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ประจาปี 2560

SPA
SPA
SPA

Energy Saving

การวิเคราะห์กระบวนการทางานเชิงสัญลักษณ์
5 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำนำ
SPA – Online ฉบับนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันทาขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ และทีมงานด้านอนุรักษ์
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการ
เผยแพร่แนวควำมคิด เทคนิค และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรให้บริกำรของแต่ละสำขำวิชำชีพผสมผสำนกับเทคนิค
กำรอนุรักษ์พลังงำนและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไร้ผลกระทบใดๆต่อการทางานประจา
ในทางกลับกัน เนื้อหาต่างๆจะสอดแทรกไว้ด้วยผลประโยชน์ในมิติต่างๆต่อหน่วยงานและองค์กร โดย
หลักๆก็เช่น “คุณภำพของงำนที่เพิ่มขึ้น ”: ถูกต้องตามหลักการแพทย์และการพยาบาล ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม ลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ เพิ่มความพึงพอใจทั้งต่อคนไข้ ญาติและเจ้าหน้าที่
ทั้งยังมีความปลอดภัย หรือกระทั่งผลประโยชน์ในการ “ช่วยในกำรลดใช้ทรัพยำกร”: เช่น วัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ และ/หรือ พวกกลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน (เช่น ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม น้าประปา)
เป็นต้น SPA Online ฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในงาน “วันอนุรักษ์พลังงำนและรักษำ
สิ่งแวดล้อม” (5 มิถุนายน 2560) ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จั ดขึ้น ซึ่งพวกเราขอ
เชิญชวนพี่น้องชาวโรงพยาบาลจากทั่วประเทศให้ร่วมใจกันทาการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลัก SPA เพื่อองค์กรของท่านเอง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พระบิดาแห่งการอนุรักษ์พลังงานไทย)ของพวกเรา โดยในการนี้ขอให้นับวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้เป็น
จุดเริ่มต้นของการก้าวหน้า ก้าวไกลอย่างยั่งยืนด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยความปรารถนาดี
คณะทางานด้านอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำรอนุรักษ์พลังงำนแบบเดิมๆ กับแบบใหม่
หากพูดถึงการอนุรักษ์พลังงานฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เชื่อว่าหลายท่าน คงนึกถึง แต่เรื่องของ
การ “ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์ ลดใช้กระดำษ” หากแต่ถ้าท่านเปิดใจให้กว้าง และคิดซักนิดว่า “นี่คือสิ่งที่ใครๆ
ก็ท้ำได้ และท้ำกันทังนัน.... แล้วมันจะพิเศษตรงไหนล่ะ” ถ้าท่านรู้สึกอย่างนั้น นั่นล่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การอนุรัก ษ์ พลัง งานยุ ค ใหม่ ที่ เรีย กว่า “กำรวิเครำะห์กระบวนกำรเชิงสัญลักษณ์ ” (Symbolic Process
Analysis; SPA) อยากบอกว่า ปิด น้า – ไฟ – แอร์ อาจเรียกง่ายๆว่า “มำตรกำรพื้นฐำน(ที่ต้องมีอยู่แล้ว)”
แต่สาหรับ SPA มันจะเป็นการเล่าถึง การดึงเอาความสามารถเฉพาะทาง ความสาคัญของหน่วยงาน คุณค่า
ของงาน ในแต่ละสาขาวิชาชีพ มาผสมผสานร่วมกันกับการอนุรักษ์พลังงานฯ อย่างลงตัว และเมื่อใดที่ท่าน
มี SPA ในองค์กรของท่าน มันจะเป็น “ควำมแตกต่ำง” เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีเพียงแค่ “มาตรการ” ซึ่ง
นั่นจะทาให้ท่าน “ทิ้งองค์กรอื่นไว้เบื้องหลัง” ในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

นิยำม เคล็ดลับ ประโยชน์ และตัวอย่ำงแนวทำงกำรทำ SPA
เชื่อว่าหลายๆท่านคงคิดในใจแล้วว่า “SPA” คืออะไร ซึ่งเราจะได้ให้แนวคิดท่านดังนี้:

นิยำม: SPA ย่อมาจากคาเต็มว่า Symbolic Process Analysis ซึ่งแปลว่า “การวิเคราะห์กระบวนการเชิง
สัญลักษณ์ หรือ การวิเคราะห์กระบวนการเฉพำะทำงในแต่ละสำขำวิชำชีพ” (แล้วแต่ท่านจะใช้คา)

เคล็ด(ไม่)ลับ1: ในการทา SPA ให้ท่านมองหาองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด 3 ตัว ได้แก่ 1) Place ซึ่งนิยามถึง
สถานที่ แผนก โครงสร้า งห้อง และยัง รวมถึงอุปกรณ์ทุก ชนิดที่ใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและความร้อน) 2)
People หรือคนใช้ place นั่นเอง ซึ่งอาจมองได้ในมุมต่างๆ เช่น ความรู้ ทักษะการใช้ place ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ใช้ และ 3) Process หรือ “กระบวนการทางานปกติที่เราทาอยู่ ” ซึ่งถ้าเรามององค์ประกอบ
“3P” นี้ครบถ้วนแล้ว ให้เราทำกำรปรับเปลี่ยน “P” ที่เป็นปัญหำและอุปสรรคในการทางานและยังสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานฯได้อีกด้วย
ประโยชน์ของสปำ: 1) เกิดสังคมความหลากหลายด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 2) เป็น
การพัฒนากระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ผลกระทบ แบบระยะยาว 3) เป็นผลงานเฉพาะทาง
ของกลุ่มสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล 4) ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแก่บุคคลภายนอก ทาให้มีแนวร่วม
และเกิดเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ และ 5) มีแบบแผนการปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดย
ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในองค์กร (เกษียณ เปลี่ยนผู้นาใหม่ การลดการเพิ่มคน หรือการเข้าใหม่
ของบุคลากรใหม่)
เคล็ดลับ2: หลักคิดของการทาสปา นั้นง่ายมาก คือ ให้ท่านโฟกัสสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้นๆ
(คือให้ท่านนึกออกจากจิตใต้สานึกเลยว่า “ถ้าพูดถึงหน่วยงานนี้ จะนึกถึงเรื่องอะไร” เช่น ตัวอย่างดังตาราง
ต่อไปนี้



หน่วยงำน
(สหสำขำวิชำชีพ)
เภสัชกรรม

ตัวอย่ำงกำรทำ SPA ในแต่ละสำขำวิชำชีพ

สัญลักษณ์
(เรื่องที่เค้ำเก่ง ที่เค้ำเชี่ยวชำญ)
ยำ /พัสดุที่ใช้กับยา / อุปกรณ์ที่ใช้กับยา

หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU / เครื่องช่วยหำยใจ – infusion pump / การ
RCU / CCU)
อุ่น อาหารเหลว-เช็ ด ตัวคนไข้ / เครื่อ งท า
ความสะอาดอุปกรณ์ (Bed Pan)
ห้องผ่ำตัด
เครื่องมือผ่ำตัด (ชุด set) / การอุ่นน้าเกลือ,
การอุ่นเลือดและสารน้า, นวัตกรรม
วิสัญญี

ยำสลบ, เครื่องวางยาสลบ, นวัตกรรมฯ

หอผู้ป่วยห้องพิเศษ

กระบวนกำรแรกรั บ จนกระทั่ ง จำหน่ ำ ย
คนไข้กลับบ้าน (admission to discharge)

ซักฟอก

เครื่ องซักผ้ ำ , เครื่อ งอบผ้ำ , ก๊ำ ซหุง ต้ม ,
สำรเคมีซักฟอกฯ
ตู้นึ่งอบฆ่ำเชื้อ

จ่ำยกลำง

โภชนำกำร

อำหำร, ก๊ำซหุงต้ม, เครื่องล้ำงจำน, ตู้แช่ผัก
ตู้แช่เนื้อ, กำรปรับเมนูอำหำรเพื่อสุขภำพ

กลุ่มสำนักงำน
ทั้งหมด

แอร์, ไฟ, น้ำ, กระดำษ A4, คอมพิวเตอร์ฯ

กลุ่มช่ำง/ฝ่ำย
วิศวกรรมฯ

เครื่องทำน้ำเย็น, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ, หม้อ
ต้ ม น้ ำ (Boiler), เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่
ประหยั ด พลั ง งำน และการวางแผนการ
ซ่อ มบ ารุ ง และการปฏิบั ติ หรื อ การสร้ าง
นวัตกรรมเพื่อกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ

ตัวอย่ำง: เรื่องที่ทำกำรวิเครำะห์กระบวนกำรเชิงสัญลักษณ์ได้
ปรับเปลี่ยนถุงใส่ยาเป็นถุงผ้า / ปรับอุณหภูมิตู้แช่ยา / ศึกษาการใช้
ลิฟท์ส่งยา / เพิ่มประสิทธิภาพตู้อบขวดยา / หุ่นยนต์บรรจุซองยา

Weaning Protocol (การหย่าเครื่องช่วยหายใจ), การเลือกอุปกรณ์
อุ่นน้า อุ่นอาหารใช้กับคนไข้, การใช้ Bed Pan
การนึ่ ง อบฆ่าเชื้อ ชุด set ในปริ ม าณเหมาะสม หรื อการปรั บ
packaging ชุด Set, เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ, การสร้างนวัตกรรมที่
ใช้ในการผ่าตัดทดแทนการใช้เครื่องมือราคาแพงที่นาเข้า
การลดใช้ยาสลบ (แบบดม) ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก เช่น Isoflurane
Desflurane Sevoflurane และ nitrous oxide (N2O) โดยใช้เทคนิคต่างๆ
เช่น ใช้ยาสลบแบบฉีด, spinal blocking, TIVA, Low flow Technique ฯลฯ
การปรับกระบวนการแรกรับ (เตรียมห้อง) – การปรับอุปกรณ์ใน
ห้องให้เหมาะสมไว้ก่อน (เพื่อความประหยัด ตอนคนไข้อยู่ห้อง) –
และกระบวนการทา pre-discharge ก่อน จาหน่ายคนไข้
การปรั บ การบวนการซั กผ้ า ที่ ป ระหยัด ได้ ทั้ง น้ า ไฟ ก๊าซ และ
สารเคมีโดยใช้เกลือในการซักผ้า
การจัดระเบียบอุปกรณ์ การเลือกเวลาในการนึ่ง การดาเนินการนึ่ง
แบบต่ อ เนื่ อ งแทนแบบเป็ น ครั้ ง คราว การควบคุ ม ปริ ม าณการ
ตรวจสอบ เช่น ควบคุมการใช้ Bowie-dick test หรือ Spore Test
การปรับเมนูอาหารที่ใช้เวลานานในการทา เป็นอาหารที่ใช้เวลา
สั้นกว่า แต่คุณค่าทางอาหารเหมือนกันหรือเพิ่มขึ้น , การใช้ก๊าซหุง
ต้มหมดถังด้วยวิธีการหล่อน้าอุ่น ฯลฯ
ศึกษาการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ เช่น พลังงานที่ใช้ต่อพื้นที่ปรับ
อากาศ (kW/m2) หรือความสว่างต่อหน่วยพื้นที่ (Lumen/ m2) และการ
ทาให้เป็นสังคม Paperless ที่จับต้องได้ ฯลฯ
การทดลองอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน หรือ
การสร้างนวัตกรรมจากของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
การวางแผนการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การสูญเสียพลังงานฯในระยะยาว

สารบัญ
คานา
การอนุรักษ์พลังงานแบบเดิมๆ กับแบบใหม่
นิยาม เคล็ดลับ ประโยชน์ และตัวอย่างแนวทางการทา SPA
หน่วยงาน : ซ่อมบารุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
SPA 1 : การเดินเครื่องท้าน้าเย็น (Chiller) ให้เหมาะสมกับภาวะโหลด
และการปรับอุณหภูมิน้าเย็นจากเดิม 45O F เป็น 46O F
SPA 2 : การติดตังระบบบ้าบัดน้าที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ด้วยเครื่องผลิตน้าโอโซน
(แทนการใช้สารเคมี)
SPA 3 : การติดตังเครื่องท้าน้าเย็น ชนิด Oil-free Magnetic Bearing VSD Chiller ขนาด 400 ตัน
SPA 4 : การติดตังตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ (VSD:Variable Speed Drive) ขนาด 110 kW
เพื่อควบคุมการท้างานของปั้มน้าเย็น ณ Chiller Plant IZ (Industrial Zone)
SPA 5 : การติดตังระบบอุ่นน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) ส้าหรับป้อนหม้อไอน้า
เพื่อลดใช้เชือเพลิงน้ามันเตา
SPA 6 : การติดตังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 kW (แบบต่อกับระบบจ้าหน่าย;
PV Grid Connected System)
SPA 7 : การตรวจวัด ปรับลดหลอดไฟฟ้า และติดตังเทคโนโลยีควบคุมแสงสว่างต่างๆ
SPA 8 : การปรับเปลี่ยน “ช่วงเวลา” ในการผลิตน้าประปาให้เป็นช่วง Off Peak (22.00 – 09.00 น.)
ซึ่งใช้พลังงานน้อยลงครึ่งหนึ่ง
SPA 9 : การปรับเปลี่ยน Boiler ที่ใช้น้ามันเตาเป็นเชือเพลิง เป็น Boiler ที่ใช้ LPG เป็นเชือเพลิง
(ซึ่งต้นทุนค่าเชือเพลิงถูกกว่า)
SPA 10 : โปรแกรม SGA (Small Group Activity) หรือ โปรแกรมการเดินตรวจตรา สร้างจิตส้านึก
สอนการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis; PA) และให้ความรู้ด้านพลังงานฯ
ตามหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานซ่อมบ้ารุง
หน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
SPA : "ใช้พลังงานอุปกรณ์ฯ ตามการ ท้างานจริง ประหยัดได้ มากกว่าที่คิด"
หน่วยงาน : เภสัชกรรม
SPA : “ยาบริจาค (รับคืนยาเก่า) ช่วยคนไข้ ช่วยโรงพยาบาล”
หน่วยงาน : โภชนาการ
SPA : “ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ หม้อต้มไอน้า”
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19
22

หน่วยงาน : ซักฟอก
SPA : “ปรับกระบวนการซักผ้า ประหยัดพลังงานได้”
หน่วยงาน : เวชกรรมสังคม
SPA : Paper Online
หน่วยงาน : ห้องคลอด
SPA : “การป้องกันการเกิดสภาวะตกเลือดหลังคลอด ลดใช้พลังงานได้”
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 (AE1)
SPA 1 : “รักษ์แอร์ ให้ลดพลังงาน”
SPA 2 : “หม้อต้มน้าร้อน ประหยัดพลังงาน”
หน่วยงาน : ห้องผ่าตัด 4
SPA 1 : “โครงการตู้อุ่นน้าเกลือประหยัดพลังงาน”
SPA 2 : “โครงการหม้อนึ่งเครื่องมือผ่าตัดหลบพีค”
SPA 3 : “โครงการตู้เก็บ Scope ประหยัดพลังงาน”
SPA 4 : “โครงการแบบจ้าลองประหยัดแสงสว่างมาตรฐานอาคารสีเขียว”
หน่วยงาน : หออภิบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด (Stem Cell Transplantation Unit; SCTU)
SPA : “เซลล์เม็ดเลือดขาว ลดต้นทุน ลดใช้พลังงานได้”
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยพิเศษ 6ก
SPA : “หอผู้ป่วยพิเศษ 6ก ร่วมใจรักษ์น้า”
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก
SPA : “บ้วนปากด้วยน้าเกลือ (ท้าเอง) เอือเฟื้อสิ่งแวดล้อม เราพร้อมใจประหยัด”
ภาคผนวก : ค่า Emission factors ของกิจกรรมต่างๆ สาหรับการคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์
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หน่ วยงาน: ซ่ อมบารุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : ระบบวิศวกรรมและเทคโนโลยี และการซ่ อมบารุง
ชื่อผลงาน SPA:
1) การเดินเครื่ องทาน้าเย็น (Chiller) ให้ เหมาะสมกับภาวะโหลด และการปรั บอุณหภูมิน้าเย็นจากเดิม 45 O F เป็ น 46 O F
2) การติดตั้งระบบบาบัดนา้ ที่หอหล่ อเย็น (Cooling Tower) ด้ วยเครื่ องผลิตน้าโอโซน (แทนการใช้ สารเคมี)
3) การติดตั้งเครื่ องทาน้าเย็น ชนิด Oil-free Magnetic Bearing VSD Chiller ขนาด 400 ตัน
4) การติดตั้งตัวควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ (VSD: Variable Speed Drive) ขนาด 110 kW เพื่อควบคุมการทางาน
ของปั๊มน้าเย็น ณ Chiller Plant IZ (Industrial Zone)
5) การติดตั้งระบบอุ่นนา้ ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) สาหรั บป้อนหม้ อไอน้าเพื่อลดใช้ เชื้อเพลิงนา้ มันเตา
6) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ ขนาด 2 kW (แบบต่ อกับระบบจาหน่ าย; PV Grid Connected System)
7) การตรวจวัด ปรั บลดหลอดไฟฟ้า และติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมแสงสว่ างต่ างๆ
8) การปรับเปลี่ยน “ช่ วงเวลา” ในการผลิตน้าประปาให้ เป็ นช่ วง Off Peak (22.00-09.00 น.) ซึ่ งใช้ พลังงานน้ อยลงครึ่ งหนึ่ง
9) การปรับเปลี่ยน Boiler ที่ใช้ น้ามันเตาเป็ นเชื้อเพลิง เป็ น Boiler ที่ใช้ LPG เป็ นเชื้อเพลิง (ซึ่ งต้ นทุนค่ าเชื้อเพลิงถูกกว่ า)
10) โปรแกรม SGA (Small Group Activity) หรื อ โปรแกรมการเดินตรวจตรา สร้ างจิตสานึก สอนการวิเคราะห์
กระบวนการ (Process Analysis; PA) และให้ ความรู้ ด้านอนุรักษ์ พลังงานฯ ตามหน่ วยงานต่ างๆ โดยทีมงานซ่ อมบารุ ง
หมายเหตุ: ในที่น้ ีจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของ SPA1-4 (ระบบไฟฟ้ า), SPA 5-6 (ระบบพลังงานทดแทน) และ
SPA 7 (ระบบพลังงานแสงสว่าง) เท่านั้น และในส่ วน SPAที่เหลือ (8-10) จะได้นาเสนอในรู ปของ “ภาพประกอบ”

แนวคิด:
หากพูด ถึง “หน่ วยงานซ่ อ มบ ารุ ง ” หลายๆคน อาจรั บรู้ ได้ว่าเป็ น “ช่ าง วิศวกร” หรื อ “หน่ วยงานที่
ดาเนินงานด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงด้ านการดูแลรักษา” ซึ่งก็ถกู ต้องแล้ว และแน่นอนว่า หน่วยงาน
ของเรา ถือเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรง หรื อรับผิดชอบในภาพรวมกับเรื่ องของ “การใช้พลังงาน” ซึ่งในที่น้ ี หมาย
รวมถึงการใช้พลังงานของระบบต่างๆ เช่ น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบการผลิตที่ตอ้ งใช้เชื้อเพลิง
ระบบพลังงานทดแทน ระบบการผลิตน้ าประปา และงานของเรายังรวมแม้กระทัง่ ระบบ “การสร้างคนคุณภาพ
(ปลูกจิตสานึกให้ตระหนักถึงและให้ความรู้ดา้ นประหยัดพลังงาน)” สาหรับการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีใดๆ
เราจะพิจ ารณาทั้ง มาตรการลงทุ น และไม่ล งทุ น ผสมผสานกัน โดยในกรณี ที่มีก ารลงทุ น ก็จ ะพิจ ารณาจาก
ระยะเวลาคืนทุนที่ไม่นานมากนัก ในส่วนของแนวคิด เราขอเสนอ“แนวคิดง่ายๆ แต่มีประสิ ทธิภาพสูง ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน” ดังนี้ : 1) ใช้พลังงานเท่ าที่จาเป็ น 2) ใช้พลังงานอย่ างเหมาะสม 3) ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด และ 4) เมื่อใช้พลังงานแล้ว ควรก่อให้เกิด “การสู ญเสี ย” น้ อยที่สุด อย่างไรก็ตาม เราเป็ นบุคลากรของ
โรงพยาบาล ที่ มีความจาเป็ นต้องให้บริ การที่ดี ที่สุด ดังนั้นทั้ง 4 แนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น บวกกับบริ บทและ
เป้ าหมายของการทางานจริ ง ก็อาจสรุ ปเป็ นสโลแกนที่ได้ใจความของหน่วยซ่อมบารุ งดังนี้
“การใช้ พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ กระทบต่ อการผลิตหรือการให้ บริการ”
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สาหรั บ เทคนิ ค การวิเคราะห์ รายละเอียด และผลการประหยัดของพวกเรา หน่ ว ยงานซ่อมบารุ ง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้แสดงดังต่อไปนี้
 SPA1) การเดินเครื่องทานา้ เย็น (Chiller) ให้เหมาะสมกับภาวะโหลด และการปรับอุณหภูมนิ า้ เย็น
จากเดิมที่ 45 O F เป็ น 46 O F
วิเคราะห์ : โดยปกติอาคารมีการใช้งาน
ระบบปรั บอากาศตลอดทั้งวัน หากแต่
ในช่ ว งกลางคื น “ภาวะในการปรั บ
อากาศจะลดลง” เนื่ อ งจาก 1) สภาวะ
อากาศภายนอกมีอุณหภูมิต่ าลง และ 2)
คนใช้งานพื้นที่ปรับอากาศลดลง ดังนั้น
จึงสามารถทาการปรับลดการทางานของ
Chiller/Pump ให้เหมาะสมกับสภาวะ
โหลดจริ งได้โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ
กล่าวคือ ในช่วงเวลากลางคืนต่อเนื่องไปจนช่วงเช้า (21.00-7.00 น) เราสามารถปรับลดการทางานของ
ปั๊ มน้าหล่ อเย็น (Condenser Water Pump; CDP) ให้ลดลงได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่ องจากช่วงเวลานี้ เป็ น
ช่วงเวลาที่อุณหภูมิของน้ าขากลับที่ตอ้ งทาการลดโดยหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จะต่าลงอยู่แล้ว ซึ่งภาระการ
ทางานของหอหล่อเย็นจะแปรผันตรงตามช่วงเวลาและกิจกรรม และเช่นเดียวกันในช่วงเวลา21.00-7.00 นี้ ปั๊ มน้า
เย็น (Chilled Water Pump; CHP) ก็สามารถปรั บลดการทางานลงได้เช่น กัน (ดู รูปประกอบ ก่ อน และ หลัง
ดาเนินการ) อีกประเด็นคือ การปรับอุณหภูมิข้ ึนเพียง 1 OF นั้น เราพบว่า ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสมาธิและความ
สะดวกสบายในการทางานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วง Peak ของแต่ละวัน (10.00-16.00; ดูรูปบนประกอบ)
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หมายเหตุ:
1) ค่ าดัชนีชี้วด
ั ด้ านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดใช้ พลังงานและพัสดุ หรือ ค่ า “คาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ” ที่มี
ความหมายว่า ปริมาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (ก๊าซโลกร้ อนตัวสาคัญที่สุด) ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม
ที่มนุษย์ทา สามารถหาได้โดยง่าย โดยใช้สูตร CO2 (kg/ปี ) = กิจกรรม × Emission factors (โดยในที่น้ ี
กิจกรรม คือ “การใช้ไฟฟ้ า” (ให้นาผลต่าง ก่อนและหลังปรับปรุ งมาคิด) และ Emission factors; ค่ าปั จจัย
การปลดปล่อย (เป็ นค่าคงที่; ได้มาจากการทดลองของนักวิจยั ไทย) สาหรับการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทย ค่า
แฟคเตอร์ เท่ากับ 0.56 kgCO2 / kWh ดังนั้นจากตัวอย่าง Case การปรับการทางานของ Chiller /CHP/CDP
นี้ เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ = 1,729,370 kWh/ปี ×0.56 kgCO2 / kWh หรื อ CO2 (kg/ปี )ที่ลดลง =
968,447.2 kg/ปี (968.4 ตันCO2/ปี )
2) ท่านสามารถนาตัวอย่าง และสูตรการคานวณข้างต้นไปใช้ในการคานวณ “การลดคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์” จาก
กิจกรรมอื่นๆได้ เช่น การลดไฟฟ้ า / เชื้อเพลิง / น้ าประปา/ กระดาษ ฯลฯ (โดยในท้าย SPA online นี้ จะมี
ตารางค่า Emission factors ของกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้เลือกไปใช้ให้ถกู กับกิจกรรมเฉพาะนั้นๆด้วย)
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 SPA2) การติดตั้งระบบบาบัดนา้ ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ด้ วยเครื่องผลิตนา้ โอโซน (แทนการใช้
สารเคมี)
วิเคราะห์ : น้ าเย็นขากลับที่ผา่ นกระบวนการทาความเย็นในตัวอาคารแล้ว จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น และมีสิ่งปนเปื้ อน
มาก ซึ่ งจะทาให้คุ ณ สมบัติ ข องน้ า เช่ น องค์ประกอบทางเคมีต่ างๆ ปริ มาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total
Dissolved Solid; TDS) ค่าการนาไฟฟ้ า ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) เกิดการเปลี่ยนแปลง หรื อมีแม้กระทัง่ เชื้ อ
แบคทีเรี ยที่มากับน้ า ดังนั้นกระบวนการที่หอหล่อเย็น (การระบายความร้อนและการปรับสภาพของน้ าขากลับ)
จะต้องมีการเติมสารเคมีลงไปเพื่อปรับสภาพปัจจัยดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สารเคมีมีราคาที่แพง
และสภาพน้ าที่ ได้ย งั ไม่ดี เท่าที่ ค วร นอกจากนั้น สารเคมีย งั อาจช่ว ยเร่ งการเจริ ญ เติบโตของสิ่ งมีชีวิต ต่ างๆ ทั้ง
แบคทีเรี ย และการเกิดตะไคร่ น้ า ซึ่งสุดท้ายคุณภาพความสะอาดของน้ าจะไม่ดี และประสิ ทธิภาพการระบายความ
ร้อนในหอผึ่งจะลดลงเพราะมีการอุดตันที่ครี บระบายความร้อน ดังนั้นหน่วยงานซ่อมบารุ งจึงได้มีการปรับสภาพ
น้ าที่ หอผึ่งเย็น จากการใช้สารเคมี มาเป็ นการใช้ น้ าโอโซน (OZONE; O3 ) ซึ่ งมีศกั ยภาพสูงในการก าจัด เชื้ อ
แบคทีเรี ยผ่านทางปฏิกริ ยาออกซิเดชัน่ ที่รุนแรง และยังช่วยในการปรับสภาพน้ าให้เหมาะสมได้เป็ นอย่างดี

หมายเหตุ: 1 องศาของ Approach Temp ที่เพิ่มขึ้น อาจส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานของ Chiller ประมาณ 1.5%
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 SPA3) การติดตั้งเครื่องทานา้ เย็น ชนิด Oil-free Magnetic Bearing VSD Chiller ขนาด 400 ตัน
วิเคราะห์ : VSD Chiller หรื อ เครื่ องทาน้ าเย็นแบบที่มีตวั ควบคุมความเร็ วรอบการทางานของมอเตอร์น้ าเย็น
และมอเตอร์น้ าหล่อเย็นในตัว ถือเป็ นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการทาความเย็น กล่าวคือมีการ “กิน
พลังงานต่อตันความเย็นที่ผลิดได้ (kW/TR)” ต่า ซึ่งช่วยประหยัดกาลังไฟฟ้ าและหน่วยไฟฟ้ าได้เป็ นอย่างมาก

 SPA4) การติดตั้งตัวควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ (VSD: Variable Speed Drive) ขนาด 110 kW เพื่อ
ควบคุมการทางานของปั๊มนา้ เย็น ณ Chiller Plant IZ (Industrial Zone)

วิเคราะห์ : ปั๊มน้ าเย็น (Chilled Water Pump; CHP) มีหน้าที่ในการปั๊มน้ าเข้ามาผ่านสารทาความเย็น และส่ งน้ าเย็น
ไปยังเครื่ องจ่ายลมเย็นต่อไป ซึ่งทัว่ ไปตอนกลางวัน ปั๊ มมักจะทางานหนักที่ 80-100% หรื อถ้าเทียบเป็ นความเร็ ว
รอบของมอเตอร์ ก็จะอยูท่ ี่ 40-50 Hz ตามลาดับ แต่ในความเป็ นจริ ง ความต้องการการทาความเย็นจะแปรผัน ตาม
1) ช่ วงเวลาของวัน (ตอนเช้าถึงกลางวันจะมีความต้องการ(โหลด)มากเป็ นพิเศษเพราะอากาศร้อน) และ 2) กิจกรรม
การให้ บริการคนไข้ และอืน่ ๆจะมีช่วงพีคอยู่ในช่ วงเช้ าและกลางวันเช่นกัน ดังนั้นการทางานของปั๊มน้ าเย็นที่ 100%
ตลอด 24 ชัว่ โมง อาจนามาซึ่งการสูญเสียพลังงานโดยไม่จาเป็ น และการใช้ VSD ในการควบคุมความเร็ วรอบของ
5
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มอเตอร์ น้ าเย็น ให้ทางานตามโหลดจริ งจะช่ วยในการประหยัดพลังงานเป็ นอย่างมาก (ในที่ น้ ี เรา set ให้ VSD
ควบคุมการทางานของมอเตอร์อยูท่ ี่ 35 Hz ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ และยังประหยัดพลังงานได้มากอีกด้วย)

CHP

VSD

 ก่อนดาเนินการ
CHP (ทางาน 100%, 50 Hz) กินพลังงาน 110 kW (24 hr./วัน) หรื อ ใช้หน่วยไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 2,640 kWh (หน่วย)
หรื อคิดเป็ น 950,400 kWh/ปี
 หลังดาเนินการ
CHP (ทางาน 70%, 35Hz) กินพลังงาน 29 kW (24 hr./วัน) หรื อ ใช้หน่วยไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 696 kWh (หน่วย)
หรื อคิดเป็ น 250,560 kWh/ปี
ดังนั้นเราจะสามารถ ลดการใช้ หน่ วยไฟฟ้ าได้ เท่ากับ 950,400 – 250,560 = 699,840 kWh/ปี (หรื อเทียบเท่า
กับการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (ก๊าซโลกร้ อน) ได้ เท่ ากับ 391 ,910 kgCO2/ปี (699,840 kWh/ปี ×
0.56 kgCO2/kWh) และหากคิดเป็ นผลประหยัด (อิงค่าไฟฟ้ าหน่วยละ 4 บาท) จะคิดเป็ นผลประหยัดเท่ากับ 699,840
kWh/ปี × 4 บาท/kWh = 2,799,360 บาท/ปี
 SPA5) การติดตั้งระบบอุ่นนา้ ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) สาหรับป้อนหม้อไอนา้ เพือ่ ลดใช้
เชื้อเพลิงนา้ มันเตา
พลังงานทดแทนที่ไม่มีวนั หมด อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ถกู นามาใช้เสริ มในการอุ่นน้ าให้ร้อนเบื้องต้น
(Pre – heating) ผ่านระบบ Solar Collector ซึ่งน้ าที่ผลิตได้จะมี อุณหภูมิประมาณ 50-60 oC ซึ่งผลที่ได้คือ เราจะ
สามารถลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตา(ที่ใช้ในการผลิตไอน้ าอย่างเดียวมาโดยตลอด) ได้เป็ นอย่างมาก

Solar collector
หม้อต้ มไอนา้
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ผลประหยัด

Note: ท่านสามารถคานวณการลดคาร์บอนฟุตพริ้ นท์จากการลดการใช้เชื้อเพลิงได้ดงั ต่อไปนี้
โจทย์ขอ้ นี้ เชื้อเพลิง คือ น้ ามันเตา เกรด A โดยมีปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนที่ลดลง เท่ากับ 98,550 ลิตร/ปี
ใช้สูตร CO2 (kg/ปี ) = กิจกรรม × Emission factors (โดยในที่น้ ี กิจกรรม คือ “ปริ มาณการใช้น้ ามันเตา เกรด
A” โดยเอาผลต่างที่ลดได้มาคิดเช่นเดิม เหมือนกับกิจกรรมการลดใช้ไฟฟ้ าเบื้องต้นใน SPA1)
ข้ อสังเกต: ในการคานวณการลดคาร์บอนฟุตพริ้ นท์จากการลดใช้เชื้อเพลิง จะมีขอ้ พิจารณาหนึ่ง คือ ท่านต้อง
ทราบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงนั้นๆ ดังเช่นในตัวอย่างนี้
 น้ ามันเตาเกรด A มีค่าความร้อนที่ 37.78 เมกะจูลต่อลิตร(MJ/L) ดังนั้น ปริ มาณความร้อนที่ลดใช้
ไปได้ มีค่าเท่ากับ 98,550 (ลิตร/ปี ) × 37.78 (MJ/L) = 3,723,219 MJ/ปี
หรื อคิดเป็ น 3,723,219 × 10-6 TJ / ปี (โดย 1 MJ = 10-6 TJ; เทละจูล)
 ค่า Emission factors ของน้ ามันเตาเกรด A มีค่าเท่ากับ 71.64 MgCO2/TJ
ดังนั้นเมื่อแทนค่าตามสูตร CO2 (kg/ปี ) = กิจกรรม × Emission factors จะได้
3,723,219 × 10-6 TJ / ปี × 71.64 MgCO2/TJ = 266.73 Mg/ปี โดย 1 Mg (เมกะกรัม) = 1,000 kg
หรือ 266,731.4 kgCO2/ปี (266 ตันCO2 ที่ลดลงต่อปี )
เอกสารประกอบ ก.4
ตารางแสดงปริมาณการปล่ อย ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) แยกตามชนิดเชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง

ปริมาณ CO2 ที่ปลดปล่ อย
(Mg CO2/TJ)

น้ ำมันดี เซล
น้ ำมันดิ บ

74.07

น้ ำมันเตำ
LPG

71.64

70.26
63.07

NG

56.10

ไม้

110.07

ถ่ำนไม้

110.44

แกลบข้ำว

114.58

กำกอ้อย

219.12

ไฟฟ้ ำ

201.81

ที่มำ:IPCC Reference Approch for Estimating CO2 Emission from Fossil
Fuel Combustion
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 SPA6) การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 kW (แบบต่อกับระบบจาหน่าย; PV Grid Connected

System), โครงการต้นแบบ

ผลประหยัด

หมายเหตุ: ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้ า ของเซลล์แสงอาทิตย์อาจมีข้อจากัดโดยปัจจัยต่างๆได้ เช่น 1) ช่วงเวลาที่ความเข้มแสงมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (เช่น 10.00-15.00 น) 2) ฝุ่ นละอองที่จบั บนผิวเซลล์ 3) ทิศทางการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ฯลฯ


SPA7) การตรวจวัด ปรับลดหลอดไฟฟ้า และติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมแสงสว่างต่างๆ (มีแนวทางดังต่อไปนี้)


5.การติดตั้งสวิตซ์ กระตุก (ง่ าย ลงทุนต่า)
แต่ ควบคุมการใช้ แสงเฉพาะจุดได้เป็ นอย่ างดี

6.ติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด Solar - LED

ในส่วนนี้จะได้ขอนาเสนอเฉพาะผลการวิเคราะห์กระบวนการด้านแสงสว่างโดยการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟ
(จากหลอดธรรมดา/ดาวไลท์ เป็ น ดาวไลท์ร่วมกับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ข้วั เขียวที่กินพลังงานน้อยกว่า และให้ค่า
ความเข้มแสงสูงกว่า จึงสามารถที่จะลดจานวนหลอดลงได้นนั่ เอง) ดังต่อไปนี้:
8
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SPA 8
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หน่ วยงาน: ห้ องปฏิบัตกิ ารเวชศาสตร์ ชันสู ตร
ชื่อผลงาน SPA: “ใช้ พลังงานอุปกรณ์ ฯตามการทางานจริง ประหยัดได้ มากกว่าที่คดิ ”
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : อุปกรณ์ แล็บ
ห้ องปฏิบัตกิ ารเวชศาสตร์ ชันสู ตร ประกอบด้ วยหน่ วยงาน 5 หน่ วยย่อย ได้ แก่
1.หน่ วยเคมีคลินกิ : ตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในน้ าเหลือง เช่น ระดับไขมัน ระดับน้ าตาล เป็ นต้น
2.หน่ วยจุลชีววิทยาคลินิก : ตรวจวินิจฉัยเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือดอุจจาระ ปัสสาวะ เพื่อตรวจหา
จุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค
3.หน่ วยจุลทรรศน์ วนิ ิจฉัย : ตรวจวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เช่น การ
ตรวจเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC), UA การตรวจการแข็งตัวของเลือด เป็ นต้น
4.หน่ วยภูมคิ ้มุ กันวิทยาคลินกิ : ตรวจวิเคราะห์ระดับภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
5.ห้ องเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่ งตรวจ
หน่ วยงานห้ องปฏิบัติการเวชศาสตร์ ชันสู ตร ถือเป็ น หน่ วยงานที่มีความสาคัญเป็ นอย่างสูง เนื่ องด้วย
บริ บทของงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสิ่งส่งตรวจของผูป้ ่ วยที่เข้ามารับบริ การในโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เพื่อ
การวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้ องกันโรค หรื อการประเมินภาวะสุ ขภาพ และ
รายงานผลให้แพทย์ประกอบการรักษา โดยใช้ตวั อย่างตรวจคือ เลือด อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ และสารคัดหลัง่ ของ
ร่ างกาย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตเก็บข้อมูล เราพบว่า “อุปกรณ์ ให้ ห้อง Lab จานวนไม่ น้อย อาจมีลักษณะ
การใช้ งานที่ก่อให้ เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานได้ เช่ นกัน ” ดังนั้น ในการวิเคราะห์กระบวนการเชิงสัญลักษณ์ของ
หน่ ว ยงาน Lab เราได้เลือกเครื่ องมือที่ จ ะน ามาปรั บกระบวนการโดยไม่ก่ อให้เกิ ด ผลกระทบ จ านวน 6 ตัว
ดังต่อไปนี้ :
1. เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ ACL TOP 500
2. ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet)
3. เครื่องเผา Loop & Needle ไฟฟ้ า
4. เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ Cobas c 513
5. เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ Cobas 8000
6. เครื่อง MPA
—
สาหรับรายละเอียดหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัว ลักษณะการใช้งานก่อนปรับปรุ ง ข้อวิเคราะห์ กระบวนการ
หลังปรับปรุ ง และการคิดคานวณผลประหยัด จะแสดงได้ตามลาดับดังต่อไปนี้
—
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) เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ ACL TOP 500
-ใช้ ในงานตรวจวิเคราะห์ ทาง โลหิตวิทยา
หน่ วยจุลทรรศน์ วนิ ิจฉัย
-มี 2 เครื่อง ใช้ พลังงานไฟฟ้า 1,100
:
เปิ ดใช้ งานทั้ง เครื่องตลอด ชั่วโมง ตลอด
ทั้งปี
:
ใช้ งานเป็ นเวลาโดยไม่ มี
กระทบต่ อการรายงานผลการตรวจ และสลับ
การใช้ งานได้

:
- ACL TOP500
-ACL TOP500

-

ผลการปรับปรุ งกระบวนการเครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ
ACL TOP 500
ชื่อเครื่องมือ

ก่ อนการปรับปรุ ง
ขนาด (วัตต์ ) จานวน ชั่วโมงการใช้ หน่ วยไฟฟ้ า
งาน/วัน

ACL TOP 500

1,100

ACL TOP 500

1,100

2
24
หลังการการปรับปรุ ง
2
12

(kWh/ปี )

ค่ า ไฟฟ้ า /ปี
(บาท)

9,636

38,544

4,818

19,272

ผลการประหยัด
ก่ อนการปรับปรุ ง (24 ชม./วัน) - หลังการปรับปรุ ง (12 ชม./วัน) = 12 ชม./วัน
ประหยัดกาลังไฟฟ้า = 4,818 kWh/ปี
หมายเหตุ: ในการคานวณ เราคิด
ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ ท้งั หมด = 19,272 บาท/ปี %การทางานของอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ %
วันทางานต่ อปี =365, ค่ าไฟฟ้ าต่ อหน่ วย = 4 บาท
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) ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet)
-ใช้ ในงานในหน่ วยจุลชีววิทยาคลินิก มี 2 เครื่อง ใช้ งาน
ในห้ องเพาะเชื้อ และห้ องย้ อมสี
-ใช้ ระบบลมดูดเชื้อเข้ าระบบกรองแล้ วฟอกเอาอากาศ
สะอาดออกสู่ ภายนอก
-ใช้ กาลังไฟฟ้า 1,610
:
เปิ ดใช้ งานวันละ 16 ชั่วโมง ทุกวัน ตลอดทั้งปี
:-ใช้ งานจริงเฉลีย่ ครั้งละ 1 ชั่วโมง ตามจานวน
สิ่ งส่ งตรวจ เฉลีย่ วันละ 8 ครั้ง สู ญเสี ยพลังงานโดยไม่ เกิด
งาน และยังเป็ น Source หนึ่งในการดูดความเย็นจาก
เครื่องปรับอากาศในห้ องออกไปด้ วย

:
-

8

ผลการปรับปรุ งกระบวนการตู้ชีวนิรภัย
Biosafety cabinet)
ชื่อเครื่องมือ

Biosafety cabinet

ขนาด (วัตต์ )

1,610

ก่ อนการปรับปรุ ง
จานวน ชั่วโมงการใช้
งาน/วัน

2

16

หน่ วยไฟฟ้ า
(kWh/ปี )

ค่ า ไฟฟ้ า /ปี
(บาท)

9,402

37,608

4,701

18,804

หลังการการปรับปรุ ง

Biosafety cabinet

1,610

2

8

ผลการประหยัด
ก่ อนการปรับปรุ ง (16 ชม./วัน) - หลังการปรับปรุ ง (8 ชม./วัน) = 8 ชม./วัน
ประหยัดกาลังไฟฟ้า = 4,701 kWh/ปี
ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ ท้งั หมด = 18,804 บาท/ปี
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) เครื่องเผา Loop &Needle ไฟฟ้ า

เครื่องเผา Loop

-ใช้ ในงานในหน่ วยจุลชีววิทยาคลินิก มี 4 เครื่อง
ใช้ ในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
-ใช้ กาลังไฟฟ้า 220
:
-เปิ ดใช้ งานวันละ 12 ชั่วโมง ทุกวัน ตลอดทั้งปี
:
-ไส้ หลอดแพง ขาดบ่ อย อายุการใช้ งานแค่ 1ปี
ทาให้ สิ้นเปลืองค่ าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นไส้ หลอด
-เปลีย่ นมาใช้ needle แบบใหม่ ทีไ่ ม่ ต้องใช้ เครื่อง
เผา สามารถ Autoclave และนามาใช้ ได้ อกี

needle

:
-เปลีย่ นมาใช้ Needle แบบใหม่
-เลิกใช้ เครื่องเผา Loop& Needle
-สามารถเขี่ยเชื้อได้ สะดวก และ
รวดเร็วกว่ าเดิม

ผลการปรับปรุ งกระบวนการเครื่องเผา Loop & Needle ไฟฟ้า
ชื่อเครื่องมือ
(kWh/ปี )

เครื่องเผา Loop &
Needle

220

4

220
0
เครื่องเผา Loop &
Needle
ผลการประหยัด
ประหยัดกาลังไฟฟ้า = 1,927 kWh/ปี
ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ ท้งั หมด =7,708 บาท/ปี

12

1,927

7,708

0

0

0
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) เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ Cobas c 513
-ใช้ งานที่หน่ วยเคมีคลินิก
-ใช้ ตรวจหาระดับ ีโมโกลบิน เอวันซี ในเลือด
-ใช้ พลังงานไฟฟ้า 3,000 วัตต์
ก่ อนการปรับปรุ ง
เปิ ดใช้ งาน 24 ชม./วัน ในวันจันทร์ -วันเสาร์
วิเคราะห์ : จากการใช้ งานประจาวัน พบว่ า เครื่อง
นีเ้ ป็ นเครื่องทีม่ อี ตั ราเร็วในการตรวจวิเคราะห์ สูง
เหมาะกับช่ วงตัวอย่ างปริมาณมาก ดังนั้นเมือ่ มี
ตัวอย่ างปริมาณลดลงจึงสามารถปรับลดชั่วโมง
การใช้ งานได้ โดยไม่ มีกระทบต่ อการรายงานผล
การตรวจ โดยปรับปรุ ง 3 ระยะ ลดลงเป็ น 14
ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 11.5 ชั่วโมง ตามลาดับ

หลังการปรับปรุ ง
เปิ ดใช้ งาน 11.5 ชั่วโมง/วัน
ในวันจันทร์ -วันเสาร์

ผลการปรับปรุ งกระบวนการเครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ Cobas c 513
ชื่อเครื่ องมือ
Cobas c 513

ก่ อนการปรับปรุ ง
ขนาด (วัตต์) จานวน ชัว่ โมงการ หน่วยไฟฟ้ า ค่า ไฟฟ้ า /ปี
ใช้งาน/วัน (kWh/ปี )
(บาท)

3,000

1

24

13,140

52,560

6,296

25,185

หลังการการปรับปรุ ง
Cobas c 513

3,000

1

11.5

ผลการประหยัด
ก่ อนการปรับปรุ ง (24 ชม./วัน) - หลังการปรับปรุ ง (11.5 ชม./วัน) =12.5 ชม./วัน
ประหยัดกาลังไฟฟ้า = 6,843.75 kWh/ปี
ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ ท้งั หมด = 27,375 บาท/ปี
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) เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ Cobas 8000
-ใช้ งานในหน่ วยเคมีคลินิก
-ใช้ พลังงานไฟฟ้า 7,000 วัตต์
เปิ ดใช้ งาน 24 ชั่วโมง/ทุกวัน
:
ไม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดใช้ งานตลอด 24 ชม.
เพราะช่ วงเวรบ่ ายปริ มาณงานลดลงและมี
เครื่ องสารองการใช้ งานอย่ างเพียงพอจึงมี
การปิ ดเครื่ องช่ วงเวรบ่ าย
โดยจะเปิ ด
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00.00-16.00 น. เท่ านั้น

16

ผลการปรับปรุ งกระบวนการเครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ Cobas 8000
ก่ อนการปรับปรุ ง

ชื่อเครื่องมือ
Cobas 8000

ขนาด (วัตต์ ) จานวน ชั่วโมงการใช้ หน่ วยไฟฟ้า ค่ า ไฟฟ้า /ปี
(kWh/ปี )
งาน/วัน
(บาท)
7,000
1
24
30,660
122,640
หลังการการปรับปรุ ง

Cobas 8000

7,000

1

16

20,440

81,760

ผลการประหยัด
ก่ อนการปรับปรุ ง (24 ชม./วัน) - หลังการปรับปรุ ง (16 ชม./วัน) = 8 ชม./วัน
ประหยัดกาลังไฟฟ้า = 10,220 kWh/ปี
ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ ท้งั หมด = 40,880 บาท/ปี
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) เครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ MPA
-

3,800

-

24
:

10
05.00 –15.00

ผลการปรับปรุ งกระบวนการเครื่องวิเคราะห์ อตั โนมัติ MPA
ก่ อนการปรับปรุ ง

ชื่อเครื่ องมือ
MPA

ขนาด (วัตต์) จานวน
3,800

1

ชัว่ โมงการ หน่วยไฟฟ้ า ค่า ไฟฟ้ า /ปี
ใช้งาน/วัน (kWh/ปี )
(บาท)
24
16,644
66,576

หลังการการปรับปรุ ง

MPA

3,800

1

10

6,935

27,740

ผลการประหยัด
ก่ อนการปรับปรุ ง (24 ชม./วัน) - หลังการปรับปรุ ง (10 ชม./วัน) = 14 ชม./วัน
ประหยัดกาลังไฟฟ้า = 9,709 kWh/ปี
ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ ท้งั หมด = 38,836 บาท/ปี
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สรุปผลประหยัดรวมทั้งหมดของ SPA ห้ องแล็บ
หน่ วยไฟฟ้า/ปี ทีล่ ด ค่ าไฟฟ้า ทีล่ ดได้ คาร์ บอนฟุตพริ้นท์
(บาท/ปี )
ทีล่ ดได้ (kgCO2e/ปี )
ได้ (kWh/ปี )
ACL TOP 500
.
ตู ้ Biosafety cabinet
.
เครื่ องเผา Loop & Niddle
.
เครื่ อง Cobas c 513
.
เครื่ อง Cobas 8000
.
เครื่ อง MPA
.

เครื่องมือ

รวม
สู ตร คานวณ คาร์ บอนฟุตฟริ้นท์ = ปริมาณไฟฟ้าที่ลดได้ (kWh) X 0.5610 kgCO2 e/kWh
 การวิเคราะห์ กระบวนการเชิงสั ญลักษณ์ (SPA) ที่จะทาในอนาคต
1) ศึกษาการทางานที่เหมาะสมของเครื่ อง Autoclave (หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ าแรงดันสูง)
2) ศึกษาการทางานที่เหมาะสมของ เครื่ อง Hot Air Oven (ตูอ้ บลมร้อน)
3) ศึกษาการทางานที่เหมาะสมของเครื่องตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)
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หน่ วยงาน: เภสั ชกรรม
ชื่อผลงาน SPA: “ยาบริจาค (รับคืนยาเก่ า) ช่ วยคนไข้ ช่ วยโรงพยาบาล”
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน: ยา
แน่นอนว่าหากพูดถึงหน่ วยงานเภสัชกรรม สิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงหน่ วยงานของเราก็คือ เรื่ องของ “ยา”
และถ้าจะทาการวิเคราะห์กระบวนการของเภสัช (SPA เภสัช) ก็ตอ้ งนึกต่อไปอีกว่า อะไรบ้ างที่ใช้ กบั ยา เช่น ถ้ามอง
ในมุมของพัสดุ นอกจากภาชนะบรรจุต่างๆที่มาตอนส่ งยาแล้ว ก็แน่ นอนว่าต้องเป็ น “ถุงใส่ ยา” ซึ่งเภสัชหลายๆ
โรงพยาบาลก็มีการปรับกระบวนการจากการเปลี่ยนจาก “ถุงพลาสติก” ไปเป็ น “ถุงผ้า” เพื่อลดขยะที่ยอ่ ยสลายยาก
ลดก๊าซเรื อนกระจกจากการทาลาย (เผา ฝังกลบ) และลดค่าใช้จ่ายซื้อถุง หรื อ หากมองในมุมของอุปกรณ์ ไฟฟ้ า (ซึ่ง
ต้องใช้พลังงาน) ที่ต ้องใช้กบั ยา ก็อย่างเช่น “ตู้แช่ ย า” ซึ่งจะมีการปรับอุณหภูมิแตกต่ างกันออกไป เช่ น ที่ ช่ว ง
อุณหภูมิ 2-8 OC เป็ นต้น หรื อกระทัง่ การใช้ต้อู บลมร้ อน ที่ใช้ในการทาอบขวดยาอย่างเหมาะสม หรื อกระทัง่ การ
ใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิตน้ าร้อนเพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมของยาน้ า (ที่ผลิตยาเองในบางที่) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากพูด
ถึงหน่ วยงานเภสัชกรรม จะมีสิ่งที่ หยิบจับมาวิเคราะห์ก ระบวนการและปรับกระบวนการให้ดีข้ ึ น และเกิด ผล
ประหยัดขึ้น ได้มากมาย ดังที่กล่าวมาข้างต้น หน่ วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ได้เลือกที่ จะทา
โครงการหนึ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อ ทั้งคนไข้ โรงพยาบาล โดยโครงการนี้มีชื่อว่า “ยาบริจาค (รับคืนยาเก่ า) ช่ วย

คนไข้ ช่ วยโรงพยาบาล” ซึ่งมีแนวคิดและรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้
แนวคิด:
ผู้ ป่ วยมี ย าเหลื อ ใช้ จ านวนมาก
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้ รับยา
ต่อเนื่อง ทาให้ เกิดปั ญหายาหมดอายุ
ยาเสื่อมคุณภาพ หรือความสั บสนใน
ก า ร ใ ช้ ย า ข อ ง ผู้ ป่ ว ย เ อ ง แ ล ะ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการ
ก าจัด ยาด้ ว ยวิธีไ ม่ เ หมาะสม ทาให้
เกิดความสู ญเสียด้ านมูลค่ ายา ดังนั้น
การมีระบบคืน ยาหรื อ ยาบริ จาคจะ
ช่ วยลดปัญหาดังกล่าวได้
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ผลจากการเก็บข้ อมูลยาบริจาค (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2558 – สิ งหาคม 2559)
พบว่ามีจานวนยาบริ จาคทั้งหมด 390 รายการ คิดเป็ นเงินทั้งสิ้น 1,872,444.25 บาท



สถิตริ าคายาบริจาครวมสู งสุ ด 10 อันดับแรก (ต.ค.58 – ส.ค. 59) สามารถแสดงได้ดังนี:้

 สถิตปิ ริมาณยาบริจาคที่ราคาสู งสุ ด 10 อันดับแรก (ต.ค.58 – ส.ค. 59) สามารถแสดงได้ดังนี:้

ตัวอย่างสรรพคุณยาบางชนิด: 1) ยา Prograf = ยากดภูมิตา้ นทานสาหรับป้ องกันปฏิกิริยาไม่ยอมรับอวัยวะที่เปลี่ยน
ถ่าย ใช้สาหรับผูป้ ่ วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเช่น ผูป้ ่ วยโรคไต/ตับ 2) XARATOR (ชื่อสามัญ Atorvastatin) เป็ นยา
ลดไขมันในเลือด 3) Casodex เป็ นยาต้านฮอร์ โมนเพศชาย (สาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อมลูกหมาก)
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บทสรุปของโครงการ “ยาบริจาค (รับคืนยาเก่ า) ช่ วยคนไข้ ช่ วยโรงพยาบาล”
1) เป็ นผลประโยชน์ ต่อคนไข้ เอง เพราะการคืนยาเก่า ถือเป็ นการตรวจสอบการใช้ยาของผูป้ ่ วย
เพราะกรณี มียาที่เสื่อมคุณภาพหรื อหมดอายุ การนายามาคืนจะถือเป็ นการคัดกรองไม่ให้ผปู้ ่ วย
ได้ใช้ยาที่เสื่ อมคุณภาพหรื อหมดอายุ
2) ให้ผลประโยชน์ โดยตรงในเรื่องของ “คุณภาพและมูลค่าของยา” (ที่จะไม่ สูญเสี ยไป ถ้ ายาไม่
หมดอายุ และนาหมุนเวียนใช้ ได้ ) และยังสามารถลดรายจ่ายจากการสั่ งยาของโรงพยาบาลได้
3) เงินผลประหยัดที่ได้ จากโครงการ “ยาบริ จาค” นี้ มีจานวนที่มาก และสามารถนามาใช้ ในการ
พัฒนาต่อยอด และปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆในเภสั ช หรือลงทุนด้ านเทคโนโลยี ฯ
ประหยัดพลังงาน และอื่นๆได้อีกมากทีเดียว
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หน่ วยงาน: โภชนาการ
ชื่อผลงาน SPA: “ลดเวลา เพิม่ ประสิ ทธิภาพ หม้ อต้มไอน้า”
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน: อาหาร แก๊ สหุงต้ม อุปกรณ์ ฯ ที่ใช้ หุงหาประกอบอาหาร ตู้แช่ ฯ เป็ นต้น
ในปัจจุบนั งานโภชนาการ ต้องให้บริ การด้านอาหารสาหรับผูป้ ่ วย แพทย์และเจ้าหน้าที่รวม 1000-1200
ชุดต่อมื้อ ซึ่งต้องใช้พลังงานจานวนมาก ตั้งแต่การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตอาหาร การจัดเตรี ยม การล้างวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ ทั้งนี้งานโภชนาการได้ดาเนินการร่ วมแนวทางอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งตามกลุ่มพลังงานที่มีการใช้งานเป็ น ไฟฟ้ า น้ า/ไอน้ าร้อน และวัสดุ/อุปกรณ์ ทั้งนี้ นับ
จากปี 2557 เราได้ ทา SPA ของโภชนาการเพิ่มเติม เน้นเรื่ อง “การประหยัดไอน้าร้ อนและลดเวลาการต้ มน้า ”
สาหรับห้องอาหารทางการแพทย์ ซึ่งแน่นอนว่า ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ เรื่ องของการประหยัดแก๊สหุงต้มในการผลิตไอน้ า
และการลดระยะเวลาในการทางานลงได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการดังนี้ :
 วิธีการดาเนินการ
1)วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลการใช้ หม้อต้มไอนา้
สาหรับการเตรียมอาหารทางการแพทย์
- ขนาดหม้อต้มไอน้ า : สูง 90 cm. รัศมี 34.5 cm.
- ความจุน้ า : 340 ลิตร/หม้อ ; มีหม้อต้มไอน้ า 2 หม้อ
- ปริ มาณน้ าที่ตม้ ต่อวัน
= 340 ลิตร x 2 หม้อ x 2 มื้อ = 1,360 ลิตร
- ปริ มาณน้ าคงเหลือค้างขีดต่าสุดต่อวัน
= 120 ลิตร x 2 หม้อ x 2 มื้อ = 480ลิตร
2) ปรับการ เปิ ด-ปิ ด ไอนา้ ร้ อนเพือ่ ลดเวลาในการทาความร้ อนลง
- ก่อนปรับปรุง: เปิ ดนา้ ให้ เต็มหม้อต้มทั้ง 2 หม้อก่อน ซึ่งจะ ใช้
เวลา 8 นาทีจากนั้นจึงเปิ ดไอนา้ ร้ อนให้ ทาอุณหภูมนิ า้ จนถึง 90 OC
-หลังปรับปรุง: เปิ ดนา้ กับเปิ ดไอน้าร้ อนเข้ าในหม้ อต้ มพร้ อมๆกัน
ซึ่งจะมีน้าร้ อนคงเหลือเป็ นระดับน้าต่าสุดอยู่ 120ลิตรอยู่แล้ ว (ซึ่ง
การเติมน้าที่อุณหภูมิห้อ งลงไปผสมกับ น้าร้ อนจะได้ น้าอุ่น ) ซึ่ ง
หลังจากนั้นเวลาในการทาอุณหภูมิน้าอุ่นให้ ไปจนถึงที่ 90 OC จะ
สั้นลงกว่าเดิม (เพราะผลต่างอุณหภูมิที่แคบลงนัน่ เอง)

ผลสรุป:การปรับกระบวนการโดยการ 1)ใช้น้ า
ร้ อนก้น ถังที่ เหลือผสมกับน้ าอุณ หภูมิห้อง (ที่
เติมเพิ่ม)จนได้น้ าอุ่น พร้อมกับการ 2) การเปิ ด
ให้ไอน้ าถ่ายเทความร้อนแก่น้ าอุ่น จะทาให้น้ า
ได้อุณหภูมิ set point ที่ 90 o C เร็ วขึ้น โดยเรา
พบว่า
ก่ อนปรั บปรุ ง: ใช้เวลาต้ม 30 นาที/มื้อ (ต้ม 2
มื้อ/วัน) หรื อคิดเป็ น 60 นาที/วัน
หลังปรับปรุง: ใช้เวลาต้มเหลือ 10 นาที/มื้อ (ต้ม
2 มื้อ/วัน) หรื อคิดเป็ น 20 นาที/วัน

สรุป:ลดเวลาในการต้ มน้าได้ = 40 นาที/วัน
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หน่ วยงาน: ซักฟอก
ชื่อผลงาน SPA: “ปรับกระบวนการซักผ้า ประหยัดพลังงานได้ ”
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน: เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า
อาจกล่าวได้ว่า เราเป็ นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็ นผูป้ ิ ดทองหลังพระ เพราะงานหลักของคือ การทาเสื้ อผ้าให้
สะอาด ปราศจากเชื้อ หอม นุ่ม น่าสวมใส่ ให้แก่คนไข้ แต่นนั่ คือภาพที่ปรากฏ ในความเป็ นจริ ง กว่ าที่เราจะมีผ้าที่
มีคุณสมบัติข้างต้ น มันต้ องผ่านการใช้ ทรั พยากรและวัสดุจานวนไม่น้อย เช่น ไฟฟ้ า น้ าประปา ผงซักฟอก ก๊าซหุ ง
ต้ม ผนวกกับปริ มาณที่มากของผ้าที่ตอ้ งทาการซักและจานวนของอุปกรณ์ฯที่ใช้ใ นการซักอบผ้า จึงมองออกไม่
ยากว่า หน่ ว ยงานซัก ฟอกของเราจะมีต ้น ทุ น ค่ าใช้จ่ ายที่ สู ง ดัง นั้น ในวัน นี้ เราจะได้ข อน าเสนอ “การปรั บ
กระบวนการซักผ้า ที่ยงั คงไว้ซ่ ึงคุณภาพของผ้าเช่นเดิม แต่สามารถประหยัดพลังงานได้ดว้ ย”

น้ ายาเคมีผสมสาเร็จรู ป
สาหรับซักผ้า ที่มีชื่อ
เรี ยกว่า Feed

=5

=1

แนวคิด
ที่หน่วยงานซักฟอก เรามีเครื่ องซักผ้าขนาด
ต่ า งๆรวมเป็ นจ านวน 10 ตัว ซึ่ ง เครื่ อ งซัก ผ้า
ระดับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ถือว่า กินพลังงานมาก
ดังนั้นถ้าเราตั้งสมมุติฐานง่ายๆว่า “เวลาในการซัก
ต่อรอบเดิมใช้เวลา1 ชัว่ โมง” ถ้าเราปรับลด (ต้อง
ทดลองซักจริ ง) เวลาในการซักลงมาซัก 10 นาที
(=เหลือเวลาซักต่อรอบที่ 50 นาที) โดยอาจจะลด
ขั้นตอนที่มากเกินไปแต่เดิม ให้กระชับขึ้น โดย
เราควรมีการเปรี ยบเทียบกันระหว่างผ้าที่ซกั ด้วย
กระบวนการเดิ มกับซัก ด้ว ยกระบวนการใหม่
ด้วยดัชนีทางกายภาพ เช่น ความขาว นุ่ม คราบฝัง
แน่นลดลงมากกว่าเดิม และเมื่อทุกอย่างเป็ นไป
อย่ า งดี เ ช่ น เดิ ม หรื อดี ก ว่ า เดิ ม ผลที่ ไ ด้ ใ น
ท้ายที่สุดก็คือ “เวลาการซักต่อรอบที่ลดลง” โดย
1)ไม่ก่ อผลกระทบ และ 2) ได้ผลประหยัด เพิ่ม
ขึ้นมา (เพราะอย่าลืมว่าการที่เวลาลดลง ทั้งไฟฟ้ า
น้ าประปา แก๊สหุงต้ม ก็จะลดลงตามไปด้วย

(ต่อ) อย่างสมมุติฐานเบื้องต้น ถ้าคิดผลประหยัด “เวลาที่ซกั ต่อรอบลดลงไป 10 นาที” ดังนั้นถ้าเราใช้มาตรฐาน
เดียวกันกับเครื่ องซักทุกๆขนาด ผลประหยัดที่ได้ก็จะมีจานวนมากกว่าที่เราคาดคิด (เพราะ save 10 นาทีต่อรอบ
ต่อเครื่ อง – มี 10 เครื่ อง (ก็จบั คูณเข้าไป) – แถมเครื่ องแต่ละเครื่ องวันหนึ่งๆซัก 5 รอบ (ก็จบั คูณเข้าไปอีก)
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การดาเนินการ



วิธีการซักผ้าเปื้ อนมาก (เครื่อง
ขั้นตอน
-

เวลา

-

ปอนด์ ) แบบเดิม
ระดับน้ า

อุณหภูมิ

3

-

สารเคมีที่ใช้
ชื่อสารเคมี

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

-

C
3.
-

-

-

80 C
-

-

วิธีการซักผ้าเปื้ อนมาก (เครื่อง
ปริ มาณผ้า

-

-

ปอนด์ ) แบบใหม่

กิโลกรัม (ถังซัก ช่อง ใส่ ผา้ ช่องละ

-

3.
-

-

-

-

3

กิโลกรัม)

-

-

-

C

Feed 6

-

65 C

Feed 6

-

-

-

-

-

-

-

-
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วิธีการซักผ้าเปื้ อนน้ อย (เครื่อง ปอนด์ ) แบบเดิม
ปริ มาณผ้า กิโลกรัม (ถังซัก ช่อง ใส่ ผา้ ช่องละ

กิโลกรัม)

C

2.
-

-

-

2000
1000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการซักผ้าเปื้ อนน้ อย (เครื่อง ปอนด์ ) แบบใหม่
ปริ มาณผ้า กิโลกรัม (ถังซัก ช่อง ใส่ ผา้ ช่องละ

C
2.
-

-

กิโลกรัม)

feed

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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สุ ด ท้ ายนี้จะได้ ข อสรุ ป ผลจากการปรั บ เปลี่ย นกระบวนการซั ก ผ้ า [โดย (1) เปลี่ย นเคมีซัก ฟอก จาก
ผงซักฟอกเป็ นนา้ ยาซักผ้าสาเร็จรูป(Feed) ซึ่งมีประสิทธิภาพสู งกว่า และ 2) การปรับลดขั้นตอนระหว่างการซักผ้า
ที่เกินความจาเป็ นออก เช่นการล้างน้ าที่นานเกินไป เป็ นต้น] ดังตารางต่อไปนี้
 รายละเอียดการใช้ เครื่องซักผ้า :
-เครื่ องขนาด 450 ปอนด์ กินไฟ 12 kW/เครื่ อง, จานวน 5 เครื่ อง (ซักวันละ 5 รอบ/เครื่ อง; 25 รอบ/วัน)
ก่อนปรับปรุง
รายละเอียด
ผ ้าเปื้ อนมาก
ผ ้าเปื้ อนน ้อย

ขัน้ ตอน

เวลา (นาที/
รอบ)

ไฟฟ้ า
(kWh/รอบ)

ไฟฟ้ า (kWh/วัน)

11
5

71
26

14.2
5.2

355
130

อุณหภูม ิ
น้ าร ้อน
(OC)
80 C
65 C

น้ าประปา ผงซกั ฟอก
(ลิตร)
(กรัม)
3900
1600

7000
3000

น้ าประปา
(ลิตร)

น้ ายาซกั
ผ ้า

3200
1600

Feed
Feed

หลังปรับปรุง
รายละเอียด

ผ ้าเปื้ อนมาก
ผ ้าเปื้ อนน ้อย

ขัน้ ตอน

เวลา (นาที/
รอบ)

ไฟฟ้ า
(kWh/รอบ)

ไฟฟ้ า (kWh/วัน)

อุณหภูม ิ
น้ าร ้อน
(OC)

9
5

55
26

11
5.2

275
130

65 C
60 C

สรุป
ั า
1. ขนตอนการซ
ั้
กผ้
2. ไฟฟ้า
(ค่าไฟ 3.7 บาท/หน่วย)
3. นา้ ประปา
(ค่าน้ า 21 บาท/คิว)
ั ผ้า
4. เคมีซก
(อ ้างอิงกับการซกั ผ ้า 7 ตัน)

ั ไปได้ 2 ขนตอน
ผ้าเปื้ อนมากลดขนตอนการซ
ั้
ก
ั้
(จาก 11 เหลือ 9)
หรือคิดเป็ นเวลาทีล่ ดลงต่อรอบ เท่าก ับ 16 นาที/รอบ (80 นาที/วน
ั )
หน่วยไฟฟ้ าทีล
่ ดได ้

80

ค่านา้ ทีล่ ดได้
ค่าใชจ่้ ายผงซกั ฟอก

134,138

kWh/ปี
บาท/ปี
m3/วัน
m3/ปี
บาท/ปี

2,331,212

บาท/ปี

ค่าใชจ่้ ายน้ ายาซกั ผ ้า

1,395,685

บาท/ปี

935,527
1,177,996.30

บาท/ปี

ค่าไฟฟ้าทีล่ ดได้
หน่วยน้ าประปาทีล
่ ดได ้

ั ผ้า
ผลประหย ัดเคมีซก

ผลประหยัดรวมต่อปี

29,200

kWh/วัน

108,332
17.5
6,387.5

บาท/ปี

หมายเหตุ: การคานวณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ที่ลดลงจากการลดใช้น้ าประปาให้ใช้ค่า emission factors =0.0264
3
3
kgCO2/m3 ซึ่งในที่น้ ี ผลการลดจะเท่ากับ 6,387.5 m /ปี × 0.0264 kgCO2/m = 168.6 kgCO2/ปี
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Trick: ตัวอย่างการคานวณการลดคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์กรณีลดการใช้ก๊าซหุ งต้ม
ในส่ วนนี้ จะได้ขอกล่าวถึง การคานวณ “การลดคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์” หรื อ “การลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ” จากกิจ กรรมการใช้ก๊าซหุ งต้ม เหตุ ผลหนึ่ งที่ เพิ่มหัว ข้อนี้ เข้ามาให้ เนื่ องจาก หลายๆ
โรงพยาบาลจะมี “หม้ อต้ มไอน้า” ที่ใช้ในการผลิต ไอน้ าร้ อนและน าไปใช้ก ับหน่ วยงานต่างๆ เช่น หน่ ว ยงาน
ซักฟอก หน่ ว ยงานจ่ ายกลาง หรื อหรื อหน่ ว ยงานโภชนาการ เป็ นต้น ซึ่ งการผลิตไอน้ าก็จ ะมักจะใช้ก๊าซหุ งต้ม
(Liquid Petroleum Gas; LPG) เป็ นเชื้อเพลิง ดังนั้นตัวอย่างนี้ ก็จะทาให้ท่านสามารถคานวณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ที่
ลดลงจากการใช้ก๊าซหุ งต้มน้อยลงได้ดว้ ยตัวเอง
โจทย์: ในปี 2559 โรงพยาบาล A มีการใช้ LPG (ถัง 48 kg) เป็ นจานวน 1,000 ถัง/ปี หากแต่ในปี 2560 ร.พ.
A ได้มีการปรับกระบวนการใช้ ก๊าซให้ หมดถังด้วยวิธีการ “อุ่นถัง” (:การเพิ่มอุณหภูมิและแรงดันให้ถงั ก๊าซ; เช่นการ
หล่อด้วยน้ าร้อน หรื อ การใช้เจลแพ็คห่อด้วยผ้าดิบที่แช่น้ าร้อนมาหุม้ ที่กน้ ถังก๊าซ ซึ่งเทคนิคการเพิ่มอุณหภูมิผนวก
กับเมื่อเปิ ดวาล์วแรงดันนี้ จะเร่ งให้ พวก Propane ที่นอนก้นเป็ นของเหลวอยูก่ น้ ถังเกิดการระเหยกลายเป็ นก๊าซและ
จะถูกส่งไปตาม gas line ไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้จนก๊าซหมดถังจริ งๆ) ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า รพ.A มียอด
การสัง่ ก๊าซในปี 2560 อยูท่ ี่900 ถัง/ปี
ถามว่า โรงพยาบาล A สามารถลดคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ จากการลดใช้ ก๊าซหุงต้มไปได้ เท่ าไหร่ 
วิธีทา: การคานวณนั้นยังอิงตามสูตรการหาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ นัน่ คือ

CO2 (kg/ปี ) = กิจกรรม × Emission factors
ในที่น้ ี กิ จกรรม คื อ “ปริ ม าณการใช้ก๊ าซหุ ง ต้ม ” (เราก็เ อาส่ ว นต่า งที่ล ดได้มาคิ ด
เช่นเดิม ในที่น้ ีคือ LPG 100 ถัง หรื อ 4,800 กิโลกรั ม และให้ทาการแปลงเป็ นค่าพลังงาน
ความร้ อ นที่ ล ดใช้ไ ปได้ โดยการคู ณ ด้ว ยค่ า ความร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง LPG นั่น คื อ 50.23

MJ/kg (แทนค่าจะได้ 4,800 kg × 50.23 MJ/kg =241,104 MJ)
สาหรับค่าปัจจัยการปลดปล่อย CO2 ของเชื้อเพลิง LPG 0.0612 kgCO2/MJ
สุดท้าย แทนค่าตามสูตรจะได้
241,104 MJ × 0.0612 kgCO2/MJ = 14,755 kgCO2 (14.7 ตัน)

ตัวอย่ าง 1: การอุ่นถังก๊ าซโดย
ใช้ เจลแพ็ค โรงพยาบาลตรัง

ตอบ

อีกประเด็นสาคัญที่ท่านไม่ควรลืม คือการใช้ก๊าซหมดถัง
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างมาก อย่างเช่นตัวอย่างนี้
ผลประหยัด “การลดใช้ก๊าซ100ถังต่อปี ” เท่ากับ
120,000 บาท/ปี (คิดที่ 1,200 บาท ต่อ 1 ถัง 48kg)
ตัวอย่ าง 2: การอุ่นถังก๊ าซโดยใช้ การ
หล่ อด้ วยน้ า(อุ่นถึงร้ อน) รพ.ตรัง

....ค่าใช้ จ่ายก็ลด บรรเทาภาวะโลกร้ อนก็ได้ แล้วตอนนี้ “ท่ านสนใจการลดใช้ ก๊าซบ้ างหรือยัง”
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หน่ วยงาน: เวชกรรมสั งคม
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : อุปกรณ์ Office ทั้งหมด และ กระดาษ
ชื่อผลงาน SPA: Paper Online
เวชกรรมสั งคม เป็ นอีก หนึ่ งกลุ่มงานที่สามารถเป็ นตัวแทนของกลุ่มสานัก งาน หรื อ Backoffice ได้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันในการทางานคงหนี ไม่พน้ เครื่ องปรับอากาศ ไฟฟ้ าแสงสว่าง คอมพิวเตอร์
และกระดาษ สาหรับบริบทของหน่ วยงาน เวชกรรมสังคม จะเป็ นหน่วยงานในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ที่
ให้ บริการด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ เฝ้ าระวังป้องกันและควบคุมโรค ให้ มคี ุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ ได้
ประโยชน์ สูงสุ ดต่อผู้รับบริการและองค์กร และเครื่ องมือหรื อพัสดุหนึ่งที่หน่วยงานต้องมีการใช้เป็ นปริ มาณมากคือ
“กระดาษ”
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์กระบวนการทางานแต่เดิม เราพบว่า การใช้กระดาษ อาจก่อให้เกิดปั ญหา
ต่างๆได้ เช่น 1) เพิ่มเวลาทางาน 2) การคียข์ อ้ มูลผิดพลาด 3) อ่านลายมือไม่ออก 4) เก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน และ
5) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จากปั ญหาดังกล่าวทาให้เราต้องคิดหาวิธีในการปรับแก้ปัญหา และแนวคิดที่เราใช้ คือ
Lean Management โดยมี “โปรแกรม กูเกิล ฟอร์ ม” (ซึ่งใช้สาหรับพัฒนาแบบสอบถามและแบบประเมินความพึง
พอใจ) เป็ นเครื่อ งมือ ในการสร้ างเอกสารประเมิน แบบออนไลน์ แทนที่ การใช้ก ระดาษประเมิน แบบเดิ ม ซึ่ ง
กระบวนการ รายละเอียดและระยะเวลา ของการให้บริ การก่อนและหลังปรับปรุ งจะแสดงได้ดงั นี้ :
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โดยตัวอย่างของโครงการ Paper Online สามารถแสดงได้ดว้ ยรู ปดังต่อไปนี้:
1) สร้ างแบบฟอร์ มการประเมินและอัพโหลดขึน
้ Google Drive

2)

สร้ าง QR code ให้ ผ้ทู าการประเมิน (บุคลากรคณะแพทย์และผู้มารับบริการ) แสกนไปยังลิงค์ บริการแบบ
ประเมินความพึงพอใจและทาการประเมินผ่าน Smart Phone ของตัวเองได้
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3) การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผล Online

30

SPA online “วันอนุรักษ์ พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม” (5 มิถุนายน 2560) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกเหนือจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้กบั ผูม้ ารับบริ การแล้ว เรายังได้สร้างแบบประเมินออนไลน์เอาไว้
ประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์ อีกมากมาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพรวมทั้งด้าน
การอนุรักษ์พลังงานด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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จากตัวอย่างข้างต้น เชื่อว่าคงจะทาให้พวกเราเห็น “ด้านสว่างของโลกออนไลน์” ว่ามีประโยชน์อย่าง
มหาศาล ทั้งรวดเร็ ว สะดวก ง่ายต่อการอัพเกรดข้อมูลและที่สาคัญสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้มากทีเดียว และ
ส่ วนต่อไปนีเ้ ราจะได้กล่าวสรุปว่าโครงการ Paper Online นั้นให้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

Note: ผลประหยัด ค่ า กระดาษ 2,000
บาท/เดื อ น (24,000บาท/ปี ) ส าหรั บ
หน่วยงานสานักงานย่อยๆแค่หน่ วยเดียว
ถ้าหลายๆหน่วยนาหลัก Paper Online ไป
ใช้ จะได้ป ระโยชน์ แ ละผลประหยัด
ขนาดไหน......น่ าคิด เหมือนกันนะ
หมายเหตุ: การคานวณการลดคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ จากการลดใช้ กระดาษสามารถคานวณได้ดงั นี้
วิเ คราะห์ : กระดาษที่ ลดได้ 5,000 แผ่ น/เดือ น หรื อคิด เป็ น 10 รี ม (รี มละ500แผ่น ) โดยกระดาษ 1 รี มหนัก ซัก
ประมาณ 2.5 กิโลกรัม ดังนั้น 10 รี มก็คือ 25 กิโลกรัม และสูตรการหาคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ก็เหมือนเดิม คือ CO2
(kg/ปี ) = กิจกรรม × Emission factors (กิจกรรมในที่น้ ี ก็คือ “ปริ มาณกระดาษที่ลดได้” ส่ วน emission factors
ของ CO2 จากการผลิตและทาลายกระดาษจะอยู่ที่ 1.475 kgCO2/kgกระดาษ) และเมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ = 25
(kgกระดาษ) × 1.475 kgCO2/kgกระดาษ = 36.87 kgCO2/เดือน หรือ 442.5 kgCO2/ปี
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หน่ วยงาน: ห้ องคลอด
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : การทาคลอด
ชื่อผลงาน SPA: “การป้ องกันการเกิดสภาวะตกเลือดหลังคลอด ลดใช้พลังงานได้”
หน่วยห้องคลอดเป็ นหน่วยงานที่มีความสาคัญมากหน่ วยงานหนึ่ งของโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะ
หลังคลอดราบรื่ น มีค วามปลอดภัย ไม่มีภ าวะเเทรกซ้อนเกิ ดขึ้ น จึ งต้อ งมีก ารวิเคราะห์ก ระบวนการดูเเลหญิ ง
ตั้งครรภ์ข ณะรอคลอด ขณะคลอด เเละหลังคลอด ซึ่ งภาวะเเทรกซ้อนที่ สาคัญ คื อ ภาวะตกเลือ ดหลัง คลอด
(Postpartum Hemorrhage, PPH) ซึ่งหมายถึง การเสียเลือดผ่านทางช่องคลอด ภายหลังทารกคลอด ในปริ มาณ
มากกว่า 500 ml หรื อร้อยละ 1 ของน้ าหนักตัวของมารดา เเละจากการวิเคราะห์พบว่า ถ้าสามารถป้ องกันภาวะตก
เลือดหลังคลอดได้ จะทาให้ป้องกันผลเสียต่อสุขภาวะด้านร่ างกาย จิตใจ ที่จะเกิ ดกับมารดา ทารก เเละครอบครัว
ได้ในระยะยาว เเละยังรวมไปถึงสามารถลดวัสดุ, อุปกรณ์, ระยะเวลานอนที่โรงพยาบาล (ซึ่งต้องใช้พลังงาน), ยา ,
ผ้าเปื้ อน , ขยะติดเชื้อ ,ขยะไม่ติดเชื้อ ,สารน้ า, เลือดที่ตอ้ งให้ทดเเทน เเละที่สาคัญที่สุดคือ การป้ องกันสาเหตุการ
เสียชีวิตของมารดาหลังคลอด เเละทารก


ปัญหาที่พบ (ก่อนปรับปรุง)
1)

การประเมินด้วยสายตา ถึงปริ มาณเลือดที่ไหลออกมา อาจก่อให้เกิดความไม่แม่นยาของปริ มาณการตก
เลือดหลังคลอดได้

2)

ใช้ผา้ ในการรองเลือดจานวนมาก สิ้ นเปลืองทรัพยากร และก่อให้เกิดภาระในการซัก และ/หรื อ
ก่อให้เกิดขยะติดเชื้อ



การปรับกระบวนการ: ใช้ ถุงรองเลือด + Active Management



เปรียบเทียบกระบวนการรองเลือด (ก่อนและหลังการปรับปรุง)

ก่ อน

หลัง
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หมายเหตุ:

 การใช้ ถุงรองเลือด จะใช้ปูใต้กน้ ผูค้ ลอดทันทีหลังจากที่มีการตัดสายสะดือทารก และเมื่อเสร็ จ
สิ้ นกระบวนการคลอดแล้วจะมีการนาถุงรองเลือดไปชัง่ น้ าหนักและทาการประเมินตามเกณฑ์
 Active Management คือเทคนิ คการเร่ ง คลอดโดยการทาหัตถการ (เช่น การคลึงมดลูกเป็ น
ระยะๆ) ร่ วมกับการบริ หารยาและติดตามสัญญาณชีพ ความดัน และพารามิเตอร์ ต่างๆ
ผลการปรับกระบวนการ
 อัตราการตกเลือดหลังคลอดในหน่วยห้องคลอด ปี 2559
เท่ากับ 1.43%
 การเสี ยชีวิตของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด ปี 2557-2559 เท่ากับ 0
ประเด็นสาคัญที่อยากชี้ให้เห็นคือ: การบริการจัดการที่ดีท้ งั ขณะรอคลอด คลอด และหลังคลอดจะลด
ความเสี่ ยงหรือป้องกันการเกิดสภาวะตกเลือดได้ และการใช้เครื่ องมือที่มีมาตรฐานในการตรวจวัดที่
ชัดเจนอย่างถุงรองเลื อดจะช่ว ยให้สามารถประเมินสภาวะการเสี ยเลือดได้อ ย่างถูกต้องแม่นย าและ
สามารถให้ก ารรั ก ษาได้อ ย่างทันท่ว งที และผลพลอยได้ ที่เกิดขึ้น ก็ส ามารถโยงไปถึงการอนุ รัก ษ์
พลังงานได้ เช่ นกัน เพราะ การคลอดปกติ การคลอดที่มีภาวะตกเลือดและต้องให้ เลือด และการคลอด
ที่ต้องมีการตัดมดลูก มีภาวะแทรกซ้ อนต่ างๆหรือต้ องนอนใน ICU ตามมา ย่ อมส่ งผลต่ อจานวนวัน
นอน และค่ารักษาพยาบาลที่มากขึน้ ตามลาดับ
Note: (กรณี ตวั อย่าง ค่าใช้จ่ายการคลอดโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ )
 ในรายที่คลอดปกติ (Normal labor, NL) รายจ่ายปกติประมาณ 5,000 บ. ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน
ประมาณ 7,000 บ.
 ในรายที่คลอดแบบ Cesarean section (C/S) หรื อ ต้องมี การผ่าตัดทางหน้าท้องเพื่อนาตัวเด็ก
ทารกในครรภ์ออกรายจ่ายปกติประมาณ 12,000 บ. ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนประมาณ 15,000 บ.

โปรดจาไว้ ว่า “ป้องกัน ดีกว่ า แก้ ไข”
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หน่ วยงาน: หอผู้ป่วยอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน 1 (AE 1)
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : อุปกรณ์ ทั่วไปที่ใช้ ในการให้ บริการคนไข้ (ไม่ รวมเครื่องมือแพทย์ )
ชื่อผลงาน SPA: 1) รักษ์ แอร์ ให้ ลดพลังงาน 2) หม้ อต้มน้าร้ อนประหยัดพลังงาน
AE1 สามารถให้ การรองรับและดูแลรักษาผู้ป่วยได้รวมทั้งสิ้ น 17 เตียง (แบ่งออกเป็ นการดูแลรักษาด้าน
ศัลยกรรม 10 เตียง และ ออร์โธปิ ดิกส์ อีก 7 เตียง) มาตรฐานในการดูแลหอผูป้ ่ วยของเราจะใช้หลัก 5ส IC Green
& Clean สาหรับด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้ อม (ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน KPI ของทุกหน่ วยงานในคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ที่จะต้องทาให้เห็นผลสาเร็ จ) เราใช้ หลัก 3P และ 3R (reduce – reuse –
recycle) โดยหากกล่าวถึงหลัก 3P (Place – People – Process) เราได้มีการจัดกลุ่มแต่ละ P ในการบริ หารจัดการ
โดย 1) Place ซึ่งนิยามถึง ลักษณะของหอผูป้ ่ วย และอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ใช้พลังงาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้ า จะต้องมีการ
ใช้อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าที่สุด 2) People (บุคลากรของ AE1) จานวนทั้งสิ้ น 30 คน ต้องผ่านกระบวนการ
ฝึ กอบรมให้ความรู้ และจะต้องมีการประชุมและแบ่งหน้าที่กนั ในการดูแลด้านประหยัดพลังงาน และ 3) Process
ซึ่งหมายถึง “กระบวนการให้การดู แลรัก ษาใดๆ” ที่ เกิ ดขึ้ น ใน AE1 แล้ว จะต้องไม่มีผลกระทบตามมาทั้งต่ อ
คุณภาพงาน ความสะดวกสบายของคนไข้และเจ้าหน้าที่ และยิง่ ถ้าประหยัดพลังงานได้ดว้ ยก็จะ “ดียงิ่ ขึ้นไปอีก”
และจากที่กล่าวมาข้างต้น เราได้ทาการวิเคราะห์กระบวนการด้านอนุ รักษ์พลังงานอย่างเป็ นขั้นตอน โดย
เริ่ มจาก 1) การสารวจ หน่ วยงาน และพูดคุยกัน ให้ ครบทั้ง 3P (โดยเจ้าหน้าที่ AE1 ร่ วมกับที่ปรึ กษาด้านอนุ รักษ์
พลังงาน) 2) List ทั้งชื่ออุปกรณ์ จานวน กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้งานจริ ง 3) ทาเป็ นตารางคานวณการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้ าของหน่วยงาน และ 4) ทาการจัดลาดับความสาคัญของอุปกรณ์ โดยพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการ
จากอุปกรณ์ที่กนิ พลังงานจากมากไปหาน้ อย โดยกิจกรรมต่างๆที่เราทามา สามารถสื่อได้ดว้ ยรู ปดังต่อไปนี้

สารวจหาจุดรั่วไหลพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้ า ทั้งหน่ วยงาน

ประชุมคน แบ่งหน้ าทีผ่ ้รู ับผิดชอบ ฝึ กอบรม trick การ
ประหยัดเป็ นกลุ่มย่อยๆ
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ส าหรั บ หลัก การ 3R เรามุ่ ง เน้ น การลด
(Reduce) ปริ มาณขยะ เริ่ มจากการคัดแยกขยะแต่
ละประเภทตั้งแต่ที่หอผูป้ ่ วย และยังพยายามใน
การน าของที่ ย งั ใช้ไ ม่ คุ ้มกลับมาใช้ซ้ า (Reuse)
เช่นกระดาษ ในขณะที่ขยะที่recycle ได้ นอกจาก
การขาย เราจะกัน ขยะไว้บ างส่ วนและน ามา
โมดิ ฟ ายด์ ท าเป็ นนวัต กรรมต่ า งๆไว้ใ ช้ ใ น
หน่วยงาน เช่น ที่วางสบู่จากขวดน้ าเกลือ ฯลฯ

Process

ปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในส่วนนี้ เราจะได้แสดงถึงผลการสารวจอุปกรณ์ต่างๆก่อนปรับปรุ งกระบวนการ ซึ่งจะมีรายละเอียด
เช่น ประเภท จานวน ชัว่ โมงใช้งาน หน่วยไฟฟ้ าที่ใช้(ต่อเดือน) ดังตารางต่อไปนี้

คานวณการใช้ ไฟฟ้าในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อุปกรณ์

ชั่วโมงใช้
จานวนหน่ วย
จานวน ขนาด รวมการใช้ ไฟฟ้า
จานวนวันทีใ่ ช้
งานต่ อวัน
การใช้ ต่อเดือน
(วัตต์ )
(วัตต์ )
ต่ อเดือน
(hr)
(kWhr/เดือน)
68

2

31x68 = 2,108

ผู้รับผิดชอบ

517.7

4x28 = 112

80.640

9x60 = 540

.8

7x40 = 280
6
**

BTU
12000 BTU
24000 BTU

8x68 = 544

91.68

3,000

3000x1x0.8
=2,400

1,728

1,000

x2x0.8
=1,600

1,152

2,000

2000x7x0.8
=11,200

8,064

,

2000x1x0.4
= 800

24

30

576

79x1x0.8
= 63.2

24

30

45.5

500X3=1500

24

30

1,080

,
,
,
,

Pack +CPU
+CPU

500

หมายเหตุ: 1) **กรณี เครื่ องปรับอากาศ จากการตรวจวัด พบว่า เปอร์ เซ็นต์การทางานของเครื่ องอยูท่ ี่ 80% (factor =0.8)
2) หน่วยไฟฟ้ า (กิโลวัตต์ชวั่ โมง; kWh หรื อเรี ยกง่ายๆว่า หน่วย) สามารถคานวณได้โดยใช้สูตรดังนี้
หน่ วยไฟฟ้า (kWhr) = กาลังไฟฟ้า (kW) × จานวนอุปกรณ์ × ชั่วโมงทางานต่ อวัน (hr)
โปรดจาไว้ว่า: กาลังไฟฟ้า “จากวัตต์ตอ้ งเปลี่ยนเป็ นกิโลวัตต์เสมอ” โดยหารด้วย 1,000 ในขณะที่ชวั่ โมงการทางานต่อวันหาก
ใช้อุปกรณ์จริ งในหน่วยแค่เป็ น “นาที/วัน” ต้องเปลี่ยนนาทีให้เป็ นชัว่ โมงเสมอ (หารด้วย 60) เช่น ใช้งาน 30 นาที = 0.5 hr.
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อุปกรณ์

จานวน

พัดลมฝาผนัง
พัดลมตั้งโต๊ ะ

ขนาด
(วัตต์ )
•
•
•

พัดลมดูดอากาศ
กระติกนา้ ร้ อน .
ลิตร
ไมโครเวฟ
10 เตา Plate
โทรทัศน์
วิทยุเทป
เครื่องพิมพ์ sticker
เครื่องพิมพ์ laser

x1x0.4=280
×1=800

30
30

43.2
.
95.04
633.3

ไม่ ได้ ใช้
ละมูล
ละมูล
วีรโชค
สุ รีวลั ย์
เชาวลิต พัชรี
เชาวลิต พัชรี

•

•

•

บุญศาล

24

30

57.6

สุ นันทรา
ศุภรัสมิ

100 ×1×0.8=80

.

สุ นันทรา
ศุภรัสมิ

11

11×4=44

•
•
•

•
•
•

31.68
•
•
•

นุรีญา
นุรีญา
ไพทูรย์
อภิชาติ

1,600
60
20
66
880

15 ตู้เย็น (เก็บยา)
ตู้เย็น . (เก็บ
อาหาร)
16 Infusion pump
17 Syringe pump
18 Defibrillator

5

60

201.6

24

30

880

24
24

•
100

100 ×1×0.8=80

100

Safe-T-Light

19

ชั่วโมงใช้ จานวน จานวนหน่ วย
รวมการใช้ ไฟฟ้า งานต่ อวัน วันที่ใช้ การใช้ ต่อเดือน ผู้รับผิดชอบ
(วัตต์ )
(hr)
ต่ อเดือน (kWhr/เดือน)
•
•
•
•
อุบลรัตน์
•
•
•
•
อุบลรัตน์
บุญศาล หนู
•
•
•
•
ยง

×2=132

•

•

จากตารางอุปกรณ์และการใช้งานเบื้องต้น ทาให้เราเห็นลาดับความสาคัญของอุปกรณ์ที่กินพลังงานมากๆ
(อุปกรณ์ที่มนี ยั สาคัญ) ซึ่งเราได้เลือกอุปกรณ์ไว้ 2 ตัวที่จะนามาเสนอการปรับกระบวนการเพื่อประหยัดพลังงาน
ซึ่งได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ (1,000-3,000 วัตต์) / หม้อต้มน้ าร้อน (2,000 วัตต์)
 โครงการรักษ์แอร์ ให้ ลดพลังงาน
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เครื่องปรับอากาศ

หน่ วยการใช้ ไฟฟ้า/
ปี (หน่ วย)

คิดเป็ นเงิน/ปี
(บาท)

คาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ;CF
(kgCO2/ปี )

ก่ อนทาโครงการ

131,112
65,556

486,425.52
243,212.76

73,553.83
36,776.92

หลังทาโครงการ

ประหยัดเงินได้ = 243,212.76 บาท/ปี
ลดการปล่ อย CF = 36,776.91 kgCO2
 โครงการ หม้ อต้มน้าร้ อนประหยัดพลังงาน
ใช้หม้อต้มน้ าร้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการต้มน้ าร้อน และน าน้ าร้อนมาผสมกับน้ าเย็น เพื่อให้ได้
น้ าอุ่นอุณหภูมิประมาณ 37-40 องศาเซลเซียส สาหรับเช็ดตัวคนไข้ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์กระบวนการใช้
หม้อต้มน้ าร้อน พบว่า ช่ วงก่อนปรับปรุง จะมีการเปิ ดเครื่องไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่ความเป็ นจริ งใน 1 วัน จะมี
การใช้หม้อต้มน้ าจริ งๆเพียงแค่ วันละ 3 ชัว่ โมง (2 ช่วง ช่วงละ1 ½ ชัว่ โมง) และอัตราการทาความร้อนช่วงต้มจะอยู่
ที่ 4.67 O C/นาที หรื อใช้เวลาในการต้มน้ าจากอุณหภูมิหอ้ งจนเดือดที่ 100 O C เพียง 15 นาทีเท่านั้น (เครื่ องทาน้ าร้อน
AE1
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กินพลังงานที่ 2,000 วัตต์ และมีเปอร์เซ็นต์การทางานที่ 40% (0.4) ดังนั้นหน่วยงานจึงได้ทาการทดลองปรับลดเวลา
การใช้ เครื่องต้มนา้ ร้ อนจาก 24 ชม./วันเป็ น 4 และ 3 ชั่วโมงต่ อวันตามลาดับ โดยพบว่าหน่ วยงานยังสามารถใช้
หม้อต้มน้ าในกิจกรรมการเช็ดตัวคนไข้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเช่นเดิม แต่ทว่าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้
(โดยในปัจจุบนั จะใช้งานที่ 3 ชัว่ โมง/วัน)

37-40 ⁰ C

25⁰C

100⁰C

2,000

37-40⁰C

500

2,500

หม้ อต้ มนา้ ร้ อน

กาลังไฟฟ้ า(วัตต์ )
(วัตต์ จานวน factor)

ชม.ทีใ่ ช้ ต่อวัน
(ชม.)

ก่ อน

2,000x1x0.4 = 800

24

8,640

6,912

25,643.5

3877.63

หลัง (1) 2,000x1x0.4 = 800

4

1,440

1152

4,274

646.27

หลัง (2) 2,000x1x0.4 = 800

3

1,080

864

3,205

484.7

= 21,369.
CO2= 3,392.93 kgCO2/

ชม.ทีใ่ ช้ ต่อปี หน่ วยการใช้ ไฟฟ้ า/ปี (กิโลวัตต์ คิดเป็ นเงินต่ อปี
(ชม.)
ชั่วโมงหรือหน่ วย/ปี )
(บาท)

=

CF
(kgCO2)

,

87.5
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หน่ วยงาน: ห้ องผ่าตัด 4
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : อุปกรณ์ ผ่าตัดฯ เครื่องมือเฉพาะทางสาหรับงานผ่าตัด
ชื่อผลงาน SPA: 1) ตู้อุ่นน้าเกลือประหยัดพลังงาน 2) หม้ อนึ่งเครื่องมือผ่าตัดหลบพีค
3) ตู้เก็บ Scope ประหยัดพลังงาน 4) แบบจาลองประหยัดแสงสว่าง มาตรฐานอาคารเขียว (แถมให้ )
หน่ วยงานห้ องผ่าตัด (Operation Room; OR) เป็ นหน่ วยงานที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในโรงพยาบาล
นอกเหนื อจากเรื่ องของคุ ณ ภาพทางการแพทย์พยาบาลที่ เราให้ค วามสาคัญสูงสุ ดแล้ว ในมุมของการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน เราก็ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากเช่นกัน และหากพูดถึง สั ญลักษณ์ ของห้ องผ่ าตัด แน่ นอนว่ า ก็ต้องนึก
ถึง “เครื่องมือผ่าตัด” หรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า “ชุดset” ซึ่งก่อนจะใช้ตอ้ งผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
และในการปรับปรุ งกระบวนการ เราได้ทาการปรับเปลี่ยนวัสดุห่อหุม้ ชุด set ซึ่งแต่เดิมจะใช้ “ผ้าห่ อสองชั้น” เพียง
อย่างเดียว แต่การห่อด้วยผ้าแล้วนาไปนึ่ง จะมีขอ้ จากัดตรงเรื่ องเวลาในการเก็บ ซึ่งทัว่ ไปก็จะอยูไ่ ด้นานประมาณ 14
วัน ครั้นเมื่อครบเวลาและยังไม่ได้ใช้ดว้ ยซ้ าก็ตอ้ งนาไปนึ่ งใหม่ เป็ นอย่างนี้ เรื่ อยไป อย่างไรก็ตามเราได้ทาการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุห่อหุ ้มจากผ้าห่ อไปเป็ น “ซองอบแก๊ส” ซึ่งเมื่อนึ่ งแล้วจะมีอายุการเก็บได้นานกว่า (ประมาณ 6
เดือน) ซึ่งผลก็คือเราสามารถลดความถี่การนึ่งไปได้มาก และแบ่งเบาโหลดของนึ่ งของหน่ วยงานจ่ายกลางไปได้
มากเช่นกัน (ซึ่งจะลดพลังงานได้มาก เพราะตูน้ ่ึงอบฆ่าเชื้อจะกินพลังงานสูงมาก) แต่นั่นเป็ นผลงานที่เราทาเป็ น
มาตรฐานไปแล้ว แต่ในวันนี้เราจะได้ขอนาเสนอผลงาน Process Analysis (PA) เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มเติมดังนี้


โครงการตู้อุ่นน้าเกลือประหยัดพลังงาน
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โครงการ หม้ อนึ่งเครื่องมือผ่าตัดหลบพีค



โครงการ ตู้เก็บ Scope ประหยัดพลังงาน

สรุ ปผลงาน 3 โครงการ
อุปกรณ์ OR

ตูอ้ ุ่นน้ ำเกลื อ
หม้อนึ่ง
ตูเ้ ก็บscope

48.6

16.2

180.3

60.1

1,712.3

366.3

6,352.5

1,359

หน่วยไฟฟ้ ำทั้งหมดที่ลดได้ตอ่ ปี (kWh/ปี )
ค่ำไฟฟ้ ำที่ลดได้ตอ่ ปี (บำท/ปี )
คำร์บอนฟุตพริ้ นท์ที่ลดได้ (kgCO2/ปี )

16,151

Total



หน่วยไฟฟ้ ำที่ใช้ (kWh/เดื อน)
ค่ำไฟฟ้ ำ (บำท/เดื อน)
ก่อนปรับ
หลังปรับ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
1,440.0
220.0
5,342.4
816.2
223.7
130.1
829.7
482.7

59,921
9,045

โครงการ แบบจาลองประหยัดแสงสว่าง มาตรฐานอาคารเขียว (แถมให้ )

เนื่องด้วยห้องผ่าตัด 4 มีลกั ษณะพิเศษคือ เป็ นหน่วยงานเดียวของชั้นที่4 ดังนั้นพื้นที่ช้ นั 4 จะรับผิดชอบโดย
หน่วยงานผ่าตัดโดยตรง นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องมือแพทย์ที่เราทา PA แล้ว ระบบพลังงานหลักๆ เช่น
ระบบแสงสว่างก็มีความน่าสนใจเช่นกัน เพราะผ่าตัด 4 มีปริ มาณหลอดไฟมากถึง 359 หลอด ดังนั้นหากปรับดีๆจะ
สามารถลดการใช้พลังงานได้มากเพราะจานวนที่มากและระยะเวลาการใช้ที่นานกว่าอุปกรณ์อื่นๆ หากแต่การ
ปรับการใช้แสงสว่างของเรา จะคิดในแนวมาตรฐานของอาคารเขียว กล่าวคือจะสื่ อในรู ปของ “พลังงานที่ใช้ ต่ อ
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พืน้ ที่ใช้ สอย” หรื อแสดงในหน่วย “วัตต์/ตารางเมตร” สาหรับเทคนิคการปรับของเรา คือ “การลดจานวนหลอด
และการลดชั่วโมงการใช้ หลอด” ซึ่งเราสามารถที่จะปรับลดจานวนหลอดบางโซน (ไม่ว่าโซนที่ความเข้มแสงสูง
เกินมาตรฐาน หรื อโซนที่ใช้หลอดเยอะเกินความจาเป็ นและ/หรื อ กินพลังงานเยอะกว่า เช่นพวกหลอด FL ยาว)
หรื อจะปรับลดชั่วโมงการใช้ งานของหลอดตามความเหมาะสม หรื อปิ ดไปเลยก็ได้ในกรณี ที่ไม่จาเป็ นต้องใช้จริ งๆ
เดิมมีหลอดไฟทั้งหมด

หลอด ( ติดเพิม่ FL ยาวอีก

หลอดFLยาว 31 หลอด สั้น 12 หลอด

หลอด รวมทั้งสิ้นเป็ น

หลอด)
FL ยาว
13 หลอด

หลอดตะเกียบ 38 หลอด

FL ยาว
24 หลอด

FL ยาว
15 หลอด

FL ยาว
24 หลอด

FL ยาว
36 หลอด

FLสั้ น
6 หลอด

FL ยาว 38 หลอด
FL ยาว 45 หลอด สั้ น 3 หลอด

หลอดฟลูออเรสเซนต์
(Fluorescent; FL)

FL ยาว
22 หลอด

สาหรับการใช้งานจริ งของระบบแสงสว่างที่ผา่ ตัด4 ทั้งช่วงก่อนและหลังปรับปรุ ง จะแสดงได้ดงั นี้:
ก่อนปร ับปรุง
ชนิดหลอด

จานวน

้
หลอดไฟสัน
หลอดไฟยาว 1
หลอดไฟยาว 2
หลอดตะเกียบ
Total

21
276
24
38
359

กาลังไฟฟ้ า
(วัตต์/หลอด)
23
41
41
9

วัตต์รวม
(Wtot)
483
11316
984
342
13,125

กิโลวัตต์
(kW)
0.483
11.316
0.984
0.342
13.13

สรุปก่อนปร ับปรุง

วัน
ชม.ใช ้
หน่วยไฟฟ้ า
ทางานต่อ
งานต่อวัน
(kWh/เดือน)
เดือน
9
9
24
24

22
22
30
30

95.6
2,241
708.5
246.2
3,290.9

หน่วยต่อปี (kWh/ปี )

39,491

ค่าไฟฟ้า(บาท/ปี )
kgCO2/ปี

146,512
22,115

หล ังปร ับปรุง
ชนิดหลอด
้ (1)
หลอดไฟสัน
้ (3)
หลอดไฟสัน
้ (3)
หลอดไฟสัน
หลอดไฟยาว(1)
หลอดไฟยาว(1)
หลอดไฟยาว(2)
หลอดไฟยาว(3)
หลอดตะเกียบ(1)
หลอดตะเกียบ(2)
Total

จานวน
12
6
3
81
15
71
112
18
20
338

กาลังไฟฟ้ า
(วัตต์/หลอด)
23
23
23
41
41
41
41
9
9

สรุปการปร ับ ก่อน(จานวน) หลัง (จานวน)
หลอดยาว
300
279
้
หลอดสัน
21
21
หลอดตะเกียบ
38
38
รวม
359
338

วัตต์รวม
(Wtot)
276
138
69
3321
615
2911
4592
162
180
12,264

กิโลวัตต์
(kW)
0.276
0.138
0.069
3.321
0.615
2.911
4.592
0.162
0.18
12.264

สรุปหล ังปร ับปรุง

วัน
ชม.ใช ้
หน่วยไฟฟ้ า
ทางานต่อ
งานต่อวัน
(kWh/เดือน)
เดือน
9
3
0
9
24
5
0
24
9

22
22
22
22
30
22
22
30
22

หน่วยต่อปี (kWh/ปี )
ค่าไฟฟ้า(บาท/ปี )
kgCO2/ปี

54.6
9.1
0
657.6
442.8
320.2
0
116.6
35.6
1,636.60
19,639
72,862
10,998
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เกร็ดเพิ่มเติม “กาลังไฟฟ้ าส่ องสว่างต่อพืน้ ที่ ตามมาตรฐานอาคารเขียว”
การหา กาลังไฟฟ้ าส่ องสว่างต่อพืน้ ที่ (L) ที่เหมาะสม ในหน่วย “วัตต์/ตารางเมตร” ให้ใช้สูตร

L = W total / A total
โดย W total หมายถึง จานวนวัตต์ท้ งั หมด (Watt; W)
A total หมายถึง จานวนพื้นที่ท้ งั หมด (ตารางเมตร; กว้าง×ยาว)
ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นของ การปรับระบบแสงสว่างที่ผา่ ตัด 4 นี้ จากการคานวณพบว่า


ก่อนปรับปรุ ง
จานวนวัตต์ท้งั หมดที่ใช้ (กับระบบแสงสว่าง) = 13,125 วัตต์
พื้นที่ท้งั หมดของผ่าตัด 4 เท่ากับ 400 ตารางเมตร
แทนค่าตามสูตร = 13,125 / 400 = 32.8 วัตต์/ตารางเมตร



หลังปรับปรุ ง
จานวนวัตต์ท้งั หมดที่ใช้ (กับระบบแสงสว่าง) = 12,264 วัตต์
พื้นที่ท้งั หมดของผ่าตัด 4 เท่ากับ 400 ตารางเมตร
แทนค่าตามสูตร = 12,264 / 400 = 30.6 วัตต์/ตารางเมตร
นั่นหมายความว่า ผ่าตัด 4 สามารถลดการใช้ “วัตต์/ตารางเมตร”ระบบแสงสว่าง ไปได้ 6.56 %

Note:
1) มาตรฐานกาลังไฟฟ้ าส่ องสว่างต่อพืน้ ที่ (L) ของอาคารประเภทโรงพยาบาลจะอยู่ที่ 12-16 W/m2
2) สิ่งที่ท่านต้องทามีแค่ 2 อย่างในการหาค่า L นั่นคือ 1.นับจานวนหลอดไฟ 2.วัดพืน้ ทีห่ น่ วยงานของท่ าน
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หน่ วยงาน: หออภิบาลผู้ป่วยปลูกถ่ ายเซลล์ ต้นกาเนิด (Stem cell transplantation Unit; SCTU)
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : ปลูกถ่ ายเซลล์ ต้นกาเนิดเม็ดเลือด อุปกรณ์การแพทย์ sterilize
ชื่อผลงาน SPA: “เซลล์ เม็ดเลือดขาว ลดต้นทุน ลดใช้ พลังงานได้ ”

หออภิบาลผูป้ ่ วยปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด (SCTU) มีหน้าที่ในการให้บริ การผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมะเร็ งระบบ
เลือด ที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด โดยกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิ ด มีอยู่ 4
ขั้นตอน คือ 1) การเก็บเซลล์ตน้ กาเนิด 2) การให้ยาเคมีบาบัดขนาดสูง 3)การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิ ด และ 4) การ
พักฟื้ นหลังปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิ ด (หมายเหตุ ก่อนขั้นการทาเคมีบาบัด แพทย์ จะต้ องเจาะเลือดของผู้ป่ วยไป
ตรวจสอบความพร้ อมทางร่ างกายของคนไข้เอง ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่ตอ้ งพิจารณา เช่น ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง
จานวนเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็ นต้น)
และความเป็ นจริ งที่พบก็คือ ในระยะให้ยาเคมีบาบัดขนาดสูงและระยะปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิ ด ภูมิคุม้ กัน
ผูป้ ่ วยจะลดลงต่าที่สุด โดย
- ผูป้ ่ วยต้องอยูใ่ นห้องที่ควบคุมปริ มาณฝุ่ นให้มีนอ้ ยกว่าปกติ โดยใช้ระบบความดันบวก
- เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลและญาติที่เข้าเยี่ยม ต้องใส่ เสื้ อกาวน์ Sterile ทุกครั้ง (เมื่อผูป้ ่ วยอยู่ในสภาวะเสี่ ยง
ต่อการติดเชื้อ) และ
- Highlight สาคัญ ก็คือ ในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ ายเซลล์ ต้นกาเนิด 1 ราย ต้ องใช้ เสื้อกาวน์ Sterile จานวน
300 ตัว นับตั้งแต่วนั ที่มกี ารปลูกถ่ ายเซลล์ต้นกาเนิด ถึงวันที่ผ้ปู ่ วยจาหน่ ายกลับบ้ าน
ซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้ ท่านคงพอจินตนาการได้แล้วใช่ไหมว่า “มันต้ องมีการเตรียมการที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องมาก
มาก ทั้งเรื่องพัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้ า” ซึ่งนัน่ หมายถึง “ต้นทุน” (ที่จะสูง ถ้าบริ หารจัดการไม่ดี)
อย่างไรก็ตาม เราชาว SCTU มีวตั ถุประสงค์ที่จะ 1) ช่วยลด
ต้นทุนลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ต้นทุนในเรื่ องของการเตรี ยม เสื้ อ
กาวน์ Sterilie” (ที่ตอ้ งลดลง) และ 2) มีแนวทางปฏิบตั ิในการใช้
เสื้อกาวน์ Sterile ในการนี้เราได้มีการปรับปรุ งกระบวนการใช้
เสื้อ sterile และเก็บข้อมูลมาในระหว่างช่วง เดือนมิถุนายน 2559
– เมษายน 2560 โ ย
ธ
Sterile

า ANC (Absolute Neutrophil Count)

หรื อ “จานวนนับของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ล”
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โดย “นิวโทรฟิ ล” คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ที่มหี น้ าที่ในการต่อสู้ กบั เชื้อโรคต่างๆ และเมื่อใดก็ตามที่นิว
โทรฟิ ลมีจานวนที่ลดลง (ภูมิคุม้ กันต่าลง) ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ (แบคทีเรี ย เชื้อรา) ก็จะสูงขึ้นตามลาดับ
โดยทัว่ ไปจะมีเกณฑ์บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ แบบผกผันของ ANC กับ ความเสี่ยงในการติดเชื้อดังนี้ :

ซึ่งจากตารางข้างบน ทาให้เราสามารถกาหนดแนวทางปฏิบัตใิ หม่ในการใช้ เสื้อกาวน์ ดงั นี้:
 จัดเตรี ยมเสื้อกาวน์ สะอาด ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยทีไ่ ม่มคี วามเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรี ย (หรื อ ANC ≥1,500
เซลล์/ลบ.มม.)
 จัดเตรี ยมเสื้อกาวน์ Sterile ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรี ย (หรื อ ANC <1,500
เซลล์/ลบ.มม.)
-ติดป้ ายเตือนใส่เสื้อกาวน์ sterile หน้าห้องผูป้ ่ วย ANC < 1,500 เซลล์/ลบ.มม.
-จัดเตรียมเสื้อกาวน์ sterile 10ตัว/ วัน/ราย
-นาเสื้อกาวน์ sterile ที่ใช้แล้วทิ้งถังผ้าทุกท้ายเวร
โดยข้อมูลจริ งที่ได้จากการเก็บข้อมูล บ่งชี้ว่า (ก่อนปรับปรุง) คนไข้ 1 ราย จะนอนโรงพยาบาลประมาณ 10
วัน และเราได้มีการเตรี ยมเสื้ อ Sterile ไว้ให้ญาติหรื อผูด้ ูแลคนไข้ถึง 30 ตัว/วัน/คนไข้1ราย (หรื อ ใช้เสื้ อทั้งหมด
300 ตัว/คนไข้ 1 ราย) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า
 ก่อนทาโครงการ หน่ วยงาน SCTU ใช้ เสื้อกาวน์ Sterile ในการดูแลผู้ป่วยหลังใส่ เซลล์ 30 ตัว/วัน
 หลังทาโครงการ หน่ วยงาน SCTU ใช้ เสื้อกาวน์ Sterile ในการดูแลผู้ป่วยหลังใส่ เซลล์ 10 ตัว/วัน
และหากพิจารณาที่ตน้ ทุนด้านต่างๆ จะพบว่า
1) ที า จายกลา : เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อโรคด้ วยไอนา้ ใช้ กาลังไฟฟ้ า 2,000 วัตต์
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- รอบการนึ่ง 1 รอบใช้เวลา 1 ชัว่ โมง (นึ่งเสื้อได้ 36 ห่อ; 1ห่อมี2ตัว หรื อ 72 ตัว/รอบ)
- เสื้อกาวน์ Sterile มีตน้ ทุนการจัดการห่อละ 28.90 บาท (หรื อ 14.45 บาท/เสื้อ1ตัว)
สุดท้ายนี้เราจะได้ทาการสรุ ปเปรี ยบเทียบข้อมูลต้นทุนการใช้เสื้ อกาวน์ Sterile ทั้งก่อนและหลังปรับปรุ ง
ดังต่อไปนี้

เปรียบเทียบข้ อมูลการใช้ เสื้อกาวน์ Sterile ในการดูแลผู้ป่วย
ระหว่ าง มิ.ย. -เม.ย. ( ราย)
รายการ
.การใช้ เสื้อกาวน์ sterile ในการดูแลผู้ป่วย(ตัว)

ก่ อน

ลดลง

หลัง

หมายเหตุ
ตัว/ วัน

.ต้ นทุนการเตรียมเสื้อกาวน์ sterile (บาท)

. บาท/ตัว

.รอบการนึ่งเสื้อกาวน์ sterile (รอบ)
.การใช้ ไฟฟ้าในการนึ่งเสื้อกาวน์ sterile (วัตต์ )
หรือคิดเป็ นหน่ วยไฟฟ้า [kWh]
.การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ส่ ู
บรรยากาศ (Kg CO2)

ตัว/รอบ
(

)
[150]
.

(

)
[50]
.

(

)

วัตต์ /รอบ

[100]

.

Emission factors
ของการใช้
ไฟฟ้า: .
Kg CO2e/ kWh

คราวนี้ท่านเชื่อรึยังล่ ะว่า “เซลล์ เม็ดเลือดขาว ลดต้นทุน ลดใช้ พลังงานได้ ”
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หน่ วยงาน: หอผู้ป่วยพิเศษ 6ก
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : “ทรัพยากรทุกอย่ างของหอพิเศษ”
ชื่อผลงาน SPA: “หอผู้ป่วยพิเศษ 6ก ร่ วมใจรักษ์ น้า”
“นา้ ” เป็ นทรัพยากรที่มีค่าไม่สามารถประเมินได้ ขาดอะไรก็ขาดได้ แต่ขาดน้ าคงสุ ดจะพรรณนา และใน
วันนี้ หอ6ก จะได้ขอนาเสนอเคล็ด (ไม่)ลับในการประหยัดน้ าอย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยอาศัยการออกแบบการ
ทดลองเล็กๆ ร่ วมกับความร่ วมมือร่ วมใจของพี่น้องเจ้าหน้าที่ท้ งั หมดของ หอ6ก มาลองดูก นั เลยว่าพวกเราทากัน
ยังไง

1)

วิธีกา า ิ กา
ษ

ฏ

2)
3)

ฏ

:

- สารวจปริ มาณการใช้น้ าใน 1 นาที ของ
จานวนก๊อกน้ าทั้ง 4 จุด ในช่วงการปรับ
ระดับแรงดันของน้ าสูงสุด
- แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อหา
ข้อตกลงในการปรับลดระดับแรงดันของ
วาล์วน้ า

- ติดสติ๊กเกอร์สีแดงตรงตาแหน่ง
ที่ปรับแรงดันของวาล์วน้ า
หลังจากปรับลดแรงดันของน้ า

- สารวจปริ มาณการใช้น้ าใน 1 นาทีของ
จานวนก๊อกน้ าทั้ง 4 จุด ในช่วงการปรับ
ลดระดับแรงดันของน้ า
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4) จั ทาแบบต วจส บกา

บั วาลว ้า บ ิ วณ า ้า 4 ตาแห
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หมายเหตุ: คิดค่าน้ าที่ลกู บาศก์ละ 21 บาท

“ท่ านลองคิดดูนะว่า แค่หน่ วยงานเดียวยังสามารถประหยัดค่าน้าได้ ขนาดนี้ ถ้ าทุก
หน่ วยงานใช้ หลักปฏิบัตเิ ดียวกับ หอพิเศษ 6 ก เราจะได้ ผลประหยัดน้าขนาดไหน”
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หน่ วยงาน: หอผู้ป่วยรังสี รักษา (5ก)
สั ญลักษณ์ ประจาหน่ วยงาน : พัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาโรคแทรกซ้อนเยือ่ บุช่องปาก
ชื่อผลงาน SPA: “บ้ วนปากด้ วยน้าเกลือ(ทาเอง) เอือ้ เฟื้ อสิ่ งแวดล้ อม เราพร้ อมใจประหยัด ”

วัตถุประสงค์ ของโครงการ:
1) ลดปริ มาณการใช้พสั ดุทาง
การแพทย์ และลดปริ มาณ
ขยะ (เพื่อเป็ นการลด
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์)
2) ลดค่าใช้จ่ายด้านพัสดุทาง
การแพทย์และลดค่ากาจัด
ขยะ

ขั้นตอนการดาเนินงาน (ก่อนปรับปรุง)
1.ประชุมแจ้งนโยบายให้แก่บุคลากรในหอผูป้ ่ วยให้รับทราบ
2.สารวจการใช้ปริ มาณน้ ายาบ้านปากของผูป้ ่ วย และการทิ้งขวดน้ ายาบ้วนปาก
3.ใช้น้ ายาบ้วนปาก NSS irrigate 1 ขวด (1,000 cc) = 34 บาท
• ใน 1 วันผูป้ ่ วยต้องใช้น้ ายาบ้วนปาก 2 ขวด (เปลี่ยนเวรเช้า และ เวรดึก )
หรื อคิดเป็ นเงิน = 68 บาท
• มีขยะจากขวดพลาสติกเพิ่มขึ้น 2 ขวด
ถ้าผูป้ ่ วยนอนรักษา 30 วัน และใช้น้ ายาบ้วนปากวันละ 2 ขวดคิดเป็ นเงิน
68 × 30 บาท = 2,040 บาท / 1 คน
มีจานวนขยะพลาสติกเพิ่มเป็ น 2 × 30 = 60 ขวด / 1 คน /เดือน
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หลังปรับปรุ ง: ปรับเปลีย่ นการใช้ น้ายาบ้ วนปากดังนี้
• เปิ ด NSS irrigate เมื่อแรกรับ ให้กบั ผูป้ ่ วย 1 ขวด คิดเป็ นเงิน = 34 บาท
• ใช้เกลือ กิโลกรัม / ถุง = 120 ช้อนชา ราคา บาท (เกลือ ช้อนชา =
. บาท) เมื่อน้ ายาในขวดหมด ผสมน้ ายาให้ใหม่โดย ผสมน้ าสะอาด 1,000
cc + เกลือแกง 1 ช้อนชาหรื อ ผสมน้ าสะอาด 1,000 cc + เกลือแกง 1 ช้อนชา +
โซเดียมไบคาบอเนต 1 ช้อนชาในกรณี ผปู ้ ่ วยที่มีฝ้าขาวในปาก
• ผสมเกลือ ช้อนชา / น้ าสะอาด
CC = . บาท
• หรื อ ลดค่าใช้จ่ายได้ = 33.9 บาท / การเปิ ดขวดใหม่ ครั้ง (หรื อ ลดปริ มาณ
การทิ้งขยะขวดพลาสติกลง 55 ขวด)
• จะมีการเปลี่ยนขวดน้ ายาบ้วนปากทุก 1 สัปดาห์
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จากผลจากการปรับกระบวนการข้างต้น เราจะได้ขอสรุ ปเปรี ยบเทียบถึงค่าใช้จ่าย และปริ มาณขยะที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเตรี ยมน้ าเกลือสาหรับบ้วนปาก ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งกระบวนการดังนี้
ปริมาณขยะ
จานวนผู้ป่วย ค่ าใช้ จ่ายปกติ ใน ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ ปริมาณขยะของ
เดือน
ฉายรังสี บริเวณ
การใช้ NSS นา้ ยาบ้ วนปากด้ วย ขวด NSS
ใช้ นา้ ยาบ้ วนปากด้ วย
(ปี พ.ศ. ) ศีรษะและลาคอ
irrigate
นา้ เกลือ(ผสมเอง)
irrigate
นา้ เกลือ(ผสมเอง)
มกราคม
,
2,040
60
กุมภาพันธ์
,
680
20
มีนาคม
,
1,530
45
เมษายน
,
1,530
45
พ ษภาคม
,
1,530
45
มิถุนายน
,
1,700
50
กรก าคม
,
2,380
70
สิ งหาคม
12,240
1,020
30
กันยายน
,
2,380
70
ตุลาคม
22,440
1,870
55
พ ศจิกายน
20,400
1,700
50
ธันวาคม
22,440
1,870
55

รวม

242,760

20,230

,

595

ผลประหยัดค่าพัสดุ = 222,530 บาท/ปี
การหาค่าคาร์ บอนฟุตพริ้นท์
ในที่น้ ี กิจกรรม คือ “ผลต่างปริมาณขวดนา้ เกลือที่ใช้” และค่า Emission factors การปลดปล่อย CO2 จาก
การกาจัดขวดน้ าเกลือเท่ากับ 3.77 kg CO2 / kg ขวดนา้ เกลือ
- จากการชัง่ น้ าหนักขวดน้ าเกลือ พบว่า 1 ขวด หนัก50 กรัม และขวดน้ าเกลือ 20 ขวดหนัก 1 kg
- ปริ มาณขวดน้ าเกลือที่ลดได้ = 6,545 ขวด/ปี (หรื อมาจาก 7,140-595)
ดังนั้นน้ าหนักขวดน้ าเกลือที่ลดได้ = 327.25 kg (หรื อ 6,545 / 20)
เมื่อแทนค่าตามสูตร CO2 (kg/ปี ) = กิจกรรม × Emission factors จะได้
327.25 (kgขวดนา้ เกลือ /ปี ) × 3.77 ( kg CO2 / kg ขวดนา้ เกลือ ) = 1,233.73 kg CO2 /ปี
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