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“คู่มือแนวทางการด าเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)” เล่มนี้จะเป็น
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ส่วนที่ 1 บทน า 
ความเป็นมา 

โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการประชาชนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีบทบาทครอบคลุมทั้งในด้าน
การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมที่เกิดจากผู้มาใช้บริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็น
จ านวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย เช่น  เศษอาหารจากโรงอาหาร จากร้านอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย  
น้ าเสีย ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อ การใช้พลังงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้หากมี
การจัดการที่ไม่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ เช่น การ
เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมไม่ดี 
โรคจากการท างาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงโรงพยาบาลได้ เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศและเสียง เป็นต้น  

กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการด าเนิน
กิจกรรมของสถานพยาบาล มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้
การขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GREEN & CLEAN Hospital  ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ใช้
ครอบคลุมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองใน
ฐานะหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเมือง คือ กรุงเทพมหานคร ได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  เบื้องต้น 
พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการ GREEN & CLEAN Hospital  โดยเกณฑ์ของ
กรุงเทพมหานครเอง และยังพบว่าโรงพยาบาลแต่ละขนาด แต่ละพ้ืนที่นั้นมีบริบทแตกต่างกัน มีโรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกจ านวนมากที่ยังไม่ทราบ เกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital   อีกทั้ง
โรงพยาบาลเขตเมืองควรได้รับการยกมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลในเขตเมือง
ต้องรองรับประชาชนหลายระดับ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จ านวนผู้รับบริการต่อวันมีจ านวนมากกว่าโรงพยาบาล
เขตชนบท โอกาสที่จะก่อให้เกิดมลพิษจากกิจกรรมของโรงพยาบาลนั้นค่อนข้างสูง  

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมมือกับส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาวะประชาชนเขตเมือง โดยการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
และส านักงานสู่ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ในเขตเมืองขึ้น โดยมีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกิจกรรม GREEN ได้แก่ การจัดการมูลฝอยทุกประเภท การจัดการห้องส้วม การลดใช้พลังงาน การจัดการ
สภาพแวดล้อม และการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในโรงพยาบาลและส านักงาน 
ถ่ายทอดกิจกรรม GREEN สู่ภาคีเครือข่าย  และสร้างกระบวนการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นท่ีเขตเมือง  โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
กรุงเทพมหานครวางแผนและผลักดันให้เกิดนโยบาย  มุ่งหวังเพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้ง
พัฒนาให้ส านักงานเป็น GREEN Office เพ่ือครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ 
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น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและเพ่ือให้ชุมชนเขตเมือง มีความเข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการอยู่อาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์หลัก CLEAN 
 CLEAN เป็นหลักในการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  การด าเนินกิจกรรม GREEN จะประสบความส าเร็จได้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร ประกอบด้วยการด าเนินงานดังนี้ 

C = communication  การสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจในนโยบายการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม BKKGC+ รูปแบบการสื่อสารควรมีหลากหลายรูปแบบ ทันสมัย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เข้าถึงได้
สะดวก เพ่ือให้การด าเนินงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ผู้มารับบริการและญาติ รวมถึงภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือสร้างกระแสความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และ เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินการ  

 L = Leader สร้างบทบาทน าเพ่ือเป็นตัวอย่างในการด าเนินงาน การขับเคลื่อนจ าเป็น ต้องสร้างตัวแบบ
หรือต้นแบบในสถานบริการสาธารณสุข โดยตัวแบบที่ส าคัญอาจเป็น “ผู้บริหาร” หรือ “หัวหน้างาน” หรือ “ผู้ที่
เป็นแกนหลักในการด าเนินการ” และขยายผลสู่องค์กรในภาพรวม 

E = Effectiveness  เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลด้วยกิจกรรม GREEN อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม มีการประเมินประสิทธิภาพมาตรการใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดการขยะทุกประเภท การจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมด้าน GREEN ในโรงพยาบาล  

A = Activity  สร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกอย่างมีส่วนร่วม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบใน
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในโรงพยาบาลภายใต้กิจกรรม  GREEN และ 
ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ต่อไป 

N = Network ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการด าเนินงาน Bangkok 
GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ร่วมกัน และมีการขยายผลการด าเนินงานสู่สถานบริการสาธารณสุข 
ชุมชน โรงเรียน บริษัทห้างร้าน และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจต่อไป 
กิจกรรม GREEN 

G ; GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
R ; RESTROOM มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน 

(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) 
E ; ENERGY มาตรการและผลลัพธ์การจัดการด้านพลังงาน  
E ; ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
N ; NUTRITION การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลและส านักงานในเขตเมืองพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้สูงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์โดยตรง (benefit)  โรงพยาบาลและส านักงานในเขตเมืองสามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ยกระดับการด าเนินงานก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
สุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ น าไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเขตเมือง 
 ประโยชน์ร่วม (co benefit) โรงพยาบาลและส านักงานในเขตเมือง มีส่วนร่วม ต่อการลดการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดกระบวนการที่ก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก ภายในโรงพยาบาล สร้างกระแสความ
ตื่นตัวต่อการด าเนินกิจกรรมลดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศให้กับโรงพยาบาล สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากร และส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาจนน าไปสู่การเป็นต้นแบบ ขยายผลให้แก่ผู้รับบริการ และสังคมไทยต่อไป 
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ส่วนที่ 2  
กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสู่ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ใน
เขตเมืองครั้งนี้นั้น ได้น ากลไก PIRAB  มาใช้ในการขับเคลื่อนในเกิดผลส าเร็จ โดยเฉพาะการใช้ P; Partnership 
มาร่วมกันบริหารจัดการตลอดทั้งกระบวนการ ดังนี้  

1. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลักอย่างกรุงเทพมหานครในการจัดท าแผนงานและก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานร่วมกัน  

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมมือกับเขตสุขภาพที่ 13 ได้ด าเนินการจัดท า แผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕7๙ แผนที่ 4 อนามัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนงานที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 13 หนึ่งในเป้าหมายที่ร่วม
ด าเนินการกับกรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามกฎหมายและหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิทาง
สุขภาพ สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Bangkok GREEN & CLEAN Hospital 
Plus (BKKGC+) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย ส านักการแพทย์ กับ กรมอนามัย โดย สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง  

โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสู่การ
เป็น  BKKGC+ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดย 
2.1 ร่วมมือกันพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน BKKGC+ 
2.2 ร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและส านักงาน 
2.3 พัฒนาและขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลและส านักงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น  BKKGC+ 
2.4 ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรและวิชาการในการด าเนินงาน BKKGC+ 

3. ด าเนินการภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
สถานพยาบาล BKKGC+    
3.1 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบไปด้วย  ผู้บริหารจากส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร

จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3.2 คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจประเมิน BKKGC+ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารจากส านัก

การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้แทน
จากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทน
จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
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4. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน BKKGC+ 
การด าเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน BKKGC+ นั้น ด าเนินการโดยการประชุมอย่างเป็นทางการ 

5 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจประเมิน BKKGC+ ผู้แทน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผู้แทนจากส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย ส านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้แทนจากโรงพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน เข้าร่วมการพัฒนาเกณฑ ์

5. พัฒนาศักยภาพและวิชาการในการด าเนนิงาน BKKGC+ 
คณะกรรมการ BKKGC+ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอด

นโยบายและแนวคิด รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  BKKGC+ ให้โรงพยาบาลและส านักงานน าไปด าเนินการในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนคู่มือวิชาการที่เกี่ยวข้องให้กับโรงพยาบาลและส านักงานในพ้ืนทีเ่ขตเมือง 

6. โรงพยาบาลและส านักงานน าเกณฑ์มาตรฐาน  BKKGC+ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและส านักงานในเขตเมือง  

มีแผนการขับเคลื่อนเพ่ือน าเกณฑ์มาตรฐาน BKKGC+ ไปใช้ในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลและส านักงานเขตเมือง ทั้งในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจประเมิน 
BKKGC+ ในแต่ละโรงพยาบาลและส านักงาน 

7. โรงพยาบาลและส านักงานสมัครเข้าร่วมโครงการ  
โรงพยาบาลและส านักงานประเมินตนเองเกณฑ์มาตรฐาน  BKKGC+ และส่งให้คณะกรรมการ

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจประเมิน BKKGC+ พิจารณา 
8. การเยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมิน BKKGC+   

คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจประเมิน BKKGC+  ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเสริมพลัง
และตรวจประเมินและการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ BKKGC+ พบว่า โรงพยาบาลและ
ส านักงานส่วนใหญ่มีการพัฒนาและยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีการมีการขยายผล
การด าเนินงานสู่ประชาชนผู้มารับบริการและชุมชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
เกณฑ์การประเมิน 

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 
 

เกณฑ์การประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับเงิน   
(silver)  ระดับทอง (gold) และระดับเพชร (diamond) 
ส ำหรับโรงพยำบำล 

ระดับเงิน (silver)  จะเป็นการประเมินการเข้าถึงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม โดยประเมิน
ด้านการสร้างกระบวนการพัฒนา โดยการน าเอากลยุทธ์หลัก CLEAN มาใช้ และประเมินกิจกรรมการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโดยกิจกรรม GREEN ซึ่งประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป การพัฒนาส้วมที่อาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้ได้มาตรฐาน HAS การจัดการด้านพลังงาน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาล การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ าดื่มในโรงพยาบาล รวมทุก
ประเด็น โดยจะต้องด าเนินการในหมวด 1-6 และหมวด 8 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 125 คะแนนขึ้นไป 

ระดับทอง (gold) เน้นความครอบคลุมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงพยาบาลโดยเพ่ิมกิจกรรม
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN และการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรม 
GREEN ลงสู่ชุมชน จนเกิดเป็น GREEN Community และมีการค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กรสู่บรรยากาศ ครบทุกประเด็น โดย จะต้องด าเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ 
และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 165  ขึ้นไป 

ระดับเพชร (diamond) ระดับนี้เน้นเรื่องของคุณภาพในการจัดการ และการสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายผล
การด าเนินงาน โดยเพ่ิมกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN และการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนากิจกรรม GREEN ลงสู่ชุมชน จนเกิดเป็น GREEN Community และมีการค านวณปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กรสู่บรรยากาศ ครบทุกประเด็น  และจะต้อง
ด าเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่  190 ขึ้นไป 
ส ำหรับส ำนักงำน 
 ประเมินตามเกณฑ์เช่นเดียวกับโรงพยาบาล ยกเว้นบางกิจกรรมที่ส านักงานไม่ได้ด าเนินกิจกรรม ไม่ต้อง
น ามาประเมิน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับเงิน (silver)  จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 70 ขึ้นไป 

ระดับทอง (gold)  จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5, 7 และหมวด 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้
ตั้งแต่ 95 ขึ้นไป 

ระดับเพชร (diamond) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5, 7 และหมวด 9 ให้ครบ และคะแนน
รวมได้ตั้งแต่ 110 ขึ้นไป 

*** ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี 
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 น้ าหนัก/คะแนน รวม 
ระดับเงิน   (silver)  จะต้องด าเนินการในหมวด 1-6 และหมวด 8 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 125 ขึ้นไป 
ระดับทอง   (gold) จะต้องด าเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 165  ขึ้นไป 
ระดับเพชร(diamond) จะต้องด าเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่  190 ขึ้นไป 

ระดับ น้ าหนัก/คะแนน รวม 
ระดับเงิน   (silver) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 70 ขึ้นไป 
ระดับทอง   (gold) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5, 7 และหมวด 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 95 ขึ้นไป 
ระดับเพชร(diamond) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5, 7 และหมวด 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 110 ขึ้นไป 

แบบประเมินตามเกณฑ์ 
Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 

ชื่อโรงพยาบาล .................................................................................... 
กรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ……………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ :    สัญลักษณ์ *  คือ ข้อพ้ืนฐานที่ต้องด าเนินการให้ครบถ้วน 

โรงพยาบาล 

ส านักงาน 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการพัฒนา  

1. CLEAN 
(35 คะแนน) 

1.มีการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
พัฒนาศักยภาพ และ
สร้างกระบวนการสื่อสาร
ให้เกิดการพัฒนาดา้น
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
BKKGC+อย่างมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กรที่เป็น
ปัจจุบัน (ตามปีปฏิทิน) 
C =communication 
L =Leader 
E = Effectiveness 
A = Activity 
N = Network 

*1. มีนโยบายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
BKKGC+ 
*2. มีการประเมินความเสี่ยงด้าน GREEN โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment Matrix) และน ามาจัดท าแผนการขับเคลื่อน BKKGC+ 
รวมทั้งมีการจัดท าทะเบียนข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในด้าน GREEN 
เป็นไปตามคณะกรรมการก าหนด 
*3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ BKKGC+ และระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน GREEN 
*4. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
นโยบายการด าเนินงานด้าน GREEN ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
*5. มีการอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึก
ด้าน GREEN 
*6. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
7. มีการจัดประชุม/นิทรรศการสเีขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Meeting and Green Exhibition) และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

 0 2 3 4 5 
ข้อ 1      
ข้อ 2       
ข้อ 3       
ข้อ 4      
ข้อ 5      
ข้อ 6      
ข้อ 7      

คะแนนรวม................ 
 

รพ./ 
ส านักงาน 

 

2. G: 
Garbage 
(การจัดการมูล

*2. มีการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อตาม กฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าจดัมลูฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

* โรงพยาบาลมีการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ เป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง 
7 หัวข้อ   

0 10 
ด าเนินการไม่ครบทุกข้อ ด าเนินการครบทุกข้อ 

คะแนนที่ได้ = ……………….  

รพ.  
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ฝอย) 
(30 คะแนน) 

(10 คะแนน) 
 

1. บุคลากร 
2. การคัดแยกมูลฝอยตดิเช้ือ 
3. การเก็บรวบรวมมลูฝอยติดเชื้อ 
4. การเคลื่อนย้ายมลูฝอยติดเชื้อ 
5. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
6. สถานท่ีพักรวมมลูฝอยติดเช้ือ 
7. การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน(1) ไม่ผ่าน 
(0) 

บุคลากร 
1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรสีาขาวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
การเก็บขนและก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ 

  

2.ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและก าจดัมูลฝอยตดิ
เชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการปอ้งกันและ
ระงับการแพรเ่ชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

  

การคัดแยกมูลฝอย 
3. มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ 
ณ แหล่งก าเนดิ 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

4. มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและ
วัสดุไม่มีคม 

  

การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
5. ภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือประเภทวัสดุมีคม
มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง
ทนทานต่อการแทงทะลุและการกดักร่อนของ
สารเคมีมฝีาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของ
ของเหลวภายในได ้

  

6. ภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือประเภทวัสดุไม่มี
คมมีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงท าจาก
พลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมีความเหนยีวไม่ฉีกขาด
ง่ายทนทานต่อสารเคมีการรับน้ าหนักกันน้ าได้ไม่
รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

  

7. มีเครื่องหมายและค าเตือนที่บ่งบอกให้บุคคล
ทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 

  

8. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวสัดุไมม่ีคมบรรจุไม่
เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือก
หรือวัตถุอื่นให้แน่น 

  

9. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวสัดุมีคมบรรจไุมเ่กิน 
3 ใน 4 ส่วนของกล่อง 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

10.  ภาชนะส าหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อ( ถุงแดง
และกล่องใสมู่ลฝอยตดิเช้ือ ) มีการใช้งานเพียง
ครั้งเดียวและท าลายพร้อมกับการก าจัดมลูฝอย
ติดเชื้อ 

  

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
11. ผู้ปฏบิัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวม
ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วยถุง
มือยางหนาผ้ากันเปื้อนผ้าปดิปาก-ปิดจมูกและ
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งในขณะปฏบิัติงาน 

  

12. ใช้รถเข็นเคลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุมลูฝอยติด
เชื้อ ยกเว้นกรณีที่มมีูลฝอยตดิเช้ือเกิดขึ้นน้อย 

  

13. มีการก าหนดเวลาและเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายมูลฝอยตดิเช้ือท่ีแน่นอน 

  

14. มีการท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานทุกวันในบรเิวณที่จดัไว้เฉพาะและ
น้ าเสียที่เกดิจากการล้างท าความสะอาดมีการ
ระบายลงสู่ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติด
เชื้อ 
15. มีพื้นและผนังทึบท าด้วยวสัดทุี่ท าความ
สะอาดได้ง่ายด้วยน้ าและมฝีาปิดมดิชิดป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได ้

  

16. มีข้อความสีแดงท่ีรถว่า "รถเขน็มูลฝอยติด
เชื้อห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น"  

  

17. มีอุปกรณ/์เครื่องมือส าหรับเกบ็มูลฝอยติด
เชื้อในกรณีที่ตกหล่นประจ ารถเขน็ 

  

สถานที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ 
18. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคาร
อื่นและอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไป
ก าจัด 

  

19. พื้นและผนังเรียบท าความสะอาดได้ง่ายและ
มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  

20. มีขนาดเพยีงพอส าหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อ
ได้อย่างน้อย 2 วันและกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อ
เกิน 7 วัน ต้องเก็บไว้ท่ีอุณหภูมไิมเ่กิน 10 องศา
เซลเซียส 

  

21. มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไมใ่ห้สามารถที่
จะเข้าไปในท่ีพักรวมมูลฝอยตดิเช้ือได ้
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

22. มีรางหรือท่อระบายน้ าเสยีเช่ือมต่อกับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

  

23. มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถเห็นได้
ชัดเจนว่า “ ที่พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือ ” ไว้ท่ีหน้า
ห้องหรือหน้าอาคาร 

  

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
กรณีใหผู้้อื่นก าจัดให ้
24. มีหนังสือ/เอกสาร/แนวปฏิบัตทิี่แสดงถึง
หน่วยงานท่ีรับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์
ส่งไปก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง 

  

 

3. มีการจัดการมูลฝอย
อันตรายทางการแพทย์ที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(10 คะแนน) 

1. มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ออกจากมูลฝอย
ประเภทอ่ืนๆ 

2. มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แต่ละประเภทออกจาก
กัน (ยา สารเคมี โลหะหนัก)  

3. มีการจัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แต่ละประเภท
ที่เหมาะสม 

4. มีที่พักมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แยกออกจากมูลฝอยประเภท
อื่นๆ 

5. มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานที่รับมูลฝอยอันตรายทาง
การแพทย์ ไปก าจัดที่ เ ช่ือได้ว่ามีการน ามูลฝอยอันตรายทาง
การแพทย์ไปก าจัดด้วยวิธีท่ีอย่างถูกต้อง 

 

 0 1 2 
ข้อ 1    
ข้อ 2     
ข้อ 3     
ข้อ 4    
ข้อ 5    

คะแนนรวม................. 
 

รพ.  
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

*4.มีการบริหารจัดการมลู
ฝอยทุกประเภท อย่างถูก
สุขลักษณะได้แก่ มูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยรไีซเคลิ มลู
ฝอยอินทรีย์ และมลูฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออันตราย
ชุมชน (10 คะแนน) 
**ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

* บริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ .ศ. ๒๕๖๐ ครบทั้ง 7 
หัวข้อ ดังนี ้

1.  บุคลากร 
2. การคัดแยกมูลฝอย 
3. การเก็บรวบรวมมลูฝอย 
4. การเคลื่อนย้ายมลูฝอย 
5. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย 
6. สถานท่ีพักรวมมลูฝอย 
7. การก าจัดมูลฝอย 

รายละเอียดเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

ผ่าน(1) ไม่ผ่าน 
(0) 

บุคลากร 
1 .มี ก ารมอบหมายหน้ าที่ รั บผิ ดชอบแก่
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 

  

2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย
ต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

3.มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลใน
การจัดการมูลฝอยทุกประเภทตั้งแต่การคัด
แยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัด อย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

  

 

0 10 
ด าเนินการไม่ครบทุกข้อ ด าเนินการครบทุกข้อ 

คะแนนที่ได้ = ………………. 
 

รพ./ 
ส านักงาน 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

การคัดแยก 
4.มีแนวทาง/มาตรการการจัดการมูลฝอยทุก
ประเภทในโรงพยาบาลตั้งแต่การคัดแยก เก็บ
รวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจดั อย่างถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลและเป็นรูปธรรม 

  

5.ใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมลูฝอยอย่าง
เป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมลูฝอย 
(Reduce) น ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) น าวัสดุ
กลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวสัดุใหม่กลับมาใช้ได้ 
(Recycle) 

  

การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
6.จัดให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยทุกประเภท
พร้อมติดป้ายประเภทมลูฝอยบนภาชนะ
รองรับมูลฝอยให้ครบถ้วน ชัดเจนและคงทน 
ได้แก่ คือ มูลฝอยท่ัวไป มลูฝอยรไีซเคิล มลู
ฝอยอินทรีย์ และมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายชุมชน  

  

7.มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปก าจัดอย่าง
สม่ าเสมอตามวัน เวลา ที่ก าหนดไม่ให้เกิดการ
สะสมหรือมูลฝอยตกค้าง 

  

8.มีการจดบันทึกปริมาณมูลฝอยแตล่ะประเภท 
ทุกวัน 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

การเคลื่อนย้ายมูลฝอย 
9.ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม  

  

10.มีการก าหนดเส้นทางและเวลาในการ
เคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูล
ฝอยอินทรี ย์  และมู ลฝอยที่ เ ป็นพิษหรื อ
อันตราย อย่างชัดเจน 

  

11.รถเข็นมูลฝอยมีพื้นและผนังทึบท าด้วยวัสดุ
ที่ทาความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ าและมีฝาปิด
มิดชิดป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 

  

12.ล้างท าความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูล
ฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  

สถานที่พักรวมมูลฝอย 
13.ที่พักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
ชุมชน แยกออกจากกัน  

  

14.ที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทมีพื้นและผนัง
เรียบ ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค มีรางหรือท่อระบายน้ า
เสียสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

  

15.มีการล้างที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์  
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

16.จัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมและอ่างล้างมือที่
สะอาดและเพียงพอส าหรับให้พนักงานใช้งาน
และช าระล้างร่างกาย 

  

การก าจัด 
17.แหล่งก าจัดมลูฝอยเป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาล อยู่ภายใต้การควบคมุของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  

18.มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานที่รับ
มูลฝอยไปก าจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงช่ือ
สถานท่ีก าจัดที่เชื่อได้ว่ามีการก าจัดมลูฝอยดว้ย
วิธีที่ถูกต้อง 

  

19.มี เอกสารแสดง รายงานการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่รับมูลฝอยไป
ก าจัด 

  

2.มีการติดตามแหล่งก าจัดมูลฝอยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

  

 
3. R: 
RESTROOM 

การจัดการ
ห้องส้วม
สาธารณะ 

5.มีการพัฒนาส้วม
มาตรฐานสะอาด เพียงพอ 
และปลอดภัย (HAS) ที่
อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
ผู้ป่วยนอก (OPD)  

* 1. อาคารผู้ป่วยนอก (OPD )มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ 
และปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS  ครบทั้ง 16 ข้อ (8คะแนน) 
 
 
 
 

 

 0 2 4 6 8 
ข้อ 1      

 
 

รพ./ 
ส านักงาน 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

(20 คะแนน) 
 

 

***เกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับ 
ประเทศ (HAS)  

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน HAS 
ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

ความสะอาด ( Health : H ) 
1. พื้น ผนัง  เพดาน โถส้วม  ท่ีกดโถส้วม โถ
ปัสสาวะ ท่ีกดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบ
สกปรก  อยู่ในสภาพดีใช้งานได้  

  

2. น้ าใช้สะอาด  เพียงพอ และและไมเ่ป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง  ภาชนะเก็บกักน้ า ขนัตักน้ า  
สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได ้

  

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา 
ที่เปิดให้บริการ  (อาจจ าหน่ายหรอืบริการฟร)ี  
หรือสายฉดีน้ าช าระทีส่ะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้ 
งานได ้

  

4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า  กระจก สะอาด  ไม่มี
คราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้  

  

5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด มฝีาปิด อยู่ใน
สภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ 
หรือ บริเวณใกล้เคยีง 

  

7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มกีลิ่นเหม็น   
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกักไม่รั่ว
แตกหรือช ารุด 

  

9. จัดให้มีการท าความสะอาด   และระบบการ
ควบคุมตรวจตรา เป็นประจ า 

  

ความเพียงพอ (Accessibility : A) 
10. จัดให้มสี้วมนั่งราบอยา่งน้อยหนึ่งที่ 

  

11.ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปดิ
ให้บริการ 

  

ความปลอดภัย ( Safety : S) 
12.บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 

  

13. กรณีทีม่ีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป  ให้แยก
เป็นห้องส้วมส าหรับชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน 

  

14. ประตู  ท่ีจับเปิด – ปิด และทีล่็อกด้านใน 
สะอาด อยู่ในสภาพ ดี  ใช้งานได ้

  

15. พื้นห้องส้วมแห้ง     
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่ว
บริเวณ 

  

 
 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องส้วมผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล  
(2 คะแนน) 

- ไม่มีการประเมินความพึงพอใจหรอืมี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ <75 
= 0 คะแนน 

- มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ 75 - 84 %  = 1 คะแนน 
- มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ 85 - 100 (Outcome) =2 คะแนน 

*3. อาคารผู้ป่วยใน (IPD)มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS  ครบทั้ง 16 ข้อ (8 คะแนน) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน HAS 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่
ผ่าน 
(0) 

ความสะอาด ( Health : H ) 
1. พื้น ผนัง  เพดาน โถส้วม  ท่ีกดโถส้วม โถปสัสาวะ 
ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก  อยู่ใน
สภาพดีใช้งานได้  

  

 0 1 2 
ข้อ 2    

 
คะแนนรวม ข้อ 1 + ข้อ 2 =......................... 

 
 
 

 0 2 4 6 8 
ข้อ 3      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ./ 
ส านักงาน 

 
 
 
 
 

 
รพ. 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

2. น้ าใช้สะอาด  เพียงพอ และและไมเ่ป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง  ภาชนะเก็บกักน้ า ขนัตักน้ า  สะอาด  
   อยู่ในสภาพดีใช้งานได ้

  

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่ 
เปิดให้บริการ   (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟร)ี หรือ 
   สายฉีดน้ าช าระทีส่ะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได ้

  

4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า  กระจก สะอาด  ไม่มคีราบ
สกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้  

  

5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   
6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด มฝีาปิด อยู่ในสภาพดี 
ไม่รั่วซมึ ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมอื หรือ บริเวณ
ใกล้เคียง 

  

7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มกีลิ่นเหม็น   
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกักไม่รั่วแตก
หรือช ารุด 

  

9. จัดให้มีการท าความสะอาด   และระบบการ
ควบคุมตรวจตรา เป็นประจ า 

  

ความเพียงพอ (Accessibility : A) 
10. จัดให้มสี้วมนั่งราบอยา่งน้อยหนึ่งที่ 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

11.ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปดิ
ให้บริการ 

  

ความปลอดภัย ( Safety : S) 
12.บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 

  

13. กรณีทีม่ีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป  ให้แยก
เป็นห้องส้วมส าหรับชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน 

  

14. ประตู  ท่ีจับเปิด – ปิด และทีล่็อกด้านใน 
สะอาด อยู่ในสภาพ ดี  ใช้งานได ้

  

15. พื้นห้องส้วมแห้ง     
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบรเิวณ   

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องส้วมผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล (2 คะแนน) 

- ไม่มีการประเมินความพึงพอใจหรอืมี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ <75 
= 0 คะแนน 

- มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ 75 - 84 %  = 1 คะแนน 
- มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ 85 - 100 (Outcome) =2 คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 

 0 1 2 
ข้อ 4    

คะแนนรวม ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3 + ข้อ4  =............... 

 
 
 
 
 
 
 

 
รพ. 

 

4. E: ENERGY           
(การจัดการ
ด้านพลังงาน) 
(30คะแนน) 

6.มีมาตรการประหยดั
พลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิด
การปฏิบัตติามมาตรการที่
ก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 

มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม 
1) ด้านไฟฟ้า (10 คะแนน) แยกเป็น 
  *1.1) มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า  
 1.1.1โดยมีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 องศา

 1 2 3 4 5 6 
ข้อ 

1.1.1 
      

 

รพ./ 
ส านักงาน 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

***มาตรฐานการอนุรักษ์
และการจัดการพลังงาน
และตรวจตามมาตรฐาน
การตรวจประเมินด้านการ
อนุรักษ์พลังงานของส านัก
การแพทย์ 
 

เซลเซียสและมาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆอีก อย่างน้อย 5 มาตรการ=6 
คะแนน 
 1.1.2 การใช้พลังงานทดแทนหรือ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  (2คะแนน) 
 
 
1.2) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง (Outcome) 2 คะแนน 
การแปลผลคะแนน แบ่งไดด้ังนี้ 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย         =0 คะแนน 
        ลดไดร้้อยละ 50 -99 ของเป้าหมาย               = 1 คะแนน  
        ลดไดร้้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย        = 2 คะแนน 
   ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม 
2) น้ าประปา  (10 คะแนน) แยกเป็น 
* 2.1) มีมาตรการประหยดัน้ าประปาอย่างน้อย 4 มาตรการ มาตรการละ 2 
คะแนน (8 คะแนน)  
 
2.2 ) มีปริมาณการใช้น้ าประปาลดลง (Outcome)(2 คะแนน) 
การแปลผลคะแนน แบ่งไดด้ังนี้ 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  =0 คะแนน 
        ลดไดร้้อยละ 50 - 99 ของเป้าหมาย       = 1 คะแนน  
        ลดไดร้้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย      = 2 คะแนน 
     ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม 
3) น้ ามันเชื้อเพลิง (5 คะแนน) 

 0 2 
ข้อ 

1.1.2 
  

 

 0 1 2 
ข้อ 1.2    

   
 

 

 0 2 4 6 8 
ข้อ 
2.1 

     

 

 0 1 2 
ข้อ 2.2    

 
 

 1 2 3 4 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

* 3.1) มีมาตรการประหยดัน้ ามันเช้ือเพลิง (ไม่น้อยกว่า 6 มาตรการ) 4 
คะแนน 
3.2) มีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง (Outcome)(1 คะแนน) 
การแปลผลคะแนน แบ่งไดด้ังนี้ 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  =0 คะแนน 
        ลดไดร้้อยละ 50 - 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย = 1 คะแนน  
    ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม 
4) ด้านการจัดการทรัพยากรกระดาษ (5 คะแนน) 
* 4.1) มีมาตรการประหยดัทรัพยากรกระดาษ (ไม่น้อยกว่า 4มาตรการ)  
2 คะแนน 
* 4.2) QR code แทนการแจกกระดาษ 1 คะแนน 
  4.3) มีปริมาณการใช้กระดาษลดลง (Outcome)(2 คะแนน) 
การแปลผลคะแนน แบ่งไดด้ังนี้ 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  =0 คะแนน 
        ลดไดร้้อยละ 50 -99 ของเป้าหมาย     = 1 คะแนน  
        ลดไดร้้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย = 2 คะแนน 
    ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม 

ข้อ 3.1     
 

 0 1 
ข้อ 3.2   

 

 0 1 2 
ข้อ 4.1    

 

 0 1 
ข้อ 4.2   

 

 0 1 2 
ข้อ 4.3    

คะแนนรวม =…………………….. 
5. 
E:ENVIRONM
ENT 
(การจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน

7.มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ทั่วไปท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร ให้
ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ 
โดยเพิ่มพ้ืนท่ี 

 * 1. มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
ต้องครบทุกข้อ (10 คะแนน) 
1.1 ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัย  
1.2 การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงน าโรค  
1.3 แสงสว่างเพียงพอ    

 

0 
ด าเนินการไม่ครบถ้วน 

10 
ด าเนินการครบถ้วน

ทุกข้อ 

รพ./
ส านักงาน

เฉพาะข้อ 1, 
2, 4 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาล) 
(30 คะแนน) 
 
 

สีเขียว และพื้นท่ีพักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
ส าหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มา
รับบริการ 
***มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนา
มัยและสภาพการแวดล้อม
ในการท างาน / 5ส 
/Healthy Workplace  
(20 คะแนน) 

1.4 มีการะบายอากาศท่ีด ี 
1.5 มีระบบป้องกันและระงับอัคคภีัย  
 
 

 
รายละเอียดเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

ข้อ 1.1 ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย  

  

1. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วนมีป้าย
ต่างๆชัดเจน ตามมาตรฐาน สีและเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัย 

  

2. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
หรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่ง
อ านวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พกิาร ทางลาด
และลิฟต์ ราวจับ ราวกั้น บันได หอ้งส้วมผู้พิการ
เป็นต้น รายละเอียดตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือผู้
ทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. 2548 

  

ข้อ 1.2 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ
แมลงน าโรค 

  

คะแนนท่ีได ้ .................... 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

3. ส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ค่า CI = 0 (ค่า
ดัชนีความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย Container 
Index (CI) =จ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลาย/
จ านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด *100)  

  

4. มีมาตรการในการควบคมุและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 

  

5. ไม่พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์และแมลงน าโรค
ในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารในโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะพื้นท่ีแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ห้องครัว โรงอาหาร และพื้นท่ีที่เปน็ระบบปิด 
ได้แก่ ห้องผ่าตดั ห้องปฏิบัติการ หน่วยจ่ายกลาง 
เป็นต้น  

  

6. โรงพยาบาลมีแผนปฏบิัติงานควบคุม ป้องกัน 
และก าจดัสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  

7. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ตา่งๆ ในโรงพยาบาล ยกเว้น
การเลีย้งเพื่อการศึกษาวิจัย ในห้องปฏิบัติการและ
การเลีย้งปลาหรือสัตว์น้ าสวยงาม 

  

8. มีป้ายหรือสญัลักษณ์แสดงการห้ามน าสตัว์เลีย้ง
เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล 

  

ข้อ 1.3 แสงสว่างเพียงพอ     
9. มีการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างทั้งองค์กร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

10. ผลการตรวจวัด ความเข้มของแสงสว่างใน
พื้นที่ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง
พ.ศ. 2549 

  

ข้อ 1.4 มีการะบายอากาศท่ีดี 
11. มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 

  

10 ของพื้นที่ห้องหรือมีการระบายอากาศอื่นใดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีทดแทนกันได้กรณี
เป็นห้องปรับอากาศจะต้องมีระบบการแลกเปลี่ยน
อากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารเช่นพัด
ลมดดูอากาศเป็นต้น 

  

ข้อ 1.5 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย   
12. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ติดตามอาคาร ได้แก่ ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ระบบ
น้ าดับเพลิงอัตโนมัติในอาคาร เครือ่งตัดไฟ
อัตโนมัติในอาคาร สญัญาณเตือนภัย 

  

13. มีดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดี 
เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ติดตามอาคาร 
ห้อง หรือแผนกต่างๆที่เสียงต่ออัคคีภัย เชน่ โรง
ครัว แผนกซักรดี ห้องเก็บเวชภณัฑ์ต่างๆ และ
ห้องปฏิบัติการ 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

14. การตดิตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือต้อง
ติดตั้งในท่ีหยิบสะดวกอยูสู่งจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1 
เมตร แต่ไม่เกิน 1.40 เมตร หรือตดิตั้งให้ส่วน
บนสุดของเครื่อง สูงจากพ้ืนอาคารไมเ่กิน 1.50 
เมตร 

  

15.อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือมีการตรวจสอบอายุการ
ใช้งานทุก 6 เดือน และติดปา้ยแสดงผลการ
ตรวจสอบ 

  

16. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการใช้เครื่อง
ดับเพลิงท่ีมีความรู้ความช านาญ โดยผ่านการ
อบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดา้นผจญเพลิง
โดยตรง เช่น กองต ารวจดับเพลิง และมีการอบรม
ให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับไมน่้อยกว่าร้อยละ 
40 ในแต่ละแผนก ในการปฏบิัติตนเมื่อเกิด
อัคคีภัย  

  

17. มีสถานท่ีส าหรบัเก็บเวชภณัฑแ์ละสารเคมี 
หรือวัตถุไวไฟเป็นสดัส่วน ห่างจากแหล่งความร้อน 
มีป้ายเตือนอันตรายอันอาจเกิดขึน้ หมายความ
รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจตุ้องมีขนาดแข็งแรง 
ทนทาน มีการจัดว่างอย่างถูกต้อง มีป้ายเตือน
ระวังอันตราย หากเป็นสารเคมีอันตรายจะต้องมี
ข้อมูลความปลอดภยัเคมภีัณฑ์ (MSDS)ติดอยู่ด้วย 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

18. มีระบบสญัญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และ
แสงสว่างไฟฟ้าฉุกเฉิน 

  

19. อาคารสูงตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไปตอ้งมีป้ายบอกทาง
หนีไฟและบอกช้ันด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูง
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ขนาดเหมาะสมไม่มสีิ่ง
กีดขวางหรือปิดตาย และมีทางออกทุกช้ันอย่าง
น้อย 2 ทาง 

  

20. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั รายละเอียด
ของแผนป้องกันและระงับอัคคภีัย ได้แก่ การ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร 
เส้นทางหนีไฟ การป้องกันฟ้าผ่า การเก็บรักษา
วัตถุไวไฟ เป็นต้น ตลอดจนการผจญเพลิง การ
ตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ปอ้งกัน การ
ฝึกซ้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  

 
* 2. มีการด าเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสรมิสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน เช่น 
กิจกรรม  5ส  Big Cleaning Day กิจกรรมสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
(Healthy Workplace)  เป็นต้น (2 คะแนน) 
* 3.มีการจดัการน้ าเสยีได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งตามที่กฎหมาย
ก าหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน
การจัดการน้ าเสีย(6 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 2 
ข้อ 2   
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

ผ่าน(1) ไม่ผ่าน (0) 

1. ระบบรางระบายน้ าฝนและระบบ
รวบรวมน้ าเสียมีการแยกออกจากกันและมี
การตรวจสอบสภาพการใช้งาน 

  

2. ระบบบ าบัดน้ าเสียแยกเป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะมาอยูต่ิดกับโรงอาหารหรือส่วน
ที่ต้องควบคุมรักษาความสะอาดบริเวณ
ระบบบ าบดัน้ าเสียมีความสะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีน้ าขังนองไมม่ีกลิ่นเหม็น ระบาย
อากาศด ีมีแสงสว่างและอณุหภมูิเหมาะสม
เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานในการดูแล
บ ารุงรักษาตรวจสอบเครื่องจักรอปุกรณไ์ด้
สะดวกและปลอดภยั 

  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องท าการบ าบัดน้ า
เสียให้มคีุณภาพน้ าท้ิงเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 

  

 0 
ด าเนินการไม่ครบ

ทุกข้อ 

6 
ด าเนินการครบ 

ทุกข้อ 
ข้อ 3   
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

4. การเก็บตัวอย่างน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
มาตรวจวเิคราะห์เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานน้ าทิ้งควรมีความถี่อยา่งน้อย 4 
ครั้งต่อปีและต้องมีการตรวจวัดโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียควรมีค่าไม่เกิน 5000MPN/100 
มิลลลิิตร 

  

5. ระบบการฆา่เชือ้โรคในน้ าท้ิงทีผ่่านผ่าน
การบ าบัดแล้วหากใช้คลอรีนต้องมีการ
ตรวจวัดปริมาณresidual chlorine เหลือ
ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมี
ระยะเวลาสัมผัสไมต่่ ากว่า 30 นาที กรณี
ใช้ระบบอ่ืนเช่น UV โอโซนต้องเปดิใช้งาน
ตลอดเวลา 

  

6. มีการรายงานการเดินระบบบ าบัดน้ า
เสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 

  

* 4.มีการจดัสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขยีวเพิ่มขึ้น 5% ของพื้นที่สี
เขียวท้ังหมดเทียบกับปีท่ีผ่านมา  (2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 2 
ข้อ 4   
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

 8.มีการส่งเสรมิกิจกรรมที่
เอื้อต่อการมสีุขภาพท่ีดี
แบบองค์รวม ได้แก่ 
กิจกรรมทางกาย 
(Physical activity) 
กิจกรรมให้ค าปรึกษาดา้น
สุขภาพขณะรอรบับริการ
ของผู้ป่วยและญาต ิ
(10 คะแนน) 

1. มีช่องทางการให้ความรู้และ/หรือให้ค าปรึกษา ด้าน GREEN แก่ผู้มารบั
บริการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้าน GREEN กับหน่วยงานและน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชน (5 คะแนน) 
 
 
2.มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี 
(5 คะแนน) 

 

 0 2 3 4 5 
ข้อ 1      

 

 0 2 3 4 5 
ข้อ 2      

 

รพ./ 
ส านักงาน

เฉพาะข้อ 2 
 

 

6. 
NUTRITION 
(การจัดการ
สุขาภิบาล
อาหารและ

การจัดการน้ า
บริโภคใน

โรงพยาบาล) 
(30 คะแนน) 

9.สถานท่ีประกอบอาหาร
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย  
ในระดับดมีาก   
(10 คะแนน) 

* สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย ในระดบัดีมาก ผา่นครบทั้ง 30 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน(1) ไม่ผ่าน 
(0) 

บริเวณทีเ่ตรยีม - ปรุงอาหาร 
1.. สะอาดเป็นระเบียบมีแสงสว่างเพียงพอไม่อยู่
ใกล้กับท่ีพักขยะหรือบรเิวณบ าบัดน้ าเสีย 

  

2. พื้นผนังท าด้วยวัสดุถาวร แข็งเรียบ มีสภาพดี
และสะอาด 

  

 

 0 
ด าเนินการไม่ครบ

ทุกข้อ 

10 
ด าเนินการครบ 

ทุกข้อ 
ข้อ 9   

 

รพ.  
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

3. โต๊ะเตรียมปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟต้องทา
ด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย (สแตนเลส  
กระเบื้อง) มีสภาพดีและพื้นโตะ๊ตอ้งสูงจากพ้ืน 
อย่างน้อย 60 ซม. 

  

4. มีการป้องกันแมลงวัน เช่น กรดุ้วยมุ้งลวดหรือ
เป็นห้องปรับอากาศ 

  

5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่นและควันจาก
การท าอาหารไดด้ีเช่นมีปล่องระบายควันหรือพัด
ลมดดูอากาศท่ีใช้การได้ด ี

  

ตัวอาหารน้ าดื่มและเครื่องดื่ม 
6. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ต้องมีเลขสารบบอาหาร 

  

7. อาหารสดเช่นเนื้อสัตวผ์ักสดผลไม้และ
อาหารแห้งมีคณุภาพดีแยกเก็บเปน็สัดส่วนไม่ปน
กันวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บใน
ตู้เย็นอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง 

  

8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
มีคุณภาพดีเก็บเป็นระเบียบสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
30 ซม. 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

9. มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะที่โปร่งสะอาด
จัดเป็นระเบียบและชั้นเก็บช้ันเก็บของช้ันล่างสุด
ต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม.  

  

10. มีห้องเย็นหรือตู้เย็นเก็บอาหารขนาดที่
เพียงพอจัดเป็นระเบียบและสะอาดถ้าเป็นห้อง
เย็นต้องมีชั้นวางของซึ่งช้ันล่างสุดต้องสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย  30 ซม.  

  

11. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วเก็บในภาชนะท่ี
สะอาดมีการปกปดิวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 
ซม. 

  

12. การล าเลยีงอาหารที่ปรุงส าเรจ็แล้วไปยังท่ี
ต่างๆต้องมีการปกปิดให้มดิชิด 

  

13. น้ าดื่มเครื่องดื่มน้ าผลไม้ต้องสะอาดใส่
ภาชนะท่ีสะอาดมฝีาปิดและมีก๊อกหรือทางเทริน
น้ าหรือมีอุปกรณ์สาหรับตักโดยเฉพาะและวางสูง
จากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ภาชนะ อุปกรณ ์
14. ภาชนะอปุกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อนและ
ส้อมต้องท าด้วยวสัดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น 
สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาวแกว้อลูมิเนียม  
เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน 

  

15. การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะสาหรับ
ผู้ป่วยตดิเช้ือและไมต่ิดเชื้อออกจากกัน 

  

16. ล้างภาชนะอุปกรณด์้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน
และขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการฆ่าเช้ือโรคอ่างล้าง
ภาชนะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. และ
ต้องมีท่อระบายน้ าทิ้งที่ใช้การได้ด ี

  

17. ใช้เครื่องล้างภาชนะอุปกรณ์ทีม่ี
ประสิทธิภาพเหมาะสมในการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคหรือมีตู้อบภาชนะ 

  

18. ช้อนส้อมวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง
สะอาดหรือเก็บเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด
และปิดมิดชิดและขณะที่ล าเลยีงไปให้ผู้ป่วยต้อง
มีการปกปิด 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

19. จานชามถ้วยแก้วน้ าและภาชนะใส่อาหาร
ให้กับผู้ป่วยเก็บคว่ าในภาชนะโปรง่สะอาดในท่ี
มิดชิดและขณะที่ล าเลียงไปใหผู้้ปว่ยต้องมีการ
ปกปิด 

  

20. เขียงต้องมีสภาพีไม่แตกรา้วหรือเป็นร่องมี
เขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบแยกจาก
กันมีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการป้องกัน
แมลงวันแล้ว)  

  

การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก 
21. ใช้ถังขยะสภาพดไีมร่ั่วซึมใช้ถุงพลาสติกสวม
ไว้ด้านในและมฝีาปิด 

  

22. มีท่อหรือรางระบายน้ าที่มีสภาพดีไม่แตกร้าว
ระบายน้าจากห้องครัวและที่ล้างภาชนะอุปกรณ์
ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบ าบัดไดด้ีและต้องไม่
ระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง 

  

23. มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี
ก่อนปล่อยลงสูร่ะบบบาบดัน้ าเสีย 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ห้องน้ า ห้องส้วม 
24. ห้องน้ าห้องส้วมต้องสะอาดประตไูม่เปดิสู่
บริเวณทีเ่ตรยีม – ปรุงท่ีล้างและเก็บภาชนะ
อุปกรณ์ที่เก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือท่ีใช้
การไดด้ีในบริเวณห้องส้วม 

  

25. มีห้องส้วมและอ่างลา้งมือส าหรับผู้ปรุง – ผู้
เสิร์ฟโดยเฉพาะ 

  

ผู้เสริ์ฟ ผู้ปรุง 
26. ผูส้ัมผสัอาหารได้รับการอบรมตามกฎหมาย 

  

27. แต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนหรือมี
เครื่องแบบผู้ปรุงอาหารต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว
และสวมหมวกสีขาว 

  

28. ต้องเป็นผูม้ีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อหรือ
พาหะของโรคและโรคผิวหนังโดยมีหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได ้

  

29. มีสุขนิสัยที่ดเีช่นตัดเล็บสั้นใช้อุปกรณ์ส าหรับ
หยิบจับอาหารไมสู่บบุหรี่ขณะปฏบิัติงาน 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

การเฝา้ระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ 
30 อาหารและภาชนะต้องสะอาดโดยมีการตรวจ
ตัวอย่างอาหารปรุงส าเร็จ 
(อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง) และภาชนะ (อย่างน้อย 
2 ตัวอย่าง) ทางด้านแบคทีเรยี 
และต้องได้มาตรฐานคือ 
ตัวอย่างอาหารไม่เกิน 106โคโลน ี/ กรัมของ
อาหาร 
ตัวอย่างภาชนะไม่เกิน 103โคโลน ี/ ภาชนะ 1 
ช้ิน / 4 ตารางนิ้ว 
(โดยมผีลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อนการ
ตัดสินไม่เกิน 2 เดือน)  

  

 

10.ร้อยละ 100 ของ
ร้านอาหารใน
โรงพยาบาล/ส านักงาน ได้
มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 
มีร้านท้ังหมด จ านวน 
........ร้าน 
ผ่านมาตรฐาน จ านวน
........ร้าน 

* ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในโรงพยาบาล/ส านักงานได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ผ่าน 15 ข้อ ทุกร้าน(โดยภายนอก)  

***ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับร้านอาหาร 

ข้อก าหนดด้านสขุาภิบาลอาหารส าหรับ
ร้านอาหาร 

ผลประเมิน 
ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง 
ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และ
จัดเป็นสดัส่วน 

  

 
 

 0 
ด าเนินการไม่ครบ

ทุกข้อ 

5 
ด าเนินการครบ 
ทุกข้อ ทุกร้าน 

ข้อ 10   
 

รพ.  
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

(5คะแนน) 2. ไม่เตรียมอาหารบนพ้ืน และบรเิวณหน้า หรือใน
ห้องน้ า ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบน
โต๊ะที่สูงจากพ้ืนอยา่งน้อย 60 ซม. 

  

3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มคีวามปลอดภัย  ม ี
เครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลข
ทะเบียนต ารับอาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

  

4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง หรือ
เก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บ
เป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสตัว์ดิบเก็บใน
อุณหภูมติ่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

  

5. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด 
มีการปกปิดวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

6. น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่
สะอาดมีฝาปดิ ใช้อุปกรณ์ที่มีดา้มส าหรับคีบ หรือ
ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

7. ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วย
น้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และที่ล้าง
ภาชนะต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

8. เขียงและมีด ต้องสภาพดี แยกใช้ระหว่าง   
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

เนื้อสัตวส์ุก เนื้อสัตวด์ิบ และผัก ผลไม้ 
9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะ
โปร่งสะ อาด และมีการปกปดิ เกบ็สูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 ซม. 

  

10. มูลฝอย และน้ าเสียทุกชนิด ได้รับการก าจัด
ด้วยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

  

11. ห้องส้วมส าหรับผู้บรโิภคและผู้สัมผสัอาหาร
ต้องสะอาด มีอ่างล้างมือท่ีใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้
ตลอดเวลา 

  

12. ผูส้ัมผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 
ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือ
เน็ทคลุมผม 

  

13. ผูส้ัมผสัอาหารต้องล้างมือใหส้ะอาดก่อน
เตรียมปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้
อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรงุแล้วทุกชนิด 

  

14. ผูส้ัมผสัอาหารที่มีบาดแผลที่มอืต้องปิดแผลให้
มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบตัิงานท่ีมีโอกาสสัมผัส
อาหาร 

  

15. ผูส้ัมผสัอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถ
ติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ าและอาหารเป็นสื่อ 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ให้หยุดปฏิบตัิงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด 
 

11.จัดให้มีบริการน้ าดื่ม
สะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก
และผูป้่วยใน  

(10 คะแนน) 

      * 1. จัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอต่อจ านวนผู้มารับบริการ 
* 2. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ าใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น ชุด
ทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรยี (อ 11) ณ จุดที่ให้บริการ 
* 3. มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ าใช้ทางห้องปฏิบัติการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
* 4. จัดเตรียมภาชนะดื่มน้ าไว้ที่จุดบริการน้ าดื่ม และแยกแก้วน้ าที่ใช้
แล้วและยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือใช้แก้วน้ าประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้ว
ทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อ ทุกจุดบริการน้ าดื่ม 
* 5. จุดบริการน้ าดื่ม หัวก๊อกน้ าดื่มตู้บริการน้ าดื่ม อยู่ในสภาพดี สะอาด 
ไม่มีคราบสกปรก  

 

 0 1 2 

ข้อ 1    
ข้อ 2     
ข้อ 3     
ข้อ 4    
ข้อ 5    

คะแนนรวม................. 

รพ. 
 

 

 12. GREEN Market 
(5 คะแนน) 

มีการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรและผู้มา
รับบริการ (GREEN Market) 

 0 2 3 4 5 
ข้อ 12      

 

รพ.  

7. 
Innovation 
: การพัฒนา
นวัตกรรม 
GREEN 
(10 คะแนน) 

13. มีการส่งเสริมให้เกดิ
นวัตกรรม GREENและ
หรืองานวิจัยด้าน GREEN 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
และเกดิการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่าย
โรงพยาบาล ชุมชนและ

  มีการสรา้ง นวัตกรรมGREEN หมายถึง มีการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ อาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลติ กระบวนการ หรือ
องค์กร หรือการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานท่ีเกดิจากการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ GREEN เช่น  

- Product Innovation คือ การคดิค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่
แตกต่างจากรูปแบบเดมิเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตาม GREEN 

- Process Innovation คือ การคดิค้นหรือการเปลีย่นแปลงดา้น
กระบวนการท างาน หรือต่อยอดกระบวนการด าเนินงานตาม GREEN  

 0 2 4 6 8 10 
ข้อ 
13 

      

 
 
 

รพ./ 
ส านักงาน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษา (10 
คะแนน) 

 

- Service Innovation คือ การน าความคิดและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ และ
เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บรกิาร มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่
แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  

- Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหาร 
ระบบการท างาน วิธีการท างาน หรือการผสมผสานการท างานรูปแบบใหม่ 
การสร้างสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารจดัการสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม GREEN  
       ไม่มีผลงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้าน GREEN              = 0 คะแนน 

มีผลงานนวัตกรรม GREEN 2 เรื่อง                            = 2 คะแนน 
มีผลงานนวัตกรรม GREEN 4 เรื่อง                            = 4 คะแนน 
มีผลงานนวัตกรรม5 เรื่อง หรือ R2R ด้าน GREEN 1 เรื่อง = 6 คะแนน 
มีผลงานนวัตกรรม 5 เรื่อง และ R2R ด้าน GREEN2 เรื่อง = 8 คะแนน 

       มีผลงานนวัตกรรม 5 เรื่อง และ R2R  3 เรื่อง หรือ งานวิจัยด้าน   
      GREEN 1 เรื่อง                                                  = 10 คะแนน 

8. Network : 
การสร้าง
เครือข่ายการ
พัฒนา 
GREEN  
(10 คะแนน) 

14.สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา GREEN  ลงสู่
ชุมชน สถานศึกษา วัด 
โรงพยาบาลลูกข่าย 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
งาน  GREEN 
Community และมี

*โรงพยาบาลร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลลูกข่าย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้น าชุมชน สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ในการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม GREEN ในชุมชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ผลลัพธ์ในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนฯ แบง่ได้ดังนี้  
ไม่มีการสร้างภาคเีครือข่าย GREEN =0 คะแนน 
        สร้างเครือข่าย GREEN1 แห่ง    ระดับ ดี(2 คะแนน) 
        สร้างเครือข่าย GREEN2 แห่ง    ระดับ ดีมาก(5 คะแนน) 

 
 

 0 2 5 10 
ข้อ 14     

 

รพ. 
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หมวด เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ แปลผล/คะแนน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หลักฐาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์หลังด าเนินการ 
(10 คะแนน) 

        สร้างเครือข่าย GREEN3 แห่ง    ระดับ ดีเยี่ยม(10 คะแนน) 

9. Carbon 
footprint 
(5คะแนน) 

15. มีการค านวณปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากผลติภณัฑ ์
หรือกิจกรรมต่างๆของ
องค์กรสู่บรรยากาศ 
(5คะแนน) 

มีการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (5คะแนน) 
 

 

 

 0 2 3 4 5 
ข้อ 
15 

     

 

รพ./ 
ส านักงาน 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่านในระดับ      ระดับเงิน      ระดับทอง    ระดับเพชร 
ต้องปรับปรุง (ข้อ ..................................................................................................................................................) 

 
สรุปคะแนนรวม =.......................... 

  

 

ส่วนที่ 4  
 
 
 
 

....................................................ผู้ประเมิน 

วันที่ ...........เดือน.................พ.ศ. ........ 
....................................................หน่วยงานรับการประเมิน 

วันที่ .............เดือน................. พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ 4  
นิยามเกณฑ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 

 
Key word นิยาม 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แถลงการณ์ขององค์กรถึงความตั้งใจ มุ่งมั่นและหลักการในการท างาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม ต้องจัดท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร รวมทั้งลง วัน เดือน ปี ที่มีผลบังคับใช้ และมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 2 ป ี

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ โดยหน่วยงานภายนอกและหรือภายใน ในรูปแบบชั้นเรียน (Classroom training) เช่น 
การศึกษา อบรม สัมมนา ฯลฯ และแบบนอกชั้นเรียน (Non-classroom training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงฯลฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่  รวมทั้งมีการฟื้นฟูความรู้เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เต็มศักยภาพ 

ความเสี่ยง เหตุการณ์ในอนาคตที่มคีวามน่าจะเป็นท่ีจะเกดิความสูญเสียหรือผลกระทบ ท้ังในด้านบวกหรือด้านลบอย่างใดอย่างหน่ึง 
ความเสี่ยง = โอกาส x ความรุนแรง 
โอกาส หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความรุนแรง หมายถึง ความรุนแรงที่ตามมาหากมีเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดข้ึน  

ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได้/โอกาสที่จะเกิด 
ต่ ามาก/น้อย

มาก 
ต่ า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย 

สูงมาก/
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 
ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

สูงมาก/หายนะ 5  
 

    

สูงมาก/วิกฤต ิ 4  
 

    

ปานกลาง 3  
 

    

25 20 

20 

15 

15 

16 

10 

12 

12 9 

5 

4 8 

3 6 
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ต่ า/น้อย 2  
 

    

ไม่เป็นสาระส าคัญ/น้อย
มาก 

1      

  ระดับของความเสี่ยง 
 

การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน แถบส ี ความหมาย 

           ต่ า (Low)  
              

1 - 2 ขาว ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการ ควบคุมความเสีย่ง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

           ปานกลาง (Medium) 
 

3 – 9 เขียว ระดับความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรบัไดแ้ต่ต้องม ีการควบคุมเพื่อ
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไป ยังระดับท่ียอมรบัไมไ่ด้ 

            สูง  (High) 
 

16 เหลือง ระดับความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับได้ โดย ต้องมีการจดัการ
ความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ต่อไป 

 
              สูงมาก (Extreme)  

25 แดง ระดับความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับได ้จ าเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสีย่งให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ทันที  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามภาคผนวกแนบท้าย 
การสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติหรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกทราบตามช่องทางต่างๆ อาทิ 

เช่น ติดนโยบายบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์  การประกาศชี้แจง/การอบรม/หนังสือเวียน  เว็บไซต์หน่วยงาน   เผยแพร่ทางสื่อสังคม 
เช่น  FB และ LINE เป็นต้น ไม่นับรวมการจัดนิทรรศการ 

GREEN & CLEAN Hospital 
internal audit 

การตรวจประเมินคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร 

มีการจัดประชุม/นิทรรศการสี มีการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

10 

5 

8 

4 

6 

3 

4 2 

2 1 
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เขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Green Meeting and Green 
Exhibition 

1 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุมและนิทรรศการ E-mail กระดาษ Recycle หรือ กระดาษ Reuse สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการลดการใช้กระดาษหรือใช้เท่าที่จ าเป็น ใช้กระดาษRecycle/Reuse สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ QR code website  
3.การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
 -สถานที่จัดประชุม/นิทรรศการ ISO14001 สัญลักษณ์ใบไม้เขียว(Green leaf) อาคารเขียว(Green building) ฯลฯ 
- ใช้ขนส่งสาธารณะ รถรับส่ง รูปแบบ Green Meeting 
- การตกแต่งสถานที่ ใช้ต้นไม้/ไม้กระถาง 
- การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส 
(สุ่มสอบถาม) 
4.การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
-งดการใช้โฟมหรือกระดาษ ใช้วัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
-ใช้แก้วน้ า เหยือกน้ าแทนการใช้แก้วบรรจุน้ าพลาสติก 

มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณมากหรือมีความเข้มข้น  ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ซึ่ง
เกิดข้ึน จากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและ การรักษาเก่ียวกับโรคและการ
ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เพ่ือเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ 
ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน
ใดด้านหนึ่ง หรือ พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมตาม หลักสูตรการฝึกอบรมการควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

ถังท่ีท าด้วยวัสดุแข็งแรง วัสดุที่ทนทานต่อการแทงทะลุ และทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็ง หรือโลหะ 
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
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การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง  (กรณีให้ผู้อ่ืนก าจัด
ให้)  

เป็นไปตามกฎหมายก าหนด (ขอตรวจสอบจากบริษัทกรุงเทพธนาคม) 
 

งานเอกสารก ากับการรับจ้าง
เหมาก าจัดขยะ 
เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ (ค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1852/2556)  

เป็นไปตามกฎหมายก าหนด (ขอตรวจสอบจากบริษัทกรุงเทพธนาคม) 

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยทั่วไปที่ไม่ใช่มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย มักเกิดจากอาคารส านักงาน หอพักเจ้าหน้าที่ โรงอาหาร โรงครัว  
มูลฝอยทั่วไปจะมีปริมาณมากกว่ามูลฝอยชนิดอื่นๆ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยอ่ืนๆ 

มูลฝอยรีไซเคิล  เป็นมูลฝอยทั่วไปประเภทหนึ่งที่สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรือจ าหน่ายได้  
มูลฝอยอินทรีย์   เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืช  เป็นต้น ไม่ทิ้งรวมกับมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
การจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มูลฝอยอื่นๆ เป็นมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือ ไม่คุ้มค่าในการน าไปใช้ เช่น ถุงเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนเศษอาหาร ฟอยล์

เปื้อนอาหาร เปลือกลูกอม ถุงบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ซองขนม เป็นต้น ให้ทิ้งลงภาชนะรองรับ มูลฝอยและเก็บรวบรวม
ส่งไปก าจัดต่อไป 

มูลฝอยพิษหรืออันตรายชุมชน มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟสาร
ออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ 
สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน 

มูลฝอยหรือของเสียทาง
การแพทย์ที่เป็นสารเคมี 

ของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ของเสียท่ีเกิดจากยา/เภสัชภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ใช้แล้ว (2) 
ของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ (3) ของเสียพวก เครื่องมือแพทย์ท่ีมีปริมาณโลหะหนักสูง  
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ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม การสวมใส่ PPE เพ่ือป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้า พื้นยางหุ้มแข้ง 
การพัฒนาส้วมมาตรฐาน
สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
(HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก 
(OPD) และอาคารผู้ป่วยใน
(IPD) 

อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน(IPD) มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
HAS  ครบทั้ง 16 ข้อ ดูตามเอกสารชี้แจง แนบท้าย 1 
 

อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) อาคารส่วนที่ให้บริการเป็นจุดบริการแรกที่ผู้ป่วยต้องมาติดต่อ มีขอบเขตภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป และไม่ได้รับไว้
ค้างคืน 

อาคารผู้ป่วยใน(IPD) อาคารส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยที่พักค้างคืนเพ่ือรักษาตัวในโรงพยาบาล และรวมถึงคลิ นิก/แผนกต่างๆ เช่น แผนกอายุรกรรม  
แผนกศัลยกรรม แผนกสูติ - นรีเวช แผนกโรคผิวหนัง เป็นต้น   

มีส้วมที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ  * อาคารผู้ป่วยนอก   ผู้ใช้บริการ 1 – 15 คน : 1  ที ่
                           ผู้ใช้บริการ 16 – 40 คน : 2 ที ่
                           ผู้ใช้บริการ 41 – 80 คน : 3 ที ่
                           ผู้ใช้บริการเกิน 80 คน ทุกๆ 40 คน ให้มีห้องส้วมเพ่ิม 1 ห้อง 
*อาคารผู้ป่วยใน       จ านวนเตียง 4 เตียง : 1 ที ่
* เจ้าหน้าที่             จ านวน 15 คน : 1 ที ่

การจัดการด้านพลังงาน 
 

การบริหารการใช้ทรัพยากรประเภทพลังงานภายในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่โรงพยาบาลตั้งไว้โดยใช้
มาตรการประหยัดโดยใช้มาตรการลดใช้หรือใช้พลังงานทดแทนอ่ืนๆ มาตรการเหล่านี้มักจะนิยมใช้ค าว่า“การอนุรักษ์พลังงาน” 

มาตรการการด าเนินงานการ
ประหยัดพลังงานที่ชัดเจน 

มีการประกาศนโยบายหรือมาตรการฯโดยผู้บริหารสูงสูดขององค์กร เป็นลายลักษณ์อักษร และการก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ การ
จัดกิจกรรมโครงการ การลงน าสู่การปฏิบัติ การติดตาม รวมทั้งการประเมินผล ตลอดจนรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการด าเนินการและ
การจัดข้อมูล เพ่ือการสืบค้น  

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร 
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Key word นิยาม 
การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

การจัดสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ ที่อยู่รอบอาคารในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล โดยจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย ความสะดวกให้มี
ความเหมาะสมต่อการรับบริการและความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกกลุ่มการ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอกให้สวยงาม
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น การจัดการ สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารครอบคลุมถึงการจัดการของเสียต่างๆที่เกิดจากกระบวนการ
ด าเนินงาน ของโรงพยาบาล เช่น มูลฝอย น้ าเสีย รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน าโรคที่
ส าคัญด้วย  

ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นการส ารวจลูกน้ ายุงลายที่มีจุดประสงค์เพียงส ารวจและนับจ านวน ภาชนะท่ีมีน้ าขังว่า พบหรือไม่พบลูกน้ ายุงลาย ไม่ว่าจะพบลูกน้ า
ยุงลายระยะใดก็ตาม  รวมทั้งตัวโม่งเพียง1ตัว ก็ให้ถือว่าภาชนะนั้นมีลูกน้ า 
วิธีการส ารวจ ใช้มาตรฐานโดยการแนะน าจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ค่าCI (Container Index) ส าหรับรพ.ควรเท่ากับ 0  

แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจน ความส่องสว่างที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่การท างานและกิจกรรมต่างๆในอาคารตามมาตรฐานแสงสว่าง 
จากการท างานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  
แหล่งที่มาข้อมูล : กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549 

ระบายอากาศได้ดี  
 

การมีช่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของพ้ืนที่ห้อง หรือมีการระบายอากาศอ่ืนใดที่มีประสิทธิภาพในการท างาน ที่ทดแทนกัน
ได้ กรณีเป็นห้องปรับอากาศ จะต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคาร เช่น พัดลมดูดอากาศ เป็นต้น 

สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน สถานที่ท างานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้ปฏิบัติงาน หรือ
ผู้รับบริการ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการท างาน 

การจัดการน้ าเสีย มีการบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535   

มาตรฐานการควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง 

เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดมาตรฐาน  ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 

กิจกรรมทางกาย (Physical 
Activity) 

การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกรูปแบบที่เกิดจาก การหดตัวของกล้ามเนื้อและท าให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนจากขณะพักกิจกรรม
ทางกาย จึงมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ นั่นคือ ถ้ามีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอจะมีผลดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าขาดการมีกิจกรรมทางกาย
อย่างเพียงพอจะมีผลเสียต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
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Key word นิยาม 
    ก) กิจกรรมทางกายในชีวิต ประจ าวัน (Daily-routine Physical Activity) ได้แก่ การท างานบ้าน การเดินทางและ การประกอบ    
        อาชีพ เป็นต้น 
    ข) กิจกรรมทางกายในเวลาว่าง  (Leisure-time Physical Activity) ได้แก่  การออกก าลังกาย (Exercise) และกีฬา (Sport)  
        เป็นต้น 

น้ าสะอาด น้ าที่ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีแร่ธาตุ สารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเชื้อโรคปนอยู่ หรือถ้าจะปะปนอยู่ได้ก็ต้องไม่เกินมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ก าหนดไว้ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

จัดให้มีจุดน้ าดื่มเพียงพอในการ
บริการ 

- ส าหรับผู้ป่วยนอก = 75 คน/1จุดบริการ 
- ส าหรับเจ้าหน้าที่ใน ward = 1 ward/ 1จุดบริการ 
- ส าหรับผู้ป่วยใน จัดให้มีภาชนะใส่น้ าดื่มเฉพาะ โดยให้มีปริมาณเพียงพอตามมาตรฐาน น้ าดื่ม 2 ลิตร/คน/วัน 

มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย  เป็นสิ่งที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารที่ระเบิดได้ เช่น ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขวดน้ ายาล้างห้องน้ าและกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น 

นวัตกรรม (Innovation) การน าสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด กระบวนการ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ ทันสมัย และได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 

- Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมเพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตาม 
GREEN 

- Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการท างาน หรือต่อยอดกระบวนการด าเนินงานตาม 
GREEN  

- Service Innovation คือ การน าความคิดและแนวทางการด าเนินงานด้านการบริการรูปแบบใหม่ๆ  ที่ผ่านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ  
Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหาร ระบบการท างาน วิธีการท างาน หรือการผสมผสานการท างานรูปแบบ
ใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม GREEN 
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ส่วนที่ 5 
ข้อก าหนดและเกณฑ์การให้คะแนน 

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 
 

1. ขอบข่ายเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 

หมวด รายละเอียด 
น้ าหนัก/
คะแนน 

โรงพยาบาล 

น้ าหนัก/คะแนน 
ส านักงาน 

1. สร้าง
กระบวนการพัฒนา 
CLEAN 

1. มีการก าหนดนโยบาย จดัท าแผนการขับเคลื่อน 
พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกดิ
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม BKKGC+อย่างมี
ส่วนร่วมของคนในองค์กรที่เป็นปจัจุบัน (ตามปี
ปฏิทิน) 
C = communication 
L = Leader 
E = Effectiveness 
A = Activity 
N = Network 

35 คะแนน 
 

35 คะแนน 

2. G ; GARBAGE 
(การจัดการมูลฝอย
ทุกประเภท) 
 

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎกระทรวงว่า
ด้วยการจดัการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. มีการจัดการมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
4. มีบริหารจดัการมูลฝอยทุกประเภท อย่างถูก
สุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยท่ัวไป มลูฝอยรีไซเคิล มลู
ฝอยอินทรีย์ และมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายชุมชน 

30 คะแนน 10 คะแนน 
(ด าเนินการเฉพาะข้อ 

4)  

3. R ; RESTROOM 
(การจัดการส้วม
สาธารณะ)    
 

5. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วย
นอก (OPD)  

20 คะแนน 
 

10 คะแนน 
เฉพาะห้องน้ า

ส านักงาน 
ประเมินแบบห้องน้ า

ผู้ป่วยนอก OPD 
4. E ; ENERGY           
(การจัดการด้าน
พลังงาน) 
 

6. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 

1) ด้านไฟฟ้า  
2) น้ าประปา   
3) น้ ามันเชื้อเพลิง  
4) ด้านการจดัการทรัพยากรกระดาษ 

30 คะแนน 
 

30 คะแนน 
  

5. E ; 
ENVIRONMENT 
(การจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน

7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก
อาคารให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียว และพื้นท่ีพักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
ส าหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ 

30 คะแนน 
 

19 คะแนน 
(ด าเนินการเฉพาะ ข้อ 

7.1/7.2/7.4/8.2) 
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หมวด รายละเอียด 
น้ าหนัก/
คะแนน 

โรงพยาบาล 

น้ าหนัก/คะแนน 
ส านักงาน 

โรงพยาบาล) 8. มีการส่งเสริมกจิกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
แบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอ
รับบริการของผู้ป่วยและญาต ิ

6. NUTRITION  
(การจัดการสุขาภิบาล
อาหารและการจัดการ
น้ าบริโภคใน
โรงพยาบาล) 

9. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับ
ดีมาก  (10 คะแนน) 
10. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาล/
ส านักงาน ไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรม
อนามัย ( 5 คะแนน)  
11. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดทีอ่าคารผู้ป่วยนอก
และผูป้่วยใน (10 คะแนน) 
12. GREEN Market ( 5 คะแนน) 

30 คะแนน 
 

- 

7. Innovationการ
พัฒนานวัตกรรม 
GREEN 

13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการ
น าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา  

10 คะแนน 10 คะแนน 

8. Network การ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา GREEN  

14.สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN  ลงสู่ชุมชน 
สถานศึกษา โรงพยาบาลลูกข่าย เพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

10 คะแนน -  

9. Carbon footprint 15. การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 5 คะแนน 5 คะแนน 
 รวม 200 119 
2. ระดับเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 
แบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
ส ำหรับประเมินในโรงพยำบำล 

ระดับ น้ าหนัก/คะแนน รวม 
ระดับเงิน   (silver) จะต้องด าเนินการในหมวด 1-6 และหมวด 8 ให้ครบ และคะแนนรวมไดต้ั้งแต ่125 ขึ้นไป 
ระดับทอง   (gold) จะต้องด าเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 165  ขึ้นไป 
ระดับเพชร (diamond) จะต้องด าเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่  190 ข้ึนไป 
 
ส ำหรับประเมินในส ำนักงำน 

ระดับ น้ าหนัก/คะแนน รวม 
ระดับเงิน   (silver) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต ่70 ขึ้นไป 
ระดับทอง   (gold) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5, 7 และหมวด 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต ่

95 ขึ้นไป 
ระดับเพชร(diamond) จะต้องด าเนินการในหมวด 1, 2, 3, 4, 5, 7 และหมวด 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต ่

110 ขึ้นไป 
*** รพ. หรือส านักงานที่ไม่ได้ด าเนินการบางหัวข้อ ให้ปรับลดคะแนนเต็มและคะแนนผ่านการประเมินในระดับ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมิน  
*** การตัดสินของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่สุด 
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3. ข้อก าหนดและเกณฑ์การให้คะแนน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 
หมายเหตุ :    สัญลักษณ์ *  คือ ข้อพ้ืนฐานที่ต้องด าเนินการให้ครบถ้วน 

หมวดที่ 1 CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา (35 คะแนน) 

1. มีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม BKKGC+อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่เป็นปัจจุบัน (ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) 

*1.1) มีนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่ BKKGC+ 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
1.1) มีนโยบาย
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเป็นไป
ตามเกณฑ ์
BKKGC+ 

ไม่มีการก าหนด
นโยบายฯ จาก
ผู้บริหารระดับสูง 
 

มีการก าหนด
นโยบายฯ แต่ไม่
มีการประกาศ 
 

มีการก าหนด
นโยบายฯ และมี
การประกาศ 

มีการก าหนด
นโยบายฯ และมี
การประกาศ 
ประชุมชี้แจงให้
เจ้าหน้าท่ี
รับทราบ 

มีการก าหนด
นโยบายฯ มีการ
ประกาศ ประชมุ
ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่
รับทราบ และ
ทบทวนทุกปี 

 
*1.2) มีการประเมินความเสี่ยงและน ามาประกอบการจัดท าแผนการขับเคลื่อน  BKKGC+ รวมทั้งมีการ

จัดท าทะเบียนข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
1.2) มีการประเมิน
ความเสีย่งด้าน
GREEN โดยใช้ตาราง
ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment 
Matrix) และน ามา
จัดท าแผนการ
ขับเคลื่อน BKKGC+ 
รวมทั้งมีการจดัท า
ทะเบียนข้อกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องในด้าน 
GREEN เป็นไปตาม
คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีการประเมิน
ความเสีย่งและ
ไม่จัดท าทะเบียน
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มีการประเมิน
ความเสีย่งหรือ
จัดท าทะเบียน
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มีการประเมิน
ความเสีย่งแต่ยัง
ไม่น ามาจัดท า
แผนและมีการ
จัดท าทะเบียน
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

มีการประเมิน
ความเสีย่ง น า
ความเสีย่งสูงสดุ
มาจัดท าแผนฯ 
อย่างน้อย 3  
เรื่อง และมีการ
จัดท าทะเบียน
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มีการประเมิน
ความเสีย่ง น า
ความเสีย่งสูงสดุ
มาจัดท าแผนฯ 
อย่างน้อย 3  
เรื่อง และมีการ
จัดท าทะเบียน
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีการทบทวนทุก
ปี 

*** องค์ประกอบของแผน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระบวนการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ภายในปีที่
รับการประเมินฯ 
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*1.3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ BKKGC+ และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน 
GREEN 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
1.3) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และ
ระบุหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้าน GREEN 

ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

มีการประกาศ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
แต่ไมม่ีการ
ด าเนินการ
ประชุม 
 

มีการประกาศ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
และมีการประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
แต่ยังไมม่ีสรุป
รายงานประชุม 

มีการประชุม
อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี มีสรุป
รายงานประชุม
และน าไป
ด าเนินการ 
 

มีการประชุมอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี มี
สรุปรายงาน
ประชุมและน าไป
ด าเนินการรวมทั้ง
มีผลลัพธ์ที่ปรากฏ
หลักฐานชัดเจน 
 

 
*1.4) มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจในนโยบายการด าเนินงาน 

ด้าน GREEN ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
1.4) มีการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
สื่อสารสาธารณะ 
เพื่อสร้างความ
เข้าใจในนโยบาย
การด าเนินงาน
ด้าน GREEN ให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ 
 

องค์กรไม่มีการ
สื่อสารสาธารณะ 
ประชาสมัพันธ์
เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานด้าน 
GREEN ให้
บุคลากรทราบ 

มีการสื่อสาร
สาธารณะ 
รณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ทุก 6 เดือน แต่
ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

มีการสื่อสาร
สาธารณะ 
รณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ทุก 3 เดือน แต่
ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง 

มีการสื่อสาร
สาธารณะ 
รณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ทุก 3 เดือน แต่
ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง
และมีการจัด
นิทรรศการหรือ
กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ด้าน GREEN 
อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

มีการสื่อสาร
สาธารณะ รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ทุก 3 
เดือน แต่ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่างน้อย 3 
ช่องทางและมีการ
จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ด้าน 
GREEN อย่างน้อยปี
ละครั้ง 
 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1. เสียงตามสาย 2.สื่อโซเชียล (เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์)  3.บอร์ดประชาสัมพันธ์  
4. สิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือเวียน สารหน่วยงาน)  5. การจัดประชุมชี้แจง  
 

*1.5) มีการอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึกด้าน GREEN 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
มีการอบรมแก่
บุคลากรเพื่อให้
ความรู้ สร้าง
ความตระหนัก 
ปลูกจิตส านึกด้าน 
GREEN 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

มีการแต่งตั้ง
ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม 
GREEN ประจ า
หน่วยงาน 

มีการอบรมผู้ดูแล
สิ่งแวดล้อม 
GREEN ประจ า
หน่วยงาน 

มีการอบรมให้แก่
บุคลากรอื่น  

มีการสร้างชุมชน
นักปฏิบัติด้าน 
GREEN เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 

 *** ชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือมาแลกเปลี่ยนความรู้ 
แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่รวมถึงคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ***บุคลากรอ่ืน หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบด้าน GREEN ประจ าหน่วยงาน  

*1.6) มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
1.6 มีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และ
บันทึกข้อมูลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และ
บันทึกข้อมูลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีหนังสือ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
จัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  

มีการจัดเก็บ
เอกสารที่
เกี่ยวข้องแต่ยังไม่
เป็นระบบ 

มีการจัดเก็บ
เอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็น
ระบบ 

มีการจัดเก็บ
เอกสารที่
เกี่ยวข้องเป็น
ระบบ และบันทึก
ข้อมูลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน 

*** ระบบ หมายถึง ระบบการจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงานและสามารถค้นหา  
(หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

1.7) มีการจัดประชุม/นิทรรศการสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Meeting and Green 
Exhibition และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green Procurement) 
เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
มีการจัดประชุม/
นิทรรศการสีเขียว 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(Green Meeting 
and Green 
Exhibition) 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

มีการจัดประชุม 
Green 
Meeting and 
Green 
Exhibition 
บางครั้ง และไม่
ครอบคลมุทั้ง
องค์กรตาม

มกีารจัดประชุม 
Green Meeting 
and Green 
Exhibition 
ครอบคลมุทั้ง
องค์กร ตาม
นิยาม*** 

มกีารจัดประชุม 
Green Meeting 
and Green 
Exhibition 
ครอบคลมุทั้ง
องค์กร และจัด
นิทรรศการสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับ

มกีารจัดประชุม 
Green Meeting 
and Green 
Exhibition 
ครอบคลมุทั้งองค์กร 
และจัดนิทรรศการสี
เขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมี
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ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
นิยาม สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ จัดจ้าง 

สินค้าท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(Green 
Procurement) 
ตามนิยาม*** 

 

*** กำรจัดประชุม/นิทรรศกำรสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Meeting and Green Exhibition 
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุมและนิทรรศการ  มีการใช้ E-mail กระดาษ Recycle หรือ
กระดาษReuse สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการลดการใช้กระดาษหรือใช้เท่าที่จ าเป็น  
ใช้กระดาษRecycle/Reuse สื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR code Website 

3) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ใช้โฟมหรือพลาสติกในการตกแต่ง
สถานที ่ 

4) การจัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ใช้โฟมหรือพลาสติกในการ
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 

*** กำรจัดซื้อสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( Green Procurement) 
 1) มีผู้รับผิดชอบ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานและการจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2) บัญชีรายชื่อของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) การจัดซื้อวัสดุปกรณ์ในส านักการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 รายการ 
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หมวดที่ 2 G ; GARBAGE 
(การจัดการมูลฝอยทุกประเภท)(30 คะแนน) 

*2.  มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)  
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง และการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ภาพถ่าย (ต้องผ่านทุกข้อ) 10 คะแนน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

บุคลากร 
1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตรห์รือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลระบบการเก็บขนและก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ 

  

2.ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและก าจดัมูลฝอยตดิเช้ือไดร้ับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกดิจากมลูฝอยติดเช้ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

  

การคัดแยกมูลฝอย 
3. มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆณแหล่งก าเนดิ 

  

4. มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวสัดุไม่มีคม   
การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
5. ภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือประเภทวัสดุมีคมมีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการแทง
ทะลุและการกดักร่อนของสารเคมมีีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ 

  

6. ภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือประเภทวัสดุไม่มีคมมีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงท าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่ายทนทานต่อสารเคมีการรับน้ าหนักกันน้ าไดไ้ม่รั่วซมึและไม่ดูดซมึ 

  

7. มีเครื่องหมายและค าเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือ   
8. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวสัดุไมม่ีคมบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอ่ืนให้แน่น   
9. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวสัดุมีคมบรรจไุมเ่กิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง   
10.  ภาชนะสาหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อ( ถุงแดงและกล่องใสมู่ลฝอยติดเชื้อ ) มีการใช้งานเพียงครั้งเดยีวและท าลาย
พร้อมกับการก าจดัมลูฝอยติดเชื้อ 

  

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
11. ผู้ปฏบิัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมชุดป้องกันอันตรายสว่นบุคคลประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เปื้อนผ้าปิดปาก-ปิดจมูกและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ในขณะปฏิบัติงาน 

  

12. ใช้รถเข็นเคลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อยกเว้นกรณีที่มมีูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นน้อย   
13. มีการก าหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมลูฝอยติดเชื้อที่แน่นอน   
14. มีการท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จดัไว้เฉพาะและน้ าเสียที่เกดิจากการ
ล้างท าความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

  

ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
15. มีพื้นและผนังทึบท าด้วยวสัดทุี่ท าความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ าและมีฝาปดิมดิชิดป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 

  

16. มีข้อความสีแดงท่ีรถว่า "รถเขน็มูลฝอยติดเชื้อห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น"    
17. มีอุปกรณ/์เครื่องมือส าหรับเกบ็มูลฝอยติดเชื้อในกรณีที่ตกหล่นประจ ารถเข็น   
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

สถานที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ 
18. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยไปก าจัด 

  

19. พื้นและผนังเรียบท าความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสตัว์และแมลงพาหะน าโรค   
20. มีขนาดเพยีงพอส าหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน   
21. มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไมใ่ห้สามารถที่จะเข้าไปในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้   
22. มีรางหรือท่อระบายน้ าเสยีเช่ือมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย   
23. มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ ที่พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือ ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร   
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
กรณีใหผู้้อื่นก าจัดให ้
24. มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานท่ีรับมูลฝอยตดิเช้ือไปก าจดัที่เช่ือได้ว่ามีการน ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดด้วย
วิธีที่อย่างถูกต้อง 

  

 
3. มีการจัดการมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (10 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน ข้อละ 2 คะแนน 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
1. มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย
ทางการแพทย์ออกจากมูลฝอย
ประเภทอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ไม่มีแนวทางการคดัแยกมลู
ฝอยอันตรายทางการแพทย์
ออกจากมูลฝอยประเภท
อื่นๆ  

- มีการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายทางการแพทย์
ออกจากมูลฝอยประเภท
อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ไมม่ี
ปะปนไปกับมลูฝอยอ่ืนๆ 
ทุกจุดที่ท าการสุม่ส ารวจ 

2. การคัดแยกมลูฝอยอันตราย
ทางการแพทย์แต่ละประเภทออก
จากกัน(ยา สารเคมี โลหะหนัก) 

ไม่มีแนวทางการคดัแยกมลู
ฝอยอันตรายทางการแพทย์
แต่ละประเภทออกจากกัน 
(ยา สารเคมี โลหะหนัก) 

มีแนวทางการคัดแยกมูล
ฝอยอันตรายทางการแพทย์
แต่ละประเภทออกจากกัน

แต่ยังพบ ยา สารเคมี 
โลหะหนัก ถูกทิ้งปะปนใน
ภาชนะเดียวกัน (ส ารวจ) 
มากกว่า 1 จุด ที่ท าการ

ส ารวจ 

การคัดแยกมูลฝอย
อันตรายทางการแพทย์แต่
ละประเภทออกจากกัน (ยา 
สารเคมี โลหะหนัก) ทุกจุด
ที่ท าการส ารวจ 

3.มีการจัดภาชนะรองรับมูลฝอย
อันตรายทางการแพทย์แต่ละ
ประเภทที่เหมาะสม 

ไม่มีการจัดภาชนะรองรับ
มูลฝอยอันตรายทาง
การแพทย์แต่ละประเภท
แยกออกจากกัน  

- มีภาชนะรองรับมูลฝอย
อันตรายทางการแพทย์แต่
ละประเภทโดยระบุป้าย สี
ถุง ถัง ชัดเจน พร้อมใช้งาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทุกจุดทั้ง รพ. (ส ารวจ) 

4. มีที่พักมูลฝอยอันตรายทาง ที่พักมูลฝอยอันตรายทาง - ที่พักมูลฝอยอันตรายทาง
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ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
การแพทย์แยกออกจากมลูฝอย
ประเภทอื่นๆ 

การแพทย์รวมอยู่กับมูล
ฝอยประเภทอ่ืนๆ 

การแพทย์แยกออกจากมลู
ฝอยประเภทอ่ืนๆ 

5. มีหนังสือ/เอกสาร/แนวปฏิบัติ
ทีแ่สดงถึงหน่วยงานท่ีรับมูลฝอย
อันตรายทางการแพทยส์่งไปก าจดั
ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง 

ไม่มีหนังสือ/เอกสาร - มีหนังสือ/เอกสาร/แนว
ปฏิบัติที่แสดงถึงหน่วยงาน
ที่รับมูลฝอยอันตรายทาง
การแพทย์ส่งไปก าจัดด้วย
วิธีที่ถูกต้อง 

 
* 4. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภท อย่างถูกสุขลักษณะได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ 
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน (10 คะแนน) เป็นไปตามตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐  
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ เอกสารหลักฐาน(ต้องผ่านทุกข้อ) = 10 คะแนน  
ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

บุคลากร 
1. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 

  

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อบรมภายใน
โรงพยาบาล จนกว่าจะมีประกาศกระทรวงเพิ่มเติม) 

  

3. มีการให้ความรู้ แก่บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประ เภทตั้ งแต่การ 
คัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

  

การคัดแยก 
4. มีแนวทาง/มาตรการการจัดการมูลฝอยทุกประเภทในโรงพยาบาลตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม 

เคลื่อนย้าย และก าจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและเป็นรูปธรรม 

  

5. ใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย (Reduce) 
น ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) น าวัสดุกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle) 

  

การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
6. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทุกประเภทพร้อมติดป้ายประเภทมูลฝอยบนภาชนะรองรับมูลฝอยให้

ครบถ้วน ชัดเจนและคงทน ได้แก่ คือ มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายชุมชน 

  

7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอตามวัน เวลา ที่ก าหนดไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูล
ฝอยตกค้าง 

  

8. มีการจดบันทึกปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท ทุกวัน   
การเคลื่อนย้ายมูลฝอย 

9. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม  
  

10. มีการก าหนดเส้นทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูล
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย อย่างชัดเจน 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

11. รถเข็นมูลฝอยมีพื้นและผนังทึบท าด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ าและมีฝาปิดมิดชิดป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได้ 

  

12. ล้างท าความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  

สถานที่พักรวมมูลฝอย 
13. ที่พักมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน แยกออก

จากกัน  

  

14. ที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทมีพื้นและผนังเรียบ ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรค มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

  

15. มีการล้างที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์    
16. จัดให้มีห้องน้ าห้องส้วมและอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอส าหรับให้พนักงานใช้งานและช าระล้าง

ร่างกาย 
  

การก าจัด 
17. แหล่งก าจัดมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  

18. มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานท่ีรับมูลฝอยไปก าจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงช่ือสถานที่ก าจัดที่
เชื่อได้ว่ามีการก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

  

19. มีเอกสารแสดง รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีรับมูลฝอยไปก าจัด   
20. มีการติดตามแหล่งก าจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

 
หมวดที่ 3 R ; RESTROOM 

การจัดการห้องส้วมสาธารณะ (20 คะแนน) 
5. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) (20 
คะแนน) 

*5.1) อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานHAS  ครบทั้ง16 ข้อ (8 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน HAS 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ความสะอาด ( Health : H ) 
1. พื้น ผนัง  เพดาน โถส้วม  ท่ีกดโถส้วม โถปสัสาวะ ท่ีกดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มคีราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได ้

  

2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได ้   
3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟร)ี หรือ 
   สายฉีดน้ าช าระทีส่ะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได ้

  

4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า  กระจก สะอาด  ไม่มคีราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้    
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เกณฑ์มาตรฐาน HAS 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   
6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด มฝีาปิด อยู่ในสภาพดี ไมร่ั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ บริเวณใกล้เคียง   
7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มกีลิ่นเหม็น   
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช ารดุ   
9. จัดให้มีการท าความสะอาด   และระบบการควบคุมตรวจตรา เปน็ประจ า   
ความเพียงพอ (Accessibility : A) 
10. จัดให้มสี้วมนั่งราบอยา่งน้อยหนึ่งที่ 

  

11.ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปดิให้บริการ   
ความปลอดภัย ( Safety : S) 
12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ทีล่บัตา/เปลี่ยว 

  

13. กรณีทีม่ีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป  ให้แยกเป็นห้องส้วมส าหรบัชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ที่ชัดเจน   

14. ประตู  ท่ีจับเปิด – ปิด และทีล่็อกด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพ ดี  ใช้งานได้   
15. พื้นห้องส้วมแห้ง     
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบรเิวณ   

 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 4 6 8 
จ านวนห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ ์

ไม่ผา่น จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ์ < 50 %  
(Outcome) 

จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ5์0 - 74 
%  (Outcome) 

จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ์ 75 – 84 
%  (Outcome) 

จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ์ 85 - 100 
%  (Outcome) 

 
5.2)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องส้วมผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการผลการประเมินความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
5.2)  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องส้วมผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 

ไม่มีการประเมินความ
พึงพอใจหรือมี 
เปอร์เซ็นต์ความพึง
พอใจ <75 

มี เปอร์เซ็นต์ความพึง
พอใจ 75 - 84 %  
(Outcome) 

มี เปอร์เซ็นต์ความพึง
พอใจ 85 - 100 %  
(Outcome) 

 
* 5.3)อาคารผู้ป่วยใน (IPD)มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตามเกณฑ์

มาตรฐานHAS  ครบทั้ง16 ข้อ (8 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 ผลการประเมิน 
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เกณฑ์มาตรฐาน HAS ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความสะอาด ( Health : H ) 
1. พื้น ผนัง  เพดาน โถส้วม  ท่ีกดโถส้วม โถปสัสาวะ ท่ีกดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มคีราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได ้

  

2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได ้   

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟร)ี หรือ 
   สายฉีดน้ าช าระทีส่ะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได ้

  

4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า  กระจก สะอาด  ไม่มคีราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้    
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ   
6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด มฝีาปิด อยู่ในสภาพดี ไมร่ั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ บริเวณใกล้เคียง   
7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มกีลิ่นเหม็น   
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช ารดุ   
9. จัดให้มีการท าความสะอาด   และระบบการควบคุมตรวจตรา เปน็ประจ า   
ความเพียงพอ (Accessibility : A) 
10. จัดให้มสี้วมนั่งราบอยา่งน้อยหนึ่งที่ 

  

11.ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปดิให้บริการ   
ความปลอดภัย ( Safety : S) 
12.บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 

  

13. กรณีทีม่ีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป  ให้แยกเป็นห้องส้วมส าหรบัชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ที่ชัดเจน   

14. ประตู  ท่ีจับเปิด – ปิด และทีล่็อกด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพ ดี  ใช้งานได้   
15. พื้นห้องส้วมแห้ง     
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบรเิวณ   

 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 4 6 8 
จ านวนห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ ์

ไม่ผา่น จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ์ < 50 
%  (Outcome) 

จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ5์0 - 
74 %  
(Outcome) 

จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ์ 75 – 
84 %  
(Outcome) 

จ านวนจุดบริการ
ห้องน้ าห้องส้วมที่
ผ่านเกณฑ์ 85 - 
100 %  
(Outcome) 

5.4)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องส้วมผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการผลการประเมินความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
5.4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องส้วมผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 

ไม่มีการประเมิน
ความพึงพอใจหรือ
มี เปอร์เซ็นต์ความ
พึงพอใจ <75 

มี เปอร์เซ็นต์ความ
พึงพอใจ 75 - 84 
%  (Outcome) 

มี เปอร์เซ็นต์ความ
พึงพอใจ 85 - 100 
%  (Outcome) 
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หมวดที่ 4 E ; ENERGY 
 (การจัดการด้านพลังงาน) (30 คะแนน) 

6. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
 6.1) ด้านไฟฟ้า (10 คะแนน) แบ่งเป็น  
  6.1.1) มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า (8 คะแนน)  

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน  
* -  มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า โดยมีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส
(บังคับ) โดยไม่คิดรวมส่วนบริการและห้องผ่าตัด และมาตรการประหยัดพลังงานอ่ืนๆอีก อย่างน้อย 5 
มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน (6 คะแนน) 
- การใช้พลังงานทดแทน (2 คะแนน) 

  6.1.2) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง (Outcome)(2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการการคิดค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 

(Outcome)โดยคะแนนในข้อนี้ =2 คะแนน มีสูตรการคิดค านวณดังนี้  
 
 
 
สมการค านวณค่าไฟปรับฐานส าหรับโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ าตั วแปรปรั บฐานก่ อนปีปั จจุ บั น  (x )    = ((0.108 x จ านวนบุคลากรเฉลี่ย) + (0.050 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร) +  
                                                              (8.898 x จ านวนเตียง) + (0.194 x เฉลี่ยจ านวนผู้ปว่ยนอกเฉลี่ย) + (0.040 x จ านวนวัน 
                                                                              นอนรวมผู้ป่วยใน) x (1.111 x อุณหภูมเิฉลี่ย)) ของปีงบประมาณก่อนปีปจัจุบัน  

***  จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปัจจุบันหลังปรับฐาน = ( จ านวนหน่วย ไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปัจจบุัน X
𝑥

𝑦
 ) 

สมการค านวณค่าไฟปรับฐานส าหรับส านักงานทั่วไป  
ไฟฟ้ามาตรฐาน = [(1.501 × จ านวนบุคลากร)+(0.002×พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร) +(0.439×เวลาท าการ)+(0.002×จ านวนผู้เข้า
มาใช้บริการ)]×[1.111×อุณหภูมิ] 
**หลักการค านวณเปรียบเทียบเช่นเดียวกับส าหรับโรงพยาบาล 

จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมที่ลด =(จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปัจจุบันหลังปรับฐานลบ จ านวนหน่วยไฟฟ้า               
                                รวมปีงบประมาณปีก่อนปัจจุบัน) หาร (จ านวนหน่วยไฟฟ้ามาตรฐานเฉลี่ยปีงบประมาณ ปีก่อนปัจจุบัน) คณู 100 

ค่าตัวแปรปรับฐานปีปัจจุบัน (y)      =  ((0.108 x จ านวนบุคลากรเฉลี่ย) + (0.050 x พ้ืนที่ใช้สอยภายใน อาคาร) +  
                                                              (8.898 x จ านวนเตียง) + (0.194 x จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย) + (0.040 x จ านวนวัน 
                                                             นอน รวมผู้ป่วยในเฉลี่ย) x(1.111 x อุณหภูมิเฉลี่ย))ของปีงบประมาณปัจจุบัน                                                                         
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การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้  (ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม) 
ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  =0 คะแนน 
ลดได้ร้อยละ 50 –99   ของเป้าหมาย   = 1 คะแนน  
ลดได้ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย  = 2 คะแนน 

6.2) ด้านน้ าประปา(10 คะแนน)แบ่งเป็น  
6.2.1) มีมาตรการประหยัดน้ าประปา(8 คะแนน)  

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน  
* - มีมาตรการประหยัดน้ าประปาอย่างน้อย 4 มาตรการ มาตรการละ 2 คะแนน  (8คะแนน) 

6.2.2) มีปริมาณการใช้น้ าประปาลดลง (Outcome)(2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการคิดค านวณปริมาณการใช้น้ าประปาลดลง (Outcome)โดย
คะแนนในข้อนี้ =2 คะแนน มีสูตรการคิดค านวณดังนี้ 
 
 
 
 
สมการค านวณค่าน้ าประปาปรับฐานส าหรับโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมการค านวณค่าน้ าประปาปรับฐานส าหรับส านักงานทั่วไป  
ประปามาตรฐาน = [(1.501 × จ านวนบุคลากร)+(0.002×พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร) +(0.439×เวลาท าการ)+(0.002×จ านวนผู้
เข้ามาใช้บริการ)]×[1.111×อุณหภูมิ] 
**หลักการค านวณเปรียบเทียบเช่นเดียวกับส าหรับโรงพยาบาล 

จ านวนหน่วยน  าประปาที่ลด=(จ านวนหน่วยน  าประปารวมปีงบประมาณปัจจุบันหลังปรับฐาน ลบ จ านวนหน่วยน  าประปา
รวมปีก่อนปัจจุบัน) หาร (จ านวนหน่วยน  าประปารวมปีก่อนปัจจุบัน คูณ 100 
 

ค่ าตั วแปรปรั บฐานปี ก่ อนปั จจุ บั น  (x )    = ((0.108 x จ านวนบุคลากรเฉลี่ย) + (0.050 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร) +  
 (8.898 x จ านวนเตียง) + (0.194 xเฉลี่ย)จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลีย่) + (0.040 x จ านวนวัน 
 นอนรวมผู้ป่วยใน x (1.111 x อุณหภูมิเฉลี่ย)) ของปีงบประมาณก่อนปีปัจจบุนั  

***  จ านวนหน่วยน้ าประปารวมปีงบประมาณปัจจุบันหลังปรับฐาน = ( จ านวนหน่วย น้ าประปารวมปีงบประมาณปัจจุบัน X
𝑥

𝑦
 ) 

ค่าตัวแปรปรับฐานปีปัจจุบัน (y)     =  ((0.108 x จ านวนบุคลากรเฉลี่ย) + (0.050 x พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร) + (8.898  
                                                             x จ านวนเตียง) + (0.194 x จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย) + (0.040 x จ านวนวันนอนรวม 
                                                          ผู้ป่วยในเฉลี่ย)  x (1.111 x อุณหภูมิเฉลี่ย)) ของปีงบประมาณปัจจุบัน                                                                         
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การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้  (ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม) 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  =0 คะแนน 
        ลดได้ร้อยละ 50 –99   ของเป้าหมาย   = 1 คะแนน  
        ลดได้ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย  = 2 คะแนน 

6.3) น้ ามันเชื้อเพลิง (5 คะแนน)แบ่งเป็น 
6.3.1) มีมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง (4 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน  
* -  มีมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงมาตรการละ 1 คะแนน 
6.3.2) มีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง (Outcome)(1 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการคิดค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง (Outcome)โดยคะแนน
ในข้อนี้ =1 คะแนน มีสูตรการคิดค านวณดังนี้ 
 
 
 
 
การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้  (ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม) 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  =0 คะแนน 
        ลดได้ร้อยละ 50 –100ของเป้าหมาย   = 1 คะแนน  
 6.4) ด้านการจัดการทรัพยากรกระดาษ (5 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน  
*6.4.1) มีมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษอย่างน้อย 4 มาตรการๆ ละ1 คะแนน (4 คะแนน) 
*6.4.2) QR code แทนการแจกกระดาษ 1 คะแนน  
6.4.3) มีปริมาณการใช้กระดาษลดลง (Outcome)(1 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการคิดค านวณปริมาณการใช้กระดาษลดลง (Outcome)โดย
คะแนนในข้อนี้ =1 คะแนน มีสูตรการคิดค านวณดังนี้ 
 

 
 

 
การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้  (ค่าเป้าหมาย =10%ต่อ 4ปี หรือ 2.5ต่อปี หรือสะสม) 
        ลดได้น้อยกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย  = 0 คะแนน 
        ลดได้ร้อยละ 50 –100   ของเป้าหมาย   = 1 คะแนน  
 
 

จ านวนหน่วยน  ามันเชื อเพลิงรถยนต์ที่ลด =(จ านวนหน่วยน  ามันเชื อเพลิงรวมปีงบประมาณปัจจุบัน ลบ จ านวนหน่วย 
น  ามันเชื อเพลิงรวมปีงบประมาณก่อนปีปัจจุบัน)หาร(จ านวนหน่วยน  ามัน 

เชื อเพลิงรวมปีงบประมาณก่อนปีปัจจุบัน)คูณ100 

ปริมาณกระดาษลดลง =(ปริมาณกระดาษทุกประเภทปีงบประมาณปัจจุบัน ลบปริมาณกระดาษทุกประเภท 

ปีก่อนปัจจุบัน) หาร (ปริมาณกระดาษทุกประเภทปีก่อนปัจจุบัน) คูณ 100 
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หมวดที่ 5 E ; ENVIRONMENT 
(การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล)(30 คะแนน) 

 
7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียว และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายส าหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ 
***มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพการแวดล้อมในการท างาน / 5ส / Healthy Work 
Place  (20 คะแนน) 

* 7.1 มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร (10 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ เอกสารหลักฐาน ต้องครบทุกข้อ  
(10 คะแนน) ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย    
1. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วนมีป้ายต่างๆชัดเจน ตามมาตรฐาน สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย   
2. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาดและลิฟต์ ราวจับ ราวก้ัน บันได ห้องส้วมผู้พิการเป็นต้น รายละเอยีดตามกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. 2548 

  

การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงน าโรค   

3. ส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ค่า CI = 0 (ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย Container Index (CI) =จ านวน
ภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลาย/จ านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด *100)  

  

4. มีมาตรการในการควบคมุและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย   
5. ไม่พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์และแมลงน าโรคในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารในโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่แผนก
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องครัว โรงอาหาร และพื้นที่ท่ีเป็นระบบปดิ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบตัิการ หน่วยจ่ายกลาง 
เป็นต้น  

  

6. โรงพยาบาลมีแผนปฏบิัติงานควบคุม ป้องกัน และก าจัดสัตว์และแมลงพาหะน าโรค   
7. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ตา่งๆ ในโรงพยาบาล ยกเว้นการเลี้ยงเพื่อการศกึษาวิจัย ในห้องปฏิบัติการและการเลีย้งปลา
หรือสัตว์น้ าสวยงาม 

  

8. มีป้ายหรือสญัลักษณ์แสดงการห้ามน าสตัว์เลีย้งเข้ามาในบรเิวณโรงพยาบาล   
แสงสว่างเพียงพอ     

9. มีการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
10. ผลการตรวจวัด ความเข้มของแสงสว่างในพ้ืนท่ีต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและจดัการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความรอ้นแสงสว่าง
และเสียงพ.ศ. 2549 

  

มีการระบายอากาศท่ีดี   



 
 

แนวทางการด าเนินงาน BKKGC+ หน้า 67 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

11. มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 10 ของพื้นที่ห้องหรือมีการระบายอากาศอ่ืนใดที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีทดแทนกันได้กรณีเป็นหอ้งปรับอากาศจะต้องมรีะบบการแลกเปลีย่นอากาศระหว่างภายในและภายนอก
อาคารเช่นพัดลมดดูอากาศเป็นตน้ 

  

มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย   

12. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานติดตามอาคาร ไดแ้ก ่ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ระบบน้ าดับเพลิง
อัตโนมัติในอาคาร เครื่องตดัไฟอัตโนมัติในอาคาร สัญญาณเตือนภยั 

  

13. มีดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหมต้ิดตามอาคาร ห้อง หรือแผนกต่างๆที่
เสียงต่ออัคคภีัย เช่น โรงครัว แผนกซักรีด ห้องเก็บเวชภณัฑ์ต่างๆ และห้องปฏิบตัิการ 

  

14. การตดิตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือต้องติดตั้งในท่ีหยิบสะดวกอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่ไมเ่กิน 1.40 
เมตร หรือติดตั้งให้ส่วนบนสุดของเครื่อง สูงจากพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 

  

15.อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือมีการตรวจสอบอายุการใช้งานทุก 6 เดือน และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ   

16. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการใช้เครื่องดับเพลิงท่ีมีความรู้ความช านาญ โดยผ่านการอบรมจากหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบดา้นผจญเพลิงโดยตรง เช่น กองต ารวจดับเพลิง และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ในแต่ละแผนก ในการปฏิบัตตินเมื่อเกิดอัคคภีัย  

  

17. มีสถานท่ีส าหรบัเก็บเวชภณัฑแ์ละสารเคมี หรือวัตถไุวไฟเป็นสัดส่วน ห่างจากแหล่งความร้อน มีปา้ยเตือน
อันตรายอันอาจเกดิขึ้น หมายความรวมถึงภาชนะท่ีใช้บรรจุต้องมีขนาดแข็งแรง ทนทาน มีการจัดว่างอย่างถูกต้อง มี
ป้ายเตือนระวังอันตราย หากเป็นสารเคมีอันตรายจะต้องมีข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณัฑ์ (MSDS)ติดอยู่ด้วย 

  

18. มีระบบสญัญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และแสงสว่างไฟฟ้าฉุกเฉิน   

19. อาคารสูงตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไปตอ้งมีป้ายบอกทางหนีไฟและบอกช้ันด้วยตัวอักษรขนาดทีม่ีความสูงไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร ขนาดเหมาะสมไม่มีสิ่งกีดขวางหรือปิดตาย และมีทางออกทุกช้ันอย่างน้อย 2 ทาง 

  

20. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั รายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ได้แก่ การออกแบบเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร เส้นทางหนีไฟ การป้องกันฟ้าผ่า การเก็บรกัษาวัตถุไวไฟ เป็นต้น ตลอดจนการผจญเพลิง 
การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน การฝึกซ้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  

* 7.2  มีการด าเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน เช่น กิจกรรม  5ส  Big 
Cleaning Day กิจกรรมสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Workplace)  เป็นต้น (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ เอกสารหลักฐาน 

 * 7.3 มีการจัดการน้ าเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด (ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) มาตรฐานการจัดการน้ าเสียต้องครบทุกข้อ (6 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ เอกสารหลักฐาน ต้องครบทุกข้อ  
(6 คะแนน) ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ระบบรางระบายน้ าฝนและระบบรวบรวมน้ าเสียมีการแยกออกจากกันและมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน   
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสียแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะมาอยู่ติดกับโรงอาหารหรือส่วนท่ีต้องควบคุมรักษาความสะอาด
บริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียมคีวามสะอาดเรียบร้อย ไม่มีน้ าขังนองไมม่ีกินเหม็น ระบายอากาศดีมีแสงสว่างและ
อุณหภูมเิหมาะสมเจ้าหนา้ที่สามารถปฏิบัติงานในการดูแลบ ารุงรักษาตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณไ์ดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

  

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องท าการบ าบัดน้ าเสียให้มีคณุภาพน้ าท้ิงเปน็ไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

  

4. การเก็บตัวอย่างน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาตรวจวเิคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าท้ิงควรมีความถี่อย่างน้อย 4 
ครั้งต่อปีและต้องมีการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียควรมีค่าไม่เกิน 5000MPN/100 มิลลิลติร 

  

5. ระบบการฆา่เชื้อโรคในน้ าท้ิงทีผ่่านผ่านการบ าบดัแล้วหากใช้คลอรีนต้องมีการตรวจวัดปริมาณresidual chlorine 
เหลือไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมีระยะเวลาสมัผสัไม่ต่ ากวา่ 30 นาทีกรณีใช้ระบบอ่ืนเช่น UV โอโซนต้อง
เปิดใช้งานตลอดเวลา 

  

6. มีการรายงานการเดินระบบบ าบัดน้ าเสยี ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 

  

 * 7.4  มีการจัดสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 5% ของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดเทียบกับปีที่
ผ่านมา  (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ส ารวจ เอกสารหลักฐาน 
 
8. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) 
กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ (10 คะแนน) 

8.1) มีช่องทางการให้ความรู้และ/หรือให้ค าปรึกษา ด้าน GREEN แก่ผู้มารับบริการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในด้าน GREEN กับหน่วยงานและน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชน (5 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
8.1) มีช่องทางการให้ความรู้
และ/หรือให้ค าปรึกษา ด้าน 
GREEN แก่ผู้มารับบริการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้าน 
GREEN กับหน่วยงานและน า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ตนเองและชุมชน  

ไม่มีการ
ด าเนินการให้
ความรู้และ/หรือ
ให้ค าปรึกษา 
ด้าน GREEN แก่
ผู้มารบับริการ 

มีช่องทางการให้
ความรู้และ/หรือ
ให้ค าปรึกษา 
ด้าน GREEN แก่
ผู้มารบับริการ 
ทุก 6 เดือน แต่
ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

มีช่องทางการให้
ความรู้และ/หรือ
ให้ค าปรึกษา 
ด้าน GREEN แก่
ผู้มารบับริการ 
ทุก 3 เดือน แต่
ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

มีมีช่องทางการ
ให้ความรู้และ/
หรือให้
ค าปรึกษา ด้าน 
GREEN แก่ผู้มา
รับบริการ ทุก 3 
เดือน แต่ละครั้ง
ต้องสื่อสารอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง
และมีการจัด
นิทรรศการหรือ
กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ด้าน GREEN 

มีช่องทางการให้
ความรู้และ/หรือ
ให้ค าปรึกษา 
ด้าน GREEN แก่
ผู้มารบับริการ 
ทุก 3 เดือน แต่
ละครั้งต้อง
สื่อสารอย่างน้อย 
3 ช่องทางและมี
การจัด
นิทรรศการและ
กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ด้าน GREEN 
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ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

 
8.2) มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ (5 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง และการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ภาพถ่าย ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
8.2)มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลดา้นสุขภาพ และจดักิจกรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหนา้ที่  

ไม่มีการ
ตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าท่ี 

มีการตรวจ
สุขภาพ
เจ้าหน้าท่ี
มากกว่า 
80%(ปี
ล่าสดุ) แต่ไม่
มีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล
สุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ี 

มีการตรวจ
สุขภาพ
เจ้าหน้าท่ี
มากกว่า 
80%(ปี
ล่าสดุ) และมี
การวิเคราะห์
ข้อมูล
สุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ี 

มีการตรวจ
สุขภาพ
เจ้าหน้าท่ี
มากกว่า 
80%(ปี
ล่าสดุ) มีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล
สุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ี
และมี
กิจกรรม
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
สุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ี
ทั่วไป  

มีการตรวจ
สขุภาพ
เจ้าหน้าท่ี
มากกว่า 
80%(ปี
ล่าสดุ) มีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล
สุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ี
และมีการ
กิจกรรม
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
สุขภาพของ
เจ้าหน้าท่ีที่
เป็นกลุ่มป่วย
และกลุม่
เสี่ยง  
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หมวดที่ 6 N ; NUTRITION 
(การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล) (30 คะแนน) 

* 9. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับดีมาก  
(10คะแนน) หมายเหตุ ***รพ.ที่ไม่มีโรงครัวของโรงพยาบาล ไม่น าข้อนี้ไปคิดคะแนนรวม 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง และการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ภาพถ่าย ข้อละ 1 คะแนน ทั้งหมด 30 ข้อ =10 คะแนน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

บริเวณทีเ่ตรยีม - ปรุงอาหาร 
1.. สะอาดเป็นระเบียบมีแสงสว่างเพียงพอไม่อยู่ใกล้กับที่พักขยะหรอืบริเวณบ าบดัน้ าเสีย 

  

2. พื้นผนังท าด้วยวัสดุถาวรแข็งเรยีบมีสภาพดีและสะอาด   
3. โต๊ะเตรียมปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลสกระเบื้อง)  
มีสภาพดีและพื้นโต๊ะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

4. มีการป้องกันแมลงวัน เช่น กรดุ้วยมุ้งลวดหรือเป็นห้องปรบัอากาศ   
5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่นและควันจากการท าอาหารไดด้ี เชน่ มีปล่องระบายควันหรือพัดลมดดูอากาศท่ีใช้
การไดด้ ี

  

ตัวอาหารน้ าดื่มและเครื่องดื่ม 
6. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีเลขสารบบอาหาร 

  

7. อาหารสดเช่นเนื้อสัตวผ์ักสดผลไม้และอาหารแห้งมีคณุภาพดีแยกเก็บเป็นสดัส่วนไม่ปนกันวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็นอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง 

  

8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีคณุภาพดีเก็บเปน็ระเบียบสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม.   
9. มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะที่โปร่งสะอาดจดัเป็นระเบียบและชั้นเก็บช้ันเก็บของช้ันล่างสุดต้องสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 30 ซม.  

  

10. มีห้องเย็นหรือตู้เย็นเก็บอาหารขนาดที่เพียงพอจัดเป็นระเบียบและสะอาดถ้าเป็นห้องเย็นต้องมีชั้นวางของซึ่งช้ัน
ล่างสุดต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  30 ซม.  

  

11. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปิดวางสงูจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.   
12. การล าเลยีงอาหารที่ปรุงส าเรจ็แล้วไปยังท่ีตา่งๆต้องมีการปกปิดให้มิดชิด   
13. น้ าดื่มเครื่องดื่มน้ าผลไม้ต้องสะอาดใส่ภาชนะที่สะอาดมฝีาปิดและมีก๊อกหรือทางเทรินน้ าหรือมีอุปกรณส์ าหรับ
ตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

  

ภาชนะ อุปกรณ ์
14. ภาชนะอุปกรณ์เช่นจานชามชอ้นและส้อมต้องทาด้วยวัสดุที่ไมเ่ป็นอันตรายเช่น สแตนเลส กระเบือ้งเคลือบขาว 
แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน 

  

15. การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะสาหรับผู้ป่วยติดเชื้อและไม่ตดิเช้ือออกจากกัน   
16. ล้างภาชนะอุปกรณด์้วยวิธีการ 3 ขั้นตอนและขั้นตอนสดุท้ายตอ้งมีการฆ่าเช้ือโรคอ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 ซม. และต้องมีท่อระบายน้าทิ้งที่ใช้การไดด้ ี

  

17. ใช้เครื่องล้างภาชนะอุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพเหมาะสมในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคหรือมตีู้อบภาชนะ   
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

ผ่าน
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

18. ช้อนส้อมวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือเก็บเป็นระเบียบในภาชนะทีส่ะอาดและปดิมิดชิดและ
ขณะที่ล าเลยีงไปให้ผู้ป่วยต้องมีการปกปิด 

  

19. จานชามถ้วยแก้วน้ าและภาชนะใส่อาหารให้กับผู้ป่วยเก็บคว่ าในภาชนะโปร่งสะอาดในท่ีมดิชิดและขณะที่
ล าเลียงไปใหผู้้ป่วยต้องมีการปกปดิ 

  

20. เขียงต้องมีสภาพดไีม่แตกร้าวหรือเป็นร่องมีเขยีงใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบแยกจากกันมีฝาชีครอบ 
(ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวนัแล้ว)  

  

การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก 
21. ใช้ถังขยะสภาพดไีมร่ั่วซึมใช้ถุงพลาสติกสวมไวด้้านในและมีฝาปดิ 

  

22. มีท่อหรือรางระบายน้ าทีม่ีสภาพดีไม่แตกร้าวระบายน้ าจากห้องครัวและทีล่้างภาชนะอุปกรณล์งสูท่่อระบายหรือ
แหล่งบ าบัดได้ดีและต้องไมร่ะบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง 

  

23. มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนปล่อยลงสู่ระบบบาบัดน้ าเสีย   
ห้องน้ า ห้องส้วม 
24. ห้องน้ าห้องส้วมต้องสะอาดประตไูม่เปดิสู่บริเวณที่เตรียม - ปรุงท่ีล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่เกบ็อาหารและ
ต้องมีอ่างล้างมือท่ีใช้การไดด้ีในบรเิวณห้องส้วม 

  

25. มีห้องส้วมและอ่างลา้งมือส าหรับผู้ปรุง - ผู้เสิร์ฟโดยเฉพาะ   
ผู้เสริ์ฟ ผู้ปรุง 
26. ผูส้ัมผสัอาหารได้รับการอบรมตามกฎหมาย 

  

27. แต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนหรือมีเครื่องแบบผู้ปรุงอาหารต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวและสวมหมวกสีขาว   
28. ต้องเป็นผูม้ีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคและโรคผิวหนังโดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้น
ให้ตรวจสอบได ้

  

29. มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตดัเล็บสั้นใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบจับอาหารไมสู่บบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน   
การเฝา้ระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ 
30 อาหารและภาชนะต้องสะอาดโดยมีการตรวจตัวอย่างอาหารปรุงส าเรจ็ 
(อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง) และภาชนะ (อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง) ทางด้านแบคทีเรีย 
และต้องได้มาตรฐานคือ 
ตัวอย่างอาหารไม่เกิน 106โคโลน ี/ กรัมของอาหาร 
ตัวอย่างภาชนะไม่เกิน 103โคโลน ี/ ภาชนะ 1 ช้ิน / 4 ตารางนิ้ว 
(โดยมผีลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อนการตดัสินไม่เกิน 2 เดือน)  

  

*** ข้อ 30 สามารถส่งตัวอย่างอาหารและภาชนะตรวจทางแบคทีเรียโดยวิธีการเพาะเชื้อที่ห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาล 
 
* 10. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาล/ส านักงาน ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
(5 คะแนน)  
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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ข้อก าหนดด้านสขุาภิบาลอาหารส าหรับร้านอาหาร ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตอ้งสะอาดเป็นระเบยีบ และจัดเปน็สัดส่วน   
2. ไม่เตรียมอาหารบนพ้ืน และบรเิวณหน้า หรือในห้องน้ า ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโตะ๊ที่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม. 

  

3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มคีวามปลอดภัย  มเีครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขทะเบียนต ารับอาหาร 
(อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

  

4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บเปน็สัดส่วน 
อาหารประเภทเนื้อสัตวด์ิบเก็บในอุณหภูมติ่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

  

5. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปิด วางสงูจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.   
6. น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีดา้มส าหรับคบี หรือตกัโดยเฉพาะ 
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

7. ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และทีล่้างภาชนะต้องวาง
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

8. เขียงและมีด ต้องสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตวส์ุก เนื้อสตัว์ดิบ และผัก ผลไม้   
9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาดและมีการปกปดิ เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60ซม.   
10. มูลฝอย และน้ าเสียทุกชนิด ได้รับการก าจัดด้วยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   
11. ห้องส้วมส าหรับผู้บรโิภคและผู้สัมผสัอาหารต้องสะอาด มีอ่างลา้งมือท่ีใช้การได้ดี และมสีบู่ใช้ตลอดเวลา   
12. ผูส้ัมผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากนัเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเนท็คลุมผม   
13. ผูส้ัมผสัอาหารต้องล้างมือใหส้ะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบ
จับอาหารที่ปรุงแล้วทุกชนิด 

  

14. ผูส้ัมผสัอาหารที่มีบาดแผลที่มอืต้องปิดแผลใหม้ิดชิด หลีกเลีย่งการปฏิบัติงานท่ีมโีอกาสสัมผัสอาหาร   
15. ผูส้ัมผสัอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถตดิต่อไปยังผู้บรโิภค โดยมีน้ าและอาหารเป็นสื่อ ให้หยดุปฏิบัติงาน
จนกว่าจะรักษาให้หายขาด 

  

11.จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (10 คะแนน)  
* 11.1) จัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอต่อจ านวนผู้มารับบริการ (2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
11.1) จัดให้มีจุดบริการน้ า
ดื่มอย่างเพียงพอต่อจ านวนผู้
มารับบริการ 

ไม่จัดจุดบริการน้ าดื่มให้
เพียงพอต่อจ านวนผู้มารับ
บริการ 

- จัดจุดบริการน้ าดื่ม ในระยะที่
เหมาะสม เข้าถึงง่าย และ
ชัดเจนอย่างเพียงพอต่อจ านวน
ผู้รับบริการ 

 
* 11.2) มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ าใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน โดยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) ณ 
จุดที่ให้บริการ (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
11.2) มีการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าดื่มและน้ าใช้ด้วยวิธี
มาตรฐาน โดยชุดทดสอบการ

ไม่มีการตรวจเฝา้ระวังหรือ
ตรวจไม่ครบถ้วน 

มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่ม
และน้ าใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน 
โดยชุดทดสอบการปนเปื้อน

มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่ม
และน้ าใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน 
โดยชุดทดสอบการปนเปื้อน
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ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
ปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) ณ 
จุดที่ให้บริการ 

แบคทีเรีย (อ 11) ณ จุดที่
ให้บริการน้ าดืม่หลักของ
อาคาร  ผู้ป่วยนอก (OPD) 
และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) 6  
เดือน/ครั้ง 

แบคทีเรีย (อ 11) ณ จุดที่
ให้บริการน้ าดืม่หลักของ
อาคาร  ผู้ป่วยนอก (OPD) 
และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) 3 
เดือน/ครั้ง 

*** 1. การเฝ้าระวังน้ าดื่มและน้ าใช้ 60%ของจุดบริการทั้งหมดต่อปี โดยเน้นจุดที่มีผู้ใช้บริการมากหรือจุดเสี่ยงสูง 
     2. ชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) เป็นชุดทดสอบราคาประหยัด ได้ผลตรวจภายใน 24 ชม. สามารถ
น าไปแก้ไขได้ทันท่วงท ี

* 11.3) มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ าใช้ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(2  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 
11.3) มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ดื่มและน้ าใช้ทางห้องปฏิบัติการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ไม่มีการตรวจเฝา้ระวังคณุภาพน้ าดื่มและ
น้ าใช้ทางห้องปฏิบัติการ 

มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ า
ใช้ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ทุกป ี

  
* 11.4) จัดเตรียมภาชนะดื่มน้ าไว้ที่จุดบริการน้ าดื่ม และแยกแก้วน้ าที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือใช้แก้ว
น้ าประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจองโรคติดต่อ (2  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
* 11.5) จุดบริการน้ าดื่ม หัวก๊อกน้ าดื่มตู้บริการน้ าดื่ม อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีคราบสกปรก(2  คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
11.4) จัดเตรียมภาชนะดืม่
น้ าไว้ที่จุดบริการน้ าดื่ม และ
แยกแก้วน้ าท่ีใช้แล้วและยัง
ไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือใช้
ภาชนะท่ีไมม่ีการใช้ซ้ า 

ไม่มีการจัดเตรยีมภาชนะดื่ม
น้ าไว้ที่จุดบริการน้ าดื่ม หรือใช้
แก้วน้ าซ้ า 

จัดเตรียมภาชนะน้ าดืม่ไว้ท่ีจดุ
บริการน้ าดื่ม โดยภาชนะเป็น
แบบไม่ใช้ซ้ าแต่มบีริการไม่
ครบทุกจุด 

จัดเตรียมภาชนะน้ าดืม่ไว้ท่ีจดุ
บริการน้ าดื่ม โดยใช้ภาชนะท่ี
ไม่มีการใช้ซ้ า ทุกจุดบริการน้ า
ดื่ม 
- 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 1 2 
11.5) จุดบริการน้ าดื่ม หัว
ก๊อกน้ าดื่มตู้บริการน้ าดื่ม 
อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มี
คราบสกปรก 

จุดบริการน้ าดื่ม หัวก๊อกน้ าดื่ม
ตู้บริการน้ าดื่ม อยู่ในสภาพดี 
สะอาด ไม่มีคราบสกปรก
มากกว่า 50 %  

จุดบริการน้ าดื่ม หัวก๊อกน้ าดื่ม
ตู้บริการน้ าดื่ม อยู่ในสภาพดี 
สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่
ในระหว่าง  
50 – 79 % 

จุดบริการน้ าดื่ม หัวก๊อกน้ าดื่ม
ตู้บริการน้ าดื่ม อยู่ในสภาพดี 
สะอาด ไม่มีคราบสกปรก  
80 – 100 % 
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12. มีการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรและผู้มารับบริการ (GREEN Market)  
(5  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน หัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
12. มีการส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
บุคลากรและผู้มารับ
บริการ (GREEN 
Market) 

ไม่มีการจัด 
GREEN 
Market 

มีการจัดกจิกรรม
GREEN Marketปี
ละ 1-2 ครั้ง/ป ี

มีการจัดกจิกรรม
GREEN Marketมี
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
3-4ครั้ง/ป ี

มีการจัดกจิกรรม
GREEN Marketมี
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
5-6 ครั้ง/ปี 

มีการจัดกจิกรรม
GREEN Marketมี
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
มากกว่า 6 ครั้ง/ป ี

 
หมวด 7 Innovation 

การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้าน GREEN 
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREENและหรืองานวิจัยด้าน GREEN เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครือข่ายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา  (10  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง และการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ภาพถ่าย ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 4 6 8 10 
13. มีการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม 
GREENและหรืองานวิจัยด้าน 
GREEN เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายโรงพยาบาล ชุมชนและ
สถานศึกษา  

ไม่มผีลงาน
นวัตกรรม
หรือ
งานวิจัย
ด้าน 
GREEN 

มีผลงาน
นวัตกรรม 
GREEN 2 
เรื่อง     

มีผลงาน
นวัตกรรม 
4 เรื่อง  

 ผลงาน
นวัตกรรม5 
เรื่อง หรือ 
R2Rด้าน 
GREEN 1 
เรื่อง     

ผลงาน
นวัตกรรม 
5 เรื่อง 
และ R2R  
2 เรื่อง 

ผลงาน
นวัตกรรม 5 
เรื่อง และ 
R2R  3 เรื่อง 
หรืองานวิจัย
ด้าน GREEN 
1เรื่อง     

 
หมายเหตุ     งานวิจัย  หมายถึง งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา 
        นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และน าเสนอในเวทีระดับโรงพยาบาลขึ้นไป 
ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา  
        R2R (Routine to Research) คือ ผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจาก“การพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย” เป็นการน าผลไปใช้ในการพัฒนางาน/แก้ไขปัญหางานประจ า ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา 
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หมวด 8 Network   
การสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN (10  คะแนน) 

* 14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN  ลงสู่ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงพยาบาลลูกข่าย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
งาน  GREEN Community และมีผลลัพธ์หลังด าเนินการ (10  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการสัมภาษณ์ส ารวจ และเอกสารหลักฐาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 5 10 
14. สรา้งเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN  ลงสู่ชุมชน สถานศึกษา วัด 
โรงพยาบาลลูกข่าย เพื่อให้เกดิการ
ขับเคลื่อนงาน  GREEN 
Community และมผีลลัพธ์หลัง
ด าเนินการ 

ไม่มีการขยายสู่
เครือข่าย 

ขยาย GREEN  สู่
เครือข่าย 1 แห่ง  

ขยาย GREEN  สู่
เครือข่าย 2 แห่ง 

ขยาย GREEN  สู่
เครือข่าย 3 แห่ง 

***Network = เป็นเครือข่ายที่มีกิจกรรมด้าน  GREEN ร่วมกัน และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
(อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเนื่อง)  
 

หมวด 9 Carbon Footprint 
การค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( 5 คะแนน)  

15. มีการค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กรสู่บรรยากาศ 
(5 คะแนน) 

15.1 มีการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (5 คะแนน) 

ข้อพิจารณา 
ค่าคะแนน 

0 2 3 4 5 
มีการค านวณปรมิาณก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร 

ไม่มีการค านวณ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของ
องค์กร 

มีการระบุ
กิจกรรมและ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกของ
องค์กรที่
ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกของ
องค์กร 

มีการค านวณ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของ
องค์กร 

มีการค านวณ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของ
องค์กรและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร  

มีการวางแผน
ลดการเกิดก๊าซ
เรือนกระจกของ
องค์กร  

*** องค์ประกอบของแผน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระบวนการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ภายในปีที่
รับการประเมินฯ 
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ภาคผนวก 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย หลักการปฏิบัต ิ

 น้ าเสีย   
1 ประกาศกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 2548 

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไวค้้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตยีงข้ึนไป 
ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ตอ้งมีค่าดังต่อไปนี ้
(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหวา่ง ๕-๙  
(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไมเ่กิน ๒๐ มลิลิกรัมต่อลิตร  
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มลิลกิรัมต่อลิตร  
(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไมเ่กิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลติร  
(๕) สารทีล่ะลายได ้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 
๕๐๐ มลิลิกรมัต่อลิตร  
(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไมเ่กิน ๐.๕ มิลลิลติรต่อลติร  
(๗) น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  
(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต องมีค่าไมเ่กิน ๓๕ มลิลิกรัมต่อลิตร 

 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
2 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 
 

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึงผอ.มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง
ท าลายหรือเคลื่อนยา้ยสิ่งก่อสร้างวัสดุหรือทรัพย์สินของบุคคลใดท่ีเป็นอุปสรรคแก่การบ าบดัปัดป้องกนัภยันตรายได้ 
มาตรา 26 เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีที่อยู่ใกลเ้คียงกับพ้ืนท่ีที่เกิดสาธารณภัย 
เพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานท่ีหากไมม่ี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองกระท าได้หากอยู่ภายใต้การควบคมุของ ผอ. 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย หลักการปฏิบัต ิ

มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสัง่อพยพผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อันตรายหรือกีดขวางการปฏบิัติงานได้ 
มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกลเ้กิดสาธารณภัยบรเิวณใด ผอ. จะประกาศห้ามเข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใดๆโดย
ก าหนดระยะเวลาการห้ามไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับหากไม่ปฏบิัติตามมาตรา 25 
และ 26 
มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับหากไม่ปฏิบัตติามมาตรา 28 และ 
29 

3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและด าเนินการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้และต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพและปลอดภยั 
ข้อ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่งให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่งให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มลีูกจ้างตั้งแตส่ิบคนข้ึนไปนอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจา้งจัดให้มีแผน
ป้องกันและระงับอัคคภีัยประกอบด้วยการตรวจตราการอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยการดับเพลิงการอพยพหนีไฟและ
การบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟข้อ 8 ให้นายจา้งจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารอย่างน้อยชั้น
ละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลกูจ้างที่ท้างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จดุที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภยัภายในเวลาไมเ่กิน
ห้านาทีเส้นทางหนไีฟจากจุดทีลู่กจ้างท้างานไปสู่จดุที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวางประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท้า
ด้วยวัสดุทนไฟไมม่ีธรณีประตูหรือขอบกั้นและเป็นชนิดที่บานประตเูปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์
ที่บังคับให้บานประตูปดิได้เองห้ามใช้ประตูเลื่อนประตูม้วนหรือประตูหมุนและห้ามปิดตายใส่กลอนกญุแจผูกล่ามโซ่หรือท้า
ให้เปิดออกไมไ่ด้ในขณะที่มลีูกจ้างท างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแตส่องช้ันข้ึนไปหรือมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตร ขึ้นไปให้
นายจ้างจัดให้มรีะบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกช้ันโดยให้ปฏิบตัิดังต่อไปนี ้
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(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณส์ง่สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ท างาน 
(ข) อุปกรณส์่งสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยนิหรือทราบอย่าง
ทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนเข้าถึงได้ง่ายหรืออยู่ในเส้นทางหนไีฟโดยติดตัง้ห่างจากจุดที่
ลูกจ้างท้างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือสญัญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถาน
ประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสยีงไมไ่ดผ้ลต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใดเช่นสัญญาณไฟ
หรือรหสัที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การตดิตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนไีฟ
รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนไีฟและสาหรับใช้กับอุปกรณ์ดบัเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทีไ่ฟฟ้าดับ 
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไมน่้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรและเห็นได้อย่างชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาทั้งนี้ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่
กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่นๆที่ติดไว้ใกล้เคยีงหรือโดยประการใดท่ีท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้โดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ายไดต้ามประเภทของเพลิงซึง่เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมก าหนดหรอืตามมาตรฐานท่ีอธิบดีก าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่องต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสญัลักษณ์แสดงว่าเป็นชนดิใดใช้ดับเพลิง
ประเภทใดและเครื่องหมายหรือสญัลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ
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เซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษเช่นคาร์บอนเตตราคลอไรด ์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ายไดต้ามจานวนความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการตดิตัง้ดังต่อไปนี้ 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทเอจ านวนความสามารถของเครื่องดับเพลงิและการติดตั้งให้
ค านวณตามพื้นท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคภีัยตามที่ก าหนดไว ้
ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทบีความสามารถของเครื่องดับเพลิงท่ี
ติดตั้งต้องมรีะยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภทซีการติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลงิที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าจะท้าให้เกดิเพลิงประเภทเอหรือบีและตดิตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้นเครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทดีในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยีส่ิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพท่ีมั่นคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนสามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ท่ีตัวถังหรือบรเิวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีโดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกีย่วกับความปลอดภัยจากอัคคภีัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งไมน่้อยกว่าร้อยละสีส่ิบของจ้านวนลกูจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับ
การฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้นโดยให้ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มหีน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยการใช้อุปกรณต์า่งๆในการดับเพลิงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉนิ 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งท้ังนี้ให้
ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดยีวกันท าการฝึกซ้อมพร้อมกันและก่อน
การฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟรวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
เพื่อให้ความเห็นชอบในกรณีที่นายจ้างไมส่ามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งไดเ้อง
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อมให้นายจา้งจัดท ารายงานผล
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การฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธบิดีก าหนดและยื่นต่ออธิบดีหรือผูซ้ึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเสรจ็
สิ้นการฝึกซ้อม 

4 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร 
และการจัดการดานความ 
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อนแสงสวา่งและ
เสียง พ.ศ.2549 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 5 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสวา่งดังตอไปนี ้
(1) ไม่ต่ ากวามาตรฐานที่ก าหนดไวในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนีส้ าหรับบริเวณพื้นที่ท่ัวไปภายในสถานประกอบกิจการ
เช่นทางเดินห้องน้ าห้องพัก 
(2) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไวในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนีส้ าหรับบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชนในกระบวนการผลติที่
ลูกจ้างท างาน 
(3) ไม่ต่ ากวามาตรฐานที่ก าหนดไวในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงน้ีส าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน 
(4) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเทียบเคียงที่ก าหนดไวในตารางที่ 4 ท้ายกฎระทรวงน้ีส าหรับบริเวณที่ลูกจา้งตอ้งท างานโดยใช้
สายตามองเฉพาะจดุหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างานในกรณีที่ความเขม้ของแสงสว่าง ณ ที่ท่ีให้ลูกจ้างท างานมิได้
ก าหนดมาตรฐานไว้ในตารางที ่3 
(5) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที ่5 ท้ายกฎกระทรวงนีส้ าหรับบริเวณรอบๆสถานท่ีลูกจ้างต้องท างานโดยใช้
สายตามองเฉพาะจดุ 

ผลการ 
ตรวจสอบ 
ความเข้มแสง 
วันท่ี............ 

  
สิ่งปฏิกลู 

  

5 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข 
พ.ศ.2535 

หมวด 5 เหตุร าคาญมาตรา 25(4) การกระท าใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น, แสง, รังสี, เสียง,ความร้อน, สิ่งมีพิษ,ความ
สั่นสะเทือน,ฝุ่น,ละออง, เขม่า,เถ้าให้ถือเป็นเหตุร าคาญ 

 

6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บขนหรือก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมลูฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น 
- ก าหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยปรับสูงสุดไมเ่กนิหนึ่งแสนบาทจ าคุก
ไม่เกิน 1 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการเก็บขนและก าจดัสิ่ง 

ข้อ 5 ห้ามมิใหผู้้ใดถ่ายเทท้ิงหรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในที่หรือทางสาธารณะนอกจากทีท่ี่กรุงเทพมหานครจดั
ไว้ให้ 
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ปฏิกูลหรือมูลฝอย ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆต้องจัดให้มีทีร่องรับสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ี
นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะห้ามมิใหผู้้ใดถ่ายเทคุ้ยเขี่ยทิ้งหรอืท้าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยที่เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆจดัให้มีขึ้นเว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ในอ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามมิให้ผู้ใดขดุสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยหรือน าสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในท่ีดินใดเว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก าหนดตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 

 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูลของอาคารสถานท่ีและ
สถานบริการการสาธารณสุข 
พ.ศ.2545 

หมวด 2 การจัดการมลูฝอยของอาคารหรือสถานท่ีใดๆทีไ่ม่ใช่สถานบริการสาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจัดให้มภีาชนะรองรับมลูฝอยท่ีท าจากวสัดมุั่นคงแข็งแรงมีรูปทรงท่ี
ท าความสะอาดได้ง่ายมฝีาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตวไ์ม่ให้คุ้ยเขี่ยรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความร าคาญเกนิควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอท่ีจะใส่มูลฝอยได้โดยไมล่้นออกนอกภาชนะข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ต้องจัดให้มีที่พักรวมมลูฝอยได้ในปริมาณ 3 วันและที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่ก าหนดทั้งนี้ต้องจัดการใสมู่ลฝอยใน
ถุงพลาสติกหรือถุงที ่กทม. ก าหนดให้มีการแยกมูลฝอยต้องด าเนินการแยกมลูฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก 

 

8 กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับท่ี 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบก าจดั
ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่พักรวมมลูฝอยท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี ้
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมลูฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 
- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 
- ต้องมีการระบายน้ าเสียงจากมลูฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ าซึม  

 

9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2546 

- การก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการเก็บและขนส่งปฏิกลูหรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ  

10 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา - การก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการเก็บและขนส่งปฏิกลูหรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ  
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ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน
และอัตราค่าธรรมเนยีมอื่นๆ
พ.ศ.2545 

11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ก าหนดลักษณะของบริเวณที่พัก
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วันประกาศในราชกิจจาฯก าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจมุูล
ฝอยติดเชื่อดังนี้ 
ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ดังนี้ 
(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดทีเ่หมาะสมแยกเป็นสดัส่วนเฉพาะไม่อับช้ืนสะดวกส าหรับการขนมลูฝอยติดเชื้อไปก าจัด
และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษา 
(2) มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือท่ีมีลักษณะตามที่ก าหนด 
ก) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานตอ่สารเคมีพื้นผิวต้องมลีักษณะเรยีบท าความสะอาดง่ายไม่รั่วซมึมีฝาปิดมิดชิดสามารถ
ป้องกันสัตว์แมลงพาหะน าโรคและให้มีการฆ่าเช้ือก่อนน าไปใช้ 
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอสามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วันในกรณทีี่เก็บไว้เกิน 7 วันต้อง
ให้อยู่ที่อุณหภูมไิม่เกิน 10 องศาเซลเซยีส 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเหน็ได้ชัดเจนคู่กับตราสญัลักษณ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องตราสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 (c362)ก าหนด 

 

12 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
ตราหรือสัญลักษณส์ าหรับพิมพ์บน
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2546 

ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพมิพ์ลงบนภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเช้ือให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วงสีด าซ้อนทับบน
วงกลมสีด าโดยสัญลักษณ์ต้องรัศมไีม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

 

13 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมลู
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

หมวด 3 การขนมูลฝอยตดิเช้ือ  
    การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมลูฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อ
น าไปก าจัดภายนอกฯ ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

1 ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะและเง่ือนไขดังต่อไปนี ้
1.1 ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทานท าความสะอาดไดง่้ายไม่รั่วซมึ 
1.2 ยานพานะส าหรับใช้ขนขยะมลูฝอยติดเช้ือ ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคมุอุณหภูมิให้

อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากวา่นั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอรโ์มมิเตอร์ที่สามารถอ่านคา่อุณหภมูิ
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ภายในตัวถังไว้ด้วย 
1.3 ต้องมีการตดิข้อความสีแดงท่ีมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ปิดไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้วยว่า 

“ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
2 ต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปรมิาณของมูลฝอยติดเชื้อและสถานท่ีจดัเก็บ 
3 ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

3.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้า
พื้นยางหุ้มแข็ง ตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

3.2 ต้องกระท าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากพาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชื้อ 
3.3 กรณีมลูฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจมุูลฝอยแตก ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยบิด้วย

ถุงมือหนา หากเป็นของเหลว ต้องซับด้วยกระดาษและเก็บในภาชนะส าหรับมลูฝอยติดเชื้อ และท าความ
สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 

4 ผู้ขับข่ียานพาหนะและผู้ปฏิบตัิงานประจ ายานพาหนะต้องมีความรูเ้กี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการอบรมการ
ป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกดิจากมลูฝอยติดเช้ือตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

5 บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขมมลูฝอยติดเชื้อต้องเป็นสถานท่ีเฉพาะมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อ
ระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสูร่ะบบบ าบัดน้ าเสีย และต้องท าความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บ
ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 

14 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมลู
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

หมวด 4 การก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ  
การจ ากัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนนิการดังต่อไปนี ้

1. ต้องก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
1.1 เผาในเตาเผา 
1.2 ท าลายเช้ือด้วยไอน้ า 
1.3 ท าลายเช้ือด้วยความร้อน 
1.4 วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

    2.   ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ก าหนด แตต่้องไมเ่กิน 30 วันนับแต่วันท่ีขนจากท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อ 
   3.   ในระหว่างรอก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชื้อไว้ในท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ
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ที่มีลักษณะเป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกออกจากอาคารอื่นโดยมลีักษณะดังต่อไปนี้ 
        3.1 มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
        3.2 มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างน้อง 2 วัน 
       3.3 พื้นและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
       3.4 มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสยี 
       3.5 มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
3.6 มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวกตอ่การปฏิบัติงาน และ
ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลทั่วไปไมส่ามารถที่จะเช้าไปได้ 
       3.7 มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
      3.8 มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อและลานนั้นต้องมรีางหรือท่อรวบรวมน้ าเสยีจากการล้าง
รถเข็นเข้าสูร่ะบบบ าบัดน้ าเสีย 
      4.จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมลูฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมลูฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับการแพรเ่ชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยตดิเช้ือตามหลักสูตรและระยะเวลาตามกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
5.จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสว่นบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏบิัติงานก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือส าหรับป้องกันอุบัติเหตทุี่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยตดิเช้ือ  

15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคม)ี 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทา้งานในท่ีที่มีปริมาณฝุ่นแร่ในบรรยากาศของการท างานตลอดระยะเวลาการท างานปกติ
โดยเฉลี่ยเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี ้
- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได ้(Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกนิ 15 mg/M3 

 

 พลังงาน   
16 16.1 พระราชบญัญัติการส่งเสรมิ

การอนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทติย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการรักษาอณุหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และวสัดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคมุการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 16.2 พระราชบญัญัติการส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 
2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสรมิการใช้วัสดุหรืออุปกรณเ์พื่อการอนุรกัษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณร์วมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงใน
เรื่องดังต่อไปนี ้
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภทขนาดปริมาณการใช้พลังงานอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานและ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใดเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภทคณุภาพและมาตรฐานอยา่งใดเป็นวสัดุหรืออุปกรณเ์พื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผูผ้ลติและผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 

 16.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่องการก าหนดค่าสมัประสิทธ์ิ
สมรรถนะขั้นต่ าค่าประสิทธิภาพการ
ให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อ
ตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่
ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ 

หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเปน็ไปตามข้อก าหนด
รายละเอียดแนบท้ายได้แก ่
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ ่
(ก) เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรบัอากาศท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(3) เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืน 

 

 16.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนดคุณสมบตัิ
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนของวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 1) 

ข้อก าหนดรายละเอยีดแนบท้ายได้แก ่
(1) ตู้เย็น 
(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต ์T5 
(5) บัลลาสตเ์หล็กนริภยั 
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พ.ศ.2552 (6) บัลลาสต์อเิล็กทรอนิกส ์T5 
(7) พัดลมไฟฟ้า 
(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
(9) โคมไฟฟ้า 
(11) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรบัความเร็วรอบมอเตอร ์
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 

 16.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนดคุณสมบตัิ
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของ
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มผีล
ต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจกัรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอยีดแนบท้ายได้แก่โคมไฟชนิดส่องลง (Downlight) 

 

 16.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนดคุณสมบตัิ
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของ
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มผีล
ต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจกัรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอยีดแนบท้ายได้แก่เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงกระติกน้ าร้อนไฟฟา้ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์เหนีย่วน้ าสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

 16.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนดคุณสมบตัิ

ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ข้อมลูฉลาก
ตู้เย็นเบอร ์5 
ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 
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หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของ
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มผีล
ต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากบลัลาสต์อเิล็กทรอนิกส ์T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากพดัลมเบอร ์5 
ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต ์T5 เบอร ์5 

 16.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนดคุณสมบตัิ
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของ
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มผีล
ต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจกัรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอยีดแนบท้ายได้แก่หม้อไอน้าเครื่องท้าน้ าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงานประเภทยี่ห้อรุ่น
ของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5-เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5-พัดลม 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5-หลอดผอมเบอร ์5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร ์5 

 

 16.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนดคุณสมบตัิ
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขของ
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มผีล
ต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2553 

ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ข้อมลู
อุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 –เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 - หลอดฟลูออเรสเซนต ์T5 เบอร์ 5 

 

 16.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อ 
การประหยัดพลังงาน (ฉบับท่ี 7 ) 

ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ ์
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์
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พ.ศ. 2553 ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – บัลลาสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เบอร5์ 
เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
อุปกรณ์ปรบัความเร็วรอบมอเตอร์ 

 16.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 8 )พ.ศ. 
2553 

ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – พัดลมไฟฟ้า 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

 16.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 9)พ.ศ. 
2553 

ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – ตู้เย็นข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 - หลอดผอมเบอร ์5 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

 

 16.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 10)พ.ศ. 
2553 

ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก ่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 - หลอดผอมเบอร ์5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เบอร5์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
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ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 – โคมไฟฟ้ารายชื่อยี่ห้อรุ่นกระจกรายชื่อยี่ห้อรุ่นเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 16.14 6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัต ิ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสด ุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 
2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดีประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอยีดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับตูเ้ย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์(CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภทเครื่องรับโทรทัศน ์
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภทจอคอมพวิเตอร์อุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร์ฉนวนใยแกว้กระจกเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 

 16.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 
2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสทิธิภาพสูง 
ประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับตูเ้ย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์(CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับหลอดผอมเบอร ์5 (T5) 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกสเ์บอร์ 5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับ Standby Power 1Watt 
    8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับกระติกน้าร้อนไฟฟ้า 
10. ข้อมูลของอุปกรณไ์ฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับเครื่องท้าน้าอุ่นไฟฟ้า 
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11. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 16.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเรื่องก าหนดคณุสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีม่ีผลต่อการ
ประหยดัพลังงาน (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 
2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศประเภทยี่ห้อรุ่นของวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องจักรที่มผีลต่อการ 
ประหยดัพลังงานตามรายละเอยีดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับตูเ้ย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ3. ข้อมูลของอุปกรณไ์ฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะตดิผนงัและตั้งพ้ืน 
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดสา่ยรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์(CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกสเ์บอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับ Standby Power 1 Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน ์
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับกระติกน้าร้อนไฟฟ้า 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร ์5 ส าหรับเครื่องท้าน้าอุ่นไฟฟ้า 
10. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 

17 
 
 
 

 
18 

พระราชบัญญัติคุม้ครองสุขภาพของ
ผู้ไมสู่บบุหรี่ พ.ศ.2535 
 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี9)พ.ศ.2540 เรื่องสภาพและ
ลักษณะของเขตสูบบุหรี ่

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีค้ือโดยทีเ่ป็นการยอมรับทางการแพทย์ว่าควันบุหรี่เปน็ผลเสียต่อสุขภาพ
ของผู้สูบและไมสู่บบุหรี่บุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการเช่นอาจท าให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอ่ืนโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบอีกท้ังควันบุหรี่ยังท าให้โรคบางโรคเช่นโรคหอบหืดหรือโรคภมูิแพ้มีอาการก าเริบขึ้นนอกจากน้ันยังพิสูจน์ได้วา่การที่ผูไ้ม่
สูบบุหรีต่้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นกบัตัวผู้สบูบุหรีเ่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สดูควันบุหรีน่ั้นเป็น 
เด็กสมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไมสู่บบุหรีม่ิให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะโดยการหา้มสูบบุหรี่ในบาง
สถานท่ีหรือจัดเขตใหผู้้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอ่ืนๆจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเลิกประกาศฯฉ.5(2535) 
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-โดยต้องเป็นบริเวณทีม่ีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขต
สูบบุหรี ่
ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ฟุต/นาที/คน-การก าหนดภาพเขตสูบบุหรีต่้องมลีักษณะดังนี้ 
1) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกดิความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานท่ีที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไมสู่บบุหรี ่
3) ไม่อยู่ในบริเวณทีเ่ปิดเผยอันเปน็ท่ีเห็นได้ชัดแกผู่้มาใช้สถานท่ีนั้น 

19 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับท่ี
10)พ.ศ. 2545ก าหนดช่ือหรือ
ประเภทของสถานท่ีสาธารณะที่ให้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี ่

-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540) เรื่องเดียวถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี13)
พ.ศ.2546เรื่องเดียวกัน (C212) 
-ก าหนดให้สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นสถานท่ีที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่โดยขณะท าการใหห้รือใช้
บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่เว้นแต ่
1) บริเวณห้องพักส่วนตัวหรือห้องท างานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานท่ีนั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นเขตสูบบุหรี่เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ 
(ประกาศเมื่อ9 สิงหาคม 2545 

 

20 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับ
ที1่9) พ.ศ.2553 เรื่องก าหนดช่ือ
หรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะที่
ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผูไ้มส่บู
บุหรี่และก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใด
หรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะ
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่ตามประราชบัญญตัิ
คุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 

บังคับใช้พ้น 90 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ (28พ.ค. 53) 
***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรีห่รือเขตปลอดบุหรี่ตาม 
พ.ร.บ. 
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไมสู่บบุหรี่ พ.ศ. 2536 ฉบับท่ี 17 พ.ศ.2549 (นค.-law-c477)* 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไมสู่บ
บุหรี่และก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีสาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือฉบับท่ี 18 พ.ศ.2550 (นค.-
lawc659)*** 
-ก าหนดให้ช่ือสถานท่ีต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี ่
1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพ 
-สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 
2.สถานศึกษา 
-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
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3. สถานท่ีสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-สถานท่ีออกก าลังกาย 
-สถานท่ีออกก าลังกายซ้อมกีฬาเลน่กีฬา สนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง 
-สระว่ายน้ า 
-ร้านคา้ 
-สถานท่ีจัดลีย้งท้ังหมด 
-สถานท่ีจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรบัอากาศ 
-สถานท่ีจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไมม่ีระบบปรับอากาศเฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหารเครื่องดื่ม 
อาหารและเครื่องดื่ม 
-สถานท่ีจ าหน่ายแสดงจัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 
-สถานบริการทั่วไป 
-สถานท่ีให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนท่ีเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-อาคารสถานท่ีที่ใช้จัดประชุมอบรมสัมมนาสันทนาการ 
-สถานท่ีท างาน 
-สถานท่ีราชการรัฐวสิาหกิจหน่วยงานอ่ืนของรัฐเฉพาะส่วนท่ีเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-สถานท่ีท างานเอกชนเฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-ธนาคารสถาบันการเงิน 
-โรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการที่มีการผลติสินค้าเฉพาะส่วนท่ีเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-สถานท่ีสาธารณะทั่วไป 
-ห้องสมุด-สุขา 
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะบรเิวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
-ลิฟท์โดยสาร 
-สวนสาธารณะ 

  4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
-ยานพาหนะสาธารณะในขณะใหบ้ริการไม่ว่าจะมีผูโ้ดยสารหรือไมม่ีก็ตาม 
-ยานพาหนะโดยสารที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐเอกชน 
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-ก าหนดให้สถานท่ีต่อไปนี้ท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี่สามารถจัดให้มเีขตบหุรี่ได้ในสถานท่ีฯดังนี ้
1.สถานท่ีใบริการน้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สเช้ือเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนท่ีเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
2. สถานท่ีราชการรัฐวสิาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ ** 
นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง** 
-ก าหนดให้สถานท่ีสาธารณะที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่าขอบเขตของสถานท่ีนั้นก าหนดตามการสูบบุหรี่นั้น
รบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลัก 
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม 

21 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
เครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่
และเขตปลอดบหุรี่ พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับท่ี 15) พ.ศ.2548 ลงวันท่ี30 ธันวาคม2548 เรื่องก าหนดเครื่องหมายของเขต
ผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี ่
**ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับนับตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด 
กรณีหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดเครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขต
ปลอดบุหรี่ซึ่งต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะให้ผู้ด าเนินการไดร้ับการยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศฉบับนี ้

 

22 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2550 เรื่องสภาพและ 
ลักษณะของเขตปลอดบหุรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครอง 
ผู้ไมสู่บบุหรี่ พ.ศ.2535 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50) 
1.ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
2.ไม่มีการสูบบุหรี ่
3. ไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี ่

 

23 ประกาศกรมอนามัยเรื่องข้อ 
ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลจีิโอเนลลา
ในหอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศ
ไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการไม่ไดเ้ป็นประกาศที่มผีลบังคับใช้ทางกฎหมาย (ไม่ไดม้ีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุม้ครองสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยู่ในและนอกอาคาร 
-โรคลเีจียนแนร ์(Legionnaires’disease) โรคตดิเช้ือจากแบคทีเรยีในจีนัสลีจโิอเนลาอย่างเฉียบพลนัในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง 
-กลุ่มคนท่ีมีความเสีย่งผู้สูงอายผุู้ทีม่ีร่างกายอ่อนแอหรือก าลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิดผู้ที่ดืม่สรุาหรือสูบบุหรี่จดั
และผู้ทีไ่ดร้ับการรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหตโุรคการหายใจเอาละอองน้ าท่ีปนเปื้อนเชื้อลีจิโอเนลลาซึ่งเจรญิเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นท่ีไม่มีการดูแลบ ารุงรักษา
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อย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
-ข้อ4 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ผู้ได้รบัใบอนุญาตผู้ด าเนินการเจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการติดตั้งหอผึ่งเย็น 
- มีหน้าที่ดังน้ี 
1. จัดท าแผนหรือโครงการควบคมุป้องกันโรคฯโดยมีองค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
2. มีและใช้มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยแก่ผูค้วบคุมและบ ารุงรกัษาหอผึ่งเย็น 
ผู้ควบคุมผ่านการอบรมหลักสตูรผูค้วบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นดา้นการป้องกันและควบคมุเช้ือฯทีก่รมอนามัยและกรม
ควบคุมโรคฯก าหนด 
3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
ผู้ควบคุมวุฒิระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ
ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข-ตอ้งจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับเจ้าหน้าที่ตามแบบ
ท้ายประกาศนี ้
-ตอ้งจัดให้มีคู่มือแนะน าไว้ประจ าระบบปรับอากาศทุกระบบรายละเอียดดไูด้จากฉบบักฎหมาย 
-ต้องปฏิบัต/ิแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ก าหนดการปฏิบัตินี้ส าหรับข้อปฏิบตัินี้ก าหนดการปฏิบัติอื่นๆ ดังนี ้
-หอผึ่งเย็น 
1. การออกแบบและก่อสร้าง 
2. สถานท่ีติดตั้งหอผึ่งเย็น 
3. น้ าที่เติมชดเชยต้องเป็นน้ าจากแหล่งน้ าเดยีวกับท่ีใช้ในหอผึ่งเย็น 
4. การระบายน้ าทิ้ง 
5. การทดสอบก่อนใช้งานและการใช้งานระบบปรับสภาวะอากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
1. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ- จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบ 
- ตรวจความสะอาดความสกปรกกากตะกอนทุกเครื่องด้วยสายตา 1 สัปดาห/์ครั้ง 
- จัดท าและด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 
2. การท าความสะอาดการท าลายเชื้อ 
3. การบ าบัดน้ าในระบบฯ 
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4. การใช้สารชีวภาพ 
5. การบันทึกข้อมูล 
-สมุดบันทึกต้องเก็บ>=2ปี 
6. แผนการด าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
7. การเก็บตัวอย่างน้ าและการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
8. การแก้ไขการปนเปื้อนเช้ือฯ 
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กองแบบแผน, คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อมฉบับทั่วไป (GENERAL)  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ;2558  

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของ บุคลากรใน
โรงพยาบาล (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2554) กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย;2554  

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. แนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล กรมอนามัย;2559  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือ...สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว GREEN Hospital พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ.  

กรมอนามัย. โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ;2557  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า. ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด;2558  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” กรุงเทพฯ. 

โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา;2557  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ. บริษัท สาม

เจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ ากัด;2556  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์

ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ;2557  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล. (2557).  

กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือ 5ส.กรุงเทพฯ. ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก;2552 
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ที่ปรึกษำ 
นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร  รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา   รองอธิบดีกรมอนามัย 
นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

คณะผู้จัดท ำ 
นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร  รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา 
นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง    
นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นางสาวเมธ์วดี  นามจรัสเรืองศร ี  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นางสาวภาวินี  แสนส าราญ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบัติ  ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
นางรุ่งทิพย์  เฉลยสรรพ   ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ผู้ประสำนงำน 
นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบัติ  ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
นางรุ่งทิพย์  เฉลยสรรพ   ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

ผู้เรียบเรียง 
นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
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