
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

ยินดีต้อนรบั

คณะกรรมการตรวจประเมิน BKKGC+

14 กนัยายน FGHG



คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล มีความมุ่งมั ;นที;จะดาํเนินการบริหาร

จดัการด้านอนามยัสิ;งแวดล้อมในโรงพยาบาลทนัตกรรม เพื;อนําไปสู่การพฒันาที;มี

ประสิทธิภาพ อนัเกิดผลดีต่อสขุภาพของบคุลากรในสงักดั และประชาชนผู้

มารบับริการ

ü มีนโยบายการดาํเนินการด้านอนามยัสิ2งแวดล้อมในโรงพยาบาลทนัตกรรม ให้เป็น BKKGC+

ü มีการประชุมชีGแจงให้คณะกรรมการบริหารจดัการและคณะกรรมการดาํเนินงานด้าน Bangkok

GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) รบัทราบและทบทวนนโยบายทกุปี

ü แต่งตั Gงคณะกรรมการบริหารจดัการและคณะกรรมการดาํเนินงานด้าน Bangkok GREEN &  

CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)



มีนโยบายบริหารจดัการสิ;งแวดล้อมและพลงังานเป็นไป        

ตามเกณฑ ์BKKGC+



มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN

ประเมินความเสี2ยงด้าน GREEN



จดัทาํแผนการขบัเคลื2อน BKKGC+ โดยมีการกาํหนดมาตรการและแนวทางเพื2อควบคมุความเสี2ยง 

ด้าน GREEN ที2มีผลกระทบต่อสิ2งแวดล้อม

1. มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้า

มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN



2.มาตรการหรือแนวทางใช้นํGา

จดัทาํแผนการขบัเคลื2อน BKKGC+ โดยมีการกาํหนดมาตรการและแนวทางเพื2อควบคมุความเสี2ยง 

ด้าน GREEN ที2มีผลกระทบต่อสิ2งแวดล้อม

1.] มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN



i. การจดัการของเสีย/ขยะทั 2วไป

มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN

จดัทาํแผนการขบัเคลื2อน BKKGC+ โดยมีการกาํหนดมาตรการและแนวทางเพื2อควบคมุความเสี2ยง 

ด้าน GREEN ที2มีผลกระทบต่อสิ2งแวดล้อม



!. การใช้ทรพัยากรอื0นๆ

จดัทาํแผนการขบัเคลื0อน BKKGC+ โดยมีการกาํหนดมาตรการและแนวทางเพื0อควบคมุความเสี0ยง 

ด้าน GREEN ที0มีผลกระทบต่อสิ0งแวดล้อม

มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN



ทะเบียนข้อกฎหมายสิ2งแวดล้อมด้าน GREEN

มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN



มีการประเมินความเสี;ยงด้าน GREEN 

และนํามาจดัทาํแผนการขบัเคลื;อน BKKGC+ รวมทั Yงจดัทาํ

ทะเบยีนข้อกฎหมายสิ;งแวดล้อมด้าน GREEN

คู่มือการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/M-MUDENT-150365.pdf

https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/M-MUDENT-150365.pdf


มีการแต่งตั Yงคณะกรรมการ BKKGC+ และระบหุน้าที;

ความรบัผิดชอบ เพื;อขบัเคลื;อนการพฒันาด้านGREEN



มีการสื;อสารสาธารณะ รณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์พื;อ

สร้างความเข้าใจในนโยบายการดาํเนินงานด้านสิ;งแวดล้อม

ระบบโทรทศัน์ 
ภายในลิฟต ์

และบริเวณหน้า

ลิฟต์

เวป็ไซตข์อง

คณะทนัต

แพทยศาสตร ์

แอพพลิเคชั 0น 

Line : Dentmu

บอรด์

ประชาสมัพนัธ ์
และป้ายสื0อสาร

นโยบายด้าน

GREEN

เฟสบุค๊ของงาน

กายภาพและ

สิ0งแวดล้อม 



มีการอบรมแก่บคุลากรเพื;อให้ความรู้ 

สร้างความตระหนักปลกูจิตสาํนึกด้าน GREEN

อบรมการคดัแยกขยะให้แก่

เจ้าหน้าที7ทาํความสะอาด

ประจาํคณะฯ วนัที7 ?@ สิงหาคม

2565

อบรมสาํนักงานสีเขียว (Green 

Office) วนัที7 PQ มีนาคม PRSQ

อบรมหลกัสตูรการคดัแยก

ขยะ ประจาํปีงบประมาณ PRSQ

วนัที7 ?R ธนัวาคม PRSX



ระบบการจดัเกบ็เอกสารที;เกี;ยวข้อง 

และบนัทึกข้อมลูการดาํเนินงานอย่างต่อเนื;อง

e. จดัเกบ็เอกสาร

รปูแบบแฟ้มเอกสาร

g. จดัเกบ็เอกสารใน
รปูแบบไฟล์

คอมพิวเตอร์

h. จดัเกบ็เอกสารทางเวป็
ไซตค์ณะทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล



มีการจดัประชมุ/นิทรรศการที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม 

และมีการจดัซืYอ จดัจ้าง สินค้าที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม

มีการจดันิทรรศการที2เป็นมิตรกบัสิ2งแวดล้อม : นิทรรศการ Environment and safety 2022 วนัพธุที0 he สิงหาคม 

2565



ในปีงบประมาณ qr-qt คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ดาํเนินการจดัประชุมโดย

ใช้พืGนที2  และห้องประชุมของทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ2 งคณะทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ได้รบัการคดัเลือกให้รบัรางวลัโครงการสาํนักงานสีเขียว (Green 

Office) ในระดบัดีเยี2ยม (Gold) (ไม่มีการเลือกใช้บริการจดัสถานที2นอกสาํนักงาน)

มีการจดัประชมุ/นิทรรศการที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม 

และมีการจดัซืYอ จดัจ้าง สินค้าที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม

มีการจดัประชมุที2เป็นมิตรกบัสิ2งแวดล้อม



มีการจดัประชมุ/นิทรรศการที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม 

และมีการจดัซืYอ จดัจ้าง สินค้าที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม



ร้อยละของการจดัซืGอสินค้าประเภทวสัดอุปุกรณ์ในสาํนักงานที2เป็นมิตรกบัสิ2งแวดล้อม 

การจดัซืuอที0เป็นมิตรกบัสิ0งแวดล้อมคิดเป็น 47.36 %

มีการจดัประชมุ/นิทรรศการที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม 

และมีการจดัซืYอ จดัจ้าง สินค้าที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม

สามารถค้นหารายการสินค้าที0เป็นมิตรกบัสิ0งแวดล้อม และสามารถระบแุหล่งข้อมลูสืบค้นได้ โดยการตรวจเชค็จาก

ระบบ ERP ของคณะฯ และจดัทาํบญัชีรายชื0อสินค้าที0เป็นมิตรกบัสิ0งแวดล้อมที0สอดคล้องกบัสินค้าที0ใช้จริงใน

สาํนักงาน 

การจดัซืGอสินค้าที2เป็นมิตรกบัสิ2งแวดล้อม

การจดัจ้างที0เป็นมิตรกบัสิ0งแวดล้อมคิดเป็น 97.28 % 



ใช้ กฎกระทรวงว่าด้วยการกาํจดัมลูฝอยติดเชืGอ 

พ.ศ. ��t� มาใช้ดาํเนินการ

Ø ด้านบคุลากร

มีคาํสั 2งแต่งตั Gงผูร้บัผิดชอบชดัเจน



Ø มีการคดัแยกมลูฝอยติดเชืYอ

Ø มีการเกบ็รวบรวมมลูฝอยติด

เชืYอ



Ø การเคลื2อนย้ายมลูฝอยติดเชืGอ

Ø ลกัษณะของรถเขน็



สถานที2พกัรวมมลูฝอย

Ø ที2พกัมลูฝอย

Ø พืGนผนังห้องพกัมลูฝอย

Ø การล้างทาํความสะอาดเป็นประจาํ (rครั Gง/สปัดาห)์

Ø พืGนที2ทาํความสะอาดร่างกายพนักงาน

สถานที2พกัรวมมลูฝอยติดเชืGอ



การกาํจดัมลูฝอย



การจดัเก็บสารเคมีใช้ระบบแจ้งจดัเก็บสารเคมี

แบบออนไลน์โดยมีผู้รบัผิดชอบดแูลและแยกประเภท

ของสารเคมีก่อนส่งไปกําจัดตามกระบวนการที2

ถกูต้องตามมาตรฐาน 

ขยะอนัตราย (เทา)



ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ประจาํทกุเดือน

มีการใช้หลกั i R ในการจดัการมลูฝอย



หมวดที' ) G-Garbage 

Ø นวตักรรม…ถงัทิGงนํGา

Ø เทนํGาแขง็...ก่อนทิGงแก้วนํGา



RESTROOM

การพฒันาส้วมตามมาตรฐาน

สะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS)



• ความสะอาด ( Health : H )

• ความเพียงพอ ( Accessibility : A )

• ความปลอดภัย ( Safety : S )

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตรN มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดRพัฒนาสRวมใหRไดRตามมาตรฐาน 

Healthy  Accessibility  Safety (HAS)

การพัฒนาส)วมให)ได)มาตรฐาน



มีการดแูลความสะอาดโดยแม่บา้นเป็นประจาํทกุวนัทาํการ

ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความสะอาด ( Health : H )



ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความสะอาด ( Health : H )

มีการตรวจเชค็ความสะอาดของห้องนํGาโดยหวัหน้าแม่บา้นตามรอบเวลา



ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความสะอาด ( Health : H )



คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

มีห้องนํGาอาคารผูป่้วยนอก รวมทั GงสิGน itt ห้อง รวมทกุอาคาร

ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความเพียงพอ (Accessibility : A)



ในส่วนของโรงพยาบาลทนัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มีห้องนํGารวมทั GงสิGน �r� ห้อง 

แบง่เป็นห้องนํGาหญิง – ชาย และห้องนํGาสาํหรบัคนพิการดงันีG

ห้องนํGาหญิง r�� ห้อง / ห้องนํGาชาย �� ห้อง / ห้องนํGาสาํหรบัผูพิ้การ rt ห้อง

ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความเพียงพอ (Accessibility : A)



บริเวณท่ีต้ังส/วมไม2ลับตา ไม2อยู2ในท่ีเปล่ียว

มีปุ=มฉุกเฉินในห/องน้ำคนพิการ

ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความปลอดภัย (Safety : S)



ท่ีจับประตู ท่ีกดชักโครก ตัวลIอคด/านใน สะอาด อยู2ในสภาพดี พร/อมใช/งาน

พ้ืนห/องน้ำ แห/ง มีพัดลมช2วยระบายอากาศ

กล2องกระดาษเช็ดมือ กล2องกระดาษชำระ กล2องสบู2ล/างมือ สะอาด มีปริมาณเพียงพอ

ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความปลอดภัย (Safety : S)



ห)องน้ำผู)ป9วยนอก

ความพึงพอใจตXอการใหRบริการความสะอาด (หRองน้ำผูRป]วยนอก) ประจำป̂ 2563

ไดR 81.69% หรือคXาเฉลี่ย 4.08 จากจำนวนผูRตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 87 คน

ความพึงพอใจตXอการใหRบริการความสะอาด (หRองน้ำผูRป]วยนอก) ประจำป̂ 2564

ไดR 85.43% หรือคXาเฉลี่ย 4.27 จากจำนวนผูRตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 119 คน



ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความสะอาด ( Health : H )

มีการดแูลความสะอาดโดยแม่บา้นเป็นประจาํทกุวนัทาํการ



อ่างล้างมือ กระจก กล่องกระดาษ กล่องสบู ่ที2กดนํGา สะอาด พร้อมใช้ตลอดเวลา

ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความสะอาด ( Health : H )



ในส่วนของโรงพยาบาลทนัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มีจาํนวนเตียงผูป่้วยให้บริการทั Gงหมด rr เตียง

มีห้องนํGาให้บริการทั Gงหมด � ห้อง 

ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความเพียงพอ (Accessibility : A)



บริเวณท่ีต้ังส/วมไม2ลับตา ไม2อยู2ในท่ีเปล่ียว

ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความปลอดภัย (Safety : S)



ท่ีจับประตู ท่ีกดชักโครก ตัวลIอคด/านใน สะอาด อยู2ในสภาพดี พร/อมใช/งาน

พ้ืนห/องน้ำ แห/ง มีพัดลมช2วยระบายอากาศ

กล2องกระดาษเช็ดมือ กล2องกระดาษชำระ กล2องสบู2ล/างมือ สะอาด มีปริมาณเพียงพอ

ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความปลอดภัย (Safety : S)



ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความสะอาด ( Health : H )



ห)องน้ำผู)ป9วยใน

ความพึงพอใจตXอการใหRบริการความสะอาด (หRองน้ำผูRป]วยใน) ประจำป̂ 2563

ไดR 93.75% หรือคXาเฉลี่ย 4.68 จากจำนวนผูRตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 32 คน

ความพึงพอใจตXอการใหRบริการความสะอาด (หRองน้ำผูRป]วยใน) ประจำป̂ 2564

ไดR 92.77% หรือคXาเฉลี่ย 4.63 จากจำนวนผูRตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 56 คน



ไดRรับรางวัลสุดยอดสRวมแหXงป̂

ของกรุงเทพมหานคร

ประจำป̂ 2557

สุดยอดความภาคภูมิใจ



มาตรการ COVID 19 บริษัทจ)างเหมาทำความสะอาด

ทางบริษทัฯ จ้างเหมาทาํความสะอาด จะดาํเนินการส่งผลตรวจเป็นประจาํของ

ทกุๆ เดือน 

หรือช่วงวนัหยดุนักขตัฤกษ์ติดต่อกนัหลายวนั

ประวติัการรบัวคัซีน COVID 19

13 คน

19 คน

14 คน



เพิ0มต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนํuา

รางวลัชมเชย ประเภท KM เรื2อง “กระถางต้นไม้รดนํGาอตัโนมติั” 

การพัฒนา



ติดรหสัห้องนํuาเพื0อง่ายต่อการแจ้งซ่อม

M = ห้องนํuาชาย

W = ห้องนํuาหญิง

ตวัอย่างเช่น M 3/ 13 หมายถึง ห้องนํuาผูช้าย ห้องที0 h ชั uน eh

W 1/ 10 หมายถึง ห้องนํuาผูห้ญิง ห้องที0 e ชั uน e�

g / � หมายถึง โถปัสสะวะชาย ตวัที0 g ชั uน �

การพัฒนา



Qr Code แยกชั Gนเพื2อการพฒันา

การพัฒนา



Ø การกาํหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน

Ø การกาํหนดเป้าหมายตวัชีuวดั

Ø คณะทาํงานด้านการจดัการพลงังาน

Ø คณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายใน

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ได้มีการจดัการพลงังานซึ2งมีการดาํเนินงาน ต่อไปนีG



มีมาตรการ แบบไมXลงทุน ดำเนินการตXอเน่ือง ป̂ 2558 - 2565 

มีมาตรการประหยดัไฟฟ้า



มีมาตรการ แบบลงทุน

มีมาตรการประหยดัไฟฟ้า



r.  โคมไฟถนนระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละหลอดประหยดัพลงังาน (LED)

2.  ไฟสปอรต์ไลทร์ะบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละหลอดประหยดัพลงังาน (LED)

การใชRพลังงานทดแทน

มีมาตรการประหยดัไฟฟ้า



เป้าหมายดา้นไฟฟ้า ≤ ปี 2560

มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง



ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของไฟฟ้า

 5,000,000.00

 5,200,000.00

 5,400,000.00

 5,600,000.00

 5,800,000.00

 6,000,000.00

 6,200,000.00

 6,400,000.00

ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64

6,253,044.10 
6,318,731.00 6,340,820.40 

5,976,354.02 

5,515,025.62 

หน่
วย
(𝑘
𝑔𝐶
𝑂2
)

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของไฟฟ้า



มีมาตรการประหยดันํYาประปา



การดาํเนินการติดตั GงระบบไซเคิลนํGาเสียบอ่บาํบดักลบัมาใช้ใหม่

มีมาตรการประหยดันํYาประปา



มีมาตรการประหยดันํYาประปา



เป้าหมายดา้นนํ2าประปา ≤ ปี 2560

มีปริมาณการใช้นํYาประปาลดลง ( Outcome ) 



ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของนํYาประปา

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

 70,000.00

 80,000.00

ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64

76,647.39 

67,727.70 
70,635.55 

61,649.81 

46,324.49 

หน่
วย
(𝑘
𝑔𝐶
𝑂
2)

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของนํ6าประปา



r. มาตรการควบคมุความเรว็ไม่เกิน 80-120 กิโลเมตรต่อชั 2วโมง

�. มาตรการบริหารจดัการยานพาหนะในเส้นทางเดียวกนั  ไปด้วยกนั

i. มาตรการใช้ระบบจีพีเอสในการวางแผนออกก่อนเดินทาง และควบคมุการออกเส้นทาง

t. มาตรการบาํรงุรกัษายานพาหนะ เชค็ระยะตามรอบที2กาํหนด

มีมาตรการประหยดัมาตรการประหยดันํYามนัเชืYอเพลิง



มีมาตรการประหยดัมาตรการประหยดันํYามนัเชืYอเพลิง



เป้าหมายดา้นนํ2ามนัเชื2อเพลิง  ≤ ปี 2560

มีปริมาณการใช้นํYามนัเชืYอเพลิง ที;ลดลง ( Outcome )



ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของนํYามนัเชืYอเพลิง

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64

51,909.71 52,886.47 50,943.64 

40,339.69 

24,448.67 

หน่
วย
(𝑘
𝑔𝐶
𝑂
2)

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของนํ6ามนัเชื6อเพลงิ



1. มาตรการมาช่วยกนัประหยดักระดาษชาํระ

2. มาตรการใช้กระดาษสองด้านเพื2อลดปริมาณการใช้กระดาษ

3. ประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซตค์ณะทนัตแพทย ์มหิดล/แอพพลิเคชั 2นสื2อสารส่งข้อความ LINE/เมลคณะทนัต

แพทย ์มหิดล เพื2อลดใช้กระดาษ

4. มาตรการลดการใช้กระดาษในวาระการประชมุต่างๆ (โดยใช้สื2อแทน computer+notebook)

5. มาตรการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

6. มาตรการระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์(MUSIS) shared information service system

7. มาตรการ QR code แทนการแจกกระดาษ

ด้านการจดัการทรพัยากรกระดาษ



ด้านการจดัการทรพัยากรกระดาษ



เป้าหมายดา้นดา้นกระดาษ ≤ ปี 2560

มีปริมาณการใช้กระดาษที;ลดลง ( Outcome )



ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของกระดาษ

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64

6,934.73 

4,099.10 
4,629.85 

2,527.22 
3,014.97 

หน่
วย
(𝑘
𝑔𝐶
𝑂
2)

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของกระดาษ



แผนมาตรการโครงการที;จะทาํในอนาคต

ลาํดบั มาตรการโครงการ ปีงบ

1

โครงการติดตั+งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบและควบคุมการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า (VFD) สาํหรับเครืDองอดัอากาศ ประจาํอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 

พรรษา 

2565

2
โครงการเปลีDยนลิฟตโ์ดยสารประจาํอาคารพรีคลินิกและอาคาร

ปฏิบติัการและวจิยั จาํนวน 3 ชุด
2565

3
โครงการเปลีDยนเครืDองอดัอากาศประจาํอาคารปฏิบติัการและวจิยั 

จาํนวน 2 ชุด
2566

4
โครงการปรับปรุงติดตั+ง Variable Speed Drive(VSD) ควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอร์ระบบปรับอากาศ
2567



คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ได้มีการจดัสิ<งแวดล้อมในโรงพยาบาล ต่อไปนีD



ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั

การจดัการสิ2งแวดล้อมทั 2วไปทั Gงภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภยั เอืGอต่อสขุภาพ 



เป็นระเบยีบเรียบร้อยและความปลอดภยั

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



ความสะดวกสาํหรบัผูพิ้การ

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



การควบคมุแหล่งเพาะพนัธส์ตัวแ์ละแมลงนําโรค กาํจดัแหล่งเพาะพนัธย์งุ  กาํจดัหนูและแมลงสตัวนํ์า

โรดต่างๆ 

เดือนละ r ครั Gง   

การควบคมุแหล่งเพาะพนัธส์ตัวแ์ละแมลงนําโรค

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



คณะฯได้จดัทาํแผนและทาํการตรวจวดัคณุภาพแสงเป็นประจาํทกุปี ปีละ  r ครั Gง กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน

ในการบริหารจดัการและดาํเนินการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเกี2ยวกบั

ความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ ��t¤

เป็นไปตามมาตรฐานทกุจดุ

แสงสว่างเพียงพอ

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



คณะฯ ได้จดัทาํแผนและตรวจวดัคณุภาพเสียงเป็นประจาํทกุปี ปีละ 1 ครั Aง ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร

จดัการและดาํเนินการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเกีKยวกบัความร้อน แสงสว่างและ

เสียง พ.ศ 2549

ตรวจวดัเสียง

เป็นไปตามมาตรฐานทกุจดุ

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



มีการระบายอากาศที2ดี

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



ระบบป้องกนัระงบัอคัคีภยั

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



คณะทนัตแพทยศาสตรไ์ด้จดัฝึกอบรมด้านอคัคีภยัเบืGองต้นแก่บคุลากรและนักศึกษา ประจาํปี ��qt  

r. หลกัสตูรหลงัปริญญา วนัที2 � ก.ค. qt  จาํนวน   r�� คน

�. หลกัสตูรผูช่้วยทนัตแพทยข์ั Gนสงู  วนัที2 q สิงหาคม qt   จาํนวน  ��  คน

3.หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบ์ณัฑิต  วนัที2 ¤ สิงหาคม qt  จาํนวน  �� คน

t.หลกัสตูรช่างทนัตกรรม วนัที2 r พฤษจิกายน qt  จาํนวน  q� คน

�. ภาคทฤษฎีเมื2อวนัที2 � ธนัวาคม ��qt โดยมีผูม้าร่วมอบรม เป็นจาํนวน �i� คน

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



คณะทนัตแพทยศาสตรไ์ด้จดัซ้อมอพยพหนีไฟ

แก่บุคลากร เมื2อวนัที2  r� ธนัวาคม ��qt โดยมีผู้มาทํางาน

จาํนวน r,t�� คน เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ จาํนวน r,�¤q คน 

ซ้อมอพยพหนีไฟ 

• วนัที2 r� ธนัวาคม ��qt ฝึกอบรมจริงจาํนวน r,�¤q คน

ณ จดุรวมพล สนามกีฬากรมการสารวตัรทหารบก (สห.ทบ)

การจดัการสิ;งแวดล้อมทั ;วไป ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภยั



ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยั ตลอด ]n ชั ;วโมง



จดักิจกรรม o ส มีหนว่ยงานที+เข้ารับการประเมินทั 6งหมด.9:..หนว่ยงาน ผา่นเกณฑ์ 100 % ทกุหนว่ยงาน

การดาํเนินงานกิจกรรมที;ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที;ดีในการทาํงาน



มีการจดัการนํGาเสียได้มาตรฐานควบคมุการระบายนํGาทิGงตาม

กฎหมาย โดยตรวจเชค็ค่าพารามิเตอรเ์ป็นประจาํทกุเดือน

มีการจดัการนํYาเสียตามมาตรฐานควบคมุการระบายนํYาทิYง



มีการจดัสวนสร้างความร่มรื1นหรือเพิ1มพื7นที1สีเขียวเพิ1มขึ7นมีการจดัสวนสร้างความร่มรื;นและเพิ;มพืYนที;สีเขียว



มีการจดัสวนสร้างความร่มรื1นหรือเพิ1มพื7นที1สีเขียวเพิ1มขึ7นมีการจดัสวนสร้างความร่มรื;นและเพิ;มพืYนที;สีเขียว



มีการจดัสวนสร้างความร่มรื2นหรือเพิ2มพืGนที2สีเขียวเพิ2มขึGน

ป ี ท ี%ด ํ าเน ินการ ตร.ม. เพ ิ%มข ึ 4น (ตร.ม.) ค ิดเป ็น %

พ.ศ. 2558 1706 0 0

พ.ศ. 5259 1731 25 1.47

พ.ศ. 2560 1806 75 4.33

พ.ศ. 2561 1910 104 5.76

พ.ศ. 2562 1980 70 3.66

พ.ศ. 2563 2010 30 1.52

พ.ศ. 2564

พ ื 4นท ี%ส ีเข ียวเพ ิ%มข ึ 4น โดยใช ้ ป ี พ.ศ.

 2558 เป ็นป ีฐาน
17.82

พ ื #นท ี'ส ีเข ียวคณะท ันตแพทยศาสตร ์

ใช ้พ ื 4นท ี% ป ี 60 ในการปร ับปร ุงสวน

304

มีการจดัสวนสร้างความร่มรื;นและเพิ;มพืYนที;สีเขียว



มีการจดัสวนสร้างความร่มรื1นหรือเพิ1มพื7นที1สีเขียวเพิ1มขึ7น

1. ปลูกไมเ้ลื*อย รอบอาคารจอดรถ P1-P3

2. ปรับปรุงและเพิ;มจุดตน้ไมฟ้อกอากาศ ภายในอาคาร 

3. จดัทาํสวนแนวรั* ว ทางเขา้คณะฯ ถึงร้านกาแฟ อเมซอน

4. เพิ;มและปรับปรุง ตน้ไมฟ้อกอากาศ ภายในหอ้งนํ*า ทุกจุด

5. จดัทาํสวนแนวตั*ง ตามจุดต่างๆ ที;เหมาะสม

6. ปรับปรุงสวนชั*น 8 โดยมีเป้าหมาย ใหเ้ป็น “ปอดของทนัตฯ มหิดล”

7. จดัทาํโครงการ “เปลี;ยนขยะเป็นดิน เพื;อรักษาสิ;งแวดลอ้ม”

8. ปรับปรุงสวนหยอ่มต่างๆ ภายในคณะฯ ที;ทรุดโทรม ใหดู้สวยงาม ร่มรื;นมากขึ*น

9. ร่วมกบัหน่วยสิ;งแวดลอ้ม เพิ;มพื*นที;สีเขียว ภายในคณะฯ ไม่ตํ;ากวา่ 5 เปอร์เซ็น ต่อ 1 ปี



มีช่องทางการให้ความรู้และ/หรือให้คาํปรึกษาด้าน Green แก่ผูม้ารบับริการ

เพืGอให้เกิดความร่วมมือด้าน Green กบัหน่วยงานและนําองคค์วามรู้ไปประยกุต์

ใช้กบัตนเองและชมุชน



รปู การตรวจสขุภาพประจาํปี ��qt ของบคุลากร

มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG



ผลการตรวจส ุขภาพประจ ําป 2565  คณะท ันตแพทยศาสตร มหาว ิทยาล ัยมห ิดล   ว ันท ี่ตรวจ 7-9, 11 ม ีนาคม 2565  
สร ุปด ัชน ีมวลกาย (คา BMI) ของผ ูร ับบร ิการตรวจส ุขภาพประจ ําป 2565 จ ํานวนรวมท ั้งหมด  จ ํานวน 1,198 คน

จ ํานวนคน ค ิดเปน (%)

933 77.9938

จ ํานวนคน ค ิดเปน (%)

265 22.1

จ ํานวนคน ค ิดเปน (%) จ ํานวนคน ค ิดเปน (%) จ ํานวนคน ค ิดเปน (%) จ ํานวนคน ค ิดเปน (%)

ผ ูเขาร ับการตรวจส ุขภาพประจ ําป 2565 ท ั้งหมด 1198 - 591 49.3 607 50.7 109 9.1

ผ ูเขาร ับการตรวจด ัชน ีมวลกาย  (คา BMI) 1193 99.6 586 99.2 607 100.0 109 100.0

     คา BMI  นอยกวา 18.5 101 8.5 76 13.0 25 4.1 7 6.4

     คา BMI  ระหวาง 18.5-22.9 (ปกต ิ) 494 41.4 261 44.5 233 38.4 35 32.1

     คา BMI  ระหวาง 23-24.9 (น ้ําหน ักเก ิน) 197 16.5 85 14.5 112 18.5 27 24.8

     คา BMI  ระหวาง 25-29.9 (ม ีภาวะอวน) 272 22.8 105 17.9 167 27.5 32 29.4

     คา BMI  มากกวา 30 (อวนมาก) 129 10.8 59 10.1 70 11.5 8 7.3

ผ ูร ับการตรวจ (เพศชาย) ท ั้งหมด

ผ ูร ับการตรวจ (เพศหญ ิง) ท ั้งหมด

ระด ับชวงอาย ุ
ผ ูเขาร ับการตรวจส ุขภาพ (ท ั้งหมด) อาย ุนอยกวา 35 ป อาย ุระหวาง 35-50 ป อาย ุมากกวา 50 ป

มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG



u กิจกรรมการเต/น Zumba

u กิจกรรมออกกำลังกาย Body Combat

u บริการเคร่ืองออกกำลังกายแบบ Fitness

u การเล2นกีฬาต2าง ๆ เช2น ฟุตซอล บาสเกตบอล 
วอลเลยdบอล แบดมินตัน

มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG

กิจกรรมสXงเสริมสุขภาพบุคลากร



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG

ประชุมสมัมนาระดมความคิดเหน็จากคณบดีองคก์รวิชาชีพสุขภาพ เรื2อง “การควบคมุการบริโภค

ยาสบูในมหาวิทยาลยัไทย” ครั Gงที2 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จดัโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื2อ

สงัคมไทยปลอดบหุรี2



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG

อบรมเชิงปฏิบติัการ “Smoking Cessation Practice



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG



มีการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าทีGและมีการวิเคราะหข้์อมลูด้านสขุภาพ และจดักิจกรรม

เพืGอสร้างแรงจงูใจในการปรบัเปลีGยนพฤติกรรมสขุภาพของเจ้าหน้าทีG

การแข่งขนักีฬาผูบ้ริหาร/อาจารย ์(โยนห่วง) การแสดงเต้นแอโรบิก (จากผูช้นะการประกวด

เต้นประกอบเพลง LALISA) พิธีมอบรางวลัการเต้นแอโรบิก ปาเป้าและชกัเย่อ



ในปี q� คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลได้รบัรางวลั Green office ระดบั

ยอดเยี2ยม จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ2งแวดล้อม และปี ��q� ได้รบัรางวลัดีเด่น

สถานศึกษาปลอดภยั จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที2 � ติดต่อกนั



รางวลัสถานศึกษาปลอดภยัติดต่อกนั 

� ปี



ได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั 

ห้องปฏิบติัการ (ESPRel)



บริเวณพืGนที2บริโภคอาหาร ต้องถกูสขุลกัษณะ เช่น พืGน ผนัง อ่างล้างมือ โตะ๊หรือ

เก้าอีG  ต้องสะอาด



มีความแขง็แรง สะอาด ไม่มีแมลง มีการแยกขยะชดัเจน มีระบบดกัไขมนั มีการบาํบดันํGาเสียก่อนทิGง

สู่สาธารณะ มีความแขง็แรง สะอาด ไม่มีแมลง มีการแยกขยะชดัเจน มีระบบดกัไขมนั มีการบาํบดันํGา

เสียก่อนทิGงสู่สาธารณะ

บริเวณทีGเตรียมปรงุ ประกอบอาหาร



สะอาด เพียงพอ ไม่มีคราบสกปรก

บริเวณห้องส้วม-อ่างล้างมือ



ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณต่าง ๆ

ผ่าน



อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารปรงุสาํเรจ็พร้อมบริโภค



อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารปรงุสาํเรจ็พร้อมบริโภค



นํWาดืGมและนํWาใช้



ตรวจเชค็ความสะอาดและผา่นเกณฑม์าตรฐานที2

กาํหนด

นํWาแขง็



สขุลกัษณะของภาชนะ อปุกรณ์ และเครืGองใช้อืGนๆ



สขุลกัษณะส่วนบคุคลของผูด้แูละแลผูส้มัผสัอาหาร



การป้องกนัโควิด-XY

ฉากกนัแบบอะคริลิก
อปุกรณ์ป้องกนัส่วน

บคุคล
กระจกกั Gนเป็นฉาก



การเฝ้าระวงัทางสขุาภิบาลอาหาร

มีการตรวจการปนเปืG อนโคลิฟอรม์ แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผูส้มัผสัอาหาร ( อ.ri)



ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก

จาํนวนจดุบริการ e  จดุ e�  จดุ

ปริมาณผูใ้ช้บริการ 5 / วนั e,e��/ วนั

ปริมาณนํuา e� ลิตร / วนั 722 ลิตร / วนั

จดัให้มีบริการนํWาอปุโภค/บริโภคสะอาดทีGอาคารผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน



การเฝ้าระวงัการปนเปืW อนเชืWอโคลิฟอรม์ แบคทีเรีย  ตรวจวดัค่านํWาดืGมตามจดุบริการ  

ด้วยชดุตรวจ อXX  (] เดือน/ครั Wง)

จาํนวนจดุบริการ พบปัญหา ไม่พบปัญหา แก้ไข

20 3 17 3



การดาํเนินงานแก้ไข

ถอดอปุกรณ์ล้างทาํความสะอาด และทาํการตรวจซํGา



การเฝ้าระวงัการปนเปืW อนในนํWาประปา ด้วยชดุตรวจ อX3 และ 

การปนเปืW อนแบคทีเรีย อXX (] เดือน/ครั Wง)

จาํนวนจดุบริการ พบปัญหา ไม่พบปัญหา แก้ไข

4 0 4 0



ส่งเสริมการจาํหน่ายสินค้าทีGเป็นมิตรกบัสิGงแวดล้อม (เดือนละXครั Wง)

ความพึงพอใจ ,- %





ผลงานนวัตกรรม

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล



ผลงานนวัตกรรม

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล



มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

ผลงานนวัตกรรม



ผลงานนวัตกรรม

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา

โรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัต

แพทยศาสตร์



ผลงานนวัตกรรม

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา

โรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัต

แพทยศาสตร์



ผลงานนวัตกรรม

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา

โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร



ผลงานนวัตกรรม

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ
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ผลงานวิจัย
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คณะทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล



ผลงานวิจัย
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การเผยแพรOผลงานวิจัย งานมหกรรมคณุภาพ ทุ่งพญาไท ครั uงที0 � ประจาํปี g���

มีการสXงเสริมใหRเกิดนวัตกรรมGREEN หรืองานวิจัยดRาน GREEN เพ่ือนำไปใชRประโยชนNและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRกับเครือขXายโรงพยาบาล ชุมชนและสถานศึกษา





ความรXวมมือโครงการอลูมิเนียมขาเทียมพระราชทานรXวมกับกรมควบคุมมลพิษ

สร)างเครือขOายการพัฒนา GREEN ลงสูOชุมชน สถานศึกษา วัด โรงพยาบาลลูกขOาย 
เพื่อให)เกิดการขับเคลื่อนงาน GREEN Community และมีผลลัพธeหลังดำเนินการ



ความรXวมมือกับคณะศิลปศาสตรN มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความรXวมมือการจัดเก็บพลาสติกท่ี บริษัท โตโยตRา ประเทศไทย และคอนโดบริเวณใกลRเคียงกับบริษัทฯ
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ความรXวมมือกับบริษัท วาโกR 
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ความรXวมมือกับบริษัทน้ำตาลสุรินทรN
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ความรXวมมือจัดเก็บขวดพลาสติกกับบริษัท ปตท. จีซี จำกัด(มหาชน)
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ความรXวมมือจัดเก็บขวดพลาสติกท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรN ศูนยNรังสิต
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ความรXวมมือกับสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร การสXงกำจัดของเสียอันตราย
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การรXวมมือในการติดตั้งกลXองกับหมูXบRานท่ีศาลายา เพ่ือสXงเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะ
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ความรXวมมือกับ บริษัท ทีพีบีไอ จัดเก็บพลาสติกยืด
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อลูมิเนียมใช/ในการทำขาเทียมพระราชทาน

สร)างเครือขOายการพัฒนา GREEN ลงสูOชุมชน สถานศึกษา วัด โรงพยาบาลลูกขOาย 
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ผลิตภัณฑNจากการแปรรูปพลาสติกรีไซเคิล และกลXองนม
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ป̂ 2565

การนำไปรีไซเคิลพลาสติกเป}นน้ำมัน(เบนซิน

และดีเซล)

การนำไปรีไซเคิลพลาสติกเป}นแถบสะทRอน

แสงแกXเจRาหนRาท่ีรักษาความสะอาดของ

สำนักงานกรุงเทพมหานคร
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การรีไซเคิลกลXองนม

การนำไปรีไซเคิลกลXองนมทำเป}นแผXนหลังคา อนาคตจะนำไปใชRแปรรูปเป}นตูRบริจาค ทดแทนไมRท่ีเคยใชR
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คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ได้มี

การคาํนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั Dงแต่ปี 
พ.ศ. KLMN เป็นต้นมา ซึ<งมีองค์ประกอบของการจดัทํา 
ได้แก่



ด้านคณะกรรมการคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

ด้านคณะกรรมการคณะทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล

Øคณะกรรมการดาํเนินงานบริหารจดัการ 

Carbon Footprint

Øคณะกรรมการผูต้รวจประเมินการบริหาร

จดัการ Carbon Footprint



ด้านงบประมาณ

ด้านงบประมาณ

Øงบประมาณในการดาํเนินงาน

Øเป้าหมายในการลดการปล่อย CO2≤ ปี 
2560



สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้
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ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)
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ลดลง 13.31 % เมื2อเทียบกบัปีเป้าหมาย

ป ี พ.ศ.
ลดปร ิมาณการปลดปล ่อย

 GHGs (kgCO2)

พ.ศ. 60 - พ.ศ.61 6,451,819.52           6,425,439.24           -0.41
พ.ศ. 60 - พ.ศ.62 6,451,819.52           6,495,111.38           0.67
พ.ศ. 60 - พ.ศ.63 6,451,819.52           6,146,601.39           -4.73
พ.ศ. 60 - พ.ศ.64 6,451,819.52           5,593,336.22           -13.31

ปร ิมาณการปลดปล ่อย GHGs (kgCO2)

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก



เป็นองคก์ร Carbon Footprint

(เครืGองหมายคารบ์อนฟตุพริWนทข์ององคก์ร)

ผา่นการรบัรองการเป็นองคก์ร Carbon Footprint (เครื2องหมายคารบ์อนฟตุพริGนทข์ององคก์ร) จากการ

ประกาศผลการขึGนทะเบียนฉลากคารบ์อน ในการประชุมอนุกรรมการฯ องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือน

กระจก (องคก์รมหาชน) ครั Gงที2 q�-i/��q� เมื2อวนัที2 i� เมษายน ��q�



รางวลัผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาสิGงแวดล้อมอย่างยั Gงยืน MU Green Ranking



รางวลัผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาสิGงแวดล้อมอย่างยั Gงยืน MU Green Ranking


