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ดวยเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหนวยงานภาครัฐ 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหนวยงาน
ภาครัฐดังกลาว ซ่ึงกำหนดเปาหมายลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอยรอยละ 20 (รวมไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิง) 

เพ่ือใหการประหยัดพลังงานบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายดังกลาว คณะกรรมการลดการใชพลังงานกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงกำหนดมาตรการการใชพลังงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด 
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ดานไฟฟา  

1.1 การจัดซ้ืออุปกรณ/เครื่องใชไฟฟา  

การจัดซ้ืออุปกรณ/เครื่องใชไฟฟา ท่ีเปนอุปกรณประหยัดพลังงาน หรือมีฉลากประสิทธิภาพเบอร 5 เชน 
กรณีเครื่องปรับอากาศใหพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 กรณีหลอดไฟใหพิจารณาจัดซ้ือ
หลอดไฟท่ีประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาซ้ือหลอดไฟประเภท LED ทดแทนหลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซนต  
เปนตน  

1.2 ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (ใชไฟฟาประมาณรอยละ 60 ของพลังงานท้ังหมดในอาคาร) 

1.2.1 วิธีการปฏิบัติเพ่ือลดการใชพลังงาน 
(1) ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

- กำหนดเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ ชวงเชา 09.00 – 11.30 น. (ยกเวนเดือนมีนาคม –  
พฤษภาคม 08.30 – 11.30 น.) ชวงบาย 13.00 – 16.00 น. 

- กรณีใชเครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (Chilled water system) ควรปดเครื่องทำน้ำเย็น 
กอนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที เนื่องจากน้ำเย็นในระบบยังมีความเย็นเพียงพอ 

- ปดเครื่องสงลมเย็น (AHU) ในชวงเวลาพักกลางวันหรือบริเวณท่ีไมมีการใชงาน กรณีท่ีใช
เครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น 

- กรณีท่ีใชเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ควรปดเบรกเกอร หรือปรับอุณหภูมิใหสูงสุด (35-36 
องศาเซลเซียส) เพ่ือไมใหคอมเพรสเซอรทำงาน 

- เปดพัดลมระบายอากาศเทาท่ีจำเปน 
(2) การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 

- ตั้งอุณหภูมิไมต่ำกวา 25 องศาเซลเซียส ในบริเวณท่ีทำงานท่ัวไปและพ้ืนท่ีสวนกลาง 
หมายเหตุ : ยกเวนอาคารท่ีมีความจำเปนตองใชเครื่องปรับอากาศ ไดแก หองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร หองเซิรฟเวอร
คอมพิวเตอร หนวยบริการทางการแพทยแผนไทย หองปฏิบัติงานของผูบริหาร อ่ืน ๆ ตามเหตุผลความจำเปน ซ่ึงตอง
ขออนุมัติจากอธิบดี 
 

1.2.2 การบำรุง ... 
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1.2.2 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (Split type) 

- ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ คอยลความเย็น และแผงระบายความรอนทุก 6 เดือน 
(2) เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ (Chilled water system หรือ Package unit) 

- กรณี Package unit ควรทำความสะอาดแผงครีบ (Fin) และแผงทอในชุดทำความเย็น 
ทุก 6 เดือน เพ่ือใหเครื่องทำความเย็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กรณีระบบ Chilled water system ควรปรับ Thermostat ของเครื่องทำน้ำเย็นใหอุณหภูมิ
สูงข้ึนจะทำใหความดันดาน Evaporator สูงข้ึน เปนผลใหประสิทธิภาพของระบบทำน้ำเย็นมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบระบายความรอนดวยอากาศ ควรบำรุงรักษาและทำความสะอาด 
แผนครีบ (Fin) และแผงทอในชุดระบายความรอนและพัดลมระบายความรอนดวยน้ำ ควรทำความสะอาดหอผึ่งน้ำ 
(Cooling tower) เพ่ือลดอุณหภูมิน้ำหลอเย็นและทำใหความดันดานคอนเดนเซอรใหต่ำลง 

- การทำความสะอาดดังกลาวขางตนอยางสม่ำเสมอทุก 6 เดือน จะทำใหระบบปรับอากาศ 
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- การทำความสะอาดเครื่องสงลมเย็น (AHU) ขจัดฝุนละอองท่ีจับกับแผงกรองอากาศและท่ีติดอยู
ตามซ่ีใบพัดทุก 6 เดือน จะทำใหพัดลมสงลมไดเต็มสมรรถนะตลอดเวลา 

- ตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนทอน้ำเย็นและทอน้ำใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ 
หมายเหตุ: กรณี ท่ีใชเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ  ซ่ึงมีบริษัทบำรุงรักษาอยูแลว ควรทำ 

ความสะอาดตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
1.2.3 การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

(1) ปองกันความรอนเขาสูอาคาร โดยปดมาน/มูลี่ ติดกันสาด เลื่อนตูมาติดผนังในดานท่ีไมตองการ
แสงสวาง 

(2) ยายสิ่งของหรือเอกสารท่ีไมจำเปนออกจากหองปรับอากาศ 
(3) เปด-ปดประตูเขา-ออกของหองท่ีมีการปรับอากาศเทาท่ีจำเปน และระมัดระวังไมใหประตู 

หองปรับอากาศเปดคางไว 
(4) หลีกเลี่ยงการติดต้ังเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนแหลงกำเนิดความรอนในหองท่ีมีการปรับอากาศ เชน 

ตูเย็น ตูแชน้ำเย็น กาตมน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถายเอกสาร เปนตน 

1.3 ระบบแสงสวาง (ใชไฟฟาประมาณรอยละ 25 ของการใชพลังงานไฟฟาท้ังหมดของอาคาร) 

1.3.1 วิธีการปฏิบัติเพ่ือลดการใชพลังงาน 
(1) ปดไฟ ในเวลาพักเท่ียงหรือเม่ือเลิกใชงาน 
(2) ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสวางมากเกินความจำเปน หรือพิจารณาใชแสงธรรมชาติ 

จากภายนอก เพ่ือลดการใชหลอดไฟ โดยการเปดมาน/มูลี่บริเวณหนาตาง หรือเปดไฟสลับดวงตามเสนทางเดินท่ีไมมี
ผูใชงานในเวลาปกติ 

(3) เลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED หรืออุปกรณท่ีไดรับ 
ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร 5 

(4) แยกสวิตซควบคุมอุปกรณแสงสวางเพ่ือใหสามารถควบคุมการใชงานอุปกรณแสงสวางได 
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจำเปนแทนการใชหนึ่งสวิตซควบคุมหลอดแสงสวางจำนวนมาก 

1.3.2 วิธี ... 
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1.3.2 วิธีบำรุงรักษา 
(1) บำรุงรักษาอุปกรณ ไฟฟาแสงสวางอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง โดยการทำความสะอาด 

ฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม เพ่ือใหอุปกรณแสงสวางมีความสะอาดและใหแสงสวาง 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสวาง ท้ังนี้ ควรทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอทุก 3-6 เดือน 

1.4 อุปกรณสำนักงาน 

1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร 
(1) ปดจอภาพในเวลาพักเท่ียง หรือขณะท่ีไมใชงานเกินกวา 15 นาที 
(2) ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 15 นาที (Standby 

mode) 
(3) ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงาน และถอดปลั๊กออกดวย 

1.4.2 เครื่องถายเอกสาร (เปนอุปกรณสำนักงานท่ีใชพลังงานสูงสุด) 
(1) กดปุมพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเม่ือใชงานเสร็จ และหากเครื่องถายเอกสาร 

มีระบบปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรต้ังเวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัดพลังงาน  
ท้ังนี้  เครื่องถายเอกสารตองใชเวลาในการอุนเครื่อง 1-2 นาที กอนจะกลับสูภาวะใชงานอีกครั้ง ซ่ึงถาต้ังเวลา 
หนวงนอยไป เม่ือจะใชเครื่องอีกจะตองเสียเวลาอุนเครื่องบอย 

(2) ถายเอกสารเฉพาะท่ีจำเปนเทานั้น 
(3) ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 
(4) ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงาน และถอดปลั๊กออกดวย 

1.5 การใชลิฟต 

1.5.1 กำหนดใหลิฟตหยุดเฉพาะชั้น เชน การหยุดเฉพาะชั้นคู หรืออาจจะสลับใหมีการหยุดเฉพาะชั้นค่ี  
เพ่ือชวยลดการใชพลังงานจากการเดินทางและหยุดลิฟตบอยครั้ง และยังชวยลดการสึกหรอ ลดการซอมบำรุง  
และยืดอายุการใชงานไดดวย 

1.5.2 ปดลิฟทบางตัวในชวงเวลาท่ีมีการใชงานนอย 
1.5.3 ตั้งเวลาใหประตูลิฟตปดเองในชวงเวลาอยางนอย 10 วินาที จะชวยลดความจำเปนในการใชพลังงาน

ไฟฟาของการขับเคลื่อนมอเตอรเปด-ปดประตู และชวยยืดอายุการใชงานของมอเตอรเปด-ปดประตูลิฟตไดดวย 
1.5.4 รณรงคใหมีการเดินข้ึน-ลงบันไดแทนการใชลิฟต 
1.5.5 แสดงรายละเอียดชั้นท่ีตั้งของหนวยงานในอาคาร พรอมเลขชั้นท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นไดงาย  

เชน หนาประตูกอนเขาลิฟต และภายในลิฟต ซ่ึงจะชวยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใชลิฟตท่ีไมจำเปน 
 
 
 
 
 
 

2. ดานน้ำมัน ... 
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2. ดานน้ำมันเช้ือเพลิง 

2.1 วิธีการปฏิบัติเพ่ือลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิง 

2.1.1 กำหนดใหพนักงานขับรถยนตขับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะท่ี พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
กำหนด ความเร็วท่ีสม่ำเสมอจะชวยประหยัดน้ำมันได 

2.1.2 จัดเสนทางเดินรถ โดยออกหนังสือเวียนเรื่องการใชรถไปตามกองตาง ๆ ในกรม เพ่ือจัดเสนทาง 
การเดินรถไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทางเดียวกันไปดวยกัน (Car pool) ดวยการจัดเจาหนาท่ีท่ีตองไปเสนทาง
เดียวกันใชรถคันเดียวกัน หากใชรถรวมกันจาก 5 คัน เหลือ 1 คัน จะประหยัดน้ำมันไดรอยละ 80 

2.1.3 กำหนดเวลาการรับ-สงเอกสารโดยรถยนตในแตละวัน โดยรวบรวมเอกสารไวจัดสงพรอมกัน  
เชน กำหนดการสงไววันละ 2 ครั้ง คือ ชวงเชา และชวงบาย 

2.1.4 การใชอุปกรณสื่อสารแทนการเดินทาง เชน การสงหนังสือระหวางหนวยงาน หากเรงดวน ก็ใชวิธี 
การสงทางโทรสาร หากเปนเอกสารสำคัญก็ใชวิธีรวบรวมเอกสารแลวสงพรอมกัน สวนหนังสือเวียนท่ีไมสำคัญก็ใชวิธี 
สง E-mail หรือสงทางไปรษณีย 

2.1.5 ไมควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเม่ือจอดรถเปนเวลานาน เพราะการติด
เครื่องยนต 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 100 ซีซี หากเปดเครื่องปรับอากาศดวยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพ่ิมอีกรอยละ 10 

2.1.6 ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนการเดินทางทุกครั้ง เพ่ือเลือกเสนทางท่ีใกลท่ีสุด หากใชเวลา 
นอยท่ีสุด การขับรถหลงทางเพียง 10 นาที จะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซีซี 

2.1.7 ไมเรงเครื่องยนตกอนออกรถ การเรงเครื่องใหมีความเร็วรอบสูง ทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน
โดยไมจำเปน 

2.1.8 ออกรถโดยวิ่งไปอยางชา ๆ แทนการอุนเครื่องยนตโดยการจอดติดเครื่องอยูกับท่ี 
2.1.9 ใชเกียรใหสัมพันธกับความเร็วรอบของเครื่องยนต และไมเลี้ยงคลัตชในขณะขับ เพราะจะทำให

สิ้นเปลืองน้ำมัน 
2.1.10 ปดเครื่องปรับอากาศกอนถึงท่ีหมาย 2-3 นาที 
2.1.11 ไมควรบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของท่ีไมจำเปนควรนำออก 
2.1.12 เลือกใชรถยนตท่ีประหยัดน้ำมัน หรือเลือกใชรถยนตใหเหมาะสมกับสภาพการเดินทาง เชน  

การเดินทางในเขตเมือง ควรเลือกใชรถท่ีมีเครื่องยนตขนาดเล็ก 
2.1.13 ใชน้ำมันท่ีมีคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนต เลือกใชน้ำมันชีวภาพกอนเปนอันดับแรก 

Gasohol, Biodiesel 
หมายเหตุ : พิจารณาความสำคัญในชวงเวลาสถานการณโรคระบาด หรือเหตุการณไมปกติ เนนการประชุม

แบบออนไลน หรือจัดสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดคาใชจายดานน้ำมันเชื้อเพลิง 

2.2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต 

2.2.1 ตรวจเช็ครถยนตตามระยะเวลาท่ีกำหนด จะชวยประหยัดน้ำมันรอยละ 5-10 
2.2.2 ปรับแตงเครื่องยนต เพ่ือการประหยัดพลังงานทุก 6 เดือน 
2.2.3 เติมลมยางใหเหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนต ตามเกณฑ 

ของผูผลิต หากลมยางออนเกินไปจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก 
2.2.4 ทำความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ำเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และเปลี่ยนใหมทุก 

20,000 กม. 
3. ดานน้ำ ... 
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3. ดานน้ำประปา  

3.1 การใชน้ำ 

3.1.1 ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบดูแลการรั่วไหลของน้ำ หากพบใหแจง  
3.1.2 ผูเก่ียวของดำเนินการ โดยทันที 
3.1.3 ไมเปดน้ำท้ิงไวขณะลางหนาหรือลางมือ 
3.1.4 ปดกอกน้ำใหสนิททุกครั้งเม่ือเลิกใชงาน 
3.1.5 ใหใชน้ำอยางประหยัด โดยไมนำสายยางตอทอประปาลางรถยนต  
3.1.6 ไมใหลางพาหนะสวนตัวในสถานท่ีราชการ 
3.1.7 ใหใชสปริงเกอรหรือฝกบัวในการรถน้ำตนไมแทนการเปดสายยางท้ิงไว 
3.1.8 ลางถวยชามภาชนะ ใหใชกระดาษเช็ดครบสกปรกออกกอน แลวลางพรอมกันในอางน้ำ จะประหยัด 

เวลา ประหยัดน้ำ และใหความสะอาดมากกวาลางจากกอก โดยตรง ซ่ึงจะสิ้นเปลืองน้ำ 
3.1.9 การใชน้ำบวนปากและแปรงฟนใหใชแกวจะประหยัดน้ำกวาการเปดกอกน้ำโดยตรง 

3.2 การบำรุงรักษาเบื้องตน 

3.2.1 เม่ือเห็นทอน้ำรั่วตองรีบแจง 
3.2.2 หม่ันตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครก 

3.3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เลือกใชอุปกรณประหยัดน้ำ หรือท่ีมีประสิทธิภาพ เชน กอกประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ หัวฉีดประหยัด
น้ำทดแทน เม่ืออุปกรณดังกลาวเกิดการชำรุดหรือหมดอายุการใชงาน 

4. ดานกระดาษ  

4.1 การใชกระดาษ 

ใชกระดาษใหคุมคา 1 หนาข้ึนไป เริ่มตนงายๆ จากการคัดแยกเอกสารท่ีใชงานไปเพียงหนาเดียว จากนั้น
ดำเนินการ ดังนี้ 

4.1.1 จัดตั้งจุดเก็บกระดาษใชแลวหนาเดียว ในพ้ืนท่ีสวนกลาง 
4.1.2 ประชาสัมพันธใหทุกคนในหนวยงานรับทราบถึงบริเวณหรือสถานท่ีท่ีใชสำหรับการ รวบรวมกระดาษ

ใชแลวหนาเดียว 
4.1.3 รณรงคใหคนในหนวยงานนำกระดาษท่ีไดจากการรวบรวมไปใชกระดาษหนาสอง 
4.1.4 Reused  

(1) เปนกระดาษโนต/สมุดโนต แทนการใชโพสอิท 
(2) บันทึกขอความท่ีไมเปนทางการ หรือบันทึกขอความท่ีทำเพ่ือติดตอภายในสำนัก/กอง/กลุม  

ใหพิจารณานำกระดาษท่ีใชงานไปเพียงหนาเดียวมาใช 
4.1.5 ใชระบบการประชุมแบบ QR Code แทนการถาย/พิมพ เอกสารประกอบการประชุม หรือใชเอกสาร

เทาท่ีจำเปน 
 

4.2 การปรับปรุง ... 
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4.2 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

4.2.1 การพิมพ (Print) เอกสารท่ีสำหรับการตรวจสอบ ใหใชกระดาษท่ีใชงานไปเพียงหนาเดียวมาใช 
แทนกระดาษดี และลดความละเอียดของหมึกลง 

4.2.2 การแจงเวียนหนังสือ 
(1) ใชกระดาษ Reused (กรณีแจงเวียนในหนวยงาน) 
(2) ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

4.2.3 ใชกระดาษหนาเดียวในการรางหนังสือ 
4.2.4 หลีกเลี่ยงการใชกระดาษปะหนาโทรสาร  
4.2.5 ซองเอกสาร สามารถนำกลับมาใชงานไดอีก โดยใหใชกระดาษท่ีคัดแยกไวหนาเดียว นำมาปดหนาซอง

ถึงผูรับใหมไดอีก 
4.2.6 คัดแยกประเภทของกระดาษท่ีใชงานและคัดแยกประเภทกระดาษขยะทุกครั้งกอนท้ิง 
 
 

 คณะกรรมการลดการใชพลังงานกรมการแพทยแผนไทย
 และการแพทยทางเลือก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤษภาคม 2565 


