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บทคัดย่อ

อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเตียงต่อวันของแผนกผู้ป่วยใน   ช่วงก่อนน�ำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด
มาใช้มีค่าเฉลี่ย 1.843  กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน ส่วนในช่วงที่ 2 คือ ช่วงรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และ ช่วงที่ 3 คือ ช่วงติดตั้งอุปกรณ์ช่วงประหยัดพลังงานไฟฟ้า  มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1.626 และ 1.389
กิโลวัตต์ตอ่ เตียงต่อวัน  คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.78 และ 24.63   ตามล�ำดับ  คิดค่าไฟฟ้าทีป่ ระหยัดได้ 706.34
และ 1,477.77  บาทต่อเดือน  หรือ 8,476.08  และ17,733.24 บาทต่อปี  ตามล�ำดับ  ส่วนอัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อครั้งต่อวันของแผนกซักล้างช่วงก่อนน�ำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้มีค่าเฉลี่ย 0.079  กิโลวัตต์
ต่อครั้งต่อวัน ส่วนในช่วงที่ 2 และ 3 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย  0.077 และ 0.068  กิโลวัตต์ต่อครั้งต่อวัน  ลดลง
ร้อยละ 2.53 และ13.92  ตามล�ำดับ  คิดค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้   3.109 และ 17.15 บาทต่อเดือน  หรือ  37.3
และ 531.65 บาทต่อปี  ตามล�ำดับ ที่แผนกผู้ป่วยในและแผนกซักล้าง  ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเรื่องการรณรงค์
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความเหมาะสมมากในการน�ำมาปฏิบัติเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า   สามารถลดปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าได้จริง   และมีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ  
0.28  ปี และ 64.3 ปี ตามล�ำดับส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีระยะเวลาคืนทุน 2.8  ปี
94  ปี ตามล�ำดับ

ABSTRACT

Rate of electricity consumption at Inpatient Department before the implementation of the clean technology was averagely 1.843 kilowatt  per bed per day. After the energy
saving campaign, and the installation of electricity saving devices, the  average  consumption
of energy decreased to 1.626  and 1.389 kilowatt per bed per day,  which is 11.78 and 24.63
percent lower than at the beginning of the study. The cost of  electricity  was reduced from
706.34  to 1,477.77 baht per month and from 8,476.08  to 17,733.24 baht per year. The amount
of electricity consumed at the Laundry department  was  averagely 0.079 kilowatt per  time
per day. This could be reduced to 0.077  and  0.068  kilowatt per time per day or  2.53 and
13.92 percent respectively. Likewise, the cost of electricity savings was 3.109 and 17.15  baht  
* นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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per month or 37.3 and  531.65 baht per year respectively. In conclusion, clean technology saves
more energy and is more practical to reduce electricity consumption. At Inpatient department
and Laundry department the energy consumption can actually be reduced and the payback
period is less than installing energy saving devices. The payback period is 0.28 and 64.3 years
respectively. However, the payback period of installing energy saving devices is 2.8 years and
94 years.  
ค�ำส�ำคัญ : เทคโนโลยีสะอาด  การลดพลังงานไฟฟ้า
Key Words :  Clean technology, Electricity energy reduction

บทน�ำ

สภาวะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย   ท�ำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ
เพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 10  ถึง 15 ต่อปี  โดยในปี พ.ศ.2552  
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศมี
ประมาณ 29,212 เมกะวัตต์ [1] ซึ่งการผลิตไฟฟ้าให้
เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้น  นอกจากจะต้องใช้
เงินลงทุนจ�ำนวนมหาศาลแล้ว  ยังส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมในแง่ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่บรรยากาศอีกด้วย   นอกจากนี้ทรัพยากรพลังงาน
ภายในประเทศเองมีอยู่อย่างจ�ำกัด   ดังนั้นจึงควรมี
การจัดการในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด   รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายและ
มาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน   ให้มีการผลิตและ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   และส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก�ำหนด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ส่วนราชการ
ต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานร้อยละ 5 ของปี
ที่ผ่านมา
แนวคิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ที่
ได้รับการยอมรับว่า สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือ การใช้เทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology : CT) ซึง่ เป็นการพัฒนา
เปลีย่ นแปลงปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งของกระบวนการผลิต

การบริ ก าร   และการบริ โ ภค   โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
กระทบหรือความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้   และที่ส�ำคัญต้อง
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์   ดั้งนั้นเทคโนโลยี
สะอาดจึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดพลังานไฟฟ้า และ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้  
โรงพยาบาลหัวตะพาน  จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีบุคลากร 129
คน   มีกิจกรรมหลัก คือ การรักษาพยาบาลผู้ป่วย  
การตรวจและวินิจฉัยโรค   งานกายภาพบ�ำบัด   งาน
ซักรีดและท�ำความสะอาด  งานอาหารและโภชนาการ
และการบริหารงานทั่วไป เมื่อท�ำการเปรียบเทียบค่า
สาธารณูปโภคของโรงพยาบาลหัวตะพานในปี พ.ศ.
2551 – 2553 จ�ำนวน 3 รายการ คือ ค่าไฟฟ้า  ค่าน�ำ้ มัน  
และค่าโทรศัพท์ พบว่า  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
สูงเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งข้อมูล
การใช้พลังงานไฟฟ้า จากใบเสร็จค่าไฟของโรงพยาบาล
ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 –พ.ศ. 2553 มีคา่ ใช้จา่ ย
ด้านพลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ คือ 56,870.97, 60,713.20
และ 74,363.71 บาท ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาแยก
รายเดือน พบว่าแต่ละช่วงเดือนมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลหัวตะพาน
มีค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปกับการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นทุกปี   ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามตัวชี้
วัดระดับประสิทธิภาพของส่วนราชการที่ต้องด� ำเนิน
การตามมาตรการประหยัดพลังงานให้ได้น�้ำหนักหรือ
ร้อยละ 5 ของปี พ.ศ. 2553  
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ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาแนวทาง
การลดพลั ง งานไฟฟ้ า ในโรงพยาบาลหั ว ตะพาน  
โดยน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้เพื่อหาทาง
เลื อ กส� ำ หรั บ การจั ด การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ   ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของ
โรงพยาบาลและประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ในโรงพยาบาล ภายหลังจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาด

4.1 การวางแผนและการจัดตั้งทีมงาน แต่ง
ตั้งคณะท�ำงานเทคโนโลยีสะอาด (Working Group)
หรือทีม CT โดยคุณสมบัติของทีม CT ในการศึกษานี้
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปหั ว หน้ า ฝ่ า ย
ส่งเสริมสุขภาพ   นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่
ซ่อมบ�ำรุง (ช่างเทคนิค) เป็นกรรมการท�ำงาน  เจ้าหน้าที่
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมเป็นเลขานุการ  เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยมี
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน   หัวหน้าฝ่าย
การพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นรองประธาน
ซึ่งประชุมและวางแผนการท�ำงาน  ดังนี้
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของโรงพยาบาลหัวตะพาน  ประชุมวางแผน  วิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุโดยเน้นประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ   และเสนอแนวทางแก้ไขเป็น
ข้ อ เสนอเทคโนโลยี ส ะอาด (CT Option) และ
ร่ ว มกั น ก� ำ หนดนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโรง
พยาบาล
4.2 การตรวจประเมินเบื้องต้น   เก็บข้อมูล
ทั่วไปของโรงพยาบาล เพื่อคัดเลือก แผนกที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามาก
4.3 การประเมินละเอียด  ท�ำการศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในแผนกที่ท�ำ การศึกษา  ดังนี้
ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนน�ำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้  
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรง
ซักล้าง  โดยติดมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าและจดบันทึก
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกครั้งหลังซักผ้า   และที่
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ติดมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
และจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุก 1 ชั่วโมง
เพื่อจะได้ทราบว่าช่วงเวลาใดมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
มากท�ำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 7 วัน   การเก็บข้อมูล
ความถี่ของการซักผ้า (ครั้ง)  ใน 1 วัน จากแผนกซัก
ล้างเก็บข้อมูลเป็นเวลา  7 วัน   เก็บข้อมูลจ�ำนวนผู้มา
รับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยใน(เตียง)ต่อวัน   สำ� รวจข้อมูล
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ตามแบบสอบถามเรือ่ งพฤติกรรมการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้า
อย่างประหยัด  เพื่อสอบถามความเข้าใจ   การปฏิบัติ
ที่ดีตามแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด   ส�ำรวจ
ข้อมูลตามแบบส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงพยาบาล
และแบบบันทึกปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
4.4 การศึกษาทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด
(CT Option) หลังจากการประชุมคณะกรรมการ CT
อาจมีข้อเสนอทางเทคโนโลยีสะอาดหลายข้อ ได้แก่
การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส  การท�ำความสะอาดแผงระบายความร้อนของ
เครือ่ งปรับอากาศอย่างน้อยทุก 3 เดือน  การปิดเครือ่ ง
ปรับอากาศทันทีหากไม่ต้องการใช้งานหรือไม่อยู่ใน
ห้องนานกว่า 1 ชัว่ โมง ติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ ช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้า คือ แผงโซล่าเซลล์   การแจ้งช่าง หรือ
ส่งซ่อมทันที เมื่อพบว่าหลอดไฟ  สายไฟ  ช�ำรุดหรือ
ขาหลอดเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลหรือด�ำ  เป็นต้น  ในการ
ศึกษาครั้งนี้จะเลือกประเมินความเป็นไปได้ของข้อ
เสนอเทคโนโลยีสะอาดที่คล้ายคลึงกัน  หรือมีลักษณะ
การปฏิบัติในท�ำนองเดียวกันไว้เป็นกลุ่มหรือประเด็น
เดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น   2   ประเด็น ซึ่งสามารถ
ด�ำเนินการได้ทันที   โดยท�ำการประเมินทั้งทางด้าน
เทคนิค  และระยะเวลาคืนทุน   
1)   การประเมินทางเทคนิคเปรียบเทียบ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า   ระหว่างก่อนและหลัง
การน�ำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดทั้ง  2 ประเด็นมาใช้
ช่วงที่ 2 ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของข้อ
เสนอเทคโนโลยีสะอาด ตามข้อเสนอที่ 1 คือ การ
รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
ด�ำเนินการตามวิธีการของข้อเสนอที่ 1 โดย
จั ด นิ ท รรศการป้ า ยบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ จั ด
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนประหยัดพลังงาน  แจกแผ่นพับวิธีการประหยัด  
ติ ด สติ๊ ก เกอร์ จากนั้ น ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงซักล้าง ข้อมูลปริมาณ
ผ้าที่ซัก (กิโลกรัม) ต่อวัน จ�ำนวนครั้งที่ซักและอบผ้า
ต่อวัน และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในแผนกผู้ป่วย

ใน (IPD) จ�ำนวนผู้มารับบริการ(เตียง)ต่อวัน ทุกวัน  
เป็นเวลา 1 เดือน
ช่วงที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค
ของข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด ตามข้อเสนอที่   2 คือ
การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยด�ำเนิน
การหลังจากช่วงที่ 2  แล้ว ดังนี้
ด�ำเนินการตามวิธีการของข้อเสนอข้อที่ 2  
ท�ำการติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ทแี่ ผนกผูป้ ว่ ยใน  ซึง่ ใช้กบั
เครื่องท�ำน�้ำอุ่นในห้องพิเศษ จ�ำนวน 6 ห้อง  และติด
ตัง้ ทีแ่ ผนกซักล้างซึง่ ใช้กบั เครือ่ งซักผ้าและเครือ่ งอบผ้า
จ�ำนวน 4 เครือ่ ง จากนัน้ เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า  ของโรงซักล้าง ข้อมูลปริมาณผ้าทีซ่ กั
(กิโลกรัม) ต่อวัน และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) จ�ำนวนผู้มารับบริการ (เตียง)
ต่อวัน  ทุกวัน  เป็นเวลา 1 เดือน
2)  ประเมินระยะเวลาคืนทุน  โดยศึกษาค่า
ใช้ จ่ายของการใช้พลังงานไฟฟ้า  ค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ประหยัดได้และผลตอบแทนต่อปี   เมื่อมีการน�ำข้อ
เสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ ค�ำนวณหาระยะเวลาระยะ
คืนทุนของวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  ที่น�ำมาใช้ในการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด   โดยวิเคราะห์
จาก
ระยะเวลาคืนทุน(ปี)  = เงินทุนทั้งหมด (บาท)
            ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (บาท/ปี)
เป็นการคิดระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย โดย
ไม่คิดค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และค่าอื่นๆ
4.5 น�ำข้อเสนอไปปฏิบัติ และตรวจติดตาม
ประเมินผล   การน�ำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดที่ได้
ไปปฏิบัติตามข้อเสนอทั้ง 2 ประเด็น โดยจะแบ่งเป็น
3 ช่วง ในการด�ำเนินการ คือ ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนน�ำ
ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้  ช่วงที่  2 ช่วงการน�ำ
ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดข้อเสนอที่ 1 การรณรงค์
ประหยัดพลังงาน ไปปฏิบัติ   และช่วงที่ 3 ช่วงการน�ำ
ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดข้อเสนอที่ 2 การติดตั้ง
อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน คือ ติดตั้งแผงโซล่า
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เซลล์ ไปปฏิบัติ
ติ ด ตามประเมิ น ผลโดยการส� ำ รวจข้ อ มู ล
แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อศึกษาความพึงพอใจจาก
การจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาล  
ของบุคลากรโรงพยาบาลหัวตะพานหลังจากที่ด�ำเนิน
การตามข้ อ เสนอเทคโนโลยีส ะอาดทั้ง 2 ประเด็ น
เรียบร้อยแล้ว
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม STATA 10
และมีวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่
เพศ   อายุ   ต�ำแหน่ง   และการรับรู้ข่าวสารเรื่องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้สถิตพิ รรณน (Descriptive
Statistic) วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย    ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน  และค่ามัธยฐาน  
5.2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  ที่เกิดขึ้น
ทั้ง  3 ช่วงที่ด�ำเนินการศึกษา  ได้แก่   ช่วงก่อนน�ำข้อ
เสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้   ช่วงรณรรงค์ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า   และช่วงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์  
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
5.3 ใช้สถิติวิเคราะห์  ได้แก่  ค่า  t – test  
ค่า   p-value   ค่า   95% CI   เพื่อวิเคราะห์การใช้
พลังงานไฟฟ้าช่วงก่อนและหลังน�ำข้อเสนอเทคโนโลยี
สะอาดมาใช้     

ต่อเตียงต่อวัน   และ 1.389 กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน  
ตามล�ำดับ นั่นคือ หากมีการรณรงค์เพียงอย่างเดียว
ปรากฏว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเตียง
เมื่อเทียบกับช่วงที่ 1 แล้วลดลงเป็นจ�ำนวน 0.217
กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน ซึ่งคิดเป็นการลดลงร้อยละ
11.78 ในขณะที่การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า  จะท�ำให้มปี ริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อ
เตียงลดลง  0.454 กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน  เมื่อเทียบ
กับช่วงที่ 1 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 24.63 ซึ่งส่งผล
ให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของแผนกผูป้ ว่ ยในโรง
พยาบาลหัวตะพานมีจ�ำนวนลดลง  และสามารถลดค่า
ใช้จ่ายลงได้อีกด้วย
จากผลการน� ำ เสนอเทคโนโลยี ส ะอาดทั้ ง
2 ข้อ มาใช้ พบว่า ได้ผลในการลดพลังงานไฟฟ้าได้
มากกว่าร้อยละ 5 จึงนับว่าเป็นข้อเสนอที่ท�ำให้บรรลุ
เป้าหมายของกระบวนการเทคโนโลยีสะอาดครั้งนี้
ซึ่งสอดคล้องกับณิชกานต์ [2] ที่ศึกษาการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
น�้ำประปา  ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด
ขอนแก่ น    สามารถลดปริ มาณพลั ง งานไฟฟ้ าและ
น�้ำประปาได้มากกว่าร้อยละ 5 ตามที่ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก�ำหนด
2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่แผนก
ซักล้างต่อครั้งต่อวัน
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเตียง
ในรอบ 1 เดือนของแต่ละช่วงทดลอง คือ ช่วงที่ 1
(ช่วงก่อนรณรงค์และติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน)
คือ 0.079 กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน ส่วนช่วงที่ 2 คือ
ช่วงรณรงค์การประหยัดพลังงาน   และช่วงที่ 3 ช่วง
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า  มีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อครัง้ ต่อวันเท่ากับ 0.077 กิโลวัตต์
ต่ อ ครั้ ง ต่ อ วั น และ 0.068 กิ โ ลวั ต ต์ ต ่ อ ครั้ ง ต่ อ วั น  
ตามล�ำดับ  นั่นคือ หากมีการรณรงค์เพียงอย่างเดียว
ปรากฏว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อครั้ง
เมื่อเทียบกับช่วงที่ 1 แล้วลดลงเป็นจ�ำนวน 0.002
กิโลวัตต์ต่อครั้งต่อวัน   ลดลงร้อยละ 2.53 ในขณะที่

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่แผนกผู้
ป่วยในต่อเตียงต่อวัน
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อเตียงใน
รอบ 1 เดือนของแต่ละช่วงที่ท�ำการศึกษา คือ ช่วงที่ 1
(ช่วงก่อนรณรงค์และติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน)  
คือ 1.843 กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน  ส่วนช่วงที่ 2 คือ
ช่วงรณรงค์การประหยัดพลังงาน  และช่วงที่ 3 ช่วงติด
ตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า  มีปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเตียงต่อวันเท่ากับ 1.626   กิโลวัตต์
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การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า จะท�ำให้มี
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อครัง้ ลดลง  0.011
กิโลวัตต์ต่อครั้งต่อวัน   เมื่อเทียบกับช่วงที่ 1 ลดลง
ร้อยละ 13.92 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของแผนกซักล้างโรงพยาบาลหัวตะพานมีจำ� นวน
ลดลง  และสามารถค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วย สอดคล้อง
กับพิทยา [3] ทีศ่ กึ ษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ น�้ ำ ในโรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ ์
พบว่า การรณรงค์และการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด
สามารถช่วยประหยัดน�้ำได้จริง
จากผลการน� ำ เสนอเทคโนโลยี ส ะอาดทั้ ง
2 ข้อ มาใช้ พบว่า การศึกษาในช่วงที่ 2 ช่วงติดตั้ง
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานได้ผลในการลดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ตั้งเป้าหมายให้ลดลงมากกว่าร้อยละ 5 จึง
นั บ ว่ า เป็ น ข้ อ เสนอที่ ท� ำ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของ
กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด แต่การณรงค์ประหยัด
พลังงานเพียงอย่างเดียวสามารถลดพลังงานได้เพียง
ร้อยละ 2.53 เท่านั้น
3) ความคุม้ ทุน ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั และ
ระยะเวลาคืนทุน
ข้ อ เสนอการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ 3  ได้แก่ การติดตัง้ โซล่าเซลล์ที่
แผนกผูป้ ว่ ยใน  สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถงึ
0.454 กิโลวัตต์/เตียง/วัน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
1,477.77 บาทต่อเดือน หรือ 17,733.24 บาทต่อปี
ใช้เงินลงทุน 50,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 2.8 ปี  
ซึ่งสอดคล้องกับคงฤทธิ์ [4] ที่ศึกษาการประหยัด
พลั ง งานภายในอาคารมู ล นิ ธิ พั ฒ นาอี ส านเพื่ อ หา
แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พบว่า การด�ำเนิน
งานมีระยะเวลาคืนทุนอยูใ่ นช่วง 1 –  4  ปี ถือว่ามีความ
น่าจะเป็นในการลงทุนปานกลาง ส่วนที่แผนกซักล้าง
การติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้ 0.011 กิโลวัตต์/ครั้ง/วัน คิดเป็นเงินที่ประหยัด
ได้ 3.109 บาทต่อเดือน หรือ 37.3 บาทต่อปี ใช้เงิน
ลงทุน 50,000 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน 64.3 ปี   ซึ่ง
ไม่คุ้มค่าในการลงทุน

ส่วนการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้านั้น
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 706.34 บาทต่อเดือน หรือ
8,476.08 บาทต่อปี   ใช้เงินลงทุน 2,400 บาท   มี
ระยะเวลาคืนทุน 0.28 ปี   และที่แผนกซักล้างการติด
ตั้งโซล่าเซลล์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 17.15 บาทต่อเดือน หรือ 531.65 บาทต่อปี
ใช้เงินลงทุน 50,000 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน 94 ปี
ซึ่งไม่คุ้มค่าในการลงทุน
เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังด�ำเนินการ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าแผนกผู้ป่วยในแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.083, 95%
CI   -0.035 ถึง 0.47) ส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้า
แผนกซักล้างแตกต่างอย่างไม่มีนัยส� ำคัญทางสถิติ
(p-value = 0.93, 95% CI  -0.01  ถึง  0.009)  
4) ความพึงพอใจของบุคลากร ภายหลัง
จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ในโรงพยาบาลหัวตะพาน  ภายหลังจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาด  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน  ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ด้านประโยชน์ของกิจกรรมประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า และด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรม
พบว่ า ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน
ไฟฟ้า   บุคคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเรื่อง
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า   การประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนช่ ว ยกั น ประหยั ด พลั ง งาน
ไฟฟ้า   และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรง
พยาบาล การรณรงค์เพื่อให้บุคลากรทราบถึงความ
ส�ำคัญในการประหยัดพลังงาน   การประชาสัมพันธ์
ให้มีการเริ่มเปิดเครื่องปรับ อากาศเวลา 10.00 น.
จัดบอร์ดให้ความรู้   เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด  การประชาสัมพันธ์ให้ปดิ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครื่ อ งพิ ม พ์ เ มื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ ง าน หรื อ ช่ ว งพั ก
รับประทานอาหารกลางวัน   การประชาสัมพันธ์เสียง
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ตามสาย  เพือ่ เกิดความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ด้านประโยชน์ของกิจกรรมประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า บุ ค คลากรส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจมาก
เรื่อง   การน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาล  
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่ า งประหยั ด     ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
กิจกรรม บุคคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก
เรื่องความเหมาะสมของการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
เนื้อหา   ระยะเวลา   ความต้องการให้มีการรณรงค์
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง  เพือ่ กระตุน้ ให้บคุ ลากร
ทุกคนประหยัดพลังงาน   ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำผลการศึกษา
วิจัยไปใช้   จากผลการวิจัยพบว่าการรณรงค์ประหยัด
พลังงาน มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต�่ำ   และมีระยะเวลา
คืนทุนไม่นาน   ดังนั้นควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความ
กระตือรือร้นในการช่วยกันประหยัดพลังงาน  และลด
ค่าใช้จ่ายลงได้
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรศึกษาการติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์เพือ่ ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าทีแ่ ผนกอืน่ ๆ ในโรงพยาบาล เช่น หน่วย
จ่ายกลาง ที่ท�ำหน้าที่อบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อฆ่า
เชื้อโรค
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ตารางที่ 1 การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังด�ำเนินการตามข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด แผนกผู้ป่วยใน
		
ช่วงที่ศึกษา

ปริมาณการใช้ (กิโลวัตต์/เตียง/วัน)
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า บาท / เดือน บาท / ปี
ที่ใช้
ที่ลดลง
ช่วงที่ 1  ก่อนน�ำข้อเสนอมาใช้
1.843
ช่วงที่ 2 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
1.626
0.217
706.34
8,476.08
ช่วงที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด
1.389
0.454
1,477.77
17,733.24
           พลังงาน

ตารางที่ 2 การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังด�ำเนินการตามข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด  แผนกซักล้าง
ช่วงที่ศึกษา
ช่วงที่ 1 ก่อนน�ำข้อเสนอมาใช้
ช่วงที่ 2 รณรงค์ประหยัดพลังงาน
ช่วงที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด
           พลังงาน

ปริมาณการใช้ (กิโลวัตต์/ครั้ง/วัน)
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้
ที่ลดลง
0.079
0.077
0.002
0.068
0.011

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
บาท / เดือน

บาท / ปี

3.109
17.15

37.3
531.65

ตารางที่ 3 การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังด�ำเนินการตามข้อเสนอการรณรงค์การประหยัด
		
ก่อน
หลัง พลังงาน ร้อยละ t-test p-value 95% CI
รายการ
ด�ำเนินการ ด�ำเนินการ ไฟฟ้าที่ใช้ ของการ
				
ลดลง
ลดลง
แผนกผู้ป่วยใน
1.843±0.5 1.626±0.3 0.217
11.78
1.79
0.083
-0.035
(กิโลวัตต์/เตียง/วัน)
ถึง 0.47
แผนกซักล้าง
0.079±0.01 0.077±0.03 0.002
2.53 -0.089 0.93
-0.01
(กิโลวัตต์/ครั้ง/วัน)
ถึง 0.009
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ตารางที่ 4 การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังด�ำเนินการตามข้อเสนอติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน
		
ก่อน
หลัง พลังงาน
รายการ
ด�ำเนินการ ด�ำเนินการ ไฟฟ้าที่ใช้
				
ลดลง
แผนกผู้ป่วยใน
1.843±0.5 1.389±0.74 0.454
(กิโลวัตต์/เตียง/วัน)
แผนกซักล้าง
0.079±0.01 0.068±0.02 0.011
(กิโลวัตต์/ครั้ง/วัน)

ร้อยละ t-test p-value 95% CI
ของการ
ลดลง
24.63
2.51
0.02
0.068
ถึง 0.66
13.92
1.62
0.115
-0.02
ถึง 0.02

