
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม

นายตะวนั ลนักองพูล  วศิวกรส่ิงแวดล้อม 
กองวศิวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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มลพิษทางอากาศ

มูลฝอยและ
กากของเสยีอันตราย การจัดการน ้าเสีย

ระบบส่องสว่าง

การก้าหนดนโยบาย
การจัดการสิ่งแวดลอ้ม

น ้าอุปโภคบริโภค

การอนุรักษพ์ลงังาน

มลพิษทางเสียง



ดา้นที ่4 ส่ิงแวดล้อม
4.1 การก าหนดนโยบายและการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 10 เปอรเ์ซน็ต์

4.2 การจดัการมลูฝอย (มลูฝอยทั่วไป, มลูฝอยติดเชือ้, 

วสัดแุละกากของเสียอนัตราย)

25 เปอรเ์ซน็ต์

4.3 การจดัการน า้เสีย 25 เปอรเ์ซน็ต์

4.4 การจดัการน า้อปุโภคและบรโิภค 15 เปอรเ์ซน็ต์

4.5 การจดัการระบบสอ่งสวา่ง 5 เปอรเ์ซน็ต์

4.6 การจดัการมลพิษทางเสียง 5 เปอรเ์ซน็ต์

4.7 การควบคมุมลพิษทางอากาศ 5 เปอรเ์ซน็ต์

4.8 การลดปรมิาณของเสีย 5 เปอรเ์ซน็ต์

4.9 การจดัการดา้นพลงังาน 5 เปอรเ์ซน็ต์3
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นโยบาย

โครงสร้าง

มาตรการ การส่งเสริม

ติดตามและ
วดัผล

การด าเนินการ 
แก้ไขและ
ป้องกนั



4.1.1 มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน

5

✓ มีการก าหนดนโยบายด้าน
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น ล า ย
ลกัษณ์อกัษร 

✓ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ กั บ
บุคลากรภายในองค์กร 
และสาธารณชนภายนอก
ได้ทราบ
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4.1.2 มีการก้าหนดโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม

มีการก้าหนด
โครงสร้าง

มี ก า ร ก้ า ห น ด
ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน

มีหลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่
ลงนามโดย
ผู้บริหารปัจจุบัน



4.1.3 มีแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการตามนโยบายในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลพร้อมทั งมีการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม

7

4.1.4 การเฝา้ตดิตามและวัดผลในกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✓ พร้อมบันทึกผลการด้าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

4.1.5 มีการด้าเนินการแก้ไขและป้องกันจากกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขและการป้องกัน 
ด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการ
มูลฝอย 

กฎหมาย/
มาตรฐาน

คัดแยก

ภาชนะ
การเก็บขน

เจ้าหน้าที่
เก็บขน

การก้าจัด

การบันทึก
ข้อมูล
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4.๒.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย

✓ มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูล

ฝอย 

✓ มีเอกสารแสดงการมอบ หมาย

หน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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4.๒.2 มีคู่มือก้าหนดขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

✓ มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั นตอน

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

✓ สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ



4.๒.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติ
ตามคู่มือที่ก้าหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงานรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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4.๒.4 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิด ตามประเภทของมูลฝอย

✓ มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ 

แหล่ง ก้าเนิด 

✓ มีการจัดภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่

ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภาพ 

ข้อความ ฯลฯ
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4.2.5 มีการแยกมูลฝอยติดเชื อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
ภาชนะมีความคงทน และเหมาะสม

บรรจุขยะติดเชื้ออื่น ที่ไม่ใช่ของมีคม 
ต้องบรรจุ ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน ของ
ความจุภาชนะ แล้วมัดปากถุงด้วย
เชือก 

บรรจุขยะติดเชื้อมีคมในภาชนะ 
ต้องบรรจุ ไม่เกิน 3ใน 4 ส่วน
ของความจุภาชนะ แล้วปิดฝา
ให้แน่น
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4.2.6 มีแผนการและวิธีการเก็บขนเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

✓ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเก็บขนเคลื่อนย้ายมูลฝอยต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื อหรือ
อันตราย

✓ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

✓ ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายท่ีแน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอย ห้ามแวะหรือหยุด
พัก ณ ท่ีใด

✓ ต้องกระท้าทุกวันตามตารางเวลาท่ีก้าหนด เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็น

✓ ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส้าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีมีลักษณะตามท่ีก้าหนด

✓ ต้องกระท้าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอย

✓ กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือ
หยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยหรือกระดาษนั นในภาชนะ
ส้าหรับบรรจุมูลฝอยใบใหม่ แล้วท้าความสะอาดด้วยน ้ายาฆ่าเชื อที่บริเวณพื นนั นก่อนเช็ดถูตามปกติ

✓ ต้องท้าความสะอาดและฆ่าเชื อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั ง และห้ามน้ารถเข็น
มูลฝอยติดเชื อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
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16

16

ตัวอย่างแสดงเส้นทางการเก็บขนขยะ  ของโรงพยาบาลแม ่จัน

Nursing

23

30

2625

24

2nd Meeting Room
27

21

OPD (NCD Clinic)

1

32 2

2nd Counseling Room

19

DCC

20

COC

Emergency Building

1st Male

In Patients Department 1

4

1st OPD

2nd Dentistry/Health 
Promotion

3rd General 
Administration 

4th Meeting Room

Thai 
Traditional 
Medicine

31

5

20

6

22
2nd IPD 
Female

1st SEMI

2nd Kidney 
Artificial Room

4th OR

3rd ORT

2nd Laboratory 
Room

1st X-ray Room

1. Dispensing area (NCD)
2. CKD Clinic
3. Phlebotomy 
Room(NCD)
4. Recycling bank
5. Mortuary
6. Acupuncture Room
19. DDC
20. Physical therapy Clinic

21. Cashier(IPD)
22. Dispensing area (IPD)
23. X-ray
24. Emergency Room
25. Cashier(ER)
26. Dispensing area (ER)
27. Labor Room
31. Thai Traditional 
Medicine

=

=

=

Garbage point

The way of general 
waste
The way of infectious 
waste

1st Waste transport point
Everyday on 9.00 a.m. and 15.00 p.m.

Recycling bank

2nd Waste transport point
Everyday on 9.00 a.m. and 15.00 p.m.

In Patients Department 2
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4.1.3 มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ
➢ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ นในแต่ละวัน
➢ พื นผิวต้องเรียบและกันน ้าซึม
➢ ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน ้าฝน
➢ ต้องมีรางหรือท่อระบายน ้าเสีย (น ้าล้างพื น, น ้าล้างภาชนะบรรจุมูลฝอย, น ้าชะขยะ) เข้าสู่ระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย
➢ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากมูลฝอย
➢ พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

แต่ถ้าที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่
น้อยกว่า 10 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

➢ มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้

➢ มีป้ายแสดงบ่งบอกของสถานที่พักมูลฝอยแต่ละประเภท และค้าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจน
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร

➢ มีลานส้าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ และลานนั นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน ้าเสีย
จากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

4.2.7 มีสถานที่พักมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
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4.2.7 มีสถานที่พักมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามข้อก้าหนด
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4.๒.8 มูลฝอยติดเชื อตอ้งเก็บกกัไว้ไม่เกิน 7 วัน หากมีการเกบ็กักมูลฝอยติดเชื อ
ไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ ต้องสามารถควบคมุอุณหภูมิใหอ้ยู่
ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่้ากว่านั นได้

✓ มีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

✓ กรณีที่มีการก้าจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก้าหนดของท้องถิ่นนั น

✓ กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการก้าจัดของของ
หน่วยงานนั นให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2.9 มีการก้าจัดมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื อ, วัสดุและของเสีย
อันตราย) ที่ถูกสุขลักษณะ หรือเปน็ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
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4.๒.10 มีบัญชีรายการของวัสดแุละของเสียอันตรายที่มีในโรงพยาบาล

4.๒.๑1 มีข้อปฏิบัตแิละด้าเนินการในการจัดเก็บของเสยีอันตราย
อย่างปลอดภัย 
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การจัดการ
น ้าเสียข้อมูล 

ชนิด/ขนาด/
กระบวนการท้างาน/

แบบแปลน

สถานที่ตั ง
เหมาะสม

การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ

น ้าทิ ง

บุคลากรมี
ความรู้/ความ

เข้าใจ ควบคุมการ
ฆ่าเชื อโรคใน

น ้าทิ ง

กฎหมาย/
มาตรฐาน

การบันทึก
ข้อมูล



ระบบบ าบัดน ้าเสียในโรงพยาบาล
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AS แบบกวนสมบูรณ์ 
(Completly Mixed Activated Sludge)

23



คลองวนเวียน

24
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AS แบบ SBR



สระเติมอากาศ

26



บ่อปรับเสถียร/บ่อผึ่ง 
(Stabilization Pond)

27



ระบบเอเอสแบบถังกรองเติมอากาศ 
(Activated Sludge with Fixed–Film Packing Aeration Tank) 

28



แหล่งก ำเนิดน ้ำเสียโรงพยำบำล

29

สถำนท่ีตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยและ
ญำติใช้ห้องน ้ำ

สถำนท่ีตรวจผู้ป่วยใน น ้ำเสียจะแตกต่ำงกัน 
เช่น มีกำรปนเป้ือนน ้ำยำฆ่ำเช้ือโรคในกำรท ำ
ควำมสะอำดแผล

โรงซักผ้ำ เช่น เส้ือผ้ำ ปลอกหมอน ผ้ำคลุมเตียง ผ้ำห่ม น ้ำเสียอำจ
ปนเป้ือนเช้ือโรค น ้ำยำซกัผ้ำ และน ้ำร้อน

โรงครัวและห้องอำหำร น ้ ำเสียมี
เศษอำหำรและไขมนัปนเป้ือนมำก



แหล่งก ำเนิดน ้ำเสียโรงพยำบำล

30

ห้องผ่ำตดั ห้องคลอด และห้องเกบ็ศพ น ้ำเสียมีกำร
ปนเป้ือนของเลือด น ้ำยำฆ่ำเช้ือโรค

ห้องปฏิบัติกำร น ้ ำ เ สียมี เ ช้ือโรคท่ีตรวจ
วิเครำะห์ อำหำรเล้ียงเช้ือ และสำรเคมีฆ่ำเช้ือ
โรค

อำคำรต่ำงๆ บ้ำนพกั ภำยในโรงพยำบำล น ้ำเสียมี
ลกัษณะเหมือนกบัน ้ำเสียชุมชน เช่น ล้ำงมือ ห้องน ้ำ
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4.๓.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน ้าทิ งของสถานพยาบาลให้เกิด
ความเพียงพอ ปลอดภัย กับความสามารถของระบบบ้าบัดน ้าเสีย

4.๓.๒ มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบ้าบดัน ้าเสียที่ผ่านการอบรม 
และมีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

➢ มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด 
ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน (OD)/SBR 

➢ มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียทุกวัน แต่ไม่ต้อง 24 ชม. ในกรณีที่เป็น
ระบบชนิด ถังบ้าบัดน ้าเสียส้าเร็จรูปแบบถังกรองเติมอากาศ  (Fixed Film 
Aeration)/ระบบบ่อผึ่ง (SP)/สระเติมอากาศ (AL) /บึงประดิษฐ์
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4.๓.๓ มีคู่มือก้าหนดขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ตามชนิดของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

✓ มีคู่มือก้าหนดขั นตอนและวิธีการ

✓ ปฏิบัติงาน ตรงตามชนิดของระบบบ้าบดัน ้าเสยี
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4.๓.๔ ผู้ปฏิบัติงานทราบขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติ
ตามคู่มือที่ก้าหนด

4.๓.๕ มีผู้ควบคุมระบบบ้าบดัน ้าเสีย และได้รับการอบรมหลักสูตรใน
การควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสีย และมีการทบทวนอย่างน้อย 
2 ปี/ครั ง
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4.๓.๖ มีแผนผังแสดงกระบวนการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่
เป็นปัจจุบัน
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ผังบริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสีย (Treatment Plant Layout)
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4.๓.๗ มีอุปกรณ์เบื องต้นที่จ้าเป็นในการดูแล ควบคุม ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน (OD)/SBR
• เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
• เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
• เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน ้า (DO)
• กรวยอิมฮอฟฟ์ (imhoff cone)
ถังบ้าบัดน ้าเสียส้าเร็จรูปแบบถังกรองเติมอากาศ (Fixed 
Film Aeration) / สระเติมอากาศ
• เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
• เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
• เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน ้า (DO)
ระบบบ่อผ่ึง/บึงประดิษฐ์
• เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
• เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)

✓ ไม่หมดอายุการใช้งาน

✓ ไม่ช้ารุด 

✓ มีการสอบเทียบเครื่องมือ
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4.๓.๘ มีการจัดท้าเอกสารก้ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบ
บ้าบัดน ้าเสียทุกเครื่อง

✓ ขนาด 

✓ ชนิด 

✓ อายุการใช้งาน

✓ วิธีการใช้งาน 

✓ ประวัติการซ่อม
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4.๓.๙ มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งทุกๆ ๓ เดือน ตามมาตรฐานหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณภาพน ้าทิ งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการแก้ไข ปรับปรุง และ
ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งซ ้าหลังการปรับปรุง จนน ้าทิ งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน



มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  122 ตอนที่  125ง วันที่  29
ธันวาคม 2548

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก้าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548



มาตรฐานการควบคุมน ้าทิ งจากโรงพยาบาล

40

โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ห รื อ
ส ถ า น พ ย า บ า ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงส้าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
รวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร

ตั งแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง

• จัดเป็นอาคารประเภท ข

ตั งแต่ 30 เตียงขึ นไป
• จัดเป็นอาคารประเภท ก
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ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุดตามประเภท
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ง

ก
(ขนาด 30 เตียง ขึ นไป)

ข
(ขนาด 10 ไม่ถึง 30 เตียง )

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9

2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ≤ 20 ≤ 30

ปริมาณของแข็ง

3.  ค่าสารแขวนลอย (Suspended Soilds) มก./ล. ≤ 30 ≤ 40
4.  ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5
5.  ค่าสารที่ละลายได้ทั งหมด (Total Dissolved Solid) มก./ล. ≤ 500 ≤ 500
6. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0

7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) มก./ล. ≤ 35 ≤ 35

8. น ้ามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) มก./ล. ≤ 20 ≤ 20

9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) mpm
/100 ml ≤ 5,000 ≤ 5,000

10. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Colifrom
Bacteria)

mpm/
100 ml ≤ 1,000 ≤ 1,000



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวนันับแต่วันประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป (๔ มกราคม  ๒๕๖๒)

เร่ือง ก าหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล
(Escherichia coli) และวธีิการเกบ็ตัวอย่าง และการตรวจหาไข่
หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia  coli) ในน า้ทิง้ 
และกากตะกอนทีผ่่านระบบก าจดัส่ิงปฏิกลูแล้ว พ.ศ.  ๒๕๖๑
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ในการระบายน ้าทิ งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก้าจัดสิ่งปฏิกลูแล้ว 
น ้าทิ งและกากตะกอน ต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธแิละแบคทีเรียอโีคไล

(Escherichia  coli)  ดังนี 

ไข่หนอนพยาธิ

o น า้ทิง้           น้อยกว่า  1 ฟอง  ต่อ  ลติร 
o กากตะกอน น้อยกว่า  1 ฟอง  ต่อ  กรัม (น า้หนักแห้ง)   

แบคทีเรียอโีคไล (Escherichia coli)  

o น า้ทิง้   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ MPN (Most  Probable Number)  ต่อ ๑๐๐ มิลลลิติร  
o กากตะกอน  น้อยกว่า ๑,๐๐๐ MPN  (Most Probable Number)  ต่อกรัม (น ้าหนักแห้ง)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  แบบเอกสารก้ากับการขนสิ่งปฏิกูล   พ.ศ.  ๒๕๖๑   

เพ่ือให้ผู้… ทีม่หีน้าทีจ่ัดการส่ิงปฏิกลู สามารถด าเนินการควบคุมก ากบัการขนส่ิง

ปฏิกลูเพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิง้ส่ิงปฏิกูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ
ใน ข้อ ๑๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. ๒๕๖๑

“การขนสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบ

ก้าจัด สิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี แล้วน้าไปยังระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศ ในราช
กจิจานุเบกษา เป็นต้นไป (๔ มกราคม  ๒๕๖๒)



(3)    ภายในวนัทีห้่าของเดือนถัดไป ให้ผู้ขนส่ิงปฏิกลูและผู้ก าจัดส่ิงปฏิกูล แล้วแต่กรณี ต้องส่ง
แบบสรุปการขนส่ิงปฏิกลูหรือการก าจัดส่ิงปฏิกูลประจ าเดือน ๓  ทีแ่นบท้ายประกาศนี้
เสนอต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย  

ในการขนสิ่งปฏิกูล ผู้ขนสิ่งปฏิกูลและผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องด้าเนินการ
ควบคุมก้ากับ การขนและก้าจัดสิ่งปฏิกูล แล้วแต่กรณี 

เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ งสิ่งปฏิกูล ดังนี 

(๑) ผู้ขนส่ิงปฏิกลูจากผู้ขอรับบริการต้องจัดท าแบบบันทกึของผู้ขนส่ิงปฏิกลู ๑ ทีแ่นบท้าย 
ประกาศนี ้โดยต้นฉบับให้ผู้ขนส่ิงปฏิกลู และส าเนาให้ผู้ขอรับบริการ ผู้ก าจัดส่ิงปฏิกลูและ
เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นคนละหนึ่งฉบับ   

(2)    ผู้ก าจัดส่ิงปฏิกลูต้องจัดท าแบบบันทึกของผู้ก าจัดส่ิงปฏิกลู ๒ ทีแ่นบท้ายประกาศนี ้โดย
ต้นฉบับให้ผู้ก าจัดส่ิงปฏิกลู และส าเนาให้ผู้ขนส่ิงปฏิกลูและเจ้าพนักงานท้องถิ่นคนละหน่ึง
ฉบับ   
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  การก้าหนดประเภท ขนาด  ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน

และวิธีการระบายย ้าทิ งทีไ่ด้มาตรฐานของระบบกา้จัดสิง่ปฏกิูล พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วันประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป (๔ มกราคม  ๒๕๖๒)

ข้อ ๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  บ้านพักอาศัย  ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้ เพื่อการพาณิชย์
หรือพักอาศัยต้องจัดให้มีระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ีท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ลิตร  และ
ต้องมีระยะเวลาสูบตะกอนไม่น้อยกว่าหนึ่งครั งต่อสี่ปี เพื่อน้าไปบ้าบัดในระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูล
รวม 

ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอื่นนอกเหนือตามข้อ  ๔  และส้วมสาธารณะ  เช่น  อาคารชุด  
โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร  และห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น  ต้องจัดให้มี ระบบ
ก้าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ีท่ีมีขนาดเพียงพอกับปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีอาจเกิดขึ นในอาคารประเภทนั น ๆ  
และต้องมีระยะเวลาสูบตะกอนหนึ่งครั งต่อปี  เพื่อน้าไปก้าจัดในระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
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4.๓.๑๐ มีการตรวจสอบการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย พร้อมบันทึก
ผลการตรวจสอบประจ้าวัน
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4.๓.๑๑ มีการบันทึกและรายงานผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 80
กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง "ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติและข้อมูล การจัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท้างานของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย พ.ศ. 2555”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษจัดเก็บ สถิติ 
ข้อมูล และรายงานสรุปการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสียของตนเอง ตามมาตรา 
80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 
2535 และมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2555



การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา 80 เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหลง่ก้าเนิดมลพษิ ซึ่งมีระบบบ้าบดั
อากาศเสีย อุปกรณห์รือเครื่องมือสา้หรับควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสีย หรือ
มลพิษอื่น ระบบบา้บดัน ้าเสีย หรือระบบกา้จัดของเสยี เป็นของตนเองมีหน้าที่

1. ต้องเก็บสถิตแิละข้อมูลซึ่งแสดงผลการทา้งาน ของระบบหรืออุปกรณ ์และ

เครื่องมือตามแบบ ทส.1 ทุกวัน

2. ต้องจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบ หรืออุปกรณแ์ละเครื่องมือ

ดังกล่าวตามแบบ ทส.2 ทุกเดอืน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
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แบบรายงาน ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั ง แหล่งกา้เนดิมลพษิ 
เป็นระยะเวลา 2 ปี
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แบบรายงาน ทส.2 ต้องจัดท้ารายงานสรุปตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป



หากไม่ด้าเนินการ

• จ้าคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั งจ้า
ทั งปรับ 

หากรายงานเท็จ

• จ้าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท 
หรือทั งจ้าทั งปรับ

บทลงโทษ
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4.๓.1๒ มีแผนงานการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลา
ที่ก้าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

✓ มีแผนการดูแล ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร

และอุปกรณ์ 

✓ มีการเข้าด้าเนินการตามระยะเวลาที่

ก้าหนด
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การจัดการน ้า
อุปโภคและ

บริโภค

การตรวจสอบ
คุณภาพ

เพียงพอ/แหลง่
ส้ารอง ถูกสุขลักษณะ

การบันทึกข้อมูล
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4.๔.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน ้าอุปโภคและบริโภค

มีผู้รับผิดชอบดแูลระบบน ้าอุปโภคและ
บริโภค 

มีเอกสารแสดงการมอบหมาย
หน้าที่เป็นลายลักษณอ์ักษร
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4.๔.2 มีคู่มือก้าหนดขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

มีคู่มือก้าหนดขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ครบทุกกระบวนงาน
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4.๔.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติ
ตามคู่มือที่ก้าหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
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4.๔.4 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าอุปโภคและบริโภค ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั ง

4.๔.5 มีการตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือในน ้าประปาประจ้าวัน และตรวจหา
ค่าเชื อโรคประจ้าเดือน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ







มาตรฐานน า้ด่ืมในภาชนะ
บรรจุทีปิ่ดสนิท 

กระทรวงสาธารณสุข
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4.๔.6 มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้น ้าประจ้าวัน

✓ มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้น ้าประจ้าวันอย่างต่อเนื่อง 

✓ มีหลักฐาน/เอกสารแสดง

4.๔.7 มีแผนและการด้าเนินการระบบการดูแลรักษาถังพักน ้า
หรือถังส้ารองน ้า อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง

4.๔.8 มีการส้ารองน ้าอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอในสภาวะฉุกเฉิน 
อย่างน้อย ๓ วัน



4.๕ การจัดการระบบส่องสว่าง

64

กรณีผลการตรวจไม่ผ่านตามที่มาตรฐานก้าหนด 

มีมาตรการในการแก้ไขและปฏิบัติตามมาตรการนั น

มีการตรวจวัดแสงสว่างในพื นที่ปฏิบัติงาน/
พื นที่ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง



4.๖ การจัดการมลพิษทางเสียง
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มีการตรวจวัดเสียงในพื นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ห้อง
เครื่อง พื นที่ก่อสร้าง เป็นต้น 

มีการก้าหนดมาตรการ และวิธีการป้องกัน
การควบคุมมลพิษทางเสียง เช่น ห้องเครื่อง 
ห้องอัดอากาศ พื นที่ก่อสร้าง เป็นต้น

มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดอย่าง
เคร่งครัด



4.๗ การควบคุมมลพิษทางอากาศ
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กรณีผลการตรวจวัดไม่ผ่านมาตรฐาน หน่วยงาน
มีการด้าเนินการแก้ไขและปรับปรุง

มีการตรวจวัดคณุภาพอากาศในพื นที่
ให้บริการให้เปน็ไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง



4.8 การลดปริมาณของเสีย
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มีแผนด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด้าเนินงาน และติดตามผล 
เพื่อลดการเกิดของเสีย

4.9 การจัดการด้านพลังงาน

มีแผนและการด้าเนินงานในการส่งเสริม
และอนุรักษ์พลังงาน
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Environment

THANK YOU


