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พระราชบัญญัติ  

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  

• สปาต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 

• มาตรา ๒๖ มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการ

ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแต่ละประเภท ให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



พระราชบัญญัติ  

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาต มีหน้าที่  

 (๔) รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการให้

 เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต 

 (๗) ควบคุมดูแลมิให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อให้เกิดความ

 เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

มาตรา ๒๙ ผู้ด าเนินการ มีหน้าที่  

 (๒) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้

 ต่าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย 



เหตุร าคาญ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• “เหตุร าคาญ” คือ เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง  หรือผูท้ี่ประสบเหตุนั้นๆ   

• ลักษณะทีก่ าหนดว่าเป็นเหตุร าคาญ  ได้แก่ 

       ๑.  สถานท่ีที่มีการสะสมสิง่สกปรก  หมักหมม  เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น 

       ๒.  การเลี้ยงสัตว์จ านวนมาก  จนเป็นเหตุให้เสื่อม 

       ๓.  อาคารที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ไม่มกีารควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น 

       ๔.  การกระท าอื่นใด ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 

 



พระราชบัญญัติ  

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๐ เมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้รับอนุญาตฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติ

ตามหน้าทีท่ีไ่ด้บัญญตัไิว้ในมาตรา ๒๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) 

กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้พนักงานเจา้หน้าที่มี

อ านาจสั่งใหผู้้รับอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

หากผู้รับอนุญาตไม่ด าเนนิการแก้ไขภายในระยะเวลาที่พนกังานเจ้าหน้าที่ก าหนด

ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้อนุญาตเพ่ือพิจารณา ในการนี้ ให้

ผู้อนญุาตมอี านาจสั่งพักใชใ้บอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ได้จนกว่าจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อผู้รับอนุญาตได้ด าเนินการแก้ไขให้

ถูกต้องแล้ว ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถกูส่ังพักใช้

ใบอนุญาต  



พระราชบัญญัติ  

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๑ เมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ด าเนนิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

หน้าทีท่ีไ่ด้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนนิการปฏิบัติตามหน้าที่

ของตนให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หากผู้ด าเนนิการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่พนกังานเจ้าหน้าที่ก าหนด

ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา ในการนี้ ใหผู้้

อนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเปน็ผู้ด าเนนิการในสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพได้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกตอ้ง เมื่อผู้ด าเนนิการได้ปฏิบัติให้ถูกตอ้งแล้ว ให้ผู้

อนุญาตสั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

ผู้ด าเนินการซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกส่ังพักใช้

ใบอนุญาต 



พระราชบัญญัติ  

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๒ อธิบดมีีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ผู้รับอนญุาตขาดคณุสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) 

(๔) หรือ (๖) 

(๒) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าทีท่ี่บัญญตัไิว้ในมาตรา ๒๘ (๙) (๑๐) 

(๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) 

(๓) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝนืค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๐ 

(๔) ผู้ด าเนินการขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๑ ก. (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ ข. (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) 

(๕) ผู้ด าเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามหน้าทีท่ีบ่ัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

(๖) ผู้ด าเนินการฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ 



กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

หมวด ๑ มาตรฐานด้านสถานที ่

ข้อ ๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อ

สุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๕)  พื้นที่บริเวณที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพยีงพอ

 และไมม่ีกลิ่นอับทึบ 

 (๖)  มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียที่เหมาะสม 

 (๗) มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล 

ข้อ ๒ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องจัดให้มีห้องอาบน้ า  

ห้องส้วม อ่างล้างมอื ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูก

สุขลกัษณะ ปลอดภัยและเพียงพอ และต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิง 



กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

หมวด ๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

ข้อ ๔ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อ

สุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย 

ดังต่อไปนี ้

 (๓) มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ

 หลังจากการใช้งานและให้บริการ ก่อนมีการน ากลับมาใช้ให้บริการครั้งต่อไป 

 ทั้งนี้ กรณทีี่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคต้องน าอุปกรณ์และเครื่องมือไป

 ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าและควบคุมเชื้อได้ทุกครั้งหลังจากการ

 ใช้งานและให้บริการ 

 (๕)  มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากมูลฝอยที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ

 และมีวิธีการควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค 



กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

หมวด ๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

ข้อ ๖ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องด าเนินการตาม

หลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

 (๒) ต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้ าที่ใช้ส าหรับการให้บริการให้มีคุณสมบัติ

 ทางเคมีทีม่คีวามปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 

 
 



• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• พระราชบัญญ ติโรงงานอุตสหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การ

ป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผัง

เมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 

ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนด 

(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสง

สว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า 

การบ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 



กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข้อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบบ าบดั

น้ าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ าเสียจากอาคารให้

เป็นน้ าทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ก่อนที่จะ

ระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ า 

• อาคารประเภท ก – อาคาร พื้นที่รวม เกิน ๕๕,๐๐๐ ตร.เมตร 

• อาคารประเภท ข – อาคาร พื้นที่รวม >๑๐,๐๐๐ – ๕๕,๐๐๐ ตร.เมตร 

• อาคารประเภท ค – อาคาร พื้นที่รวม >๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ตร.เมตร 

• อาคารประเภท ง – อาคาร พื้นที่รวม ไมเ่กิน ๕,๐๐๐ ตร.เมตร 



กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข้อ ๔ น้ าทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้งได้ต้องมีคณุภาพน้ า

ทิ้งตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง ดังต่อไปนี้ 



กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข้อ ๗ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภท ง ตามที่ก าหนดในข้อ ๓ และอาคารพัก

อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแภว ตกึแภว บ้านแถว หรือบ้านแฝด ให้แสดงแบบระบบบ าบัด

น้ าเสีย โดยจะตอ้งประกอบด้วย 

 (๑) บ่อเกรอะ ซึ่งต้องมีลกัษณะที่มิดชิดน้ าซมึผ่านไม่ได้ เพื่อใช้เป็นที่แยกกากที่ปนอยู่

กับน้ าเสียทิง้ไว้ให้ตกตะกอน และ 

 (๒) บ่อซึม ซึ่งต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่รองรับน้ าเสียที่ผ่านบ่อเกรอะแล้วและ

ให้น้ าเสียนัน้ผ่านอิฐหรือหินหรือสิ่งอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นน้ าที้ง 

 บ่อเกระและบ่อซึมตามวรรคหนึ่งต้องมีขนาดได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้ของผู้ที่

อยู่อาศัยในอาคารนั้น 

 ในกรณีทีจ่ะไม่ใช้วิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจใช้วิธีอ่ืนในการปรับปรุง

น้ าเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ตามที่ก าหนดไว้ส าหรบัอาคารประเภท ง ในขอ้ ๔ ก็ได้                    



พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ข้อ ๓  ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๑ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ 

(๑) อาคารประเภท ก. – อาคาร ที่มีพ้ืนที่รวม ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตร.เมตร ขึ้นไป 

(๒) อาคารประเภท ข. – อาคาร ท่ีมีพื้นที่รวม ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถงึ ๕๕,๐๐๐ ตร.เมตร 

(๓) อาคารประเภท ค. – อาคาร ท่ีมีพื้นที่รวม ๕,๐๐๐ แตไ่ม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตร.เมตร 

(๔) อาคารประเภท ง. – หอพัก ตลาด ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ไม่รวมอาคารทั้วไป 

(๕) อาคารประเภท จ. – ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ท่ีมีพื้นที่รวม ตร.เมตร 

 



พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภทต่าง ๆ 

 ประเภทอาคาร ก ช ค ง จ 

pH 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 

BOD (mg/l) 20 30 40 50 200 

สารแขวนลอย (SS) (mg/l) 30 40 50 50 60 

Sulfide (mg/l) 1 1 3 4 - 

สารละลายได้ทัง้หมด (TDS) (mg/l) 500 500 500 500 - 

ตะกอนหนัก (mg/l) 0.5 0.5 0.5 0.5 - 

น้ ามันและไขมัน (FOG)  (mg/l) 20 20 20 20 100 

TKN (mg/l) 35 35 40 40 - 



การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

๏ ผู้บริหารก าหนดและประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

๏ จัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 

System) 

๏ จัดท าแผนจัดการส่ิงแวดล้อม - วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์  

๏ จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี – ก าหนดกิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 

๏ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

๏ ประเมินผลสัมฤทธิข์องแผนจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงแผนให้

มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 



การจัดการน้ าเสีย 

๏ ใช้หลัก 3Rs เช่นเดียวกับการจัดการขยะ/ของเสีย 

• Reduce  

- ลดปริมาณการเกิดน้ าเสีย เช่น ใช้หัวก๊อกประหยัด

น้ า (หัวก๊อกฟู่) สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า เป็นต้น 

- ลดความสกปรกของน้ าเสีย เช่น ใช้ถังดักไขมัน 

แยกเศษอาหารออกจากน้ าเสีย 

• Reuse - ใช้น้ าท่ีใช้แล้วส าหรับรดน้ าต้นไม ้

• Recycle - ใช้น้ าที่ผ่านการบ าบัดเบื้องต้นแล้วส าหรับ

สุขภัณฑ์ในห้องน้ า 

๏ ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิด Onsite 

Wastewater Treatment System 



ระบบรวบรวม

และระบบบ าบดั

น้ าเสียรวม  

บ่อรวบรวม/ 

พักน้ าเสีย 

น้ าเสีย 

จากส้วม 

น้ าเสียจาก 

การใช้น้ า 

บ้านเรือน/            

อาคาร 

ท่อระบายน้ า

สาธารณะ 

ซึมลงดิน/

พื้นที่ว่าง

เปล่า 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ขนาดเล็กส าหรับ

บ้านเรือน 

ถังดักไขมัน 

น้ าเสีย 

จากครัว 

ถังเกรอะ 

การจัดการน้ าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิด (Onsite Wastewater Treatment System) 

การจัดการน้ าเสีย 

น ากลับมา

ใช้ประโบชน์ 



การจัดการน้ าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิด (Onsite Wastewater Treatment System) 

การจัดการน้ าเสีย 



การจัดการและระบบแยกของเสีย/ขยะอย่างง่ายที่สุด 

 

 

เก็บขนโดยเอกชน 
เก็บขนโดยท้องถ่ิน 

สถานีขนถ่าย 

การก าจัดขยะอย่างถูกต้อง 

หมักปุ๋ย 
เผาในเตาเผา 

ฝังกลบแบบสุขาภิบาล 

การก าจัดของเสียอันตรายที่ถูกต้อง 

ท าลายโดยความร้อน/เผาในเตาเผา  
ฝังกลบแบบปลอดภัย 

 การจัดการแบบผสมผสาน 

การก าจัดที่ไม่ถูกต้อง 

กองทิ้ง/เผาในที่โล่ง 
ลักลอบทิ้งในส่ิงแวดล้อม 
คัดแยก/รีไซเคลิไม่ได้มาตรฐาน 

มูลฝอย 

ติดเชื้อ 
สถานบริการ 

สาธารณสุข 

ใช
้ป
ร
ะ
โย
ช
น
 ์

ป
ร
ะ
เภ
ท
 

แ
ห
ล
ง่
ก
 าเ
น
ิด
 

ก
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บ
 าบ
ัด
แ
ล
ะ
ก
 าจ
ัด
 ก
าร
เก
บ็
ข
น
 

ของเสียอันตราย 

ของเสียอัน 

ตรายชุมชน 
บ้าน/ส านักงาน 

กากอุตฯที่ไม/่ 

ที่เป็นอันตราย 
โรงงาน/ส านักงาน 

ของเสียไม่อันตราย 

ขยะทั่วไป 
บ้าน/ส านักงาน/ 

สถานประกอบการ 

ขยะอินทรีย์ 
บ้าน/ส านักงาน/ 
สถานประกอบการ 

ของเสีย 
บรรจุภัณฑ์ 
บ้าน/ส านักงาน/ 
สถานประกอบการ 

Formal Sector 
การแลกเปลี่ยนของเสีย 
ระบบมัดจ า/คืนซาก 
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ 

Informal Sector 
ร้านรับซื้อของเก่า 

ซาเล้ง 
คนเก็บขยะขาย 



การจัดการและระบบแยกของเสีย/ขยะอย่างง่ายที่สุด 



การจัดการกากของเสีย/ขยะ 

ลดของเสยีโดยหลัก 

3Rs และส่งเสริมการใช้ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

http://www.fotosearch.com/BDX124/bxp27892/


การใช้สินค้าและบรกิารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• สินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่

ตลอดวัฎจักรชีวิต (Life Cycle) ตั้งแต่การ

ผลิตจนหมดอายุการใช้งาน ก่อให้เกิด

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย 

• บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ บริการ

ที่มีกระบวนการในการใหบ้ริการและใช้วัสดุ

และผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อย 
 



สินค้า/บรกิาร 

เกณฑ์ข้อก าหนด ฉลากเขียว 

 

ใบไม้เขียว 

1. สินค้า   

2. บริการโรงแรม   

3. บริการอ่ืนๆ     
- บริการเช่า 

เครื่องถ่าย 

เอกสาร 
 
- บริการท าความ 
สะอาด      

 
  
 

 

 

การใช้สินค้าและบรกิารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



ตัวอย่างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มี

จ าหน่ายและให้บริการที่สามารถเลือกใช้ได้ 

1. ตลับหมึกเครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

เครื่องโทรสาร 

2. กระดาษคอมพิวเตอร์แลt

กระดาษสีท าปก 

3. แฟ้มเอกสาร  

4. ซองบรรจภุัณฑ ์

5. กล่องใส่เอกสาร 

6. ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 

7. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

8. สีทาอาคาร  

9. เครื่องถ่ายเอกสาร 

10. เครื่องเรือนเหล็ก   

11. กระดาษช าระ 

12. ปากกาไวต์บอร์ด 

13. ถ่านไฟฉาย 

14. เครื่องพิมพ์ 

15. น้ ามันเชื้อเพลิง 

 

16. คอมพิวเตอร์ 

17. เครื่องปรับอากาศ 

18. ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย 

19. สมุด 

20. บริ ก าร เ ช่ า เ ครื่ อ งถ่ า ย

เอกสาร 

21. บริการท าความสะอาด 

22. บริการโรงแรม 

23. บริการงานพิมพ ์

www.pcd.go.th 



หลักการด าเนินงานด้าน 3Rs  

(Reduce, Reuse, Recycle)  

Recycling-oriented Society 

Resources 

Consumption Wastes 



หลักการด าเนินงานด้าน 3Rs  

(Reduce, Reuse, Recycle)  

Discard 

Production 
(Manufacturing, distribution, etc.) 

Input of 
Natural 

Resources 

Final Disposal  

Treatment 
(Recycling, incineration, etc.) 

Step 3(b) : Thermal and Biological 
Recycling to recover energy from items 

that cannot be recycled but from which 

energy can be recovered 

Step2: Reuse  

Use items repeatedly  
Consumption, Use 

Step 3(a): Recycling  

Recycle items which cannot be 

reused 

Step1: Reduce  
Reduce generation of 

waste and by products 

Step 4: Proper Disposal 
Properly dispose of items that are not 

recyclable 

Source :Concept of the 3Rs based on  a Sound Material-cycle  Society, Ministry of Environment ,Japan 



หลักการด าเนินงานด้าน 3Rs  

(Reduce, Reuse, Recycle)  

ขั้นตอนที่ 1: ลดการเกิดของเสีย จาก
การผลิตและบริโภค 
(Reduce) 

   ผลพลอยได้  

(วัสดุรีไซเคิล พลังงานความร้อน ก๊าซชีวภาพ) 

ขั้นตอนที่ 3: แปรรูปใช้ใหม่ของเสีย ซาก
ผลิตภัณฑ์และขยะมูลฝอย 

(Recycle) 

การผลิต/
จ าหน่าย 

  บ าบัด/ก าจัด     การบริโภค 
วัตถุดิบ/ 

พลังงาน 

เกิดเป็น 

ของเสีย 

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ซ้ าของเสีย/ซากผลิตภัณฑ์ (Reuse) 



การแปลงนโยบาย 3Rs ไปสู่การปฏิบัต ิ

• การลดปริมาณเกิดขยะ/ของเสีย เช่น 

- การลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยใช้ผ้า
และกระดาษแทน 
- ใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่

สามารถใช้ซ้ าได ้

• การแยกขยะ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดย

การใช้ซ้ าหรือน าไปแปรรูปใช้ใหม่ หรือ

ก าจัดให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ 
 



ถังแยกขยะประเภทต่าง ๆ 



ถังแยกขยะประเภทต่าง ๆ 

ขยะ 
รีไซเคิล 



สรุป การจัดการขยะ/ของเสียสปา 

 วัสดุรีไซเคิล 
จ าหน่าย 

มาตรการลดการเกิด 

ชยะ/ของเสยี 

การคัดแยกขยะ 

ขยะอินทรีย์ 

หมักท าปุ๋ย/หมักท าก๊าซ/ 

จ าหน่าย 

วัสดุเหลือใช้อื่น ๆ 
ส่งก าจัด 



• โรคลีเจียนเนลโลสิส (Legionellosis) เป็นโรคติดตอ่ที่เกิดจาก

เชื้อแบคทีเรียชื่อ Legionella pneumophila ลักษณะโรคมี 2 

แบบ คือ ชนิดรุนแรงเรียกโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ 

(Legionnaires' disease) และชนิดไม่รุนแรงเรียกโรคไข้ปอน

เตียก (Pontiac fever)  

• เชื้อ Legionlla พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ าทีม่ีอุณหภูมิ 32-45 oซ 

สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือนในสิ่งแวดล้อมที่มี

ความชื้นสูง และแบ่งตัวในทีท่ี่มีสาหร่ายและอินทรีย์วัตถุ   

การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบอ่าง ระบบแอร์ ฝักบัว 



• ติดต่อโดยการสูดหายใจเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ใน

ละอองฝอยของน้ า เช่น น้ าจากหอผึ่งเย็นความร้อน 

(Cooling towers) ของระบบปรับอากาศ ฝักบัว

อาบน้ า อ่างน้ าวน เครื่องมือช่วยหายใจ น้ าพุ

ส าหรับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ การแพร่เชื้อ

จากคนไปสู่คนยังไมม่ีปรากฎ  

การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบแอร์ อ่างน้ าวน ฝักบัวอาบน้ า 



การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบแอร์ อ่างน้ าวน ฝักบัวอาบน้ า 

• มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (flu-like illness) เริ่มด้วย 

ปวดศรีษะ ปวดกล้าม เนื้อ ตามด้วยมีไข้สูง (39-40 
oซ) หนาวสั่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน อาจมี

อุจจาระร่วง ไอแห้งๆ ในกรณีท่ีเป็นไข้ปอนเตียก

มักจะหายภายใน 2-5 วัน แม้จะไม่ได้รับการรักษา 

ส่วนโรคลีเจียนแนร์มักจะมีปอดอักเสบและลามไปที่

ปอดทั้งสองข้าง ท าให้การหายใจล้มเหลว มีอัตรา

ตายสูง  



• มาตรการป้องกัน ใชม้าตรการดูแลความสะอาดของแหล่งน้ าต่าง ๆ 

ภายในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้  

 

การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบแอร์ อ่างน้ าวน ฝักบัวอาบน้ า 

– กรณีใช้น้ าจากแหล่งอืน่ เช่น น้ าบาดาล ควรเก็บน้ าส ารองไว้ในบ่อพัก 

และเติมคลอรีน โดยรกัษาระดับคลอรีนตกคา้งไม่ให้น้อยกว่า 0.2 ppm 

 1. ระบบประปา  

– กรณีใช้น้ าประปา ควรมีการตรวจสอบ

ปริมาณคลอรีนตกค้างของน้ าในบ่อพักทุกวัน 

ถ้าพบว่ามีน้อยกว่า 0.2 ppm ให้รบีแจ้งการ

ประปาเพื่อเติมคลอรีน หรือมีการเติมคลอรีน

เอง ให้มีคลอรีนตกค้างไม่น้อยกวา่ 0.2 ppm  



 2. ระบบน้ าร้อนรวม  

– ต้องผลิตน้ าให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 oซ 

ตลอดเวลา และส่งน้ าออกไปให้มี

อุณหภูมิสูงกว่า 50 oซ ในทุกที่ที่น้ าร้อน

ไปถึง และพยายามไมใ่ห้มที่อน้ ารอ้นที่

ไม่มีการไหลเวียน (Dead space) ในกรณี

ที่เกิดการระบาดควรปรับอุณหภูมิของ

น้ าที่ผลิตให้สูงกว่าปกติ  

การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบแอร์ อ่างน้ าวน ฝักบัวอาบน้ า 



 3. ระบบปรับอากาศและระบายความร้อน 

– ควรท าความสะอาด 1-2 ครั้งต่อเดือน ไม่ใหม้ีตะไคร่เกาะ 

การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบแอร์ อ่างน้ าวน ฝักบัวอาบน้ า 

– เครื่องปรับอากาศในห้องนวด กรณีมี Fan coil unit 

ต้องท าความสะอาดถาดรองน้ าที่หยดจากท่อ

คอยล์เย็น ทุก 1-2 สัปดาห์ ไมใ่ห้มีตะไคร่เกาะ หรือ

ใส่สาร biocides ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน 

– ท าลายเชื้อโดยใส่คลอรนีให้มีความเข้มข้น 10 ppm 

เข้าท่อที่ไปหอผึ่งเย็นให้ทั่วถึงทั้งระบบไม่น้อยกว่า 3-6 

ชั่วโมง หลังจากนั้นรักษาระดับคลอรีนให้มีความ

เข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.2 ppm  



 4. อุปกรณห์้องน้ าในห้องนวด  

– ควรถอดหัวก๊อกน้ าและฝักบัว ออกมาแช่น้ ารอ้น 

65 oซ นาน 5 นาที หรือแช่สารละลายคลอรีนที่

มีความเข้มข้น 10 ppm นาน 5 นาที   

– อุปกรณ์ที่ถอดไม่ได้ให้ฉีดด้วยน้ าร้อน 65 oซ 

นาน 5 นาที  

5. การเฝ้าระวัง  

– สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เคยมีผู้ป่วยโรค

ลีเจียนแนร์ ควรเฝ้าระวังเชื้อ Legionella spp. ใน

ระบบน้ าเป็นระยะๆ 

การดูแลป้องกันการติดเชื้อในสปา 

ระบบแอร์ อ่างน้ าวน ฝักบัวอาบน้ า 



• ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น 

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5  หลอดประหยัด

ไฟ เช่น หลอดผอม หลอดไฟ LED 

• ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ ากว่า 

๒๕ oซ  

• ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ แสงสว่างจากธรรมชาติ 

• เปิดไฟเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้งาน 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน 



• ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้และมีไว้จ าหน่ายในสภานประกอบ

การเพื่อสุขภาพต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด 

• มีหนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผู้ผลิต 

• ผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง

เหมาะสมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ  

• มีฉลากผลิตภัณฑ์ก ากับถูกต้องตามที่ อย. ก าหนด  มี

การระบุรายละเอียดแหล่งผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ 

ที่ชัดเจนทุกรายการ  

 

ผลิตภัณฑ์สปากับสิ่งแวดล้อม 



• มีการจัดเก็บผลติภัณฑ์อย่างเป็น

ระเบียบ ไว้ในที่สะอาด มดิชิด เป็น

สัดส่วน มอีุณหภมูิทีเ่หมาะสมกับการ

รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละ

รายการ 

• มีหลักประกันคุณภาพปลอดภัย 

• มีการท าประกันให้ผู้รับบริการกรณีเกิด

ปัญหาจากการใชผ้ลิตภัณฑ ์

 

ผลิตภัณฑ์สปากับสิ่งแวดล้อม 



ขอบคุณ

ครับ 



มีค าถาม

ไม๊ครับ 


