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คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

 
 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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เครื่องปรับอากาศ  

 
 

 
 
1. ก าหนดเวลาเปดิ - ปิด เครื่องปรบัอากาศในวันเวลา
ราชการ 
 1.1 ภาคเช้า เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. 
 1.2 ภาคบ่าย เปิดตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.  
2. วันหยุดราชการไม่อนุญาตให้เปิดเครื่องปรับอากาศ 
3. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 25 
องศาเซลเซียส 
4. การใช้ห้องประชุม ควรเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา
ประชุม ประมาณครึ่งชั่วโมง 
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1. ในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เปิดเครื่องปรับอากาศ 
  1.1 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. 
  1.2 ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.  
 2. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ยกเว้นอาคารที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ เครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 
  2.1 ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2 ห้องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ 
  2.3 หน่วยบริการทางการแพทย์แผนไทย  
  2.4 ห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
  2.5 อื่น ๆ ตามเหตุผลความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุมัติจาก
อธิบดี  
           

                        

 
 1 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ท าความเย็น 
อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง  
 2 ท าความสะอาดแผงระบายความรอ้นทุก 6 เดือน 

3 หมัน่ท าความสะอาดไส้กรอง/แผน่กรอง ... 
 4 ล้างอัดฉีด (ลา้งใหญ่) ... 
 5 เช็คระดับน้ ายาแอร์ ...  
 6 สังเกตเสียงดังผดิปกติ ... 
 7 เลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนในห้องแอร์ ... 
 8 เช็คหน้าต่าง ประตู ว่าปิดสนิทดแีลว้ ... 
 9 เลือกแอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง ... 
 10 แสงแดดต้องไม่ส่องเข้าห้องโดยตรง 
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 -  กรณีระบบ Package Unit ควรท าความสะอาดแผงครีม (Fin) 
และ 
    แผงท่อในชุดท าความเย็นทุก 6 เดือน 
 -  กรณีระบบ Chilled Water System ควรปรับตัว Thermostat 
ของเครื่องท า น้ าเย็นให้อุณหภูมิสูงขึ้น จะท าให้ความดันด้านอีแวปปอเร
เตอร์สูงขึ้น 
 

  

การใชพ้ัดลมระบายอากาศ 
1. ห้ามเปิดพัดลมระบายอากาศขณะที่มีการใช้

เครื่องปรับอากาศ 

2. ตั้งใหพ้ัดลมดูดอากาศท างานเป็นระยะเวลา 15 นาที ทุกๆ 

1 ชั่วโมง หรือมอบหมายผู้รับผดิชอบดูแลการเปิด - ปิด พัด

ลมระบายอากาศ 

การบ ารุงรักษาเบือ้งต้น 

1. หมัน่ท าความสะอาดใบพัดและตะแกรงอย่าให้มีฝุน่

เกาะ และควรตั้งความเร็วของพัดลมให้พอเหมาะ ไม่

เร็วหรือช้าเกินไป จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีและเป็น

การประหยัดไฟอีกด้วย 

2. ควรเลือกตดิตั้งขนาดพัดลมระบายอากาศให้เหมาะสมกับ

เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขอนามัย หากติดตั้งขนาดใหญ่เกนิไปจะท าให้

สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าได ้
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การใชไ้ฟฟ้าส่องสว่าง 
1. ห้องท างาน ห้องน้ า ปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน หรือกรณีไม่อยู่ใน
การปฏิบัติงาน 
2. พืน้ที่ส่วนกลางและทางเดิน 
   2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคมุก ากับการใช้ไฟฟ้าสอ่งสว่าง
ตามความจ าเปน็ 
   2.2 การเปดิ - ปดิ ไฟฟ้าเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดทีจ่ าเป็น และไม่ก่อให้เกดิอันตราย
แก่บคุคลและทรัพย์สินของ ทางราชการ 

 
    การบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม  าเสมอและ
ต่อเนื อง 
                   โดยการท าความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และ
แผ่นสะท้อนแสงในโคมเพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการท างานและความ
สว่าง ทั้งนี้ ควรท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอทุก 3 - 6 เดือน 
 

การปรับปรุงเปลี ยนแปลง 
แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง 
เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
แสงสว่างอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความจ าเป็น แทนการให้หนึ่งสวิทซ์ควบคุม
หลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
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เครื องคอมพิวเตอร์ 
การใช้เครื องคอมพิวเตอร ์
1. ตรวจ แก้ไข เอกสารบนจอภาพแทนการ
พิมพ์เอกสารจากเครื่อง เพื่อลดการใช้
พลังงานและการสิน้เปลืองวัสด ุ
2. ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์หลังเลิกใช้งาน
และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง 
จอคอมพิวเตอร ์

1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 10 
นาที หรือตั้งโปรแกรมให้ปดิหนา้จออตัโนมตัิหาก
ไม่ไดใ้ช้งานเกิน 10 นาที (Standby mode)  
2. ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการท างานของ
เครื่องพมิพ์ เพื่อใชเ้ครื่องพมิพ์ร่วมกัน 

 
  
 การบ ารุงรักษาเบือ้งต้น 
 1. ท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยา่ง
สม่ าเสมอ 
  2. การท าความสะอาดภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
และเครื่องพิมพ์ใหใ้ช้ ผ้าสะอาดชบุน้ าหรือน้ ายาท าความ                      
สะอาดเช็ดถ ู
   3. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขณะที่
ก าลังเปิดเครื่องอยู่ 
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  เครื องถ่ายเอกสาร  
  การใช้เครื องถ่ายเอกสาร 

1.กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งาน
เสร็จ 
2. ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 
3. ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนถ่ายเอกสาร 
4. ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊ก
ออก 

การบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
1. ใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
2. อย่าใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ชนิดอื่น 
3. ตรวจดูวัสดุที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารให้ปริมาณ
เพียงพอ 

4. ในการถ่ายเอกสาร หากกระดาษเข้าไปติดในเครื่อง ให้สังเกตการ
ท างานของลูกยางว่าหมุนไปในทิศทางใด ดึงกระดาษที่ติดไว้ออกตาม
ลักษณะการหันของลูกยางนั้น 
5. ระมัดระวังอย่าให้เครื่องถ่ายเอกสารถูกน้ า และอย่าใหฝุ้่นเข้าเครื่อง 
6. หากเครื่องช ารดุ อย่าท าการซ่อมแซมด้วยตนเอง ให้เรียกช่าง หรือ
ผู้ช านาญการมาท าการซ่อม 
7.หากมีข้อสงสัยในการใช้เครื่อง ให้สอบถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญ การใช้
เครื่อง 
      การปรับปรุงเปลี ยนแปลง 
เลือกซื้อหรือเช่าเครื องถ่ายเอกสารที มีระบบการถ่ายได้ 2 หน้า 
(ถ่ายได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 
 เลือกซื้อหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบประหยัด
พลังงานหรือเครื่องถ่ายเอกสาร Energy Star จะประหยัดพลังงาน
ในขณะรอท างาน 
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   ลิฟท์ 
 
 การใช้ลิฟท์ 

 1. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เมื่อมีการขึ้น - ลง เพียงชั้นเดียว 

 2. ก่อนเปิดปิดลิฟท์ให้สังเกตผู้ร่วมทางผู้อื่น 
 3. มีการเปิด-ปิด ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 4. ไม่ควรกดเรียกลิฟท์มากกว่า 1 ตัว 

 

กรณีลิฟท์ติดค้างระหว่างชั้น 
1. ได้รับสัญญาณลิฟท์เกิดขัดข้อง หรือติดค้างจาก 
     ห้องลิฟท์ กล้องวงจรปิด หรือจากตู้ แสดงผล 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องไปยังที่จุดควบคุมการท างาน 
      ของลิฟท์ท่ีห้องเครื่องลิฟท์ หรือท่ีก าหนดไว้ 
3. ไขกุญแจเปิดฝาครอบชุดควบคุมการท างานของลิฟท์ 
4. ปลด หรือตัดวงจรสวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า 
5. ไขกุญแจเปิดประตูปล่องลิฟต์เพื่อดูชั้นลิฟท์ติดค้าง 

  

การปรับปรุงเปลี ยนแปลง 
 ควรตั้งโปรแกรมให้ลิฟท์หยุดเฉพาะชั้นคี่หรือชั้นคู่  
เนื่องจากลิฟท์ใช้ไฟฟ้ามากในขณะออกตัว 
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เครื องใช้ไฟฟ้าอื นๆ 

  
1. ปิดและถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ส านักงานเมื่อเลิกใช้ เช่น 
พัดลม เครื่องส ารองไฟ เป็นต้น 

2. การติดตั้งตู้เย็นห่างจากฝาผนัง 15 เซนติเมตร หรือ
ตามที่ผลิตภัณฑ์ก าหนด 

3. ปิดตู้เย็นให้สนิท และท าความสะอาดภายในตู้เย็น แผ่น
ระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่ าเสมอ ให้แต่ละหน่วยงาน
ดูแล ควบคุม ก ากับ 

4. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็น ไม่เสื่อมสภาพ เพราะ
จะท าให้ความเย็นรั่วออกมา ให้แต่ละหน่วยงานดูแล 
ควบคุม ก ากับ 

5. การใช้กระติกน้ าร้อนและเครื่องท าน้ าเย็น ให้แต่ละ
หน่วยงานควบคุมก ากับ และจ ากัดการใช้ตามความจ าเปน็ 
โดยค านึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นส าคัญ 

6. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และประหยัด
พลังงาน 
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มาตรการลดการใช้พลงังาน… 

 
 

      
 

 
 
 
 

 
 
    น้ ามนัเชื้อเพลงิ 
 

การใชร้ถยนตร์าชการ (ส านัก/กอง/กลุ่ม) 
 1. การขอใช้รถยนต์ราชการให้ผู้ขอใช้ด าเนินการขออนุญาต
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบบริหารเส้นทางในทาง
เดียวกัน 
 2. จัดท าทะเบียนคุมใช้รถยนต์และท าสถิติการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงรถยนต์/คัน/เดือน 

3. จัดระเบียบการใช้รถยนต์ราชการในการจัดส่งเอกสาร เพื่อ
ลดระยะเวลาการเดินทางและลดการใช้รถในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

3.1 ก าหนดส่งเอกสารวันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้า และ
ช่วงบ่ายของวนั 
3.2 การตดิต่อราชการหรือส่งหนังสือราชการ ควรใช้
โทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง E-mail แทนการเดินทาง
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คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

ด้วยตัวเอง หรือหากมีการเดินทางควรมีการนัดหมายวนั/เวลาให้
ชัดเจนแนน่อน เพือ่หลีกเลี่ยงความสญูเปล่าในการเดนิทาง  
และยังช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้อีกด้วย เช่น 

  3.2.1 การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนใหส้่ง 
                   โทรสาร 

  3.2.2 การส่งเอกสารส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใหใ้ช้วิธีวบรวม 
                          เอกสารและส่งพร้อมกัน 
 4. ขับรถในความเร็วที่กฎหมายก าหนด หากขับรถด้วยความเร็ว  
90 กม./ชม. แทน  การขับรถด้วยความเร็ว 110 กม./ชม. จะประหยัด
น้ ามนัได ้25% คิดเป็นเงิน   800 บาท ต่อเดือน ต่อคนั 
 

 
 
 
 
 
 
 

พนกังานขับรถยนต์ราชการ  
 1. ศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนการเดินทางทุกครั้ง  
เพื่อประหยัดเวลาและประหยัดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 2. ตรวจเช็ครถยนต์ ลมยาง รวมทั้งสภาพรถยนต์โดยทั่วไป 
ก่อนการ เดินทางทุกครั้ง 
 3. เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง และไส้
กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอตามรอบการซ่อมบ ารุง 
 4. ขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินความเร็วตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ และใช้เกียร์สัมพันธ์กับความเร็วของรถยนต์ ป้องกันอุปกรณ์
ของรถยนต์เสียก่อนก าหนด 
 5. ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ าเป็นที่มีน้ าหนักเกิน 10 กิโลกรัมไว้
ท้ายรถ  
 6. ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดหรือคอย และดับเครื่องยนต์ทุก
ครั้งเมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน 
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คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
                  
 
 
      
 
 
   การใชน้้ า 

1. ให้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบดแูลการรั่วไหลของน้ า หากพบ
ให้แจ้ง  
ผู้เกี่ยวข้องด าเนนิการ โดยทันท ี

2. ไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ขณะล้างหน้าหรือลา้งมือ 
3. ปิดก๊อกน้ าให้สนทิทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
4. ให้ใช้น้ าอย่างประหยัด โดยไม่น าสายยางต่อท่อประปา
ล้างรถยนต ์
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คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

 
   
  5. ไมใ่ห้ลา้งพาหนะส่วนตัวในสถานที่ราชการ 

6. ให้ใช้สปริงเกอร์หรือฝักบัวในการรถน้ าต้นไมแ้ทนการ
เปิดสายยางทิ้งไว ้
7. ล้างถ้วยชามภาชนะ ให้ใช้กระดาษเช็ดครบสกปรกออก
ก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ า จะประหยัดเวลา 
ประหยัดน้ า และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อก 
โดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ า 
8. การใช้น้ าบ้วนปากและแปรงฟันใหใ้ช้แก้วจะประหยัด
น้ ากว่าการเปิดก๊อกน้ าโดยตรง 

 
การบ ารุงรักษาเบือ้งต้น  

1. เมื่อเหน็ท่อน้ ารัว่ต้องรีบแจ้ง 
2. หมัน่ตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครก 
 

การปรับปรุงเปลี ยนแปลง 
เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า หรือที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
ก๊อกประหยัดน้ า ชักโครกประหยัดน้ า หัวฉีดประหยัดน้ า
ทดแทน เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเกิดการช ารุดหรือหมดอายุ
การใช้งาน 
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คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

 
 

มาตรการลดการใช้กระดาษ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  การใช้กระดาษ 

ใช้กระดาษให้คุ้มค่า 1 หน้าขึน้ไป 

เริ่มตน้งา่ยๆ จากการ...คัดแยกเอกสารที่ใช้งานไปเพียงหนา้เดียว จากนัน้
ด าเนินการ ดังนี ้
1. จัดตั้งจุดเก็บกระดาษใชแ้ล้วหน้าเดียว ในพื้นที่
ส่วนกลาง 
2. ประชาสมัพนัธ์ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบถึง
บริเวณหรือสถานที่ท่ีใช้ส าหรบัการ รวบรวมกระดาษ
ใช้แล้วหน้าเดียว 
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คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 

3. รณรงค์ใหค้นในหน่วยงานน ากระดาษที่ได้จากการรวบรวมไปใช้
กระดาษหนา้สอง 

 
4. Reused  
    4.1 เป็นกระดาษโน๊ต/สมุดโน๊ต แทนการใช้โพสอิท 
     4.2 บันทึกข้อความที่ไม่เป็นทางการ หรือบันทึก
ข้อความที่ท าเพื่อตดิต่อภายในส านัก/กอง/กลุม่ ให้
พิจารณาน ากระดาษที่ใช้งานไปเพียงหน้าเดียวมาใช้ 

5. ใช้ระบบการประชุมแบบ QR Code แทนการถ่าย/
พิมพ ์เอกสารประกอบการประชุม หรือใช้เอกสารเท่าที่
จ าเปน็ 

 

การปรับปรุงและเปลี ยนแปลง 
1. การพมิพ ์(Print) เอกสารที่ส าหรับการตรวจสอบ ใหใ้ช้
กระดาษท่ีใช้งานไปเพียงหน้าเดียวมาใช้แทนกระดาษดี 
และลดความละเอยีดของหมึกลง 
2. การแจ้งเวียนหนังสือ 
2.1 ใช้กระดาษ Reused (กรณีแจ้งเวียนในหน่วยงาน) 
2.2 ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ใช้กระดาษหน้าเดียวในการร่างหนงัสือ 
4. หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร  
5. ซองเอกสาร สามารถน ากลับมาใชง้านได้อีก โดยให้ใช้
กระดาษที่คัดแยกไว้หน้าเดียว น ามาปดิหน้าซองถึงผู้รบั
ใหม่ได้อีก 

6. คัดแยกประเภทของกระดาษทีใ่ช้งานและคัดแยกประเภท
กระดาษขยะ  ทุกครั้งก่อนทิ้ง 

 
 


