สถานบริการการสาธารณสุข
กับการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหนังสือ

สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ISBN :

978-616-11-4279-7

จัดท�ำโดย

ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์  ต�ำบลตลาดขวัญ  อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 02 590 4400, 02 590 4391
โทรสาร 02 590 4255

พิมพ์ครั้งที่ 1

พฤษภาคม  2563  

จ�ำนวนพิมพ์

1,500  เล่ม

พิมพ์ที่

บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ�ำกัด

ค�ำน�ำ
การเปลี่ย นแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาส�ำคัญของโลก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ วิกฤติการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากธรรมชาติ
และการกระท� ำ ของมนุ ษ ย์ นอกจากนี้ ส าเหตุ ส� ำ คั ญ ของการเกิ ด ภาวะโลกร้ อ นจากกิ จ กรรม
ของมนุษย์นั้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง
อุ ต สาหกรรม การเกษตรกรรม รวมไปถึ ง สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารทางสุ ข ภาพ
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บทน�ำ
ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) นั้นเป็นปัญหา
ส�ำคัญของโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้ม
ที่ จ ะรุ น แรงขึ้ น ในอนาคต โดยปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศคื อ
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) มีการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ว่าอุณหภูมิของโลก
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 ถึง 10 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 1.4 ถึง 5.6 องศาเซลเซียส)
(NASA, 2019a) ซึ่งในอีก 100 ปีข้างหน้า  สาเหตุส�ำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั้นเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้
เชื้อเพลิง อุตสาหกรรม รวมถึงการเกษตรกรรม นอกจากนี้แล้วสถานบริการสาธารณสุขซึ่งให้
บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี
รายงานว่าสถานบริการสาธารณสุขนั้นจะมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 3 - 8
ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก (WHO, 2019)

1. ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน (Global warming) นั้นคือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่โลก
ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ แต่ไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้อย่างปกติ จึงท�ำให้อุณหภูมิ
ในโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ส่งผล
ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effects) โดยก๊าซเรือนกระจกนั้นเกิดมาจาก
ทั้งธรรมชาติและจากการท�ำกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกิจกรรมของมนุษย์นั้น
ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้พบว่า  ตั้งแต่ยุคก่อนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุให้อณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ บนโลกเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 1 องศาเซลเซียส
(1.8 องศาฟาเรนไฮต์) หรือ 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ย
ที่พื้นผิวโลกเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยใน ปี ค.ศ. 1951 ถึง 1980 (พ.ศ. 2494 ถึง 2523) นั้น
แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ย
ในปี ค.ศ. 1951 ถึง 1980 (NASA, 2019b)

1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนั้นมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
โดยปรากฏการณ์เรือนกระจกคือ ปรากฏการณ์ที่เมื่อโลกได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์แล้วบางส่วน
จะสะท้อนกลับออกนอกโลก แต่บางส่วนจะถูกดูดซับไว้โดยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)
และแผ่รังสีกลับมาให้แก่โลกอีกครั้ง ดังภาพที่ 2 ซึ่งการดูดซับความร้อนของก๊าซเรือนกระจก
ตามธรรมชาตินี้จะรักษาอุณหภูมิที่ประมาณ 33 องศาเซลเซียสท�ำให้สิ่งมีชีวิต ด�ำรงชีวิตอยู่ได้

ภาพที่ 2   ปรากฏการณ์เรือนกระจก (USEPA, 2019)
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แต่ปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มปริมาณขึ้นมากจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล (ถ่ า นหิ น น�้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ ) การเกษตรกรรม
และการถางพื้นที่เพื่อท�ำเกษตรกรรม โดยก๊าซเรือนกระจกที่พบในบรรยากาศ เช่น ไอน�้ำ (H2O)  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซโอโซน (O3)
และกลุ ่ ม ก๊ า ซฟลู อ อริ เ นต (Fluorinated gas) ซึ่ ง เกิ ด จากการสั ง เคราะห์ ข องมนุ ษ ย์
โดยก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญมีรายละเอียด ดังนี้
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO 2 ) เป็ น ก๊ า ซที่ มี อ ยู ่ ต ามธรรมชาติ แ ละเกิ ด จาก
การหายใจของพื ช และสั ต ว์ นอกจากนี้ แ ล้ ว กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ท� ำ ให้ เ กิ ด การปลดปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูบ่ รรยากาศมากขึน้ เช่น การเผาไหม้เชือ้ เพลิง (ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
และน�้ำมัน) การก�ำจัดของเสีย การตัดต้นไม้ รวมถึงการท�ำอุตสาหกรรม (เช่น การผลิตซีเมนต์)
ซึ่ ง สามารถก� ำ จั ด ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ อ อกจากบรรยากาศได้ จ ากการดู ด ซั บ ของต้ น ไม้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรคาร์บอน
ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซมีเทนจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศในระหว่างกระบวนการผลิต
และขนส่ ง ถ่ า นหิ น ก๊ า ซธรรมชาติ และน�้ ำ มั น นอกจากนี้ ก ๊ า ซมี เ ทนยั ง ถู ก ปล่ อ ยจากการ
ท�ำปศุสัตว์และการท�ำการเกษตร รวมถึงการย่อยสลายสารอินทรีย์ในกระบวนการฝังกลบมูลฝอย
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นก๊าซในธรรมชาติโดยมีแหล่งก�ำเนิดจากแบคทีเรีย
ต่ า ง ๆ ก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ จ ะถู ก ปล่ อ ยออกสู ่ บ รรยากาศในระหว่ า งการท� ำ การเกษตร
และอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้อเพลิงและมูลฝอย รวมถึงในระหว่างการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วย
กลุ ่ ม ก๊ า ซฟลู อ อริ เ นต (Fluorinated gas) ไฮโดรฟลู อ อโรคาร์ บ อน (HFCs)
เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)
รวมถึงสารซีเอฟซี (CFCs) เป็นก๊าซที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมาก ก๊าซกลุ่มนี้
เกิดจากภาคอุตสาหกรรมโดยถูกใช้เป็นสารท�ำความเย็น แม้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซกลุ่มนี้
ออกสู ่ บ รรยากาศจะมี น ้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ ก๊ า ซอื่ น ๆ แต่ มี ศั ก ยภาพในการก่ อ ให้ เ กิ ด
ภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงพันเท่า  นอกจากนี้แล้วสารซีเอฟซียังเป็นก๊าซ
ที่ท�ำลายชั้นโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere) ด้วย
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โดยก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศมากที่สุดคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(ร้อยละ 76) รองลงมาคือก๊าซมีเทน (ร้อยละ 16) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ร้อยละ 6) และ
กลุ ่ ม ก๊ า ซฟลู อ อริ เ นต (ร้ อ ยละ 2) และพบว่ า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า และความร้ อ น
เป็นภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด (ร้อยละ 25) รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม
ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ (ร้อยละ 24) อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ร้อยละ 21) การขนส่ง
(ร้อยละ 14) พลังงานอื่น ๆ (ร้อยละ 10)  และอาคาร (ร้อยละ 6) (IPCC, 2014)

1.2 ศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
ก๊ า ซเรื อ นกระจกแต่ ล ะชนิ ด จะมี ค วามสามารถในการก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น
ที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นของโมเลกุ ล แต่ ล ะประเภท
โดยศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญเป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญ
ก๊าซเรือนกระจก

อายุในชั้นบรรยากาศ
สูตรเคมี
(ปี)

คาร์บอนไดออกไซด์

CO2

มีเทน
ไนตรัสออกไซด์
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

CH4
N2O
SF6

ศักยภาพในการเกิด
ภาวะโลกร้อน
(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)

ไม่มีค่า single
lifetime
12.4
121
3,200

ที่มา :  Myhre, G., et al. (2013).
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1
28
265
23,500

2. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนสามารถสรุปได้ดังนี้
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและสภาพอากาศรุนแรง
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนคือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิรอบโลก
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส (1.8 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้แล้ว
ภาวะโลกร้อนยัง เป็น สาเหตุข องสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น อากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน
อากาศหนาวกว่าปกติในช่ว งฤดูห นาว รวมถึงก่อให้เกิดพายุเฮอร์ริเคนที่มีความรุนแรงขึ้น
โดยสาเหตุที่พายุมีความรุนแรงขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก นอกจากนี้แล้ว
นักวิทยาศาสตร์ยังคาดการณ์เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง เช่น คลื่น-ความร้อน ความแห้งแล้ง
พายุหิมะ พายุฝน เป็นต้น ว่าจะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นด้วย

•

•

		
การละลายของน�้ำแข็งขั้วโลก
ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุของการละลายของน�้ำแข็งขั้วโลก โดยมีหลักฐาน
พบว่าพื้นที่บริเวณอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียมีปริมาณหิมะปกคลุมลดลง และยังพบว่า
ชั้นดินเยือกแข็ง (Permafrost) ของโลกลดลงประมาณร้อยละ 10

• การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเลและน�้ำทะเลเป็นกรด

เมื่อน�้ำแข็งขั้วโลกละลายจะท�ำให้น�้ำทะเลมีระดับสูงขึ้น พบว่าระดับน�้ำทะเล
ของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 8 นิ้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1880 (พ.ศ.2423) ซึ่งเป็นปีที่เริ่มบันทึกข้อมูล
และคาดการณ์ว่าระดับน�้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1 ถึง 4 ฟุตภายในปี ค.ศ.2100
(พ.ศ.2643) นอกจากนี้น�้ำทะเลยังสามารถดูดซับ CO2 ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น�้ำทะเลเป็นกรด
เนื่องจากกรดคาร์บอนิกที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์และน�้ำ

•

		
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ภาวะโลกร้อนอาจจะมีประโยชน์กับบางท้องถิ่น เช่น ลดจ�ำนวนการตายจาก
ภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อากาศอบอุ่น และเพิ่มผลผลิตในบางพื้นที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบสุ ข ภาพที่ เ ป็ น ผลมาจากภาวะโลกร้ อ นมี ม ากกว่ า ประโยชน์ ม าก เนื่ อ งจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศนี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบกั บ สั ง คมและปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ ก� ำ หนดสุขภาพ เช่น อากาศสะอาด น�้ำดื่มที่ปลอดภัย อาหารที่เพียงพอและที่อยู่อาศัย
ทีป่ ลอดภัย เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบคือ (1) การเพิ่มขึ้นของโรคติดเชื้อ เช่น โรคมาลาเรีย
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เนื่องจาก การเพิ่มจ�ำนวนประชากรยุงจากภาวะโลกร้อน เป็นต้น (2) ผลกระทบจากคลื่น
ความร้อน ซึ่งจะกระทบกับประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ โดยส่วนมากที่พบ
มักจะเป็นโรคลมแดด (Heatstroke) (3) ผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง เกิดจาก
ภาวะโลกร้ อ นท� ำ ให้ ก ารท� ำ การเกษตรไม่ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ตามที่ ค วร ซึ่ ง ผลกระทบที่ ต ามมาคื อ
อาหารไม่ เ พี ย งพอ ต่ อ จ� ำ นวนประชากร ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย และ (4) การเกิ ด โรค
เกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจและโรคหืดหอบ เกิดขึน้ เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะในเขตร้อน
จะท�ำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายท�ำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย
ให้ เ ย็ น ลง จากความร้ อ นคลื่ น ความร้ อ นจะท� ำ ให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของโอโซนในบรรยากาศ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะท�ำลายเนื้อเยื่อปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคหอบหืด รวมถึงก่อให้เกิด
โรคปอดด้วย

3. สถานบริการการสาธารณสุขและภาวะโลกร้อน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขจะเป็นสถาบันหลักในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามสถานบริการสาธารณสุขเองก็ยังเป็นผู้ปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก
พบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคสาธารณสุขนั้น คิดเป็นร้อยละ 3 – 8 ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลก และ Healthcare Without Harm (2019) ยังรายงานเพิ่มเติมว่า
การให้บริการทางการแพทย์นั้นปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 4.4 ของการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโลกหรื อ มี ป ริ ม าณการปลดปล่ อ ยประมาณ 2 พั น ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง 514 แห่ง ส�ำหรับประเทศทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานบริการ
การสาธารณสุขมากที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  รองลงมาคือจีน และประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมคิดเป็นร้อยละ 56 ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคสาธารณสุขของโลก โดยในแต่ละประเทศจะมีสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีแ่ ตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น ในประเทศอเมริกามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์ร้อยละ 8 ในขณะที่ประเทศอังกฤษมีการปลดปล่อย
ที่ร้อยละ 3 เป็นต้น (WHO, 2019)
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จากการศึกษาของ Healthcare Without Harm (2019) ยังพบว่าแหล่งก�ำเนิด
ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของสถานบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การใช้ พ ลั ง งาน การขนส่ ง และการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
การก�ำจัด ส�ำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) นั้นคิดเป็นร้อยละ 17
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคสาธารณสุขโลก ซึ่งเกิดจากใช้ยานพาหนะ ส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) คิดเป็นร้อยละ 12 โดยเกิดจากการซื้อพลังงาน
เช่น ไฟฟ้า  ไอน�้ำ ความเย็น และความร้อน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)
นั้นมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกจากภาคสาธารณสุข
ทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการผลิต การขนส่ง และการก�ำจัดสินค้าและบริการ เช่น ยาและสารเคมี
อื่น ๆ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น และกิจกรรม
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที่ สุ ด คื อ การผลิ ต และการแจกจ่ า ยไฟฟ้ า
ก๊าซ ความร้อนหรือความเย็น คิดเป็นร้อยละ 40 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข นั้ น นอกจากจะต้ อ งเป็ น สถานที่ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อ นและหาวิ ธี ก ารป้ อ งกั น ผลกระทบดั ง กล่ า วแล้ ว สถานบริ ก าร
การสาธารณสุขยังต้องมีมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการ
ทางการแพทย์ ด ้ ว ย โดยสถานพยาบาลต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ในการเป็ น สถานพยาบาล
ที่มีมาตรการด้านความยืดหยุ่นและเป็นสถานพยาบาลที่ปลดปล่อยคาร์บอนต�่ำ นอกจากนี้แล้ว
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ยั ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว ในภาคส่ ว นอื่ น ๆ
เพื่ อ ลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกอั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารมี สุ ข ภาพดี ข องประชากร ดั ง นั้ น
สิ่ ง ที่ ส ถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ควรขั บ เคลื่ อ นไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถท�ำได้ดังนี้

•

		
การด�ำเนินมาตรการให้สถานบริการการสาธารณสุขเป็นระบบการให้บริการ
สุขภาพที่ปลดปล่อยคาร์บอนต�่ำ โดยหามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ตนเอง
		
การปรับตัวให้สถานบริการการสาธารณสุขมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ เพื่ อ ลดผลกระทบที่ เ กิ ด จากสภาพอากาศรุ น แรง หรื อ ภาวะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นโรงพยาบาลที่ดีควบคู่ไปกับ
การที่ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี

•
•

ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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4. เครื่องมือทางกฎหมายระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน
4.1 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
จากการที่ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ
ปั ญ หาโลกร้ อ นนั้ น องค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) จึ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ในการ
ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา  โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme: UNEP) ร่ ว มกั บ องค์ ก ารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโลก (World
Meteorological Organization: WMO) ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลด้ า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)
ขึ้ น ในปี ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ข้อสรุปในปี ค.ศ.1990
(พ.ศ.2533) ว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศจริ ง ดั ง นั้ น ในวั น ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) จึ ง ได้ มี ก ารลงนาม
รับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ เพื่อเป็นก้าวแรกในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อมาได้เปิด
ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับดังกล่าวในการประชุม
สุดยอดโลก (Earth Summit) โดยปัจจุบันมีประเทศที่ลงนามแล้วประมาณ 197 ประเทศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change, 2019) ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่
ในกลุ่ม Non-Annex I หรือกลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนา  โดยมีพันธกรณีที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตาม ดังนี้

•

		
การจัดท�ำรายงานแห่งชาติ (National Communication) โดยต้องจัดท�ำ
บัญชีรายการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการที่ใช้
ต้องสามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ เพื่อเสนอต่อประเทศภาคีสมาชิก
นอกจากพั น ธกรณี ที่ ป ระเทศไทยได้ ป ฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาแล้ ว ประเทศไทยยั ง มี
การด�ำเนินการอื่นๆ ดังนี้
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•

		
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Adaptation) การด�ำเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism, CDM) ภายใต้ พิ ธี ส ารเกี ย วโต การด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทางด้ า นวิ ช าการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
การประชุมสมัชชาภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP)
สมัยที่ 3 ปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้มีมติเห็นชอบพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (Legal Binding)
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ การก�ำหนดพันธะกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยก�ำหนดเป็นตัวเลข
เป้าหมายในภาพรวมและเป้าหมายรายประเทศส�ำหรับกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 พันธกรณี คือ

•

		
พันธกรณีที่ 1 (First Commitment Period) คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
(ประเทศในภาคผนวก 1) มีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ร้อยละ 5 ซึ่งต้องด�ำเนินการให้แล้ว
เสร็จในระหว่างปี ค.ศ.2008 ถึง ค.ศ.2012 (พ.ศ.2551 ถึง 2555) โดยมาตรา  3 ได้ก�ำหนด
พันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคีในภาคผนวกที่ 1 และมาตรา 18
ของพิธีสารได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนและกลไกในการตัดสินและลงโทษในกรณีที่ประเทศภาคี
ไม่ ด� ำ เนิ น การตามพั น ธกรณี ที่ ก� ำ หนดไว้ นอกจากนี้ แ ล้ ว มาตรา  3 ยั ง ก� ำ หนดชนิ ด ของ
ก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ภายใต้พิธีสารฯ 6 ชนิด คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) และ
ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)

•

		
พั น ธกรณี ที่ 2 (Second Commitment Period) ก� ำ หนดเป้ า หมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศกลุ่มภาคผนวกที่ 1 เป็นร้อยละ 18 จากระดับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ภายในช่วงปี ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2020
(พ.ศ.2556 ถึง 2563) และเพิ่มเติมก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์
(NF3)
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ 1 จึงยังไม่มีพันธกรณี
ในรูปแบบของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง 2 พันธกรณี

4.3 ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
ถึ ง แม้ ว ่ า พิ ธี ส ารเกี ย วโตจะมี ก ารตั้ ง เป้ า หมายในการลดปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดบางประการที่ท�ำให้ไม่สามารถแก้ปัญหา  ได้อย่าง
เต็มที่ จึงได้มีการเจรจาข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ โดยมุ่งเน้นให้มีข้อตกลงใหม่เพิ่มเติม
จากพิธีสารเกียวโตที่มีผลผูกพันครอบคลุมประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลก
โดยที่ ป ระชุ ม COP สมั ย ที่ 21 ให้ ก ารรั บ รองความตกลงปารี ส (Paris Agreement)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ (UNFCCC, 2020)

•

		
ควบคุ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกให้ ต�่ ำ กว่ า  2 องศาเซลเซี ย ส
เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และการมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม
		
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและการส่ ง เสริ ม การสร้ า งภู มิ ต ้ า นทานและความสามารถ
ในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาประเทศ
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ  โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร
		
ท�ำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่น�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำและการพัฒนาให้มีภูมิต้านทานและความสามารถ
ในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•
•

ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ได้ให้สตั ยาบันความตกลงปารีส เมือ่ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559
โดยประเทศไทยได้ ตั้ ง เป้ า ไว้ ว ่ า จะลดก๊ า ซเรื อ นกระจกร้ อ ยละ 20 ถึ ง ร้ อ ยละ 25 ภายใน
ปี พ.ศ.2573
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5. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
5.1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (Carbon Footprint) คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวมทั้งก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น ที่ปล่อยออกมา
ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร และองค์ ก ร ซึ่ ง เป็ น การวั ด ผลกระทบเชิ ง ปริ ม าณ
จากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดคือ ศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อน
(Global Warming Potential; GWP) และแสดงผลในเชิงปริมาณ คือ กิโลกรัม (kg CO2
equivalent) หรือ ตัน (tons CO2 equivalent)

5.2 ประเภทของคาร์บอนฟุตพริ้นท์
คาร์บอนฟุตพรินท์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) คือ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยโดยใช้หลักการประเมิน
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ซึ่งประเมินตั้งแต่การได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน ตลอดจนการก�ำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการ
ใช้งาน โดยค�ำนวณออกมาในรูปของน�้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 eq.)
2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organizations) คือ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เช่น โรงพยาบาล โรงงาน โรงเรียน เป็นต้น ที่ปล่อย
ออกมาจากกิจกรรมทั้งทางตรง เช่น การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งขององค์กร
การผลิตไฟฟ้าขององค์กร กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียขององค์กรเป็นต้น และกิจกรรมทางอ้อม
เช่ น การซื้ อ ไฟฟ้ า  การส่ ง ของเสี ย ออกไปก� ำ จั ด ยั ง หน่ ว ยงานภายนอก การซื้ อ น�้ ำ ประปา 
เป็นต้น โดยน�ำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดทั้งทางตรงและทางอ้อมมารวมกัน และแสดงผล
ในรูปน�้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 eq.) (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก, 2020)
นอกจากนี้แล้วยังมีการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมนุษย์ ซึ่งประเมินจากกิจกรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การเดินทาง การใช้ชีวิตที่บ้านและที่ท�ำงาน รวมถึงการรับประทานอาหาร
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้ก็มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น
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5.3 ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
การประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร หรื อ โรงพยาบาล และสถานบริ ก าร
การสาธารณสุขนั้น จะต้องระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์
กับการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ตามที่ระบุไว้ใน Greenhouse Gases Protocol
(GHG Protocol) ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตที่ 1 (Scope 1) Direct Emission เป็นการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงขององค์กร ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร
เช่น การผลิตไฟฟ้า  ความร้อน และไอน�้ำขององค์กร การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม
ภายในองค์ ก ร การเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิ ง จากกิ จ กรรมการขนส่ ง ของยานพาหนะที่ อ งค์ ก ร
เป็นเจ้าของ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ก๊าซมีเทนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและหลุมฝังกลบ เป็นต้น
ขอบเขตที่ 2 (Scope 2) Indirect Emission เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า  ความร้อน หรือ
ไอน�้ำที่ถูกน�ำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้ภายในองค์กร
ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) Indirect Emission เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ ใ นประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เช่ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ซื้ อ มาผลิ ต
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการก�ำจัดของเสียขององค์กรที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานอื่น
การเดินทางของพนักงานเพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยขอบเขตการด�ำเนินงาน
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Health Care Without Harm, 2019)

5.4 การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
การค� ำ นวณ Carbon Footprint ของสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข สามารถ
ค�ำนวณได้จากสูตร

CO2 emission = Activity data x Emission Factor
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โดยที่ CO2 Emission หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข เช่น การเดินทาง การก�ำจัดของเสีย การใช้สารเคมี
การใช้ทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศในปีนั้น ๆ Activity data
หมายถึง ปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น ปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ปริมาณการใช้น�้ำประปา  ปริมาณการใช้สารเคมี ฯลฯ และ Emission Factor หมายถึง
สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า  การระบายก๊าซเรือนกระจก
ของสถานบริการการสาธารณสุขนั้น เกิดขึ้นได้จากหลากหลายกิจกรรมรวมกัน

ค�ำนวณได้อย่างไร
ตัวอย่างที่ 1

ในเดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาล ก. มีปริมาณขยะทั่วไป 2,000 กิโลกรัม
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ทางโรงพยาบาลได้น�ำไปก�ำจัดเองด้วยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จากวิธีการดังกล่าว ท่านสามารถค�ำนวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดังกล่าวได้จากผลคูณระหว่างปริมาณ
ขยะทั่วไป (Activity data) กับ สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการฝังกลบ
(Emission factor)  ดังนี้
Activity data

= 2,000 kg

Emission factor

= 0.8421 kgCO2e/kg

CO2 emission

= 1,684.2 kgCO2e

ดังนั้น ในเดือน มกราคม โรงพยาบาล ก. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
จากการก� ำ จั ด ขยะทั่ ว ไป 2,000 กิ โ ลกรั ม โดยวิ ธี ก ารฝั ง กลบ เท่ า กั บ 1,684.2 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ตัวอย่างที่ 2

ในเดือน ธันวาคม 2562 โรงพยาบาล ข. มีปริมาณขยะทั่วไป 2,000 กิโลกรัม
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ทางโรงพยาบาลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการน�ำไป
ก�ำจัดเองด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีระยะทาง
ในการขนส่งรวมตลอดทั้งเดือน เท่ากับ 3,000 กิโลเมตร บริษัทเอกชนนี้
ใช้รถกระบะบรรทุก 6 ล้อในการเก็บรวบรวมขนส่งขยะทัว่ ไป จากวิธกี ารดังกล่าว
ท่านสามารถค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดังกล่าวได้จาก
(1) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมการขนส่งขยะทั่วไป โดยการคูณ
ปริมาณขยะทั่วไป (Activity data 1) และ ระยะทางในการขนส่ง   (Activity
data 2) กับ สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการขนส่งโดยรถกระบะบรรทุก
6 ล้อ (Emission factor) ดังนี้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมการขนส่งขยะทั่วไป
Activity data 1

= 2,000 kg หรือเทียบเท่ากับ 2 ตัน

Activity data 2

= 3,000 km

Emission factor/

= 0.0674 kgCO2e/tkm

CO2 emission

= 404.4 kgCO2e

และจาก (2) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมการฝังกลบขยะทั่วไป  ท่านสามารถ
ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดังกล่าวได้จากผลคูณระหว่างปริมาณขยะทั่วไป
(Activity data) กับสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการฝังกลบ (Emission factor)  ดังนี้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมการฝังกลบขยะทั่วไป
Activity data 1

= 2,000 kg

Emission factor

= 0.8421 kgCO2e/kg

CO2 emission

= 1,684.2 kgCO2e
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ดังนั้น ในเดือน ธันวาคม โรงพยาบาล ข. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
จากการก� ำ จั ด ขยะทั่ ว ไป 2,000 กิ โ ลกรั ม โดยวิ ธี ก ารฝั ง กลบ เท่ า กั บ 2,088.6 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า  ในการค�ำนวณได้รวมปริมาณการระบายก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการขนส่ง ซึง่ ถูกจัดอยูใ่ น Indirect Emission scope 3 แม้วา 
่ โรงพยาบาล
ไม่ได้ระบายก๊าซเรือนกระจกโดยตรง แต่ก็มีส่วนในการท�ำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางอ้อม
ได้เช่นกัน
ตัวอย่างที่ 3

ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาล ค. มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 60,000 kWh จากสถานการณ์การดังกล่าว หากท่านต้องการ
ทราบปริ ม าณการระบายก๊ า ซเรื อ นกระจกในแต่ ล ะเดื อ นนั้ น ท่ า นสามารถ
ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมข้างต้นได้จากผลคูณระหว่าง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  (Activity data) กับ สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจาก
การใช้ไฟฟ้า (Emission factor)  ดังนี้
Activity data

= 60,000 kWh/ปี เทียบเท่ากับ 500 kWh/เดือน

Emission factor

= 0.5821 kgCO2e/kWh

CO2 emission

= 291.05 kgCO2e

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาล ค. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศจากการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า  60,000 kWh เฉลี่ ย เดื อ นละ 291.05 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลการใช้น�้ำประปา ในเดือน กันยายน 2562 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลแห่งหนึง่ ในจังหวัดปทุมธานี มีคา่ เท่ากับ 20 ลูกบาศก์เมตร จากสถานการณ์
ดังกล่าว หากท่านต้องการทราบปริมาณการระบายก๊าซเรือนกระจกในเดือน
กันยายน นั้น ท่านสามารถค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ข้างต้นได้จากผลคูณระหว่างปริมาณการใช้น�้ำประปา  (Activity data) กับ
สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการใช้น�้ำประปา (Emission factor)  ดังนี้
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Activity data

=

20 m3

Emission factor

=

0.0264  kgCO2e/ m3

CO2 emission

=

0.528 kgCO2e

ดังนั้น ในเดือนกันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลแห่งนี้ มีการปล่อย
ก๊ า ซเรื อนกระจกออกสู่บรรยากาศจากการใช้น�้ำประปา  20 m3 เท่ากับ 0.528 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตัวอย่างที่ 5

ในปี 2562 โรงพยาบาล ง. มีการเก็บสถิติข้อมูลการเดินทางของบุคลากร
ทางการแพทย์ จากสถิติพบว่า  ในแต่ละเดือน จะมีบุคลากรใช้บริการโดยสาร
เครื่องบินในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 เที่ยว ระยะทาง
ในการเดินทางไปกลับเฉลี่ยเที่ยวละ 700 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมการเดินทาง
ของบุ ค ลากร ถู ก จั ด เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ มี ส ่ ว นท� ำ ให้ เ กิ ด การระบายก๊ า ซ
เรือนกระจก จากสถานการณ์การดังกล่าว หากท่านต้องการทราบปริมาณ
การระบายก๊าซเรือนกระจกในแต่ละเดือน นั้น ท่านสามารถค�ำนวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมข้างต้นได้จากผลคูณระหว่าง ระยะทางโดยสาร
รวมทั้งเดือน (Activity data) กับ สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการโดยสาร
โดยเครื่องบิน ในกรณีของ ระยะทาง >452-1,600 กม (Emission factor)  ดังนี้
Activity data

=

2,800 km

Emission factor

=

0.13  kgCO2e/ km

CO2 emission

=

364 kgCO2e

ดังนั้น ในปี 2562 โรงพยาบาล ง. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศจาก
การเดินทางของบุคลากรโดยการโดยสารเครือ่ งบิน เฉลีย่ เดือนละ 364 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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ตัวอย่างที่ 6

โรงพยาบาล จ. มียานพาหนะที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าของ ซึ่งใช้ในการเดินทาง
ของบุคลากรทางการแพทย์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คัน โดยแบ่งเป็นรถยนต์โดยสาร
ส่วนตัว ซึง่ ใช้นำ�้ มันดีเซล จ�ำนวน 5 คัน รถยนต์โดยสารส่วนตัว ซึง่ ใช้นำ�้ มันเบนซิน
จ�ำนวน 2 คัน และรถยนต์โดยสารส่วนตัว ซึ่งใช้แก๊ส CNG อีกจ�ำนวน 3 คัน
จากการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
พบว่า มีการใช้น�้ำมันดีเซล จ�ำนวน 3,000 ลิตร น�้ำมันเบนซิน จ�ำนวน 1,000 ลิตร
และแก๊ส CNG 2,000 ลิตร จากสถานการณ์การดังกล่าว หากท่านต้องการ
ทราบปริมาณการระบายก๊าซเรือนกระจกในเดือน นั้น ท่านสามารถค�ำนวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเดินทางโดยยานพาหนะทีโ่ รงพยาบาล
เป็นเจ้าของทั้งหมด ได้จากผลรวมปริมาณการระบายก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภท ได้ ดังนี้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก การใช้น�้ำมันดีเซล
Activity data*

=

3,000 L

Emission factor**

=

2.7446  kgCO2e/L

CO2 emission

=

8,233.8 kgCO2e

* ปริมาณการใช้น�้ำมันดีเซล (L) ** ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการเผาไหม้น�้ำมันดีเซล
ในรถยนต์ (kgCO2e/L)

ในเดือนกุมภาพันธ์ โรงพยาบาล จ. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
จากการเดินทางของบุคลากรโดยรถยนต์โดยสารส่วนตัว ชนิดใช้น�้ำมันดีเซล เท่ากับ 8,233.8
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก การใช้น�้ำมันเบนซิน
Activity data*

=

1,000 L

Emission factor**

=

2.1896 kgCO2e/L

CO2 emission

=

2,189.6 kgCO2e

* ปริมาณการใช้น�้ำมันเบนซิน (L) ** ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการเผาไหม้น�้ำมันเบนซิน
ในรถยนต์ (kgCO2e/L)
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ในเดือนกุมภาพันธ์ โรงพยาบาล จ. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
จากการเดินทางของบุคลากรโดยรถยนต์โดยสารส่วนตัว ชนิดใช้น�้ำมันเบนซิน เท่ากับ 2,189.6
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก การใช้ก๊าซ CNG
Activity data*

=

2,000 L

Emission factor**

=

2.2472  kgCO2e/L

CO2 emission

=

4,494.4 kgCO2e

* ปริมาณการใช้ แก๊ส CNG (L) ** ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยจากการเผาไหม้แก๊ส CNG
(kgCO2e/L)

ในเดือนกุมภาพันธ์ โรงพยาบาล จ. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
จากการเดินทางของบุคลากรโดยรถยนต์โดยสารส่วนตัว ชนิดใช้แก๊ส CNG เท่ากับ 4,494.4 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ดังนัน้ ผลรวมปริมาณการระบายก๊าซเรือนกระจกจากการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงทัง้ 3 ประเภท
ของโรงพยาบาล จ. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีค่าเท่ากับ 8,233.8 + 2,189.6 + 4,494.4
= 14,917.8 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  หรือเท่ากับ 14.9 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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6. ระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล
6.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ
ในระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้
โดยปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการประเมิน
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
3. เริ่มต้นกรอกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ

•
•
•
•
•
•
•

3.1 กิจกรรมภายใน
โรงพยาบาล
การใช้ทรัพยากร
การเดินทาง
การใช้สารเคมี
การใช้สารก�ำจัดศัตรูพืช
การใช้ปุ๋ย
อื่น ๆ
การก�ำจัดของเสีย

3.2 กิจกรรมการขนส่ง
ของเสีย

3.3 กิจกรรมการบ�ำบัด
ก�ำจัดของเสีย

การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
ในรูปแบบต่าง ๆ

ขยะมูลฝอยทั่วไป
ขยะมูลฝอยอันตราย
การใช้สารเคมี
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

•
•
•
•

4. ค�ำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5. ตรวจสอบสถานะความถูกต้องของการกรอกข้อมูล
6. แสดงผลค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ
บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
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6.2 การสมัครสมาชิก
ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกในระบบประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาลได้ โดยการคลิกที่ไอคอน  “ลงทะเบียน”             (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การสมัครสมาชิกในระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการท�ำงาน เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูล โดยประกอบไปด้วย
ข้อมูลหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ส�ำหรับ ข้อมูลหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ จะปรากฏ
กล่องข้อความเพื่อให้ท่านเลือก จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ประเภทหน่วยงาน และหน่วยงาน
ตามที่ท่านสังกัด (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการท�ำงานการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก
(ข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบ)
เมื่อท่านเลือกต�ำแหน่งที่ตั้ง รวมทั้งประเภทของหน่วยงานของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป “ข้อมูลเจ้าหน้าที่” ส�ำหรับการกรอกข้อมูลในส่วนนี้
ให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ต�ำแหน่ง E-Mail เบอร์โทรหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้เข้าใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6  หน้าจอแสดงการท�ำงานการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก (ข้อมูลเจ้าหน้าที่)

22 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากนั้นให้ คลิกที่สัญลักษณ์ “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน”                      เพื่อท�ำการ
สมัครสมาชิก (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการท�ำงานการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก
เมื่ อ ท� ำ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ระบบจะปรากฏหน้ า จอการท� ำ งาน
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าได้มีการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการยืนยันการสมัครสมาชิก
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6.3 การเข้าสู่ระบบ
ท่านสามารถเริ่มต้นเข้าสู่ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล ได้โดยพิมพ์
http://greenclean.anamai.moph.go.th/ ลงในช่อง URL (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล
จากนั้นจะปราฏหน้าต่างหน้าแรกของระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล
ให้ท่านคลิกที่สัญลักษณ์          เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล
(ภาพที่ 10)

24 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาพที่ 10  การเข้าสู่ระบบ
￼
จากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความ (ภาพที่ 11) ให้ท่านกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (USERNAME)
และรหัสผ่าน (PASSWORD) ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม
“ลืมรหัสผ่าน”                          เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เมื่อกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ภาพที่ 11) ให้ ค ลิ ก ที่ ปุ ่ ม “เข้ า สู ่ ร ะบบ”             เพื่ อ ด� ำ เนิ น การในขั้ น ตอนต่ อ ไป
ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ในการใช้งานระบบ
ให้คลิกที่ปุ่ม        แล้ว เลือก “ข้อมูล หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่” จะปรากฏหน้าจอการแก้ไขข้อมูล
(ภาพที่ 12)
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ภาพที่ 12 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เมื่อท�ำการแก้ไขข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่  “บันทึกข้อมูลส่วนตัว”  
                   ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง หรือหากไม่ต้องการให้ระบบบันทึก หรือ
ยกเลิกข้อมูลส่วนตัวที่ได้แก้ไขไว้ สามารถกดปุ่ม “ยกเลิก”          เพื่อออกจากหน้าต่างการท�ำงาน
(ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 การแก้ไขและบันทึกข้อมูลส่วนตัว

26 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นอกจากนี้ ท่ า นยั ง สามารถเริ่ ม ต้ น เข้ า สู ่ ร ะบบการประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์
ในโรงพยาบาลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “แนะน�ำโครงการ”       ระบบจะปรากฏหน้าต่างการท�ำงาน
รายละเอียดของโครงการ GREEN & CLEAN Hospital (ภาพที่ 14) ให้ท่านเลื่อนหน้าต่าง
การท�ำงานลงมาด้านล่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม “ลงข้อมูลประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
(ภาพที่ 15)

￼

ภาพที่ 14  โครงการ GREEN & CLEAN Hospital
4

ภาพที่ 15  การเข้าสู่ระบบ
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เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเริ่มต้นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในโรงพยาบาลของท่านได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “ประเมิน”        (ภาพที่ 16) จากนั้น ระบบ
จะปรากฏหน้าต่างการท�ำงาน (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 16   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล

ภาพที่ 17 การกรอกข้อมูล

28 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในการกรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระบบจะปรากฏหน้าต่าง
การท�ำงาน เป็นเดือน และปี พ.ศ. ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกการกรอกข้อมูล
ในช่วงเวลาที่ท่านต้องการได้ โดยการคลิกที่กล่องข้อความ “กิจกรรมประจ�ำเดือน” จากนั้น
จึงเลือก เดือน และ พ.ศ. ที่ต้องการ (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18   การกรอกข้อมูล

6.4 ภาพรวมระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล
ส�ำหรับระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงพยาบาล จะถูกแบ่งการกรอกข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์จากกิจกรรมภายในสถานพยาบาล
ซึ่ งเป็ น ผลรวมจากกิจกรรมการใช้ทรัพ ยากร การใช้ส ารเคมี สารก�ำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
การก�ำจัดของเสีย และอื่น ๆ (ส�ำหรับรายละเอียดกิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลัก ของส่วนที่ 1
สามารถศึกษาได้ในภาคผนวกที่ 1) (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 19 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมภายในสถานพยาบาล
ส่วนที่ 2

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการขนส่งของเสียไปยังสถานที่บ�ำบัด
และก�ำจัด โดยในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบ
ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ใ นการขนส่ ง (ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ดกิ จ กรรมย่ อ ยในกิ จ กรรมหลั ก
ของส่วนที่ 2 สามารถศึกษาได้ในภาคผนวกที่ 1)  (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการขนส่งของเสีย
ไปยังสถานที่บ�ำบัดและก�ำจัด

30 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ส่วนที่ 3

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภท
ต่าง ๆ (ส�ำหรับรายละเอียดกิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลักของส่วนที่ 3 สามารถ
ศึกษาได้ในภาคผนวกที่ 1) (ภาพที่ 21)

ภาพที่ 21  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมการบ�ำบัด
และก�ำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ

6.5 การเริ่มต้นการกรอกข้อมูลในระบบ
เมื่อท่านต้องการเริ่มต้นการกรอกข้อมูลกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ให้ท่านตรวจสอบ
เดือน และ ปี พ.ศ. ที่ท่านต้องการกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องก่อนการเริ่มต้นการกรอกข้อมูล
(ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 การเลือกช่วงเวลาในการกรอกข้อมูล
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จากนั้นจึงเริ่มต้นกรอกข้อมูล ในส่วนที่ 1 กิจกรรมภายในสถานพยาบาล ซึ่งหน้าต่าง
การท� ำ งานจะปรากฏกล่องข้อความ เพื่อให้ท่านได้กรอกข้อมูล ปริมาณการใช้ทรัพยากร
ในรูปแบบต่าง ๆ (ภาพที่ 23) เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า   ￼                         ในขั้นตอนนี้
ให้ ท ่ า นตรวจสอบปริ ม าณการใช้ ภ ายในโรงพยาบาล ในเดื อ นนั้ น ว่ า มี ป ริ ม าณเท่ า ใด เช่ น
โรงพยาบาล ก. มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ไปทั้งหมด 100 กิโลวัตต์หน่วย ให้ท่านกรอกข้อมูล เป็นค่าตัวเลข เท่ากับ 100 ลงในช่องว่าง

ภาพที่ 23 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การใช้ทรัพยากร

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ (ภาพที่ 24) เมื่อท�ำการ
กรอกข้อมูลในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”                  ￼ เพือ่ ด�ำเนินการ
กรอกข้อมูลในส่วนถัดไป

32 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาพที่ 24 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การใช้ทรัพยากร (เพิ่มเติม)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล การเดินทาง (ภาพที่ 25) ในกรณีที่ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง
หรือ ไม่มีกิจกรรมการเดินทางในช่วงเวลาที่ท่านเลือก ให้ท่านกรอกค่าตัวเลข เท่ากับ 0 ระบบ
จะท�ำการค�ำนวณผลต่อไป เมื่อท�ำการกรอกข้อมูลในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”
￼            อีกครั้ง เพื่อด�ำเนินการกรอกข้อมูล ในส่วนอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ส ารเคมี
สารก�ำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย และอื่น ๆ

ภาพที่ 25 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การเดินทาง
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หลังจากนั้นจะเข้าสู่การกรอกข้อมูลในกิจกรรมการก�ำจัดของเสีย ซึ่งเป็นกิจกรรม
สุดท้ายที่เกิดขึ้นในขอบเขตการประเมินของส่วนที่ 1 หน้าต่างการท�ำงานจะปรากฏ กล่อง
ข้อความ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกวิธีการที่โรงพยาบาลของท่าน ใช้ในการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป  
28ำดับ)
ให้คลิก “กรุณาเลือกวิธี”                              (ภาพที่ 26.1 และ 26.2 ตามล�

ภาพที่ 26.1 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (มูลฝอยทั่วไป)

ภาพที่ 26.2  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (มูลฝอยทั่วไป)

34 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เมื่อคลิกเลือกวิธี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าต่างการท�ำงานจะแสดง กล่องข้อความ
ถั ด ไป เพื่ อ ให้ ท ่ า นกรอกปริ ม าณมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหน่ ว ยของ กิ โ ลกรั ม ต่ อ เดื อ น
กรณีที่ ภายในเดือนนั้น ไม่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้น ให้กรอกค่าตัวเลขเท่ากับ 0 (ภาพที่ 27)
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  “ถัดไป” ￼                     เพื่อด�ำเนินการกรอกข้อมูลมูลฝอยประเภท
อื่น ๆ  ต่อไป

ภาพที่ 27  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (มูลฝอยทั่วไป)
ตัวอย่างการกรอกปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล ในหน่วย
ของกิโลกรัมต่อเดือน (ภาพที่ 28) ซึ่งจัดการโดยวิธีการถูกส่งก�ำจัดภายนอก กรณีที่ภายใน
เดือนนั้น ไม่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้น ให้กรอกค่าตัวเลขเท่ากับ 0 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”
￼                    เพื่อด�ำเนินการกรอกข้อมูลมูลฝอยประเภทอื่น ๆ  ต่อไป
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (มูลฝอยอันตราย)
ตัวอย่างการเลือกวิธีก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และการกรอกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโรงพยาบาล ในหน่ ว ยของกิ โ ลกรั ม ต่ อ เดื อ น (ภาพที่ 29) กรณี ที่ ภ ายใน
เดือนนั้น ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น ให้กรอกค่าตัวเลขเท่ากับ 0 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”
                        เพื่อด�ำเนินการกรอกข้อมูลของเสียประเภทอื่น ๆ  ในส่วนถัดไป

ภาพที่ 29 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (มูลฝอยติดเชื้อ)

36 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากนั้น หน้าต่างการท�ำงานจะปรากฏ กล่องข้อความ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกวิธีการ
ที่โรงพยาบาลของท่าน ใช้ในการก�ำจัดน�้ำเสีย  ให้คลิก “กรุณาเลือกวิธี”
เช่น ใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ Aerobic Treatment เดินระบบปกติ (ซึ่งเป็นระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียแบบใช้อากาศ)  (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (น�้ำเสีย)
เมื่อคลิกเลือกวิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าต่างการท�ำงานจะแสดง กล่องข้อความ
ทางด้านขวามือ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ปริมาณน�้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ ในหน่วยของ
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ค่าความสกปรกของน�้ำก่อนเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ในรูปของ BOD หรือ
COD ในหน่ ว ยของมิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และ ค่ า ความสกปรกของน�้ ำ หลั ง จากผ่ า นการบ� ำ บั ด
ในรูปของ BOD หรือ COD ในหน่วยของ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นต้น (ภาพที่ 31) เมื่อท�ำการ
กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ถัดไป” ￼ 
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (น�้ำเสีย)
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ถัดไป” หน้าต่างการท�ำงานจะปรากฏ กล่องข้อความ เพื่อให้ท่าน
สามารถเลือกวิธีการที่โรงพยาบาลของท่าน ใช้ในการก�ำจัดตะกอนน�้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย ให้คลิก “กรุณาเลือกวิธี”                        เช่น ภายในโรงพยาบาลของท่าน
จัดการตะกอนน�้ำเสียในพื้นที่โรงพยาบาล โดยเลือกใช้วิธีบ�ำบัดตะกอนแบบใช้อากาศ เป็นต้น
ในกรณีที่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงพยาบาล ไม่ได้มีการจัดการกากตะกอนเอง ให้ท่านเลือก
วิธี  “ส่งก�ำจัดภายนอก” (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (ตะกอนน�้ำเสีย)

38 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เมื่อคลิกเลือกวิธี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าต่างการท�ำงานจะแสดง กล่องข้อความ
ทางด้านขวามือ เพือ่ ให้ทา่ นกรอกข้อมูลเพิม่ เติม ได้แก่ ปริมาณตะกอน ในหน่วยของลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ค่าการตรวจ MLVSS ในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณีที่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของ
โรงพยาบาล ไม่ได้มีการจัดการกากตะกอนเอง ให้ท่านเลือกวิธี “ส่งก�ำจัดภายนอก” ในกรณี
ที่ไม่มีตะกอนน�้ำเสียเกิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลปริมาณ เท่ากับ 0 (ภาพที่ 33) เมื่อท�ำการกรอก
ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ถัดไป” ￼ 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 การก�ำจัดของเสีย (ตะกอนน�้ำเสีย)
จากนั้ น หน้ า ต่ า งการท� ำ งานจะปรากฏ การกรอกข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 2 กิ จ กรรม
การขนส่งของเสียไปยังสถานที่บ�ำบัดและก�ำจัด ในส่วนนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลตัวเลขปริมาณ
การใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด้ ใช้ ใ นเดื อ นนั้ น ลงในช่ อ งว่ าง (ภาพที่ 34) กรณี ที่ ไม่ มี ก ารใช้
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ ก รอกค่ า ตั ว เลขเท่ า กั บ 0 เมื่ อ ท� ำ การกรอกข้ อ มู ล เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้คลิก “ถัดไป” ￼                      เพื่อกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2  การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง
ส่วนที่ 3

จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสีย (ซึ่งด�ำเนินการ
โดยหน่วยงานภายนอก โรงพยาบาล เช่น บริษัทเอกชน เทศบาล ฯลฯ) หน้าต่าง
การท�ำงานจะปรากฏ กล่องข้อความ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกวิธีการที่หน่วยงาน
ว่าจ้างของโรงพยาบาลของท่าน ใช้ในการบ�ำบัดและก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คลิก
“กรุณาเลือกวิธี” ￼                           (ภาพที่ 35.1) จากนั้น หน้าต่าง
การท� ำ งานจะปรากฏกล่ อ งข้ อ ความทางด้ า นขวา  ให้ ท ่ า นกรอกข้ อ มู ล ตั ว เลข
ปริมาณมูลฝอยทั่วไป ที่ถูกส่งก�ำจัดภายนอก ในเดือนนั้น ในหน่วยของ กิโลกรัม
ต่อเดือน (ภาพที่ 35.2) เมื่อท�ำการกรอกข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก
“ถัดไป” ￼                     เพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป

40 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาพที่ 35.1 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3
การบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ (มูลฝอยทั่วไป)

ภาพที่ 35.2 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3
การบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ (มูลฝอยทั่วไป)
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ตัวอย่างการกรอกปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ส่งก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล ในหน่วย
ของ กิ โ ลกรั ม ต่ อ เดื อ น (ภาพที่ 36) เมื่ อ ท� ำ การกรอกข้ อ มู ล เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ค ลิ ก
“ถัดไป” ￼                     เพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป

ภาพที่ 36 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 การบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ
(มูลฝอยอันตราย)
ตัวอย่างการกรอกปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล ในหน่วย
ของกิโลกรัมต่อเดือน (ภาพที่ 37) เมื่อท�ำการกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องการบันทึก
การกรอกข้อมูล เพื่อให้ระบบท�ำการประเมินผลต่อไป ให้คลิก “บันทึกข้อมูล”                               
เพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่ต้องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับแก้ข้อมูล สามารถท�ำได้โดยการ
คลิก “ย้อนกลับ”  

42 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาพที่ 37 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3
การบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ (มูลฝอยติดเชื้อ)
จากนั้น ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะท�ำการค�ำนวณปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่ท่านได้กรอกข้อมูลทั้งหมด โดยจะปรากฏหน้าต่างการท�ำงาน
เป็ น ภาพสรุ ป กิ จ กรรมทั้ ง 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เป็ น ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
จากกิจกรรมภายในโรงพยาบาล ในหน่วยของ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเดือน
(kgCO2e/month) (ภาพที่ 38)
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ภาพที่ 38  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

เป็ น ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมการขนส่ ง ของเสี ย ไปยั ง
สถานที่บ�ำบัดและก�ำจัด ในหน่วยของ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเดือน (kgCO2e/month) (ภาพที่ 39)

ภาพที่ 39 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส่วนที่ 2

44 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ส่วนที่ 3 เป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภท
ต่าง ๆ  ในหน่วยของ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเดือน (kgCO2e/month)
(ภาพที่ 40)

ภาพที่ 40  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส่วนที่ 3
ท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะในการกรอกข้อมูลของระบบการประเมินคาร์บอนฟุต
พริ้ น ท์ ใ นโรงพยาบาลได้ จากกล่ อ งข้ อ ความซึ่ ง ปรากฏทางด้ า นขวามื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ว งกลม
สีเขียว        แสดงถึง  มีการกรอกข้อมูลลงในระบบครบทุกกิจกรรม (ภาพที่ 41)

ภาพที่ 41  การตรวจสอบสถานะในการกรอกข้อมูล
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ตัวอย่าง สัญลักษณ์วงกลมสีเหลือง        แสดงถึง มีการกรอกข้อมูลกิจกรรมลงในระบบ
แต่ไม่ครบทุกกิจกรรม ในที่นี่ ได้แก่ ข้อมูลการใช้ก๊าซ CNG และข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบิน
โดยสาร ซึ่งท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ โดยการคลิกที่กล่องข้อความกิจกรรมนั้น 2 ครั้ง
(Double Clicks) (ภาพที่ 42)

ภาพที่ 42  การตรวจสอบสถานะในการกรอกข้อมูลและการแก้ไข
ตัวอย่าง สัญลักษณ์วงกลมสีแดง       แสดงถึง ไม่มีการกรอกข้อมูลกิจกรรมใดๆ ลงใน
ระบบ ในที่นี่ ได้แก่ ข้อมูลการใช้ก๊าซ CNG และข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร ซึ่งท่าน
สามารถกรอกข้อมูลได้ โดยการคลิกที่กล่องข้อความกิจกรรมนั้น 2 ครั้ง (Double Clicks)
(ภาพที่ 43)

ภาพที่ 43  การตรวจสอบสถานะในการกรอกข้อมูลและการแก้ไข

46 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ซึ่งหากท่านมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกลับไปยังหน้าจอเดิมโดยคลิกที่ปุ่ม
ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะท�ำการประมวลผลใหม่อีกครั้ง และจะปรากฏสถานะใหม่
ซึง่ จากเดิมไม่มกี ารกรอกข้อมูลการใช้สารเคมี และเมือ่ ท�ำการแก้ไขเพิม่ เติม ท�ำให้สญ
ั ลักษณ์วงกลม
สีแดง       (ภาพที่ 44.1)  ถูกปรับเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์วงกลมสีเหลือง       (ภาพที่ 44.2)

ภาพที่ 44.1  การตรวจสอบสถานะในการกรอกข้อมูลและการแก้ไข

ภาพที่ 44.2 การตรวจสอบสถานะในการกรอกข้อมูลและการแก้ไข
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6.6 การแสดงผลค่าการปล่อยก๊าซจากระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในโรงพยาบาล
ท่ า นสามารถเลื อ กการแสดงผลการประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ไ ด้ โ ดยการคลิ ก
ที่ ปุ ่ ม “Dashboard”      ระบบจะปรากฏหน้ า ต่ า งการท� ำ งาน ภาพสรุ ป การประเมิ น
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานท่าน ทั้งในรูปแบบของแผนที่แสดงต�ำแหน่งที่ตั้ง (ด้านซ้าย
ของหน้าจอการท�ำงาน) และสรุปค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ในหน่วยของกิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ด้านขวาของหน้าจอการท�ำงาน)  (ภาพที่ 45)

ภาพที่ 45  การแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
หรื อ สามารถก� ำ หนดการแสดงผลค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซ ตามช่ ว งที่ เวลาที่ ส นใจได้
(ภาพที่ 46.1) โดยการคลิ ก ที่ ปุ ่ ม ปฏิ ทิ น เพื่ อ ท� ำ การเลื อ กระยะเวลาที่ ต ้ อ งการให้ ร ะบบ
เริ่ ม ต้ น การประเมิ น และระยะเวลาที่ ต ้ อ งการให้ ร ะบบสิ้ น สุ ด การประเมิ น (ภาพที่ 46.2)
จากนั้นระบบประเมินจะท�ำการประมวลผลค่าการปล่อยก๊าซใหม่อีกครั้งตามช่วงเวลาที่ท่าน
ต้องการทราบ

48 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาพที่ 46.1 การเลือกช่วงเวลาการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาพที่ 46.2 การเลือกช่วงเวลาการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
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และท่านยังสามารถเลือกแสดงผลข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซในรูปแบบอื่น ๆ ได้ โดย
คลิ ก ที่ แถบค� ำ สั่ ง “แสดงข้ อ มู ล ”                           เช่ น แสดงข้ อ มู ล ตาม
หน่วยงาน (ภาพที่ 47)

ภาพที่ 47 การเลือกรูปแบบการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
เมื่อท่านเลือกแล้ว ระบบจะแสดงผล  (ภาพที่ 48)

ภาพที่ 48 ตัวอย่างการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
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หรื อ การเลื อ กแสดงผลข้ อ มู ล ค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซในรู ป แบบอื่ น ๆ ได้ โดยคลิ ก ที่ แ ถบค� ำ สั่ ง
“แสดงข้ อ มู ล ”                            เช่ น แสดงข้ อ มู ล ทั่ ว ประเทศ เป็ น ต้ น
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ท่ า นสามารถทราบจ� ำ นวนหน่ ว ยงานที่ มี ก ารลงทะเบี ย นจ� ำ นวนโรงพยาบาล
ที่ได้ท�ำการบันทึกข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว (ภาพที่ 49) หรือการเลือกแสดงผลข้อมูล
ค่าการปล่อยก๊าซในรูปแบบอื่น ๆ เช่น “แสดงข้อมูล เขตสุขภาพ” ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถ
ทราบสถานะการลงข้อมูลในเขตพื้นที่สุขภาพที่โรงพยาบาลของท่านสังกัด หรือเลือก “แสดง
ข้อมูล จังหวัด” ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถทราบสถานะการลงข้อมูลในภาพรวมภายในจังหวัด
ที่โรงพยาบาลท่านตั้งอยู่

ภาพที่ 49  ตัวอย่างการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในรูปแบบแผนที่
ในหน้าจอการท�ำงานนี้ ยังสามารถแสดงผลการสรุปในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ทางด้านซ้ายมือ ระบบสามารถแสดงผลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบแผนภูมิ
วงกลม ซึ่งจ�ำแนกออกเป็นกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ สรุปค่าการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมภายใน
สถานพยาบาล ค่าการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมการขนส่งของเสียไปยังสถานที่บ�ำบัดและก�ำจัด
และค่าการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมการบ�ำบัดและก�ำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ ในหน่วยของ
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (kgCO2e) หรือทางด้านขวามือ ระบบสามารถแสดงผล
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบตามประเภทของกิจกรรม ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น 3 แบบ
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ได้แก่ กลุ่มของการปลดปล่อยทางตรงจากแหล่งที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้ (Direct
Emission) กลุ่มของการปลดปล่อยจากแหล่งที่องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมไม่ได้
(Indirect Emission) และกลุ ่ ม ที่ เ ป็ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ (Other indirect emission)
ในหน่วยของ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : kgCO2e (ภาพที่ 50)

ภาพที่ 50  ตัวอย่างการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในรูปแบบกราฟวงกลม
นอกจากนี้ ยั ง สามารถแสดงผลสถิ ติ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซจากโรงพยาบาลของท่ า น
โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบรายเดือน และรายปี (ภาพที่ 51)

ภาพที่ 51  ตัวอย่างการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในรูปแบบกราฟแท่ง
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หรือการแสดงผลค่าการปล่อยก๊าซ โดยจ�ำแนกออกเป็นกิจกรรมย่อย เช่น การใช้
ทรั พ ยากร การเดิ น ทาง การใช้ น�้ ำ มั น ฯลฯ เป็ น ต้ น ในช่ ว งระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้
ในหน่วยของ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  : kgCO2e เพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบ
ค่าการปล่อยก๊าซในแต่ละกิจกรรมซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับปรุงในอนาคตได้ (ภาพที่ 52)

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการแสดงผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในรูปแบบกราฟแท่ง
หรือการแสดงผลค่าการปล่อยก๊าซ ในรายละเอียดย่อยของข้อมูล เช่น ในกิจกรรม
การใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นผลรวมจากค่าการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า  การใช้น�้ำประปา 
การใช้ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น หรือ ในกิจกรรมการใช้เดินทาง ซึ่งเป็นผลรวมจากค่าการปล่อย
ก๊าซจากกิจกรรมการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG
เป็นต้น ในช่วงระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในหน่วยของ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า: kgCO2e
เพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะน�ำไปสู่การปรับปรุง
ในอนาคตได้  (ภาพที่ 53.1 และภาพที่ 53.2 ตามล�ำดับ)
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ภาพที่ 53.1 ตัวอย่างการแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากร

ภาพที่ 53.2 ตัวอย่างการแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง
โดยในทุกการแสดงผล ท่านสามารถบันทึก หรือเลือกสั่งค�ำสั่งพิมพ์ผลการแสดง
ข้อมูลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม         ￼  ดังแสดงในภาพที่ 54
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ภาพที่ 54  ตัวอย่างการบันทึกไฟล์จากระบบ ในรูปแบบไฟล์ภาพ
ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลที่ได้กรอกลงในระบบการประเมินทั้งหมด ท่านสามารถ
ดาวน์โหลด หรือส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Excel โดยคลิกที่ปุ่ม “Excel” ￼
(ภาพที่ 55)

ภาพที่ 55  ตัวอย่างการบันทึกไฟล์จากระบบ ในรูปแบบไฟล์ Excel
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ระบบจะท�ำการส่งออกไฟล์ให้กับท่าน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ถูก
ส่งออก  (ภาพที่ 56)

ภาพที่ 56 ตัวอย่างไฟล์
เมื่ อ สิ้น สุด การลงข้อมูลทั้ง หมดแล้ว และต้องการบันทึก ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
          ในกรณี ที่ ไ ม่ ต ้ อ งการใช้ ง านระบบประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ให้ ค ลิ ก
ที่         แล้วเลือก “ออกจากระบบ”                     หน้าต่างการท�ำงานจะกลับ
เข้าสู่หน้าหลักอีกครั้ง (ภาพที่ 57)

ภาพที่ 57  การกลับสู่หน้าแรกของระบบประเมินผล
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kWh
ลบ.ม.
กก.
รีม
ตลับ

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

กก.
กก.
กก.
กก.

แอลกอฮอล์
ก๊าซไนตรัสออกไซด์
Isoflurane
Desflurane
Sevoflurane
แอมโมเนีย

Glyphosate
Atrazine
Alachlor
Paraquat

หน่วย

ไฟฟ้า
น�้ำประปา
ก๊าซหุงต้ม
กระดาษ
หมึกพิมพ์

การใช้ทรัพยากร/สารเคมี
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

การใช้ทรัพยากร

มิ.ย.

ส.ค.

การใช้สารก�ำจัดศัตรูพืช

การใช้สารเคมีทางการแพทย์

พ.ค.

เดือน
ก.ค.
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

1. ข้อมูลด้านการใช้ทรัพยากร/สารเคมีทางการแพทย์/สารก�ำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ย/สารเคมีอื่น ๆ

1
1
1
1

สารก�ำจัดศัตรูพืช
สารก�ำจัดศัตรูพืช
สารก�ำจัดศัตรูพืช
สารก�ำจัดศัตรูพืช

การใช้สารเคมีทางการแพทย์
การใช้สารเคมีทางการแพทย์
การใช้สารเคมีทางการแพทย์
การใช้สารเคมีทางการแพทย์
การใช้สารเคมีทางการแพทย์
การใช้สารเคมีทางการแพทย์

การใช้ทรัพยากร

1
1
1
1
1
1
1

การใช้ทรัพยากร
การใช้ทรัพยากร
การใช้ทรัพยากร

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

1
1
1

ส่วนที่

ตารางบันทึกข้อมูลส�ำหรับการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โรงพยาบาล/รพ.สต. .......................................................................... ประจ�ำปี ..........................
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หน่วย

กก.
กก.
กก.

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

กก.
กก.
กก.

การใช้ทรัพยากร/สารเคมี

Bromacil
Diuron
Ametine

ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ปุ๋ยโปแตสเซียม
ปุ๋ยสูตร 15-15-15
ปุ๋ยสูตร 16-20-0
ปุ๋ยสูตร 13-13-21
ปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยขี้ไก่

ผงซักฟอก
สารดับเพลิง
สารท�ำความเย็น

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.

สารเคมีอื่นๆ

การใช้ปุ๋ย

การใช้ทรัพยากร

มิ.ย.

เดือน
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
รวม

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

ส่วนที่

สารเคมีอื่นๆ
สารเคมีอื่นๆ
สารเคมีอื่นๆ

การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย
การใช้ปุ๋ย

สารก�ำจัดศัตรูพืช
สารก�ำจัดศัตรูพืช
สารก�ำจัดศัตรูพืช

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล
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หมายเหตุ:

การใช้เชื้อเพลิง

มิ.ย.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
รวม
1
1
1
1

ส่วนที่

1

ส.ค.

กม.

การโดยสารเครื่องบิน

พ.ค.

1

เม.ย.

กม.

มี.ค.

1

ก.พ.

การเดินทาง

การเดินทาง

การเดินทาง

การเดินทาง
การเดินทาง
การเดินทาง
การเดินทาง

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

ข้อมูลการเดินทางที่กรอกในตาราง เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในสถานบริการสาธารณสุขหรือเกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมของ
สถานบริการสาธารณสุขเท่านั้น เช่น การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของรถพยาบาล การเดินทางไปประชุมโดยเครื่องบิน เป็นต้น

ระยะสั้น
(น้อยกว่า 452 กม.)
• ระยะกลาง
(452 – 1600 กม.)
• ระยะไกล
(มากกว่า 1600 กม.)

ม.ค.

เดือน
ก.ค.

กม.

ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันเบนซิน
ก๊าซ LPG
ก๊าซ NGV

•

หน่วย

การใช้ทรัพยากร/สารเคมี

2. ข้อมูลด้านการเดินทาง
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หน่วย

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

การใช้ทรัพยากร/สารเคมี

โซเดียมไฮดรอกไซด์
สารส้ม
กรดซัลฟุริค
ปูนขาว
คลอรีน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
มิ.ย.

ส.ค.

การใช้สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

พ.ค.

เดือน
ก.ค.

❍ ใช้อากาศ

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

❍ ไม่ใช้อากาศ

มีปัญหาการเดินระบบเป็นครั้งคราว

3.3 ตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ส่งก�ำจัดภายนอก
บ�ำบัดและก�ำจัดเอง โดยวิธี

3.2 ลักษณะการเดินระบบ
เดินระบบปกติ

ธ.ค.

รวม

1
1
1
1
1

ส่วนที่

3.1 ประเภทของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ............................. แบบ
❍ ใช้อากาศ (Aerobic treatment)
❍ ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic treatment)
   
❍ บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative treatment)  แบบ ❍ ตื้น (<2 เมตร)  ❍ ลึก (>2 เมตร)

3. ข้อมูลด้านการจัดการน�้ำเสีย

สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล
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เม.ย.

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

มิ.ย.

ส.ค.

ตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

พ.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
รวม
1
1
1

ส่วนที่

1

มี.ค.

มก./ล.

ก.พ.

1

ม.ค.

เดือน
ก.ค.

ลบ.ม./วัน

ลบ.ม./วัน
มก./ล.
มก./ล.

ปริมาณน�้ำเสียเข้าระบบ
BOD หรือ COD เข้าระบบ
BOD หรือ COD ออกระบบ

ปริมาณตะกอนจากระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย
ค่า MLVSS

หน่วย

การใช้ทรัพยากร/สารเคมี

ตะกอนน�้ำเสีย

ตะกอนน�้ำเสีย

น�้ำเสีย
น�้ำเสีย
น�้ำเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล
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เผา

ท�ำปุ๋ยหมัก

ก๊าซชีวภาพ

มี.ค.

เม.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ส่วนที่

3

ก.พ.

ฝังกลบภายนอกโรงพยาบาล/
รพ.สต.

ม.ค.

น�้ำหนักมูลฝอยทั่วไป (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

หน่วย

ฝังกลบภายในโรงพยาบาล/
รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

การก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบ
ฝังกลบภายในสถานพยาบาล/รพ.สต.
ส่งก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล/รพ.สต.
ระยะทางจากโรงพยาบาล/รพ.สต. ถึงสถานที่ก�ำจัด ............................... กิโลเมตร (กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 หัวข้อการขนส่ง)

4.1 มูลฝอยทั่วไป
			วิธีการก�ำจัด
ฝังกลบ

4. ข้อมูลด้านการจัดการมูลฝอย
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มี.ค.

เม.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ส่วนที่

3

ก.พ.

ฝังกลบภายนอกโรงพยาบาล/
รพ.สต.

ม.ค.

น�้ำหนักมูลฝอยทั่วไป (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นานๆครั้ง

1

หน่วย

เผาเป็นครั้งคราว 24 ชั่วโมง

ฝังกลบภายในโรงพยาบาล/
รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

ความถี่ในการเผา
เผาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

การก�ำจัดโดยวิธีการเผา
เผาภายในสถานพยาบาล/รพ.สต.
❍ เตาเผาแบบ Stoker ❍ เตาเผาแบบ  Fluidized bed
❍ เผากลางแจ้ง
ส่งเผาภายนอกโรงพยาบาล/รพ.สต.
❍ เตาเผาแบบ Stoker ❍ เตาเผาแบบ  Fluidized bed
ระยะทางจากโรงพยาบาล/รพ.สต. ถึงสถานที่เผามูลฝอย ............................... กิโลเมตร (กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 หัวข้อการขนส่ง)
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การผลิตก๊าซชีวภาพภายนอก
โรงพยาบาล/รพ.สต.

การผลิตก๊าซชีวภาพภายใน
โรงพยาบาล/รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

การผลิตก๊าซชีวภาพ

หน่วย
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

มี.ค.

เม.ย.

เม.ย.

น�้ำหนักมูลฝอยทั่วไป (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ธ.ค.

รวม

รวม

ส่วนที่

3

1

ส่วนที่

3

ก.พ.

การท�ำปุ๋ยหมักภายนอก
โรงพยาบาล/รพ.สต.

ม.ค.

น�้ำหนักมูลฝอยทั่วไป (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

หน่วย

การท�ำปุ๋ยหมักภายใน
โรงพยาบาล/รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

การท�ำปุ๋ยหมัก

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล
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มี.ค.

เม.ย.
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ส่วนที่

3

ก.พ.

ฝังกลบภายนอกโรงพยาบาล/
รพ.สต.

ม.ค.

นํ้าหนักมูลฝอยอันตราย (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

หน่วย

ฝังกลบภายในโรงพยาบาล/
รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

4.2 มูลฝอยอันตราย
การก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบ
ฝังกลบภายในสถานพยาบาล/รพ.สต.
ส่งก�ำจัดภายนอกโรงพยาบาล/รพ.สต.
ระยะทางจากโรงพยาบาล/รพ.สต. ถึงสถานที่ก�ำจัด ............................... กิโลเมตร (กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 หัวข้อการขนส่ง)
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มี.ค.

เม.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ส่วนที่

3

ก.พ.

เผาภายนอกโรงพยาบาล/
รพ.สต.

ม.ค.

นํ้าหนักมูลฝอยอันตราย (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

นานๆครั้ง

1

หน่วย

เผาเป็นครั้งคราว 24 ชั่วโมง

เผาภายในโรงพยาบาล/
รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

ความถี่ในการเผา
เผาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

การก�ำจัดโดยวิธีการเผา
เผาภายในสถานพยาบาล/รพ.สต.
❍ เตาเผาแบบ Stoker ❍ เตาเผาแบบ  Fluidized bed
❍ เผากลางแจ้ง
ส่งเผาภายนอกโรงพยาบาล/รพ.สต.
❍ เตาเผาแบบ Stoker ❍ เตาเผาแบบ  Fluidized bed
ระยะทางจากโรงพยาบาล/รพ.สต. ถึงสถานที่เผามูลฝอย ............................... กิโลเมตร (กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 หัวข้อการขนส่ง)
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เผาแบบ Stoker

มี.ค.

เม.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ส่วนที่

3

ก.พ.

Autoclave ภายนอก
โรงพยาบาล/รพ.สต.

ม.ค.

นํ้าหนักมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

หน่วย

Autoclave  ภายใน
โรงพยาบาล/รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

			การก�ำจัดโดยวิธี Autoclave
ท�ำการ Autoclave ภายในสถานพยาบาล/รพ.สต.
ส่งก�ำจัดโดยวิธี Autoclave ภายนอกโรงพยาบาล/รพ.สต.
ระยะทางจากโรงพยาบาล/รพ.สต. ถึงสถานที่ก�ำจัด ............................... กิโลเมตร (กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 หัวข้อการขนส่ง)

4.3 มูลฝอยติดเชื้อ
วิธีการก�ำจัด
โดยวิธี Autoclave
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มี.ค.

เม.ย.
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ส่วนที่

3

ก.พ.

เผาภายนอกโรงพยาบาล/
รพ.สต.

ม.ค.

นํ้าหนักมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัม)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

หน่วย

เผาภายในโรงพยาบาล/
รพ.สต.

วิธีการก�ำจัด

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

หัวข้อ

การกรอกข้อมูล

การก�ำจัดโดยวิธีการเผาแบบ Stoker
เผาภายในสถานพยาบาล/รพ.สต.
ส่งเผาภายนอกโรงพยาบาล/รพ.สต.
ระยะทางจากโรงพยาบาล/รพ.สต. ถึงสถานที่เผามูลฝอย ............................... กิโลเมตร (กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 หัวข้อการขนส่ง)

บรรณานุกรม
Healthcare Without Harm. (2019). Health Care’s Climate Footprint How
the Health Sector Contributes to the Global Climate Crisis and
Opportunities for Action.
IPCC. (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution
of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R.
Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I.
Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer,
C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
United Nations Framework Convention on Climate Change. (2019). Status of
Ratification of the Convention. Retrieved December 18, 2019, from
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/
status-of-ratification-of-the-convention.
Myhre, G., et al. (2013). Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Climate
Change 2013: The Physical Science Basis Contribution of Working
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor,
S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)].
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York,
NY, USA.
NASA. (December 13, 2019a). The Effects of Climate Change. Retrieved
December 15, 2019, from https://climate.nasa.gov/effects/.
NASA. (December 13, 2019b). Overview: Weather, Global Warming and
Climate Change. Retrieved December 15, 2019, from https://climate.nasa.
gov/resources/global-warming-vs-climate-change/
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 69
สถานบริการสาธารณสุข

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change. (2019).
The Paris Agreement. Retrieved December 16, 2019, from https://
unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
USEPA. (2019). The Greenhouse Effects. Retrieved December 8, 2019, from
https://cfpub.epa.gov/watertrain/modulePopup.cfm?object_id=2417
WHO. (2019). Climate Impact. Retrieved December 5, 2019, from https://
www.who.int/sustainable-development/health-sector/health-risks/
climate-impacts/en/
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก. (2561). แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จ�ำกัด. 94 หน้า

………………………………………

70 สถานบริการการสาธารณสุข กับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ภาคผนวก

สถานบริการสาธารณสุข

ค่า Emission Factor ที่ใช้ในการค�ำนวณ
กิจกรรม
การใช้
		ทรัพยากร
ไฟฟ้า
น�้ำประปา
ก๊าซหุงต้ม
กระดาษ
ตลับหมึกพิมพ์
น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันเบนซิน
ก๊าซ LPG
ก๊าซ CNG

ค่าแฟกเตอร์

หน่วย

0.5821
0.0264
1.6812
0.7350
2.500
2.7446
2.1896
1.7226
2.2472

kgCO2e/kWh
kgCO2e/m3
kgCO2e/L
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/L
kgCO2e/L
kgCO2e/L
kgCO2e/L

0.18
0.13
0.11
0.0674

kgCO2e/km
kgCO2e/km
kgCO2e/km
Kg CO2e/tkm

1.2600
296
350
575

kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg

การเดินทาง
เครื่องบิน (ระยะทางน้อยกว่า 452 กม.)
เครื่องบิน (ระยะทาง > 452 - 1,600 กม.)
เครื่องบิน (ระยะทาง > 1,600 กม.)
รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก วิ่งปกติ 100%
Loading (น�้ำหนักบรรทุกสูงสุด 8.5 ตัน ใช้น�้ำมันดีเซล
เป็นเชื้อเพลิง)
การใช้สารเคมี
Alcohol
ก๊าซไนตรัสออกไซด์
Isoflurane
desflurane
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กิจกรรม

ค่าแฟกเตอร์

หน่วย

sevoflurane
ammonia
โซเดียมไฮดรอกไซด์
สารส้ม
กรดซัลฟุริค
ปูนขาว
คลอรีน
Glyphosate
Atrazine
Alachlor
Paraquat
Bromacil
Diuron
Ametine
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ปุ๋ยโปแตสเซียม
ปุ๋ยสูตร 15-15-15
ปุ๋ยสูตร 16-20-0
ปุ๋ยสูตร 13-13-21
ปุ๋ยยูเรีย

1526
1.0230
1.0377
0.2770
0.1380
1.0761
1.0377
16
5.0100
8.0900
3.2300
5.2500
7.0400
8.5100
2.6000
0.2520
0.1600
2.0500
3.2300
1.3470
5.5300

kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg

ปุ๋ยขี้ไก่
ผงซักฟอก
สารดับเพลิง (ชนิด CO2)
สารท�ำความเย็น (HFC-134a)

0.1097
2.1192
1
1430

kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
kgCO2e/kg
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กิจกรรม

ค่าแฟกเตอร์

หน่วย

0

kgCO2e/kg

0.8421

EFCH (fer) = ท�ำปุ๋ยหมัก

kgCO2e/kg

4

EFN O (fer) = ท�ำปุ๋ยหมัก

kgCH4/kg

0.3

EFCH

kgN2O/kg

= ท�ำก๊าซชีวภาพ

1

EFCH

kgCH4e/kg

= เผากลางแจ้ง

0.0001

EFN O (burn) = เผากลางแจ้ง

kgCH4/kg

0.00008

kgN2O/kg

900

kgCO2e/kg

= เผา Stoker ต่อเนื่อง 24 ชม.

0.22

EFN O (inci–stk 24 hr C) = เผา Stoker ต่อเนื่อง 24 ชม.

kgCH4/t

0.047

kgN2O/t

6

kgCH4/t

0.041

kgN2O/t

60

kgCH4/t

0.056

EFN O (inci–flu24hr C) =  เผา Fluidized Bed ต่อเนือ่ ง 24 ชม.

kgN2O/t

0.067

kgN2O/t

=  เผา Fluidized Bed ครัง้ คราว 24 ชม.

188

EFN O (inci–flu24hr) =  เผา Fluidized Bed ครัง้ คราว 24 ชม.

kgCH4/t

0.068

kgN2O/t

=  เผา Fluidized Bed นานๆ ครั้ง

237

EFN O (inci–flu ) =  เผา Fluidized Bed นานๆ ครั้ง

kgCH4/t

0.221

kgN2O/t

EF clave = Autoclave

0.243

tCO2e/t

การก�ำจัดของเสียด้วยวิธีการต่างๆ
กรณี ส่งก�ำจัดภายนอก รพ.
EFlamdfill =  ฝังกลบ
4

2

4 (bio)

4 (burn)

2

EFCO

2 (burn)

= เผากลางแจ้ง

EFCH

4 (inci–stk 24 hr C)

2

EFCH

4 (inci–stk 24 hr)

= เผา Stoker ครั้งคราว 24 ชม.

EFN O (inci–stk 24 hr) = เผา Stoker ครั้งคราว 24 ชม.
2

EFCH

4 (inci–stk)

=  เผา Stoker นานๆ ครั้ง

EFN O (inci–stk) =  เผา Stoker นานๆ ครั้ง
2

2

EFCH

4 (inci–flu24hr)

2

EFCH

4 (inci–flu )

2
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กิจกรรม

ค่าแฟกเตอร์

หน่วย

1.375

MCFWW =  ใช้อากาศ เดินระบบปกติ

gCO2/g OD

0

ไม่มีหน่วย

BG CH 4 =  ใช้อากาศ เดินระบบปกติ

0.65

ไม่มีหน่วย

λ =  ใช้อากาศ เดินระบบปกติ ไม่มีหน่วย

0.65

ไม่มีหน่วย

CFCO2 = ใช้อากาศ มีปัญหาในการเดินระบบ, Overloaded

1.375

MCFWW = ใช้อากาศ มีปัญหาในการเดินระบบ, Overloaded

gCO2/g OD

0.3

ไม่มีหน่วย

BG CH 4 = ใช้อากาศ มีปัญหาในการเดินระบบ,

0.65

ไม่มีหน่วย

λ   ใช้อากาศ มีปัญหาในการเดินระบบ, Overloaded

0.45

ไม่มีหน่วย

CFCH 4 ใช้อากาศ มีปัญหาในการเดินระบบ, Overloaded

0.5

gCO2/g OD

1.375

gCO2/g OD

MCFWW = ไม่ใช้ ใช้อากาศ

0.8

ไม่มีหน่วย

BG CH 4 = ไม่ใช้ ใช้อากาศ

0.65

ไม่มีหน่วย

λ ไม่ใช้ ใช้อากาศ

0.1

ไม่มีหน่วย

CFCH 4 ไม่ใช้ ใช้อากาศ

0.5

gCO2/g OD

1.375

MCFWW = Facultative, แบบตื้น (<2m)

gCO2/g OD

0.2

ไม่มีหน่วย

BG CH 4 = Facultative, แบบตื้น (<2m)

0.65

ไม่มีหน่วย

λ   Facultative, แบบตื้น (<2m)

0

ไม่มีหน่วย

CFCH 4 = Facultative, แบบตื้น (<2m)

0.5

gCO2/g OD

MCFWW = Facultative, แบบตื้น (<2m)

1.375

gCO2/g OD

การบ�ำบัดน�้ำเสีย
CFCO2 =  ใช้อากาศ เดินระบบปกติ

CFCO2 = ไม่ใช้ ใช้อากาศ

CFCO2 = Facultative, แบบตื้น (<2m)
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ค่าแฟกเตอร์

หน่วย

BG CH 4 = Facultative, แบบตื้น (<2m)

0.8

ไม่มีหน่วย

λ   Facultative, แบบตื้น (<2m)

0.65

ไม่มีหน่วย

CFCH 4 = Facultative, แบบลึก (>2m)

0

ไม่มีหน่วย

CFCH 4 = Facultative, แบบลึก (>2m)

0.5

gCO2/g OD

กิจกรรม

การจัดการกากตะกอน		
CFS = ตะกอนใช้อากาศ

0.53

g C/g MLVSS

MCFS = ตะกอนใช้อากาศ

0

ไม่มีหน่วย

BGCH 4 = ตะกอนใช้อากาศ

0.65

ไม่มีหน่วย

CFS = ตะกอนน�้ำเสีย : ไม่ใช้อากาศ

0.53

g C/g MLVSS

MCFS = ตะกอนน�้ำเสีย : ไม่ใช้อากาศ

0.8

ไม่มีหน่วย

BGCH 4 = ตะกอนน�้ำเสีย : ไม่ใช้อากาศ

0.65

ไม่มีหน่วย
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