราง

ความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับ

ชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินสําหรับ

ผูปวยรวมท้ังผูมารับบริการ 

 

1. มีการดูแลดานส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอาคารใหมีความ

สะดวกในการใหบริการ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยไมเปนแหลง

เพาะพันธุยุงและปลอดภัย แสงสวางเพียงพอ ระบายอากาศไดดี 

2. มีการดําเนินงานกิจกรรมท่ีสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 

เชน กิจกรรม 5ส. กิจกรรมสถานท่ีทํางาน นาอยู นาทํางาน 

(Healthy Work Place)เปนตน 

3. มีการจัดการนํ้าเสียไดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงตามท่ี

กฎหมายกําหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม) 

4. การปรับปรุงภูมิทัศน เชน การจัดสวนสรางความรมร่ืนหรือเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวการปลูกตนไมเพ่ือดูดซับมลพิษเปนตน 

   

7. มีการสงเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการมี

สุขภาพท่ีดีแบบองครวม ไดแก 

กิจกรรมทางกาย (Physical 

1. มีกิจกรรมใหความรู โดยการสอน สาธิต เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพระดับบุคคล ใหสามารถเพ่ิมกิจกรรมทางกายอยางถูกตอง

และพอเพียงดวยการกระฉับกระเฉงในชีวิตประจําวันไมน่ังนาน

จนเกินไป 
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activity) กิจกรรมใหคําปรึกษาดาน

สุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวย

และญาติ 

 

2. จัดบริการใหคําปรึกษาแกผูมารับบริการทุกกลุมวัย รวมท้ังกลุม

เส่ียงกลุมท่ีเปนโรค NCDs เพ่ือใหเกิดความตระหนักและจูงใจให

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการบริโภคถูกตองตามหลักโภชนาการ

และการเพ่ิมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพดีและปองกันบําบัดโรค 

NCDs 

NUTRITION  

(การจัดการ

สุขาภิบาลอาหาร

และการจัดการน้ํา

บริโภคใน

โรงพยาบาล) 

8. สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยใน

โรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของกรมอนามัย ใน

ระดับพ้ืนฐาน 

 

สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน ผาน 15 ขอ ดังน้ี 

1. บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร สะอาด  เปนระเบียบ มีแสงสวาง

เพียงพอ ไมอยูใกลกับท่ีพักขยะ หรือบริเวณบําบัดนํ้าเสีย 

2. บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร พ้ืน ผนัง ทําดวยวัสดุถาวรแข็ง เรียบ มี

สภาพดี  และสะอาด 

3. อาหารและเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองมีเคร่ืองหมาย

แสดงการ ไดรับอนุญาตท่ีถูกตองของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา(เลขสารบบอาหาร 13 หลัก) 

4. อาหารสด เชน เน้ือสัตว ผักสด ผลไม และอาหารแหง มีคุณภาพดี 

แยกเก็บเปนสัดสวน ไมปนกัน วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. หรือเก็บ

ในตูเย็น อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง 

5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด วางสูง

จากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 
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6. การลําเลียงอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวไปยังท่ีตาง  ๆตองมีการปกปดให

มิดชิด 

7. ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน และสอม ตองทําดวยวัสดุท่ีไมมี

พิษภัย เชน สแตนเลส กระเบ้ืองเคลือบขาว  แกว อลูมิเนียม เมลามีน 

สีขาวหรือสีออน 

8. การลางภาชนะตองแยกภาชนะสําหรับผูปวยติดเช้ือ และไมติดเช้ือ

ออกจากกัน 

9. ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการ 3 ข้ันตอน และข้ันตอนสุดทายตองมี

การฆาเช้ือโรค อางลางภาชนะตองสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. และ

ตองมีทอระบายนํ้าท้ิงท่ีใชการไดดี 

10. ชอน สอม วางต้ังเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด หรือเก็บเปน

ระเบียบในภาชนะท่ีสะอาดและปดมิดชิด และขณะท่ีลําเลียงไปใหผูปวย

ตองมีการปกปด 

11. ใชถังขยะสภาพดี ไมร่ัวซึม ใชถุงพลาสติกสวมไวดานในและมีฝาปด 

12. หองนํ้า หองสวมตองสะอาด ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียม - ปรุง ท่ี

ลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ท่ีเก็บอาหาร  และตองมีอางลางมือท่ีใชการ

ไดดีในบริเวณหองสวม 

13. ผูปรุง ผูเสิรฟ แตงกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน หรือมีเคร่ืองแบบ 

14. ผูปรุง ผูเสิรฟ ตองเปนผูมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ หรือพาหะของ



 

 

กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน 

9. รอยละ 80 ของรานอาหารใน

โรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของกรมอนามัย 

 

คําอธิบายเกณฑ 

โรคและโรคผิวหนัง โดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปน้ันใหตรวจสอบ

ได 

15. ผูปรุง ผูเสิรฟ มีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บส้ัน ใชอุปกรณสําหรับหยิบ

จับอาหาร  ไมสูบบุหร่ีขณะปฏิบัติงาน 

หากการจัดบริการอาหารในโรงพยาบาลมีการจาง out source 

โรงพยาบาลกําหนดมาตรฐานระดับพื้นฐาน 15 ขอ ขางตนใน TOR 

และโรงพยาบาลควรใหคําแนะนําตามมาตรฐาน 

โรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล

รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร ในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย  

ผาน 15 ขอ ดังน้ี 

1. สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตองสะอาด

เปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน 

2. ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนา หรือในหองนํ้า หองสวม 

และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

3. ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเคร่ืองหมายรับรองของ

ทางราชการ เชน เลขสารบบอาหาร 

หรือเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก

4. อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหาร

ประเภทตาง  ๆตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภทเน้ือสัตวดิบเก็บ
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ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

โรคและโรคผิวหนัง โดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปน้ันใหตรวจสอบ

ผูปรุง ผูเสิรฟ มีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บส้ัน ใชอุปกรณสําหรับหยิบ

out source ให

TOR 

สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตองสะอาด

ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนา หรือในหองนํ้า หองสวม 

ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเคร่ืองหมายรับรองของ

มอก.)    

อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหาร

ประเภทตาง  ๆตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภทเน้ือสัตวดิบเก็บ
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

ในอุณหภูมิท่ีตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส 

5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด วางสูง

จากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

6. นํ้าแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาดเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปด ใช

อุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 

60 ซม.        

7. ลางภาชนะดวยนํ้ายาลางภาชนะแลวลางดวยนํ้าสะอาด 2 คร้ัง หรือ

ลางดวยนํ้าไหลและท่ีลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม. 

8. เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเน้ือสัตวสุก เน้ือสัตวดิบ 

และผัก ผลไม 

9. ชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด หรือวาง

เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยาง

นอย 60 ซม. 

10. มูลฝอย และนํ้าเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลัก

สุขาภิบาล 

11. หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือ

ท่ีใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา 

12. ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผูปรุงตองผูกผากัน

เปอนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 
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กิจกรรม GREEN เกณฑการประเมิน คําอธิบายเกณฑ ผาน ไมผาน 
ขอเสนอแนะ

ตอการพัฒนา 

13. ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบ 

จําหนายอาหารทุกคร้ัง ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว

ทุกชนิด 

14. ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิด หลีกเล่ียงการ

ปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร 

15. ผูสัมผัสอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภค โดย

มีนํ้าและอาหารเปนส่ือ ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 

 

10. จัดใหมีบริการนํ้าด่ืมสะอาดท่ีอาคาร

ผูปวยนอกและผูปวยใน  

 

1. จัดใหมีจุดบริการนํ้าด่ืมอยางเพียงพอตอจํานวนผูมารับบริการ 

2. มีการเฝาระวังคุณภาพนํ้าด่ืมดวยชุดทดสอบการปนเปอนแบคทีเรีย 

(อ11) ณ จุดท่ีใหบริการนํ้าด่ืมหลักของอาคารผูปวยนอก(OPD) 

และอาคารผูปวยใน (IPD)กรณีมีสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยใน

โรงพยาบาลใหตรวจนํ้าท่ีใชในการปรุงประกอบอาหารความถ่ี 6 

เดือน/คร้ัง 

 

 

 

   

ระดับดี 
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 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภท

ถูกสุขลักษณะ 

 

มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทโดยเพ่ิมการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษ

หรืออันตราย ดังน้ี 

1. มีการใหความรูบุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยท่ีเปน

พิษหรืออันตรายต้ังแตการคัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนยาย และ

กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

2. จัดใหมีภาชนะคัดแยกมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย ณ 

แหลงกําเนิด 

3. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะ

ปฏิบัติงาน 

4. มีการกําหนดเสนทางและเวลาในการเคล่ือนยายมูลฝอยท่ีเปนพิษ

หรืออันตรายอยางชัดเจน 

5. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยสงไปกําจัดอยางสมํ่าเสมอตามวัน เวลาท่ี

กําหนดไมใหเกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกคาง 

   

12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ท่ี

อาคารผูปวยใน (IPD) 

 

อาคารผูปวยใน(Ward) หมายถึง อาคารสวนท่ีใหบริการผูปวยท่ีพักคาง

คืนเพ่ือรักษาตัวในโรงพยาบาล และรวมถึงคลินิก/แผนกตาง  ๆเชน 

แผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรม แผนกสูติ - นรีเวช แผนกโรคผิวหนัง 

เปนตน 

อาคารผูปวยในของโรงพยาบาลผานมาตรฐานสวมสาธารณะไทย 

(HAS)ใน 16ขอ 
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ระดับดีมาก 

 13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

GREEN โดยการนําไปใชประโยชน

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ

เครือขายโรงพยาบาลและชุมชน 

 

มีการสราง นวัตกรรม GREEN หมายถึง มีการทําส่ิงตาง  ๆดวยวิธีใหม  ๆ

อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ

องคกร หรือการพัฒนาตอยอดการดําเนินงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

ตามเกณฑ GREEN เชน  

- Product Innovationคือ การคิดคนหรือประดิษฐส่ิงของท่ี

แตกตางจากรูปแบบเดิมเพ่ือชวยสนับสนุนการดําเนินงานตาม 

GREEN 

- Process Innovationคือ การคิดคนหรือการเปล่ียนแปลงดาน

กระบวนการทํางาน หรือตอยอดกระบวนการดําเนินงานตาม 

GREEN  

- Service Innovationคือ การนําความคิดและแนวทางการ

ดําเนินงานดานการบริการรูปแบบใหมๆ ท่ีผานการคิดอยาง

เปนระบบ และเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการ มาใช

เปนแนวทางการสรางการบริการท่ีแตกตาง เพ่ือมุงตอบสนอง

ตอความพึงพอใจของผูมารับบริการ  

- Management Innovationคือ การพัฒนาระบบงานบริหาร 
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ระบบการทํางาน วิธีการทํางาน หรือการผสมผสานการทํางาน

รูปแบบใหม การสรางส่ิงใหม  ๆในการบริหารจัดการส่ิงท่ีเปน

ประโยชนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม GREEN 

14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลง

สูชุมชนเพ่ือใหเกิด GREEN 

Community 

 

โรงพยาบาลรวมมือกับภาคีเครือขาย ซ่ึงไดแก โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัด โรงเรียน ผูนําชุมชน หรือ

หนวยงานอ่ืน  ๆในการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชน เพ่ือใหเกิดกิจกรรม 

GREEN ในชุมชน 

 

 

   

สรุปผลการประเมิน 

ผานในระดับ      ระดับพ้ืนฐาน      ระดับดี     ระดับดีมาก 

ตองปรับปรุง (ขอ ..........................) 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูประเมิน 

     ( ......................................................) 

ตําแหนง................................................  

วันท่ี ...........เดือน.................พ.ศ. ........ 

ลงช่ือ....................................................ผูรับการประเมิน 

      ( ......................................................) 

ตําแหนง..................................................  

วันท่ี .............เดือน................. พ.ศ. ........ 
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สวนที่ 4การรายงานผลการดําเนนิงาน GREEN & CLEAN Hospital 
แบบรายงานผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 

แบบรายงานประกอบดวย 4 สวน ดงันี ้

1. ขอมูลผูรายงาน   สวนท่ีใหระบุช่ือ หนวยงานและขอมูลการติดตอของผูรายงานผลการดําเนินงาน 

2. สวนแสดงผลการดําเนินงาน  สวนท่ีแสดงผลการดําเนินงาน ในสวนน้ีไมตองกรอกขอมูลใด โดยเม่ือกรอกขอมูลการดําเนินงานในสวนท่ี  

     4 สวนน้ีจะแสดงผลท่ีสอดคลองกับขอมูลท่ีกรอกไป เชน รอยละของโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑในพ้ืนท่ี 

3. รายชื่อทีมผูประเมิน   สวนท่ีใหระบุรายช่ือทีมผูประเมิน 

4. สวนบันทึกขอมลูการประเมิน  สวนท่ีใหบันทึกขอมูลหรือผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว เชน โรงพยาบาลมีแผนการดําเนินงาน 

     หรือไม มีการดําเนินการไดผานเกณฑไดก่ีขอ และผลการประเมินแตละแหง 
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สามารถดาวนโหลดไฟลแบบรายงานผลการดําเนินงานไดที่เว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม http://env.anamai.moph.go.th/main.php 

กระบวนการรายงานผล 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 1-13 

ผูตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวอยางแบบรายงานผลการดําเนินงาน(หนา1)
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ตัวอยางแบบรายงานผลการดําเนินงาน(หนา 2) 
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สวนที่ 5 วิชาการทีเ่กี่ยวของ 

 เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospitalมีประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน

จะตองมีความรูความเขาใจการจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลในประเด็นตางๆ และจะตอง

สามารถนําขอมูลวิชาการท่ีเก่ียวของไปวางแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลได 

รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานตามประเด็น GREENมีรายละเอียด ดังน้ี 

 G: Garbageคือ การจัดการขยะทุกประเภท 

 R: Rest roomคือ การพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 

 E: Energyคือ การจัดการดานพลังงาน 

 E: Environmentคือ การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล 

 N: Nutritionการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการนํ้าบริโภคในโรงพยาบาล 

 

G: Garbage การจัดการขยะทุกประเภท 

การบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล ตองดําเนินการอยางเปนระบบ โดยผูบริหารโรงพยาบาล

และบุคลากรท่ีเก่ียวของตองเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วางแผนการจัดการมูลฝอยใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การสงเสริมใหมีการลดปริมาณมูลฝอยหรือไมกอใหเกิด มูลฝอยโดยไมจําเปน จนเหลือมูลฝอยท่ีตองนําไป

กําจัดใหนอยท่ีสุด ตลอดจนการนํามูลฝอยไปใชประโยชนไดอยางถูกสุขลักษณะ  

การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลจําเปนตองมีการคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ 

โดยแบงประเภทของมูลฝอยเปน 3 ประเภท คือ มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตราย ซ่ึงมูลฝอยท้ัง 3 ประเภทมีข้ันตอนการจัดการท่ีเหมือนกัน คือ การคัดแยก การเก็บรวบรวม          

การเคล่ือนยาย และการกําจัดมีนิยาม ดังน้ี 

1. มูลฝอยท่ัวไป หมายถึง มูลฝอยท่ัวไปท่ีไมใชมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยอันตราย มักเกิดจาก

อาคาร สํานักงาน หอพักเจาหนาท่ี โรงอาหาร โรงครัว มูลฝอยท่ัวไปจะมีปริมาณมากกวามูลฝอยชนิดอ่ืน  ๆ 

2. มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน ซ่ึงถามี

การสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยน้ันแลวสามารถทําใหเกิดโรคได ซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง

การแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการรักษาเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือ

ซากสัตว รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเช้ือ  

3. มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย หมายถึง มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากกิจกรรมตาง  ๆ   

ในโรงพยาบาล เชน จากกิจกรรมทางการแพทยและจากสํานักงานตางๆ ซ่ึงเปนวัตถุ หรือ ปนเปอนสารท่ีมี
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คุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ สารกัดรอน สารท่ีระเบิดได เปนตน อาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพและส่ิงแวดลอม จําแนกเปน 

• มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายท่ีมีแหลงกําเนิดจากทางการแพทย เชน หออภิบาล

ผูปวยหนัก หองผาตัด หอพักผูปวย หองทําแผล หองปฏิบัติการ และอ่ืนๆ มูลฝอยท่ีเกิดจากแหลงดังกลาว

ประกอบดวย 

- ยาและภาชนะบรรจุยา เชน ยารักษามะเร็ง ยาท่ีเปนพิษตอเซลล ยาปฏิชีวนะ ยา

ควบคุมพิเศษ และยาท่ีเปนสารเสพติด นอกจากน้ียังรวมถึงภาชนะบรรจุยาท้ังหมด 

- เคร่ืองมือแพทย ท่ีมีปริมาณโลหะหนักเปนองคประกอบ เชน ปรอทวัดไข 

เคร่ืองวัดความดันโลหิตท่ีมีปรอท และอะมัลกัม เปนตน 

- ภาชนะบรรจุสารเคมีจากหองปฏิบัติการ และขวดบรรจุยาเคมีบําบัด 

- กากกัมมันตรังสีท่ีใชทางการแพทย เชน วัสดุกําบังรังสี ถุงมือยาง เรซิน ชุดกรอง

อากาศ แผนฟลมเอกซเรย เปนตน 

• มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายท่ัวไป มีแหลงกําเนิดจากทุกสวนในโรงพยาบาล เชน

อาคารสํานักงาน และบานพักเจาหนาท่ี เปนตน มูลฝอยท่ีเกิดจากแหลงดังกลาวประกอบดวย ซากแบตเตอร่ี 

ถานไฟฉาย ถานกระดุม หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไฟชนิดอ่ืนๆ กระปองสเปรย ตลับหมึกพิมพ และขวด

นํ้ายาลางหองนํ้า เปนตน 

 ท้ังน้ีมูลฝอยแตละประเภทมีหลักการในการจัดการท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การจัดการมูลฝอยท่ัวไปในโรงพยาบาล 

 แนวทางในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ส่ิงแรกท่ีตองดําเนินการคือ ลดการเกิดมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด    

ดวยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) หรือทําใหเกิดมูลฝอยข้ึนนอยท่ีสุด การคัดแยกมูลฝอย

ท่ัวไปเปนประเภทตางๆ เพ่ือนําไปใชประโยชน ทําใหเหลือมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัดนอยลง โดยตองอาศัย

ความรวมมือจากบุคลากรทางการแพทย เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และผูมาใชบริการ ท้ังน้ี ตองดําเนินการจัดการ

มูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะในทุกข้ันตอน เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค    

และการแพรกระจายของเช้ือโรค แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยท่ัวไป ดวยการใชหลักการ 3Rs ไดแก 

1) ลดการใช (Reduce) คือ ลดการใชสินคาฟุมเฟอย ใชอยางประหยัดและใชเทาท่ีจําเปน 

เชน ทําอาหารใหพอดีรับประทาน  เลือกซ้ือสินคาท่ีไมบรรจุหีบหอหลายช้ัน ใชถุงผาใสของแทนถุงพลาสติกท่ี  

ใชแลวท้ิง เลือกซ้ือสินคาท่ีมีปริมาณมากแทนสินคาท่ีมีปริมาณนอย หรือใชสินคาประเภทท่ีมีการเติมได 

(Refill) เพ่ือชวยลดบรรจุภัณฑและจายในราคาถูกลง 
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2) ใชซํ้า (Reuse) คือ การนําส่ิงของท่ีใชแลวมาใชประโยชนใหคุมคาหรือใชซํ้าหลายๆ คร้ัง 

เพ่ือใหคุมคากอนท้ิงเปนมูลฝอย เชน ใชกระดาษท้ังสองหนา การนําขวดกาแฟท่ีหมดมาใสนํ้าตาล เปนตน 

3) นํากลับมาใชใหม (Recycle) คือ การนํามูลฝอยมาผานกระบวนการผลิตเปนผลิตภัณฑ

ใหม เชน การนําพลาสติกเกามาแปรรูปเปนถังพลาสติกใหม นําเศษแกวหลอมเปนขวดแกวใหม เปนตน 

 โดยข้ันตอนการดําเนินการจัดการมูลฝอยท่ัวไปในโรงพยาบาล ดําเนินการได ดังน้ี  

1.การคัดแยกและเก็บรวบรวม 

 หามท้ิงมูลฝอยท่ัวไปรวมไปกับมูลฝอยชนิดอ่ืน ไดแก มูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยอันตราย และคัดแยก

มูลฝอยท่ัวไปเปนประเภทตางๆ เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยท่ีตองสงไปกําจัดใหนอยลง แลวใสลงภาชนะรองรับมูล

ฝอยท่ัวไปใหเหมาะสม มีขนาดเพียงพอตอปริมาณมูลฝอย และกําหนดท่ีต้ังวางภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ี

มองเห็นไดชัดเจน ดังน้ี   

 1.1 การคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ใหแยกเปน 3 ประเภท คือ 

1) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือมูลฝอยรีไซเคิล ซ่ึงเปนมูลฝอยท่ัวไปประเภทหน่ึงท่ี

สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได หรือจําหนายได  ไดแก 

(1) แกว รวมท้ังเศษแกว เชน 

- ขวดนํ้าอัดลม นําเขากระบวนการลางและบรรจุใหม  

- ขวดนํ้าปลา รับซ้ือเปนขวดหรือขวดบรรจุกลอง 

- เศษแกว นําไปหลอมเปนแกวใหม ใหแยกตามสี เชน สีขาวใส สีชา สีเขียว 

เปนตน 

(2) กระดาษ ควรแยกเปนประเภทตาง  ๆเชน 

-  กระดาษสมุด หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือเปนเลม กระดาษ

คอมพิวเตอร   แบบตอเน่ือง ใหแยกแตละประเภท 

- กระดาษกลองลูกฟูก ควรแกะกลองออกและวางซอนกันทําใหเปนมัด 

- กระดาษขาวดํา ควรดึงลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษออก แยกมัด

ไวตางหากจากกระดาษอ่ืน  ๆ

- กลองนม นํ้าผลไม (กลอง UHT) ใหดึงหลอดออก แลวบีบใหแบน พับ

ไมใหอากาศเขาได หรือตัดกลอง ลางใหสะอาด ผ่ึงใหแหง จัดเก็บใสกลองหรือลังไว 

 - กระดาษอ่ืนๆ รวบรวมไวรอจําหนาย ยกเวน กระดาษทิชชู กระดาษ

เคลือบพลาสติก 
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 (3) โลหะ ไดแก กระปองเคร่ืองด่ืม กลองอลูมิเนียม กระปองเหล็กบรรจุอาหาร

สําเร็จรูป (ปลากระปอง กาแฟ) เปนตน หลังจากท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมหรืออาหารแลวใหเทของเหลวออกใหหมด 

ลางนํ้าใหสะอาด บีบใหแบน เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีเก็บรวบรวม 

 (4) พลาสติก ควรแยกฝาขวด ฉลาก แยกขวดใสและขวดสีออกจากกัน เชน 

- PET เปนพลาสติกใส ขวดนํ้าด่ืม ขวดนํ้าอัดลม ขวดนํ้ามันพืช เปนตน 

- HDPE เปนพลาสติกขุน ทนความรอนไดสูง เชน ขวดนมเปร้ียว ขวดนํ้ายา

ลางจาน เปนตน  

- PVC พลาสติกใส ไอนํ้าและอากาศซึมผานไดพอควร ปองกันไขมันไดดี 

เชน ขวดบรรจุนํ้ามันและไขมันปรุงอาหาร อุปกรณการแพทย เปนตน 

2) มูลฝอยยอยสลายได เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม ใบไม ก่ิงไม หญา วัชพืช 

เปนตน ไมท้ิงรวมกับมูลฝอยประเภทอ่ืน  ๆสามารถนําไปใชประโยชนได ดังน้ี 

 (1) หมักทําปุย โดยการนําเศษอาหาร ใบไม ก่ิงไม นํามาหมักในถังผลิตปุยหมัก

อินทรีย บอคอนกรีต ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและปริมาณมูลฝอย 

 (2) หมักทํากาซชีวภาพ โดยใสเศษอาหาร ลงในถังผลิตกาซชีวภาพ อาศัยหลักการ

ยอยสลายของเสียอินทรียในถังหมักหรือบอท่ีไรอากาศท่ีมีแบคทีเรียซ่ึงไมใชออกซิเจน ยอยสลายสารอินทรียให

กลายเปนกาซชีวภาพ สามารถนํากาซชีวภาพไปใชในการหุงตมอาหารในโรงครัว แมผลผลิตจะไมมาก แตชวย

กําจัดมูลฝอยไดสวนหน่ึง และไดผลผลิตสุดทายเปนปุยหรือสารปรับสภาพดิน 

 (3) ทํานํ้าหมักชีวภาพ ใชเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม นํามาหมักใหเปนนํ้า

หมักชีวภาพ นํามาใชในการยอยสลายสารอินทรียในทอระบายนํ้า ลดกล่ินเหม็น เทใสในถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล

ชวยใหสวมเต็มชา สําหรับการหมักเศษหรือเปลือกผลไมท่ีมีรสเปร้ียวสามารถนําไปตอยอดโดยการผลิตนํ้ายา

เอนกประสงคใชทําความสะอาดพ้ืนหองตางๆ ในโรงพยาบาลโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ชวยลดการใช

ผลิตภัณฑจําพวกสารเคมี ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอมและผูปฏิบัติงาน  

 (4)  เล้ียงไสเดือน ใชเศษผัก เศษผลไม นําไปเล้ียงไสเดือนดิน โดยไสเดือนดินจะ   

ยอยสลายมูลฝอยใหกลายเปนอินทรียวัตถุ ซ่ึงอาจเล้ียงในโรงเรือนหรือในวงบอซีเมนตก็ไดตามปริมาณของมูล

ฝอยท่ีตองการกําจัด สุดทายจะไดผลผลิต 3 ชนิด คือ ปุยหมัก มูลไสเดือนดิน นํ้าหมักมูลไสเดือนดิน ตัว

ไสเดือนดินท่ีขยายจํานวนเพ่ิมข้ึน นําไปใชประโยชนในการรดตนไม หรือพืชผักสวนครัว หรือจําหนาย แจก 

ใหกับประชาชนท่ัวไปได  

 (5) นําไปเล้ียงสัตว เชน เล้ียงสุกร ซ่ึงเจาหนาท่ีตองแยกมูลฝอยประเภทเศษผัก 

เศษอาหารไวจากมูลฝอยอ่ืน  ๆ
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 3) มูลฝอยอ่ืนๆ เปนมูลฝอยท่ัวไปท่ีไมสามารถนําไปใชประโยชนได หรือไมคุมคาใน

การนําไปใช เชน ถุงเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนเศษอาหาร ฟอยลเปอนอาหาร เปลือกลูกอม  ถุงบรรจุ

ผงซักฟอก ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ซองขนม เปนตน ใหท้ิงลงภาชนะรองรับมูลฝอยและเก็บรวบรวมสงไปกําจัด

ตอไป 

 2. การเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป  

 1) ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไป ตองมีลักษณะ ดังน้ี 

 (1) ทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมร่ัวซึม มีฝาปด

มิดชิด ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคได ขนาดเหมาะสม รองรับปริมาณมูลฝอยไดอยางเพียงพอ ไมหกลน 

เคล่ือนยายไดสะดวก และงายตอการถายและเทมูลฝอย 

 (2)  มีขอความวา “มูลฝอยท่ัวไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณี 

และสามารถมองเห็นขอความไดชัดเจน 

 2) ถุงบรรจุมูลฝอยท่ัวไป เพ่ือความสะดวกในการรวบรวมมูลฝอย ใหใชถุงพลาสติก

หรือถุงท่ีทําจากวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมร่ัวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก ใชวางรองดานในของถังรองรับมูลฝอย และงายตอการทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย 

 

3. การเคลื่อนยาย  

 เน่ืองจากโรงพยาบาลมีแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเช้ืออยูหลายจุดจึงตองมีการเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือ

จากจุดตางๆ อยางเปนระบบ โดยการกําหนดเสนทาง และเวลาท่ีทําการเคล่ือนยายมูลฝอยท่ัวไปท่ีแนนอนไป

ยังสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป เพ่ือรอการขนสงไปกําจัด  

 1) พาหนะเคล่ือนยายมูลฝอยท่ัวไป ตองทําดวยวัสดุท่ีคงทน ตัวถังมีความแข็งแรง      

ไมร่ัวซึม ทําความสะอาดงาย และมีปายบอกชัดเจน หลังการใชงานทุกคร้ังตองทําความสะอาดใหเรียบรอย 

 2) เจาหนาท่ีเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติ ดังน้ี 

 (1) มีความรูเร่ืองการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ 

 (2) สวมชุดรัดกุมและมีการสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตลอดเวลาท่ี

ปฏิบัติงานไดแก ถุงมือยางหนา ผายางกันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง 

 3) ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป เปนสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไวสําหรับรวบรวมมูลฝอยจากจุด

ตางๆในโรงพยาบาล เพ่ือเก็บสะสมมูลฝอยพักรอการนําไปกําจัด โดยท่ีพักรวมมูลฝอยควรมีลักษณะ ดังน้ี 

 (1) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ มีการปองกันนํ้าฝน หรือ

ภาชนะรองรับมูลฝอย ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน  
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 (2) พ้ืนและผนังของอาคารหรือหองแยกตองเรียบ มีการปองกันนํ้าซึมหรือนํ้าเขา 

ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ 

 (3) มีรางหรือทอระบายนํ้าเสียหรือระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียไป

จัดการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (4) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

 (5) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป มีขอความท่ีมี

ขนาด เห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ  

 (6) ตองต้ังอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยท่ัวไป และ

อยูหางจากแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร 

 (7) มีท่ีลางรถเข็น หรือพาหนะเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป และมีรางระบายนํ้าเสียท่ีมี

ประสิทธิภาพลงสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 4. การกําจัด 

 1) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม หรือมูลฝอยรีไซเคิล นํากลับมาใชประโยชนตามความ

เหมาะสมหรือจําหนายตอไป หรือนําเขากิจกรรมเพ่ือเขาสูวงจรการนํากลับไปรีไซเคิล เชน ธนาคารขยะ เปน

ตน 

 2) มูลฝอยยอยสลายได นําไปใชประโยชนดังกลาวในขอ 2.มูลฝอยยอยสลายได 

 3) มูลฝอยอ่ืน  ๆตองประสานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวน

ตําบล เทศบาล เมืองพัทยามารับไปกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล เชน การฝงกลบ การเผาอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล โดยมีการกําหนดวันเวลาท่ีมารับมูลฝอยท่ีแนนอน 

 

2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 ปจจุบันไดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ซ่ึงบังคับให

โรงพยาบาลตองดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด โดยมีข้ันตอนการจัดการท่ี

โรงพยาบาลตองดําเนินการและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ตามข้ันตอน ดังน้ี 

1.การคัดแยกและเก็บรวบรวม ตองคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยชนิดอ่ืนๆ เพ่ือลด

ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีใหนอยลง และคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยติดเช้ือ คือ มูลฝอยติดเช้ือประเภทของ

มีคมและประเภทไมมีคม จากน้ันนําใสภาชนะบรรจุตามประเภทของมูลฝอยติดเช้ือ 

1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ตองมีสีแดงทึบแสง และมีขอความสีดําขนาดชัดเจนวา  

“มูลฝอยติดเช้ือ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราสัญลักษณท่ีใชระหวางประเทศ และตองมีขอความวา 
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“หามนํากลับมาใชอีก” และ “หามเปด” ในกรณีท่ีโรงพยาบาลไมไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือดวยตนเอง 

จะตองระบุช่ือโรงพยาบาลน้ันๆ ไวบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีท่ีเก็บมูลฝอยติดเช้ือไวเพ่ือรอ

การขนไปกําจัดเกินกวา 7 วัน นับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือ ใหระบุวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือดังกลาวไวบน

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันดวย 

(1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือประเภทของมีคม ตองเปนกลองหรือถังทําดวยวัสดุ

ท่ีมีความแข็งแรง ทนทานตอการแทงทะลุ และการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็ง หรือโลหะ มีฝาปด

มิดชิดและสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายตองไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือใชบรรจุมูลฝอยติด

เช้ือประเภทเข็มฉีดยา ใบมีด แผนแกวปดสไลด เปนตน โดยใหบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไมเกิน 3 ใน 4 สวนของ

ความจุภาชนะบรรจุ เพ่ือเหลือท่ีไวปดฝาภาชนะและปองกันการหกหลนหรือแทงทะลุขณะปดฝาภาชนะ 

(2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีไมใชประเภทวัสดุมีคม เปนถุงสีแดงทึบแสง ทํา

จากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว ไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมี การรับนํ้าหนัก กันนํ้าได ไมร่ัวซึม   

และไมดูดซึม ใชบรรจุมูลฝอยติดเช้ือประเภทผากอส สําลี ช้ินเน้ือตางๆ เปนตน โดยใหบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ   

ไมเกิน 2 ใน 3 สวนของความจุของภาชนะบรรจุ เพ่ือเหลือเน้ือท่ีไวจับยกและมัดปากถุงใหแนนดวยเชือก 

 2. การเคล่ือนยาย เน่ืองจากโรงพยาบาลมีแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเช้ืออยูหลายจุดจึงตองมี

การเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือจากจุดตางๆ อยางเปนระบบ โดยการกําหนดเสนทางและเวลาท่ีทําการ

เคล่ือนยาย  มูลฝอยติดเช้ือท่ีแนนอนไปยังสถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือรอการกําจัด  

1) รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ ตองเปนรถท่ีใชสําหรับเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะ

และไมนําไปใชในกิจการอ่ืน หลังการใชงานทุกครั้งตองทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงาน

และ  นํ้าเสียท่ีเกิดจากการลางรถเข็นตองเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย รถเข็นมูลฝอยตองมีลักษณะ ดังน้ี 

(1) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงสะสมของเช้ือโรคมี 

พ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแลวตองปดฝาใหแนน เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

 (2) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนอยางนอย 2 ดานวา 

“รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ หามนําไปใชในกิจการอ่ืน”  

 (3) มีอุปกรณหรือเคร่ืองมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเช้ือท่ีตกหลนระหวางการ

เคล่ือนยาย และมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือสําหรับใชทําความสะอาด และฆาเช้ือโรคบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือ     

ตกหลนประจํารถเข็น 

 2) ผูปฏิบัติงานเคล่ือนยายมูลฝอยติดเช้ือ ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติ ดังน้ี 
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 (1) ตองผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเช้ือหรืออันตรายท่ีเกิดจาก     

มูลฝอยติดเช้ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพร

เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  

 (2) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง และขณะปฏิบัติงานถา

รางกายหรือสวนใดสวนหน่ึงของรางกายไปสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือ ผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดสวนท่ีสัมผัส

มูลฝอยติดเช้ือทันที 

 3) ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ ตองมีลักษณะ ดังน้ี 

 (1) ควรแยกเปนสัดสวนจากอาคารอ่ืนโดยเฉพาะ  

    (2) มีขนาดเพียงพอท่ีจะรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือไดอยางนอย 2 วัน พ้ืน ผนัง เพดาน 

เรียบ ทําความสะอาดงาย มีลักษณะโปรง ไมอับช้ืน มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดหองหรืออาคารเพ่ือ

สะดวกตอการปฏิบัติงาน มีการปองกันสัตวและแมลงเขาไป และปดดวยกุญแจหรือดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไม

สามารถเขาไปได 

   (3) มีรางหรือทอระบายนํ้าเสียจากอาคารเช่ือมตอกับระบบบําบัดนํ้าเสีย มีลานลาง

รถเข็นใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือและลานน้ันตองมีทอหรือรางรวบรวมนํ้าเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบ

บําบัดนํ้าเสีย 

   (4) มีขอความเปนคําเตือน เห็นไดชัดวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไวหนาหอง หรือ

หนาอาคาร 

   (5) ในกรณีเก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเช้ือไวเกินกวา 7 วัน ตองควบคุมอุณหภูมิในท่ี

พักรวมมูลฝอยติดเช้ือใหนอยกวาหรือเทากับ 10 องศาเซลเซียส  

 3. การกําจัด เปนการทําลายเช้ือโรคท่ีมีอยูในมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือปองกันอันตรายหรือ

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม ซ่ึงข้ันตอนในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือประกอบดวย 2 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

 1) การทําลายเช้ือโรค เปนการทําลายเช้ือโรคท่ีมีอยูในมูลฝอยติดเช้ือดวยวิธีมาตรฐาน

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ในกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 โดยปจจุบันมี

เทคโนโลยีการกําจัดท่ีใชงานในประเทศไทยเพียง 2 วิธี คือ 

 (1) การเผาในเตาเผา ตองมีหองเผามูลฝอยติดเช้ือ 2 หองเผา คือ หองเผามูลฝอย  

ติดเช้ือตองมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 760 องศาเซลเซียส และหองเผาควันและกาซพิษตองมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 

1,000 องศาเซลเซียส  
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 (2) การทําลายเช้ือดวยไอนํ้า ตองควบคุมความดัน อุณหภูมิ และระยะเวลาให

เหมาะสมตอการทําลายเช้ือโรค และตองมีการทดสอบมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเช้ือ    

บะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส 

 2) การกําจัดข้ันสุดทาย เปนการนํามูลฝอยติดเช้ือท่ีผานการทําลายแลว ไปกําจัดดวย

วิธีการท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เชน การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ตอไป โดยรูปแบบ

การดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลมี 2 รูปแบบ ดังน้ี  

 (1) กรณีท่ีโรงพยาบาลดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือเอง ตองดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือใหถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด

มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545  

1.2 ไดรับความเห็นชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือจากราชการสวนทองถ่ินท่ี

เปนท่ีต้ังของโรงพยาบาล 

 1.3 กรณีท่ีโรงพยาบาลกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยวิธีน่ึงฆาเช้ือดวยไอนํ้า ตอง

รายงานผลการวิเคราะหเช้ือแบคทีเรียใหภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

 (2) กรณีโรงพยาบาลการสงใหหนวยงานอ่ืนนําไปกําจัดนอกโรงพยาบาล ไดแก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเอกชน จะตองควบคุมกํากับ ดังน้ี 

 1.1 กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีรับเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือดําเนินการ

ใหถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545  

1.2 ผูรับเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือตองไดรับอนุญาตจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนท่ีต้ังของโรงพยาบาล 

1.3 ผูปฏิบัติงานเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือไดรับการอบรมตามหลักสูตร

ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักสูตรการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเช้ือหรืออันตรายท่ี

อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ และผูปฏิบัติงานตองสวมชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน  

 1.4 มีมาตรการติดตามตรวจสอบการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ โดยใชเอกสาร

ควบคุมกํากับการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ (Manifest System) 

 

3. การจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายในโรงพยาบาล 

 แนวทางในการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย ส่ิงสําคัญท่ีตองดําเนินการคือ การลดการเกิดของ

เสียท่ีแหลงกําเนิด ดวยหลักการ 3Rs : (Reduce, Reuse and Recycle) หรือทําใหของเสียเหลือนอยท่ีสุด 

โดยตองอาศัยความรวมมือจากบุคลาการทางการแพทย และเจาหนาท่ีทุกคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงพยาบาล 
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บุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลควรไดรับการฝกอบรม เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษ

หรืออันตราย เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และยังสามารถชวยใหแยกมูลฝอยท่ี

เปนพิษหรืออันตรายไดอยางถูกตอง ตามประเภท และลักษณะการเกิด 

  

1. การคัดแยกและเก็บรวบรวม 

 มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายในโรงพยาบาล ท่ีเกิดข้ึนสามารถแยกตามประเภทของ

แหลงกําเนิด ดังน้ี 

  1) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายท่ีมีแหลงกําเนิดจากทางการแพทย เชน หออภิบาล

ผูปวยหนัก หองผาตัด หอพักผูปวย หองทําแผล หองปฏิบัติการและอ่ืนๆ มูลฝอยท่ีเกิดจากแหลงดังกลาว

ประกอบดวย  

   (1) ยาและภาชนะบรรจุยา เชน ยารักษามะเร็ง ยาท่ีเปนพิษตอเซลล ยาปฏิชีวนะ   

ยาควบคุมพิเศษ และยาท่ีเปนสารเสพติด นอกจากน้ียังรวมไปถึงภาชนะบรรจุยาท้ังหมด 

    1.1 ยาท่ีหมดอายุและเส่ือมคุณภาพ รวบรวมใสภาชนะบรรจุเดิม ติดตอสงคืน

ผูแทนจําหนายหรือบริษัทผูผลิต 

    1.2 ยาและภาชนะบรรจุท่ีไมสามารถสงคืนผูแทนจําหนายหรือบริษัทผูผลิตได 

เชน ยาท่ีปนเปอน ถูกท้ิง เน่ืองจากไมตองการใชแลว ใหรวบรวมใสภาชนะบรรจุท่ีแข็งแรงทนทาน มิดชิด     

ไมร่ัวไหล 

   (2) เคร่ืองมือแพทยท่ีมีปริมาณโลหะหนักเปนองคประกอบ เชน ปรอทวัดไข  

เคร่ืองวัดความดันโลหิตท่ีมีปรอท และอะมัลกัม เปนตน 

    2.1 ปรอทวัดไขท่ียังไมแตกใหเก็บใสกลองภาชนะบรรจุเดิม แลวเก็บรวบรวมใส

ภาชนะรองรับ 

    2.2 ปรอทวัดไขท่ีแตกหักใหเก็บใสถุงปดสนิท และมีขอความวา “อันตราย      

มีของเสียท่ีมีปรอทปนเปอน Mercury Waste”  

    2.3 ของเสียประเภทอะมัลกัมใหเก็บรวบรวมใสภาชนะท่ีมิดชิด และมีขอความ

วา “มูลฝอยอันตราย อะมัลกัม” 

   (3) ภาชนะบรรจุสารเคมี จากหองปฏิบัติการ และขวดบรรจุยาเคมีบําบัด ให

รวบรวมใสภาชนะรองรับท่ีแข็งแรง ทนทาน และมีความมิดชิด 

   (4) กากกัมมันตรังสีท่ีใชในการแพทย เชน วัสดุกําบังรังสี ถุงมือยาง เรซิน ชุดกรอง

อากาศ แผนฟลมเอกซเรย เปนมูลฝอยท่ีตองจัดการและกําจัดโดยเฉพาะ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
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คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ หนวยงานผูใชสารกัมมันตรังสี มีหนาท่ีในการคัดแยก เก็บรวบรวม 

หรือนําสงกากกัมมันตรังสีไปยังศูนยจัดการกากกัมมันตรังสี 

  2) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายท่ัวไป มีแหลงกําเนิดจากทุกสวนในโรงพยาบาล เชน

อาคารสํานักงาน และบานพักเจาหนาท่ี เปนตน มูลฝอยท่ีเกิดจากแหลงดังกลาวประกอบดวย ซากแบตเตอร่ี 

ถานไฟฉาย ถานกระดุม หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไฟชนิดอ่ืนๆ กระปองสเปรย ตลับหมึกพิมพ และขวด

นํ้ายาลางหองนํ้า เปนตน ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมมูลฝอยดังกลาวตองปฏิบัติ ดังน้ี 

   (1)  ตองบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด และเหมาะสมตามประเภทของมูลฝอย เพ่ือ

ปองกันการแตกการร่ัวไหลระหวางการเก็บรวบรวมและขนสง 

   (2)  มูลฝอยประเภทหลอดไฟทุกชนิด ตองบรรจุในกลองหรือภาชนะท่ีมิดชิด เพ่ือ

ปองกันหลอดไฟแตกโดยไมใหมีสวนลํ้าออกนอกภาชนะ 

   (3) ภาชนะบรรจุมูลฝอย ตองมีขอความวา “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย” ตองมี

ขนาดและสีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

 2. การเคลื่อนยาย 

เน่ืองจากโรงพยาบาลมีแหลงกําเนิดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายหลายจุด จึงตองมีการเคล่ือนยาย  มูลฝอย

มารวบรวมไวยังจุดท่ีพักรวมมูลฝอย เพ่ือรอการขนสงไปกําจัด 

  1) ผูปฏิบัติงานเคล่ือนยายมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติ

ดังน้ี 

   (1) ตองเปนผูมีความรูหรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษ

หรืออันตราย 

   (2)  ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับ    

การปฏิบัติงาน ไดแก ถุงมือยางหนา ผายางกันเปอน ผาปดปากปดจมูก รองเทาพ้ืนยางหุมแข็ง รวมถึงอุปกรณ

ปองกันตนเองอ่ืน  ๆท่ีจําเปนทุกคร้ัง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

  2) ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย ควรมีลักษณะ ดังน้ี 

   (1)  ตองเปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะท่ีแยกจากอาคารอ่ืนๆ มีความม่ันคง

แข็งแรงสะดวกตอการนํามูลฝอยมารวบรวม พ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดงาย มีการปองกันแดดและฝน 

สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

   (2) มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
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   (3) มีระบบปองกันอัคคีภัย และอุปกรณดับเพลิงเพ่ือระงับเหตุฉุกเฉิน มีการ

บํารุงรักษาใหใชงานไดเสมอ รวมท้ังจัดใหมีตูยาพรอมเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนท่ีพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 

   (4)  มีขอความท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเปนพิษ

หรืออันตราย” ไวท่ีหนาหองหรืออาคาร 

 

 3. การกําจัด  

 สามารถจําแนกรูปแบบการนํามูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายของโรงพยาบาลไปกําจัดได 3 

รูปแบบดังน้ี 

  1) ประสานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มารับและนําไปกําจัดใหถูกตองตาม         

หลักวิชาการ และตามบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีระบุในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

  2) ประสานสงกําจัดรวมกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ โดยนํามาเก็บรวบรวมไวท่ีโรงพยาบาล

ใดโรงพยาบาลหน่ึง แลวติดตอบริษัทเอกชนเขามารับมูลฝอยไปกําจัด 

  3) ประสานกับบริษัทเอกชนโดยตรง ใหดําเนินการเก็บขนและกําจัดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ โดยจะตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไขในการดําเนินการ ดังน้ี 
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   (1) ผูรับเก็บขนและกําจัด ตองไดรับการข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 (เลขทะเบียนโรงงานประเภท 101 105 และ106) ท่ีสามารถนําไปกําจัดได 

   (2) ผูรับเก็บขนตองไดรับอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนท่ีต้ังของ

โรงพยาบาลและผูกําจัดตองไดรับอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนท่ีต้ังของสถานท่ีกําจัด 

   (3)  ผูปฏิบัติงานเก็บขนและกําจัด ตองสวมชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูขับข่ีและผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ถุงมือยางหนา ผายางกันเปอน ผาปดปากปด

จมูก รองเทาพ้ืนยางหุมแข็ง รวมถึงอุปกรณปองกันตนเองอ่ืนๆ พรอมเอกสารแสดงข้ันตอนการดําเนินการ

แกไขปญหาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

   (4)  ผูรับเก็บขนและกําจัดตองไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ขอกําหนดสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน กักเก็บของเสียอันตรายกอนขนสงไปกําจัด เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบการขนสงของเสีย

อันตรายได ในการขนสงของเสียอันตรายตองมีระบบควบคุมการขนสง (Manifest System) ซ่ึงมีเอกสาร

กํากับการขนสงของเสียอันตรายแสดงการขนสงและกําจัดของเสียอันตรายอยางถูกตองตามกฎหมายซ่ึงจะ

แสดงขอมูลปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนต้ังแตแหลงกําเนิดจนถึงการบําบัด รวมท้ังขอมูลผูกอกําเนิดของเสีย

อันตรายผูขนสงและผูประกอบการสถานเก็บกักบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย โดยแสดงข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ดังตอไป 

    1.1 ตองมีการช่ังนํ้าหนักของเสียอันตรายแตละประเภท และมีการจดบันทึก

นํ้าหนัก โดยกรอกใบกํากับการขนสงในสวนของผูกอกําเนิดของเสียอันตราย และลงนามอยางครบถวนทุกฉบับ 

    1.2 มอบใบกํากับการขนสงใหผูขนสงตรวจสอบความถูกตองและลงนามรับของ

เสียอันตรายทุกฉบับ โดยผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตองเก็บรักษาใบกํากับการขนสงฉบับท่ี 2 ไวกับตนเอง

อยางนอย 3 ป 

    1.3 สงใบกํากับการขนสงฉบับท่ี 3 ใหกับหนวยงานกํากับดูแลภายใน 15 วันนับ

จากวันท่ีลงนามและเร่ิมขนสงของเสียอันตราย 

    1.4 ตรวจความเรียบรอยของการบรรทุกของเสียกอนออกจากสถานท่ีกักเก็บ 

เชน ถารถขนสงเปนกระบะเปดใหใชผาใบปดคลุมใหเรียบรอย 

    1.5 เม่ือผูประกอบการสถานท่ีเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย

ตรวจสอบความถูกตองพรอมลงนามเรียบรอยแลว ใหผูประกอบการคืนใบกํากับการขนสง ฉบับท่ี 6 ใหแกผู

กอกําเนิดของเสียอันตราย และสงใบกํากับการขนสง ฉบับท่ี 1 (ตนฉบับ) ใหหนวยงานกํากับดูแลภายใน 15 

วันนับจากวันท่ีลงนามรับของเสียอันตราย 
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   (5)  วิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายอยางถูกตองประกอบดวยวิธีตาง  ๆ

ดังน้ี 

    5.1 การรีไซเคิล (Recycle) เปนการนํามูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายบาง

ประเภทท่ีสามารถ รีไซเคิลวัสดุมาใชในกระบวนการผลิตได เชน แบตเตอร่ีรถยนต หลอดฟลูออเรสเซนต 

และอะมัลกัม เปนตน 

    5.2 การฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) 

     1. การปรับเสถียรภาพของเสียอันตราย (Stabilization) เปนข้ันตอนแรก

ในการจัดการของเสียดวยวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย โดยการผสมของเสียอันตรายดวยสารเคมีตางๆ เพ่ือ

ทําลายฤทธ์ิ แลวจึงนําไปฝงกลบอยางปลอดภัย โดยไมตองทําใหของเสียดังกลาวมีการแข็งตัวเปนกอนกอน 

วิธีการน้ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดของเสียประเภทของแข็งหรือตะกอนท่ีมีโลหะหนักปนเปอนอยู สวนการทํา

เปนกอนแข็ง (Solidification) เปนกระบวนการในการทําลายฤทธ์ิ หรือลดความเปนพิษของของเสียอันตราย 

โดยทําใหของเสียอันตรายน้ันเปล่ียนรูปทางเคมี เพ่ือใหมีคุณสมบัติเปนสารเฉ่ือย (Inert Substance) มากข้ึน 

     2. การฝงกลบอยางปลอดภัย ของเสียอันตรายท่ีผานการปรับเสถียรและ

การทําเปนกอนแข็งจะถูกขนสงดวยรถขนสงแบบ Dump Truck มาฝงกลบยังหลุมฝงกลบอยางปลอดภัย 

    5.3 การเผาดวยเตาเผา การใชเตาเผากําจัดของเสียอันตรายแบงเปน  

2 ประเภท ดังน้ี 

    1. การใชเตาเผา โดยใชเปนเช้ือเพลิงรวมในเตาเผาปูนซีเมนต 

    2. การเผาดวยเตาเผาของเสียอันตรายท่ีอุณหภูมิ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส 
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R: Restroom การพัฒนาสวมมาตรฐาน 

       สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 

 

  โรงพยาบาลเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชน ท้ังประชาชนท่ีปวยเปนโรคติดตอ

และโรคไมติดตอ และประชาชนท่ีมีสุขภาพดี หากโรงพยาบาลไมมีการจัดการควบคุมดูแลดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานเพียงพอ ก็จะทําใหโรงพยาบาลกลายสภาพเปนแหลงแพรกระจายโรคไปสูประชาชน

และผูเขามารับบริการได  

  หองสวม  โดยเฉพาะท่ีอาคารผูปวยนอก เปนสถานท่ีหน่ึงในโรงพยาบาลท่ีมีประชาชนท้ังท่ีเปนผูปวย 

และญาติผูปวยมาใชบริการในแตละวันจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลเพ่ือไมใหสวม

กลายเปนแหลงแพรกระจายโรคไปสูประชาชนและผูเขามารับบริการ ท้ังน้ีตองมีการจัดการใหไดมาตรฐานท้ัง

เร่ืองความสะอาด เพียงพอ และความปลอดภัย  ดังน้ี 

1.  สะอาด  (Healthy)หมายถึง  สวมจะตองไดรับการดําเนินการใหถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitation  

Conditions)  เชน  หองสวมและสุขภัณฑท้ังหมดจะตองสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  มีวัสดุอุปกรณส่ิงอํานวย

ความสะดวกไวบริหาร  เชน  นํ้าสะอาด  สบูลางมือ  กระดาษชําระเพียงพอ  การเก็บกักหรือบําบัดส่ิงปฏิกูล

ถูกตองและมีสภาพแวดลอมสวยงาม  ซ่ึงจะสงผลดีตอท้ังทางรางกายและจิตใจของผูใชบริการ 

 2.  เพียงพอ  (Accessibility)หมายถึง  ตองมีสวมใหเพียงพอแกความตองการของผูใชรวมถึงผู

พิการ  ผูสูงวัย  หญิงมีครรภ  และสวมตองพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 

 3.  ปลอดภัย  (Safety)หมายถึง  ผูใชบริการจะตองปลอดภัยขณะใชสวม  เชน  สถานท่ีต้ังสวมไม

เปล่ียว  หองสวมแยกเพศชาย – หญิง 

 
ความสะอาด  (Healthy:H) 
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1.   พ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  ท่ีกดโถสวม  โถปสสาวะ ท่ีกดโถปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

อยูในสภาพดีใชงานได  

ความสะอาดในท่ีน้ี  หมายถึง  ไมมีฝุน  หยากไย  ไมมีคราบสกปรก  ใหสังเกตบริเวณซอกมุม  คอ

หาน  ภายใน  ภายนอกโถสวมและโถปสสาวะดวย 

2.   นํ้าใชสะอาด  เพียงพอ  และไมมีลูกนํ้ายุง  ภาชนะเก็บกักนํ้า  ขันตักนํ้า  สะอาด  อยูในสภาพดี  

ใชงานได 

นํ้าสะอาด  หมายถึง  นํ้าใส  ไมมีตะกอน  (มองดูดวยตา)  ไมมีลูกนํ้ายุง  หมายถึง  ไมมีลูกนํ้ายุง

ในภาชนะเก็บกักนํ้า  และรวมถึงในภาชนะใสไมดอกไมประดับท่ีต้ังอยูในหองสวมและบริเวณโดยรอบหองสวม

ดวย 

3.   กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ (อาจจําหนายหรือบริการฟรี)   

หรือสายฉีดนํ้าชําระท่ีสะอาด  อยูในสภาพดี  ใชงานได 

1) กรณีมีกระดาษชําระ  กระดาษชําระตองอยูในภาชนะท่ีเตรียมไว  หรือท่ีแขวนโดยเฉพาะ 

2) กรณีมีนํ้าประปาเปดไดตลอดเวลาตองมีสายฉีดนํ้าชําระ 

3) กรณีสถานท่ีท่ีไมมีนํ้าประปาหรือมีนํ้าประปาเปดไดบางบางเวลา  หรือขาดแคลนนํ้า   

ใหพิจารณา  นํ้าภาชนะเก็บกักนํ้า  ขันตักนํ้าสะอาด  สามารถใชนํ้าดังกลาวทําความสะอาดรางกายได   

4.   อางลางมือ  กอกนํ้า  กระจก  สะอาด  ไมมีคราบสกปรก  อยูในสภาพดีและใชงานได 

5.   สบูลางมือ  พรอมใหใช  ตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ  โดยสบูลางมือควรอยูในภาชนะใสสบู

โดยเฉพาะ  ถาเปนสบูเหลว  ท่ีกดสบูตองใชงานได 

6.   ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด  มีฝาปด  อยูในสภาพดี  ไมร่ัวซึม  ต้ังอยูในบริเวณอางลางมือหรือ

บริเวณใกลเคียง 

7.   มีการระบายอากาศดี  และ  ไมมีกล่ินเหม็น 

      การระบายอากาศดี  หมายถึง มีชองระบายอากาศ  ไมนอยกวารอยละ  10  ของพ้ืนท่ีหอง  หรือ

มีเคร่ืองระบายอากาศ 

       ไมมีกล่ินเหม็น  หมายถึง ไมมีกล่ินของอุจจาระและปสสาวะ  และตองไมมีกล่ินเหม็นขณะราด

นํ้า  หรือกดชักโครก  ซ่ึงเปนกล่ินจากทอ  หรือบอเกรอะท่ีไหลยอนข้ึนมา  โดยปกติสวมท่ีมีการติดต้ังทอ

ระบายอากาศจากฐานต้ังสวมและบอเกรอะจะไมมีปญหาน้ี 

8.   สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูลและถังเก็บกักไมร่ัว  แตก  หรือชํารุด 

     ไมพบรอยแตกราวของทอ  ถังเก็บกัก และฝาปดบอเก็บกักส่ิงปฏิกูล 

9.   จัดใหมีการทําความสะอาด  และระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจํา 

      จัดระบบใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน  ควรทําความสะอาดอยาง

นอยวันละ  2  คร้ัง และจัดระบบใหมีเจาหนาท่ีควบคุมตรวจตราเพ่ือใหการทําความสะอาดหองสวมสะอาดนา

ใชอยูเสมอ 
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ความเพียงพอ  (Accessibility:A) 

10. จัดใหมีสวมน่ังราบสําหรับผูพิการ  ผูสูงวัย หญิงต้ังครรภ และประชาชนท่ัวไปอยางนอยหน่ึงท่ี 

โดยมีลักษณะดังน้ี  

  1) มีพ้ืนท่ีวางภายในหองสวม เพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับได ซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 150 เซนติเมตร 

  2) หองสวมตองมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถามีพ้ืนตางระดับตองมีลักษณะเปนทางลาด 

และวัสดุปูพ้ืนตองไมล่ืน 

  3) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายนํ้าท้ิง เพ่ือใหไมมีนํ้าขังบนพ้ืน 

  4) มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ไดแก 

     - ประตูของหองสวม เปนแบบบานเปดออกสูภายนอก หรือเปนแบบบานเล่ือน สามารถ

เปดปดไดงาย ชองประตูมีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตอง

ไมเกิน 2 เซนติเมตร และใหขอบท้ัง สองขางมีความลาดเอียงไมเกิน 45 องศา โดยประตูหนาหองสวมตองมี

สัญลักษณรูปผูพิการติดไว 

 - มีโถสวมชนิดน่ังราบ มีพนักพิงหลังท่ีใหผูพิการหรือผูทุพพลภาพ และคนชราท่ีไม

สามารถทรงตัวไดเอง ใชพิงได 

      - ตองมีราวจับเพ่ือชวยในการพยุงตัว  

      - อางลางมือมีความสูงจากพ้ืนถึงขอบบนของอางไมนอยกวา 75 เซนติเมตร แตไมเกิน 80 

เซนติเมตร ขอบอางหางจากผนังไมนอยกวา 45 เซนติเมตร และมีพ้ืนท่ีวางใตอางเพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถสอด

เขาได 

      - กอกนํ้าท่ีใชบริเวณอางลางมือ ควรเปนชนิดกานโยก หรือกานกด หรือกานหมุน หรือ

ระบบอัตโนมัติ 

      -  มีระเสียงสัญญาณแจงเหตุในกรณีฉุกเฉินท่ีสามารถใชงานไดสะดวก 

 11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 
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หองสวมและอุปกรณในหองสวมทุกอยางพรอมใชงานกรณีท่ีชํารุด  และอยูระหวางซอมแซมใหติด

ปายบอกวาชํารุดอยูระหวางซอมแซม 

 

 
ความปลอดภัย  (Safety:S) 

12. บริเวณท่ีต้ังสวมตองไมอยูในท่ีลับตา หรือในท่ีเปล่ียว 

13. กรณีท่ีมีหองสวมต้ังแต  2  หองข้ึนไป ใหแยกเปนหองสวมสําหรับชาย  หญิง  โดยมีปายหรือ

สัญลักษณท่ีชัดเจน 

14. ประตู  ท่ีจับเปด – ปด  และท่ีล็อคดานใน  สะอาด  อยูในสภาพดี  ใชงานได 

15. พ้ืนหองสวมแหง 

16. แสงสวางเพียงพอ  สามารถมองเห็นไดท่ัวบริเวณ 

     ควรมีความเขมของแสงอยางนอย  100 ลักซ  หรืออาจใชวิธีงาย  ๆ คือ  ในคนสายตาปกติ

สามารถ  มองเห็นลายมือท่ีอยูหางจากตาประมาณ  1  ฟุตไดชัด  แสดงวาแสงสวางเพียงพอ 
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E: ENERGY การจัดการดานพลังงาน 

 การจัดการดานพลังงานในโรงพยาบาล คือ การบริหารการใชทรัพยากรประเภทพลังงานภายใน

โรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีโรงพยาบาลต้ังเอาไว โดยใชมาตรการประหยัดใช

มาตรการการลดใช หรือใชพลังงานทดแทนอ่ืน  ๆซ่ึงมาตรการเหลาน้ีมักจะนิยมใชคําวา “การอนุรักษพลังงาน” 

การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล เชน การประหยัดไฟฟา การประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือมีการใช

พลังงานทดแทนจากชีวภาพหรือชีวมวล เชนการผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) จากเศษอาหาร เศษผักผลไม หรือ

มูลฝอยอินทรียอ่ืนๆ ซ่ึงนอกจากจะชวยในการประหยัดคาใชจายยังชวยลดปญหาส่ิงแวดลอมไดอีกดวย 

ประเภทของพลังงานในโรงพยาบาลเชน 

1. พลังงานไฟฟา 

2. พลังงานเช้ือเพลิง 

3. กาซหุงตม 

4. ความรอน 

5. นํ้า 

การดําเนินการดานการจัดการพลังงานหรือการอนุรักษพลังงาน 

1. ประกาศนโยบายการหรือมาตรการดานการจัดการหรือการอนุรักษพลังงาน โดยผูบริหารกําหนด

เปนนโยบายขององคกรและประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

2. กําหนดกลุมแกนนํา/ผูรับผิดชอบ/ผูนําในการลดการใชพลังงาน โดยเฉพาะผูบริหาร/หัวหนากลุม/

หัวหนาฝาย เพ่ือเปนแบบอยางในการลดการใชพลังงาน 

3. กําหนดแนวทาง/มาตรการลดการใชพลังงาน เพ่ือปลูกฝงพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานใหเปน

นวัตกรรม 

 4. รณรงค/สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และกระตุนจิตสํานึกรับผิดชอบใหบุคลากรตระหนักในการใช

พลังงานอยางประหยัดและคุมคา 

5. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาใหมีสภาพพรอมใชงาน เพ่ือใหสามารถใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและไดมาตรฐาน 

6. จัดกิจกรรมวันอนุรักษพลังงานหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

7. กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดตองมีการจัดเก็บขอมูลการใชพลังงานและรายงานตอผูบริหาร 

มาตรการการประหยัดพลังงาน 

1. มาตรการประหยัดไฟฟา 
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มาตรการท่ีเก่ียวของกับการใชไฟฟา เชน ลดระยะเวลาการใช ลดจํานวนการใช ใชอยางถูกวิธี 

บํารุงรักษาอุปกรณ และเปล่ียนอุปกรณท่ีใชไฟฟาเปนแบบประหยัดพลังงาน 

 

1.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง  

1) ปดไฟเม่ือไมใชงาน เชน ขณะท่ีไมมีคนอยู เวลาพักเท่ียงสรางใหเปนนิสัยในการดับไฟ ทุก

คร้ังท่ีออกจากหอง 

2) กําหนดผูรับผิดชอบในการเปด-ปดไฟ ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

3) ติดต้ังสวิตซกระตุกหรือติดต้ังไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟท้ังหองเพ่ือทํางาน จะประหยัด

ไฟลงไปไดมาก 

4) เปล่ียนมาใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน เชน ใชหลอดผอมประหยัดพลังงาน ใชหลอด

ตะเกียบแทนหลอดไส ฯลฯ 

  5) เปล่ียนหลอดไฟสองปายจากสปอตไลทเปนหลอด LED  

6) เปล่ียนมาใชบัลลาตสประหยัดไฟ โดยเปล่ียนบัลลาตสแกนเหล็กเปนบัลลาตส

อิเล็กทรอนิกสและใชคูกับหลอดผอมประหยัดไฟ จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดไฟไดอีก 

7) ใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพ่ือชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟ กระจาย

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหไมจําเปนตองใชหลอดไฟฟาวัตตสูงชวยประหยัดพลังงาน 

8) ทําความสะอาดหลอดไฟ เพราะจะชวยเพ่ิมแสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมากข้ึน ควรทํา

อยางนอย 4 คร้ังตอป 

9) ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากท่ีสุด เชน ติดต้ังกระจกหรือติดฟลมท่ีมีคุณสมบัติปองกัน

ความรอน แตยอมใหแสงผานเขาไดเปล่ียนกระเบ้ืองบางจุดเปนกระเบ้ืองแผนใส เพ่ือลดการใช

พลังงานเพ่ือแสงสวางภายในอาคาร 

10) ใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพ่ือการสะทอนแสงท่ีดีและทาภายในอาคาร

เพ่ือทําใหหองสวางไดมากกวา 

1.2 ระบบปรับอากาศ 

1) กําหนดเวลาเปด – ปด เคร่ืองปรับอากาศ และปดเคร่ืองปรับอากาศชวงเวลา พักเท่ียง

และกอนเลิกงาน 30 นาที 

2) ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีกําลังสบาย อุณหภูมิ

ท่ีเพ่ิมข้ึน 1 องศา ตองใชพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5-10  

3) ทําความสะอาดฟลเตอร (แผนกรองอากาศ) เดือนละ 1 คร้ัง ทําความสะอาด คอยลรอน 

ปละ 2 คร้ัง เพ่ือลดการเปลืองไฟในการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ 

4) ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวตามผนัง ฝาเพดาน ประตูชองแสง และปดประตูหองทุกคร้ังท่ี

เปดเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือลดการร่ัวไหลของอากาศเย็น 
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5) ใชมูล่ี ติดต้ัง Over Hang (อุปกรณบังแดดแนวนอน) เชนกันสาด เพ่ือปองกันแสงแดดสอง

กระทบตัวอาคาร 

6) บุฉนวนกันความรอนตามหลังคา และฝาผนัง เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานจากการถายเท

ความรอนเขาภายในอาคาร 7) ใชหองประชุมท่ีเหมาะสมกับจํานวนคน 

8) ไมติดต้ังหรือวางอุปกรณ ไฟฟาท่ีมีความรอนในหองท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ เชน กระติกนํ้า

รอน ไมโครเวฟ เปนตน 

 9) ลดการใชเคร่ืองปรับอากาศ โดยการประเมินความจําเปนในการใชและปรับปรุงระบบ

โดยติดต้ังพัดลมและระบบเติมอากาศแทน 

10) ติดต้ังอุปกรณทําความสะอาดนํ้าของทอ Condenser ท่ี Chiller แบบอัตโนมัติ 

11) ติดต้ังชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองทําความเย็น (Chiller) และเคร่ืองเปาลมเย็น 

(AHU) แบบอัตโนมัติ 

12) ทาสีท่ีผนังทึบของอาคารดวยสีขาว เพ่ือกันความรอนจากดวงอาทิตย 

13) ปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตน ใหความเย็นเทากับ

เคร่ืองปรับอากาศ 1 ตันหรือใหความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู 

1.3 ลิฟทรณรงคใชบันได แทนการข้ึนลิฟท ข้ึนลงช้ันเดียวหรือ สองช้ัน ไมจําเปนตองใชลิฟทเพราะ

การกดลิฟทแตละคร้ัง สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท 

1.4 คอมพิวเตอร 

  1) ปดคอมพิวเตอรเม่ือไมไดใชงานเกิน 1 ช่ัวโมง หากปดหนาจอทันทีเม่ือไมใชงาน สามารถ

ประหยัดไฟไดรอยละ 60  

2) ต้ังเวลาปดจอคอมพิวเตอรหรือติดต้ังระบบลดกระแสไฟฟาเขาเคร่ืองเม่ือพักการทํางาน 

โดยผูใชสามารถต้ังโปรแกรมใหจอมอนิเตอรปดโดยอัตโนมัติเม่ือไมไดสัมผัสคียบอรด หรือเมาสใน

ระยะเวลาหน่ึง สามารถประหยัดไฟไดรอยละ 35-40 

  3) ใชพร้ินทเตอรรวมกัน เพ่ือลดการใชไฟฟาจากการทํางานของพร้ินทเตอร 

4) ถอดปล๊ักหลังเลิกใชงาน 

1.5 อุปกรณ/ เครื่องใชไฟฟา 

1) เลือกซ้ือเครื่องใชไฟฟาท่ีไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกคร้ังกอน

ตัดสินใจซ้ือ หากมีอุปกรณไฟฟาเบอร5 ควรเลือกใชเบอร5  

2) ดูสัญลักษณ Energy Star กอนเลือกซ้ืออุปกรณสํานักงาน (เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร

เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา เคร่ืองถายเอกสาร ฯลฯ)ซ่ึงจะชวยประหยัดพลังงาน ลดการใช

พลังงานไฟฟา เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟาอัตโนมัต 

1.6 วิธีการลดการใชไฟฟาอื่นๆ 

1) ติดต้ังอุปกรณปรับระดับแรงดันไฟฟา (Voltage Regulator) ท่ีหมอแปลง/มอเตอรไฟฟา 

เพ่ือลดคาการสูญเสียในแกนเหล็ก (core losses)  
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2) ติดต้ังชุดควบคุมการสงจายไอนํ้า เพ่ือทําหนาท่ีเปด-ปดไอนํ้าใหไดอุณหภูมิตามความ

ตองการ และเหมาะสมกับการใชงาน 

3) การตากเส้ือผา ชุดผูปวย ผาปูท่ีนอน และอ่ืน  ๆดวยแสงแดด ชวยประหยัดไฟไดมากกวา 

 2.  มาตรการประหยัดน้ํามัน 

1) เลือกใชชนิดนํ้ามันเช้ือเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดรถยนต เคร่ืองยนตแบบเบนซิน ควรเลือกเติม

นํ้ามันเบนซินใหถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตามคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับรถแตละย่ีหอ 

 2) การขับรถยนต 

 - ไมออกรถกระชาก การออกรถกระชาก 10 คร้ัง สูญเสียนํ้ามันไปเปลา  ๆถึง 100 ซีซีนํ้ามัน

จํานวนน้ีรถสามารถว่ิงไดไกล 700 เมตร - ขับรถดวยความเร็วไมเกิน 70 – 90 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ท่ี 

2,000 - 2,500 รอบเคร่ืองยนตความเร็วระดับน้ีประหยัดนํ้ามันไดมากกวา 

 - ไมเรงเคร่ืองยนตตอนเกียรวาง (เบ้ิลเคร่ืองยนต) การกระทําดังกลาว 10 คร้ัง สูญเสียนํ้ามัน

ถึง 50 ซีซีปริมาณนํ้ามันขนาดน้ีรถว่ิงไปไดต้ัง 350 เมตร 

 - ดับเคร่ืองยนตทุกคร้ังเม่ือตองจอดรถนาน  ๆการจอดรถติดเคร่ืองท้ิงไว10 นาทีเสียนํ้ามัน 

200 ซีซี 

3) บํารุงรักษาเคร่ืองยนต 

 - ตรวจต้ังเคร่ืองยนตตามกําหนด ควรตรวจเช็คเคร่ืองยนตสมํ่าเสมอเชน ทําความสะอาด

ระบบไฟจุดระเบิด เปล่ียนหัวคอนเดนเซอรต้ังไฟแกออนใหพอดีจะชวยประหยัดนํ้ามันไดถึง 10% 

 - หม่ันเปล่ียนนํ้ามันเคร่ือง ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง ไสกรองอากาศตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

เพ่ือประหยัดนํ้ามัน 

 - ตรวจตราลมยางเปนประจํา เพราะยางท่ีออนเกินไปทําใหส้ินเปลืองนํ้ามันมากกวายางท่ีมี

ปริมาณลมยางตามมาตรฐานกําหนด 

 4) ใชการส่ือสารแทนการใชรถยนต เชน การติดตอทางโทรศัพทโทรสารไปรษณียอินเตอรเน็ท หรือ

ใชบริการสงเอกสาร แทนการเดินทางดวยตัวเอง เพ่ือประหยัดนํ้ามันประหยัดเวลา 

5) สงหนังสือหรือเดินทางใกลเดินหรือใชจักรยาน ไมจําเปนตองใชรถยนตทุกคร้ัง เปนการออกกําลัง

กายและประหยัดนํ้ามัน 

6) ใชระบบการใชรถรวมกัน หรือคารพูล (Car pool) ไปไหนมาไหนท่ีหมายเดียวกันทาง ผานหรือ

ใกลเคียงกัน ควรใชรถคันเดียวกัน 

7) บันทึกทะเบียนการใชรถยนตทุกคร้ังท่ีใช 

3. มาตรการประหยัดแกสหุงตม 
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 1) เปดไฟใหพอดีกับขนาดภาชนะหุงตม 

 2) ไมเปดแกสท้ิงไวโดยไมจําเปน 

 3) มีการตรวจสอบรอยร่ัวของแกสเปนประจําทุกวัน 

4. มาตรการดานพลังงานความรอน 

1) หุมฉนวนกันความรอนของทอสงไอนํ้า 

2) การนํานํ้ารอนท่ีเหลือใชจากอบน่ึงผากลับไปใชใหม 

3) เปล่ียนเช้ือเพลิงของเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า จากระบบนํ้ามันดีเซลเปนแกส LPG 4) เปล่ียนหัวเตาแกส

ฟูเปนหัวเตาประหยัดพลังงาน 

5. มาตรการประหยัดน้ํา 

1) ใชนํ้าอยางประหยัด หม่ันตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้า บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเพ่ือปองกันการ

ร่ัวซึมอยางสมํ่าเสมอ 

 2) ไมควรปลอยใหนํ้าไหลตลอดเวลาตอนลางมือ ลางอุปกรณ หรือลางรถ เพราะจะสูญนํ้าไปโดยเปลา

ประโยชนนาทีละหลาย  ๆลิตร 

3) ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดนํ้าตนไมแทนการฉีดนํ้าดวยสายยาง 

4) ตรวจสอบชักโครกวามีจุดร่ัวซึมหรือไม ใหลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักนํ้า แลวสังเกตดูท่ีคอ

หาน หากมีนํ้าสีลงมาโดยท่ีไมไดกดชักโครกแสดงวามีการร่ัวซึมควรรีบซอมแซม 

5) ใชอุปกรณประหยัดนํ้า เชน ชักโครกประหยัดนํ้า ฝกบัวประหยัดนํ้า กอกประหยัดนํ้า หัวฉีด

ประหยัดนํ้า เปนตน 

6) ติด Areator หรือ อุปกรณเติมอากาศท่ีหัวกอก เพ่ือชวยเพ่ิมอากาศใหแกนํ้าท่ีไหลออกจากหัวกอก 

ทําใหลดปริมาณการไหลของนํ้า ชวยประหยัดนํ้า 

 7) ติดต้ังระบบนํ้าใหสามารถใชประโยชนจากการเก็บและจายนํ้าตามแรงโนมถวงของโลก เพ่ือ

หลีกเล่ียงการใชพลังงานไปสูบและจายนํ้าภายในอาคาร 

 

พลังงานทดแทน 

พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน มีหลากหลายประเภท แตการประยุกตเพ่ือการใชงานยังไม

มาก ในท่ีน้ีกลาวถึงเฉพาะพลังงานทดแทนท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานบริการสาธารณสุข เชน 

 

 

1. พลังงานแสงอาทิตย 



 

 

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใชแลวเกิดข้ึนใหมไดตาม ธรรมชาติเปน

พลังงานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเปนพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง เซลลแสงอาทิตยจึงเปนส่ิงประดิษฐชนิด

หน่ึง ท่ีถูกนํามาใชผลิตไฟฟา เน่ืองจากสามารถเปล่ียนเซลลแสงอาทิตยใ

ใหญเซลลแสงอาทิตยทํามาจากสารก่ึงตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยให

เปนพลังงานไฟฟาไดสูงถึง 22 % การใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถจําแนกออกเปน 

พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และ

 

การใชประโยชนเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย

กิจกรรมท่ีนําเซลลแสงอาทิตยไปใชงานมากท่ีสุด ไดแก ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

รองลงมาเปนระบบผลิตไฟฟาเช่ือมตอกับระบบจําหนาย ระบบประจุแบตเตอร่ีดวยเซลลแสงอาทิตย

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบสูบนํ้า ตามลําดับ

การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในสถานบริการสาธารณสุข เปนการใชงานเพ่ือการทดลอง

และนํารอง เชน ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือการสองสวางสําหรับ

ตําบล ระบบสูบนํ้าดวยไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับ

เซลลแสงอาทิตยแบบประจุแบตเตอร่ี การผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยและการอบแหงดวยพลังงาน

แสงอาทิตย เปนตน 

2. พลังงานน้ํา 

วัฏจักรของนํ้า สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตองมีการกักเก็บนํ้าไวเพ่ือเปนการสะสมกําลัง 

ปจจุบันมีการนําพลังงานนํ้าไปหมุนกังหันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในโรงไฟฟาพลังนํ้าเพ่ือผลิตไฟฟา มีการ

กอสรางเข่ือนหรือฝายปดลํานํ้าท่ีมีระดับความสูงเปนพลังงานศักยและผันนํ้าเขาทอไปสูเคร่ือง

ใบพัดเพ่ือขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

3. พลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใชแลวเกิดข้ึนใหมไดตาม ธรรมชาติเปน

พลังงานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเปนพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง เซลลแสงอาทิตยจึงเปนส่ิงประดิษฐชนิด

หน่ึง ท่ีถูกนํามาใชผลิตไฟฟา เน่ืองจากสามารถเปล่ียนเซลลแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง สวน

ใหญเซลลแสงอาทิตยทํามาจากสารก่ึงตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยให

การใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถจําแนกออกเปน 2 รูปแบบคือการใช

พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และการใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตความรอน

การใชประโยชนเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ีนําเซลลแสงอาทิตยไปใชงานมากท่ีสุด ไดแก ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

รองลงมาเปนระบบผลิตไฟฟาเช่ือมตอกับระบบจําหนาย ระบบประจุแบตเตอร่ีดวยเซลลแสงอาทิตย

บบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบสูบนํ้า ตามลําดับ 

การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในสถานบริการสาธารณสุข เปนการใชงานเพ่ือการทดลอง

และนํารอง เชน ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือการสองสวางสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระบบสูบนํ้าดวยไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เซลลแสงอาทิตยแบบประจุแบตเตอร่ี การผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยและการอบแหงดวยพลังงาน

สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตองมีการกักเก็บนํ้าไวเพ่ือเปนการสะสมกําลัง 

ปจจุบันมีการนําพลังงานนํ้าไปหมุนกังหันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในโรงไฟฟาพลังนํ้าเพ่ือผลิตไฟฟา มีการ

กอสรางเข่ือนหรือฝายปดลํานํ้าท่ีมีระดับความสูงเปนพลังงานศักยและผันนํ้าเขาทอไปสูเคร่ือง
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พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใชแลวเกิดข้ึนใหมไดตาม ธรรมชาติเปน

พลังงานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเปนพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง เซลลแสงอาทิตยจึงเปนส่ิงประดิษฐชนิด

หเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง สวน

ใหญเซลลแสงอาทิตยทํามาจากสารก่ึงตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยให

รูปแบบคือการใช

การใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตความรอน 

 

กิจกรรมท่ีนําเซลลแสงอาทิตยไปใชงานมากท่ีสุด ไดแก ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

รองลงมาเปนระบบผลิตไฟฟาเช่ือมตอกับระบบจําหนาย ระบบประจุแบตเตอร่ีดวยเซลลแสงอาทิตย

การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในสถานบริการสาธารณสุข เปนการใชงานเพ่ือการทดลอง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การผลิตไฟฟาดวย

เซลลแสงอาทิตยแบบประจุแบตเตอร่ี การผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยและการอบแหงดวยพลังงาน

สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตองมีการกักเก็บนํ้าไวเพ่ือเปนการสะสมกําลัง 

ปจจุบันมีการนําพลังงานนํ้าไปหมุนกังหันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในโรงไฟฟาพลังนํ้าเพ่ือผลิตไฟฟา มีการ

กอสรางเข่ือนหรือฝายปดลํานํ้าท่ีมีระดับความสูงเปนพลังงานศักยและผันนํ้าเขาทอไปสูเคร่ืองกังหันนํ้า ผลักดัน



 

 

ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงเกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศ

และแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเร็วลมและกําลังลม เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

วา ลมเปนพลังงานรูปหน่ึงท่ีมีอยูในตัวเองเปนพลังงานท่ีสะอาดไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม และ

สามารถนํามาใชประโยชนไดกังหันลม คือ เคร่ืองจักรกลอยางหน่ึงท่ีสามารถรับพลังงานจลนจากการเคล่ือนท่ี

ของลมใหเปนพลังงานกลไดจากน้ันนําพลังงานกลมาใชประโยชนโดยตรง

หรือในปจจุบันใชผลิตเปนพลังงานไฟฟา การพัฒนากังหันลมเพ่ือใชประโยชนมีมาอยางตอเน่ืองถึงปจจุบัน โดย

การออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรูทางดานพลศาสตรของลมและหลักวิศวกรรมศาสตรในแขนงตาง  ๆ

เพ่ือใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุ

 

 

เทคโนโลยีกังหันลม 

1. กังหันลมเพ่ือสูบนํ้า (Wind Turbine for Pumping) 

เคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปน พลังงานกลเพ่ือใชในการชักหรือสูบนํ้าจากท่ีตํ่าข้ึนท่ีสูงเพ่ือใช

ในการเกษตร การทํานาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปจจุบัน

แบบระหัด และ แบบสูบชัก

2. กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟา 

เคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปน พลังงานกล จากน้ันนําพลังงานกลมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา 

ปจจุบันมีการนํามาใชงานท้ัง 

ใหญ (Large Wind Turbine) 

ในสถานบริการสาธารณสุข มีการใชประโยชนจากกังหันลมในการสูบนํ้าจากบอนํ้า บอ

นํ้าบาดาล หรือแมนํ้าลําคลอง เพ่ือใชในการอุปโภค และมีการใชกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟาบรรจุ

แบตเตอร่ี เพ่ือเปนไฟสองสวาง ไฟจราจร เปนตน

3. พลังงานชีวมวล 

 

ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงเกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศ

และแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเร็วลมและกําลังลม เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

นรูปหน่ึงท่ีมีอยูในตัวเองเปนพลังงานท่ีสะอาดไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม และ

สามารถนํามาใชประโยชนไดกังหันลม คือ เคร่ืองจักรกลอยางหน่ึงท่ีสามารถรับพลังงานจลนจากการเคล่ือนท่ี

ของลมใหเปนพลังงานกลไดจากน้ันนําพลังงานกลมาใชประโยชนโดยตรง  เชนการบดสี

หรือในปจจุบันใชผลิตเปนพลังงานไฟฟา การพัฒนากังหันลมเพ่ือใชประโยชนมีมาอยางตอเน่ืองถึงปจจุบัน โดย

การออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรูทางดานพลศาสตรของลมและหลักวิศวกรรมศาสตรในแขนงตาง  ๆ

เพ่ือใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด 

Wind Turbine for Pumping) เปนกังหันลมท่ีรับพลังงานจลนจากการ

เคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปน พลังงานกลเพ่ือใชในการชักหรือสูบนํ้าจากท่ีตํ่าข้ึนท่ีสูงเพ่ือใช

ในการเกษตร การทํานาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปจจุบันมีใชอยูดวยกัน 

แบบระหัด และ แบบสูบชัก 

กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟา (Wind Turbine for Electric) เปนกังหันลมท่ีรับพลังงานจลนจากการ

เคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปน พลังงานกล จากน้ันนําพลังงานกลมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา 

ปจจุบันมีการนํามาใชงานท้ัง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) 

Large Wind Turbine)  

ในสถานบริการสาธารณสุข มีการใชประโยชนจากกังหันลมในการสูบนํ้าจากบอนํ้า บอ

นํ้าบาดาล หรือแมนํ้าลําคลอง เพ่ือใชในการอุปโภค และมีการใชกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟาบรรจุ

นไฟสองสวาง ไฟจราจร เปนตน 
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ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงเกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศ

และแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเร็วลมและกําลังลม เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

นรูปหน่ึงท่ีมีอยูในตัวเองเปนพลังงานท่ีสะอาดไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม และ

สามารถนํามาใชประโยชนไดกังหันลม คือ เคร่ืองจักรกลอยางหน่ึงท่ีสามารถรับพลังงานจลนจากการเคล่ือนท่ี

เชนการบดสีเมล็ดพืช การสูบนํ้า 

หรือในปจจุบันใชผลิตเปนพลังงานไฟฟา การพัฒนากังหันลมเพ่ือใชประโยชนมีมาอยางตอเน่ืองถึงปจจุบัน โดย

การออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรูทางดานพลศาสตรของลมและหลักวิศวกรรมศาสตรในแขนงตาง  ๆ

 

เปนกังหันลมท่ีรับพลังงานจลนจากการ

เคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปน พลังงานกลเพ่ือใชในการชักหรือสูบนํ้าจากท่ีตํ่าข้ึนท่ีสูงเพ่ือใช

มีใชอยูดวยกัน 2 แบบ คือ 

เปนกังหันลมท่ีรับพลังงานจลนจากการ

เคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนใหเปน พลังงานกล จากน้ันนําพลังงานกลมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา 

Small Wind Turbine) และ กังหันลมขนาด

ในสถานบริการสาธารณสุข มีการใชประโยชนจากกังหันลมในการสูบนํ้าจากบอนํ้า บอ

นํ้าบาดาล หรือแมนํ้าลําคลอง เพ่ือใชในการอุปโภค และมีการใชกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟาบรรจุ
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เช้ือเพลิงท่ีมาจากชีวะหรือส่ิงมีชีวิต เชน ไมฟน แกลบ กากออย เศษไมเศษหญา เศษเหลือท้ิงจาก

การเกษตรเม่ือนํามาเผาจะใหความรอนไดและความรอนน้ีสามารถนําไปปนไฟ นอกจากน้ียังรวมถึงมูลสัตวและ

ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เชนเปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระปอง หรือนํ้าเสียจาก

โรงงานแปงมันท่ีเอามาหมักและผลิตเปนกาซชีวภาพ 

เตาแกสชีวมวลเปนเตาท่ีจัดสรางข้ึนเพ่ือใชสําหรับการหุงตมอาหารในครัวเรือนโดยใชเศษไมและเศษ

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเช้ือเพลิง โดยมีหลักการทํางานแบบการผลิตแกสเช้ือเพลิงจากชีวมวล 

(Gasifier) แบบอากาศไหลข้ึน (Updraf Gasifier) เปนการเผาไหมเช้ือเพลิงในท่ีท่ีจํากัดปริมาณอากาศใหเกิด

ความรอนบางสวน แลวไปเรงปฏิกริยาตอเน่ืองอ่ืนๆ เพ่ือเปล่ียนเช้ือเพลิงแข็งใหกลายเปน แกสเช้ือเพลิง ท่ี

สามารถติดไฟได ไดแกกาซคารบอนมอนอกไซด(CO) ไฮโดรเจน (H2 ) และมีเทน (CH4 ) เปนตน 

4. พลังงานกาชชีวภาพ 

 

กาซชีวภาพ เกิดข้ึนจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจน (anaerobic process) 

โดยท่ีกาซชีวภาพจะมีกาซมีเทน (CH4 ) เปนองคประกอบหลักอยูประมาณ 50–80% นอกจากน้ัน เปนกาซ

คารบอนไดออกไซด(CO2 ) และมีกาซ H 2 S, N 2 , H 2 อีกเล็กนอย ดังน้ันจึงสามารถนํามาใชเปนพลังงาน

ทดแทนไดการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนโดยตรงและงายท่ีสุด คือ การนําไปเผาใหความรอนในการผลิต ไอ

นํ้า นอกจากน้ียังสามารถนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา (กาซมีเทน มีคาความรอน 39.4 เมกะจูล/ลบ.ม. 

สามารถใชทดแทนนํ้ามันเตาได0.67 ลิตร ซ่ึงเทียบเทาพลังงานไฟฟา 9.7 kWh) และขับเคล่ือนเคร่ืองจักรกล

แตจะยุงยากและมีประสิทธิภาพตํ่ากวา 

ในสถานบริการสาธารณสุข มีขยะอินทรียอันเกิดจากการปรุงประกอบอาหารใหกับผูปวยและ

เจาหนาท่ีเปนจํานวนมาก จึงมีการพัฒนาระบบผลิตกาซชีวภาพท่ีเหมาะสมกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน และมีการ

นํากาซชีวภาพไปใชประโยชนแทนกาซหุงตม โดยอุปกรณ ท่ีใชมีหลากหลายแบบท้ังแบบถังพลาสติก แบบถัง

โลหะ หรือแบบบอซีเมนตท่ีใชผายางพลาสติกเก็บแก็ส เปนตน โดยมีวิธีการดําเนินการอยางงาย ท่ีสามารถ

นําไปประยุกตใชดังน้ี 

 

การทําบอหมักแกสชีวภาพ 

วัสดุอุปกรณ 
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- ผายางพลาสติกอยางหนา กวาง 4 ม. ยาว 8 ม. 2 แผน 

- ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง อยางนอย 4 น้ิว ยาว 80 ซม. 2 ทอน 

- ยางในรถจักรยาน ตัดเปนเสน กวาง 1 น้ิว ยาวประมาณ 1 เมตร 2 เสนใชรัดปากทอ 

- กาวในการติดพลาสติก 1 กระปอง - ทอปูน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8 ม. จํานวน 2 ทอ 

- ปูน 1 กระสอบ 

- หินและทราย อยางละคร่ึงคิว 

 - ทอและขอตอทอ PVC 4 หุน พรอมกาวติดทอ อยางละ 1 อัน 

ข้ันตอนการทํา 

1. ขุดบอ ขนาดความกวาง 1 ม. ยาว 7 ม. ลึก 0.5 ม. 

2. หาผายางรองพ้ืน หรือวัสดุท่ีจะปองกันไมใหผายางพลาสติกท่ีใชทําบอหมักแกสชีวภาพฉีกขาด 

3. ผายางพลาสติกท้ัง 2 แผน ติดประกบกันในดานยาว โดยใชกาวท่ีเตรียมไว 

4. ดานกวางใหพับเปนจีบติดกับทอ PVC และใชยางในรถท่ีเตรียมไวรัดใหแนนใหทอ PVC โผล

ประมาณ 40 ซ.ม. 

5. เจาะรูผายางตรงกลางสวนบนของบอหมักแกส แลวใชขอตอ PVC 4 หุนฝงเปนทอสงแกส (ติดดวย

กาวยางท่ีเตรียมไว) 

6. ดําเนินการจัดตามรูป 

7. เติมนํ้าผสมมูลสัตว เชน มูลวัว มูลควาย มูลหมู เปนตน ในสัดสวน 1 ตอ 1 (ปริมาณมูลสัตว2 ลบ.

ม. และนํ้า 2 ลบ.ม.) 

8. ใชดินท่ีรองระบายนํ้าตรงปากทอกับสระนํ้าของโรงฆาสัตวประมาณ 2 ถัง เพ่ือใชเช้ือจุลินทรีย 

(เช้ือจุลินทรียท่ีไมใชอากาศ) ในการยอยสลายทําแกสชีวภาพ 

9. ใชเวลาหมักแกสชีวภาพประมาณ 14 วัน ใหสังเกตผายางท่ีใชทําบอหมักแกส ถาตึงแสดงวามี

ปริมาณแกสเพียงพอ (ใชติดตอกันไดประมาณ 1 – 3 ช่ัวโมง) 

10. การเติมมูลสัตว ใหเติมปริมาณสัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 1 ปบ เปนอยางนอย 

11. บริเวณท่ีทําบอหมัก ใน 1 วันควรถูกแดดอยางนอยคร่ึงวัน เพราะจะทําใหแกสลอยตัวและทําใหมี

ปริมาณแกสมาก 

12. ควรหาตาขายหรือร้ัวกันสุนัข ไก หรือสัตวอ่ืน  ๆเพ่ือไมใหมาทําลายบอหมักแกส 

6. พลังงานไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซล เปนเช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตจากนํ้ามันพืชและไขมันสัตว เชนปาลม สบูดํา มะพราว 

ทานตะวัน ถ่ัวเหลือง และนํ้ามันพืช/นํ้ามันสัตว ท่ีผานการใชงานแลวนํามาทําปฏิ กิริยาทางเคมี"

transesterification" รวมกับเมทานอลจนเกิดเปนสารเอสเตอรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซล เรียกวา 

"ไบโอดีเซล" หรือ "B100" ซ่ึงเปนพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหน่ึง 

วัตถุดิบและอุปกรณท่ีใชในการผลิตไบโอดีเซล 
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1. นํ้ามันพืชหรือนํ้ามันสัตวท่ีผานการทอดแลว เปนวัตถุดิบท่ีนํามาใชผลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุด

เน่ืองจากมีเหลือใชอยูแลวและหาไดงาย หรือใชละหุง สบูดํา ปาลมมะพราว ถ่ัวเหลือง ทานตะวัน 

เมล็ดเรพ 

2. เมทิลแอลกอฮอลหรือ เมทานอล 

3. โซดาไฟ (โซเดียมไฮดอกไซด) 

4. นํ้าสะอาด 

5. อุปกรณตาง  ๆไดแก เตาตม หมอกวน ปมลม เทอรโมมิเตอรถุงมือและผาปดจมูก 

 

ข้ันตอนการผลิตไบโอดีเซล 

1. ตวงนํ้ามันพืชหรือนํ้ามันสัตวท่ีผานการตมหรือท้ิงใหใส ตวงออกมาในปริมาณท่ีตองการ เชน 1,000 

มิลลิลิตร หรือ 1,000 ซีซี(1 ลิตร) 

2. ตวงเมทานอล 25% ของนํ้ามันพืชท่ีใชแลว จากน้ันคอย เๆทเมทานอลลงขวดท่ีมีฝาปด 

3. ละลายตัวเรงปฏิกิริยาในเมทานอล โดยนําโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ท่ีช่ังเตรียมไวลงในขวดเม

ทานอล แลวเขยาหรือคนใหละลายจนไดสารละลายใสปดฝาไว 

4. อุนนํ้ามัน โดยการนํานํ้ามันท่ีเตรียมไวมาอุนกับเตาตะเกียงหรือแหลงความรอนใหไดอุณหภูมิ55-60 

องศาเซลเซียส ระหวางใหความรอนใหกวนหรือคนนํ้ามันเปนระยะ  ๆ

5. ทําปฏิกิริยาไบโอดีเซล (ทรานเอสเทอริฟเคช่ัน) นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีผสมกับ

เมทิลแอลกอฮอล (เมท็อกไซด) เทลงในนํ้ามันท่ีรอนอุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส กวนตอไปเร่ือยๆพรอม

รักษาอุณหภูมิใหอยูท่ี 55-60 องศาเซลเซียส 

6. ภายหลังเทสารละลายหมดใหกวนตอไปอีกประมาณ 15-20 นาที (เวลาในการกวนตามปริมาณ

นํ้ามัน) โดยใหรักษาอุณหภูมิใหอยูท่ี 55-60 องศาเซลเซียส สังเกตสีของนํ้ามันจะคอย เๆปล่ียนเปนสีดํา 

7. ท้ิงใหกลีเซอรีนแยกตัว ภายหลังจากการกวนหรือคนแลวใชเวลาแยกตัวประมาณ 2-4 ช่ัวโมง 

8. แยกไขกลีเซอรีนออกจากเมทิลเอสเตอร กลีเซอรีนท่ีไดอาจมีปริมาณต้ังแต5-25%  

9. การลางนํ้า โดยเทนํ้ามันท่ีไดลงในหมอลาง เติมนํ้าเปลาลงไปใหได 3 เทาของนํ้ามันท่ีไดและใชสาย

ลมท่ีมาจากเครื่องปมลมจุมลงไปในนํ้าใหลมชวยตีนํ้า แรงลมสามารถแยกเศษขยะ โซดาไฟ และส่ิงปนเปอน

ตางๆ ใหแยกนํ้าออกจากนํ้ามันและทําการลางประมาณ 3-5 คร้ัง การลางไบโอดีเซลเปนวิธีท่ีจะลดปริมาณ

แอลกอฮอลท่ีปนเปอนลง และยังชวยลางส่ิงสกปรกอ่ืนๆ จะสังเกตไบโอดีเซลในภาชนะ แบงเปน 3 ช้ัน ไดแก 

ช้ันของไบโอดีเซล ช้ันกลีเซอรีน และช้ันไขสบู 

10. กรองไบโอดีเซล กอนใชงานเพ่ือดักส่ิงสกปรก กอนเก็บลงในถัง 2-3 วัน เพ่ือเปนการท้ิงใหนํ้า

ระเหยหรือจะใชพัดลมเปาเพ่ือชวยใหนํ้าระเหยเร็วกวาท้ิงไวเฉยๆจากน้ันก็นําไปใชงานไดนําไปเติมหรือผสม

นํ้ามันดีเซลแลวเติมลงเคร่ืองยนตทางการเกษตรการใชประโยชนจากไบโอดีเซล เพ่ือใชทดแทนนํ้ามันดีเซลใน

ภาคการขนสง โดยมีรูปแบบในการผลิตมีท้ังระดับท่ีเปนอุตสาหกรรม ระดับชุมชน 

  



 

 

E: Environment การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

E: Environment การจัดการส่ิงแวดลอม

สภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลเหมาะสมตอการทํางาน การรับบริการและสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี

ประชาชน การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลสามารถประยุกตใช 

นาทํางาน (Healthy Work Place)

ของเสียตางๆ โดยเฉพาะนํ้าเสียการปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสม สวยงาม 

ชนิดพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล

ยืนตนไมพุมบริเวณโรงพยาบาลเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ใหความรมร่ืนและ

ส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลอาจพิจารณา

โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลครอบคลุมการจัดการในหลายดานเพ่ือให

สภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลเหมาะสมตอการทํางาน การรับบริการและสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี

การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลสามารถประยุกตใช กิจกรรมการพัฒนาสถานท่ีทํางาน นาอยู 

) หลักการ 5ส. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยสําหรับอาคาร การจัดการ

การปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสม สวยงาม การเลือกปลู

บสภาพพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลโดยอาจปลูกพืชประดับท่ีสามารถดูดซับมลพิษ

ยืนตนไมพุมบริเวณโรงพยาบาลเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ใหความรมร่ืนและเปนแหลงผลิตกาซออกซิเจน

พิจารณาดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดและความเหมาะสมตามบริบทของ
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ในโรงพยาบาลครอบคลุมการจัดการในหลายดานเพ่ือให

สภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลเหมาะสมตอการทํางาน การรับบริการและสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีใหกับ

การพัฒนาสถานท่ีทํางาน นาอยู 

การสุขาภิบาลและความปลอดภัยสําหรับอาคาร การจัดการ

เลือกปลูกตนไมท่ีมีขนาดและ

สามารถดูดซับมลพิษและปลูกไม

เปนแหลงผลิตกาซออกซิเจน การจัด

ตามท่ีกฎหมายกําหนดและความเหมาะสมตามบริบทของ
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การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายนอกอาคาร 

ภายนอกอาคาร หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีอยูรอบอาคารโรงพยาบาล และอยูในความรับผิดชอบของ

โรงพยาบาล 

1. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปมีความสะดวกในการใหบริการ สะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย แสงสวาง

เพียงพอ โดยมีองคประกอบท่ีตองพิจารณา คือ 

1.1 มีท่ีจอดรับรับสงผูปวยฉุกเฉิน/ผูปวยท่ัวไป และมีท่ีจอดเฉพาะสําหรับผูพิการมีท่ีมีหลังคาคลุม 

1.2  มีระบบการจัดการจราจรภายในโรงพยาบาลท่ีปลอดภัย มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีระบบรักษา

ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การติดต้ังกลองวงจรปด การแลกบัตร ฯลฯ 

1.3 ทางเทาภายนอกอาคารและทางเช่ือมระหวางอาคารในโรงพยาบาลสะอาดมีพ้ืนผิวทางเดินเรียบ

ไมล่ืนและปลอดภัย มีโคมไฟสงสวางในเวลากลางคืนและมีแสงสวางเพียงพอ อยางนอย 20-50 

ลักซ 

1.4 ระบบไฟฟาและแสงสวางบริเวณภายนอกอาคารไมชํารุด อยูในสภาพปลอดภัย และไดรับการ

ดูแลเปนประจํา มีแสงสวางนอกอาคารเพียงพอ  

1.5 เสาไฟฟา สายไฟ สายโทรศัพท ไมชํารุดและอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและแนวสายไฟตองหางจาก

ตนไมและส่ิงกอสรางอยางนอย 2.5 เมตร 

1.6 สถานท่ีติดต้ังหมอแปลงไฟฟาตองมีร้ัวหรือกําแพงลอมรอบสูงไมนอยกวา 2 เมตร ในกรณีท่ีหมอ

แปลงไฟฟาติดต้ังบนพ้ืน ทางเขาตองล็อคกุญแจ และมีปายเตือนแสดงขอความ “อันตราย

ไฟฟาแรงสูง” และ “เฉพาะเจาหนาท่ีเกียวของเทาน้ัน” ใหเห็นชัดเจน  และร้ัวท่ีเปนโลหะ

จะตองตอสายดิน กรณีท่ีหมอแปลงไฟฟาติดต้ังบนเสาไฟฟาตองมีปายเตือนแสดงขอความ 

“อันตรายไฟฟาแรงสูง” “หามจอดรถใตแนวหมอแปลงไฟฟาอยางนอย 2.5 เมตร” และขอความ 

“หามใชโทรศัพทมือถือ” 

1.7 ส่ิงแวดลอมท่ัวไปและภูมิทัศนมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เชน ปาย ถนน ทางเดิน 

สวนหยอม สระนํ้า ประติมากรรมตางๆ 

1.8 ตนไมสูงตองไดรับการตกแตงใหพนแนวสายไฟ 

 

2. การปองกันภาวะมลพิษรบกวนจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล ไดแก 
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2.1 มีระบบการปองกันภาวะมลพิษตาง  ๆเชน  เสียงรบกวน  ฝุนละออง จากภายในและภายนอก

โรงพยาบาล 

2.2 มีการปองกันการสะทอนแสงของกระจกของอาคารโรงพยาบาลเอง อาคารขางเคียง หรืออาคาร

ตรงขาม 

2.3 มีระบบการปองกันเสียงดัง  ไอนํ้า ควันไฟ รังสี ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

2.4 มีระบบระบายนํ้าท่ีดีและมีระบบปองกันนํ้าทวมขังในบริเวณใตอาคารและสถานท่ีตาง  ๆใน

โรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. กรณีเปนโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีถูกกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองจัดทํารายงาน

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเร่ือง 

กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535  

(ก) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีต้ังอยูริมแมนํ้า ฝงทะเล 

ทะเลสาบ หรือชายหาด ในระยะ 50 เมตร ท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนต้ังแต 30 เตียงข้ึนไป 

(ข) กรณีโครงการท่ีไมอยูในขอ (ก) ท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนต้ังแต 60 เตียงข้ึนไป 

ตองมีการดําเนินการตามมาตรฐานท่ีกําหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบ

ตามกฎหมายแลว 

 

การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาคาร 
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ภายในอาคาร หมายถึง ส่ิงแวดลอมภายในตัวอาคารโรงพยาบาล ซ่ึงตองพิจารณาถึงองคประกอบ

ดังตอไปน้ี 

1. บริเวณภายในอาคาร สะอาด เปนสัดสวน ทางสัญจรรวมภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา 2 

เมตร สําหรับบริเวณพ้ืนตางระดับควรจัดทําเคร่ืองหมายเตือน 

2. กรณีอาคารท่ีมี 2 ช้ันข้ึนไป ควรมีการติดต้ังลิฟทบรรทุกผูปวย เพ่ือความสะดวกในการขนยาย

ผูปวยหรือมีทางลาดสําหรับเคล่ือนยายผูปวย 

3. มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพ และคนชรา เชน ปายแสดงส่ิง

อํานวยความสะดวก ท่ีจอดรถผูพิการ ทางลาดและลิฟท ราวจับ ราวก้ัน บันได หองสวมผูพิการ 

เปนตน รายละเอียดตามกฎกระทรวง กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ

ผูทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 หรือระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวา

ดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกผูพิการ พ.ศ. 2544 โดยสังเขป คือ 

3.1 ปายแสดงส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ มีสัญลักษณ หรือตัวอักษรเปนสีขาวบน

พ้ืนปายสีนํ้าเงิน มีสัญลักษณ หรือตัวอักษรเปนสีนํ้าเงินบนพ้ืนปายสีขาว และสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน 

3.2 ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน 1:12 และมีความกวางไมนอยกวา 0.9 เมตร มีความ

ยาวชวงละไมเกิน 6 เมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6 เมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไม

นอยกวา 1.5 เมตร ค่ันระหวางแตละชวงของทางลาด และพ้ืนผิวของทางลาดตองเรียบ

ไมล่ืน หากทางลาดไมมีผนังก้ันใหยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไมนอยกวา 5 

เซนติเมตร และมีราวกันตก 

3.3 อาคารท่ีมีจํานวนช้ันต้ังแต 2 ช้ันข้ึนไป ตองจัดใหมีลิฟท หรือทางลาดท่ีผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชราใชไดสะดวก 

3.4 ท่ีจอดรถผูพิการหรือผูทุพพลภาพและคนชรา ใหจัดไวใกลทางเขา- ออก อาคารใหมาก

ท่ีสุด มีลักษณะขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบเสมอกัน และตองเปนพ้ืนท่ี

ส่ีเหล่ียมผืนผากวางไมนอยกวา 1.4 เมตร ยาวไมนอยกวา 6 เมตร มีสัญลักษณรูปผูพิการ

น่ังเกาอ้ีลออยูบนพ้ืนของท่ีจอดรถ ดานท่ีติดกับทางเดินรถมีขนาดกวางไมนอยกวา 0.9 

เมตร และยาวไมนอยกวา 0.9 เมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา 0.3 เมตร และ

ยาวไมนอยกวา 0.3 เมตร ติดอยูสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 2 เมตร ในตําแหนงท่ีเห็นชัดเจน 

3.5 ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย 1 หอง 

4. มีการทําความสะอาดพ้ืน ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม แอร และอุปกรณตาง  ๆอยางสมํ่าเสมอ 

ควรมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

4.1 พนักงานไดรับการอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง แนะนําการปฏิบัติงานความสะอาดโดย

ละเอียด และชัดเจน เชน ความถ่ีในการทําความสะอาดตอวัน ตอช่ัวโมงวิธีการทําความ
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สะอาดในแตละงาน การใชนํ้ายาฆาเช้ือโรค การจดบันทึกปฏิบัติงานประจําวันหรือ

ประจําช่ัวโมงแลวแตกรณี เปนตน 

4.2 มีผูท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเปนรายวันหรือรายช่ัวโมง และมีการลงนามรับทราบผลการปฏิบัติงานและ

ใหขอเสนอแนะของผูกํากับดูแลเปนระยะ 

4.3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพความสะอาดเดือนละ 1 คร้ัง 

5. การจัดแบงอาคารเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม มีปายเตือนตาง  ๆชัดเจนตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย  

5.1 ปายหาม   ใชตัวหนังสือสีขาวบนพ้ืนสีแดง 

5.2 ปายเตือน   ใชตัวหนังสือสีดําบนพ้ืนสีเหลือง 

5.3 ปายบังคับ   ใชตัวหนังสือสีขาวบนพ้ืนสีฟา 

5.4 ปายแสดงเขตปลอดภัย ใชตัวหนังสือสีขาวบนพ้ืนสีเขียว 

6. การแบงสถานท่ีเพ่ือกิจการอ่ืน ซ่ึงปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการแยกเปนสัดสวน

ตองไมอยูในบริเวณผูปวยใน และไมปะปนหรือกีดขวางกับการใหบริการผูปวยนอก 

7. สถานท่ีท่ีเขาขายการควบคุมตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

จะตองมีใบอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนังสือรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาล

ตามประเภทกิจการน้ัน  ๆแลวแตกรณี เชน รานทําผม รานอาหาร รานคา ลักษณะรานสะดวกซ้ือ

เปนตน 

8. การระบายอากาศ มีการระบายอากาศดี เชน มีชองระบายอากาศไมนอยกวาหน่ึงในสิบของพ้ืนท่ี

หอง หรือมีการระบายอากาศอ่ืนใดท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีทดแทนกันได กรณีเปนหอง

ปรับอากาศ จะตองมีระบบการแลกเปล่ียนอากาศระหวางภายในและภายนอกอาคาร เชน พดลม

ดูดอากาศ เปนตน โดยมีขอแนะนําหากมีอุปกรณในการตรวจสอบ ดังน้ี 

8.1 ในหองผาตัด (Operating room) ควรมีปริมาตรอากาศในหองไมนอยกวา 1000 

ลูกบาศกฟุตตอคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภานในหองกับภายนอกอาคารใน

อัตราไมนอยกวา 40 ลูกบาศกเมตรตอคนตอนาที 

8.2 ในหองพักแพทยหรือบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาล (Private room) ควรมีปริมาตร

อากาศในหองไมนอยกวา 750 ลูกบาศกฟุตตอคน และตองมีการถายเทอากาศระหวาง

ภายในหองกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 25 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

8.3 ในหอผูปวย (Ward) ควรมีปริมาตรอากาศในหองระหวาง 350-500 ลูกบาศกฟุตตอคน 

และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับภายนอกอาคารประมาณ 30 

ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 
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8.4 ในหองรอตรวจของแผนกผูปวยนอก (OPD) ควรมีปริมาตรอากาศในหองระหวาง 200-

300 ลูกบาศกฟุตตอคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับภายนอก

อาคารในอัตราประมาณ 35 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

8.5 ในหองประชุมหรือสัมมนา (Auditorium or conference room) ควรมีปริมาตร

อากาศในหองระหวาง 200-300 ลูกบาศกฟุตตอคน และตองมีการถายเทอากาศระหวาง

ภายในหองกับภายนอกอาคารไมนอยกวา 15 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

8.6 สภาพอากาศโดยทั่วไป ควรจะมีความช้ืนสัมพัทธระหวาง 50-70% มีการเคล่ือนไหว

ของอากาศ (Air movement) ระหวาง 15-25 ฟุตตอนาที ในอุณหภูมิหองระหวาง 20-

25 องศาเซลเซียส  

8.7 ในหองท่ีตองระมัดระวังควบคุมคุณภาพอากาศ หรืออาจมกีารแพรกระจายเชื้อได 

จะตองมีการควบคุมระบบระบายอากาศและปรับอากาศสําหรับหองตาง  ๆท่ีสําคัญตาม

มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เร่ืองการระบายอากาศและปรับอากาศใน

สถานพยาบาล  

8.8 ในกรณีที่เปนเครื่องปรับอากาศ ใหมีระบบบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอตามประเภทของ

เคร่ืองปรับอากาศ (พิจารณาจากเอกสารรายงานการซอมบํารุงของโรงพยาบาล) และใน

กรณีท่ีมีการใชเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชระบบหอผ่ึงเย็นตองมีการทําความสะอาดและกําจัด

ตะกอนในหอผ่ึงเย็น (Cooling tower) อยางนอยทุก 6 เดือน และมีการเก็บตัวอยางนํ้า

ในหอผ่ึงเย็น เพ่ือตรวจสอบหาเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ทุก 3 เดือน ตามประกาศ

กรมอนามัยเร่ือง ขอปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคารใน

ประเทศไทย  

9. แสงสวาง มีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นส่ิงตาง  ๆชัดเจนความสองสวางท่ีเหมาะสมสําหรับ

พ้ืนท่ีทํางานและกิจกรรมตาง  ๆในอาคารตามมาตรฐานแสงสวางจากการทํางานของสํานักโรคจาก

การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค  

 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวางของอาคารโรงพยาบาล 

อาคาร/พ้ืนท่ี คาเฉล่ียความเขมขนของ

แสงสวาง(ลักซ) 

ทางเขา 

- ทางเขาหองโถง หรือหองพักรอ 

- บริเวณโตะประชาสัมพันธ หรือติดตอเจาหนาท่ี  

- ปอมยาม  

- จุดเวรแปล  

 

200 

400 

100 

100 
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- จุดตรวจคัดกรองโรค  400 

อาคาร/พ้ืนท่ีคาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง(ลักซ)พ้ืนท่ีสัญจร 

- ทางเดินในพ้ืนท่ีสัญจรเบาบาง 

- ทางเดินในพ้ืนท่ีสัญจรหนาแนน 

- บันได  

 

20 

50 

50 

หองฝกอบรมและหองบรรยาย 

- พ้ืนท่ีท่ัวไปในหองบรรยาย  

 

300 

หองคอมพิวเตอร 

- บริเวณท่ัวไป  

 

400 

หองประชุม  300 

งานธุรการ 

- หองถายเอกสาร  

 

300 

โรงอาหาร 

- พ้ืนท่ีท่ัวไป  

 

200 

โรงซักรีด 

- บริเวณหองอบหรือหองทําใหแหง  

 

100 

หองครัว 

- พ้ืนท่ีท่ัวไป  

- บริเวณท่ีปรุงอาหารและท่ีทําความสะอาด  

 

200 

300 

หองปฐมพยาบาล 

- หองพักฟน  

- หองตรวจรักษา  

 

50 

400 

หองสุขา  100 

งานท่ีเก่ียวของกับหมอไอนํ้า(Boiler) 

- เครื่องมืดวัด เกจ ฯลฯ  

 

200 

งานซอมบํารุง  400 

หองปฏิบัติการทดลองและหองทดสอบ  800 

อาคาร/พ้ืนท่ีคาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง(ลักซ)งานสํานักงาน 

- หองคอมพิวเตอร (งานบันทึกขอมูล) 

- บริเวณท่ีแสดงขอมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ)  

- งานพิมพดีด การเขียน การอาน และการจัดเก็บเอกสารอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

 

600 

600  

400  

แหลงท่ีมาขอมูล: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549 

 

10. เสียงและความส่ันสะเทือน ตองมีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียง และความส่ันสะเทือนตาง  ๆใน

โรงพยาบาล ไมใหเปนการรบกวนตอผูปวย และบุคลากรในโรงพยาบาลไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
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ส่ิงแวดลอมและชุมชน เชน การกอสราง หรือซอมบํารุงหมอนํ้าเคร่ืองสูบนํ้า พัดลม เคร่ืองกรอฟน 

โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ 

เทคนิคการสํารวจลูกน้ํายุงลาย 

การสํารวจความชุกชุมของลูกนํ้ายุงลายมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบวาในท่ีอยูอาศัยหรือท่ีทํางานน้ัน 

มียุงลายอยูหรือไม และพิจารณาความชุกชุมของลูกนํ้าเปล่ียนแปลงไปหรือไมหลังจากดําเนินการควบคุมแลว

วิธีการสํารวจท่ีใชเปนมาตรฐานโดยการแนะนําจากองคการอนามัยโลก (WHO) คือเปนการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย

ท่ีมีจุดประสงคเพียงสํารวจและนับจํานวนภาชนะท่ีมีนํ้าขังวาพบหรือไมพบลูกนํ้ายุงลายไมวาจะพบลูกนํ้า

ยุงลายระยะใดก็ตามรวมท้ังตัวโมงเพียง 1 ตัวก็ใหถือวาภาชนะน้ันมีลูกนํ้า 

อุปกรณท่ีใชไฟฉายและแบบสํารวจลูกนํ้ายุงลาย 

วิธีการ 

1. แจงกลุมงานและอาคารตาง  ๆเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการสํารวจ 

2. สํารวจโดยใหใชไฟฉายสองดูลูกนํ้าขณะนํ้าน่ิงใหท่ัวและเคาะภาชนะอีกคร้ังเพ่ือสังเกตการเคล่ือนไหว

ของลูกนํ้ายุงลายที่มีลักษณะคลายตัว “S” 

3. ใหสํารวจทุกภาชนะท่ีมีนํ้าขังท้ังภายในและภายนอกอาคาร เชน  

- ภาชนะท่ีมีนํ้าขังท่ีอยูในอาคาร เชน ถัง/อาง/บอซีเมนตในหองนํ้า แจกันปลูกตนไม จานรอง

กระถาง ท่ีรองนํ้าท้ิงของเคร่ืองทํานํ้าด่ืม/ตูเย็น จานรองใสนํ้าสําหรับกันมด อางปลาท่ีไมมีปลา ถัง

ใสนํ้าสําหรับแชผัก เปนตน 

- ภาชนะท่ีมีนํ้าขังนอกอาคาร เชน จานรองกระถางตนไม ยางรถเกา เศษภาชนะที่ไมใชประโยชน

และมีน้ําขัง อางปลาที่ไมมีปลา แจกันบริเวณศาลพระภูมิ ถัง/อาง/บอซีเมนตที่อยูนอกอาคาร    

พืชน้ําตาง ๆ เปนตน 

4. ภาชนะท่ีเปนทรงเหล่ียม เชน อางอาบนํ้า อางราดสวมใหสองไฟฉายบริเวณมุมภาชนะเปนอันดับแรก 

เพราะลูกนํ้าสวนใหญไปกระจุกอยูบริเวณน้ันมากกวาท่ีอ่ืนและภาชนะทรงกลมใหสองไฟฉายสํารวจ

จนถึงกนภาชนะ 

5. การสองไฟฉายหาลูกนํ้าในภาชนะท่ีมีลักษณะโปรงใส   เชน ขวดพลาสติกปลูกพลูดาง ใหสองไฟจาก

กนภาชนะแทนการสองจากดานบนหรือดานขางหรือดึงตนพลูดางออกปลอยใหนํ้าน่ิง  แลวคอยสาย

ตาหาลูกนํ้า 

6. บันทึกผลการสํารวจภาชนะตาง ๆ ในแบบฟอรม กว.1/1 

7. คํานวณหาคา Container Index (CI) หมายถึงจํานวนภาชนะท่ีสํารวจพบลูกนํ้ายุงลายใน 100 

ภาชนะ ดังนี้ 

CI =    จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย    x  100 

จํานวนภาชนะที่สํารวจทั้งหมด 
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ตัวอยางการคํานวณคาดัชนีความชุกชุมของลูกนํ้ายุงลายจากขอมูลการสํารวจ ดังตอไปน้ี 

จํานวนภาชนะท่ีสํารวจพบลูกนํ้ายุงลาย 55 ภาชนะ 

จํานวนภาชนะท่ีสํารวจท้ังหมด  166 ภาชนะ 

CI (Container Index) = จํานวนภาชนะท่ีสํารวจพบลูกนํ้ายุงลาย x 100 

จํานวนภาชนะท่ีสํารวจท้ังหมด 

= 55 x 100 = 33.13 

166 

8. คา CI สําหรับโรงพยาบาลควรมีคาเทากับ 0  

วิธีการควบคุมลูกน้ํายุงลาย 

 
1. การควบคุมวิธีทางกายภาพ 

 แบงความสําคัญการเปนแหลงเพาะพันธุและความจําเปนใชประโยชนของภาชนะขังนํ้าใน

ชีวิตประจําวัน แยกไดเปนแหลงเพาะพันธุในภาชนะหลัก แหลงเพาะพันธุในภาชนะรอง และแหลงเพาะพันธุ

ในภาชนะเศษวัสดุท่ีไมใชแลว 

ก. แหลงเพาะพันธุในภาชนะหลัก  

 ไดแก ภาชนะเก็บกักนํ้ากินนํ้าใชประจําวัน เชน ตุมถังพลาสติก ถังนํ้ามัน   ภาชนะซีเมนตกอใน

หองนํ้า เปนตน 

1) ใชขันตักลูกนํ้าและตัวโมงท่ีชอบข้ึนมาหายใจบนผิวนํ้าเปนกลุมๆ ตามมุมใดมุมหน่ึงท้ิงไป โดยเอียง

ปากขันและกดผิวนํ้าลงไปตามแนวผนังภาชนะ นํ้าจะไหลทะลักดูดเอาตัวออน ยุงเขามาในขันไดอยางสะดวก 

2) ใชกระชอน ตักลูกนํ้าและตัวโมงท้ิงเพ่ือลดจํานวนลูกนํ้ายุงลายในโองนํ้าบอซีเมนตเก็บนํ้าในหองนํ้า

หองสวม ฯลฯ ใหลดนอยลงมากท่ีสุดและอยางรวดเร็ว 

3) ใชกาลักนํ้าและระบบนํ้าวน ดูดถายลูกนํ้าและตัวโมงออกจากภาชนะไดหมดภายใน 5-10 นาที 

4) การใชขันดักลูกนํ้า ลอยไวในโองนํ้าหรือบอซีเมนตเก็บนํ้าท่ีปดฝาไมไดเม่ือลูกนํ้าท่ีลงไปหากินท่ีกน

โองหรือกนบอซีเมนตลอยตัวข้ึนมาเพ่ือหายใจท่ีผิวนํ้าลูกนํ้าจะลอยตัวข้ึนมาบริเวณใตขันนํ้าซ่ึงเปนเงามืดเขาไป

ในปากกรวยและออกมาอยูในขันนํ้า เม่ือเราใชหองนํ้าและพบวามีลูกนํ้าอยูในขันก็ใชนํ้าในขันน้ันราดสวมไป 

5) การปดปากภาชนะเก็บนํ้าดวยผาตาขายไนลอน ฝาอะลูมิเนียมหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีสามารถปดปาก

ภาชนะเก็บนํ้าน้ันไดอยางมิดชิดจนยุงลายไมสามารถเล็ดลอดเขาไปวางไขได 

6) ควํ่าภาชนะท่ีไมใชประโยชนแลว และใชวัสดุแผนเรียบปดแองปองกันนํ้าขัง 

           ข. แหลงเพาะพันธุในภาชนะรอง 
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 ไดแก ภาชนะขังนํ้าขนาดเล็กท่ีใชประโยชนอ่ืน  ๆนอกเหนือจากการใชอุปโภค บริโภคเชน แจกัน วัสดุ

เล้ียงพลูดาง ไมประดับ ถวยหลอขาตูกับขาวจานรองกระถางตนไมเปนตน 

1. ใชกระดาษทิชชูหรือเศษผา อุดชองวางระหวางกานไมท่ีปากแจกัน เพ่ือปองกันยุงลงไปไขและ 

กําจัดยุงท่ีเกิดมาใหมไมใหออกมาได 

2. การหม่ันเปล่ียนนํ้าทุก 7 วัน วิธีน้ีเหมาะสําหรับภาชนะเล็กๆท่ีเก็บนํ้าไมมาก เชนแจกันดอกไมสด 

ท้ังท่ีเปนแจกันท่ีห้ิงบูชาพระ แจกันท่ีศาลพระภูมิหรือแจกันประดับตามโตะ รวมท้ังภาชนะและขวดประเภท

ตางๆท่ีใชเล้ียงตนพลูดางพลูฉลุ ออมทอง ไผกวนอิม ฯลฯ 

3. การใสทรายธรรมดา ในจานรองกระถางตนไมใหลึกประมาณ 3 ใน 4 สวนของความลึกของจาน

รองกระถางตนไมน้ันเพ่ือใหทรายดูดซึมนํ้าสวนเกินจากการรดนํ้าตนไมไวซ่ึงเปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับกระถาง

ตนไมท่ีใหญและหนักสวนตนไมกระถางเล็กอาจใชวิธีเทนํ้าท่ีขังอยูในจานรองกระถางตนไมท้ิงไปทุก 7 วัน 

4. ใชผงซักฟอก ใสในถวยหลอนํ้าขาตูกับขาว หรือ จานรองกระถางตนไมปริมาณ 1 ชอนโตะตอความ

จุนํ้า 2 ลิตร 

5. ใชเกลือแกง ใสในถวยหลอนํ้าขาตูกับขาว 

6. ใชข้ีผ้ึง จาระบี นํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันเหลือใชทารอบขาตูกับขาวท้ัง 4 เพ่ือปองกันมดไตข้ึนมา แทน

การใชนํ้าหลอขาตู 

7. การเติมนํ้าเดือดจัดเทใสในถวยหลอนํ้าขาตูกับขาวทุก 7 วัน วิธีน้ีใชไดกับถวยหลอขาตูกับขาวกัน

มดซ่ึงถาหากในชวง 7 วันท่ีผานมามีลูกนํ้าเกิดข้ึน ลูกนํ้าก็จะถูกนํ้าเดือดลวกตายไป 

ค. แหลงเพาะพันธุในภาชนะเศษวัสดุที่ไมใชแลว 

ไดแกเศษภาชนะวัสดุตาง  ๆท่ีไมใชประโยชนและท้ิงกระจายอยูท่ัวไปรอบๆบาน เชน ขวด ไหแตก กะลา 

กระปอง ฯลฯ ควรเก็บท้ิง  ถมดิน ทราย ไมใหนํ้าขัง ใสผงซักฟอก ลงในวัสดุขังนํ้าท่ีเคล่ือนยายยาก หรือ

ดัดแปลงใชประโยชน  

2. การควบคุมยุงพาหะโดยชีววิธี 

ก. ปลากินลูกน้ํา  

การใชปลาสําหรับควบคุมลูกนํ้าเปนเรื่องท่ีนาสนใจย่ิงและมีทางดําเนินการไดโดยอาศัยความรวมมือจาก

ชุมชน เปนการกําจัดลูกนํ้ายุงลายท่ีงายอีกวิธีหน่ึง เน่ืองจากอยูในภาชนะ เปนเปาน่ิง ปลากินลูกนํ้าท่ีใช เชน 

ปลาหางนกยูง ปลาแกมบูเซีย ปลาสอด  ปลากัด และปลากินลูกนํ้าชนิดอ่ืนท่ีสามารถหาไดในทองถ่ิน 

ข. ตัวหํ้าชนิดอื่น 

ตัวหํ้าเปนศัตรูตามธรรมชาติท่ีสามารถควบคุมลูกนํ้ายุงไดเชนแมลงเหน่ียง, แมลงตับเตา,        ไรนํ้า

จืด , ตัวออนแมลงปอ , มวนแมลงดาสวน, ตัวออนแมลงปอ, มวนวนยักษ,มวนแมลงปอง  ลูกนํ้ายุงยักษ 
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ค. แบคทีเรีย   

แบคทีเรีย B.t.i. (Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H-14) แบคทีเรียชนิดน้ีมี

ประสิทธิภาพดีในการกําจัดลูกนํ้ายุงลายและลูกนํ้ายุงกนปลอง แตไดผลไมมากนักสําหรับการกําจัดลูกนํ้า

ยุงรําคาญ ไดรับการผลิตออกจําหนายตามทองตลาดมีช่ือการคาแตกตางกันไปและมีหลายสูตรใหเลือกใช

ตามความเหมาะสมกับชนิดของแหลงนํ้าและชนิดของลูกนํ้ายุง เชนสูตรเคลือบเม็ดทราย สูตรของเหลว 

สูตรเม็ด ขอดีคือมีความปลอดภัยสูง  ขอจํากัดคือฤทธ์ิคงทนส้ัน ประมาณ 1-4 สัปดาห  นอกจากน้ันยัง

ตองคํานึงถึงการยอมรับของประชาชน 

 

 

 

 

การใชทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

ทรายกําจัดลูกนํ้า มีสารออกฤทธ์ิ หลายชนิดดวยกัน  ไดแก สารเทมีฟอส แบคทีเรีย สารย้ังย้ังการ

เจริญเติบโตแตในท่ีน้ีจะแนะนําทรายกําจัดลูกนํ้าเทมีฟอส 1% ลูกนํ้าไดรับอันตรายโดยการกินเทมีฟอสท่ี

ละลายในนํ้าพรอมอาหาร  การไดรับทางผิวหนังมีผลตอลูกนํ้ายุงนอยกวาการกินสามารถฆาลูกนํ้าใหตายไดใน

ระยะเวลา 1 วัน มีฤทธ์ิคงทนนานไมนอยกวา 3 เดือน 

 

 

 

 

  

 

อัตราการใช 

          ทรายกําจัดลูกนํ้าเทมีฟอส 1%  : อัตราการใชควบคุมยุงลาย 1 กรัม/นํ้า 10 ลิตรซ่ึงจะไดสารทีมีฟอส

ในนํ้ามีความเขมขน 1 ppm. (หมายถึงสารเคมี 1 สวนในนํ้า 1 ลานสวน) 

 

ทรายกําจัดลูกนํ้าเทมีฟอส 1%   เหมาะสมใช

ควบคุมลูกนํ้ายุงลายซ่ึงเพาะพันธุในภาชนะขังนํ้า 

เน่ืองจากนํ้าไมไหลถายเทไปสูแหลงอ่ืน ไมเหมาะสม

ในการกําจัดลูกนํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติ ไมวาจะ

เปนนํ้าน่ิงหรือนํ้าไหลเน่ืองจากเม็ดทรายจะจมลงใน

ตะกอนดิน อินทรียวัตถุและนํ้าไหลจะทําใหสารเคมี

เจือจางอยางรวดเร็วไมสามารถฆาลูกนํ้ายุงได 



 

 

การสรางสถานที่ทํางานใหนาอยูโดยอาศัยกิจกรรมตางๆ 

กิจกรรม 5ส.  

 5ส. คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานท่ีทํางาน หรือสภาพทํางานใหเกิดความสะดวก ความ

เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด หรือเอ้ืออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ความปลอดภัย ซ่ึงประกอบ

ไปดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย

 สะสางคือการแยกของท่ีไมตองการ

เร่ิมตนสะสางสามารถทําไดโดย การกําหนดเกณฑวาส่ิงของอะไรบางท่ีจําเปนตองทําการสะสางและแจง

รายละเอียด ใหทุกคนทราบจากน้ัน

สะสางเชน บนโตะทํางานและล้ินชักโตะทํางานของแตละคนตูเก็บเอกสาร

พ้ืนของสถานท่ีทํางานรวมท้ังเพดาน

สะดวก คือ การจัดวางส่ิงของใหเปนท่ีเปนทาง เปนหมวดหมู 

สําคัญคือการนําของท่ีใชแลวกลับมาวางไวท่ีเดิม

สํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางของ โตะทํางาน เครื่องถายเอกสาร โตะวางคอมพิวเตอร โตะพิมพดีด 

จัดทําผังหองทํางานและตําแหนงของอุปกรณตาง

กันตอจากน้ันควรศึกษาเทคนิคในการวางของและเลือกใชใหเหมาะสม เชน

ใชงานและนําวางไวในท่ีกําหนดไว (

เบาใหวางไวขางในเปนตน 

การสรางสถานที่ทํางานใหนาอยูโดยอาศัยกิจกรรมตางๆ  

คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานท่ีทํางาน หรือสภาพทํางานใหเกิดความสะดวก ความ

เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด หรือเอ้ืออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ความปลอดภัย ซ่ึงประกอบ

สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย มีรายละเอียดดังน้ี 

แยกของท่ีไมตองการหรือไมจําเปนตองใช ออกจากส่ิงท่ีตองการ

การกําหนดเกณฑวาส่ิงของอะไรบางท่ีจําเปนตองทําการสะสางและแจง

จากน้ันแยกของท่ี “จําเปน” และส่ิงของท่ี “ไมจําเปน” 

นโตะทํางานและล้ินชักโตะทํางานของแตละคนตูเก็บเอกสาร/ ตูเก็บของ/ช้ันวางของหองเก็บของ

พ้ืนของสถานท่ีทํางานรวมท้ังเพดานเปนตน 

คือ การจัดวางส่ิงของใหเปนท่ีเปนทาง เปนหมวดหมู การวางของท่ีใชงานบอยไวใกลตัวและท่ี

สําคัญคือการนําของท่ีใชแลวกลับมาวางไวท่ีเดิมการดําเนินกิจกรรมสะดวก เชน การกําหนดท่ีวางของใน

สํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางของ โตะทํางาน เครื่องถายเอกสาร โตะวางคอมพิวเตอร โตะพิมพดีด 

องทํางานและตําแหนงของอุปกรณตางๆ โดยการหารือรวมกันของคนท้ังองคกรเพ่ือใหทราบโดยท่ัว

ตอจากน้ันควรศึกษาเทคนิคในการวางของและเลือกใชใหเหมาะสม เชนการจัดแยกของใชตามหนาท่ีในการ

(ตามผัง)การวางของหนัก ควรวางไวขางลาง (ของตู/ช้ันเก็บของ
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คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานท่ีทํางาน หรือสภาพทํางานใหเกิดความสะดวก ความ

เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด หรือเอ้ืออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ความปลอดภัย ซ่ึงประกอบ

ไมจําเปนตองใช ออกจากส่ิงท่ีตองการหรือจําเปนตองใชการ

การกําหนดเกณฑวาส่ิงของอะไรบางท่ีจําเปนตองทําการสะสางและแจง

” ออกจากกันจุดท่ีควร

ช้ันวางของหองเก็บของ

วางของท่ีใชงานบอยไวใกลตัวและท่ี

การกําหนดท่ีวางของใน

สํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางของ โตะทํางาน เครื่องถายเอกสาร โตะวางคอมพิวเตอร โตะพิมพดีด โดย

โดยการหารือรวมกันของคนท้ังองคกรเพ่ือใหทราบโดยท่ัว

การจัดแยกของใชตามหนาท่ีในการ

ช้ันเก็บของ) สวนของท่ี
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 สะอาดคือ การรักษาความสะอาดเพื่อสรางสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศในการทํางาน โดยการ

ทําความสะอาดในบริเวณและจุดตางๆ และคนหาสาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความสกปรกเลอะเทอะ หรือเกิดเศษ

ขยะตาง  ๆเพ่ือหาทางขจัดสาเหตุของปญหา และวางแผนดําเนินการแกไขในจุดน้ันๆ การดําเนินการอาจทําได

หลายรูปแบบ เชนมีการกําหนดชวงเวลาการทําความสะอาดอุปกรณเคร่ืองใชเปนประจําทุกวันวันละ 5 นาทีมี

การกําหนดวันทําความสะอาดเปนประจําในแตละสัปดาห แตละเดือน และกําหนดวันความสะอาดคร้ังใหญ 

โดยทุกคนทุกพ้ืนท่ีทํา พรอมกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง (BIG CLEANIANG DAY)เปนตน  

 

สุขลักษณะคือ การดําเนินกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด อยางตอเน่ืองและปรับปรุงใหดีข้ึน 

โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด อยางตอเน่ือง เชน สัปดาหละ 1 คร้ัง 

ตามความเหมาะสมของหนวยงานกําหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ 3 ส แรก อยาง

ชัดเจน และเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคกรการกําหนดมาตรฐานของพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมักใหบุคลากรในพ้ืนท่ี

เปนผูกําหนดในชวงเร่ิมตนทํากิจกรรม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดงาย และไดรับความรวมมือจากสมาชิกในพ้ืนท่ี

และอาจแตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพ่ือใหเกิดการรักษามาตรฐานตอเน่ือง 

 

 สรางนิสัยคือ การสรางนิสัยการดําเนินกิจกรรมท้ัง 4 ส. ใหตอเน่ืองและย่ังยืนจนกลายเปนนิสัยถือเปน 

ส. ท่ีมีความสําคัญและหมายถึงความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. การสรางนิสัย เชน กระตุนใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกลาวมาแลวท้ัง 4 สผูบริหารตองคอยกระตุนและติดตามการปฏิบัติเสมอ โดยถือวาการทํา

กิจกรรม 5 ส เปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานปกติประจําเม่ือเกิดปญหาหรือขอติดขัดในการในดําเนินการก็มี

การแกไขปรับปรุงและใหความรูเพ่ิมเติมในดานตางๆรวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริม เชน การประกวดพ้ืนท่ีและ

มอบรางวัล เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจตอผูเขารวมกิจกรรม 

 

ประโยชนของการทํากิจกรรม 5 ส  

ประโยชนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

1. มีสถานท่ีทํางานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยทําใหบรรยากาศการทํางานและสถานท่ีทํางานดีข้ึน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานการทํางานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

3. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองรวมถึงมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานท่ีทํางาน 

ประโยชนของหนวยงาน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและสรางผลงาน 

2. ลดการสูญเสียและความส้ินเปลืองทรัพยากรภายในหนวยงาน 

3. มีพ้ืนท่ีและบริเวณท่ีสามารถใชงานไดมากข้ึน 

4. ผูรับบริการใหความเช่ือถือและเช่ือม่ันมากย่ิงข้ึน 
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กิจกรรมสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 

 สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน หมายถึง สถานท่ีทํางานท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการมี

สุขภาพดีของคนทํางานทุกคน ไมวาจะเปน ผูประกอบกิจการ ผูปฏิบัติงาน หรือผูมารับบริการ รวมท้ัง จัด

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหเกิดความสุขกาย สบายใจในการทํางาน 

 

หลัก 4 ประการ (สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา) สูสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 

1. สะอาด เปนจุดเร่ิมตนของการปรับปรุงสถานท่ีทํางานโดยสามารถนําหลักการ 5 ส (สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย ) มาประยุกตใชได ประกอบกับการจัดการแบงพ้ืนท่ีอยาง

เหมาะสมเปนสัดสวน มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบเรียบรอย มีการจัดการหองสุขา 

และการควบคุมสัตวและแมลงนําโรคอยางเหมาะสม 

2. ปลอดภัย  เปนการสรางความม่ันใจตอการทํางาน เพราะหากเราสามารถทําใหสถานท่ีทํางานมี

ความปลอดภัย ท้ังในดานอาคาร สถานท่ีเค่ืองจักร เคร่ืองมือ และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

จะสงผลใหคนทํางานเกิดความเช่ือม่ัน และไมมีความวิตกกังวลในระหวางการทํางาน 

3. สิ่งแวดลอมดี เปนการสรางความเช่ือม่ันตอสถานท่ีทํางานวาเปนสถานท่ีท่ีไมกอใหเกิดมลพิษท้ัง

ตอสุขภาพของคนทํางาน และชุมชนโดยรอบ ดวยการจัดการปองกันมลพิษและมีมาตรการลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท้ังในเร่ืองมลพิษทางเสียง ฝุนละออง ความส่ันสะเทือน สารเคมี นํ้าเสีย 

และมูลฝอย รวมถึงการจัดพ้ืนท่ีสีเขียว 

4. มีชีวิตชีวา เปนการสรางเสริมขวัญกําลังใจ และความประทับใจตอผูปฏิบัติงานดวยการจัด

กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังการบริโภคอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ตามหลักโภชนาการ 

และการสงเสริมสุขภาพคนทํางานใหปฏิบัติตนอยางถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือให

รางกายแข็งแรงและคนทํางานมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันดวย 
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แนวทางการดําเนินงาน “สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน”  

1. กําหนดนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมโดยผูบริหารขององคกร พรอมท้ัง

ติดประกาศใหคนทํางานทุกคนรับทราบ 

2. กําหนดกฎระเบียบในการทํางานท่ีเอ้ือตอสุขภาพและความปลอดภัย เชน หามสูบบุหร่ี และหาม

ด่ืมสุราในสถานท่ีทํางาน เปนตน 

3. สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนทํางานทุกคน ในการพัฒนาสถานท่ีทํางานใหเปนสถานท่ี

ทํางานนาอยู นาทํางาน เชน สนับสนุนใหเกิดกลุมกิจกรรม หรือชมรมตาง  ๆเปนตน 

4. รวมกันพัฒนาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในการทํางาน ใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดีและความปลอดภัย 

รวมท้ังการควบคุมมลพิษดานตาง  ๆจากกระบวนการทํางาน หรือกระบวนการผลิต เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอ

คนทํางานและชุมชนโดยรอบ 

5. จัดกิจกรรมหรือโครงการจัดการส่ิงแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพดานตาง  ๆตามความตองการ

ของสถานททํางานน้ัน  ๆโดยเนนการมีสวนรวมของคนทํางานทุกคน เชน โครงการ 5 ส โครงการสถานท่ี

ทํางานปลอดมลพิษ โครงการโรงงานสีขาว โครงการรณรงคเพ่ืองดสูบบุหร่ี สุราหรือสารเสพติด โครงการ

อาหารเพ่ือสุขภาพ โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโครงการสงเสริมสุขภาพจิตในการทํางาน เปนตน 

6. ประสานงานกับหนวยบริการสุขภาพหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือ

รวมกันดําเนินงานสงเสริมสุขภาพใหคนทํางานมีสุขภาพท่ีดี ท้ังกายและใจ 

7. มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน หากพบปญหาตองดําเนินการแกไขและทบทวนตลอดเวลา

เพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 

องคประกอบดานบุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินงานใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ 

หัวใจของการทําใหสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางานประสบผลสําเร็จไดอยางย่ังยืนและตอเน่ืองอยูท่ี

ความมุงม่ันของผูบริหารและคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
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สนับสนุนตลอดจนการมีสวนรวมและการประสานความรวมมือกันของท้ังเจาของกิจการหรือผูบริหารและ

คนทํางาน ในการปฏิบัติใหไดตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีหนวยงานตาง  ๆเปนผูใหคําปรึกษา เสนอแนะการ

ดําเนินงาน 

 

1. ผูบริหาร/เจาของกิจการ/ผูประกอบกิจการ 

เปนกลุมสําคัญในการเร่ิมตนดําเนินงาน การใหความสําคัญ สนับสนุน สรางสรค และพัฒนา

ส่ิงแวดลอมในการทํางานใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดี สนับสนุนการจัดการดานทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ ในการดําเนินงาน และคํานึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของคนทํางานเปนหลัก โดย

กําหนดเปนโยบายดานสุขภาพ และกฎระเบียบในการทํางาน เพ่ือความปลอดภัยและการมี

สุขภาพดีของคนทํางาน 

2. คนทํางาน 

คนทํางานเปนกลุมกลไกหลักท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคล่ือนการดําเนินงานใหกาวตอไปขางหนา

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดอยูทีการมีสวนรวมอยางแข็งขัน รวมกันคิดรวมกัน

วางแผน และรวมกันปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริง รวมท้ังการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานท่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพตนเอง ใหการดูแลและใหคําแนะนําซ่ึงกันและกัน รวมแสดงความคิดเห็นท่ี

เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน 

3. ครอบครัว/ชุมชน 

ใหการสนับสนุนดานจิตใจ และใหความรวมมือในการสงเสริมสุขภาพดานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

รวมมืออยางแข็งขันในการใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพในสถานท่ีทํางาน มาพัฒนาสุขภาพใน

ครอบครัว และเขารวมกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมชุมชน  

4. หนวยงานอื่นๆ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยผลักดันสถาน

ประกอบกิจการในพ้ืนท่ีใหเกิดการดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จ ตลอดจน เจาหนาท่ีของ

สํานักงานสาธารณสุข อตสาหกรรมจังหวัด สํานักงนประกันสังคมจังหวัด และอ่ืน  ๆรวมกันเปนพ่ี

เล้ียงในการดําเนินการ ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงาน 

ประโยชนของการดําเนินงาน “สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน” 

1. ผูบริหาร/เจาของกิจการ/ผูประกอบกิจการ 

- เกิดภาพลักษณท่ีดีของสถานท่ีทํางานวาเปนสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน และเห็น

ความสําคัญของสุขภาพของคนทํางาน 

- เกิความสัมพันธท่ีดีระหวางคนทํางานดวยกันเองและระหวางคนทํางานกับผูบริหาร นับเปน

พ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนางานดานอ่ืน  ๆขององคกรตอไป 

- ผูปฏิบัติงานทํางานทุมเท เต็มใจท่ีจะทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

- สรางความนาเช่ือถือ ตอลูกคาหรือผูรับบริการ 
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2. คนทํางาน 

- มีความสุขท่ีไดทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีดีมีความภาคภูมิใจในสถานท่ีทํางาน 

- มีความต้ังใจทํางาน สงผลตอการมีผลงานท่ีดี 

- ไดทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีไมมีมลพิษจากกระบวนการทํางาน 

3.  สังคมหรือกลุมผูรับบริการ 

- ไดองคกรท่ีมีคุณภาพ มีความใสใจตอผูปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอม 

 

การจัดการน้ําเสีย 
โรงพยาบาลเปนสถานบริการการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย การควบคุมปองกันโรค การฟนฟูสภาพ 

และการทดลองวิจัย ดังน้ันโรงพยาบาลจึงเปนแหลงผลิตของเสียท่ีเปน อันตรายตอสุขภาพท้ังท่ีเปนดานชีวภาพ

และสารเคมีจํานวนมาก ไมวาจะเปนเลือด หนอง อุจจาระ และปสสาวะของผูปวย ท้ังจากการชําระลาง และ

ของเสียจากตัวอยางสงตรวจ ท่ีเหลือจากหองปฏิบัติการและการทดลองวิจัย ของเสียท่ีเปนของเหลวท้ังหมดจะ

ถูก เทลงไปรวมกันท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย หากสภาพการจัดการนํ้าเสียของโรงพยาบาลเปนไป อยางไมได

มาตรฐาน ขาดการจัดการและดูแลท่ีดี ก็จะทําใหโรงพยาบาลกลายเปนแหลง แพรกระจายโรคภัยตางๆ ไปสู

ประชาชนท่ีมารับบริการ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสถานบริการ ประชาชนและชุมชนท่ีอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียง ดังน้ันการบริหารจัดการนํ้าเสียของ โรงพยาบาล จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย แกประชาชนผูรับบริการ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมท้ังประชาชนและชุมชนท่ีอยู

อาศัยบริเวณใกลเคียง โรงพยาบาลทุกแหงจะตองดําเนินการบําบัดนํ้าเสียใหไดมาตรฐานและเปนไปตาม

กฎหมายท่ีกําหนด เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว และเปนการลดปริมาณมลพิษ และเช้ือโรคท่ีจะถูกระบายออกสู

ส่ิงแวดลอม ดังการจัดการนํ้าเสียโรงพยาบาลใหไดคุณภาพ มาตรฐานและเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด จึงเปน

เร่ืองท่ีตองใหความสําคัญอยางย่ิง 

1. แหลงกําเนิดน้ําเสียโรงพยาบาล นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมีแหลงกําเนิดท่ีสําคัญไดแก  

1.1 แผนกผูปวยนอก เปนแหลงท่ีผูปวยและผูปวยฉุกเฉิน รวมท้ังญาติผูมาใช บริการ นํ้าเสียเกิดจาก

กิจกรรมการรักษาผูปวย และหองสวม เปนตน  

1.2 แผนกผูปวยใน นํ้าเสียเกิดข้ึนจากกิจกรรมการรักษาพยาบาล การชําระลาง จากหองสวม  

1.3 โรงซักฟอก นํ้าเสียเกิดข้ึนจากการซักลาง เส้ือผา ผาปูท่ีนอนของผูปวย มีการปนเปอนของเช้ือโรค 

สารเคมีท่ีใชในการซักลาง เปนตน 

1.4 โรงครัวและโรงอาหาร นํ้าเสียเกิดข้ึนจากการประกอบอาหาร นํ้าเสียมี ความสกปรกสูง และมี

ไขมันเปนจํานวนมาก  

1.5 หองปฏิบัติการ เปนแหลงท่ีทําการตรวจสอบและชันสูตรโรค นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน มีการปนเปอนของ

เช้ือโรค สารเคมีท่ีใชในการชันสูตรโรค สารเคมีฆาเช้ือโรค เปนตน  

1.6 หองผาตัด หองคลอด นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมักมีการปนเปอนเลือด และสารเคมี ฆาเช้ือโรค เปนตน  

1.7 ท่ีพักอาศัยของเจาหนาท่ี นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเชนเดียวกับนํ้าเสียชุมชน  
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1.8 สถานท่ีทําการตาง  ๆเชน ตึกอํานวยการ เปนนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก กิจกรรมการชําระลางและมี

ลักษณะคลายคลึงกับนํ้าเสียจากแหลงชุมชน 

2. องคประกอบของน้ําเสียจากโรงพยาบาล มีลักษณะคลายคลึงกับนํ้าเสียชุนชน มีองคประกอบ

ตาง  ๆดังน้ี  

2.1 สารอินทรีย ไดแก สารท่ีมาจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน สามารถ ถูกยอยสลายไดโดย

จุลินทรีย ปริมาณของสารอินทรียในนํ้านิยมวัดดวยคาบีโอดี (BOD) เม่ือคาบีโอดีในนํ้าสูง แสดงวามีสารอินทรีย

ปะปนอยูมาก และสภาพแหลงนํ้าเนาเสียเกิดข้ึน ไดงาย  

2.2 สารอนินทรียไดแก แรธาตุตาง  ๆไดแก คลอไรด ซัลเฟอร เปนตน  

2.3 โลหะหนักและสารพิษ อาจอยูในรูปของสารอินทรียหรืออนินทรียและ สามารถสะสมอยูในวงจร

อาหาร เกิดเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต โลหะหนักท่ีอาจพบปนเปอน ไดแก ปรอท โครเมียม  

2.4 นํ้ามันและสารลอยนํ้าตางๆ เปนอุปสรรคกีดขวางการกระจายของออกซิเจน จากอากาศลงสูนํ้า 

และทําใหแหลงนํ้าเกิดสภาพไมนาดู  

2.5 ของแข็ง เม่ือจมตัวสูกนลํานํ้า ทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจนท่ีทองนํ้า ทําให แหลงนํ้าต้ืนเขิน มี

ผลกระทบตอการดํารงชีพของสัตวนํ้า  

2.6 สารกอใหเกิดฟอง/สารซักฟอก ไดแก ผงซักฟอก สบู จะกีดกันการกระจาย ของออกซิเจนใน

อากาศสูนํ้า และอาจเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า  

2.7 จุลินทรีย นํ้าเสียจะมีจุลินทรียเปนจํานวนมาก จุลินทรียเหลาน้ีทําใหระดับ ของออกซิเจนละลาย

นํ้าลดลง ทําใหเกิดสภาพเนาเหม็นนอกจากน้ีจุลินทรียบางชนิดอาจเปน จุลินทรียกอโรค 

2.8 ธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จะทําใหเกิดการเจริญเติบโต และเพ่ิมปริมาณอยาง

รวดเร็วของสาหราย (Algae Bloom)  

2.9 กล่ิน เกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซ่ึงเกิดจากการยอยสลายของสาร อินทรียแบบไรออกซิเจน  

2.10 สารเคมีอันตราย สารเคมีอันตรายจากโรงพยาบาลท่ีปนเปอนในนํ้าเสีย ไดแก สารเคมีจากการ

ทําความสะอาด และสารเคมีท่ีใชในการฆาเช้ือโรค 

 2.11 เภสัชภัณฑ เภสัชภัณฑบางสวนจากแผนกเภสัชกรรมและแผนกผูปวยใน อาจมีการท้ิงลงสูทอ

นํ้าเสียซ่ึงอาจมีการปนเปอนของยาปฏิชีวนะ และสารท่ีมีผลตอการ เปล่ียนแปลงพันธุกรรม  

2.12 สารกัมมันตรังสี สารกัมมันตรังสีบางสวนจากหนวยรักษามะเร็งอาจถูกท้ิงลงสูทอนํ้าเสีย 

3. ระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล การบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาลในประเทศไทยนิยมบําบัดดวย

วิธีการทางชีวภาพ ซ่ึงระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีนิยมใชสวนใหญเปนชนิดตะกอนเรง (Activated Sludge หรือ AS) 

ซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบ เชน Conventional Activated Sludge, คลองวนเวียน (Oxidation Ditch), 

Sequencing Batch Reactor (SBR)  
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3.1 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ(Activated Sludge, AS) ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจหรือระบบตะกอนเรง 

เปนกระบวนการบําบัด นํ้าเสียทางชีวภาพแบบใชออกซิเจน โดยอาศัยจุลินทรียในการยอยสลายสารอินทรียใน

นํ้าเสีย ใหมีคาความสกปรกนอยลง  

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ ประกอบดวยสวนสําคัญสองสวนคือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน นํ้าเสีย

จะถูกสงเขาถังเติมอากาศ ซ่ึงมีตะกอนจุลินทรียหรือสลัดจ อยูเปนจํานวนมาก และทําการลดคาสารอินทรียใน

รูปตาง  ๆดวยการยอยสลายใหอยูในรูป กาซคารบอนไดออกไซด และนํ้า  

นํ้าเสียท่ีบําบัดแลวจะไหลตอไปยังถังตกตะกอนเพ่ือแยกจุลินทรียออกจาก นํ้าใส สลัดจท่ีแยกตัวอยูท่ี

กนถังตกตะกอน สวนหน่ึงจะสูบกลับไปยังถังเติมอากาศ เพ่ือบําบัด นํ้าเสียท่ีเขามาใหม อีกสวนหน่ึงจะเปน

สลัดจสวนเกิน (Excess Sludge) ตองนําไปกําจัด ตอไป สําหรับนํ้าใสสวนบนจะเปนนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวท้ิง

จากระบบ โดยผานกระบวนการ ฆาเช้ือโรค 

3.2 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch; OD) ระบบน้ีจัดเปนระบบแอกทิเวเต็ด

สลัดจ (Activated Sludge) ประเภทหน่ึง มีลักษณะการทํางานในลักษณะเดียวกันกับระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ 

แตตางกันท่ีวิธีการ เติมอากาศในคลองวนเวียน ซ่ึงมีลักษณะเปนวงกลมหรือวงรี  

3.3 ระบบเอสบีอาร(Sequencing Batch Reactor, SBR)  

ระบบเอสบีอารจัดเปนระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) ประเภทหน่ึง โดยมีถังเติม

อากาศและถังตกตะกอนเปนถังใบเดียวกัน ระบบเอสบีอารมี ลักษณะการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ

กะ (Batch type system) ระบบจะ ประกอบดวยถังปฏิกิริยาท่ีทําหนาท่ีเปนท้ังถังเติมอากาศและถัง

ตกตะกอน มีกระบวนการ ทํางานเม่ือนํ้าเสียเขาสูถังเติมอากาศ สารอินทรียท่ีอยูในนํ้าเสียจะถูกจุลินทรียหรือ

แบคทีเรีย ท่ีเล้ียงอยูในถังเติมอากาศทําการยอยสลาย นํ้าเสียจะอยูในถังเติมอากาศในชวงระยะ เวลาหน่ึง

เพ่ือใหแบคทีเรียมีเวลาเพียงพอในการยอยสลายสารอินทรีย หลังจากน้ันจึงเขาสู ระยะตกตะกอน เพ่ือแยก

สวนท่ีเปนนํ้าใสออกจากตะกอนจุลินทรียในถังปฏิกิริยาและสวน ของช้ันตะกอนจะอยูในถังปฏิกิริยาจนกวาจะ

มีการระบายบางสวนท้ิงออกไปจากถังปฏิกิริยา  

นอกจากน้ีในโรงพยาบาลขนาดเล็กอาจมีการใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ ติดกับท่ี (onsite 

treatment) ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน แบบเติมอากาศ แบบไมเติมอากาศ และแบบผสม เน่ืองจากคุณลักษณะ

นํ้าเสียจากโรงพยาบาลจะมีการปนเปอนของเช้ือโรคอยู ดังน้ันในการบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาล ข้ันตอนสุดทาย

ตองมีการฆาเช้ือโรคในนํ้าท้ิง กอนปลอย ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ และคุณภาพนํ้าท้ิงตองอยูในคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจาก 

อาคารบางประเภทและบางขนาด 

4. แนวทางการควบคุมดูแลและจัดการน้ําเสียโรงพยาบาล ควรปฏิบัติดังน้ี  

4.1 ระบบรางระบายนํ้าฝนและระบบรวบรวมนํ้าเสีย มีการแยกรางระบาย นํ้าฝนและนํ้าเสียออกจาก

กัน โดยไมมีการประสานทอรวมกัน และมีการตรวจสอบ สภาพการใชงาน  
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4.2 ระบบบําบัดนํ้าเสียแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ ไมอยูติดกับโรงอาหาร หรือสวนท่ีตองควบคุมรักษา

ความสะอาด บริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียมีความสะอาดเรียบรอย ไมมีนํ้าขังนอง ไมมีกล่ินเหม็น มีการระบาย

อากาศดี มีแสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสมเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานในการดูแลบํารุงรักษาตรวจสอบ

เคร่ืองจักรอุปกรณไดสะดวก และปลอดภัย  

4.3 ระบบบําบัดนํ้าเสีย ตองทําการบําบัดนํ้าเสียใหมีคุณภาพนํ้าท้ิงเปนไปตาม ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด  

4.4 การเก็บตัวอยางนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวมาตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบกับ มาตรฐานนํ้าท้ิง ควรมี

ความถ่ีอยางนอย 4 คร้ังตอป และตองมีการตรวจวัดโคลิฟอรม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ควรมีคาไม

เกิน 5000 MPN/100มิลลิลิตร 

4.5 เจาหนาท่ีผูควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย ตองมีความรูเก่ียวกับระบบ บําบัดนํ้าเสียหรือผานการ

อบรมหลักสูตรการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย  

4.6 ตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียมีการนําไปท้ิงเปนครั้งคราว โดยวาจาง หรือดําเนินการเองและ

นําไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เชน ท่ีกําจัดมูลฝอยและปฏิกูลของ เทศบาล เปนตน  

4.7 ระบบการฆาเช้ือโรคในนํ้าท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว หากใชคลอรีนตองมี การตรวจวัดปริมาณ 

Residual Chlorine เหลือไมนอยกวา 0.5 มก./ล. โดยมีระยะเวลา สัมผัสไมตํ่ากวา 30 นาที กรณีใชระบบอ่ืน 

เชน UV โอโซน ตองเปดใชงานตลอดเวลา  

4.8 มีเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ เชน เคร่ืองเติม อากาศ เคร่ืองสูบนํ้า

เสีย เคร่ืองสูบตะกอน เคร่ืองสูบจายคลอรีน เคร่ืองรีดตะกอน ลูกลอย ควบคุมอัตโนมัติ และตะแกรงดักขยะใน

บอสูบนํ้าเสีย ตูควบคุมไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสีย เปนตน  

4.9 นํ้าเสียจากหองครัวมีบอดักไขมันหรือมีการดักเศษอาหารและไขมันกอน ปลอยลงสูระบบบําบัด

นํ้าเสียและมีการตักเศษอาหารและไขมันเปนประจํา การระบายนํ้าท้ิง ออกจากหองครัว ควรมีการกําจัดไขมัน

ออกกอนเพราะไขมันเปนสารอินทรียท่ียอยสลาย ไดยาก และจะจับตัวเปนกอน หรือเปนแผนขัดขวางการ

ละลายของออกซิเจนในระบบบําบัด นํ้าเสีย ทําใหมีคาตํ่าไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีใชใน

ระบบบําบัดนํ้าเสีย จึงทําใหเกิดปญหาตอระบบบําบัดนํ้าเสียได และไขมันยังเกาะติดอยูท่ีผิวดานในของทอทํา

ให เกิดปญหาทออุดตัน ดังน้ันจึงตองมีตะแกรงกรองเศษอาหารกอนปลอยลงสูบอดักไขมัน และ จัดใหมีบอดัก

ไขมัน ซ่ึงสามารถเปดฝาเพ่ือดักไขมันและทําความสะอาดไดสะดวก 

การจัดการนํ้าเสียโรงพยาบาลน้ัน นอกจากจะมีการบําบัดนํ้าเสียใหไดมาตรฐาน เปนไปตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของแลว ยังตองมีการรายงานการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตาม มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
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กรมควบคุมมลพิษไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจัดเก็บ

สถิติ ขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2545 

เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครอง แหลงกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ขอมูล และรายงานผลการทํางานของระบบ

บําบัดนํ้าเสีย ของตนเอง โรงพยาบาลท่ีเขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ี อาคารประเภท ก. 

โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีเตียง

สําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต 30 เตียงข้ึนไป อาคารประเภท ข. 

โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีเตียง

สําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต 10 เตียง แตไมถึง 30 เตียง 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงพารามิเตอรและปริมาณท่ีควบคุมตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง 

พารามิเตอร หนวย ประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง 

ก ข ค ง จ 

pH  5-9 

 

5-9 

 

5-9 

≤40 

≤50 

≤0.5 

5-9 

≤ 50 

≤50 

≤0.5 

5-9 

≤200 

≤60 

- 

BOD มก./ล. ≤20 

 

≤30 

 

≤40 

 

≤50 

 

≤200 

 

Suspended Solids) มก./ล. ≤30 

 

≤40 

 

≤50 

 

≤50 

 

≤60 

 

Settleable Solids มก./ล. ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 - 

Total Dissolved Solids) มก./ล. ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 - 

Sulfide มก./ล. ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 - 

TKN มก./ล. ≤35 ≤35 ≤40 ≤40 - 



| 92 

 

 

Fat Oil and Grease  ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤100 

แหลงขอมูล : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

การสงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวม 

นอกจากปยจัยดานสภาพแวดลอมแลว ปจจัยท่ีเก่ียวของโดยตรงกับตัวบุคคลท่ีเปนปจจัยสําคัญ คือ

ปจจัยดานพฤติกรรม การสงเสริมหรือสนับสนุนใหบุคคลากรในโรงพยาบาลหรือผูรับบริการของโรงพยาบาลมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เปนอีกบทบาทหน่ึงท่ีสถานบริการสาธารณสุขสามารถดําเนินการและสนับสนุนกิจกรรม

เหลาน้ีได โดยพิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล กิจกรรมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดี 

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) 
 กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวของรางกายทุกรูปแบบท่ีเกิดจากการหดตัวของกลามเน้ือ

และทําใหรางกายมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนจากขณะพัก  กิจกรรมทางกายจึงมีความสัมพันธกับสุขภาพ  น่ันคือ 

ถามีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอจะมีผลดีตอสุขภาพแตถาขาดการมีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอจะมี

ผลเสียตอสุขภาพ 

 กิจกรรมทางกาย  สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน (Daily-

routine Physical Activity) และกิจกรรมทางกายในเวลาวาง (Leisure-time Physical Activity)  กิจกรรม

ทางกายในชีวิตประจําวัน เชน การทํางานบาน  การเดินทางและการประกอบอาชีพ  ถามีการปฏิบัติอยาง

เพียงพอ จะมีผลดีตอสุขภาพ  ถึงแมวาจะเปนผูท่ีขาดการมีกิจกรรมทางกายในยามวาง การทํางานบานเปน

ประจํา การเดินทางดวยเทา หรือการมีกิจกรรมทางกายเปนสวนใหญในประกอบอาชีพแตละวัน  ก็อาจจะชวย

รักษาระดับสภาวะสุขภาพท่ีดีใหคงอยูได 

 กิจกรรมทางกายในยามวาง  ไดแก  การเลน(Play) การออกกําลังกาย(Exercise)และกีฬา(Sport) 

เปนกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธคอนขางสูงกับสภาวะสุขภาพ  โดยการเลน การออกกําลังกายและกีฬา  จะมี

ความแตกตางกันไปตามความหนัก (Intensity) ระยะเวลาของกิจกรรม (duration) และระดับของการแขงขัน 

(Compettition Levels)การเลนเปนกิจกรรมทางกายท่ีมีระดับการแขงขันนอยกวาการออกกําลังกายและการ

ออกกําลังกายมีระดับการแขงขันนอยกวากีฬา 

 โดยปกติการเลน การออกกําลังกายและกีฬา  จะเปนกิจกรรมทางกายท่ีมีความหนัก ระยะเวลาท่ี

แนนอนและการแขงขันมากกวากิจกรรมทางกายท่ีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดังน้ัน กิจกรรมทางกายในยามวาง

จึงถือเปนกิจกรรมทางกายท่ีมีความสัมพันธกับสุขภาพมากกวากิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน 

 การเลน(Play)  หมายถึงกิจกรรมทางกายท่ีมีความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน  การเลนเปน

กิจกรรมทางกายท่ีมีคุณลักษระสําคัญคือ ผูปฏิบัติเขารวมโดยสมัครใจ มีอิสระ มีความสนุกสนานและมีการ
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แขงขันนอย แตการเลนมีการออกกําลังกายและกีฬาผสมอยูดวย เชน เด็กเลนเกมว่ิงเปยวจะมีความสนุสนานมี

การแขงขันและมีผลดีตอสุขภาพหากปฏิบัติเปนประจํา 

 การออกกําลังกาย(Exercise) เปนกิจกรรมทางกายท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ คือ มีแบบแผน  มีระบบ

และมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือปรับปรุงหรือคงรักษาสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 

คุณลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของการออกกําลังกาย คือ ผูออกกําลังกายสามารถเลือกทําส่ิงท่ีตนเองรูสึกดีหรือ

พึงพอใจและสามารถมุงความสนใจอยูท่ีความสนุกสนานของการเคล่ือนไหวแตรางกายจะตองมีการออกแรง

ระดับหน่ึง  มีการออกแรงมากกวาการเลนหรือการทํางานในชีวิตประจําวันและมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือท่ีจะบรรลุ

เปาหมาย เชน มีการออกแบบโปรแกรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เชน การลดนํ้าหนัก การเพ่ิมสมรรถภาพของ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด การปรับสภาพอารมณและการลดความเครียด 

 กีฬา (Sport) เปนกิจกรรมทางกายท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ คือ ตองใชทักษะและมีการแขงขันสูง มี

ความเฉพาะเจาะจงมากกวาการออกกําลังกาย ตองการระดับสมรรถภาพทางกาย ทักษะการเคล่ือนไหว การ

แขงขันและชัยชนะ มีรูปแบบกฎกติกาชัดเจน ตองการผูฝกสอน ยุทธวิธี และคูแขงขัน  กีฬามีการเลนผสมอยู

นอย นักกีฬาสวนใหญสูญเสียคุณลักษณะการเลน เชน ความมีอิสระ ความสนุกสนาน  การฝกกีฬาถือวา เปน

การออกกําลังกาย แตดวยคุณลักษณะของกีฬาท่ีมุงพัฒนาความสามารถสูงสุดทางการกีฬา (Sport 

Perfermance) การออกกําลังกายในกีฬาจึงเปล่ียนเปนการฝก (Training)  เน่ืองจากการฝกมีเปาหมายเฉพาะ

ตองการทักษะ ความรู ความเช่ียวชาญและมีความหนักสูงมากกวาการออกกําลังกาย 

 

ตัวอยางการดําเนินกิจกรรมทีเ่อื้อตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวม เชน 

 

1. โครงการคลินิกไรพุง(DPAC) 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย สงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกระดับ ต้ังแตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) โรงพยาบาล

ท่ัวไป(รพท.)และโรงพยาบาลศูนย(รพศ.) ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมเส่ียงและ

กลุมผูท่ีเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง(NCDs)ดานการบริโภคอาหารตามหลักโชนาการและการมีกิจกรรมทางกาย 

อยางถูกตองและเพียงพอ  ภายใตชื่อโครงการคลินิกไรพุง(DPAC)โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี 
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1.  การจัดตั้งคลินิก ซ่ึงช่ืออาจแตกตางกันไปในแตละโรงพยาบาล เชน คลินิกรักษสุขภาพ คลินิก

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม คลินิกไรพุง คลินิกสงเสริมสุขภาพ หรือบูรณาการกับคลินิก NCDs เปนตน  

2. มีทีมงานใหบริการ ซ่ึงประกอบดวย แพทย พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักวิชาการ

สาธารณสุขและนักวิทยศาสตรการกีฬา เปนตน  แตสวนใหญทีมงานจะไมครบทุกวิชาชีพ เชน สวนใหญไมมี

นักวิทยาศาสตรการกีฬา เจาหนาท่ีท่ีทํางานสงเสริมสุขภาพจะทําหนาท่ีแนะนําและใหปรึกษาเอง ซ่ึงกอง

กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยูตอเน่ืองทุกป 

 

3. มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมการใหบริการ ใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสังเขป ดังน้ี 

3.1  มีการคัดกรอง กลุมเส่ียงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน ในประชากรอายุ

ต้ังแต 15 ปข้ึนไป 

3.2  มีกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไดแก 

- ลงทะเบียนผูเขารับการบริการท่ีมาจากการคัดกรอง หรือ สงตอมาจากคลินิก 

NCDs หรือผูท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการ 

- ประเมินความเส่ียงพฤติกรรมสุขภาพ ดานการกินและการมีกิจกรรมทางกาย 

- ประเมินภาวะสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- ประเมินความพรอมในการปรับเปล่ียนกิจกรรม 

- สรางความตระหนัก สรางแรงจูงใจเพ่ือใหกลุมเปาหมายพรอมเปล่ียนแปลง 

- ต้ังเปาหมายรวมกัน 

3.3 ใหความรู สาธิตและเพิ่มทักษะ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคและเพ่ิมกิจกรรมทางกายเปน

รายบุคคลและรายกลุม เชน บรรยาย สาธิตการเลือกอาหาร การปรุงอาหารสุขภาพ การออกกําลังกายแบบ

ตาง  ๆการเพ่ิมสมรรถภาพหัวใจ การสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือและการยืดเหยียดรางกาย ตลอดจนการ

ใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการออกกกําลังกายท่ีกลุมเปาหมายสามารถนําไปปฏิบัติไดเอง 

3.4 นัดและติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือประเมินการเปล่ียนดานรางกาย ผล

ตรวจสุขภาพ การใชยาและขีดความสามารถในการออกกําลังกายหรือเพ่ิมกิจกรรมทางกายดวยตนเอง เปนตน 

2.โครงการอื่นๆ ที่สงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

นอกจากการดําเนินงานคลินิกไรพุงในโรงพยาบาลซ่ึงเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมระดับบุคคลแลว 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ยังสนับสนุนใหสถานบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมจัดกิจกรรม

อ่ืน  ๆภายใตภารกิจของกองฯ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ชุมชน เพ่ิมกิจกรรมทางกายดวย เชน 

- การจัดกิจกรรม(Events) ตาง  ๆเชน การปนจักรยานเพ่ือสุขภาพการเดินเพ่ือสุขภาพ การว่ิงเพ่ือ

สุขภาพ การบริหารรางกายเพ่ือลดพุง การปองกันเด็กจมนํ้า การจัดสวนสุขภาพ เปนตน 
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- การใหบริการหองออกกําลังกาย (Fitness) แกเจาหนาท่ี ผูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลหรือบุคคล

ท่ัวไปท้ังในรูปแบบการสอนสาธิตหรือการบริการสมาชิก 

- การจัดต้ังชมรมสุขภาพ หรือคายสุขภาพ เชน คายเบาหวาน  บริการประชาชน เปนตน 

- การจัดสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลใหเอ้ือตอการมีกิจกรรมทางกาย เชน รณรงคเดินบันไดแทน

การใชลิฟต เปนแหลงศึกษาดูงานของสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง เปนตน 

- กิจกรรมอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพของผูมารับบริการ หรือประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของโรงพยาบาล 

 

3. กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมแตละกลุมวัย 

1. จัดมุมใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมในแตละกลุมวัย 

เชน เร่ืองการออกกําลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพชองปาก อนามัยการเจริญพันธุ 

การลด ละ เลิกบุหร่ี สุราและสารเสพติด เปนตน 

2. จัดใหมีกิจกรรมใหการปรึกษาดานสุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติโดย

โรงพยาบาลจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําจุดเพ่ือใหการปรึกษาแกผูปวยและญาติ ดานการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรค เชน กิจกรรมใหการปรึกษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การเลิกบุหร่ี สุรา การบําบัดยาเสพติด การออกกําลังกาย การพักผอน

นอนหลับ การดูแลสุขภาพชองปาก สุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย เปนตน  
 

ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
 

 กลุมหญิงตั้งครรภ ไดรับการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ ภูมิตานทานโรค การปองกันและจัดการ

ภาวะเส่ียงอยางเหมาะสม การเตรียมพรอมในการใหนมบุตร การดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติตัวท่ี

เหมาะสม โดยมีการจัดบริการโรงเรียนพอแมสอดแทรกในการใหบริการของคลินิกฝากครรภ หอง

คลอด หลังคลอด 

 กลุมทารกแรกเกิด สนับสนุนการไดรับนมแมทุกราย โดยมีการจัดบริการเตรียมความพรอมเรื่องการ

เล้ียงลูกดวยนมแม ต้ังแตระยะกอนคลอด ถึง หลังคลอดมีคลินิกนมแมคอยใหความชวยเหลือมารดา

กรณีรายท่ีมีปญหา ทารกไดรับอาหารเสริมตามวัย กระตุนพัฒนาการทุกดาน 

 กลุมเด็ก 0 -5 ปไดรับการสงเสริมสุขภาพใหมีการเติบโต และมีพัฒนาการสมวัย ปองกันภาวะเส่ียง 

เสริมสรางการเรียนรู การเสริมสรางภูมิคุมตานทานโรคโดยดําเนินการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี 

 กลุมวัยรุนควรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะชีวิต โดยในกลุมปกติสามารถดูแลตนเองใหปลอดภัยจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคเอดสและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ในกลุมเส่ียงสามารถดูแลตนเอง

ไมใหเกิดการต้ังครรภซํ้าโดยมีการจัดบริการท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน 
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 กลุมวัยทํางาน ไดรับการสงเสริมสุขภาพใหสามารถประเมินความเส่ียงดานสุขภาพของตนเองได รู

วิธีการจัดการความเส่ียงน้ันๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี มีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม 

 กลุมวัยสูงอายุ ไดรับการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพชองปาก 

การปองกันอุบัติเหตุ การจัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ 
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N: Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

การสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล 

 ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารท่ีจัดบริการใหกับผูปวยในโรงพยาบาลและอาหารท่ี

จําหนายในรานคาภายในโรงพยาบาลนับเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญเปนอยางย่ิงตอสุขอนามัยของผูปวย ญาติหรือ

ประชาชนท่ีมารับบริการ และบุคลากรภายในโรงพยาบาล ดังน้ันจึงมีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแล

สถานท่ีประกอบอาหารสําหรับผูปวยและรานอาหารในโรงพยาบาลใหไดมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร 

เพ่ือใหผูปวย ญาติหรือประชาชนท่ีมารับบริการ และบุคลากรภายในโรงพยาบาลได รับประทานอาหารท่ี

สะอาดและปลอดภัย 

 

 การสุขาภิบาลอาหาร (Food sanitation)  หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมส่ิงแวดลอม 

รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการเตรียม ปรุง และจําหนายอาหารเพ่ือทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย 

ปราศจากเช้ือโรค พยาธิและสารเคมีตางๆ ท่ีเปนอันตราย หรืออาจจะเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของ

รางกาย สุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของผูบริโภค 

 

 
 

 

แหลงปนเปอนของอาหาร 

  แหลงปนเปอนของอาหารแบงโดยอาศัยหลักการดานสุขาภิบาลอาหารออกเปน 2 ประเภทใหญ  ๆคือ 
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1. แหลงปนเปอนโดยตรงขั้นตน (Primary sources of contaminants) ไดแกการปนเปอนของ

จุลินทรียซ่ึงมักจะเปนแหลงสะสมของเช้ือโรคท่ีจะอาศัยอยูในคน ตัวอาหาร สัตวแมลงนําโรค ส่ิงแวดลอม เชน 

ดิน นํ้า อากาศ และนํ้าเสีย เปนตน 

1.1 คน (People) แบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคสามารถพบไดในบริเวณตางๆ ของรางกายคน เชนผิวหนัง 

มือ หู ในลําคอ และเสนผม เปนตน โดยสามารถจะแพรกระจายจากการสัมผัสท่ีใบหนา เสนผม หรือสวน 

ตาง  ๆของรางกายกอนการประกอบอาหาร แมวาคนเรามีสุขภาพสมบูรณและไดชําระลางรางกายอยางสะอาด 

ก็อาจจะเปนพาหะของแบคทีเรีย และไวรัสจนเกิดแพรกระจายไปสูบุคคลอ่ืนได ท้ังน้ีเกิดจากการมีสุขนิสัยไมดี 

เชน การไอและจามโดยไมใชผาปดปากจมูก การไมลางมือหลังจากเขาหองสวมเปนตน โดยเฉพาะผูสัมผัส

อาหารท่ีมีสุขนิสัยไมดีมักจะพบบอยคร้ังวาทําใหเกิดการปนเปอนเช้ือโรคจากอุจจาระไปสูอาหารไดงาย 

1.2 อาหารดิบ (Raw Food) ตัวอยางเชน เน้ือสัตว สัตวปก ปลา สัตวนํ้าท่ีมีเปลือกพวกกุง หอย ไข

และผักเปนตน เม่ือเน้ือสัตวถูกฆาชําแหละ หนังและเน้ือของสัตวอาจปนเปอนจากเช้ือแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรค 

ซ่ึงมีอยูตามธรรมชาติในระบบการยอยอาหาร ถาเน้ือเหลาน้ีถูกสับจนละเอียด เชน เน้ือท่ีอยูในแฮมเบอรเกอร 

เปนตน แบคทีเรียก็จะกระจายไปท่ัวช้ินอาหารน้ันไดกรณีของสัตวนํ้าเปลือกแข็งท่ีมีอวัยวะในการกรองนํ้าเพ่ือ

ดํารงชีวิต ถาในแหลงนํ้าน้ันมีการปนเปอนมลพิษหรือโลหะหนัก เชน นํ้าท้ิงจากโรงงานท่ีไมไดรับการบําบัด

อยางถูกวิธีเปนตน สัตวนํ้าประเภทน้ีอาจดูดซับแบคทีเรียและจุลินทรียชนิดอ่ืนๆ หรือสารเคมีท่ีมีอันตรายเขา

ไปสะสมในรางกาย 

 1.3 สัตวนําโรคและสัตวเล้ียง (Pests and pets) แมลงตางๆ เชน แมลงวัน แมลงสาบ เปนตน และ

สัตวเล้ียง เชน หนู สุนัข แมว หนูแฮมเตอร สัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า และสัตวเล้ือยคลานตางๆ เปนตน สัตวเหลาน้ี

ท้ังหมดสามารถเปนพาหะนําเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายได เช้ือโรคติดมาตามรางกายรวมท้ังขนสัตว ขนนก 

มูลสัตว ไขและวัสดุท่ีใชทํารัง ก็สามารถปนเปอนลงในอาหารไดหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

1.4 อากาศและฝุนละออง (Air and dust) อากาศและฝุนละอองสามารถเปนตัวนําเศษผิวหนังท่ีตาย

แลวเปนจํานวนนับลาน  ๆเซลลรวมถึงจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคตาง  ๆมาสัมผัสกับอาหารท่ีไมมีการปกปด 

1.5 นํ้า (Water) โดยเฉพาะนํ้าด่ืมท่ีไมไดผานกระบวนการผลิตและฆาเช้ืออยางถูกตอง เชน นํ้าจาก

แมนํ้า ทะเลสาบ และแหลงนํ้าขนาดใหญ เปนตน สามารถนําเช้ือจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษมา

ปนเปอนในอาหารได 

1.6 ส่ิงสกปรก (Soil) ผลไมท่ีไมไดลาง ผัก เมล็ดธัญพืชและเมล็ดขาวจําพวกถ่ัว เปนตน โดยปกติแลว 

จะมีเศษดิน และส่ิงสกปรกมาดวยซ่ึงสามารถปนเปอนสูอาหารได 

1.7 เศษอาหาร (Food waste) แบคทีเรียท่ีอยูในเศษอาหารและท่ีมาจากสัตวนําโรคจะเปดการ

ปนเปอนสูอาหารไดถาเศษอาหารน้ันไมไดถูกกําจัดอยางเหมาะสม 

2. แหลงปนเปอนโดยออม (Secondary sources of contaminants) ไดแก ภาชนะอุปกรณเคร่ืองมือ 

ท่ีใชในการเตรียม ปรุง บริการและเก็บอาหาร และโครงสรางของสถานท่ีเตรียม ปรุง เก็บ และบริการอาหาร 

 2.1 ภาชนะอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใช การออกแบบวัสดุท่ีใชทําภาชนะและอุปกรณมีผลตอการ

ปนเปอนของสารเคมีลงสูอาหาร และขณะเดียวกันอาจจะทําใหเปนแหลงสะสมของเช้ือโรค ส่ิงแปลกปลอม 



| 99 

 

 

หากลางทําความสะอาดไมดีก็จะปนเปอนลงสูอาหารไดเชนเดียวกัน เชน เขียงไมมักจะเปนแหลงสะสมของเช้ือ

โรค และเศษอาหารตกคาง และหากไมผ่ึงใหแหงก็จะข้ึนราไดเปนตน 

 2.2 พ้ืน ผนัง เพดาน ของสถานท่ี/บริเวณ เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร หากทําดวยวัสดุท่ีทําความ

สะอาดยาก หรือเปนแหลงสะสมของส่ิงสกปรกไดงาย ก็จะมีโอกาสท่ีจะทําใหเช้ือโรคส่ิงสกปรกปนเปอนลงสู

อาหารได 

การจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด ปลอดภัย ทําไดโดยการควบคุมปจจัยสําคัญท่ีเปนสาเหตุ 

ทําใหอาหารสกปรก ไดแก  

1. บุคคล หมายถึง ผูสัมผัสอาหาร ไดแก ผูปรุง ผูเสิรฟ ผูจําหนายอาหาร แมบานท่ีปรุงอาหารให

สมาชิกในครอบครัว ตองเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตัวอยางถูกตอง ท้ังในเร่ืองสุขวิทยาสวน

บุคคลและสุขนิสัยท่ีดีในการประกอบ ปรุงอาหาร โดยยึดหลักวาจะตองทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย 

ปราศจากการปนเปอนทุกข้ันตอนของการปรุง ประกอบ และจําหนาย 

2. อาหาร หมายถึง อาหารท่ีจะนํามาปรุง ไมวาจะเปนอาหารสด เน้ือสัตว ผักสด อาหารแหง หรือ 

อาหารกระปอง จะตองเลือกอาหารท่ีใหม สด สะอาดและปลอดภัย ผลิตจากแหลงท่ีเช่ือถือไดนอกจากน้ีวัตถุ

ปรุงแตงอาหาร เชน นํ้าปลา นํ้าสม ซอส ซีอ้ิว เปนตน ตองเลือกใชท่ีถูกตอง มีการรับรองความปลอดภัยจาก

หนวยงานราชการ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน 

3. ภาชนะอุปกรณ หมายถึง ภาชนะรวมถึงอุปกรณตางๆ ท่ีใชใสอาหารหรือหยิบจับอาหารระหวาง

การเตรียม การปรุง ประกอบ และการจําหนายอาหาร เชน จาน ชอน สอม ตะเกียบ มีด เขียง หมอ กะทะ   

ท่ีคีบอาหาร เปนตน ตองสะอาด ทําจากวัสดุท่ีปลอดภัย และเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับอาหารแตละชนิด 

เพราะภาชนะอุปกรณบางชนิดอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพไดหากใชไมถูกตอง นอกจากน้ีการลาง      

เก็บภาชนะอุปกรณท่ีถูกตอง ก็มีสวนท่ีจะทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ไมถูกปนเปอนเช้ือโรคได 

4. สถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหาร หมายถึง บริเวณท่ีเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนาย

อาหาร รวมถึงบริเวณท่ีรับประทานอาหารดวย  

    บริเวณท่ีเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนายอาหาร ควรจัดใหสะอาด เปนระเบียบ สะดวกตอการทํา 

งาน ไมนําวัตถุมีพิษซ่ึงเปนอันตราย เชน สารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืชมาเก็บไวในบริเวณน้ีเด็ดขาด มีการ

ระบายอากาศท่ีดีโดยมีปลองระบายควัน กล่ินจากการประกอบอาหาร มีบอดักไขมัน ทอระบายนํ้าท้ิง          

ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ มีหองสวม และท่ีปสสาวะ ใหพอเพียงสําหรับการบริการลูกคา และทําความสะอาด

อยูเสมอ บริเวณท่ีจําหนายอาหาร หรือรับประทานอาหารก็ควรลางทําความสะอาดอยูเสมอเชนกัน 

5. สัตว แมลงนําโรค หมายถึง หนู แมลงวัน แมลงสาบ มด รวมท้ังสัตวเล้ียง เชน สุนัข แมว นก ฯลฯ 

ซ่ึงสามารถนําเช้ือโรคตางๆมาปนเปอนในอาหารและภาชนะอุปกรณได ดังน้ัน จึงตองมีการควบคุมและปองกัน 

โดยการจัดสภาพแวดลอมของสถานท่ีใหสะอาด เปนระเบียบ เพ่ือไมใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวแมลง   

นําโรค และการใชสารเคมีกําจัดจะตองระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ 

 

มาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล 
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สถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล หมายถึง สถานท่ีปรุง ประกอบอาหารใหกับผูปวยของ

โรงพยาบาล 

การจัดบริการอาหารใหกับผูปวยท่ีพักคางในโรงพยาบาล ใหมีความสะอาด ปลอดภัยจะตองมีการจัด

และควบคุมสุขลักษณะของสถานท่ี อาหาร ภาชนะอุปกรณ บุคลากร มีการเฝาระวังและควบคุมความสะอาด

ปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงจะตองมีการควบคุมดูแล ท้ังการจัดบริการอาหารโดยโรงพยาบาลเอง และโดย

บุคคลภายนอก กรณีท่ีโรงพยาบาลใหสถานประกอบการภายนอกจัดบริการอาหารใหกับโรงพยาบาล จะตองมี

คณะกรรมการไปตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และมีรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานในการ

พิจารณา มีดังน้ี 

 

 

 

1. บริเวณที่เตรียม ปรุงอาหาร 

 1. ภายในสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล มีสภาพดี วัสดุอุปกรณตางๆ จัดวางไวอยาง

เปนระเบียบ จัดเปนสัดสวน แบงตามการปฏิบัติงาน และเปนไปตามการปฏิบัติงานในระบบทางเดียว (one 

way system) ภายในสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล สะอาด ไมมีคราบสกปรก และหยากไย    

มีแสงสวางเพียงพอ ควรมีแสงแดดสองถึงเพ่ือฆาเช้ือโรค และสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล  

ควรอยูไกลจากแหลงของความสกปรก เชน ท่ีพักขยะ บริเวณบําบัดนํ้าเสีย และบริเวณซักฟอกพอสมควร หรือ

มีมาตรการในการปองกันการปนเปอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยตองไมมีกล่ิน ฝุนละอองของส่ิงสกปรก มีการ

ปองกันสัตวแมลงพาหะนําโรครบกวน โดยกรุมุงลวดหรือเปนหองปรับอากาศ (ไมควรอยูช้ันใตดินเพราะอับช้ืน) 

ถามีภาวะมลพิษรบกวนตองมีการปองกันไมใหเกิดการปนเปอนได สําหรับบริเวณท่ีเตรียมอาหารท่ีใหทางสาย 

ควรแยกตางหากเปนสัดสวนเฉพาะสามารถปองกันการปนเปอนได เชน เปนหองปรับอากาศ 

 2. พ้ืน ผนัง เพดาน  ทําดวยวัสดุท่ีเรียบ ทําความสะอาดงาย เชน คอนกรีต กระเบ้ือง มีสภาพดี 

สะอาด ไมเปนแหลงสะสมความสกปรก หลอดไฟท่ีติดไวตามผนัง เพดาน ควรมีฝาครอบ ปองกันการแตก

กระจายของหลอดไฟ 
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2. ตัวอาหาร-น้ําบริโภค(น้ําดื่ม) 

 

 1. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิท หมายถึง อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบรรจุในภาชนะท่ีมี

การฉาบ อัด เคลือบ หรือติดดวยวัสดุ ท่ีสามารถปองกันความช้ืนหรืออากาศภายนอกเขาไปในบรรจุภัณฑได  

อาหารดังกลาวตองมีฉลาก และฉลากตองมีเคร่ืองหมายแสดงการไดรับอนุญาตท่ีถูกตองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และตองเก็บเปนระเบียบ วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 30 เซนติเมตร กอนใชตอง

ตรวจดูคุณภาพและวันหมดอายุดวย ท้ังน้ี การเลือกใชวัตถุดิบ เคร่ืองปรุงรส ควรเลือกชนิดท่ีมีคุณภาพดี       

ไดมาตรฐาน นอกจากน้ันควรตรวจสอบและกําจัดอาหารหมดอายุท้ิง ไมใหเหลือคางอยู 

 

 2. อาหารสด ตองมีคุณภาพดี หมายถึง มีลักษณะสด สะอาด ไมมีสีหรือกล่ินท่ีผิดปกติ เก็บในภาชนะ

ท่ีสะอาด มีการปกปด โดยแยกเก็บระหวางเน้ือสัตว ผักสด ผลไม และวางไวสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 

เซนติเมตร อาหารสดท่ีตองเก็บในตูเย็น ตองเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามประเภทของอาหาร ท้ังเน้ือสัตว

และผักสดจะตองลางใหสะอาดกอนนําไปเก็บแชเย็นหรือกอนนํามาปรุง โดยมีอางลางอาหารเฉพาะ แยกจาก

อางลางมือ   

- นม (Pasteurization) ควรเก็บท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส (แตไมแชแข็ง)  - 

เน้ือสัตวและอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ควรเก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส                 

- ผัก ผลไม ควรเก็บท่ีอุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส       
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       ท้ังน้ี ตองพิจารณาถึงประเภทอาหาร ขนาด ความสดใหม และระยะเวลาในการเก็บดวย อาหาร

ท่ีเก็บในตูเย็น ควรมีการปกปดหอหุม ปองกันหยดนํ้า และอาหารท่ีปรุงเสร็จแลวหรือผัก ผลไมท่ีลางสะอาด

แลว ควรเก็บไวบนช้ันท่ีสูงกวาอาหารท่ียังไมสะอาด ตูเย็นตองอยูในสภาพท่ีสะอาด ไมมีนํ้าแข็งเกาะหนา ควรมี

การละลายนํ้าแข็ง และควรทําความสะอาดภายในตูเย็น และขอบยางทุกสัปดาห (โดยตองถอดปล๊ักไฟออก

กอนทําความสะอาดตูเย็น)   

3. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว ไดแก อาหารท่ีพรอมรับประทานไดทันที โดยไมผานการฆาเช้ือโรค ตอง

เก็บไวในภาชนะท่ีสะอาด มีอุปกรณสําหรับปกปดอาหาร เชน ฝาปดภาชนะ หรือตูท่ีสะอาด และวางสูงจากพ้ืน

อยางนอย 60 เซนติเมตร เม่ือปรุงเสร็จแลวตองรีบเสิรฟโดยเร็ว     

 4. การลําเลียงอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว และภาชนะอุปกรณสําหรับรับประทานอาหารไปใหผูปวย ตอง

มีการปกปดท่ีมิดชิด สามารถปองกันฝุนละออง แมลง และการปนเปอนได 

 

 

 

3. ภาชนะและอุปกรณ 

 1. ภาชนะอุปกรณทุกชนิด ตองทําดวยวัสดุท่ีไมเปนอันตราย และมีรูปแบบท่ีทําความสะอาดไดงาย 

โดยเฉพาะภาชนะท่ีใสอาหารใหกับผูปวย ตองคงทนตอความรอน สารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาด และฆา

เช้ือโรค เชน กระเบ้ืองเคลือบ สแตนเลส แกว 

 2. ภาชนะสําหรับผูปวยติดเช้ือและผูปวยท่ัวไป ตองแยกลาง และภาชนะสําหรับผูปวยติดเช้ือตองมี

การน่ึงฆาเช้ือโรคทันทีท่ีเก็บมากอนนําไปลางตามข้ันตอนตอไป และฆาเช้ือโรคหลังการลาง  
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3. การลางภาชนะอุปกรณท่ีถูกสุขลักษณะ การลางควรแยกลางตามประเภทของภาชนะอุปกรณ โดย

แยกเปนแกวนํ้า ภาชนะใสอาหารหวาน ภาชนะใสอาหารคาว หากจําเปนตองลางท้ังหมดในคราวเดียวกันให

ลางแกวนํ้ากอน แลวตามดวยภาชนะใสอาหารหวาน สวนภาชนะใสอาหารคาวลางทีหลัง ตามลําดับ โดยมี

ข้ันตอนการลาง ดังน้ี 

 ข้ันเตรียม (Pre-rinse) เปนข้ันตอนการกําจัดเศษอาหาร ไขมัน และ ส่ิงสกปรกเบ้ืองตน โดยกวาดและ

ลางเศษอาหารท่ีเหลือติดภาชนะอยูออกใหหมด  

ข้ันตอนท่ี 1 (Wash) เปนข้ันตอนการลางและขัดถูดวยนํ้าผสมนํ้ายาลางภาชนะ (ไมควรใชผงซักฟอก

เพราะมีสารเคมีท่ีอาจเปนอันตราย เชน สารท่ีชวยใหผาขาว) หากใชนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจานในการลางจะชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทําความสะอาด และกําจัดคราบไขมันไดงายข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 2 (Rinse) เปนข้ันตอนการลางนํ้ายาลางภาชนะ และส่ิงสกปรก ท่ีตกคางอยูใหหมด โดย

การลางนํ้าสะอาดอีก 2 คร้ัง หรือโดยการลางนํ้าท่ีไหลจากกอก  

ข้ันตอนท่ี 3 (Sanitize) เปนข้ันตอนการฆาเช้ือโรค โดยการแชในนํ้ารอนหรือในนํ้ายาฆาเช้ือโรค เชน 

นํ้าผสมนํ้าปูนคลอรีนความเขมขน 50-100 ppm หรือวิธีการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําลายจุลินทรียท่ี

ปนเปอนอยูท่ีภาชนะอุปกรณ  

โดยทุกข้ันตอน ตองเปล่ียนนํ้าบอยๆ อยาปลอยใหนํ้าสกปรก เพราะจะทําใหประสิทธิภาพการทํา

ความสะอาดลดลง  

อางท่ีใชลางภาชนะอุปกรณ ตองใชอางท่ีมีกอกสงนํ้าใช และมีทอระบายนํ้าท่ีระบายนํ้าไดดี ควรมี

อยางนอย 3 อาง สูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร (เพ่ือความสะดวกในการยืนลาง ควรสูงประมาณ 80-85 

เซนติเมตร) หรือใชเคร่ืองลางภาชนะอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการทําความสะอาด และการฆาเช้ือ

โรค โดยควรตรวจสอบภาชนะท่ีผานเคร่ืองลางในดานความสะอาด ตองไมมีคราบเศษอาหารติดอยู ไมมีกล่ิน 

ของอาหาร หรือกล่ินของสารเคมีท่ีใชทําความสะอาด ตองมีการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องลาง

ภาชนะอยางสมํ่าเสมอ และควรตรวจวิเคราะหความสะอาดของภาชนะทางหองปฏิบัติการดวย 

หลังจากการลางสะอาดแลว นําภาชนะอุปกรณไปทําใหแหง โดยควํ่า ผ่ึงในภาชนะท่ีโปรง สะอาด 

ปลอยใหแหงเอง หามใชผาเช็ด หรือนําไปผ่ึงท่ีแสงแดดสองถึง วางในบริเวณท่ีสะอาด ไมมีฝุน แมลง หรือ    

ส่ิงปนเปอนตางๆ หรือโดยใชเคร่ืองอบภาชนะ ข้ันตอนการทําใหแหงน้ีเปนข้ันตอนสําคัญหรือจุกวิกฤต (ccp) 

เน่ืองจากหากพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณยังมีความเปยกช้ืน จุลินทรียท่ียังเหลืออยูสามารถเพ่ิมจํานวน จาก 1 เปน 

1,000 เทาไดในเวลาช่ัวขามคืนท่ีอุณหภูมิ 23.9 องศาเซลเซียส ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองทําใหพ้ืนผิว 

ภาชนะอุปกรณแหงสนิทอยางท่ัวถึง เพราะพ้ืนผิวท่ีแหงจะไมเอ้ือตอการเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย  

เม่ือภาชนะอุปกรณแหงดีแลว ใหนําไปเก็บไวในท่ีแหง สะอาด และมิดชิด สามารถปองกันการ

ปนเปอนจากฝุน ส่ิงสกปรก และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  ชอน สอม ควรวางในลักษณะท่ีจะสามารถหยิบจับ

ไดโดยไมสัมผัสสวนท่ีตักอาหาร เชน วางต้ังเอาดามข้ึน หรือวางเรียงนอนไปทางเดียวกัน โดยเก็บในภาชนะ

โปรง สะอาด และขณะลําเลียงไปใหผูปวยตองมีการปกปด ปองกันการปนเปอนได เชน สอม แกว ใสในซองท่ี

มิดชิด 
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 4. รถเข็นและภาชนะท่ีใชสงอาหาร ตองใชวัสดุทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส และตองปกปด

อาหารใหมิดชิด ปองกันการปนเปอนได สามารถลางทําความสะอาดไดอยางท่ัวถึง ลอตองอยูดานลางของ   

ตัวรถ และลางทําความสะอาดและฆาเช้ือโรคภายในรถเข็นกอนและหลังการใชงานทุกคร้ัง 

4. การรวบรวมขยะและการระบายน้ําโสโครก 

 ขยะจากสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล สวนใหญจะเปนเศษอาหารจากวัตถุดิบ และ 

เศษอาหารเหลือจากการรับประทานอาหารของผูปวย ซ่ึงเศษอาหารจากผูปวยควรถือเปนขยะติดเช้ือ เพราะ 

อาจมีเสมหะ นํ้าลายของผูปวยปนเปอนมา จึงควรนําไปกําจัดในลักษณะของขยะติดเช้ือ และควรนําไปฆาเช้ือ

กอนนําไปกําจัด ไมควรนําไปเล้ียงสัตวเพราะอาจแพรกระจายเช้ือโรคไปสูสัตว อีกท้ังระหวางการขนสงอาจ

ปนเปอนตอส่ิงแวดลอม และผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียงได 

  ถังขยะท่ีใชตองมีสภาพดี ทําจากวัสดุท่ีไมร่ัวซึม สามารถลางทําความสะอาดได และมีฝาปดมิดชิด 

โดยควรสวมถุงพลาสติกไวดานในเพ่ือสะดวกในการรวบรวมไปกําจัด ควรจัดใหมีรถเข็นสําหรับรวบรวมถุงขยะ

จากจุดตาง  ๆของสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล  โดยเอาไวท่ีดานนอกสถานท่ีประกอบอาหาร

ผูปวยในโรงพยาบาลแลวนําไปท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะของโรงพยาบาลเพ่ือนําไปกําจัดตอไป ท้ังน้ีรถเข็นดังกลาว

ตองทําจากวัสดุท่ีไมร่ัวซึม มีฝาปดมิดชิด มีชองระบายนํ้าท่ีเปดปดได เพ่ือสะดวก ในการทําความสะอาดตัวถัง

รถเข็น 

 

5. หองน้ํา หองสวม 

 เน่ืองจากหองนํ้าหองสวมเปนแหลงแพรเช้ือโรคท่ีสําคัญ ดังน้ันจึงตองมีการรักษาความสะอาดเปน

พิเศษ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลควรตองหม่ันทําความสะอาดระหวางวันดวยตามความสกปรกของหองนํ้าหอง

สวม นอกเหนือจากการทําความสะอาดหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในแตละวัน โดยขัดลางทําความสะอาด

และฆาเช้ือโรคอยางท่ัวถึงท้ังบริเวณหองสวม โถสวม อางลางมือ พ้ืน ผนัง บริเวณโดยรอบ โดยมีขอควรปฏิบัติ 

ดังตอไปน้ี  

 1. ตองมีหองนํ้าหองสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาลสําหรับผูปรุง-ผูเสิรฟโดยเฉพาะ โดยตองแยกเปนสัดสวน

อยูหางจากสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล แตถาจําเปนตองอยูในหองครัวเพราะสถานท่ีแคบ 

จะตองทําผนังก้ันปดใหสนิทมิดชิด เปนสัดสวน ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร ท่ีลางและเก็บ

อุปกรณ ท่ีเก็บอาหาร และตองมีอางลางมือท่ีใชการไดดีพรอมสบูอยูในบริเวณหองสวม 

  2. ตองสะอาด ไมมีกล่ินเหม็น มีนํ้าใชพอเพียง ไมควรมีถังขยะสําหรับใสกระดาษชําระท่ีใชแลว 

เพราะอาจจะเปนแหลงสะสมและทําใหเกิดการแพรกระจายส่ิงสกปรกและเช้ือโรคไดในระหวางการรวบรวม

นําไปกําจัด สําหรับหองสวมหญิงถาจําเปนตองมีถังใสผาอนามัยควรใชชนิดท่ีปด-เปดดวยเทา และตองมีฝาปด

โดยควรต้ังไวในจุดท่ีใกลอางลางมือ เพ่ือใหลางมือไดสะดวกทันทีท่ีท้ิง 

 3. ควรจัดใหมีรองเทาสําหรับใชเปล่ียนสวมเขาหองสวมโดยเฉพาะ เพ่ือปองกันการปนเปอนเช้ือโรค

และส่ิงสกปรกจากหองสวมออกมาสูหองครัว 
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6. บุคคลผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 

1. ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหาร ตองมีความรูเก่ียวกับการควบคุมความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร 

เชน ไดรับการอบรม ไดรับการศึกษาท่ีเก่ียวของ ควรมีความรูเก่ียวกับโรคและอันตรายท่ีเกิดจากอาหารเปนพิษ 

การควบคุมปองกัน การเลือก การปรุง การเก็บอาหาร การใช การลางภาชนะอุปกรณ สุขอนามัยสวนบุคคล 

การจัดสถานท่ีการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอม  

 

2. ผูปฏิบัติงานทุกคนตองแตงกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผูกผากันเปอนและสวมหมวกคลุมผมท่ีมี    

สีขาวหรือสีออน สะอาด ใสผาปดปากตลอดเวลาขณะปรุงและเสิรฟ อาหารใหแกผูปวย และสวมรองเทาหุมสน

ท่ีใชใสในการปฏิบัติงานในสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ และ ไมสวมผากันเปอนออก

นอกบริเวณเตรียมปรุงอาหาร 

 

3. ตองไดรับการตรวจรางกายประจําปทุกคน และตองมีหลักฐานการตรวจรางกาย ประวัติการ

เจ็บปวย ใหตรวจสอบไดวาเปนผูท่ีไมเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ ไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค 

บิด ไทฟอยด ไวรัสตับอักเสบเอ และโรคผิวหนัง ถาผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคท่ีอาจแพรเช้ือได เชน อุจจาระรวง 

เปนแผลมีหนอง และไอ จามมาก ตัวเหลือง ตาเหลือง เปนโรคผิวหนัง ควรใหหยุดปฏิบัติงาน ควรมีระบบรับ

แจงเม่ือเจ็บปวย และใหการรักษาพยาบาล นอกจากน้ันควรมีการเก็บขอมูลของการเจ็บปวยไวดวย 

 

4. ตองเปนผูมีสุขลักษณะท่ีดีและรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ เชน อาบนํ้า สระผม ตองตัด

เล็บส้ัน ไมทาเล็บ ไมสวมเคร่ืองประดับท่ีขอมือและน้ิวมือ ไมใชมือสัมผัสกับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว ตองใช

อุปกรณหยิบ ตัก เชน ใชท่ีคีบ ทัพพี ไมสูบบุหร่ี ถามีแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิดดวยพลาสเตอรท่ีกันนํ้าได

และควรสวมถุงมือทับเพ่ือไมใหบาดแผลสัมผัสกับอาหาร แตถาบาดแผลมีหนอง ควรหยุดปฏิบัติงานท่ีมีโอกาส

ทําใหอาหาร หรือภาชนะปนเปอนได 

การลางมือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ดังน้ันผูปฏิบัติงาน ตองลางมือใหสะอาด

อยูเสมอดวยสบูหรือนํ้ายาลางมือ และนํ้าสะอาดอยางท่ัวถึงในกรณีตาง  ๆเชน  

1) กอนการเขาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว ผัก ผลไมท่ีลาง

สะอาดแลว  
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2) หลังการใชหองนํ้าหองสวม การไอ จาม การใชผาเช็ดหนา การใชกระดาษทิชชู การสูบ

บุหร่ี การรับประทานอาหาร การด่ืมเคร่ืองด่ืม การเกา แคะ หรือ สัมผัสสวนตาง  ๆของรางกาย (นอกจากมือ

และแขนท่ีสะอาดแลว) การสัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ ถังขยะ ผาข้ีร้ิว สารเคมี หรือวัสดุอ่ืนๆท่ีไมสะอาด 

3) ระหวางการปฏิบัติงาน ควรลางมือบอย  ๆหรือเม่ือมีการเปล่ียนกิจกรรม 

 

ขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับรานอาหาร 

 ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารนับเปนส่ิงท่ีประชาชนท่ัวไปใหความสําคัญมากข้ึน รานอาหารซ่ึง

เปนแหลงปรุง ประกอบอาหาร เพ่ือจําหนายแกผูบริโภค จึงมีความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเปน

อยางย่ิง เพราะหากรานอาหารมีสภาพหรือการปฏิบัติท่ีไมถูกสุขลักษณะ จะเปนสาเหตุใหอาหารไดรับการ

ปนเปอนจากเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรก รานอาหารก็จะเปนแหลงแพรเช้ือโรคท่ีสําคัญไปสูผูบริโภคได  

 ดังน้ัน รานอาหารจึงตองใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือ

ปองกันอันตรายตางๆท่ีเกิดจากอาหารไมสะอาด โดยจัดรานและปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาล 

อาหารซ่ึงมีขอกําหนดพ้ืนฐานท้ังหมด 15 ขอ ดังตอไปน้ี 

 

1. สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุง-ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และจัดเปน

สัดสวน  

          ตองจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหาร และสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนาย

อาหารใหสะอาดเปนระเบียบอยูเสมอ  

พื้น ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไมล่ืน ไมแตกราวหรือเปนรองและไมมีเศษขยะ  

ผนัง และเพดาน ควรทาสีออน เพ่ือชวยใหบริเวณรานสวาง ไมมืดทึบ และสามารถมองเห็นส่ิงสกปรกไดงาย 

โดยเฉพาะบริเวณท่ีเตรียม ปรุงอาหารควรทําดวยวัสดุผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส อลูมิเนียม 

โฟเมกา กระเบ้ืองเคลือบ อยูในสภาพดี ไมชํารุด และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ  

วัสดุอุปกรณตางๆ ตองจัดใหเปนระเบียบ สามารถทําความสะอาดไดท่ัวถึง และ จัดบริเวณในการปฏิบัติงาน

ใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน เพ่ือปองกันการปนเปอนของอาหาร และในบริเวณท่ีปรุงควรมีพัดลมดูดอาหาร

หรือปลองระบายควันชวยระบายอากาศ และตองไมรบกวนบริเวณใกลเคียงดวย 

 

2. ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนาหองนํ้า หองสวม และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะ   

ท่ีสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  

          ตองไมเตรียมหรือวางอาหาร ภาชนะใสอาหาร รวมถึงการห่ัน การลาง การเก็บอาหาร บนพ้ืน และ

บริเวณหนาหรือในหองนํ้าหองสวม ตลอดจนในบริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนส่ิงสกปรกได  

          ตองเตรียมและปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ ซม. และโตะท่ีใชเตรียม ปรุงอาหารตอง

ทําดวยวัสดุผิวเรียบ สามารถทําความสะอาดไดงาย เชน สแตนเลส โฟเมกา 
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3. ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เชน เลขสารบบ

อาหาร (อย.) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)  

      ตองไมใชสารปลอมปน สารท่ีไมใชอาหาร หรือสารท่ีไมปลอดภัยในการบริโภค มาปรุง ประกอบ

อาหาร ภาชนะท่ีใชใสเคร่ืองปรุงรส เชน นํ้าสมสายชู นํ้าปลา และนํ้าจ้ิม ซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกรอนไดตองใสในภาชนะ

ท่ีทําจากวัสดุท่ีทนการกัดกรอนไดดี ไดแก แกว กระเบ้ืองเคลือบขาว และตองมีฝาปด สําหรับชอนตักควรใช

ชอนกระเบ้ืองเคลือบขาว ถาใชสแตนเลส ควรเปนชนิด 18-8 สวนเคร่ืองปรุงรส หรือสารปรุงแตงอาหารท่ีไมมี

ฤทธ์ิกัดกรอน เชน นํ้าตาล พริกปน ควรเก็บในภาชนะท่ีสะอาด สามารถทําความสะอาดไดงาย มีฝาปด หรือใช

ฝาชีครอบ  

 

4. อาหารสด ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทตางๆ ตองแยกเก็บ

เปนสัดสวน อาหารประเภทเน้ือสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส  

              อาหารสด เชน เน้ือสัตว ผักสด ผลไม ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร 

ประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน ไมปะปนกัน โดยอาหารประเภทเน้ือสัตวดิบตองเก็บในอุณหภูมิท่ีตํ่า

กวา 5 องศาเซลเซียส และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทตางๆ ดังน้ี ผักสดกอนลางทําความสะอาด            

ผักสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว ผลไมสดกอนลาง ผลไมสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว            

เน้ือสัตวสดท่ีไมใชอาหารทะเล เน้ือสัตวสดประเภทอาหารทะเล อาหารท่ีพรอมบริโภค 

 

 

5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  

    อาหารปรุงสําเร็จ หรืออาหารท่ีพรอมท่ีจะรับประทานได โดยไมผานข้ันตอนของการใหความรอน

หรือการฆาเช้ือโรคอีก ตองเก็บไวในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปดอาหารไวตลอดเวลา เพ่ือปองกันสัตวแมลง 

นําโรค และฝุนละออง และต้ังวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  

 

6. นํ้าแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด ใชอุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบ หรือ

ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  

              นํ้าแข็งท่ีใชบริโภค ตองเปนนํ้าแข็งท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใชในการบริโภคโดยเฉพาะ เม่ือละลายแลวควร

เปนนํ้าท่ีสะอาด ไมมีตะกอน ภาชนะท่ีใสตองเปนภาชนะท่ีสะอาด ไมเปนสนิม มีฝาปด สามารถเก็บความเย็น

ไดดี ตองมีอุปกรณสําหรับคีบ หรือตักท่ีมีดามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับไดโดยมือไมสัมผัสกับนํ้าแข็ง หรือไม

ทําใหเกิดการปนเปอน และตองไมมีส่ิงของอ่ืนแชปนอยูกับนํ้าแข็ง  

7. ลางภาชนะดวยนํ้ายาลางภาชนะ แลวลางดวยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยนํ้าไหล และท่ีลาง

ภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  
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             ภาชนะท่ีใชใสอาหารทุกประเภท ตองลางใหสะอาด แยกภาชนะท่ีใสของหวานและของคาว กําจัด

เศษอาหาร แลวลางดวยนํ้ายาลางภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออก แลวลางออกดวยนํ้า

สะอาดอีก 2 คร้ัง โดยนํ้าท่ีใชลางจะตองเปล่ียนใหสะอาดอยูเสมอหรือลางดวยนํ้าไหลโดยเปดกอกใหนํ้าไหล

ผานภาชนะแลวลางใหสะอาด เม่ือลางเสร็จแลวควรควํ่าใหแหง ในท่ีโปรงสะอาดและสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 

ซม.  

 8. เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเน้ือสัตวสุก เน้ือสัตวดิบ และผัก ผลไม  

     เขียงตองมีสภาพดี ไมแตกราว ไมเปนรอง สะอาด ไมมีรา ไมมีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝง

แนน เขียงและมีดจะตองแยกใชระหวางเน้ือสัตวดิบ เน้ือสัตวสุก ผัก ผลไม โดยไมใชปะปนกัน เพราะถาใช  

ปนกันจะทําใหมีการปนเปอนของเช้ือโรคจากอาหารดิบไปสูอาหารสุก และผักผลไมได ควรลางใหสะอาดท้ัง

กอน, หลัง และระหวางการใชงานเปนระยะและผ่ึงใหแหงในท่ีโปรง โดยวางใหไดรับแสงแดด ไมควรใชผาหรือ

ฝาหมอปด เพราะจะทําใหอับช้ืน ควรใชฝาชีครอบเพ่ือปองกันสัตวและแมลงนําโรค  

9. ชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด หรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง

สะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 ซม.  

               ชอน สอม ตะเกียบ ท่ีลางสะอาดแลว ตองเก็บวางในลักษณะต้ังใหสวนท่ีเปนดามจับไวดานบน ใน

ภาชนะท่ีโปรงสะอาด ภาชนะไมกวางเกินไป หรือเก็บวางเรียงเปนระเบียบ โดยวางเรียงนอนไปในทางเดียวกัน 

และในการหยิบจับตองจับเฉพาะดามเทาน้ัน  

 10. มูลฝอย และนํ้าเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  

               มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยใหเรียบรอยและมิดชิด ไมร่ัวซึม เพ่ือปองกันเศษขยะและนํ้า

จากขยะซึมร่ัวออกนอกถัง และเพ่ือความสะดวกในการรวบรวม ควรใชถุงพลาสติกสวมไวดานในถังขยะดวย 

เวลาเก็บไปกําจัดควรผูกปากถุงใหแนนเสียกอน และตองมีฝาปดถังขยะใหมิดชิดดวย การระบายนํ้าเสีย ตองมี

รางระบายนํ้าเสียจากจุดตาง  ๆท่ีใชการไดดี โดยเฉพาะบริเวณหองครัว และบริเวณท่ีลางภาชนะอุปกรณ ตองมี

รางระบายนํ้าท่ีมีสภาพดี ไมแตกราว ไมอุดตัน มีการดักกรองเศษอาหารและควรติดต้ังบอดักไขมันในขนาดท่ี

เหมาะสม กอนระบายนํ้าเสียลงสูทอระบาย หรือระบบบําบัดนํ้าเสีย ไมระบายนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 

เชน แมนํ้า ลําคลอง ฯลฯ โดยตรงท้ังน้ี ตองตักเศษอาหารและคราบไขมันท้ิงเปนประจํา  

 11. หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือท่ีใชการไดดี และมีสบูใช

ตลอดเวลา  

                หองสวมควรแยกออกจากหองครัวเปนสัดสวนเฉพาะ โดยประตูของหองสวมตองไมเปดตรงสู

บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร ท่ีลาง ท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ และท่ีเก็บวางอาหารทุกชนิด เพ่ือเปนการปองกันการ

ปนเปอนของเช้ือโรค ตองดูแลรักษาความสะอาดหองสวมท่ีอยูในบริเวณรานอาหารทุกหอง ท้ังหองสวมสําหรับ

ผูบริโภค หองสวมสําหรับผูสัมผัสอาหาร และพนักงานของรานอาหาร ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมมีกล่ิน

เหม็น มีนํ้าใชเพียงพอ  
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                นอกจากน้ีตองมีอางลางมือท่ีใชการไดดี และจัดใหมีสบูสําหรับลางมือใชตลอดเวลา (ควรใชสบู

เหลว เพราะสบูกอนอาจมีส่ิงสกปรกติดอยูท่ีกอนสบูได ถาใชสบูกอนตองลางสบูใหสะอาดดวย)  

12. ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือ

เน็ทคลุมผม  

                ผูปรุง ผูเสิรฟ ผูเตรียมอาหาร ผูลางภาชนะหรือผูท่ีทํางานเก่ียวของกับอาหารทุกคน ตองแตงกาย

สะอาด สวมเส้ือมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ีสะอาด หรือมีเคร่ืองแบบเฉพาะท่ีสะอาด และสวมหมวกหรือ

เน็ทท่ีสามารถเก็บรวบผมไดเรียบรอย เพ่ือปองกันเสนผมและส่ิงสกปรกปนเปอนอาหาร  

13. ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบ จําหนายอาหารทุกคร้ัง ใชอุปกรณ

ในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด  

               ผูสัมผัสอาหารทุกคน ตองลางมือดวยนํ้าและสบู หรือนํ้ายาลางมือใหสะอาดอยูเสมอ โดยเฉพาะ

กอนเตรียม ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหารทุกครั้ง และตองลางมือใหสะอาดทันทีหลังออกจากหองสวม

หรือหลังจากจับตองส่ิงสกปรก เชน ผาข้ีร้ิว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การปดปากขณะไอจาม เปนตน  

                สําหรับอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรืออาหารท่ีพรอมรับประทาน หามใชมือหยิบจับหรือสัมผัสอาหาร

โดยตรง ตองใชอุปกรณท่ีสะอาดปลอดภัยในการหยิบจับอาหาร เชน ทัพพี ท่ีคีบ  

 14. ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือ ตองปกปดแผลใหมิดชิด หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัส

อาหาร  

               ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลตองปกปดแผลใหมิดชิด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝท่ีมีหนองจะตอง

หยุดหรือหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร ถาไมสามารถหยุดปฏิบัติงานได ควรเล่ียงไป

ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนแทนจนกวาบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ  

               นอกจากน้ีผูสัมผัสอาหาร ตองตัดเล็บส้ันและไมสวมเคร่ืองประดับท่ีน้ิวมือและขอมือ เพราะจะเปน

แหลงสะสมส่ิงสกปรกและเช้ือโรคได  

 15. ผูสัมผัสอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภค โดยมีนํ้าและอาหารเปนส่ือ      

ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด  

                ผูสัมผัสอาหารท่ีมีอาการเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภคได ไดแก วัณโรค 

อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด อุจจาระรวง ไขสุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนัง            

ท่ีนารังเกียจ ตองหยุดปฏิบัติงานและไดรับการรักษาจนกวาจะหายเปนปกติ ไมสามารถแพรเช้ือโรคได และ  

ไมเปนท่ีนารังเกียจแลวจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได  

แนวทางในการประกอบกิจการรานอาหารใหถูกกฎหมาย 
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          รานอาหารจัดเปนสถานท่ีจําหนายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงอยู

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน (กรุงเทพมหานคร, เทศบาล, สุขาภิบาล, องคการบริหารสวน

จังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา) ดังน้ัน การจะประกอบกิจการรานอาหารตองปฏิบัติ ดังน้ี  

           1. ผูประกอบการกิจการรานอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีของรานมากกวา 200 ตารางเมตร ตองขออนุญาต

ประกอบกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน เม่ือไดรับใบอนุญาตแลวจึงจะเปดดําเนินกิจการได ใบอนุญาตจะมีอายุ

หน่ึงป และการขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

           2. รานอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีของรานไมเกิน 200 ตารางเมตร เม่ือเปดดําเนินกิจการตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง และเม่ือประสงคจะเลิกกิจการ หรือโอนกิจการใหแกบุคคลอ่ืน ตองแจง

ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบดวย  

           3. การย่ืนคําขอใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการขอหนังสือรับรองการแจง ใหย่ืนไดท่ีสวน

ราชการตาง  ๆดังน้ี  

                     3.1 สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร (สําหรับรานอาหารท่ีต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร)  

                     3.2 สํานักงานเทศบาล (สําหรับรานอาหารท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาล)  

                     3.3 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (สําหรับรานอาหารท่ีต้ังอยูในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล)  

                     3.4 สํานักงานเมืองพัทยา (สําหรับรานอาหารท่ีต้ังอยูในเขตเมืองพัทยา)  

           4. ผูประกอบกิจการรานอาหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด  

           5. ผูประกอบกิจการรานอาหารโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม

เกินหน่ึงหม่ืนบาท  

           6. ผูประกอบกิจการรานอาหารโดยไมมีหนังสือรับรองการแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 

หรือปรับไมเกินหาพันบาท  

           7. ผูประกอบกิจการรานอาหารตองแสดงใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย และ

เห็นไดงายในบริเวณรานอาหาร ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 

การจัดบริการน้ําดื่มในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล เปนสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญ และมีบทบาทเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตและ

สุขภาพของประชาชน ซ่ึงไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสุขภาพ 

ดังน้ัน กิจกรรมตางๆ ในโรงพยาบาลจึงตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของท้ังบุคลากรภายใน

โรงพยาบาล  ผูปวย และญาติหรือประชาชนท่ีมารับบริการ โดยเร่ืองนํ้าบริโภคถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญและ     

มีความจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย หากนํ้าบริโภคมีการปนเปอนเช้ือโรคหรือสารพิษ ก็สงผลให

ผูบริโภคเกิดการเจ็บปวยข้ึนได ดังน้ัน คุณภาพของนํ้าบริโภค ตองมีการดําเนินการควบคุมดูแลคุณภาพใหได

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค เพ่ือปองกันการเจ็บปวยจากโรคท่ีเกิดจากนํ้าเปนส่ือ การดําเนินงาน
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พัฒนาและควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภคในโรงพยาบาล ใหสะอาดปลอดภัย  จึงเปนปจจัยเอ้ือท่ีสําคัญประการ

หน่ึงท่ีจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและบุคลากรท่ีอยูในโรงพยาบาล 

 

น้ําสะอาด หมายถึง นํ้า ท่ีใส ไมมีกล่ิน ไมมีรส ไมมีแรธาตุ สารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเช้ือโรค

ปนอยู หรือถาจะปะปนอยูไดก็ตองไมเกินมาตรฐานความปลอดภัยท่ีกําหนดไวสํา หรับอุปโภค-บริโภค (โกมล 

ศิวะบวร และเลิศ ไชยณรงค,2539) 

 

การควบคุมคุณภาพน้ําดื่ม ณ จุดบริการ  

1. จัดใหมีจุดบริการนํ้าด่ืมท้ังอาคารผูปวยนอกและอาคารผูปวยใน 

2. จุดบริการนํ้าด่ืม จะตองมีการดูแลใหสะอาดอยูเสมอ  

3. ภาชนะบรรจุนํ้าด่ืม ณ จุดบริการ ตองสะอาด  ทําจากวัสดุท่ีไมเปนสนิม ไมมีฝุนละออง และ

ไมชํารุด 

4. มีแกวนํ้าสะอาดใหบริการอยางเพียงพอ ไมใหใชแกวนํ้ารวมกัน หรือจัดแกวกรวยกระดาษ

ชนิดใชคร้ังเดียวแลวท้ิง 

5. มีการทําความสะอาดจุดบริการนํ้าด่ืม ไดแก หัวกอก ถังเก็บนํ้าเย็น และเคร่ืองกรองนํ้าเปน

ประจํา 

6. นํ้าด่ืมบรรจุขวดปดสนิทตองมีเลขสารบบอาหาร(เลขทะเบียน อย.)  

7. มีการเฝาระวังคุณภาพนํ้าด่ืมดวยชุดทดสอบการปนเปอนแบคทีเรีย (อ11) ณ จุดท่ีใหบริการ

นํ้าด่ืมหลักของอาคารผูปวยนอก (OPD) และอาคารผูปวยใน (IPD)กรณีมีสถานท่ีประกอบอาหารผูปวยใน

โรงพยาบาลใหตรวจนํ้าท่ีใชในการปรุงประกอบอาหารความถ่ี 6 เดือน/คร้ัง 

 

การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

 การตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคเปนการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า เพ่ือดูสาเหตุการปนเปอนและหา

แนวทางแกไขไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงการตรวจวิเคราะหในภาคสนาม สามารถตรวจสอบดวยชุด

ทดสอบอยางงาย ไดแกชุดตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ.11) และชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า 

(อ.31)ดังน้ี 

1.การตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย 



| 112 

 

 

 การตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในนํ้าด่ืมสามารถตรวจสอบเบ้ืองตน ดวยอาหารตรวจเช้ือโคลิ

ฟอรมแบคทีเรีย (อ.11) เปนวิธีท่ีงายและสะดวก ในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปล่ียนสีของอาหารตรวจเช้ือ

จากสีแดงเปนสีตาง  ๆเชน สีสม สีนํ้าตาล สีเหลือง มีความขุนและฟองแกสปุดข้ึนเม่ือเขยาเบา  ๆ

อุปกรณ   

(1) อาหารตรวจเช้ือ (อ.11) เปนสารเคมีสําเร็จรูป (สารละลายใสสีแดง) ใชตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ในนํ้า บรรจุไว 10 มิลลิลิตร (2 ขีด) ในขวดแกวขนาด 25 มิลลิลิตร 

(2) แอลกอฮอล 70 % 

(3) สําลี 

(4) ใบมีด 

 

 

 

 

 

อาหารตรวจเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรีย อ.11  

 

วิธีตรวจสอบ 

 (1) ทําความสะอาดมือท้ัง 2 ขางและอุปกรณ ดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70% 

 

 

 

 

 (2) ทําความสะอาดบริเวณรอบฝาขวดและคอขวดหลังตัดแถบรัดปากขวดใหสะอาดอีกคร้ังหน่ึงดวย

สําลีชุบแอลกอฮอล 70% 

 



 

 

 

(3) ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีหมุนฝาขวด โดยไมใหน้ิวมือโดนปากขวด และใชน้ิวนางและน้ิวกอยหนีบ

ฝาขวดไว โดยไมวางฝาขวดบนพ้ืน 

 

 

 

 

(4) เติมนํ้าตัวอยางท่ีตองการตรวจ 

อยาใหภาชนะโดนปากขวด ใหอยูหางจาก

 

 

 

 

(5) ปดฝาขวด และหมุนขวดเบา  ๆ

  

ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีหมุนฝาขวด โดยไมใหน้ิวมือโดนปากขวด และใชน้ิวนางและน้ิวกอยหนีบ

 

เติมนํ้าตัวอยางท่ีตองการตรวจ 10 มิลลิลิตร (2 ขีด) ใชน้ิวช้ีรับนํ้าหนักของภาชนะสําหรับรินนํ้า

อยาใหภาชนะโดนปากขวด ใหอยูหางจากปากขวดประมาณ 1 เซนติเมตร ในขณะเทตัวอยางนํ้าลงในขวด

หมุนขวดเบา  ๆ 
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ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวช้ีหมุนฝาขวด โดยไมใหน้ิวมือโดนปากขวด และใชน้ิวนางและน้ิวกอยหนีบ

ใชน้ิวช้ีรับนํ้าหนักของภาชนะสําหรับรินนํ้า

เซนติเมตร ในขณะเทตัวอยางนํ้าลงในขวด 
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(6) ต้ังไวในอุณหภูมิหอง (25-40 ℃) เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง  

 (7) ดูผลจากสีของอาหารตรวจเช้ือหลังจากต้ังไว 24 ช่ัวโมง ถาสีเปล่ียนจากสีแดงเปนสีสม หรือสีสม

แกมเหลือง หรือสีเหลือง มีความขุนและฟองแกสปุดข้ึนเม่ือเขยาเบาๆ  แสดงวานํ้ามีการปนเปอนของโคลิ

ฟอรมแบคทีเรีย ไมควรใชบริโภค (ถาต้ังไว 24 ช่ัวโมง ไมเปล่ียนสีใหต้ังไวตออีก 24 ช่ัวโมง รวมเปน 48 ช่ัวโมง 

และดูผลการเปล่ียนสีอีกคร้ัง) 

 

 

หมายเหตุ 

1. ควรเก็บอาหารตรวจเช้ือแบคทีเรียในตูเย็น 

2. อาหารเล้ียงเช้ือมีอายุการใชงานประมาณ 1 ป หลังการผลิต 

3. เม่ือตรวจสอบแบคทีเรียเสร็จแลว ควรเทอาหารตรวจเช้ือในโถสุขภัณฑ และลางขวดใหสะอาดกอนท้ิง 

 

2.วิธีตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา 

 การตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าดวยชุด อ 31 เปนวิธีการตรวจท่ีงายและสะดวก โดย

การอานคาของคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า จากการเปรียบเทียบสีกับมาตรฐานของชุดตรวจสอบมีสีมาตรฐาน 

3 ระดับแตกตางกันคือ 0.2 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาท่ีอานได คือ คาคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า 

 

 
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า อ 31   

 

อุปกรณ    

 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า อ 31 ประกอบดวย กลองพลาสติกใสทรงส่ีเหล่ียมผืนผา 1 

กลอง ขวดเทียบสีบอกระดับของคลอรีนอิสระคงเหลือ จํานวน 3 ขวด เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเขมขนของ
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คลอรีนอิสระคงเหลือ ท่ีระดับ  0.2  0.5  และ 1.0  มิลลิกรัมตอลิตร   หลอดเปลามีขีดบอกระดับท่ีใสตัวอยาง

นํ้ามีฝาปด  และขวดบรรจุนํ้ายาออโธโทลิดีน จํานวน  10  มิลลิลิตร  1 ขวด 

 

วิธีทดสอบ  

 (1) เติมตัวอยางนํ้าท่ีตองการทดสอบลงในหลอดเปลาจนถึงขีดบอกระดับท่ีกําหนดไว 

 

 

    

 

  

 

 

  

 

 

 

(2) หยดนํ้ายาออโธโทลิดีน จํานวน 4 หยดลงในนํ้าตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) ผสมใหเขากันโดยกลับขวดตัวอยางไป-มา ประมาณ 20 คร้ัง สังเกตการเกิดสีในขวดตัวอยาง

ทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (4) อานผลโดยการเทียบสีท่ีเกิดข้ึนกับสีมาตรฐานคลอรีน 

มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

ขอควรระวังในการใช อ 31 

 1. อยาใหปนเปอนในนํ้าด่ืม

 2. เก็บใหพนมือเด็ก 

การฆาเชื้อโรคในน้ําดวยคลอรีน
 คลอรีนเปนสารเคมีท่ีใชสําหรับฆาเช้ือโรคไดมากกวา

ไวรัส นอกจากน้ีท่ีสําคัญคือมีฤทธ์ิคงเหลือเพ่ือฆาเช้ือโรคในนํ้าตอไปไดอีกโดยคลอรีนท่ีเติมลงไปจะละลายนํ้า

อยูในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine)

โรคจะมีประสิทธิภาพจะตองมีปริมาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ขอดีของคลอรีนท่ีใชฆาเช้ือโรค

สําหรับใชในครัวเรือน  ไดแก  คลอรีนผง

ใชแตละคร้ังเพราะคลอรีนมีการระเหยเส่ือมคุณภาพไดและจะใชไมไดผล

ประเภทของคลอลีน  

1.  คลอรีนผง เปนผงหรือเกล็ดสีขาวเวลาใชตองนํามาละลายนํ้าแลวนําสวนท่ีเปนนํ้าใสไปใชงาน

 วิธีใช    คลอรีนผง  60 % 

อุปกรณและอาคารสถานท่ี มีวิธีการเตรียมปริมาณและระยะเวลาการใช

1.1 เตรียมนํ้าใสภาชนะท่ีสะอาดตามขนาดท่ีตองการใชประโยชนเชน โอง แท็งก

1.2 ตักนํ้าในภาชนะมาคร่ึงแกวหรือป

1.3 นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดสวนแลวคนใหเขากันเพ่ือใหปูนคลอรีนละลายนํ้าไดมาก

ท่ีสุดดวยภาชนะท่ีสะอาด 

1.4 ต้ังท้ิงไวใหผงปูนตกตะกอน

1.5 นํานํ้าปูนคลอรีนสวนท่ีเปนนํ้าใสผสมในภาชนะท่ีเตรียมนํ้าไวตามสัดสวนแลวคนใหเขากัน

1.6 ปดฝาภาชนะใหมิดชิดเพ่ือไมใหคลอรี

 1.7 จัดภาชนะสําหรับตักนํ้าประจําหรือใชเปดกอก

อานผลโดยการเทียบสีท่ีเกิดข้ึนกับสีมาตรฐานคลอรีน 3 ระดับ คือ ระดับ 

อยาใหปนเปอนในนํ้าด่ืม 

การฆาเชื้อโรคในน้ําดวยคลอรีน 
เปนสารเคมีท่ีใชสําหรับฆาเช้ือโรคไดมากกวา 99% รวมท้ังอี.โคไล (E.coli

นอกจากน้ีท่ีสําคัญคือมีฤทธ์ิคงเหลือเพ่ือฆาเช้ือโรคในนํ้าตอไปไดอีกโดยคลอรีนท่ีเติมลงไปจะละลายนํ้า

(Residual Chlorine) ทําหนาท่ีฆาเช้ือโรคท่ีอาจปนเปอนในภายหลังท้ังน้ีการฆาเช้ือ

โรคจะมีประสิทธิภาพจะตองมีปริมาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ขอดีของคลอรีนท่ีใชฆาเช้ือโรค คือ ราคาไมแพงใชงายและการดูแลเก็บรักษางาย

คลอรีนผง  คลอรีนเม็ดและคลอรีนนํ้าควรเลือกชนิดท่ีมีปริมาณพอเหมาะในการ

ใชแตละคร้ังเพราะคลอรีนมีการระเหยเส่ือมคุณภาพไดและจะใชไมไดผล 

เปนผงหรือเกล็ดสีขาวเวลาใชตองนํามาละลายนํ้าแลวนําสวนท่ีเปนนํ้าใสไปใชงาน

% เพ่ือฆาเช้ือโรคในนํ้าด่ืมและนํ้าใชลางผักสดผลไม อาหารทะเล ภาชนะ

มีวิธีการเตรียมปริมาณและระยะเวลาการใช ดังน้ี 

เตรียมนํ้าใสภาชนะท่ีสะอาดตามขนาดท่ีตองการใชประโยชนเชน โอง แท็งก

ตักนํ้าในภาชนะมาคร่ึงแกวหรือปบ 

นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดสวนแลวคนใหเขากันเพ่ือใหปูนคลอรีนละลายนํ้าไดมาก

ต้ังท้ิงไวใหผงปูนตกตะกอน 

นํานํ้าปูนคลอรีนสวนท่ีเปนนํ้าใสผสมในภาชนะท่ีเตรียมนํ้าไวตามสัดสวนแลวคนใหเขากัน

ปดฝาภาชนะใหมิดชิดเพ่ือไมใหคลอรีนระเหยเร็วเกินไปและปองกันส่ิงสกปรกจากภายนอก

จัดภาชนะสําหรับตักนํ้าประจําหรือใชเปดกอก 
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ระดับ คือ ระดับ 0.2  0.5 และ 1.0 

E.coli) และเช้ือ

นอกจากน้ีท่ีสําคัญคือมีฤทธ์ิคงเหลือเพ่ือฆาเช้ือโรคในนํ้าตอไปไดอีกโดยคลอรีนท่ีเติมลงไปจะละลายนํ้า

ทําหนาท่ีฆาเช้ือโรคท่ีอาจปนเปอนในภายหลังท้ังน้ีการฆาเช้ือ

ราคาไมแพงใชงายและการดูแลเก็บรักษางาย  คลอรีนท่ีเหมาะสม

ม็ดและคลอรีนนํ้าควรเลือกชนิดท่ีมีปริมาณพอเหมาะในการ

เปนผงหรือเกล็ดสีขาวเวลาใชตองนํามาละลายนํ้าแลวนําสวนท่ีเปนนํ้าใสไปใชงาน   

เพ่ือฆาเช้ือโรคในนํ้าด่ืมและนํ้าใชลางผักสดผลไม อาหารทะเล ภาชนะ

เตรียมนํ้าใสภาชนะท่ีสะอาดตามขนาดท่ีตองการใชประโยชนเชน โอง แท็งก 

นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดสวนแลวคนใหเขากันเพ่ือใหปูนคลอรีนละลายนํ้าไดมาก

นํานํ้าปูนคลอรีนสวนท่ีเปนนํ้าใสผสมในภาชนะท่ีเตรียมนํ้าไวตามสัดสวนแลวคนใหเขากัน 

นระเหยเร็วเกินไปและปองกันส่ิงสกปรกจากภายนอก 
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 1.8 สามารถเติมคลอรีนไดอีกเม่ือพบวานํ้าไมมีกล่ินคลอรีนแลว 

 1.9 หากไมชอบกล่ินคลอรีนใหเปดภาชนะท้ิงไวประมาณ 1 ช่ัวโมงกล่ินคลอรีนจะระเหยไปและ

ยังคงสะอาดไดระยะหน่ึง   

                  

2. คลอรีนเม็ด คลอรีน 1 เม็ดขนาด 3 กรัม 

           วิธีใช 

 2.1 ใชคลอรีน 1 เม็ดตอนํ้า 1,000 ลิตร หรือนํ้า 50 ปบ  

 2.2 คลอรีนจะคอยๆทําปฏิกิริยากับนํ้าเกิดฟองฟูข้ึนมาพรอมท้ังปลอยคลอรีนอิสระออกมา  

 2.3 ท้ิงไว 30 นาทีจึงนําไปใชเปนนํ้าด่ืม-นํ้าใช                

3. คลอรีนน้ําหรือหยดทิพย (อ 32) เปนคลอรีนนํ้าเขมขน 2% 

วิธีใช 

3.1 ใชหยดทิพย 1 หยดตอนํ้า 1 ลิตร หรือ 20 หยดตอนํ้า 1 ปบหรือ 1 ขวดขนาดบรรจุ 100 

มิลลิลิตรตอนํ้า100 ปบ 

3.2 คนใหเขากันดวยภาชนะท่ีสะอาด  

3.3 ท้ิงไว 30 นาทีจึงนําไปใชเปนนํ้าด่ืม-นํ้าใช 

•ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ 

 ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าด่ืม-นํ้าใชแสดงถึงความสะอาดปลอดภัยจากเช้ือโรคปริมาณในภาวะปกติ 

= 0.2-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร(0.2-0.5 ppm) ปริมาณในสถานการณโรคระบาด = 0.5-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร(0.5-

1.0 ppm)  

•ขอควรระวัง 

-  เก็บใหพนมือเด็กเก็บในท่ีแหงและไมถูกแสงแดด 

-  อยาสัมผัสคลอรีนดวยมือและอยาใหถูกผิวหนังหากถูกผิวหนังใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดจนอาการ 

ระคายเคืองทุเลาหากไมทุเลาใหไปพบแพทย 

        -  หามรับประทานโดยตรง 

 

ปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค 

ความเขมขน 

ของคลอรีน 

ผงปูนคลอรีน

60 % 
ปริมาณน้ําที่ผสม ระยะเวลาแช ประเภทอาหาร 

50 พีพีเอ็ม คร่ึงชอนชา 20 ลิตร (1ปบ) 30 นาที ผัก,  ผลไม 
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100 พีพีเอ็ม 

1 ชอนชา 20  ลิตร 30 นาที อาหารทะเล 

1 ชอนชา 20  ลิตร 2 นาที ภาชนะอุปกรณ 

1 ชอนชา 20  ลิตร ทําความสะอาด อาคารสถานท่ี 

2 พีพีเอ็ม 

1 ชอนชา 50  ปบ ท้ิงไวนาน 30 นาที นํ้าด่ืม - นํ้าใช 

1/8 ชอนชา 
โองนํ้า 8 ปบ (โอง

นํ้าท่ัวไปลายมังกร 
ท้ิงไวนาน 30 นาที นํ้าด่ืม - นํ้าใช 

การจัดซื้อชุดทดสอบอาหารตรวจเชื้อ (อ.11) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา (อ 31) 

 โรงพยาบาล สามารถจัดซ้ือชุดทดสอบ ติดตอไดท่ีงานทะเบียนตัวอยาง ศูนยหองปฏิบัติการ        

กรมอนามัย หมายเลขโทรศัพท 0 2968 7600 และ 0 2968 7620 ตอ 4805, 4833 โดยประสานงาน

ลวงหนาอยางนอย 15 วัน 

มีข้ันตอนดังน้ี 

1. จัดทําหนังสือแจงความจํานงการจัดซ้ือชุดทดสอบ ถึงผูอํานวยการศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 

2. โอนชําระเงินคาชุดตรวจสอบ ท่ีช่ือบัญชี ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย บัญชีออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

142 112 1387 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอย กระทรวงสาธารณสุข – ติวานนท  

3. ถายเอกสารหลักฐานการโอน (Pay in) พรอมเขียนขอมูลรายละเอียด 4 ขอ ดังน้ี 

3.1 ช่ือ และท่ีอยู ท่ีใหออกใบเสร็จรับเงิน 

3.2 ช่ือ และท่ีอยู ผูรับชุดทดสอบ 

3.3 แจกแจงรายละเอียดชุดทดสอบท่ีส่ังซ้ือ 

3.4 ช่ือผูประสาน และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได  

4. Fax หลักฐานท้ังหมดมาท่ีหมายเลขโทรสาร 0 2968 7625 หรือ 0 2968 7604 และโทรศัพทยืนยัน

การ Fax ท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 2968 7600 และ 0 2968 7620 ตอ 4805, 4833 

5. การจัดสง  

- ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัยจัดสงใหหนวยงานท่ีอยูตางจังหวัดเทาน้ัน สําหรับหนวยงานท่ีอยูใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใหมารับชุดทดสอบไดดวยตนเองท่ีศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

- ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัยจะจัดสงสินคาใหผูรับบริการโดยบริษัทขนสงทุกวันจันทร โดยจะถึง

ปลายทางประมาณ 10 วัน ยกเวน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อาจถึงปลายทางประมาณ 15 วัน 
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เอกสารอางอิง 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม.แนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและส่ิงปฏิกูลในโรงพยาบาลกรมอนามัย;2559 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม.คูมือ...สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว GREEN Hospital พิมพคร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ.  

 กรมอนามัย. โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ;2557 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า.ขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับรานอาหารกรุงเทพฯ.โรงพิมพชุมนุม 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด;2558 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม. สถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี มีชีวิตชีวา” กรุงเทพฯ. 

 โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา;2557 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม.เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ HAS พิมพคร้ังท่ี 9 กรุงเทพฯ.  

 บริษัท สามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จํากัด;2556 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม. คูมือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ.  

 โรงพิมพสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ;2557 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ.คูมือแนวทางการดําเนินงาน “คลินิกวัยรุน” (สถานบริการท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุน 

 และเยาวชน)กรุงเทพฯ. กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA). 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม, คูมือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล. (2557).  

 กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา 

สนธยา สีละมาด. กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาวะ (Physical Activities for Wellness).สํานักพิมพแหง 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;2557 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม.คูมือ 5ส.กรุงเทพฯ.สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก;2552 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม.คูมือการประเมินความเส่ียงจากการทํางานของบุคลากรใน 

 โรงพยาบาล (ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2554) กรุงเทพฯ. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง 

 ประเทศไทย;2554 

กองแบบแผน, คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอมฉบับท่ัวไป(GENERAL) 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ;2558 
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คณะผูจัดทํา  

ที่ปรึกษา 

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ  ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 

นางสาวปรียานุช บูรณะภักด ี  นักวิชาการสาธารณสุขสําชาญการพิเศษ  

ผูจัดทํา 

นางสาวชณัญณิศาเลิศสุโภชวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นางสาวอํานวย ภูพัทรพงศ  นักวิชาการสารณสุขชํานาญการ 

นางสาวจงมณี สุริยะ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

นางสาวมลฤดี ตรีวัย    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวรัตนา เฒาอุดม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวพรรนิกาญ วังกุม  นักวิชาการสาธารณสุข 


