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ABSTRACT 
 
 
Title of Thesis     Application of Cleaner Technology  for Efficiency Utilization  

           of Boiler  :  A Case Study of  Nakornping Hospital 

Author       Miss  Chutinad  Taschan 

Degree        Master of Science (Environmental Management) 

Year    2008  

 

 

  The purposes of this study were 1)  to apply cleaner technology concepts to manage 

energy  use in a diesel fuel boiler in Nakornping Hospital, and 2) to assess the feasibility of 

applying alternatives to improve boiler efficiency. The data collection was carried out by 

inspection, in-depth interview, and an assessment of cleaner technology use.  In addition, 

problems and obstacle were investigated  using  brainstorming and focus group.  The appropriate 

alternatives comprised of improvement  of  combustion,  steam  leakers  repairing and blow down 

controlling.      

   The result of the modifications using the concept showed that boiler efficiency increased  

from 75% to 84.7%, diesel consumption decreased 3,711 liters per month that save 113,750 bath 

per month, and waste produced from boiler also decreased.  Furthermore, good management 

administration by  proper operation, adequate budget allocation and cooperation from hospital 

personnel could help improve the boiler efficiency and also save cost and energy. 
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 บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 เทคโนโลยีสะอาด เปนเทคโนโลยีหนึ่งในการจัดการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด  รวมถึงการ

นํากลับมาใชซํ้า  และการนํามาใชใหม จากการดําเนินการกิจกรรมผลิต และการบริการตางๆ   

การใชเทคโนโลยีสะอาดจะชวยใหผูประกอบการลดคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ  

วัสดุ  และพลังงาน  เนื่องจากของเสียหรือมลพิษในระบบลดลง  และมีการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบและเอาใจใสตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ

ยังชวยลดมลภาวะที่ทําใหเกิดโลกรอน (Global warming) ไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันประเทศ

ไทยไดมีการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใชในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง  เพราะ

นอกจากจะชวยลดตนทุนในการผลิตแลว ยังเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมอีกทาง

หนึ่ง  ในขณะที่หนวยบริการสาธารณสุขเองโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเริ่มไดมีการนําเทคโนโลยี

สะอาดมาใช  โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 1 แหง (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) และ

โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9  แหง (สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักสิ่งแวดลอม 

กรุงเทพมหานคร, 2549: 73-90)  ซ่ึงเนนในเรื่องการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลดวยเทคโนโลยี

สะอาด  ทําใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยและลดคาใชจายในการดําเนินการลงไปมาก  สําหรับ

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีจํานวนมากถึง 820 แหงยังไมมีการ

นําเทคโนโลยีสะอาดมาใช   

 โรงพยาบาลเปนศูนยกลางในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน ท้ังประชาชนที่ปวย

เปนโรคติดตอและไมติดตอ  รวมถึงประชาชนที่มีสุขภาพดี  ในกระบวนการใหบริการนั้นกอใหเกิด

น้ําเสียปนเปอนเชื้อโรคมากมาย  เกิดมูลฝอยอันตราย  ซ่ึงเปนมูลฝอยที่แตกตางไปจากมูลฝอยทั่วไป

ท่ีเกิดจากชุมชนทั่วๆไป  เชน  มูลฝอยติดเชื้อ  กอใหเกิดอันตรายหรือเปนแหลงในการแพรกระจาย

เชื้อโรค  ทําใหประชาชนผูมารับบริการตลอดจนผูอาศัยอยูในชุมชนใกลเคียงเกิดการเจ็บปวยหรือ

พิการ  หรืออาจถึงแกความตายได  นอกจากนี้  ในกระบวนการใหบริการดานสุขภาพยังประกอบไป

ดวยงานสนับสนุนดานตางๆ  เชน  งานโภชนาการ  งานซักฟอก  งานจายกลาง  เปนตน  งานตางๆ

เหลานี้ทําใหโรงพยาบาลมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น   และยังกอใหเกิดของเสียหรือมลพิษตอ 
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ส่ิงแวดลอม  อาทิเชน  มูลฝอย  ฝุนละออง  ตลอดจนความรอน  ซ่ึงสิ่งตางๆเหลานี้ลวนแลวแต

สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งนั้น      

 โรงพยาบาลนครพิงคเปนโรงพยาบาลหนึ่งที่มีความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และให

ความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานเปนอยางมาก มีนโยบายที่จะใชพลังงานทุกประเภทอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียพลังงานที่ไมจําเปนใหมากที่สุด โดยยังคงความสามารถในการ

ใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล  ไดมีการใชหมอไอน้ํา (Boiler)  เปนแหลงผลิตพลังงาน

ไอน้ํา  ซ่ึงเปนพลังงานหนึ่งที่ถูกนํามาใชในดานการทําความสะอาด  ตลอดจนการฆาเชื้อ ซ่ึงมีไอน้ํา

เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไอน้ํา  ประกอบกับน้ํารอนที่ออกจากคอนเดนเสทถูกปลอยทิ้งโดย

ไมไดใชประโยชน  เปนตน  ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงาน  สูญเสียคาใชจาย  และยังเปนการ

ส้ินเปลืองน้ํามันซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชในการผลิตไอน้ํา   และผลจากการเผาไหมเชื้อเพลิง

ยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมา   

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใชหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี

สะอาด กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม   เพื่อนําเปนโรงพยาบาลตนแบบการ

พัฒนาดานการจัดการพลังงานจากหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสียดวย

เทคโนโลยีสะอาด ตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคของการใชหมอไอน้ําในโรงพยาบาล

นครพิงค 

1.2.2  เพื่อศึกษาวิธีการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับการจัดการพลังงานจากหมอไอน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย  

1.2.3  เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของทางเลือกในการจัดการพลังงาน

จากหมอไอน้ํา 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

         1.3.1  ทราบวิธีการและทางเลือกเพื่อใชในการจัดการพลังงานจากหมอไอน้ําใหมี

ประสิทธิภาพ  และลดการใชพลังงานไฟฟา  และเชื้อเพลิงตลอดจนพลังงานสูญเสียซึ่งนําไปสู

คาใชจายที่ลดลงโดยใชเทคโนโลยีสะอาด 

 1.3.2   ทราบปญหาและอุปสรรคในการจัดการพลังงานจากหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ

และลดพลังงานสูญเสียโดยเทคโนโลยีสะอาด  ตลอดจนวิธีการในการแกไขปญหา   
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1.3.3  สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงซึ่งนําไปสูคาใชจายที่ลดลง 

1.3.4  ไดตนแบบของโรงพยาบาลในการใชพลังงานจากหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีสะอาด 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดซึ่ง

ทําการศึกษาเฉพาะหมอไอน้ําในโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลาในการศึกษา  

มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551  

 

1.5  นิยามคําศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับหมอไอน้ํา  หมายถึง  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของ

กระบวนการผลิตพลังงานจากหมอไอน้ํา โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม

นอยที่สุดและมีความคุมคาในทางเศรษฐศาสตรรวมดวย โดยลดมลพิษที่เกิดจากแหลงกําเนิด  การ

นําพลังงานที่ไดไปใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมกับประโยชนมากที่สุด เชน การนําเอาพลังงาน

กลับมาใชซํ้าและการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหม  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ

วัตถุดิบ  เพื่อลดของเสียใหเหลือนอยที่สุด 

หมอไอน้ํา  หมายถึง  เครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดภาชนะฝาปด  ขนาด 100 แรงมา  ท่ีใชใน

กิจกรรมซักฟอก  และงานจายกลางของโรงพยาบาล 

 พลังงานจากหมอไอน้ํา  หมายถึง  พลังงานไอน้ําและพลังงานความรอน  ท่ีไดจากหมอไอ

น้ํา (Boiler) ในโรงพยาบาลงานสนับสนุนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  เชน งานซักฟอก  งาน

จายกลาง  เปนตน 

 การสูญเสียพลังงาน  หมายถึง  สถานการณหรือภาวการณท่ีมีการสูญเสียพลังงานทั้งไอน้ํา 

และความรอนที่ไดจากหมอไอน้ํา (Boiler) ในโรงพยาบาล  เชน  การปลอยทิ้ง  การรั่ว   

ประสิทธิภาพ หมายถึง การดําเนินการทําใหประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุด โดย

การใชทรัพยากรนอยที่สุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา 

ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งตางๆ ท่ีตองใชในการดําเนินการนั้นๆ ใหเปนผลสําเร็จ และถูกตอง 

 ทางเลือกที่เหมาะสม  หมายถึง  ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานจากหมอไอน้ํา

ใหมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสียโดยเทคโนโลยีสะอาด  ซ่ึงไดพิจารณาดานประสิทธิภาพ  

เศรษฐศาสตร  ส่ิงแวดลอม  และการบริหารจัดการ  
 
 



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาเรื่องการใชพลังงานจากหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย

ดวยเทคโนโลยีสะอาด  กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค  ผูวิจัยไดรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของดังนี้   

2.1  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

  -  หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 

 -   การประเมินความเปนไปได 

 -   เทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับหมอไอน้ํา  

2.3  ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาลนครพิงค 

2.4  การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

 2.5   ผลงานวิจัย/กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ 

 

2.1  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

2.1.1  เทคโนโลยีสะอาด 

2.1.1.1  ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด  

     เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT) มีความหมายใกลเคียงกันหลายคํา  

เชน  การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention: P2)การ

ลดของเสียใหเหลือนอยที่สุด (Waste Minimization: WM)  ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

Efficiency)  ซ่ึงคําที่กลาวมาขางตน  ไดเนนถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดจากการแกไขที่ปลายเหตุมา

เปนการแกไขที่ตนเหตุหรือแหลงกําเนิด   

ความหมายของเทคโนโลยีสะอาดนั้นไดมีผูใหความหมายไวมากมาย  ดังนี้  

     กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2545: 4-1)  ไดใหความหมายของ เทคโนโลยีสะอาดวา  

หมายถึง  การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ  เพื่อใหการใชวัตถุดิบ  

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด 
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รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ  การใชซํ้า  และการนํากลับมาเพื่อใชใหม  เพื่อลดของเสียใหเหลือนอย
ที่สุด  
   สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม  (ม.ป.ป.: 1)     ไดใหความหมายของเทคโนโลยี
สะอาด คือ  การพัฒนา  เปลีย่นแปลง  ปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการผลิต หรือ การบริการ
โดยกอใหเกิดผลกระทบ หรือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอมนุษยและส่ิงแวดลอมนอยทีสุ่ดเทาที่จะทําได
ในขณะนัน้  โดยมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  ดวยวิธีการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด  และการใชซํ้า  
และ/หรือ  การเปลี่ยนแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหมโดยการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร 
    สุเทพ  ธีรศาสตร (2542 : 5-1)  ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสะอาดวา 
หมายถึง  วิธีผสมผสานการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑและบรกิาร
อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
   จะเห็นไดวา  ความหมายของคําวา “เทคโนโลยีสะอาด”  ดังกลาวขางตน  เปน
หลักการที่เนนแนวทางเชิงปองกันดานสิ่งแวดลอม  แกไขปญหาที่ตนเหต ุ  ชวยรักษา
สภาพแวดลอมและลดตนทนุการผลิตไปพรอมๆกัน   
 

 2.1.1.2  หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 
   หลักการคิดของเทคโนโลยีสะอาดคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การลด
มลพิษที่แหลงกําเนิด  เพื่อขจัดปญหาการสูญเสียและการเกิดมลพิษทีต่นตอ  และหากยังมีของเสีย
เกิดขึ้นตองพยายามนําของเสยีเหลานัน้กลับมาใชซํ้าหรือใชใหม  เพื่อใหมีของเสียทีต่องการบําบัด  
หรือทําลายทิ้งหลงเหลืออยูใหนอยที่สุดหรือไมมีเลย (สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.: 1)  
โดยกลยุทธในการจัดการสิ่งแวดลอมแสดงไวในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  กลยุทธในการจัดการสิ่งแวดลอม 

แหลงที่มา:  นพภาพร  พานิชและคณะ,  2547:  1-36   

 

     เราอาจแบงหลักการของเทคโนโลยีสะอาดออกไดเปน 2 หลักใหญๆคือ  การลด

มลพิษที่แหลงกําเนิดและการนํากลับมาใชซํ้าหรือนํากลับมาใชใหมดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 

การลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิด 

(Eliminate and Reduce) 
 

การใชซ้ํา 

(Reuse) 
 

การใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม 

(Recycle) 
 

การบําบัด 

(Treatment) 
 

การทิ้ง/ฝง 

(Disposal) 

การปองกันการ

เกิดปญหา 

การจัดการ 

ของเสีย 

การจัดการ 

ที่ปลายเหตุ 

เทคโนโลยีสะอาด 
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เทคโนโลยีสะอาด 

ลดมลพิษที่แหลงกําเนิด นํากลับมาใชซ้ํา 

การใชหมุนเวียน การปรับเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ 

การปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิต 

การใชเทคโนโลยี

หมุนเวียน 

การปรับเปลี่ยน

วัตถุดิบ 

การปรับปรุง

เทคโนโลยี 

การบริหารและ 

ดําเนินงาน 

 
ภาพที่ 2.2  หลักการดําเนินงานของเทคโนโลยีสะอาด 

แหลงที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2545: 4-2 

 

      1)   การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด  ในการลดมลพิษที่แหลงกําเนิดจะตอง

คนหาแหลงกําเนิดของเสียหรือมลพิษนั้นๆ  เพื่อนํามาทําการวิเคราะหวาเกิดขึ้นไดอยางไร  เพื่อ

หาทางลดองคประกอบของมลพิษ ความเขมขน  ปริมาณ  และลักษณะความเปนพิษ  ตั้งแต

แหลงกําเนิด  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแหลงรองรับของเสียทางสิ่งแวดลอม  การลดมลพิษ

สามารถแบงออกได 2 แนวทางใหญ ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) คือ 

         1.1)  การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ (Product Reformulation)  เปน

การปรับปรุงรายละเอียดของผลิตภัณฑเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดสารพิษ  โดยพัฒนาการ

ออกแบบใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  เชน  ทําใหอยูในรูปสารละลายเขมขนเพื่อลด

จํานวนบรรจุภัณฑหรือเปลี่ยนเปนรูปสารละลายผงเพื่อเพิ่มอายุการใชงานของผลิตภัณฑ   ยกเลิก

หีบหอที่ไมจําเปน   

           1.2)   การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Process Change)

สามารถแบงออกได 3 แนวทางคือ  การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  และการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

 

           1.2.1)   เปนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ   (Input  Material  
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Change)  เปนการเลือกใชวตัถุดิบที่สะอาด  หมายถึง คณุสมบัติของวตัถุดิบเอง เชน การยกเลิกหรือ 
ลดหรือการใชวัตถุดิบที่เปนอันตราย  หรือสารที่กอมลพิษสูงหากเปนไปไดควรมีการกําจัดออก
ตั้งแตแหลงที่มากอนการขนสงเขาสูโรงงานเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต  

       1.2.2)  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี     (Technology  
Improvement) โดยการปรบัเปลี่ยนวิธีการ กลไก ในกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงอุปกรณใน
สายการผลิตเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ หรือลดการสูญเสีย  เปลี่ยนการออกแบบใหม  เพิ่มระบบ
อัตโนมัติเขาชวย  ปรับปรุงขอจํากัดในการปฏิบัติงานและการใชเทคโนโลยี  เปนตน  
        1.2.3)  การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
 (Operational Improvement)  โดยการปรับปรุงการบริหารระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิตใหสามารถลดตนทุนการผลิต  และลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  มีกระบวนการทํางานและขั้นตอนการบํารุงรักษาที่ชัดเจน  มี
การบริหารการปฏิบัติงาน  มีการฝกอบรม  มีวิธีปฏิบัติอยางถูกตอง  มีระบบการจัดเก็บในโกดัง  ช้ัน
เก็บของ  ใชระบบ First in-First out เพื่อลดการสูญเสียจากคุณภาพของผลิตภัณฑ  มีการวางแผน
ซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ  หลีกเลีย่งการรวมของเสียตางชนิดเขาดวยกัน   

    2)  การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) หรือการนํากลับมาใชใหม (Recycle)   
เปนการพยายามนําของเสียทีเ่กิดขึ้นกลับมาใชใหมหรือใชซํ้าเพื่อใหมีของเสียที่ตองทําการบําบัด
หรือฝงทิ้งเหลือนอยที่สุด  หรือไมมีเลย  อาจแบงออกได 2 แนวทางคือ  การใชซํ้าและการนํา
กลับมาใชใหม (กรมควบคมุมลพิษ, 2550) 
        2.1)  การนํากลับมาใชซํ้า  เปนการนําของเสียจากกระบวนการ
ผลิตมาใชซํ้า  โดยนํากลับมาใชใหมโดยตรงเพื่อใชในกระบวนการผลิตเดิมหรือใชกระบวนการอื่น  
เชน  การนําขวดที่ใชแลวมาลางเพื่อนํากลบัมาใชซํ้า  การนําน้ําหลอเยน็กลับมาใชซํ้า  การนําเศษผา
จากการตัดเย็บไปใสที่นอนแทนนุน เปนตน 
        2.2) การนํากลับมาใชใหมเปนการนําเอาของเสียที่ผานกระบวน 
การตาง ๆ เพื่อนําเอาทรัพยากรกลับมาใชอีกครั้ง  หรือเพื่อทําใหเปนผลพลอยไดที่มีมูลคาเพิ่ม 
(Value Added by Product)  เชน  การนําพลาสติกมาหลอมใหม  ผลิตตะกั่วจากหลอมแบตเตอรี่เกา   
      ในการนําของเสียกลับมาใชใหม ควรทําที่จดุกําเนดิมากกวาการขนยายไป
จัดการที่อ่ืน  โดยเฉพาะของเสียจากการปนเปอนของวัตถุดิบ  เชน การกลั่นแยกตัวทําละลายเพื่อใช
ขจัดคราบไขมันแลวนําชิน้งานกลับมาใชใหม  หรือการแยกน้ําเสียดวยไฟฟา  เพื่อแยกดีบกุ  
ทองแดง  หรือตะกัว่  กลับมาใชงานซึ่งจะทาํไดงายและมปีระสิทธิภาพสูง  รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงจาก
การปนเปอนในระหวางการรวบรวมหรือขนถาย 
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   2.1.1.3  ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีสะอาด 
    สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.: 2-3)   ไดกําหนดขั้นตอนในการนํา
เทคโนโลยีสะอาดไปใชใหประสบความสําเร็จ  ประกอบดวย 6 ขัน้ตอน คือ   
     1)  การวางแผนและจัดองคกร  ประกอบดวย  การจัดทําและประกาศ
นโยบายสิ่งแวดลอมจากคณะผูบริหารซึ่งมีความเหน็ชอบและใหการสนบัสนุน  การจัดตัง้
คณะทํางานเทคโนโลยีสะอาด  การกําหนดเปาหมายซึ่งเปนแนวทางในการนําเทคโนโลยีสะอาดไป
ใช  และการพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคซึ่งอาจมีผลตอการดําเนินงานเพื่อหาแนวทางในการ
แกไข  รวมถึงการเตรียมการจัดทําโครงการกิจกรรมทีต่องดําเนินงานโดยกําหนดผูรับผิดชอบงาน
ใหชัดเจน  และติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
     2)  การตรวจประเมินเบื้องตน  เปนกระบวนการสํารวจ  คนหา  ปญหา
และสาเหตุของการสูญเสีย  รวมถึงการประเมินผลกระทบ  และบริเวณที่มีศกัยภาพในการทํา
เทคโนโลยีสะอาดโดยรวม  มีการตั้งทีมงานเพื่อสอบถามและรวบรวมขอมูลที่มีอยูจริงและเกีย่วของ
กับโครงการโดยเฉพาะในสวนของการผลิต  วัตถุดิบ น้ํา พลังงานที่ใช  ศึกษาขอมูลตางๆเพื่อหา
ประเด็นสําคัญทางสิ่งแวดลอม  และวิเคราะหหาสาเหตุของกระบวนการผลิตที่ทําใหเกิดของเสีย
หรือสูญเสียวตัถุดิบ น้ํา และพลังงาน  อาศัยหลักสามัญสํานึกเปนสวนใหญ  และยงัไมลงลึกลงไป
ในรายละเอียด  ผลจากการประเมินนีจ้ะบงชี้บริเวณที่ทําการตรวจประเมนิอยางละเอยีด    
     3)  การประเมินโดยละเอยีด  เปนกระบวนการศกึษาวเิคราะห  โดยการ
จัดทําสมดุลมวลและพลังงาน  เพื่อใหทราบถึงสาเหตุและแหลงกําเนดิของเสีย  มลพษิ  การสูญเสีย
ทรัพยากร  และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จากนั้นจึงกําหนดชุดทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดหรือวิธีการ
ปองกันการสญูเสียหรือลดปริมาณของเสียที่เกดิขึ้นทั้งหมด  อาจเปนการแยกของเสียที่มีมูลคาเพื่อ
นําไปเปนวัตถุดิบตอไป  หรือการนําน้ําทิ้งจากการลางครั้งสุดทายหรือจากกระบวนการอื่นที่ยังมี
คุณภาพทีเ่หมาะสมที่จะนําเขากระบวนการลางวัตถุดิบกใ็หนํากลับไปใชในกระบวนการผลิต 
ตอไป 
     4)  การศึกษาความเปนไปไดโครงการเทคโนโลยีสะอาด  เพื่อใหทราบถึง
ระดับความละเอียดที่ตองการศึกษาในแตละทางเลือกและความพรอมของขอมูล  โดยรวบรวม
ขอมูล  จัดเรียงลําดับความสําคัญและประเด็นปญหา  ประเมินความคุมคาในการลงทนุ  ผลดีผลเสีย
ในแงตางๆ  เชน ดานเศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  ดานเทคนิค  เปนตน  จากนั้นทาํการวิเคราะห
วาวิธีใดมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  โดยใชหลักการวิเคราะหโครงการ  และผลที่ได  คือ
รายการลําดับความสําคัญของทางเลือกที่มีความคุมคาในการลงทุน 
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    5)  การลงมือปฏิบัติ   การปฏิบัตินั้นจะตองมีการจัดทําแผนงานโครงการ
เทคโนโลยีสะอาดจากผลการศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ  และลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่กําหนดไว 

   6)  การติดตามประเมินผล  เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญ  เพราะจะเปนเครื่องบงชี้
วาโครงการแตละโครงการที่ทํานั้นประสบความสําเร็จตามแผนและเปาหมายทีว่างไวหรือไม  การ
ติดตามประเมนิผลตองมีการกระทําอยางตอเนื่องโดยอาจพิจารณาจากเกณฑการปองกันมลพิษ  การ
ใชพลังงาน วตัถุดิบ และน้าํ พลังงานที่ลดลงขณะที่ผลผลิตเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น  คาใชจายในการ
บําบัดของเสียลดลง  เมื่อดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดหรือบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคแลวควรตัง้
เกณฑใหมใหมีการใชทรัพยากรลดลง  เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการผลิตอยาง
ตอเนื่อง  นอกจากนีก้ารติดตามประเมินผลยังทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไข  ทําใหกจิกรรมเทคโนโลยีสะอาดดําเนินไปอยางตอเนือ่ง 

  2.1.1.4  ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในการจดัการสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีสะอาด  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

  ในการนําไปสูความสําเร็จนัน้ผูบริหารขององคกรตองมีความมุงมั่นในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยสีะอาด  มีความมั่นคงในนโยบาย  บุคลากรในหนวยงานไดรับการ
อบรมในทุกระดับ  ทุกคนมศีรัทธา  และเห็นคุณคาของเทคโนโลยีสะอาดอยางแทจริง  มีการสราง
แรงจูงใจทีเ่หมาะสม  กอใหเกิดการมีสวนรวมของพนกังานทุกระดบัอยางสม่ําเสมอ  มีแหลงขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัยประกอบกับทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ  และมีการทําเทคโนโลยีสะอาดอยาง
ตอเนื่อง 

  2.1.1.5  เทคนิคในการทําเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง  สามารถกระทําไดโดย
(กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

    1)  การใหความสําคัญตอเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง  อาจทําไดโดย
การจัดตารางเพื่อการบํารุงรักษาแบบปองกัน  ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเสมอเมื่อซ้ือ
อุปกรณเครื่องจักรใหม  ประเมินผลการปรับปรุงเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง  วางแผน
ดําเนินการในระยะยาว  และแสวงหาความรูในการพัฒนาเทคโนโลยสีะอาด 
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   2)  ทําบัญชีความสูญเสียอยางตอเนื่อง 
  3) เนนการมสีวนรวมของทุกคนในองคกร     โดยการใหความรูเพิ่ม  

สนับสนุนใหมีการเสนอแนะและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกันและกนัอยางสม่ําเสมอ  และควรให
รางวัลแสดงความชื่นชมเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

  4)  ผนวกเรือ่งเทคโนโลยีสะอาดเขาในแผนการดําเนนิงานธุรกิจ  หรือ
บริการ  เชน แผนการตลาด  แผนการเงิน  แผนปฏิบัติงาน  แผนงานวิจยัและพฒันา  แผนการบริหาร
และจดัการ  เปนตน 
 
  2.1.2  การประเมินความเปนไปได 

การประเมินความเหมาะสมและเปนไปได (Feasibility Study) คือการศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําเอกสารที่ประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ที่จําเปน เพื่อเปนการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุน 
(Justification) ถึงความเหมาะสม (Soundness) ของโครงการ อันจะทําใหไดมาซึ่งโครงการที่ดี 
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และเมื่อโครงการเสร็จจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาตอการ
ลงทุน (Goodman and Love, 1980: ch.5 อางถึงใน ปกรณ ปรียากร, 2545: 47)  
 ในการประเมนิความเหมาะสมและเปนไปไดของโครงการขนาดใหญ ทั้งโครงการทั่วไป
และโครงการดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการที่มีการกอสรางอาคารสถานที่ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกหรือระบบตางๆ ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ จาํเปนตองมีการ
ประเมินอยางรอบดาน แนวทางการประเมนิประกอบดวยการประเมนิความเหมาะสมและเปนไป
ไดประกอบดวย  ดานเทคนคิ/วิศวกรรม/กายภาพ  ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน  ดานสิ่งแวดลอม  
ดานการบริหารจัดการ  โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้ 
    2.1.2.1  การประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดดานเทคนิค/วิศวกรรม/กายภาพ  
    เปนการพิจารณาภาพรวมทัง้หมดของลักษณะทางกายภาพของโครงการ โดยศึกษา
สภาพพื้นทีก่อสรางโครงการ ขนาดของโครงการ ระบบตางๆ และการออกแบบเครื่องจักร 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีทีจ่ะใช จากนัน้ประเมินวาโครงการมีความเหมาะสมและเปนไปไดดาน
เทคนิคหรือวิศวกรรมมากทีสุ่ดเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลอืกอื่นหรือไม โดยพจิารณาวาเทคนิคหรอื
เทคโนโลยีที่จะนํามาใชสามารถทําใหเกิดผลผลิตตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไม และโครงการไดรับ
การออกแบบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือไม นอกจากนั้น
ควรพิจารณาความสัมพันธของโครงการที่เสนอกับโครงการอื่นๆ ที่เกีย่วของ ทั้งที่กาํลังดําเนินการ
และไดวางแผนไว (หนวยงานความชวยเหลือพิเศษทางดานวิชาการสําหรับโครงการกองทุน



12 

ส่ิงแวดลอม ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน, 2547: 6-1 ถึง 6-4 อางถึงใน 
จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 97) 
   ประเด็นตางๆ ที่ใชในการพิจารณาการประเมินโครงการสิ่งแวดลอมดานเทคนิค/
วิศวกรรม/กายภาพ ประกอบดวย (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 97) 
    1)  สภาพของสถานที่ตั้งโครงการ การตรวจสอบสภาพพื้นที่ของสถานที่ตั้ง
โครงการ รวมทั้งพื้นที่อ่ืนๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ ไดแก ความสูงต่ําของพื้นที่ สภาพทาง
ธรณีวิทยา ภูมอิากาศ ประชากร และสภาพสังคม เสนทางและสภาพของเสนทางการคมนาคมขนสง 
แรงงานและวสัดุอุปกรณทีส่ามารถหาได ไฟฟาและพลังงาน 
    2)  ขนาดของโครงการ และวันเริ่มตนการดําเนินการ ขนาดของโครงการ หมายถึง 
ขนาดขององคประกอบตางๆ ของระบบหรือผลิตผลของโครงการ เชน พื้นที่โครงการครอบคลุม 
ความจุของระบบ เปนตน ควรจะตรวจสอบขนาดของโครงการประกอบกับแผนการในการลงทุน 
โดยพิจารณาบนพื้นฐานของการประมาณการความตองการบริการ วันเริ่มตนของการดําเนนิการ 
หมายถึง ทั้งวนัเริ่มตนกอสรางโครงการและวนัเริ่มตนการดําเนินระบบ 
   ทั้งนี้ การกําหนดขนาดของโครงการและวันเริ่มตนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการวิเคราะห 
ความตองการบริการทั้งในปจจุบันและการประมาณการในอนาคต ความเหมาะสมของปเปาหมายที่
เสนอ ขนาดที่เหมาะสมของโครงการพิจารณาจากศักยภาพในการจัดองคกรและศักยภาพดานเทคนิค
ของหนวยงานเจาของโครงการ และขนาดของโครงการและวันเริ่มตนการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับความจําเปนของโครงการสะทอนถึงการสนับสนุนและความพึงพอใจที่จะจายของคนในทองถ่ิน 
   3)  การวางแผนองคประกอบตางๆของโครงการ ซ่ึงมีผลโดยตรงตอตนทุนของ
โครงการโดยประเมินการวางแผนทางกายภาพโดยละเอียดครอบคลุมถึงขนาด ที่ตั้ง การวางผัง
สวนประกอบของระบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับความสามารถดานเทคนิคขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคประกอบในระบบที่เลือกควรมีพื้นฐานจากการปรึกษาและรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินดวย 
   4) การออกแบบโครงการ สามารถแบงออกเปนการออกแบบพื้นฐาน (Basic 
Design: B/D) หรือการออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) ซ่ึงจัดทําในขั้นความเหมาะสมและ
การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design: D/D) ซ่ึงจะดําเนินการในขั้นเตรียมเอกสารเรียก
ประกวดราคาสําหรับกอสรางโครงการ ซ่ึงไมจําเปนตองทําการประเมินใหม การออกแบบโครงการ
ควรทําการพิจารณาการออกแบบโครงการจากหลายแงมุม ประกอบดวยสภาพทางธรรมชาติ 
สมมติฐานในการออกแบบ มาตรฐานและกระบวนการออกแบบ ความสามารถในการจัดหาวัสดุ
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อุปกรณและวิธีการกอสราง สําหรับประเด็นที่สําคัญที่จะตองตรวจสอบในกระบวนการประเมิน
จากเอกสารและแบบที่เสนอเขามาเพื่อพิจารณาดังตอไปนี้ 

4.1) เกณฑในการออกแบบ 
4.2) ความเชื่อถือไดของวิธีการคํานวณออกแบบที่ใช หากไมเปนไปตามวิธี

มาตรฐาน 
4.3) การรับรองการออกแบบ 
4.4) โครงสรางของระบบและอุปกรณตางๆ 
4.5) ปญหาในขั้นตอนกอสรางและขั้นดําเนินงานระบบ 

 
    2.1.2.2   การประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
    การประเมินโครงการดานเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหถึงความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจวาโครงการที่กําลังพัฒนาอยูนั้นจะใหผลตอบแทนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
หรือไม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหไดรับผลตอบแทนตอ
สวนรวมมากที่สุด ผลการวิเคราะหจะปรากฏออกมาในรูปของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดสูงหรือต่ํา
กวาคาใชจายที่ตองเสียไป ถาสูงกวาโครงการนั้นก็เปนโครงการที่ดีทางเศรษฐกิจ (Economically 
Sound or Profitable) ถาต่ํากวาก็เปนโครงการที่ไมดีทางเศรษฐกิจ (Economically Unwise or 
Unprofitable) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจจึงมีสวนชวยอยางสําคัญตอการตัดสินใจที่จะรับหรือ
ปฏิเสธโครงการ 
    การประเมินโครงการดานการเงิน เปนการวิเคราะหถึงการลงทุนและผลตอบแทน
ของโครงการในแงเอกชนหรอืผลกําไรทางการเงินเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมกับโครงการ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวา ถามีโครงการนี้แลวจะไมมีปญหาทาง
การเงินใดๆ ในทุกขั้นตอนของโครงการ ตลอดถึงการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของผูรวม
โครงการ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผูที่เกีย่วของอื่นๆ เพื่อให
แนใจวาโครงการมีผลตอบแทนใหแกผูรวมโครงการมากพอที่จะจูงใจใหเขาเหลานัน้เขามารวม
โครงการดวย นอกจากนั้น ถาเปนโครงการที่จะตองขอกูเงินจากองคกรระหวางประเทศ จะตองมี
การพิจารณาดานการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเพยีงพอของเงินทุนทีจ่ะใชกับโครงการ 
ทั้งนี้เพราะในทางปฏิบัติ ธนาคารโลกหรืสถาบันการใหกูยืม จะไมใหกูเงินทั้งหมดตามโครงการ แต
อาจใหกูเพยีง 10-20 % หรืออยางมาก 70-80 % ของวงเงินที่จะใชทั้งหมด ไมเคยใหกูเต็ม 100 % 
ฉะนั้นผูกูจะตองจัดเตรียมเงนิทุนไวสวนหนึ่ง เพื่อใหการดาํเนินงานตามโครงการเปนไปตาม
หมายกําหนดการโดยไมมีปญหาอุปสรรคดานการเงนิทีต่องการและเมื่อจะตองกูเงนิ โครงการนั้น
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จะตองสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยอีกดวย เรื่องตางๆ เหลานี้จะตองมีการพิจารณากัน

กอนที่จะมีการขอกูยืมเงิน 

     ซ่ึงการวิเคราะหประกอบดวย  

      1)  มูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net Present Value; NPV) 

     มูลคาปจจุบันสุทธิแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนสุทธิท่ีไดรับตอบแทนตลอดระยะ

โครงการ  ซ่ึงอาจมีคาเปนบวก เปนลบ หรือเปนศูนยก็ได  ข้ึนอยูกับมูลคาปจจุบันของผลประโยชน

รวมหักออกดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม  จากสมการ 

 

           NPV = ผลตอบแทนรวม (Benefits) – ตนทุนรวม (Costs) 

      
 

   โดย    Bt   คือ   ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t 

                 Ct   คือ   ตนทุนของโครงการในปท่ี t 

                   r   คือ   อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่เหมาะสม 

                  t    คือ   ระยะเวลาของโครงการ (0, 1, 2, 3, ……..n) 

 

       โดยการตัดสินใจที่วาโครงการจะมีความเหมาะสมทางการเงินนั้นใหพิจาร

คา NPV  ถาคา   NPV>O   หรือมีคาเปนบวกแสดงวามีความเหมาะสมสําหรับการลงทุน  

มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม   ถาคา NPV =  O

พิจารณาปจจัยอื่นประกอบดวย  และถา คา  NPV <   O  หรือเปนลบไมควรทํา 

 

       2)  อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Internal Rate of Return; IRR) 

     คือ อัตราการคิดลดหรืออัตราสวนลด (r) ซ่ึงทําใหมูลคาปจจุบันของต

โครงการเทากับมูลคาปจจุบันของผลประโยชนจากโครงการ โดยคิดไดจากสูตรดังนี้ 

     n 

∑  (Bt – Ct) / (1 + r)
t  =      0                         

    t=0 

                 โดย      r   คือ อัตราการคิดลด 

      คาของ r ข้ึนอยูกับวาคา (Bt – Ct) จะเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้ง แตโดยปก

กรณีสวนใหญโครงการตางๆ มักจะมีตนทุนสูงกวาผลประโยชนในปตนๆ คือ     (Bt – Ct 

Bt 
(1+r)t 

Ct NPV=∑nt=0 -  ∑nt=0 (1+r)t  
 (2.1)
ณาจาก

กลาวคือ

   ตอง

นทุนใน

  (2.2) 

ติแลวใน

< 0) แต
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ใน ังๆ ระโยชนจะมากกวาตนทนุ (Bปหล  ผลป

าคา r ไดคาเดียว ก็สามารถตัดสินใจไดวาโครงการมีความ
มาะส นเชิงเ

d)  จากสมการ  

ร
 คาใชจายที่ประหยัดไดสุทธิเฉล่ียตอป 

(2.3) 

 
โดย  เงินลงทนุเริ่มตน  คือ  คาอุปกรณ  คา
          คาใชจายที่ประหยัดไดสุทธิเฉลี่ยตอป  คือ  คาใชจายทั้งหมดที่ประหยัดไดตอปหลังจากหัก

ะเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม 
  การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม สามารถพิจารณา

กผลก ทบที่ค รวมทั้งมนุษย 
ัตวและพืช ว

ือ้

ี่จะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมจากการ
ินการของโครงการ าเ

รองโครงการเปนกระบวนการเพื่อตัดสินใจวา
รงกา ี่เสนอ  จ ปนตองมีการศ

t – Ct > 0) ฉะนั้นคา (Bt – Ct) จึงเปลี่ยนเครื่องหมาย
เพียง 1 คร้ัง ทาํใหไดคา r เพียงคาเดยีว  
     ถาคา r สูงกวาอัตราดอกเบี้ย (i) แสดงวาโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก 
(NPV>0) ณ อัตราดอกเบี้ย i ฉะนั้นถาห
เห มใ ศรษฐศาสตรของการลงทุนโครงการหรือไม  
 
    3)  คํานวณระยะเวลาคืนทุน  (Pay Back Perio
 

ะยะเวลาคืนทุน(ป)   =  เงินลงทุนเริ่มตน 

ติดตั้ง  และคาบริหารโครงการ เปนตน 
  
คาใชจายจากการดําเนินการและบํารุงรักษาแลว  (ถามี) 
 
    2.1.2.3  การประเมินความเหมาะสมแล
 
จา ระ าดวาจะเกดิจากการดําเนนิการตามแผน/โครงการตอสภาพแวดลอม
ส ิธีการสําคัญที่นําไปใชคือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) และการประเมนิผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบ งตน (Initial Environmental Examination: IEE) 
      1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  (Environmental Impact 
Assessment: EIA) หมายถึง การศึกษาเพื่อคาดการณผลท
ดําเน  รวมทั้งขอเสนอแนะวิธีการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดํ นินการ 
เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการอยางเหมาะสม โดยไมทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
        1.1)  ขั้นตอนการดําเนินการ EIA (สนธิ วรรณแสง และคณะ, 
2541: 23-32 อางถึงใน จําลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 120) 
          1.1.1)  การกลัน่กรองโครงการ (Screening) 
          การกลั่นก
โค รท นั้น ําเ ึกษาผลกระทบเต็มรูปแบบ หรือที่เรียกวารายงานการ
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วิเ ผ ทบ ือ การกลั่นกรองดังกลาวเกีย่วกับการใชวจิารณญาณ 
(Judgment) พิจารณ าผลกระทบจากโครงการที่มีตอส่ิงแวดลอมนั้น อยูในระดับที่มีนยัสําคัญ
หรือไม  
          1.1.2) การกําหนดขอบเขต (Scoping) 
    

คราะห ลกระ สิ่งแวดลอมหร ไม 
าว  

      เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ 
takeh ers) ไ แก สาธารณชนผูสนใจ หนวยงานของรัฐ
ะผูดําเนนิโครงการ ประกอบไปดวย ก ประเด็นที่

(S old ด หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 
แล ารกําหนดขอบเขตพื้นที่หรือหัวขอของ EIA 
สํ

E
ตอนหลัก คือ การจําแนกชนิดของผลกระทบ (Impact Identification) การวดั

าด ห ํานายผลกระทบที่อาจจะเกิดข Impact 

หมา
ซ่ึงเปนการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางงาย สามารถใช

นพื้นฐานตดัสิ าโครงการน
แ

ํา EIA ใน
ษณะ นไปไดเบื้อง น ถา I ทํา 

าคัญ ขอมูลที่จําเปนเพื่อการตัดสินใจของผูมีอํานาจในระดับสูง ผลกระทบที่มีนัยสําคัญและตัว
แปรที่ตองพิจารณา 
          1.1.3) การจัดทํารายงาน IA (EIA Preparation) 
ประกอบดวย 4 ขั้น
ขน รือท ึ้น (Impact Prediction) การประเมินผลกระทบ (
Evaluation) และการเสนอมาตรการปองกนัลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ  
               1.2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial 
Environmental Examination: IEE) 
         IEE ยถึง การวิเคราะหเบื้องตนถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมอัน
อาจไดรับจากการดําเนนิโครงการ 
เป นใจว ั้นจําเปนตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ฉบับสมบูรณหรือไม (เกษม จันทร กว, 2540: 23 อางถึงใน จําลอง โพธ์ิบุญ, 2547: 141) 
          1.2.1) ประเภทของงานที่ตองจัดทํา IEE 
            (1)  จัดทํากอนที่โครงการจะมีการท
ลัก ศึกษาความเป ต EE บอกวาไมจําเปนตองทํา EIA ก็ไมตอง
            (2)  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาความเหมาะสม 
(Feasibility Study) ของโครงการกอสรางสิ่งสาธารณประโยชน  
           (3) โครงการพัฒนา ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนด
วาตองจัดทํา EIA แตโครงการนั้นมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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   2.1.2.4 การประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดดานการบริหารจัดการ (จําลอง 

ารวเิคราะหวา  การจัดองคกรและการบริหารงานของโครงการควรจะเปน
างไร จะมคีว

ีความเหมาะสม
ักษ ของโ

2.1.3  เทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
มหมายของ การจัดการ

งแวดล

เปรยีบในการประกอบกิจการเพื่อลดของ
ียและ

  2.1.3.1  การวางแผนและจัดองคกร เพื่อใหผูบริหารและบคุลากรของโรงพยาบาล
ะหนกัถึงความ

2) 

  ทั้งในดานการ
สนับสนุนในการดําเนนิกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด  และการมีสวนรวมของผูบริหาร 

โพธ์ิบุญ, 2550: 155)   
    เปนก
อย จึง ามเหมาะสมและเกดิประสิทธิภาพดีที่สุด  เชน  รูปแบบการบริหารงานตาม
โครงการนี้จะเปนอิสระหรือวาสังกัดหนวยงานไหน  ถาเปนอิสระจะจัดรูปแบบองคกรและจดั
ระบบงานอยางไร  ผูจัดการโครงการและเจาหนาที่จะตองมีความรู  ความสามารถ  และความ
ชํานาญระดับไหน  รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีตางๆทีจ่ําเปน  จะเปนอยางไรบาง 
    จากนั้นจึงทําการประเมินรูปแบบการบริหารโครงการที่เสนอวาม
กับล ณะ ครงการ  ขนาดของโครงการ  และกิจกรรมของโครงการหรือไมเพียงใด  รวมทั้ง
ประเมินความเหมาะสมของบุคลากรในโครงการวามีความรู  ความสามารถ  และคุณสมบัติอ่ืนๆที่
ตองการหรือไม  แลวจึงสรุปวารูปแบบการบริหารโครงการและบุคลากรโครงการที่นําเสนอมานี้จะ
ชวยใหบริหารโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
เพียงใด 
 
 
  สุพร ผดุงศุภไลย และชุตินาถ ทัศจันทร (2548:  3-4)    ไดใหควา
ส่ิ อมในโรงพยาบาลวา  หมายถึง  งานที่กระทําเพื่อที่จะควบคุมส่ิงแวดลอมตางๆทางกายภาพ  
ซ่ึงทําใหเกดิหรืออาจทําใหเกิดผลกระทบหรือเส่ียงตอสุขภาพอนามยัและการดํารงชีวิตของผูที่
เกี่ยวของกับโรงพยาบาล  และผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
  เทคโนโลยีสะอาด  เปนเครือ่งมือสําหรับความได
เส ความเสี่ยง  โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพทาํใหของเสียลดลง  เปนการ
มองถึงสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  ลดโอกาสความเสี่ยงอันตรายของพนักงาน
และปญหาตอส่ิงแวดลอม  มีขั้นตอนในการทําดังตอไปนี้ 
 
  
ตร จําเปนของการจัดการสขุาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ดวยเทคโนโลยีสะอาดใหมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 16-2
      1)  สรางความรวมมือและสนับสนุนจากผูบริหาร  
      1.1)  แนวทางสรางการสนับสนุนจากผูบรหิาร
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          1.1.1)  เนนใหเห็นผลประโยชนของเทคโนโลยีสะอาด
และผลประโยชนที่โรงพยาบาลจะไดรับ  ทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร (จํานวนเงนิที่ประหยัดได) เชิง
ขอนาม และความปลอดภัย  และเชิงส่ิงแ

ุน

2  แนว
ผูบริหารมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 

ูบริหาร
ราบอย สม่ําเสมอ 

    1.2.4) แสดงผลสําเร็จใหเปนตัวเลข 
รม 

2)  การจัดตั้งทมีงานเทคโนโลยีสะอาด    
     2.1) หัวหนาทมีเทคโนโลยีสะอาด 

รมีอํานาจหนาที่เพียงพอในการ
คีวามเชื่อมั่นในผลสําเร็จของ

รตรว ระเมินเทคโนโลยสีะอา

ุคคลที่เขาใจในกระบวนการทํางานและกจิกรรมของ
สถานพยาบาล  สมาชิกควร

นตัวแทนจากท หนวยงาน  เนื่อ

งานเฉพาะ  เชน  รับผิดชอบดานการตรวจ
ระเมิน เกบ็ขอมูล  และวิเคราะ มของ
นวยงานอยางด

สุ ัย วดลอม 
          1.1.2)  เนนแสดงความจําเปนเรงดวนของการสนับสน
ใหเกิดนโยบายรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
        1. ทางการสรางใหผูบริหารเขามามีสวนรวม  
         1.2.1) ให
       1.2.2) รายงานความกาวหนาของกิจกรรมใหผ
ท าง
       1.2.3) แสดงใหผูบริหารเหน็ประโยชนอยางชัดเจน 
   
       1.2.5) ทุมเทความสามารถเพื่อความสําเร็จของกิจกร
เทคโนโลยีสะอาด 
 
     
 
        หัวหนาทีมจะเปนผูใดกไ็ด  แตคว
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ  และควรเปนผูม
กา จป ดดวย 
      2.2) สมาชิกทมีเทคโนโลยีสะอาด 
        ควรเปนบ
สถานพยาบาล  จํานวนสมาชิกในทีมขึ้นกบัขนาดและโครงสรางของ
เป ุก งจากเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
      2.3) การแบงทมีงาน 
        ขึ้นอยูกับขนาดของสถานพยาบาล  ทีมงานอาจจะแบงเปน 
        กลุมหลัก รับผิดชอบ
ป   หขอมูลโดยเฉพาะ  ซ่ึงสมาชิกควรเปนผูที่เขาใจในกิจกรร
ห ี  



19 

        กลุมที่ปรึกษา  ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง  หัวหนา
หนวยงาน และบุคลากรสนับสนุน  เพื่อกาํกับ ติดตาม  และผลักดันใหเกิดกิจกรรมเทคโนโลยี
สะอาดไดอยางสมบูรณทั้งองคกร   
        2.4)  การกําหนดเปาหมายและการวางแผน   
        เปาหมายของเทคโนโลยีสะอาดควรสูงพอที่จะกระตุนใหเกิด
ความพยายามแตตองมีแนวโนมเปนไปไดจริง  เพื่อใหสามารถวัดผลความสําเร็จได  อาจเปน
เปาหมายระยะสั้นหรือยาวก็ได  ควรเปนเปาหมายเชิงปรมิาณ  เพื่อใหสามารถวัดและประเมนิผลได  
จากนั้นวางแผนงานพรอมระยะเวลาดําเนนิการ  แบงความรับผิดชอบ  และวนัสิ้นสดุโครงการ  โดย
แผนงานตองมคีวามยืดหยุนปรับไดตามความเหมาะสม 
 
    2.1.3.2  การเตรียมความพรอม 
    เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของสถานพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะทํางานซึ่ง
เปนแกนนํามคีวามพรอมและมีความรูพืน้ฐานดานการตรวจประเมนิเทคโนโลยีสะอาด  ใหเพียงพอ
กอนเริ่มดําเนนิการจริงตอไป  รวมถึงเพื่อทําความเขาใจแผนงาน  เปาหมาย  ขอบเขต  และบทบาท
หนาที่ของทุกคนอยางชัดเจน  ในการเตรียมความพรอมอาจแบงออกไดดังนี ้
       1)  การอบรมสรางจิตสํานึก  เปนการอบรมบรรยายเพื่อใหความรูและ
สรางความตระหนกัใหเหน็ความสําคัญและผลประโยชนของการพัฒนาสถานพยาบาลควบคูไปกับ
การรักษาสิ่งแวดลอม 
      2)  การอบรมเทคโนโลยีสะอาด  เปนการอบรมใหความรูในเรื่องของ
แนวคดิและหลักการควบคูกบัการมุงเนนการทํากิจกรรมกลุม  เพื่อใหเกิดทักษะและความเขาใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ 
    
    2.1.3.3  การตรวจประเมนิเบื้องตน  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549: 24-26)  
     เปนการสํารวจเบื้องตนวามบีริเวณใดบางที่เกิดความสูญเสียและสามารถปรับปรุง
ใหดีขึ้นได การพิจารณาใชหลักสามัญสํานึกเปนสวนใหญโดยที่ยังไมตองลงลึกในรายละเอียด  ผล
การประเมินจะใชเปนแนวทางในการกําหนดบริเวณหรอืจุดที่จะนํามาสูการประเมินโดยละเอยีด
ตอไป  ขั้นตอนการประเมนิเบื้องตน  มีดังนี้ 
      1)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  ขอมูลจากเอกสารที่จําเปนไดแก  
ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล  จํานวนบุคลากร  จํานวนเตียง  จํานวนผูมารับบริการ  อัตราการครอง
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เตียง  ขอมูลสถิติปริมาณทั้งในภาพรวมและระดับยอยของหนวยงาน(ถามี)  ขอมูลคาใชจาย  และ
ระบบการบริหารจัดการ   และขอมูลดานอื่นๆ    
      2)  จัดทําแผนภาพกิจกรรม/กระบวนการผลิต  เพื่อสรางความเขาใจใน
กิจกรรมของแตละหนวยงานนั้นๆอยางถูกตองชัดเจน  สามารถประเมินถึงการใชทรัพยากรและการ
เกิดของเสียของแตละกจิกรรม/กระบวนการผลิตที่มีอยูในสถานพยาบาล มีวิธีการเขียนดังนี ้
        2.1)  กําหนดกิจกรรมและขอบเขตที่ชัดเจน  โดยการเลือก
กิจกรรมที่จะนํามาเขียนแผนภาพสังเกตไดจากผลิตภณัฑของกิจกรรม (เชน  กจิกรรมรักษาพยาบาล  
ผลิตภัณฑก็คอืผูมารับบริการหายปวย)  หรือกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะชัดเจน  เชน การผลิตขา
เทียม  การผลิตไอน้ํา เปนตน)   
        2.2)  การประเมินสารขาเขาและขาออกทั้งหมด 
         ประเมินคราวๆถึงรายการปริมาณของสารขาเขา โดยมุงเนนที่
การใชวัสดุส้ินเปลืองและพลังงาน  และสารขาออก  โดยมุงเนนของเสยีและปญหาสิ่งแวดลอม  ที่
เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม 
      3)  การเดนิสํารวจและการสังเกต (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549: 29) 
      การเดินสํารวจกิจกรรมและพื้นที่ทั้งหมดภายในสถานพยาบาล เปนสิ่งที่
จําเปน  เพือ่ชวยใหทีมเทคโนโลยีสะอาดเขาใจและคุนเคยกับลักษณะกิจกรรมของแตละฝายและ
สภาพการทํางานปจจุบัน  ในการเดินสํารวจมีหลักดังนี ้
        3.1)  เดินสํารวจพื้นที่  ตัง้แตกอนเริ่มกระบวนการผลิตจนถึง
หลังจากเสร็จส้ินการดําเนนิงาน  เชน  ตั้งแตแหลงเกบ็วัตถุดิบ  เรื่องไปจนถึงกระบวนการผลิต  
ผลผลิตที่ออกมา  การบําบัดและกําจดั 
         3.2)  จดบันทึกและตรวจสอบความถูกตองของแผนผังของทาง
โรงพยาบาลและแผนภาพกระบวนการผลิตของโรงพยาบาล 
         3.3)  กําหนดระยะเวลาในการเดินสํารวจใหเหมาะสม  เพื่อให
สามารถสํารวจการทํางานทกุชิ้น  โดยเฉพาะชวงเวลาการเปลี่ยนเวร  และการเปลี่ยนแปลงตางๆของ
กระบวนการผลิต 
         3.4)  ควรมีเจาหนาทีใ่นสวนการผลิตที่เกี่ยวของ  เปนผูอธิบาย
รายละเอียดของวิธีการทํางาน  และเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขปญหาใหผูตรวจประเมินทราบ
ดวย 
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      4)  การจัดลําดบัประเด็นปญหา  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 29) 
      เปนข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลและการคัดเลือกเพื่อหาหวัขอสําคัญ
สําหรับการตรวจประเมินละเอียดตอไป  โดยอาศัยขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการรวบรวม  เดินสํารวจ  
มาทําการวิเคราะห  และกําหนดเกณฑประกอบการพิจารณาตางๆตามเปาหมายของเทคโนโลยี
สะอาดที่กําหนดไวในขัน้ตอนการวางแผนและจดัองคกร   
 
   2.1.3.4  การตรวจประเมนิละเอียด  
     เพื่อสรางชุดขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด (CT - option) สําหรับการปรับปรุง
สถานพยาบาล  พรอมกับขอเสนอที่ปฏิบัติไดทันทีและขอเสนอที่ตองศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิ  
การประเมินละเอียดมีขั้นตอนดังนี ้
      1)  การเก็บขอมูลโดยละเอียด  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 30) โดย
การรวบรวมขอมูลหาปริมาณสารเขา/ออกในกจิกรรมหรอืประเด็นที่เลือกเนนวาจะประเมินละเอยีด  
หาความสัมพนัธและที่มาของปริมาณแตละองคประกอบที่สําคัญในสารเขา/ออก ทุกๆตัว  ทําสมดุล
มวลสารเพื่อหาปริมาณการสูญเสียจากตวัเลขที่ไมสมดุลระหวางองคประกอบในสารเขาและออก
เพื่อหาวิธีแกไขปรับปรุงตอไป 
      2)  การวิเคราะหปญหาหาแหลงและสาเหตุการเกิดของเสีย   วิธีการ
พิจารณาใชหลักการดู 5 แหลงที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในสถานพยาบาล  ไดแก  (สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย, 2549 : 42) 
        2.1)  วัตถุดิบ  เชน  ใชวัตถุดิบคุณภาพต่าํ  ขาดการตรวจสอบ
คุณภาพ  วตัถุดิบไมเพยีงพอ  การจัดเก็บไมเหมาะสม  วัตถุดิบมีความเปนพิษหรือเปนอันตรายสงู 
ฯลฯ 
        2.2)  ผลิตภณัฑ  เชน  มาตรฐานสูงเกินไป  การออกแบบ
ผลิตภัณฑไมเหมาะสม  บรรจุผลิตภัณฑไมดี  มีสารพิษปน ฯลฯ 
        2.3)    ของเสีย  เชน  ไมมีการแยกประเภทของของเสียแตละชนิด  
ไมมีการหมุนเวียนไปใชใหม  การจัดการของเสียไมเหมาะสม ฯลฯ 
        2.4)  วิธีปฏิบัติงาน  เชน  คนงานดอยคุณภาพ  ทํางานตามใจชอบ  
ขาดการฝกอบรม  ไมมีระบบทําโทษ/ใหความดีความชอบที่เหมาะสม  ผูบริหารไมสนใจตดิตาม
เทาที่ควร ฯลฯ 
        2.5)  เทคโนโลยี  ทั้งในดานการปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา  
ดานการออกแบบอุปกรณและกระบวนการ  ดานการวางผัง  และดานความทันสมัยของเทคโนโลยี 
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      3)  การระดมสมองหาแนวทางในการปรับปรุง  เพื่อหาขอเสนอ
เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุง  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 42-43) 
        3.1)  โครงสรางการสรางขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด  
        มาตรการในการปรับปรุงเทคโนโลยีสะอาดจะพิจารณาปจจัย 5 
ดาน คือ  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ  เทคโนโลยีการผลิต  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน  
และรูปแบบในการจัดการของเสีย   มาตรการทั่วๆประกอบดวย 
           3.1.1)  การปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงวัตถุดิบ  เชน การใช
วัตถุดิบสะอาด  คุณภาพดี  ใชวัตถุดิบทดแทนและยกเลิกการใชวัตถุดบิที่เปนอันตราย  การประหยัด
วัตถุดิบ  การใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม 
          3.1.2)  การปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงผลิตภัณฑ  เชน การ
เปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพ  เปลี่ยนองคประกอบ  ทําผลิตภัณฑทดแทนอื่นๆ  ยกเลิกหีบหอบรรจุทีไ่ม
จําเปน 
           3.1.3)  การเปลี่ยน/ปรับปรุงแนวปฏิบตัิในการจดัการ
และปฏิบัติงาน  ซ่ึงหมายถึง   การดูแล  การจัดการที่เหมาะสม  ซ่ึงทําไดโดยไมตองลงทุนหรือ
ลงทุนเพียงเลก็นอย 
          3.1.4)  การเปลี่ยน/ปรับปรุงเทคโนโลยี  หมายถึง การ
ปรับปรุงอุปกรณ/เทคโนโลยีเล็กนอย  ใชคาใชจายต่ํา  การดัดแปลงอปุกรณ  การเปลี่ยนอุปกรณใน
การขนสง  การปรับปรุงสถานที่และระบบการขนสงอุปกรณ  เปนตน 
           3.1.5)  การใชซํ้า/หมุนเวยีนกลับมาใชใหม  ซ่ึงสามารถ
ทําไดตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส  อันจะชวยลดคาใชจายและลดของเสียไดเปนจํานวนมาก 
        3.2) การสรางขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดโดยการระดมสมอง  
        3.3)  การคัดเลือกขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด   
          3.3.1)  การจดักลุมขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด  ไมควร
ตัดทิ้งขอเสนอใดๆยกเวนเหน็เดนชดัวาเปนไปไมได 
          3.3.2)  เรียงลําดับทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด  มีหลักใน
การพิจารณา 4 ประการ  คือ 
            (1)  ความเปนไปได  เชน  มีผูผลิตอุปกรณที่
จําเปน  มีการใชขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดนี้แลว  มีผูรูใหคําปรึกษา    
            (2)  ความเหมาะสม  เชน  เหมาะกับกจิกรรม
และวิธีการทํางานของแตละหนวยงาน  เหมาะกับวัฒนธรรมขององคกร  ไมตองดัดแปลงมาก    
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                  (3)   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  เชน  การลด

ผลกระทบไดมากหรือนอยเพียงไร  ลดปญหาความเปนพิษและสุขภาพพนักงาน 

                  (4)   ความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร เชน คาใชจาย 

และผลกําไรมากเพียงใด  การลงทุนมากนอยเพียงใด 

 
     2.1.3.5  การศึกษาความเปนไปได   

    เพื่อเลือกขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมสําหรับการลงมือปฏิบัติ มีข้ันตอน

การดําเนินการดังนี้ 

         1)   การประเมินเบื้องตน  เพื่อทําการแยกชุดขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด

อาจอาศัยเกณฑในการแยกชุดขอเสนอ ดังนี้  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 44) 

            1.1)   เปนขอเสนอที่ทําโดยการเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือตองการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคนิค    

            1.2)  เปนขอเสนอที่คอนขางทําไดงาย หรืออาจจะเปนขอเสนอที่

คอนขางซับซอน 

             1.3)  เปนขอเสนอที่ลงทุนต่ํา หรือลงทุนสูง 

         2)  การประเมินทางเทคนิค  เปนการประเมินผลกระทบตอกิจกรรม/

กระบวนการผลิต  วิธีการทํางาน  ความปลอดภัย  ประสิทธิภาพของการทํางาน  ฯลฯ  ซ่ึงตองอาศัย

ขอมูลดานเทคนิคของขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดดังกลาว  จากผูขายอุปกรณ  ประสบการณของ

สถานพยาบาลอื่น  หรือจากผูท่ีเกี่ยวของโดยมักใชกับขอเสนอที่ยากหรือตองลงทุนสูง  โดยมี

ข้ันตอนในการประเมินดังนี้ (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 45) 

            2.1)    แจกแจงรายละเอียดทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดในแตละ

ขอ  ไดแก  การเปลี่ยนเทคโนโลยี  การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน  การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ  เปนตน 

            2.2)  รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง  เชน  ลักษณะของอุปกรณ  

แผนภูมิกระบวนการที่เกี่ยวของ  วิธีการทํางาน  พ้ืนที่ใชงาน  สาธารณูปโภคที่ตองการ เปนตน 

             2.3)   ผลกระทบตอการทํากิจกรรม/การผลิต  เชน  คุณภาพของ

การใหบริการ อัตราการใหบริการ/การผลิต  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  เปนตน 

             2.4)   ผลกระทบตอจํานวนพนักงาน การฝกอบรม  การ

บํารุงรักษา  พ้ืนที่เก็บวัสดุ   เปนตน 

             2.5)  ผลกระทบทางกฎหมาย  เชน  ความปลอดภัย  ส่ิงแวดลอม  
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       3)  การประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  เพื่อประเมินความคุม
ทุนของคาใชจายสําหรับแตละขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด  เพื่อใหไดทางเลือกที่ใหผลตอบแทนที่ดี
และใหประโยชนคุมคาที่สุด  มีวิธีการประเมินดังนี้  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 45)  
         3.1)  การรวบรวมขอมูลเพื่อคํานวณเงินลงทุนและเงินดําเนินการ  
เงินลงทุนทั้งหมดเปนผลรวมของ  คาปรับปรุงสถานที่  คาติดตั้ง  คาอุปกรณการผลิต  อะไหล  คา
วัสดุกอสราง  สาธารณูปโภค  คากอสรางคุมงาน  คาที่ปรึกษา  ดอกเบี้ย  คาใชจายอื่นๆที่ นอกจาก
เงินลงทุนยังมีคาใชจายในการดําเนินการที่สามารถประหยัดไดจากการดําเนินงานตามขอเสนอ
เทคโนโลยีสะอาด  ไดแก  การลดคาบําบัดของเสีย  การลดคาวัตถุดิบและพลังงาน  เปนตน 
        3.2)  การวิเคราะหผลกําไร  โดยการวิเคราะหระยะเวลาการคืน
ทุน (Payback Period)  คือ  เวลาที่จําเปนสําหรับการลงทุนเริ่มตนที่จะคืนทุน  โดยไมคํานึงถึงคาของ
เงินตามกาลเวลา  โดยสามารถคํานวณไดจากสมการ 2.3 
       โดยปกติระยะเวลาคืนทุนจะมีหนวยเปนป  แตในบางโครงการ
อาจมีหนวยเปนเดือน  โดยโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนนอยจะเปนทางเลือกที่มากกวา
โครงการที่มีระยะเวลาในการคืนทุนคอนขางมาก  แตทั้งนี้ตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมดวย 
      4)  ประเมินความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม  เพื่อ ผลดีและผลเสียตอ
ส่ิงแวดลอม  ซ่ึงทําได 3 ระดับ คือ 
         4.1)  ประเมินอยางงายถึงปริมาณของเสีย  ความเปนพิษ  และ
พลังงานที่ลดลง 
         4.2)  ประเมินละเอียดถึงผลขององคประกอบในสารขาเขาและ
สารขาออกใหมที่ใช    
        4.3)  ประเมินวงจรชีวิต (LCA)  ของผลิตภัณฑ   
        5)  คัดเลือกขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด   ม ี2 ขั้นตอน ดังนี้ 
         5.1)  บันทึกผลการศึกษาความเปนไปไดและไมได  ผลการศึกษา
เพื่อขออนุมัติลงมือปฏิบัติการและอาจใชในการขอกูเงินหรือเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
อ่ืนๆ   เชน  ปริมาณของเสียและพลังงานที่คาดวาจะลดลง  คาใชจายและผลประโยชน(ทั้งที่เปนตัว
เงินและขอดีอ่ืนๆ เชนภาพพจน)  เงินลงทุน แหลงทุน ระยะเวลา ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  วิธีการ
เปรียบเทียบกอนและหลังใชขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด   
        5.2)  เลือกขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด ที่เปนไปไดและไมได  
โดยการตัดขอเสนอที่ไมเหมาะสมดานเทคนิคและสิ่งแวดลอมออกกอน  สวนขอเสนอที่เหลือนําไป
เปรียบเทียบดานเศรษฐศาสตรเพื่อจัดเรียงลําดับกอนหลัง     
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        5.3)  เรียงลําดับขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด  การจัดเรียงลําดับ
ขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด  อาจใชสามัญสํานึก  หรืออาจใชเกณฑและน้ําหนักคะแนน  ซ่ึงเกณฑ
และน้ําหนักการใหคะแนนขึ้นอยูกับดุลพินิจของทีมงานเทคโนโลยีสะอาดและความเหมาะสมของ
แตละแหง   
 
   2.1.3.6  การเขียนแผนปรับปรุง   
    เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   โดยครอบคลุมขอมูล  
ระยะเวลา  เงินทุน  ตัวช้ีวัดของแผน  การติดตามและกําลังคนที่ตองการ  มีขั้นตอนดังนี้ (สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย, 2549 : 48-49) 
      1)  เขียนแผนปรับปรุงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เปนการประชุมเพื่อ
จัดทําตารางกําหนดเวลาปฏิบัติตามขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด  โดยระบุกิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  ผล
ที่คาดวาจะไดรับ  ระยะเวลา   การตรวจวัด  และการประเมินผลความกาวหนา  นอกจากนี้ควร
กําหนดเวลาที่ตองใชเงินลงทุน  การตัดสินใจของฝายบริหารและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  
      2)  กําหนดตัวช้ีวัดเพื่อติดตามผลสําเร็จของงาน  ควรไดรับการจัดทําขึ้น
อยางชัดเจนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  โดยตองระบุหนวยวัดดวย 
      3)  นําเสนอแผนตอผูบริหารเพื่ออนุมัติ   
 
    2.1.3.7  การดําเนินการปรับปรุง 
    เพื่อเลือกขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมสําหรับการลงมือปฏิบัติ  มี
ขั้นตอนดังนี้  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 49) 
      1)  การลงมือปฏิบัติตามแผน  เปนการนําแผนที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติใน
แตละหนวยงาน  ซ่ึงอาจเปนการปรับปรุงวิธีการทํางาน  การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ  การปรับปรุง
อุปกรณ/เทคโนโลยี  หรือรวมไปถึงการฝกอบรมแนวปฏิบัติที่ดีตางๆแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
      2)  การติดตามความกาวหนา  เปนการติดตามความกาวหนาของการนํา
แผนไปปฏิบัติเปนระยะๆ  เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของแผน  ปญหาและอุปสรรคเมื่อนําไป
ปฏิบัติจริง  และที่สําคัญเพื่อหาแนวทางแกไขหรือสนับสนุนเพิ่มเติมในกรณีที่การลงมือปฏิบัติมี
ปญหา 
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    2.1.3.8  การตรวจประเมินติดตามผล 
    การตรวจประเมินติดตามประเมินผลมีขั้นตอนดังนี้ (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 
2549: 50)   
      1)  เก็บขอมูลผลการปรับปรุง 
      การตรวจวัด/ประเมินผลการปรับปรุงตามขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดควร
เปรียบเทียบผลที่ไดจริง  กับผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาความเปนไปได  หรือจากการ
ตั้งเปาหมายหรือตัวช้ีวัดไว 
      การตรวจวัดความกาวหนาของการปฏิบัติตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด
ทําไดโดยการวัดปริมาณของเสียที่ลดลง  ปริมาณทรัพยากรที่ใชลดลง  กําไรหรือผลประโยชนทาง
การเงินเพิ่มมากขึ้น 
      2)  การเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับเปาหมายที่ตั้งไว 
       เปนการเปรียบเทียบผล “กอน” และ “หลัง” เพื่อแสดงผลสําเร็จตอ
ผูบริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานพยาบาลไดอยางชัดเจน 
      3)  สรุปผลที่ไดรับและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 
    2.1.3.9  การบูรณาการเขากับงานประจํา 
    เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องดานการทําเทคโนโลยีสะอาด  ซ่ึงมีแนวทาง
พัฒนาดังนี้ (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549 : 51) 
      1)  ใหความสําคัญตอกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง    
      2)   ออกแบบโครงการเทคโนโลยีสะอาด   โดยควรกําหนดตัวผู
ประสานงานของกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด  จัดทําแผนปฏิบัติการของกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ประเมินผลและปรับปรุงโครงการเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง 
      3)  บรรจุเทคโนโลยีสะอาดเขาในแผนดําเนินธุรกิจขององคกร  ซ่ึง
ประกอบดวย  ดานการตลาด  แผนปฏิบัติงาน  แผนงานวิจัยและพัฒนา  แผนการบริหารจัดการ  ซ่ึง
รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของสถานพยาบาล 
      4)  ปรับปรุงระบบขอมูลขององคกร  เชน  การใชทรัพยากรและการเกิด
ของเสีย  ตัวช้ีวัด  และรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน  สําหรับการตั้งเปาหมายและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
รวมถึงเพื่อติดตามความกาวหนาในการปรับปรุงได 
      5)  การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในองคกร 
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2.2  หมอไอน้ํา (Boiler) 
 หมอไอน้ํา  หมายถึง  เครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดภาชนะฝาปด  ทําดวยเหล็กกลาหรือวัสดุอ่ืนๆ
ที่มีคุณลักษณะคลายกัน  โดยไดรับการออกแบบและสรางอยางแข็งแรงถูกหลักวิศวกรรม  ภายใน
บรรจุดวยน้ําสวนหนึ่ง  และอีกสวนหนึ่งสําหรับเก็บไอน้ําจากการที่น้ําไดรับการถายเทความรอน
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ทําใหน้ําที่บรรจุอยูภายในเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ําเพื่อนําไปใช
ขับเคล่ือนเครื่องจักรและอุปกรณตางๆในกระบวนการผลิต  การฆาเชื้อโรคหรืออบแหง เปนตน 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2543: 1) 
  หมอไอน้ําแบงตามลักษณะการทํางานของน้ําและอากาศไดเปน 2 ชนิด  คือ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548: 8-9) 
  2.2.1  หมอไอน้ําชนิดทอไฟ (Fire Tube Boiler) 
  เปนหมอไอน้ําที่มีโครงสรางงายๆ  โดยความรอนจากการเผาไหมในหองเผาไหม (Fire 
Box) ถูกสงผานไปในเหล็กจํานวนมากที่ประกอบตามความยาวของหมอ  ทําใหน้ําโดยรอบทอ
เดือดและเปลี่ยนสภาพเปนไอน้ํา   
 หมอไอน้ําประเภทนี้มักมีขนาดเล็กและมีความดันต่ํา  เหมาะกับงานที่ใชความดันไมเกิน 
150 ปอนดตอตารางนิ้ว  อัตราการผลิตไอน้ําไมเกิน 15,000 ปอนดตอช่ัวโมง   

   
 

ภาพที่  2.3 หมอไอน้ําชนิดทอไฟ 
แหลงท่ีมา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548: 8 
 
  2.2.2  หมอไอน้ําชนิดทอน้ํา (Water Tube Boiler) 
  หมอไอน้ําชนดิทอน้ําทํางานเชนเดยีวกับหมอไอน้ําชนิดหมอไฟ  แตภายในหมอไอน้ําชนิด
ทอน้ํามีถังกลม หรือถังดรัม (Drum) และทอน้ําจํานวนมากประกอบเขาดวยกันเปนวงจร  น้ําที่ผาน
เขามาจะหมุนเวียนตามการเคลื่อนที่ของน้ําในดรัม  สวนภายนอกทอน้ําเหลานี้จะไดรับความรอน
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิงจนกลายเปนไอ 
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  การใหน้ําหมุนเวียนเปนการเอาหลักธรรมชาติมาใช  น้ํารอนเปนไอจะเบาหรือมีความ

หนาแนนนอยและเคลื่อนตัวขึ้นสูดานบน  น้ําที่เย็นกวาจะหนักหรือมีความหนาแนนมากกวาจะ

ไหลมาแทนที่  หมุนเวียนกัน   

  หมอไอน้ําชนิดนี้มีขนาดใหญ มีความดันตั้งแต 150 ปอนดตอตารางนิ้ว  สามารถผลิตไอน้ํา

ไดปริมาณมากและจะเปนแบบไอน้ํารอนจัด (Superheated Steam) ใชกับเครื่องกังหันไอน้ํา (Steam 

Turbine)  

 

 2.2.3  ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา (Boiler Efficiency) 

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) (2546 : 11) ไดใหคําจํากัดความของ

ประสิทธิภาพความรอนของหมอไอน้ํา วา  ประสิทธิภาพความรอนของหมอไอน้ํา  คือ “รอยละของ

พลังงาน (ความรอน) ท่ีใสเขาไป ซ่ึงมีประโยชนเพียงพอในไอน้ําที่เกิดขึ้น”  

  ประสิทธิภาพที่ดีของหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงมีคาประมาณ 82% ประสิทธิภาพของ

หมอไอน้ําจะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ  เชน  การสูญเสียความรอนของกาซ

รอนจากปลองควันมากเกินไป อัตราสวนระหวางเชื้อเพลิงและอากาศไมถูกตอง  และการสูญเสีย

ความรอนผานผนังหมอไอน้ํา  เปนตน  การคํานวณหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําควรทําทุก

สัปดาหถาเปนไปได   แลวบันทึกไวในรูปแบบกราฟ  เมื่อประสิทธิภาพถึงจุดต่ําสุดที่ยอมรับได  

ควรคนหาสาเหตุเพื่อที่จะทําการแกไขตอไป (ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท,  2548: 21 ) 

 
ภาพที่ 2.4   ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

แหลงที่มา:  ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท,  2548: 24 

ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

เมื่อเสนกราฟ 2 เสนตัดกันควรเรียกหนวยซอมบํารุง 

  มค.       กพ.            มีค. เมย.    พค. 
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  การตรวจวัดเพื่อหาประสิทธิภาพหมอไอน้ําสามารถดําเนินการตรวจสอบได 3 วิธีการ  

ดังนี้  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,  2548: 21) 

       1)  การวัดความรอนที่สูญเสียออกทางปลองไฟ (Stack Loss) โดยการวัด

คารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนและอุณหภูมิกาซรอน 

       2)  การวัดปริมาณความรอนเขาและออก 

       3)  การทําสมดุลความรอน 

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2548: 21) ไดใหความหมายของ

สมดุลความรอนวา  หมายถึง  การคํานวณปริมาณความรอนเขาและออกจากหมอไอน้ํา  ซ่ึงจากกฎ

ของการอนุรักษพลังงานกลาววา  ความรอนเขาเทากับความรอนออกจากหมอไอน้ํา   

     กระบวนการเผาไหมของหมอไอน้ําสามารถอธิบายโดยใชแผนภูมิการไหลเวียน

ของพลังงาน  ซ่ึงชวยใหมองเห็นภาพของพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงซึ่งถูก

เปลี่ยนสภาพไปเปนพลังงานรูปแบบอื่น  หรือพลังงานที่มีประโยชนหลายชนิดรวมถึงความรอน

และตลอดจนพลังงานที่ไดสูญเสียไป  ความหนาของลูกศรชี้ใหเห็นถึงปริมาณพลังงานที่มีอยูในการ

ไหลเวียนดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

ภาพที่  2.5  แผนภูมิสมดุลพลังงานของหมอไอน้ํา 

แหลงที่มา: โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP), 2546 : 10 

 

  จากการคํานวณ 
 กาซเสีย อากาศสวนเกิน 
เติมเชื้อเพลิง   ท่ีไมถูกเผาไหม ไอน้ําออก 

การพาความรอน
การระบายน้ําทิ้ง 

และการแผรังสี

ข้ีเถาและเชื้อเพลิง

ท่ีไมถูกเผาไหม

ซึ่งอยูในขี้เถา 
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การทําสมดุลความรอนเปนความพยายามที่จะทําใหพลังงานรวมที่เขาสูหมอไอน้ําเทากับพลังงานที่

ออกจากหมอไอน้ําในรูปแบบตางๆกัน  ความสูญเสียรูปแบบตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตไอน้ํา  

ดังแสดงในภาพที่  2.6 

  

12.7% 

 
 

ภาพที่  2.6  การสูญเสียความรอนของหมอไอน้ํา 

แหลงที่มา :  โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  (UNEP), 2546 :10 

  การคํานวณประสิทธิภาพการของหมอไอน้ํา  สามารถคํานวณได ดังนี้ (วัชระ  ม่ังวิทิตกุล, 

2550 : 147)  

 

ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา =  ความรอนในไอน้ําที่ผลิตได 

  ความรอนในเชื้อเพลิง 

 =  อัตราการผลิตไอน้ํา x (ความรอนไอน้ํา – ความรอนน้ําปอน) 

  อัตราการใชเชื้อเพลิง x คาความรอนเชื้อเพลิง 

 =  (ความรอนในเชื้อเพลิง – ความรอนสูญเสีย) 

  ความรอนในเชื้อเพลิง 

 =  1  –  ความรอนสูญเสีย 

  ความรอนในเชื้อเพลิง 

 

ดังนั้น   

 ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา (%) = (1- อัตราสวนความรอนสูญเสีย) x 100  ...(2.4) 

 

 

การสูญเสียความรอนไปกับไอเสียแหง  
8.1% 

 การสูญเสียความรอนเนื่องจากไอน้ําในไอเสีย 
1.7% 

พลังงาน 

จากเชื้อเพลิง 

100 %  การสูญเสียความรอนเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง 

หมอไอน้ํา 0.3% การสูญเสียความรอนเนื่องจากความชื้นในอากาศ 
2.4% การสูญเสียความรอนเนื่องจากกากเชื้อเพลิงที่เผาไหมไมหมด 
1.0% การสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีและความสูญเสียอื่นๆ

ไมอาจประเมินได 
73.8% 

ความรอนในไอน้ํา 



31 

  2.2.4  การประหยัดพลังงานในการผลิตไอน้ํา 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2548: 10) ไดใหความหมายของการผลิต
ไอน้ําใหมีประสิทธิภาพวา  หมายถึง  การใชเชื้อเพลิงใหนอยแตผลิตไอน้ําไดมากและเสียคาซอม
บํารุงไอน้ํานอย  โดยหมอไอน้ํามีอายุการใชงานยาว 
   การประหยัดพลังงานในการผลิตไอน้ํา  สามารถดําเนินการไดดังนี้    
    2.2.4.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม     
    การปอนอากาศในปริมาณทีพ่อดีในเชิงทฤษฎี (14.1 กิโลกรัม)  จะทําให O2  ใน
อากาศทําปฏิกริิยากับธาตุตางๆในเชื้อเพลิงไดหมดจนกลายเปน CO2   ไอน้ํา  และ SO2 ซ่ึงเปนการ
เผาไหมที่สมบูรณ จะไดพลังงานมาก (วัชระ  มั่งวิทิตกุล, 2550: 148)   
    ในทางปฏิบัติเปนการยากที่จะทําให O2 ทําปฏิกิริยากับธาตุตางๆในเชื้อเพลิงได
หมดและทั่วถึง  เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศไมแนนอน  ถาอุณหภมูิสูงทําใหความหนาแนนของ
อากาศนอยลง  มวลของอากาศเขาหมอไอน้ํานอยลง ทําใหอากาศไมเพียงพอในการเผาไหม  จึง
จําเปนตองปอนอากาศใหมากเกินกวาความตองการเชิงทฤษฎี แตตองไมมากเกนิไป เพราะ O2 ที่
เกินมาจะไมทาํปฏิกิริยาใดๆในการเผาไหม  แตจะดูดพลังงานความรอนออกไปกับกาซเสีย   
      1)  การตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม   
       1.1)  การตรวจสอบประสทิธิภาพการเผาไหมโดยใชอุปกรณใน
การตรวจวัด   
 
กาซไอเสียที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงแตละชนิด  ดังแสดงในตารางที ่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  กาซไอเสียที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงแตละชนิด 
ชนิดของเชื้อเพลิง O2 (%) CO2 (%) อากาศสวนเกิน (%) 

น้ํามันเตา 3-4 13-14 10-20 
น้ํามันดีเซล 3-4 12-13 10-20 
กาซ 2-3 9-10 10-20 
เชื้อเพลิงแข็ง 7-10 12-13 50-70 
แหลงท่ีมา :  วัชระ  มั่งวิทิตกลุ, 2550: 149 
   
        เมื่อทราบคาปริมาณ O2 หรือ CO2 และอุณหภูมไิอเสียแลว
สามารถหาประสิทธิภาพการเผาไหมของเชือ้เพลิง (น้ํามันดีเซล) ไดจากภาพที ่2.7 



32 

 
ภาพที่   2.7  กราฟวิเคราะหการสูญเสียความรอนไปกับกาซไอเสีย (น้าํมันดีเซล) 
แหลงท่ีมา : วัชระ  มั่งวิทิตกลุ, 2550: 151 
 

       การปรับอากาศสวนเกนิลดลงทุก 10 % จะประหยดัเชือ้เพลิงได 
1%  และอุณหภูมิกาซไอเสียสูงขึ้นทุกๆ 15๐C จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1% (วัชระ  มัง่วิทิตกุล, 2550: 
153) 
        1.2)  การตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหมโดยการสังเกต
สภาพการเผาไหมดวยตาเปลา ดังแสดงในตารางที่  2.2 
 
ตารางที่  2.2  การตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหมดวยตาเปลา 

ปริมาณอากาศ สีและรูปรางของเปลวไฟ สีของควันจากปลองไอเสีย 
พอด ี สีแสด รูปรางเปลวไฟสั้น คงที่ เทาออน  หรือไมมีสี 

มากเกินไป สีขาวสวางจา  เปลวไฟยาว 
เคล่ือนไหวรนุแรง 

ขาวหรือไมมสีี 

ไมพอ สีแดงคล้ํา  เปลวไฟมีเขมา ดํา 
แหลงท่ีมา :  วัชระ  มั่งวิทิตกลุ, 2550: 149 
      2)  การทําความสะอาดผิวถายเทความรอนดานไฟ  เมือ่หมอน้ําทํางานมา
ระยะเวลานานจะมีเขมาจับบนผิวถายเทความรอน  เขมาจะเปนตัวตานการถายเทความรอนจาก
เปลวไฟไปยังน้ํามีผลทําใหกาซที่ออกมาจากหมอน้ํามีอุณหภูมิสูง  โดยอุณหภมูิที่เพิ่มขึ้น 15 องศา
เซลเซียสจะหมายถึงประสิทธิภาพของการเผาไหมลดลง 1 เปอรเซ็นต  ควรมีการตรวจสอบและทาํ
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ความสะอาดทกุปหรือเมื่อพบวาอุณหภูมิของกาซรอนสูงเกินกวาปกติควรจะหยดุเดนิหมอไอน้ําเพื่อ
ทําความสะอาด (ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท,  2548: 28)   
 โดยสามารถคํานวณเชื้อเพลิงที่ประหยดัไดจากสมการ  

 

   เชื้อเพลิงที่ประหยดัได  =  (ประสิทธิภาพใหม – ประสิทธิภาพเกา) 
 ประสิทธิภาพใหม 

(2.5) 
 

    2.2.4.2  การสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา  
    การลดการสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา (กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน,  
2541: 18) การสูญเสียความรอนจะอยูในรปูของการพาและการแผรังสีจากผนังรอนถาการหุมฉนวน
ไมดีหรือชํารุดการสูญเสียจะมีมากประมาณ 4 เปอรเซ็นต  ของการใชเชื้อเพลิงสูงสุดของหมอไอน้าํ
ตัวนั้น  ไมวาขณะนั้นหมอไอน้ําจะทํางานมากหรือนอย  ในการลดความรอนสูญเสียผานผนังอาจทํา
ไดโดยการตรวจอิฐทนไฟและฉนวนความรอนของหมอไอน้ําทุกๆ 12 เดือน  อยาเดินหมอไอน้ําที่
ไมเต็มกําลังสองตัวพรอมกนั  ควรใชหมอไอน้ําเดินใหเต็มกําลังเพียงตัวเดยีว  ใหมกีารติดตออยาง
ใกลชิดระหวางผูใชและผูผลิตไอน้ําเพื่อจะไดมีการลด Peak Load และลดจํานวนตัวทํางานของหมอ
ไอน้ํา   
    การวิเคราะหการสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา (วัชระ  มั่งวิทติกุล, 2550: 
154-155)  การสูญเสียความรอนจากการพาและแผรังสีผานผนังหมอไอน้ําขึ้นอยูกับขนาดหมอไอน้าํ
และสภาพฉนวนที่หุมหมอไอน้ําสามารถประเมินได  ดังภาพที่   2.8 
 

 
 

ภาพที่  2.8  กราฟวิเคราะหการสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา 
แหลงท่ีมา : วัชระ  มั่งวิทิตกลุ, 2550: 155 
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    จากกราฟจะเห็นวาหมอไอน้ําที่ทํางานโหลดต่ําๆ  ความรอนสูญเสียผานผนังหมอ
ไอน้ําจะมากขึน้  การลดการสูญเสียทําไดโดยควบคุมใหหมอไอน้ําทาํงานนอยตวัทีสุ่ด  และโหลด
ของแตละตัวไมควรต่ํากวารอยละ 65 ของพิกัด  โดยการวางแผนการทํางานของอุปกรณที่ใชไอน้าํ
ในแตละวนัใหเหมาะสมกบักําลังการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา  เพือ่ใหสามารถควบคุมจํานวนหมอ
ไอน้ําใชงานไดตามเหมาะสม   
 
    2.2.4.3  การควบคุมการโบลวดาวน 
    การควบคุมการโบลดาวน  เปนการกาํจัดสิ่งเจือปนจากน้ําที่ปอนเขาหมอไอน้ํา
เพื่อลดการเกดิตระกรันสามารถทําไดโดยการปลอยน้ํารอนทิ้งจากหมอไอน้ํา (Blow-down)  ซ่ึงจะ
ทําใหความเขมขนของสิ่งเจือปนลดลง การโบลวดาวนมากเกินความจําเปนจะทําใหเกิดการ
สูญเปลาของพลังงาน  อัตราการโบลดาวนขึ้นอยูกับสภาพน้ําที่ใช  การใชอัตราการโบลวดาวนที่
ถูกตองและการนําความรอนจากโบลวดาวนมาใชจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานได  (ศิริกัลยา  
สุวจติตานนท,  2548: 28)   
    การคํานวณความรอนสูญเสียจากการโบลวดาวน  สามารถคํานวณไดดงันี้  (วัชระ   
มั่งวิทิตกุล, 2550: 156) 
 
ความรอนสูญเสีย   
   =  ปริมาณการโบลวดาวน x (คาความรอนของไอน้ํา – คาความรอนของน้ําปอน)       (2.6) 
 
    ซึ่งสามารถคํานวณการประหยัดเชื้อเพลิงของการควบคุมการโบลวดาวน ไดดังนี ้
 

ความรอนสูญเสีย ประหยดัเชื้อเพลิง  = 
ประสิทธิภาพ  x คาความรอนของเชื้อเพลิง 

(2.7) 

 
    ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียจากการโบลวดาวน  ควรควบคุมการโบลวดาวนใหต่ํา
ที่สุดในขณะเดียวกันรักษาระดับความเขมขนของสารละลายใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  ดังนี้ (วัชระ  
มั่งวิทิตกุล, 2550: 155-156) 
      1)  ปรับปรุงคุณภาพน้ําปอน  โดยปรับน้ํากระดาง  ซ่ึงมีแคลเซียมและ
แมกนีเซยีมไฮดรอกไซด  โซเดียมคารบอเนตและโซเดยีมฟอสเฟต  และนําคอนเดนเสทกลับมาใช
ใหไดมากที่สุด  ซ่ึงเปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ด ี
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      2) โบลวดาวนเฉพาะเมื่อความเขมขนของสารละลายของน้ําในหมอไอน้ํา
เกินมาตรฐาน 
 

ปริมาณการโบลวดาวน = TDS น้ําปอน 
  (TDS น้ําหมอไอน้ํา – TDS น้ําปอน) 

 (2.8) 

    3)  ในกรณขีองหมอไอน้าํขนาดใหญที่มีการโบลวดาวนตอเนื่องควรนํา
ความรอนจากการโบลวดาวนกลับมาใช 
   มาตรฐานคุณสมบัติน้ําของหมอน้ําดังแสดงในตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่  2.3  มาตรฐานคุณสมบัติของน้ํา 

ชนิด pH TDS 
น้ําปอน 7-8 300-350 
น้ําหมอไอน้ํา 11-12 3,500 (ไอน้ํา 0-20 บาร) 

3,000 (ไอน้ํา 21-30 บาร) 
2,500 (ไอน้ํา 31-40 บาร) 

แหลงท่ีมา : วัชระ  มั่งวิทิตกลุ, 2550: 156 
 
     2.2.4.4  การบํารุงรักษา Burner ควรตรวจสอบ Burner อยางสม่ําเสมอ  การไม
บํารุงรักษา Burner และพัดลมจะทําใหเปลวไฟไมเหมาะสมกับหมอน้ําที่ใชและทําใหส้ินเปลือง
เชื้อเพลิง  ปญหาที่พบไดบอย คือ (กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน,  2541: 17-18)   
       (1)  การผสมกันของอากาศและเชื้อ เพลิงไม ดี   ทาํใหตอง
ใชอากาศสวนเกินมากเพื่อใหการเผาไหมเชื้อเพลิงไดหมดจด 
        (2)  ลักษณะของเปลวไฟไมดี  แสดงถึงการถายเทความรอนไมดี
มีผลทําใหกาซที่ออกจากหมอไอน้ํามีอุณหภูมิสูง 
        (3)  การเผาไหมไมดีทําใหมีเขมาจับ 
        (4)  กรณีที่หมอไอน้ําใชน้ํามันเปนเชื้อ เพลิง   การอุนน้ํามัน
ไมเพียงพอทําใหน้ํามนักระจาย (Atomization) ไมดี  ถาอุนมากเกนิไปจะทําใหเกิดการเกาะจับ 
(Fueling) บนชิ้นสวนที่เคล่ือนไหวใน Burner เปนสาเหตุใหลักษณะของเปลวไฟผิดไป  ซ่ึงทําใหมี
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
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   2.2.5  การประหยัดพลังงานในการสงจายไอน้ํา 
    2.2.5.1  การซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 
    รอยร่ัวของไอน้ําทุกจดุที่เกดิขึ้นทําใหมีความรอนสูญเสีย  และควรรีบแกไขเพราะ
แรงดันของไอน้ําจะทําใหรอยร่ัวขยายตวัมากขึ้นเรื่อยๆ  ปริมาณไอน้ําสูญเสียขึ้นอยูกับขนาดรอยรั่ว
และความดันไอน้ําซ่ึงสามารถประมาณจากสมการ (วัชระ  มั่งวิทิตกุล, 2550: 157) 
      Q = 0.4 d2 (p + 1.013)                  (2.9) 
 โดย 
    Q  คือ  อัตราการสูญเสียไอน้ํา (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 
    d   คือ  ขนาดรูร่ัว (มิลลิเมตร) 
    p   คือ  ความดนัไอน้ํา (บาร) 
 
    สามารถคํานวณหาเชื้อเพลิงที่สูญเสียจากรอยรั่ว  ไดดังนี ้ 
 เชื้อเพลิงที่สูญเสีย    = 

ปริมาณการสูญเสียไอน้ํา x (คาความรอนของไอน้ํา – คาความรอนของน้ําปอน) 
(ประสิทธิภาพ x คาความรอนของเชื้อเพลิง) 

(2.10) 

 
    2.2.5.2  การหุมฉนวน  ฉนวนชวยลดการสูญเสียความรอนออกสูอากาศรอบๆทอ  
เนื่องจากฉนวนมีคุณสมบัติในการนําความรอนต่ํา  สัมประสิทธิ์การนําความรอนของฉนวน ดงั
แสดงในตารางที่  2.4 
 
ตารางที่ 2.4 สัมประสิทธิ์การนําความรอนของฉนวนชนดิตางๆ 

ชนิดของฉนวน สัมประสิทธ์ิการนําความรอน (k) 
(วัตต/เมตร-เคลวิน) 

ฉนวนใยแกว 0.058 
ฉนวนเซรามิกไฟเบอร 0.055 
ฉนวนโฟมโพลียูรีเทน 0.025 
แหลงท่ีมา :  วัชระ  มั่งวิทิตกลุ, 2550: 157 
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    การหาความรอนสูญเสียจากทอไอน้ําที่หุมฉนวน  สามารถทําไดดังนี้  (วัชระ   
มั่งวิทิตกุล, 2550: 158) 
 
      Q = Aav (ti – t0) x 0.0036 / Rth              (2.11) 
 
โดย 
    Q   คือ ความรอนสูญเสีย (เมกะจูล/เมตร – ช่ัวโมง) 
    ti คือ อุณหภูมิของไหลในทอ (เคลวิน หรือ ๐C) 
     t0 คือ อุณหภูมิภายนอกทอ (เคลวิน หรือ ๐C) 
     Rth คือ คาความตานทานความรอน 
 

Rth = 1 (r0 – ri) 1 
  h0

+ 
k 

+ 
hi

 
   h0 คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนระหวางผิวทอดานนอกที่หุม 
         ฉนวนกับอากาศรอบๆทอ (โดยทั่วไป h0 มีคาประมาณ 30 วัตต/ 
         ตร.ม. – เคลวิน) 
    hi คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนระหวางผิวทอดานในกบัของ 
         ไหลในทอ (ขึ้นอยูกับอณุหภูมิของไหลในทอและอัตราการไหล 
        โดย hi มักมีคาสูงประมาณ 4,000 วัตต/เมตร – เคลวิน) 
    ri คือ รัศมีของทอที่ไมไดหุมฉนวน (เมตร) 
    r0  คือ ri  + ความหนาของฉนวน (เมตร) 
    k  คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของฉนวน วตัต/ตร.ม. – เคลวิน) 
        เนื่องจาก (r0 – ri) มากกวา 1 / h0 และ 1 / hi มากๆ  ดังนั้นเพื่อให 
        งายตอการคํานวณ Rth จึงประมาณ = (r0 – ri) / k 
      Aav =  (A0 – Ai) / ln (A0/Ai) ตร.ม. 
โดย    A0 = 2πr0

    Ai = 2πri
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    การหาความรอนสูญเสียจากทอที่ไมไดหุมฉนวนสามารถทําไดดังนี้  (วัชระ  มั่ง
วิทิตกุล, 2550: 159) 
    Rth = 1 / h0

    Aav =  Ai

    Q =   Aav (ti – t0) h0 x 0.0036   เมกะจูล/เมตร-ช่ัวโมง            (2.12) 
      
    2.2.5.3  การเลือกขนาดทอสงจายไอน้ําใหเหมาะสม 
     ถาใชทอสงไอน้ําขนาดใหญเกินไป  ทําใหความรอนสูญเสียผานผนังทอมาก  
เนื่องจากพื้นทีผิ่วมาก  อยางไรก็ตามการใชทอไอน้ําขนาดเล็กเกินไปความดันจะตกมากเนื่องจาก
การตานทานการไหลของไอน้ํา  ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดทอสงจายไอน้าํใหเหมาะสม   
 
2.3  ขอมลูท่ัวไปของโรงพยาบาลนครพิงค 
  2.3.1 ขอมูลทั่วไปขององคกร  (Organization Profile) 
  โรงพยาบาลนครพิงค  เปนโรงพยาบาลทั่วไปประจําจงัหวัดเชียงใหม  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูเลขที่ 59  ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชยีงใหม หลักกิโลเมตรที่ 
9  ถนนโชตนา (เชยีงใหม – ฝางเดิม)  อยูหางจากเขตชมุชนของเทศบาลนครเชียงใหม  ประมาณ 5 
กิโลเมตร และอยูหางจากที่วาการอํา เภอแม ริม  ประมาณ 7 กิโลเมตร      ปจจุบันบริเวณ
โรงพยาบาลมีเนื้อที่ประมาณ  72  ไร  3  งาน  92  ตารางวา   เดิมชื่อ  โรงพยาบาลเชียงใหม  
    โรงพยาบาลเปดบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2523  
โดยในระยะแรกบริการผูปวย 75 เตียง  จากจํานวนเตยีง 160 เตียง เนื่องจากมีเจาหนาที่จํากัด  ตอมา
ในวนัที่  1 มิถุนายน 2525 ไดเปดตึกบรกิารผูปวยเพิ่มเปน 130  เตียง ปจจุบันเปดบริการได 519 
เตียง  ใหบริการผูปวยนอกปละประมาณ 354,000 ราย ผูปวยในปละประมาณ 31,000 ราย สามารถ
ใหบริการครอบคลุมทุกสาขา  ยกเวนผูปวยมะเร็งทางโลหิตวิทยาและมะเร็งขั้นที่ตองรักษาดวยเคมี
บําบัด 
  โรงพยาบาลนครพิงค  ไดมกีารพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ตั้งแตป  พ.ศ.2538  
โดยเริ่มกิจกรรม 5 ส. และตามดวยการพัฒนาองคกร (Organization Development)  การพัฒนา
พฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ  (Excellent Service Behavior)  การประเมินคณุภาพ (Quality 
Assurance) เพื่อพัฒนาคณุภาพอยางมีระบบ โรงพยาบาลนครพิงคไดตัดสินใจนาํระบบคุณภาพ  
ISO  9002  วางเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ  และจะดําเนินการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ง  
(Continuous Quality Improvement, CQI) และพัฒนาคุณภาพแบบองครวม (Total Quality  
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Management) ไดรับการรับรองเปนโรงพยาบาลคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) ในเดือน

มีนาคม  2547  และไดรับการตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบในวันที่  1-2  สิงหาคม  2549  ซ่ึง

หลังจากนั้นโรงพยาบาลนครพิงค  ยังคงพัฒนาตอเนื่องและผานการตรวจประเมินระบบตาม

มาตรฐาน มอก.18001  ในวันที่  2  สิงหาคม  2549  โรงพยาบาลนครพิงค  ยังคงมุงมั่นในการดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ  

โดยปรับทิศทางและนโยบายของโรงพยาบาล  และมีการดําเนินกิจกรรมเสริมดานคุณภาพในระบบ

ตาง ๆ  เชน  TQA, HPH  ซ่ึงไดนําเครื่องมือคุณภาพมาใชในการดําเนินกิจกรรม  เชน  QCC, TMP, 

COP,  Clinical & Quality  Tracer  การพัฒนาเปนโรงพยาบาลตนแบบดานการจัดการสิ่งแวดลอม  

ฯลฯ 

  ปจจุบันโรงพยาบาลนครพิงค  มีวิสัยทัศนจะเปนผูนําทีมสุขภาพระดับตติยภูมิ   

โดยการทํางานอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีคุณภาพ  ผูรับบริการมีสวนรวมและพึงพอใจและมีพันธกิจใหบริการสุขภาพแบบองค

รวม  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ประชาชนและองคการสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการสรางเสริม

สุขภาพและพึงพอใจในระบบบริการของโรงพยาบาล 

   อัตราบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค  (ณ  วันที่  30  กันยายน  2549) ดังแสดง

ในตารางที่ 2.5 

 

ตารางที่ 2.5  อัตราบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค 

บุคลากร กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงานจริง 

-  ขาราชการทั้งหมด 685  652  

-  พนักงานราชการ 3  3  

-  ลูกจางประจํา 130  130  

-  ลูกจางเงินบํารุงโรงพยาบาล 538  538  

รวม 1,356  1,323  

 

2.4  การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

 ในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเริ่มมีการใชเทคโนโลยีสะอาดเขามาเปนเครื่องมือ

ในการดําเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร (2548: 

73-90)  ไดดําเนินการพัฒนางานดานการจัดการมูลฝอยดวยเทคโนโลยีสะอาดในโรงพยาบาลนํา
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รอง 9 แหง ของสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร  เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องแทนการ

ปองกันใหถูกตองตามกฎหมายเพียงอยางเดียว  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา 

 
   2.4.1.  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  ไดจัดทําโครงการ ดังนี้ 

      1)  โครงการลดมูลฝอยเศษผัก เศษอาหาร และเปลือกไข โดยนําไปเปนอาหารสัตว  

ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  สามารถลดปริมาณมูลฝอยทั่วไปของฝายโภชนาการ  และใช

ประโยชนจากเศษผัก เศษอาหาร และเปลือกไข  โดยนําไปเปนอาหารสัตว  และยังสรางความ

รวมมือของบุคลากรในหนวยงานโภชนาการ 

      2) โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูลและชั่งน้ําหนักมูลฝอย  ผลการ

ดําเนินงานในระยะสั้น  ทําใหสามารถพัฒนาระบบขอมูลปริมาณมูลฝอยของแตละหนวยงานให

ชัดเจนถูกตอง  เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนสําหรับการติดตามผลและพัฒนาการจัดการ

มูลฝอยของโรงพยาบาลและของแตละหนวยงาน 

      3)   การอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการมูลฝอย ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  

พบวา  100% ของเจาหนาที่ท่ีดูแลดานมูลฝอยของโรงพยาบาล  ไดรับทราบขอมูลปจจุบัน  สภาพ

ปญหา  และไดทบทวนแนวปฏิบัติท่ีถูกตองมีการจัดการมูลฝอย  พรอมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนถึง

ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  เพื่อนําไปสูการแกไข 

   มีการรณรงคช้ีแจงใหบุคลากรไดรับทราบผลการดําเนินงานโครงการระยะสั้น

ตางๆเพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินการตางๆมากขึ้น 

   ผลการทดสอบความรูกับเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานที่รวมอบรม 231 คน  พบวา

บุคลากรมีความรูความเขาใจมากขึ้น  โดยผลจากการทดสอบกอน-หลังอบรม  พบวา  ภายหลังการ

อบรมเจาหนาที่สามารถทําแบบทดสอบ (10 ขอ) ไดคะแนนเฉลี่ย 82.2% ซ่ึงสูงกวาชวงกอนการ

อบรมที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 78.6% 

 
   2.4.2.  โรงพยาบาลกลาง  ไดมีการจัดทําโครงการดังนี้ 

    1)   โครงการลดการใชถุงหูหิ้วใสยาในสวนของผูปวยใน  ผลการดําเนินการใน

ระยะสั้น  สามารถปรับวิธีการจัดยาในสวนของผูปวยในเพื่อลดการใชถุงหูหิ้วเกินจําเปน  ลดการใช

ถุงหูหิ้วลง 9 กิโลกรัม/สัปดาห (ประมาณ 40 กิโลกรัม/เดือน หรือลดลง 34%)  และโรงพยาบาล

สามารถลดคาใชจายจัดซื้อถุงหิ้วลง 

      2)   โครงการนํารองการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อและไมติดเชื้อ  ผลการดําเนินการ

ระยะสั้น  พบวา  ปริมาณถุงมือที่ท้ิงเปนมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ 1.35 กิโลกรัม/สัปดาห หรือคิดเปน 
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53% (โดยถูกแยกไปเปนมูลฝอยทั่วไป  และทําการตัดทําลายกอนทิ้ง)  และปจจุบันทุกหนวยงาน

พยายามรณรงคใหบุคลากรใชถุงมืออยางถูกประเภทตามกิจกรรม  เชน  ถุงมือแบบใชแลวทิ้ง  ควร

ใชเฉพาะกิจกรรมทางการแพทยเทานั้น  เพื่อเปนการลดมูลฝอยที่ตนเหตุอยางแทจริง  และยังชวย

ลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อซึ่งตองเสียคากําจัดในราคาสูง  นอกจากนี้บุคลากรยังมีสวนรวมและมี

ความตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยใหถูกตอง 

      3)   การรณรงคการจัดการมูลฝอย (เสียงตามสาย)  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  

พบวา  มีการจัดกิจกรรมเปดเสียงตามสายวันละ 3 ครั้ง  ในเวลา 10.00น. 13.00น. และ 15.00 น.  

ความยาวประมาณ 5-10 นาที  ทําใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสวนใหญไดรับทราบกิจกรรมการ

รณรงคดานการจัดการมูลฝอย 

      4)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการมูลฝอยผลการดําเนินงาน

ในระยะสั้น  พบวา  คณะทํางาน CT และคณะกรรมการ IC ของโรงพยาบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 240 คน  (แบงเปน 4 วัน)  โดย

มุงเนนใหเจาหนาที่เหลานี้ไดรับทราบถึงปญหาดานมูลฝอย  วิธีการปฏิบัติการที่ถูกตอง  และวิธีการ

ควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง  พรอมกันนี้ไดมีการทดสอบประเมินผลเจาหนาที่

กอน-หลังอบรม 

 
 2.4.3   โรงพยาบาลตากสิน  มีการจัดทําโครงการดังนี้   

      1)   โครงการคัดแยกเศษอาหาร  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มูลฝอย

ท่ัวไปของฝายโภชนาลดลง 7 กิโลกรัม/วัน  หรือคิดเปน 22%  เศษอาหารที่ขายเปนขาวหมูเพิ่มขึ้น 

14 กิโลกรัม/วัน หรือคิดเปน 27 %  ทําใหโรงพยาบาลสามารถลดคาใชจายในการจัดการมูลฝอย

ท่ัวไปและเกิดการคัดแยกมูลฝอยที่ถูกตองเปนระเบียบมากขึ้น 

      2)   โครงการทําขยะหอม  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา    เศษผักและ

ผลไมลดลง 375 กิโลกรัม หรือคิดเปน 96%  เมื่อเทียบกอน-หลังทําการหมัก  สามารถนํากากที่ได

จากการหมักไปทําปุยและน้ําหมักที่ไดไปใชประโยชน  เกิดการคัดแยกมูลฝอยที่ถูกตองและสราง

ความสามัคคีในการดูแลสิ่งแวดลอม 

      3)   โครงการหองอาหารมือถือ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา   มูลฝอย

ประเภทภาชนะบรรจุอาหารและเศษอาหารลดลงเฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม/วัน (ประมาณ 360 กิโลกรัม/ป)  

หรือลดลง 69.52%  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 50%  และยังสรางความมีสวนรวมของ

เจาหนาที่ในหนวยงานในการดูแลสิ่งแวดลอม 
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      4)   โครงการตรวจรางเอกสารกอนพิมพ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา    

รอยละของกระดาษที่เสีย จากการพิมพผิดพลาดลดลง 9%  ลดการสูญเสียกระดาษและลดปริมาณ

การเกิดมูลฝอยรีไซเคิล  สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดคาใชจาย 

      2.4.3.5   การรณรงคประชาสัมพันธ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  

เจาหนาที่ของโรงพยาบาลสวนใหญไดรับขอมูลโครงการ  ผลการตรวจประเมิน  ผลของโครงการ

ระยะสั้นวิธีตางๆและแนวปฏิบัติท่ีถูกตองในการคัดแยกมูลฝอย  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการ

รีไซเคิลจากบอรดนิทรรศการ 

   2.4.3.6   การอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการมูลฝอย  ผลการดําเนินงานใน

ระยะสั้น  พบวา  แพทย  พยาบาล  เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ท่ีเปนตัวแทนจากทุกฝาย/ทุกหนวยงานของ

โรงพยาบาลไดรับขอมูล  ขอเท็จจริง  ของสภาพปญหาดานการจัดการมูลฝอย  วิธีการปฏิบัติท่ี

ถูกตอง  และการดําเนินงานกิจกรรมอื่นๆของโรงพยาบาล  เชน 5ส.  และการควบคุมการติดเชื้อ  

เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  และนําไปเผยแพรใหคําแนะนําแกเจาหนาที่อ่ืนๆตอไป 

 
 2.4.4   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  มีการดําเนินงานโครงการ  ดังนี้ 

      2.4.4.1  โครงการทําขยะหอม  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มูลฝอยเศษ

ผักของฝายโภชนาการลดลง 25 กิโลกรัม/วัน (หากสามารถดําเนินการไดอยางสม่ําเสมอ)  นําน้ําขยะ

หอมไปลดทอน้ําทิ้งเพื่อลดกลิ่นและลดการอุดตัน  นําน้ําขยะหอมไปใชแทนน้ํายาทําความสะอาด

พ้ืน  เพื่อลดการใชน้ํายาเคมี 

   2.4.4.2  โครงการศึกษาวิธีการจัดการปรอท  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  

ไดทําการลดการสูญเสียปรอทวัดไขโดยศึกษาหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการใชปรอทวัดไข 2 กรณี 

คือ การทําการวัดไขพรอมๆกัน  เทียบกับการวัดทีละลอค (8 คน)  พบวา  วิธีการวัดแบบทีละลอค  

ทําใหปรอทแตกนอยกวา  จึงนํามากําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใชปรอทวัดไขของ

โรงพยาบาล  และไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายตอครั้งของการใชปรอทวัดไข  พบวาปรอท

วัดไขแบบดิจิตอลมีคาใชจายตอครั้งนอยกวาปรอทแบบแกวถึง รอยละ 44 

      2.4.4.3   โครงการรณรงคดานการจัดการมูลฝอย  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  

พบวา  เจาหนาที่สวนใหญไดรับขอมูลของโครงการ ผลการตรวจประเมิน  ผลโครงการระยะสั้น  

รวมถึงวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองในการคัดแยกมูลฝอย  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  และการรีไซเคิล  

จากบอรดนิทรรศการ 

   2.4.4.4   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล  ผลการ

ดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  แพทย  พยาบาล  เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ท่ีเปนตัวแทนจากทุกฝาย  ทุก
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หนวยงาน  ของโรงพยาบาลไดรับทราบขอมูล  ขอเท็จจริง  ของสภาพปญหาดานการจัดการมูลฝอย  

วิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองและการดําเนินงานกิจกรรมอื่นๆของโรงพยาบาล  เชน 5ส.  และการควบคุม

การติดเชื้อ  เพื่อนําไปปฏิบัติอยางถูกตองและนําไปเผยแพรใหคําแนะนําแกเจาหนาที่อ่ืนๆตอไป 

 
   2.4.5  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์  มีการดําเนินงานโครงการ  ดังนี้ 

   1)   โครงการคัดแยกเศษอาหาร  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มูลฝอย

ท่ัวไปของหอผูปวยลดลง 12.3 กิโลกรัม/วัน (ลดลง 58%)  มูลฝอยทั่วไปของหอผูปวยหลังคลอด

ลดลง 10.8 กิโลกรัม/วัน (ลดลง 51%)  ลดการปะปนของเศษอาหารไปกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ  

และสงเสริมใหเกิดการคัดแยกมูลฝอยที่ถูกตอง 

      2)   โครงการใชภาชนะใสอาหารเพื่อลดถุงพลาสติก-โฟม  ผลการดําเนินงานใน

ระยะสั้น  พบวา  มูลฝอยทั่วไปประเภทภาชนะบรรจุอาหาร(ถุงพลาสติก-กลองโฟม) จากหองผาตัด

ลดลง 1.7 กิโลกรัม/วัน (หรือลดลง 85%)  และหออภิบาลผูปวยหนัก ลดลง 0.5 กิโลกรัม/วัน (หรือ

ลดลง 85%)  บุคลากรเห็นความสําคัญในการชวยลดปริมาณขยะ (ถุงพลาสติก-กลองโฟม)  ซ่ึงยอย

สลายยากและทําใหอาจกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม 

   3)   โครงการรณรงคและอบรมบุคลากร เรื่องการจัดการมูลฝอย  ผลการดําเนินงาน

ในระยะสั้น  พบวา  มีผูเขารวมการอบรม 30 คน  ประกอบดวย  พยาบาลและเจาหนาที่ตัวแทนทุก

หนวยงานทําใหไดรับขอมูล  และขอเท็จจริงของสภาพปญหาดานการจัดการมูลฝอย  วิธีการปฏิบัติ

ท่ีถูกตอง  และการดําเนินงานกิจกรรมอื่นๆของโรงพยาบาล  เชน  การควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อนําไป

ปฏิบัติและเผยแพรตอเจาหนาที่อ่ืนๆไดอยางถูกตอง 

      4)   โครงการคัดแยกไซริงคติดเชื้อและไมติดเชื้อ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  

พบวา  ลดปริมาณมูลฝอยโดยการแยกไซริงคจากกิจกรรมที่ไมสัมผัสสารคัดหลั่งผูปวยคิดเปน

สัดสวน 76% จากปริมาณไซริงคท่ีใช 6.15 กิโลกรัม/สัปดาห  ชวยลดคาใชจายในการทําลายมูลฝอย

ติดเชื้อซึ่งมีราคาสูง  ลดปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นปลายทางจากการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

บุคลากรมีสวนรวมและมีความตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยใหถูกตอง 

 
   2.4.6  โรงพยาบาลหนองจอก  มีการดําเนินกิจกรรมโครงการ  ดังนี้ 

      1)   โครงการคัดแยกเศษอาหาร   ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  ทุก

หนวยงานดําเนินการคัดแยกเศษอาหารและจัดทิ้งลงในถังรวมเศษอาหารรวม  มูลฝอยทั่วไปลดลง

หลังจากการแยกเศษอาหารไปใชประโยชนไดมากขึ้น  โดยพบวาตัวชี้วัดปริมาณมูลฝอยประเภท
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ท่ัวไป (กิโลกรัม/เตียง(ครอง)/วัน) ของทั้งโรงพยาบาลลดลง 22%  เมื่อเทียบกับชวงกอนดําเนินการ  

ลดการปะปนของเศษอาหารกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ 

      2)   โครงการสงคืนบรรจุภัณฑใสวัตถุดิบปรุงอาหารกลับคืนผูขาย  ผลการ

ดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  สงเสริมแนวคิดนโยบายการจัดซื้อเพื่อลดมูลฝอย  ปริมาณมูลฝอย

ท่ัวไปของฝายโภชนาการลดลง 7 กิโลกรัม/เดือน   

   3)   โครงการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกมูลฝอย  ผลการดําเนินงานใน

ระยะสั้น  พบวา  มีการรณรงคการคัดแยกมูลฝอยผานเสียงตามสาย  ทําใหบุคลากรมีความตระหนัก

และรวมกันคัดแยกมูลฝอยถูกตองมากขึ้น 

      4)  โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มี

บุคลากรเขารวมกิจกรรม Big Cleaning  Day 197 คน  คิดเปนสัดสวน 83%  ของบุคลากรทั้ง

โรงพยาบาล  สามารถคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลได 140 กิโลกรัม โดยปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลเพิ่มขึ้น

เนื่องจากมีการคัดแยกมูลฝอยถูกตองมากขึ้น  เกิดภาพลักษณท่ีดีแกโรงพยาบาล  ท้ังดานระเบียบ

และความสะอาด  เปนกิจกรรมสรางความสามัคคีในองคกรในการดูแลสิ่งแวดลอม 

   5)   โครงการอบรมแนวปฏิบัติท่ีดี  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มีผูเขารับ

การอบรม 34 คน  ประกอบดวย  พยาบาลผูปฏิบัติงานดานมูลฝอยโดยตรง  ทําใหไดทราบแนวทาง

การปฏิบัติท่ีถูกตอง  เชน  การคัดแยกมูลฝอย  การควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานมีความรูมากขึ้น  โดยจากการทดสอบความรูกอน-หลัง อบรม  พบวา  

ภายหลังการอบรมเจาหนาที่สามารถตอบคําถามไดถูกตองเฉลี่ย 11 จาก 12 ขอ ซ่ึงสูงกวาชวงกอน

เวลาอบรมที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 8 ขอ 

 

 2.4.7   โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  มีการดําเนินการโครงการดังตอไปนี้ 

      1)   โครงการลดมูลฝอยเศษอาหาร  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  

หนวยงานนํารองดําเนินการคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารสงกลับฝายโภชนาการ  ทําใหมูลฝอยใน

หนวยงานนํารองลดลงถึง 23 กิโลกรัม/สัปดาห (ลดลง 6%) หรือประมาณ 1,200 กิโลกรัม/ป  

สามารถนําเศษอาหารใชเปนอาหารสัตว  โดยพบวามีปริมาณเศษอาหารเพิ่มขึ้น 30 กิโลกรัม/

สัปดาห หรือคิดเปน 1,564 กิโลกรัม/ป 

   2)   โครงการประเมินการจัดอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย  ผลการดําเนินงานใน

ระยะสั้น  พบวา  ฝายโภชนาการและหอผูปวยรวมกันประเมินการจัดอาหารใหกับผูปวย  เพื่อลด

อาหารเหลือทิ้ง  โดยผลลัพธจากโครงการเปนไปตามเปาหมายคือ  จํานวนผูปวยทานอาหารหมด

เกิน 60% (ผลที่ได 63.71%)  ทานอาหารไดครั้งหนึ่งไมเกิน 30% (ผลที่ได 29.64%)  และทานอาหาร
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ไมไดไมเกิน 10% (ผลที่ได 6.67%)  ลดการใชขาวสารลง 5.4 กิโลกรัม/สัปดาหหรือคิดเปน 280 

กิโลกรัม/ป (ลดลง 12.6%)  และชวยใหมูลฝอยทั่วไปของฝายโภชนาลดลง 7 กิโลกรัม/เดือน 

      3   โครงการลดมูลฝอยประเภทภาชนะบรรจุอาหารโดยการใชกลองพลาสติก

หรือปนโต  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มูลฝอยทั่วไปประเภทภาชนะบรรจุอาหาร

(ถุงพลาสติก-กลองโฟม) ท่ีเกิดจากหนวยงานนํารอง ลดลง 9.2%  สรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการชวยลด

มูลฝอยประเภทภาชนะบรรจุอาหาร 

      4)  โครงการรณรงคดานการคัดแยกมูลฝอย  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  

เจาหนาที่ของโรงพยาบาลไดรับทราบแนวทางในการคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท  ทําใหสามารถ

คัดแยกมูลฝอยไดถูกประเภทมากขึ้น 

      5)  โครงการอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ผลการดําเนินงาน

ในระยะสั้น  พบวา  ผูแทนพยาบาลจากทุกหนวยงานและเจาหนาที่ท่ีดูแลดานมูลฝอยโดยตรง  

ไดรับทราบสภาพปญหาดานการจัดการมูลฝอย  และวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง  เชน การควบคุมการติดเชื้อ  

นําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  และยังมีชองทางเวปไซดภายในของโรงพยาบาลเพื่อใหเจาหนาที่

ไดเขามาแลกเปลี่ยนขอสงสัยในการคัดแยกหรือจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล 

      6)   โครงการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล  ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่ขาย

ไมไดลดลงจาก 0.13 กิโลกรัม/เตียง (ครอง)/วัน เหลือ 0.114 กิโลกรัม/เตียง (ครอง)/วัน  ลดการทิ้ง

มูลฝอยและโรงพยาบาลไดรับประโยชนจากการรีไซเคิลมากขึ้น 

 
    2.4.8  โรงพยาบาลราชพิพัฒน  มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

   1)   โครงการขอความรวมมือรานคานําเศษอาหารกลับไปจัดการ  ผลการ

ดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  ลดมูลฝอยเศษอาหารโดยใหรานคานําไปเปนอาหารสัตวได

ประมาณ 13.3 กิโลกรัม/วัน  เกิดความรวมมือทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ลดกลิ่น

รบกวนจากเศษอาหารบูดเนา  และปองกันการรบกวนซากสัตวตางๆ 

      2)   โครงการแยกเศษอาหาร  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  มีการ

ดําเนินการคัดแยกเศษอาหารในหนวยงานนํารองโดยสงกลับโภชนาการเพื่อเปนอาหารสัตว 7.46 

กิโลกรัม/วัน  ทําใหมูลฝอยทั่วไปในหนวยงานดังกลาวลดลง 29 %  เพิ่มความสะอาดของภาชนะ

และลดปญหากลิ่นในถังมูลฝอยทั่วไปไมใหรบกวนบรรยากาศในการทํางาน 

   3)   โครงการครัวมือถือ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  ภาชนะบรรจุ

ประเภทโฟมลดลงประมาณ 1 กิโลกรัม/วัน  หรือคิดเปน 70%  เมื่อเทียบกับชวงกอนทําโครงการ  

บุคลากรของโรงพยาบาลไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการลดมูลฝอย 
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      4)   การรณรงคเสียงตามสาย  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  ผูรับบริการ

ไดรับฟงเสียงตามสายใหความรูดานการจัดการขยะมูลฝอย  สามารถขยายผลกิจกรรมใหถึงบาน

ของเจาหนาที่  และชุมชนรอบขางตอไป 

   5)   การอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการมูลฝอย  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  

พบวา  มีผูรับการอบรมประกอบดวย  พยาบาลและเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานมูลฝอยทําใหไดรับ

สภาพปญหาดานการจัดการมูลฝอย  และวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง  เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีความรูมากขึ้น  

โดยผลการประเมินจากการวัดความรูกอน-หลังการอบรม  พบวา  หลังการอบรมเจาหนาที่สามารถ

ทําแบบทดสอบ (20 ขอ) ไดคะแนนเฉลี่ย 90% ซ่ึงสูงกวาชวงกอนการอบรมที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 

80% 

 2.4.9  โรงพยาบาลสิรินธร  มีการดําเนินโครงการดังตอไปนี้   

      1)  โครงการรานคารวมใจ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา   การดําเนินการ

จัดการมูลฝอยกับรานคาในโรงอาหาร  ประกอบดวย  การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ขอความรวมมือ

ในการคัดแยกมูลฝอย  การบันทึกขอมูลน้ําหนักมูลฝอย  การเปลี่ยนภาชนะแบบโฟมเปนแบบ

กระดาษ ฯลฯ  ปริมาณมูลฝอยทั่วไปของโรงอาหารลดลงประมาณ 40.80 กิโลกรัม/สัปดาห  หรือคิด

เปน 2,122 กิโลกรัม/ป (ลดลง 41%)  สามารถนํามูลฝอยเศษอาหารไปทําขยะหอมเพื่อใชประโยชน

อ่ืนๆได  ผลของโครงการไดขยายตอยอดไปถึงระบบการจัดการสุขอนามัยของโรงอาหาร  เชน  มี

การขุดลอกทอระบายน้ํา  มีการทําฝาปดอาหารที่ปรุงสุกแลวเพื่อปองกันแมลง  มีการตรวจสุขภาพ

พนักงานรานคา  มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ําดื่มในโรงอาหาร   

      2)   โครงการสงเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการลดมูลฝอย  ผลการดําเนินงานในระยะ

ส้ัน  พบวาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในชวงที่เก็บขอมูลลดลงจาก 0.25 เหลือ 0.16 กิโลกรัม/เตียง

(ครอง)/วัน  (ลดลง 36%)  สามารถลดคาใชจายในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล  มีการ

ทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มเติมและสงผลใหมีการทบทวน

และปรับปรุงคูมือการจัดการมูลฝอยใหทันสมัยขึ้น 

   3)   การจัดสงคืนแถบแมเหล็ก Dtx กลับคืนหอง Lab  ผลการดําเนินงานในระยะ

สั้น  พบวาชวยลดปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เคยทิ้งอยูในอดีตลง  โดยการรวบรวมแถบแมเหล็กและ

สงคืนกลับไปยังบริษัทผูขาย  สงเสริมใหเกิดมาตรฐานการเบิกจายแถบแมเหล็กและวัสดุการแพทย

ท่ีเปนระบบ 

      4)  โครงการทําขยะหอม  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  ลดมูลฝอยเศษผัก  

ผลไม  และเปลือกไข  จากโรงอาหารและฝายโภชนาการ  นําผลผลิตจากการทําขยะหอมไปใช
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ประโยชนทางดานงานสวนในโรงพยาบาล  เพื่อลดการใชสารเคมี  เนื่องจากโรงพยาบาลมีพ้ืนที่

คอนขางมาก 

   5)   การรณรงคประชาสัมพันธ  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  พบวา  เจาหนาที่

ของโรงพยาบาลและคนภายนอกไดรับทราบขอมูลถึงแนวปฏิบัติท่ีถูกตองในการจัดการมูลฝอยแต

ละประเภทของโรงพยาบาลจากบอรดนิทรรศการ 

   6)  การอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการมูลฝอย  ผลการดําเนินงานในระยะสั้น  

พบวา  แพทย  พยาบาล  และเจาหนาที่ตัวแทนจากทุกหนวยงาน  ไดรับทราบขอมูลดานการจัดการ

มูลฝอย  และวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง  รวมถึงการดําเนินงานกิจกรรมอื่นๆของโรงพยาบาล  เชน  การ

ควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง  รวมถึงการดําเนินงานกิจกรรมอื่นๆของ

โรงพยาบาล  เชน  การควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  และนําไปเผยแพรให

คําแนะนํากับเจาหนาที่อ่ืนๆตอไป 

 
นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําโครงการการใหบริการดานสิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับโรงพยาบาลเลิดสิน จากการดําเนินการ  พบวา (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)    

 ดานการจัดการขยะมูลฝอยมาเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา โดยแบงเปน 4 โครงการ 

คือ โครงการรณรงคประชาสัมพันธการทิ้งขยะใหถูกประเภท โครงการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ

หอผูปวย  โครงการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับหนวยโภชนาการ  และโครงการศูนยรีไซเคิล  ผลการ

ดําเนินการ  สามารถมีการลดปริมาณขยะประเภทบรรจุภัณฑ โดยการคัดแยกกระปองและ

ถุงพลาสติก (3,241 กระปอง/เดือน) การลดปริมาณเศษผัก โดยการนําเศษผักมาทําปุยน้ําดวยหัวเชื้อ 

EM (1,333 กิโลกรัม/เดือน) การใชประโยชนจากน้ําซาวขาว โดยการนําน้ําซาวขาวไปทําปุยน้ําดวย

หัวเชื้อ EM (480 แกลลอน/เดือน) และการลดปริมาณเศษอาหารจากผูปวย (1,496 กิโลกรัม/เดือน) 

ดานการใชน้ํา การจัดการน้ําเสีย และการใชไฟฟาของทางโรงพยาบาลนั้น ไดมีการ

ดําเนินงานควบคูไปกับการใชไอน้ําและการเกิดกาซไอเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

จากยาและสารเคมี โดยใชหลักการของ CT  

 

2.5  ผลงานวิจัย/กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ 

  บัณฑิต  จีระยิ่งสกุล  สุรสิทธิ์  หอมแกนจันทร  และอภิพงศ  แซล่ิม (2540: 65-68)ไดศึกษา

การประหยัดความรอนในระบบผลิตความรอน  เพื่อทําการวิเคราะหการใชพลังงานและหา

มาตรการในการประหยัดพลังงาน  พบวา  หมอไอน้ําขนาด 2.5 ตัน  ประสิทธิภาพ 78.92 เปอรเซ็นต  

ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง  ปริมาณ 155,088 ลิตรตอป เกิดความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสีย 
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47,149 กิโลวัตตตอช่ัวโมง ความรอนสูญเสียเนื่องจากทอสงไอน้ําและทอสงน้ํารอนทั้งที่หุมฉนวน
และไมไดหุมฉนวน 5,754 กิโลวัตตตอช่ัวโมง  ประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอน 73.24 
เปอรเซ็นต  แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบผลิตน้ํารอน คือ  การปรับอัตราสวนอากาศทีใ่ช
ในการเผาไหมที่เหมาะสม  การหุมฉนวนทอสงไอน้ําและทอสงน้ํารอนในสวนที่ยงัไมไดหุม  การ
ดึงความรอนจากไอเสียมาใชอุนน้ํากอนเขาเครื่องผลิตความรอน  เมื่อทําการปรับปรุงทั้งสาม
แนวทางจะทําใหประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้นเปน 83.02 เปอรเซ็นต  มีผลใหประหยัดเชื้อเพลิง 
20,503 ลิตรตอป  คิดเปนมลูคา 179,606 บาทตอป  โดยทําการลงทุน 114,770 บาท  ระยะเวลาการ
คืนทุน 1.21 ป  
 
  สุวัจน จินตรกัษ และชาคริสต  ไชยวงษ (2537: 75-76)ไดศึกษาการวิเคราะหการใชพลังงาน
ความรอนในหมอไอน้ําของโรงพยาบาลเชียงใหมราม เพื่อหาประสิทธิภาพของหมอไอน้าํและ
แนวทางประหยัดพลังงานที่ใชในระบบไอน้ําซ่ึงใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง พบวา  ปะสิทธิภาพของ
หมอไอน้ํามีคาเฉลี่ย 73.89 เปอรเซ็นต  และใชปริมาณอากาศสวนเกิน 100.32 เปอรเซ็นต  การ
สูญเสียความรอนสวนใหญเกิดจากการพาและการแผรังสี  รองลงมาคือการสูญเสียความรอน
ออกไปกับแกสเสียทิ้ง  แนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปไดในการลดการสูญเสียของพลังงาน  คือ  
การลดปริมาณอากาศสวนเกิน  และโดยอาจทําการลดแรงดันของน้ํามันเชื้อเพลิง  ทําความสะอาด
พื้นผิวถายเทความรอน  หุมฉนวนจุดทีจ่ําเปน  และนําความรอนทิ้งไปอุนน้ําปอนหรือน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่จะใชในระบบหมอไอน้ํา  
 
  กองฝกอบรมศูนยวิทยาการอนุรักษพลังงาน (2547: 4)ไดศกึษาการบริหารการใชหมอไอน้ํา
ในโรงพยาบาลวิภาวดี  พบวา โรงพยาบาลมีการผลิตไอน้ําเพื่อใชในการอบและซักผาโดย
ใชหมอไอน้ํา 3 ลูก สลับกันเดินเครื่อง  ซ่ึงทําใหอุณหภมูิของหมอไอน้ําเมื่อหยุดสลับกันต่ําลงมาก  
จึงไดแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการเดนิหมอไอน้ํามาเปนสลับกันเพียง 2 ลูก   สงผลใหอุณหภมูิ
ของน้ําในหมอไอน้ําขณะหยุดรอสลับการใชงานสูงขึ้นจากเดิม 44 ๐C (กรณีสลับงาน 3 ลูก) เปน 51 

๐C  ทําใหสามารถประหยัดพลังงานจากอณุหภูมิน้ําที่เพิม่ขึ้นไดประมาณ 8 %   เมือ่ศึกษาคาใชจาย
และผลการประหยัดพลังงานพบวา  เงินลงทุน 11,770 บาท  ประหยัดเชื้อเพลิงได 730 ลิตร/ป  คิด
เปนคาใชจายที่ประหยดัได 9,490 บาท/ป ระยะเวลาคืนทุน 1.24 ป   ลดคาใชจายในการซอม
บํารุงรักษาไดถึง 32,000 บาท/ป  และลดกาซรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงออกสูบรรยากาศจากการ
คิดอัตราการปลอยกาซ CO2 ประมาณ 1.81 ตันตอป  
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  แผนกเทคโนโลยีสะอาด  ฝายธุรกิจและสิ่งแวดลอม  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  (2543 : 14)

การศึกษาเทคโนโลยีสะอาดในบริษัท จริง จริง ฟูดสทัฟ จํากัด  ซ่ึงเปนโรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว

ขนาดเล็ก  เมื่อทําการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด  พบวา  มีพลังงานความรอนสูญเสียใน

ปริมาณมาก  ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดมีดังนี้ หุมฉนวนความรอนทอไอน้ําและอุปกรณท่ีใชไอน้ํา  

และนําคอนเดนเสทจากตูอบกลับมาใชใหม  ประโยชนทางเศรษฐศาสตร คือ  การหุมฉนวนความ

รอนทอไอน้ําและ อุปกรณท่ีใชไอน้ํา  ลงทุน 180,000 บาท  ประหยัดได 54,240 บาท/ป  ระยะเวลา

คืนทุน 3.3 ป  การนําคอนเดนเสทจากตูอบกลับมาใชใหม  ลงทุน  120,000 บาท  ประหยัดได 

76,980 บาท/ป  ระยะเวลาคืนทุน 1.6 ป  ประโยชนทางสิ่งแวดลอม  ลดการสูญเสียความรอน 

777,720 เมกะจูล/ป (ลดลง 84.2%)  และลดปริมาณการใชน้ํา 1,560 ลูกบาศกกเมตร/ป (ลดลง 

13.4%)  

 

  แผนกเทคโนโลยีสะอาด  ฝายธุรกิจและสิ่งแวดลอม  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  (2543 : 22)

การศึกษาเทคโนโลยีสะอาดในบริษัท ศิลปเสนีพาณิชย จํากัด  ซ่ึงทําการผลิตผาถัก  ยอมสีตกแตง

สําเร็จผาถัก  ผลการดําเนินการตามลําดับทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดซึ่งสงผลใหประหยัดเชื้อเพลิง

มีดังนี้ 1)  การเปลี่ยนทอเกาที่เสื่อมสภาพและหุมฉนวนทอไอน้ําใหมมีคาใชจายในการลงทุน 

500,000 บาท  ระยะเวลาคืนทุน 2.7 ป   2) การนําความรอนจากกระบวนการผลิตนํากลับมาใชใหม

โดยการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีคาใชจายในการลงทุน 808,000 บาท  ระยะเวลาคืนทุน 10 

เดือน  และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพหมอไอน้ํามีคาใชจายในการลงทุน 184,000 บาท  ระยะเวลาคืน

ทุน 10 เดือน  

 

    

 

 

 
 



บทที่  3 
วิธีการวิจัย 

 
  การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา
โรงพยาบาลนครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research)  เพื่อการ
ติดตามประเมินผลการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และวิเคราะหหาวิธีการที่
เหมาะสมในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดโดยพิจารณา
จากประสิทธิภาพ  ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  ผลดานสิ่งแวดลอม  และการบริหารจัดการ  
รวมถึงปญหาอุปสรรค  ตลอดจนการแกไข   โดยดําเนินการเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารที่
เกี่ยวของ  และเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ (In-depth Interview)  การสังเกต (Observation)  
และการประชุมระดมสมอง (Brain Stroming)  และการใชเครื่องมือตรวจวัด   
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด  กรณีศึกษา
โรงพยาบาลนครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  ไดนําแนวทางการจัดทํากรอบแนวคิดมาจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหมอไอน้ํา  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
โรงพยาบาล  หลักการตรวจประเมิน   และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงในการศึกษาการใชหมอไอน้ํา
และทอไอน้ํ าอยางมีประสิทธิภาพครั้งนี้จะพิจารณาในประเด็นดานประสิทธิภาพ   ดาน
เศรษฐศาสตร  ส่ิงแวดลอม  และดานการบริหารจัดการ   
  ขั้นตอนในการศึกษาเริ่มจากการประเมินสภาพของหมอไอน้ําปจจุบันที่ใชในโรงพยาบาล
โดยทําการประเมินดานเศรษฐศาสตร  ดานประสิทธิภาพ  ดานสิ่งแวดลอมและดานการบริหาร
จัดการ  จากนั้นใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อพิจารณาทางเลือกในการใชพลังงานจากหมอไอน้ําและทอ
ไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ  และทําการประเมินความเหมาะสมของทางเลือกในการใชพลังงานจาก
หมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานเศรษฐศาสตร  ดานประสิทธิภาพ  ดาน
ส่ิงแวดลอม  และดานการบริหารจัดการ  ผลที่ไดรับคือทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการพลังงาน
จากหมอไอน้ําและทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ      ซ่ึงสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
ไดดังภาพที่ 3.1 
 



51 

เทคโนโลยีสะอาด ประเมินสภาพของหมอไอน้ําที่

ใชในปจจุบัน  

วิธีการ/ทางเลือกในการใชพลังงานจากหมอไอน้ํา

และทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของทางเลือกใน

การใชพลังงานหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

- ดานประสิทธิภาพ  

- ดานเศรษฐศาสตร 

- ดานสิ่งแวดลอม 

- ดานการบริหารจัดการ 

ทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   3.2.1  ประชากร 

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ รวม  25 คน  ไดแก หัวหนาหนวยจายกลาง  จํานวน 1 คน  

เจาหนาที่ผูดูแลระบบไอน้ําจํานวน 1 คน  และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมจํานวน 23 คน  ดังแสดง

ในภาคผนวก 1  (เอกสารรายนามคณะกรรมการสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลนครพิงค ขอมูล ณ วันที่  

12 ธันวาคม 2550) 

 

   3.2.2  กลุมตัวอยาง 

  การศึกษาครั้งนี้ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงในกลุมผูท่ีมีความเกี่ยวของกับ

การใชไอน้ําในโรงพยาบาลดังแสดงในตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.1  ผูใหสัมภาษณจําแนกตามตําแหนงและการใหขอมูล 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง การใหขอมูล 
1 นายประกิต  ประคุณกร รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหาร 
นโยบาย 
และการบริหารจัดการ 

2 นายอํานวย  ชัยลิขิต ท่ีปรึกษาโรงพยาบาล 
ดานสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการ 

3 นางสาวจันทรพลอย อุตสาคต หัวหนาหนวยจายกลาง การใชไอน้ํา 
ในหนวยจายกลาง 

4 นางรัชนีย    วงคแสน พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ คุณภาพของการให บริการ 
5 นางวลัยลักษณ พิพัฒนรัตนถาวร พยาบาลอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและ 

ความปลอดภัยในการทํางาน 
6 นายกมล  ผัดวัง หัวหนางานซักฟอก การใชไอน้ําใน 

งานซักฟอก 
7 นายอรุณศักดิ์  มิคะกุล หัวหนางานซอมบํารุง ระบบไอน้ํา 

และการดูแลระบบไอน้ํา 
 
ตารางที่ 3.2  ผูที่รวมประชุมระดมสมองจําแนกตามตาํแหนงและการใหขอมูล 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง การขอมูล 

1 นายอํานวย  ชัยลิขิต ท่ีปรึกษาโรงพยาบาล 
ดานสิ่งแวดลอม 

นโยบายและแผนดาน
สิ่งแวดลอมของรพ. 

2 นางสาวจันทรพลอย  อุตสาคต หัวหนาหนวยจายกลาง การใชไอน้ํา 
ในหนวยจายกลาง 

3 นางรัชนีย    วงคแสน พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ คุณภาพของการให บริการ 
4 นางวลัยลักษณ พิพัฒนรัตนถาวร พยาบาลอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
5 นายกมล  ผัดวัง หัวหนางานซักฟอก การใชไอน้ําใน 

งานซักฟอก 
6 นายอรุณศักดิ์  มิคะกุล หัวหนางานซอมบํารุง การดูแลระบบไอน้ํา 
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3.3  เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย  

 3.3.1   คําถามการสัมภาษณ  
  ใชในการเก็บรวบรวมขอมลูที่เปนรายละเอียดดานการบริหารจัดการสาํหรับ

ผูบริหาร ผูดูแลระบบไอน้าํและผูที่เกีย่วของกับการใชไอน้ํา เชน นโยบายดานสิ่งแวดลอม  การ
สนับสนุนทั้งในดานงบประมาณ  ความรูและอุปกรณในการดําเนนิงาน  องคความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสะอาด  หมอไอน้ําและทอไอน้ํา    ตลอดจนทัศนคติเกีย่วกับใชพลังงานจากหมอไอน้ํา
และทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดของของผูบริหาร ผูดูแลระบบไอน้ําและผูที่
เกี่ยวของกับการใชไอน้ํา โดยแบงออกเปน  3  ชุด  คือ 

    3.3.1.1  คําถามการสัมภาษณสําหรับผูบริหาร 
    ใชสําหรับการสัมภาษณผูบริหารของโรงพยาบาล  ไดแก  รอง

ผูอํานวยการฝายบริหาร  และที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม 
    3.3.1.2  คําถามการสัมภาษณสําหรับผูดูแลระบบไอน้ํา 
    ใชสําหรับสัมภาษณหวัหนางานซอมบํารุง 
    3.3.1.3  คําถามการสัมภาษณสําหรับหัวหนาหนวยงานที่ใชระบบไอน้ํา

และผูเกี่ยวของ   
    ใชสําหรับสัมภาษณหัวหนาหนวยจายกลาง   หัวหนางานซักฟอก  

พยาบาลอาชีวอนามัย  และพยาบาลผูควบคุมการติดเชื้อ 
 

 3.3.2    อุปกรณที่ใชในการศึกษา 
  3.3.2.1  อุปกรณอัดเสียงระบบดิจิตอล 
  3.3.2.2  อุปกรณถายภาพระบบดิจิตอล 
  3.3.2.3  เครื่องมือตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหม (Flue gas) 
  3.3.2.4  pH meter 
  3.3.2.5  Surface thermometer 
  3.3.2.6  Immersion probe thermometer 
  3.3.2.7  บีกเกอร (Beaker) 
  3.3.2.8  นาฬิกาจับเวลา 
 
 



54 

3.4  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4.1  คําถามสัมภาษณและแบบฟอรมการตรวจประเมนิเทคโนโลยีสะอาด  
  เมื่อไดคําถามการสัมภาษณและแบบฟอรมการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด แลวนําไป
ทําการตรวจสอบคุณภาพ  โดยการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)    
   ความตรง (Validity)  หมายถึง ความแมนยําของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ตองการจะวดัหรือ
ส่ิงที่เครื่องมือควรจะวัดและคะแนนที่ไดจากเครื่องมือที่มีความตรงสูงสามารถบอกถึงสภาพที่
แทจริง และพยากรณไดอยางถูกตองแมนยาํ 
   ในการศึกษาผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ซ่ึงเปนความตรงที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะหตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องมือวาเนื้อหาของขอคําถาม วัดไดตรงตามเนื้อหาของตัว
แปรที่ตองการวัดหรือไม โดยใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆตรวจสอบ ในการตรวจสอบจะตองใช
นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ ควบคูกบัขอคําถามและแบบฟอรมการตรวจประเมนิ
เทคโนโลยีสะอาด วาเครือ่งมือนั้นมีความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมเนื้อเร่ืองทั้งหมดหรือไม 
ผูเชี่ยวชาญที่ใชที่ทําการตรวจสอบในครั้งนี้มีจํานวน 4  ทาน  จากกองวิศวกรรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข  ดังแสดงในภาคผนวก ง 
  จากนั้นใหผูเชีย่วชาญลงคะแนน  ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงคํานวณจาก ความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอความที่สรางขึ้น 
ดัชนีที่ใชแสดงความสอดคลองเรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเชีย่วชาญจะตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ  คอื
(สุวิมล ติรกานันท, 2548: 147-149)   
      1   =   สอดคลอง   
      0   =   ไมแนใจ 
      -1  =  ไมสอดคลอง 
    สูตรที่ใชในการคํานวณ IOC = ΣR/n  
    R=ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชีย่วชาญในแตละระดับความสอดคลอง 
    n=จํานวนผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
 คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีควรมีคา IOC ใกล 1 สวนขอท่ีมีคา IOC ต่ํากวา  0.5 ควร
มีการปรับปรุงแกไข  
 
 3.4.2  อุปกรณตรวจวดัประสทิธิภาพการเผาไหม 
 ไดรับการสอบเทียบเครื่องมือคร้ังสุดทายเมื่อ กุมภาพนัธ 2550  โดย บริษัทจี เอ็ม ซี  
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  3.4.3  การตรวจคุณภาพน้ํา 
  สงตรวจคุณภาพน้ํา 2 คร้ังโดยครั้งที่ 1 สงตรวจหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร  สงตรวจครั้งที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจและไดรับการรับรองผลจากสถาน
บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม(สวท-มช)  ซ่ึงเปนหนวยงานที่ใหบริการ
แก องคกรของรัฐและเอกชนในดานการตรวจสอบ วิเคราะห  ในดานเคมี และดานจลุชีววิทยา 
  
3.5  วิธกีารศกึษา 
 การวิจยัคร้ังนีท้ําการศึกษาในโรงพยาบาลนครพิงค ซ่ึงเปนโรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด 300 
เตียง  สังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงมีความพรอม  ความสนใจและความตระหนัก
ในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอม และไดมีการดําเนนิการดานสิ่งแวดลอมโดยใชมาตรฐานสุขาภบิาล
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  และมาตรฐาน Hospital Accredit (HA)  ซ่ึงเปนการพัฒนาที่คอย
เปนคอยไปในการดําเนนิการ เพื่อหามาตรการที่จะชวยในการลดและปองกันการเกิดมลพิษที่จะเปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม      และวางแผนจะใชเทคโนโลยสีะอาดในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยของโรงพยาบาลนครพิงคดวยเทคโนโลยีสะอาด ดานการใชพลังงานไอน้ําอยาง
มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของพลังงาน   โดยมขีั้นตอนในการศึกษาดังนี ้
  3.5.1  การเกบ็ขอมูลทุติยภมูิ  จากการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานการใชหมอไอน้ําและ
ทอน้ําของโรงพยาบาลนครพิงคทั้งทางดานประสิทธิภาพ  เศรษฐศาสตร   ส่ิงแวดลอม  และการ
บริหารจัดการ  จากเอกสาร หนังสือ  รายงาน  ตลอดจนงานวิจยัที่เกี่ยวของ  และขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตและแหลงอ่ืนๆ 
 3.5.2  การเก็บขอมูลปฐมภูมิ  ประกอบไปดวย 
   3.5.2.1  การสัมภาษณผูบริหาร  หัวหนางานที่เกีย่วของ  ผูดูแลระบบไอน้ํา  เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งทางดานประสิทธิภาพ  เศรษฐศาสตร   ส่ิงแวดลอม  และการบริหารจัดการ   
  3.5.2.2  การประเมินเบื้องตน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ   ประชุม
ระดมสมองผูบริหาร หัวหนางานที่เกี่ยวของ และผูดูแลระบบไอน้ํา   เพื่อคนหาประเด็นปญหาหลัก
เพื่อเลือกทําการประเมิน 
   3.5.2.3  การประเมินละเอยีด     วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  ประชุมระดมสมอง
ผูบริหาร หัวหนางานที่เกีย่วของ และผูดูแลระบบไอน้ํา  และนําเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด 
 3.5.3  การศึกษาความเปนไปไดและจัดลําดับทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด  
 3.5.4  สรุปผลการศึกษา  ปญหาการดําเนินงาน  วิธีการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล  
 ในการศึกษาและวิจัย  ไดมีการวิเคราะหหาความสัมพันธของคาพารามิเตอรตางๆที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 3.6.1  การประเมินเบื้องตนเทคโนโลยีสะอาด 
    3.6.2.1  คํานวณหาคาเฉลี่ย  จากสมการ   
    คาเฉลี่ย   = ผลบวกของจํานวนทั้งหมด / จํานวนทั้งหมด 
    3.6.2.2  หา Benchmark ของทรัพยากร  โดย Benchmark คือ ขอมูลการใช
ทรัพยากรที่เหมาะสมของโรงพยาบาลลักษณะเดียวกันและขนาดใกลเคียงกัน  แตในกรณีที่ไมมี
ขอมูล Benchmark ใหใชคาที่นอยที่สุดแทน   
    3.6.2.3  การประเมินผลกระทบเชิงเทคนิค และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร           
      1)  คํานวณหาความสามารถในการปรับปรงุ หนวยเปน % จากสมการ 
 
       ความสามารถในการปรับปรงุ (%)  =  [ Av – Best / Best] * 100 
 
 โดย    Av = คาเฉลี่ย 
    Best = คาที่ใชนอยทีสุ่ดหรือดีที่สุด 
เกณฑการใหคะแนน  
   กรณีที่ 1  ความสามารถในการปรับปรุงเทากับ          0  ใหคะแนนเปน 0 
   กรณีที ่2  ความสามารถในการปรับปรุงไมเกิน        30   ใหคะแนนเปน 1  
   กรณีที่ 3  ความสามารถในการปรับปรุงระหวาง    31 - 60  ใหคะแนนเปน 2  
   กรณีที่ 4  ความสามารถในการปรับปรุงมากกวา       61  ใหคะแนนเปน 3 
 
      2)  คํานวณหาจํานวนเงินที่ประหยดัไดจากสมการ   
 
      จํานวนเงินที่ประหยดัได (บาท)  = (Av – Best) * X * Y 
 
โดย    Av = คาเฉลี่ย 
    Best = คาที่ใชจายนอยที่สุดหรือดีทีสุ่ด 
    X = คาเฉลี่ยของจํานวนผูปวยนอก 
    Y = คาเฉลี่ยการใชทรัพยากร 
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เกณฑการใหคะแนน  
 กรณีที่ 1  จํานวนเงนิที่ประหยัดไดนอยกวา 1 หมื่นบาท  ใหคะแนนเปน 1 
 กรณีที่ 2  จํานวนเงนิที่ประหยัดไดตั้งแต 1 หมื่น – 1 แสนบาท ใหคะแนนเปน 2 
 กรณีที่ 3  จํานวนเงนิที่ประหยัดไดมากกวา 1 แสนบาท  ใหคะแนนเปน 3 
      3)  การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม  มวีธีิการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดังนี้ 
    ใหนําคา   X ∗ Av ∗ 12  จากนั้นเปลี่ยนเปนคาเทียบกับเกณฑ QED โดย
ใชตารางที่อยูดานลางในภาคผนวก ข ชวยในการคํานวณ  จากนั้นประเมินคา Q คา E และ D โดยใช
แบบฟอรม ในภาคผนวก ข  แลวนําคา Q ∗ E ∗ D ไปใสในชองผลรวม   
 
เกณฑการใหคะแนน  
  กรณีที่ 1  ผลรวม Q ∗ E ∗ D มีคา 0 – 9  ใหคะแนนเปน 1 
  กรณีที ่2  ผลรวม Q ∗ E ∗ D มีคา 10 – 18  ใหคะแนนเปน 2 
  กรณีที ่3  ผลรวม Q ∗ E ∗ D มีคา 19 - 27  ใหคะแนนเปน 3 
 
  3.6.2  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 
     3.6.2.1  คํานวณมูลคาปจจุบนัสุทธิ  (Net Present Value; NPV)  จากสมการ 2.1 
    3.6.2.2  คํานวณอัตราผลตอบแทนสุทธิ (Internal Rate of Return; IRR) จากสมการ 2.2 
     3.6.2.3  คํานวณระยะเวลาคืนทุน  (Pay Back Period)  จากสมการ 2.3   
 
   3.6.3  การวิเคราะหการประหยัดพลังงาน 
    3.6.3.1  การคํานวณประสิทธิภาพหมอไอน้ํา (Boiler Efficiency)  จากสมการ  2.4 
    3.6.3.2  คํานวณเชื้อเพลิงที่ประหยดัได(%)   จากสมการ 2.5 
    3.6.3.3  คํานวณความรอนสูญเสียจากการโบลวดาวน  จากสมการ 2.6 
     3.6.3.4  คํานวณการประหยดัเชื้อเพลิงของการควบคุมการโบลวดาวน  จากสมการ 2.7 
    3.6.3.5  คํานวณปริมาณการโบลวดาวน  จากสมการ 2.8 
    3.6.3.6  คํานวณอัตราการสูญเสียไอน้ําจากรอยรั่ว  จากสมการ 2.9 
    3.6.3.7  คํานวณหาเชื้อเพลิงที่สูญเสียจากรอยรั่ว  จากสมการ 2.10 
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 3.6.4  การวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 
   เปนการประเมินผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมโดยการประเมิน
อยางงาย  เชน  ปริมาณของเสีย  ความเปนพิษ  และการใชเชื้อเพลิงที่ลดลง เปนตน 
 
 3.6.5  การวิเคราะหดานการบริหารจัดการ 
    3.6.5.1  การวิเคราะหนโยบาย  ใชการวิเคราะหเชิงคณุภาพจากผลการสัมภาษณ 
   3.6.5.2  การวิเคราะหความรูและความเขาใจ  ใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ระดับคะแนน  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
       ใช              1              0 
        ไมใช               0              1 
 
   จากนั้นรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ของกลุมตัวอยาง  โดยใชเกณฑอางอิงทั้งกรณีการแปลความขอมูลตามรายขอและในภาพรวม  
โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของชั้น  ดังนี้ 
 
        คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่ําสุด 
           จํานวนชั้น 
 

= 10 – 0 
 3 

 
      คาเฉลี่ยระหวาง 0.00   –   3.33  หมายถึง  ความรูความเขาใจนอย 

    คาเฉลี่ยระหวาง 3.34   –   6.67  หมายถึง  ความรูความเขาใจปานกลาง 
      คาเฉลี่ยระหวาง 6.68   –  10.00  หมายถึง  ความรูความเขาใจมาก 
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     3.6.5.3  การยอมรับของบุคลากร  แนวคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ  เปนแบบ Likert 
Rating scale โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
        ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง            5   1 
  เห็นดวย            4       2 
  ไมแนใจ         3      3 
 ไมเห็นดวย          2      4 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง         1     5 
  
     จากนั้นรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ของกลุมตัวอยาง  โดยใชเกณฑอางอิงทั้งกรณีการแปลความขอมูลตามรายขอและในภาพรวม  
โดยใชวิธีการคํานวณความกวางของชั้น  ดังนี้ 
 
       คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่ําสุด 
         จํานวนชั้น 
    = 50 – 10
          5 
       คาเฉลี่ยระหวาง 10.00 - 18.00  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
      คาเฉลี่ยระหวาง 18.01 - 26.00  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
      คาเฉลี่ยระหวาง 26.01 - 34.00  หมายถึง  ไมแนใจ  
      คาเฉลี่ยระหวาง 34.01 - 42.00  หมายถึง   เห็นดวย 
     คาเฉลี่ยระหวาง 42.01 - 50.00  หมายถึง   เห็นดวยอยางยิง่ 
  
  3.6.6  การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได 

การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดทั้งในดานประสิทธิภาพ  ดานเศรษฐศาสตร  
ดานสิ่งแวดลอมและดานการบริหารจัดการ  โดยการกําหนดน้ําหนักการประเมินในแตละดาน 
ดังแสดงในตารางที่ 3.3   
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ตารางที่ 3.3  การกําหนดน้ําหนักการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน
เทียบกับความสําเร็จ

ของตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

 
1 2 3 

คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ท่ีได
ถวง

น้ําหนัก 
1. ดานประสทิธิภาพ 30       
2. ดานเศรษฐศาสตร  30       
3. ดานสิ่งแวดลอม 20       
4. ดานการบรหิารจัดการ 20       
รวม 100       

 
 ในการใหคะแนนถวงน้ําหนักไดใชการระดมสมองทีมงานเทคโนโลยีสะอาดของ

โรงพยาบาล โดยใหคะแนน 30 ในดานประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร เพราะประสิทธิภาพเปน
ประเด็นหลักที่ตองการปรับปรุง  และถาประสิทธิภาพดีทั้งดานเศรษฐศาสตร ส่ิงแวดลอม ก็จะดี
ตามดวย  ในสวนของเศรษฐศาสตรจะเปนตัวช้ีวัดที่ทําใหผูบริหารใหความสําคัญ   ดานสิ่งแวดลอม  
ใหคะแนน 20 เพราะทุกกิจกรรมของโรงพยาบาลตองคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลว  
ดานบริหารจัดการ 20 คะแนน เพราะโรงพยาบาลมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยูแลว  จึงไม
ยากในการบริหารจัดการ 

โดยกําหนดใหแตละตัวช้ีวัดมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเกณฑการใหคะแนนในแตละ
ตัวช้ีวัดจะกําหนดอยางชัดเจน ขึ้นอยูกับขอบงชี้ของแตละตัวช้ีวัด ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอตอไป 

 
เกณฑการใหคะแนน 
1  คะแนน  หมายถึง ระดับความเหมาะสมและเปนไปไดนอย 
2  คะแนน  หมายถึง ระดับความเหมาะสมและเปนไปไดปานกลาง 
3  คะแนน  หมายถึง ระดับความเหมาะสมและเปนไปไดมาก 
 

     3.6.6.1  การศึกษาความเหมาะสมดานประสิทธิภาพ 
  การศึกษาความเหมาะสมดานประสิทธิภาพของทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีสะอาดในครั้งนี้ จะเนนในเรื่องประสิทธิภาพการทํางานของหมอไอน้ํา  โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  การควบคุมการโบลวดาวน  การซอมรอยร่ัวของไอน้ํา   และ
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ความรูความสามารถของเจาหนาที่ผูดูแลระบบไอน้ํา  รายละเอียดการวิเคราะหและเกณฑการให

น้ําหนักแตละประเด็นดังแสดงในตารางที่ 3.4  และตารางที่  3.5 

      3.6.6.2  การประเมินความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร 

    การศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรของทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีสะอาดในครั้งนี้ จะเนนในเรื่องมูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net Present Value; NPV)  อัตรา

ผลตอบแทนสุทธิ (Internal Rate of Return; IRR)  และระยะเวลาคืนทุน  (Pay Back Period)  

รายละเอียดการวิเคราะหและเกณฑการใหน้ําหนักแตละประเด็นดังแสดงในตารางที่ 3.4  และตาราง

ท่ี  3.5 

     3.6.6.3  การประเมินความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม 

     การศึกษาความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอมของทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีสะอาดในครั้งนี้ จะเนนในเรื่อง   เปนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 

ในดานคุณภาพอากาศ  คุณภาพน้ํา  และการใชเชื้อเพลิง รายละเอียดการวิเคราะหและเกณฑการให

น้ําหนักแตละประเด็นดังแสดงในตารางที่ 3.6  และตารางที่  3.7 

   3.6.6.4  การศึกษาความเหมาะสมดานการบริหารจัดการ 

    เปนการศึกษาความเหมาะสมและความพรอมดานการบริหารจัดการ   ในเรื่องของ

นโยบายของโรงพยาบาล  การสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาด  กลวิธีการ

ส่ือสาร  วิธีการดําเนินการ  การยอมรับและความรูความเขาใจของบุคลากรในโรงพยาบาลที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโครงการ  โดยทําการศึกษาจากผูบริหาร  หัวหนางานที่อยูใน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม  และผูเกี่ยวของ  รายละเอียดการวิเคราะหและเกณฑการใหน้ําหนักแต

ละประเด็นดังแสดงในตารางที่ 3.8  และตารางที่  3.9 
      



ตารางที่ 3.4  รายละเอียดการวิเครา
 

ประเด็น ตัวชี้ว
1.  ประสิทธิภาพ 
การเผาไหม 

ประสิทธิภาพ
ไมต่ํากวา 82

2. การควบคุม 
การโบลดาวน 

TDS ของน้ํา
ไดมาตรฐาน

 ความรอนสูญ

3. การซอมรอยร่ัว 
ของหมอไอน้าํ 

ปริมาณไอน

4 ความรู  
ความสามารถ 
ของผูควบคุม 
ระบบ 

เจาหนาที่มีค
ความสามาร
บํารุงรักษาห
ะหและเกณฑการใหน้าํหนักทางดานประสิทธิภาพ 

ัดสาํคัญ แหลงขอมูล เกณฑตัดสิน/เกณฑการพิจารณา 
การเผาไหม

%  
การตรวจวัด
ประสิทธิภาพ 
การเผาไหม 

1  คะแนน  คือ  เมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมต่ํากวา 70 % 
2 คะแนน  คือ  เมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม เทากับ 70-81%  
3 คะแนน  คือ  เมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพมากกวา 82% ขึ้นไป 

ในหมอไอน้ํา
 

การตรวจวัด 

 

 

1  คะแนน  คือ  TDS มากกวา 3500 ppm  (+ - 10%) 
2 คะแนน  คือ  TDS นอยกวาหรือเทากับ 3500  ppm (+ - 10%) 

เสียลดลง การคํานวณ 3 คะแนน  คือ  ความรอนสูญเสียลดลง 
2 คะแนน  คือ  ความรอนสูญเสียเทาเดิม 
1  คะแนน  คือ  ความรอนสูญเสียเพิ่มขึ้น 

้ําสูญเสียลดลง การคํานวณ  3 คะแนน  คือ  ปริมาณไอน้าํสูญเสียลดลง 
2 คะแนน  คือ  ปริมาณไอน้ําสูญเสียเทาเดิม 
1  คะแนน  คือ  ปริมาณไอน้าํสูญเสียเพิ่มขึ้น 

วามรู
ถในการใชและ
มอไอน้ํา 

การ 
สอบถาม 

3 คะแนน คือ  สามารถบํารุงรักษาหมอไอน้ําและแกไขปญหาเบื้องตนดวยตนเอง  
2 คะแนน คือ  บํารุงรักษาหมอไอน้ําและแกไขปญหาเบื้องตนโดยอาศยัคูมือและ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ   
1 คะแนน คือ  ไมสามารถบํารุงรักษาและแกไขปญหาเบือ้งตนไดและไมเคยรับการอบรม  
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ตารางที่ 3.5  การใหน้ําหนักแตละปร
ประเด็น 

1.  ประสิทธิภาพการเผาไหม 
2.  การควบคมุการโบลวดาวน 

 

 
3.  การซอมรอยร่ัวของหมอไอน้ํา 
4.  ความรูความสามารถของเจาหนา
     ระบบ 
ะเด็นดานวิศวกร/ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดสาํคัญ น้ําหนัก (%) เหตุผลในการใหน้ําหนัก 

ประสิทธิภาพการเผาไหมไมต่ํากวา 82% 7.5 
 

 
 

   

TDS น้ําในหมอน้ําไดมาตรฐาน 7.5 
 

 

เพื่อใหมกีารใชหมอไอน้ําและทอไอน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
เชื้อเพลิง ความรอนสูญเสียลดลง

การสูญเสียไอน้ําลดลง 7.5
ที่ผูควบคุม  เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใชและ

บํารุงรักษาหมอไอน้ํา 
7.5 
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ตารางที่ 3.6  รายละเอียดการวิเคราะหและเ
หัวขอศึกษา แน

1.  ประสิทธิภาพการเผาไหม  
1.ระยะเวลาคนืทุน 
(Payback Period)  

ระยะเวล
เงินลงทุน

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value : NPV) 

ผลประโ
แทนตลอ

3. อัตราผลตอบ แทน ของ
โครงการ (Internal Rate of 
Return: IRR ) 

อัตราควา
ลงทุนที่จ
กับเงินลง
 2.  การควบคมุการโบลวดาวน 

1.ระยะเวลาคนืทุน 
(Discounted Payback Period)  

ระยะเวล
จายคืนเง
โครงการ

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value : NPV) 

ผลประโ
แทนตลอ
กณฑการใหน้าํหนักทางดานเศรษฐศาสตร 
วทางการศกึษา ตัวชี้วัดสาํคัญ แหลงขอมูล เกณฑตัดสิน/เกณฑการพิจารณา 

   
าที่ใชในการจายคืน
เริ่มตนของโครงการ 

จํานวนป 
ที่จะคืนทนุ 

จากการคํานวณ 

 

 

  
 

 

3 คะแนน คือ หากระยะเวลาในการคืนทนุ < 3 ป 
2 คะแนน  คือหากระยะเวลาในการคืนทนุ = 2 ป 
1 คะแนน  คือหากระยะเวลาในการคืนทนุ > 1 ป 

ยชนสุทธิที่ไดรับตอบ
ดระยะโครงการ 

ผลตอบแทน 
ในรูปตัวเงิน 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ หาก NPV  มากกวา 0 
2 คะแนน คือ หาก NPV   = 0  
1 คะแนน คือ หาก NPV นอยกวา 0 

ม สามารถ ของเงิน
ะกอให เกดิราย ไดคุม
ทุน 

ผลตอบแทน 
ในรูปรอยละ 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ มากกวา 15 
2 คะแนน คือ อยูในชวง 11-15 
1 คะแนน คือ นอยกวา 11 
 

าที่โครงการใชในการ
นิลงทุนเริ่มตนของ
 

จํานวนป 
ที่จะคืนทนุ 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ หากระยะเวลาในการคืนทนุ < 3 ป 
2 คะแนน  คือหากระยะเวลาในการคืนทนุ = 2 ป 
1 คะแนน  คือหากระยะเวลาในการคืนทนุ > 1 ป 

ยชนสุทธิที่ไดรับตอบ
ดระยะโครงการ 

ผลตอบแทน 
ในรูปตัวเงิน 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ หาก NPV  มากกวา 0 
2 คะแนน คือ หาก NPV   = 0  
1 คะแนน คือ หาก NPV นอยกวา 0  
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ตารางที่ 3.6  รายละเอียดการวิเคราะห
หัวขอศึกษา 

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value : NPV) 

ผลป
แทน

3. อัตราผลตอบ แทน ของ
โครงการ (Internal Rate of 
Return: IRR ) 

อัตร
ลงท
กับเ

3.  การซอมรอยร่ัวของหมอไอน้ํา 
1.ระยะเวลาคนืทุน 
(Discounted Payback Period)  

ระย
จาย
โคร

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value : NPV) 

ผลป
แทน

3. อัตราผลตอบ แทน ของ
โครงการ (Internal Rate of 
Return: IRR ) 

อัตร
ลงท
กับเ

 

และเกณฑการใหน้าํหนักทางดานเศรษฐศาสตร(ตอ) 
แนวทางการศกึษา ตัวชี้วัดสาํคัญ แหลงขอมูล เกณฑตัดสิน/เกณฑการพิจารณา 

ระโยชนสุทธิที่ไดรับตอบ
ตลอดระยะโครงการ 

ผลตอบแทน 
ในรูปตัวเงิน 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ หาก NPV  มากกวา 0 
2 คะแนน คือ หาก NPV   = 0  
1 คะแนน คือ หาก NPV นอยกวา 0  

าความ สามารถ ของเงิน
ุนที่จะกอให เกดิราย ไดคุม
งินลงทุน 

ผลตอบแทน 
ในรูปรอยละ 

จากการคํานวณ 

  
 

 

 

3 คะแนน คือ มากกวา 15 
2 คะแนน คือ อยูในชวง 11-15 
1 คะแนน คือ นอยกวา 11 
 

ะเวลาที่โครงการใชในการ
คืนเงนิลงทุนเริ่มตนของ
งการ 

จํานวนป 
ที่จะคืนทนุ 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ หากระยะเวลาในการคืนทนุ < 3 ป 
2 คะแนน  คือหากระยะเวลาในการคืนทนุ = 2 ป 
1 คะแนน  คือหากระยะเวลาในการคืนทนุ > 1 ป 

ระโยชนสุทธิที่ไดรับตอบ
ตลอดระยะโครงการ 

ผลตอบแทน 
ในรูปตัวเงิน 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ หาก NPV  มากกวา 0 
2 คะแนน คือ หาก NPV   = 0  
1 คะแนน คือ หาก NPV นอยกวา 0 

าความ สามารถ ของเงิน
ุนที่จะกอให เกดิราย ไดคุม
งินลงทุน 

ผลตอบแทน 
ในรูปรอยละ 

จากการคํานวณ 3 คะแนน คือ มากกวา 15 
2 คะแนน คือ อยูในชวง 11-15 
1 คะแนน คือ นอยกวา 11 
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ตารางที่ 3.7  การใหน้ําหนักแตล

ประเด็นที่ศึกษา ตัวช

1.  ประสิทธิภาพการเผาไหม     

1.Discounted 

Payback Period 

Paybac

Period 

2. Net Present Value NPV 

3. Internal Rate of 

Return 

IRR 

 

2.  การควบคุมการโบลวดาวน 

1.Discounted 

Payback Period 

Paybac

Period 

2. Net Present Value NPV 

3. Internal Rate of 

Return 

IRR

 
 

ะประเด็นดานเศรษฐศาสตร 

ี้วัด 
น้ําหนัก 

(%) 
เหตุผลการใหน้ําหนัก 

                   

k 3.33 ระยะเวลาในการคืนทุนที่อยูในระยะที่เหมาะสมแสดงใหเห็นถึงความคุมคาในการลงทุน 

3.33 ทราบผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลประหยัดที่จะไดรับแตละปตลอดอายุของโครงการกับมูลคา

ปจจุบันของเงินทุนและคาใชจายในแตละป แสดงถึงความคุมคาตอการลงทุน 

3.33 ทําใหทราบถึงผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน 

k 3.33 ระยะเวลาในการคืนทุนที่อยูในระยะที่เหมาะสมแสดงใหเห็นถึงความคุมคาในการลงทุน 

3.33 ทราบผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลประหยัดที่จะไดรับแตละปตลอดอายุของโครงการกับมูลคา

ปจจุบันของเงินทุนและคาใชจายในแตละป แสดงถึงความคุมคาตอการลงทุน 

3.33 ทําใหทราบถึงผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน 
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ตารางที่ 3.7  การใหน้ําหนักแตละปร
ประเด็นท่ีศึกษา ตัวชี้วัด 

3.  การซอมรอยร่ัวของหมอไอน้ํา 
1.Discounted 
Payback Period 

Payback 
Period 

2. Net Present Value NPV 

3. Internal Rate of 
Return 

IRR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะเด็นดานเศรษฐศาสตร(ตอ) 
น้ําหนัก 

(%) 
เหตุผลการใหน้ําหนัก 

3.33 ระยะเวลาในการคืนทุนที่อยูในระยะที่เหมาะสมแสดงใหเห็นถึงความคุมคาในการลงทุน 

3.33 ทราบผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลประหยดัที่จะไดรับแตละปตลอดอายุของโครงการกับมูลคา
ปจจุบันของเงนิทุนและคาใชจายในแตละป แสดงถึงความคุมคาตอการลงทุน 

3.33 ทําใหทราบถึงผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน 67 



ตารางที่ 3.8  รายละเอียดการวิเคราะหและ
หัวขอศึกษา แนวทางการศกึษ

1. คุณภาพอากาศ ศึกษาประสิทธิภาพ
การเผาไหม  

2. คุณภาพน้ํา  ศึกษาอุณหภมูจิาก
น้ําทิ้งของหมอไอน

3. การใชเชื้อเพลิง ศึกษาอัตราการใช
เชื้อเพลิงกอนและ
หลังดําเนินการตาม
โครงการ 

  
เกณฑการใหน้าํหนักทางดานสิ่งแวดลอม 
า ตัวชี้วัดสาํคัญ แหลงขอมูล เกณฑตัดสิน/เกณฑการพิจารณา 

ประสิทธิภาพ
การเผาไหมดขีึ้น 

การตรวจวัด
และสังเกต 

1  คะแนน  คือ  ปริมาณอากาศไมเพียงพอ  เปลวไฟมีสีแดงคล้ํา มีเขมาควัน
จากปลองไอเสียดํา 
2 คะแนน  คือ  ปริมาณอากาศมากเกินไป  เปลวไฟยาวเคลื่อนไหวรุนแรง 
สีขาวสวางจา  ควันจากปลองไอเสียสีขาวหรือไมมีสี 
3 คะแนน  คือ  ปริมาณอากาศพอดี  เปลวไฟรูปรางสั้นคงที่ สีแสด ควันจาก
ปลองไอเสียสีเทาออนหรือไมมีสี 

้ํา 
 อุณหภูมิน้ําจาก
ทอน้ําทิ้งจาก
หมอไอน้ําไม
เกินมาตรฐาน 
 

 เอกสารกรม
ควบคุมมลพิษ
2550/การ
ตรวจวดั 

3มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539 กําหนดใหไมเกนิ 40 ˚C   
3  คะแนน คือ อุณหภูมิของน้าํจากทอน้ําทิ้งของโรงงานมีคานอยกวา 35 ˚C   
2 คะแนน คือ อุณหภูมิของน้าํจากทอน้ําทิ้งของโรงงานมีคาระหวาง 35 - 40 
˚C   
1 คะแนน  คือ อุณหภูมิของน้าํจากทอน้ําทิ้งของโรงงานมีคามากกวา40 ˚C   

การใชเชื้อเพลิง
ลดลง 

จากเอกสาร
และคํานวณ 

3 คะแนน คือ อัตราการใชเชือ้เพลิงลดลง 
2 คะแนน คือ อัตราการใชเชือ้เพลิงไมเปลี่ยนแปลง 
1 คะแนน คือ อัตราการใชเชือ้เพลิงเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 3.9  การใหน้ําหนักแตละ

ประเด็นท่ีศึกษา 

1. คุณภาพอากาศ ประสิท
2. คุณภาพน้ํา อุณหภูม

หมอไอน
3. การใชเชื้อเพลิง การใชเช
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม  
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(%) 
เหตุผลการใหน้ําหนัก 

ธิภาพการเผาไหมดขีึ้น  6.66 การใชเชื้อเพลิงอยางคุมคา 
ิน้ําจากทอน้ําทิ้งจาก
้ําไมเกินมาตรฐาน 

6.66 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ื้อเพลิงลดลง 6.66 การใชเชื้อเพลิงที่ลดลงเปนการแสดงถึงความสามารถในการประหยัดพลังงาน 
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดการวิเคราะหดานบริหารจัดการ 
หัวขอศึกษา แนวทางการศกึษา 

1. นโยบาย ศึกษานโยบายดาน
ส่ิงแวดลอมขององคกร 

2. การสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานดวย
เทคโนโลยีสะอาด 

ศึกษาวิธี/แนวทางการ
สนับสนุนของผูบริหาร 

3.  การสื่อสาร ศึกษาวิธี/แนวทางการ
ส่ือสาร 

 
 

ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เกณฑพิจารณา 
มีนโยบายดาน
เทคโนโลยี
สะอาด 

การสัมภาษณ/
นโยบาย 

3 คะแนน คือ มีการประกาศนโยบายเทคโนโลยีสะอาด 
 2 คะแนน คือ กําลังอยูระหวางการจัดทํานโยบายเทคโนโลยี
สะอาด 
1 คะแนน คือ  ยังไมมีการจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสะอาด 

มีการสนับสนุน
ดานบุคลากร
วัสดุ/อุปกรณ/  
และงบประมาณ 

การสัมภาษณ/
เอกสาร 

3 คะแนน คือ มีการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ  และ
งบประมาณ 
2 คะแนน คือ มีการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ  
1 คะแนน คือ ไมมีมีการสนบัสนุนบุคลากร ทรัพยากร และ
งบประมาณ 
 

จํานวนครั้งการ
ส่ือสารและ
วิธีการสื่อสาร 

การสัมภาษณ/
เอกสาร 

3 คะแนน คือ มีการสื่อสารอยางนอยเดือนละครั้งผานที่
ประชุม  เอกสาร เสียงตามสาย  อินทราเนต็ของรพ. และการ
รณรงคประชาสัมพันธ  
2 คะแนน คือ มีส่ือสารปละ 2 คร้ังผานที่ประชุมและเอกสาร 
1 คะแนน คือ มีการสื่อสารคร้ังเดียวในที่ประชุม 
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดการวิเ

หัวขอศึกษา 

4.  วิธีการดําเนินงานดวย

เทคโนโลยีสะอาด 

ศึก

ดํา

5. การยอมรับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

หมอไอน้ําดวยเทคโนโลยี

สะอาด 

 

ศึก

ผูบ

 

6.ความรูเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

หมอไอน้ํา 

ศึก

ขอ

แล
คราะหดานบริหารจัดการ(ตอ) 

แนวทางการศึกษา ตัวชี้วัด 

ษาวิธี/แนวทางการ

เนินงาน 

มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการ / 

มีการประชุม

ระดมสมอง/

ติดตาม

ประเมินผล 

ษาทัศนคติของ

ริหารและผูเกี่ยวของ  

มีทัศนคติท่ีดีตอ

โครงการ 

ษาความรูความเขาใจ

งผูบริหาร ผูเกี่ยวของ 

ะผูดูแลระบบ 

ผูบริหารและ

ผูเกี่ยวของมี

ความรู 

 
 

แหลงขอมูล เกณฑพิจารณา 

การสัมภาษณ/

เอกสาร 

3 คะแนน คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ประชุมรวมสมอง 

และติดตามประเมินผล 

2 คะแนน คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และประชุมรวม

สมอง 

1 คะแนน คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

การสัมภาษณ 

 

3  คะแนน คือ มีทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานดวยเทคโนโลยี

สะอาด 

2 คะแนน คือ มีทัศนคติปานกลางตอการดําเนินงานดวย

เทคโนโลยีสะอาด 

1 คะแนน คือ มีทัศนคติท่ีไมดีตอการดําเนินงานดวย

เทคโนโลยีสะอาด 

การสัมภาษณ 3  คะแนน คือ ผูบริหารและผูเกี่ยวของมีความรูดีมาก 

2 คะแนน คือ ผูบริหารและผูเกี่ยวของมีความรูดีปานกลาง 

1 คะแนน คือ ผูบริหารและผูเกี่ยวของมีความรูนอย 
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ตารางที่ 3.11 การใหน้ําหนักแตละประเด็น

ประเด็นที่จะศึกษา 

1. การกําหนดนโยบาย มีนโ

2. การสนับสนุนทรัพยากรในการ

ดําเนินงานดวยเทคโนโลยีสะอาด

มีกา

3.  การสื่อสาร จําน

4.  วิธีการดําเนินงานดวย

เทคโนโลยีสะอาด 

มีกา

ประเ

5. การยอมรับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพหมอไอน้ําดวย

เทคโนโลยีสะอาด 

มีทัศ

6.ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 

ผูบร

 

 

3.7  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 

 ระยะเวลาในการศึกษา วิจัย ตั้งแต
 

ดานบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (%) เหตุผลในการใหน้ําหนัก 

ยบายดานเทคโนโลยีสะอาด 3.33 

รสนับสนุนดานบุคลากรวัสดุ/อุปกรณ/  และงบประมาณ 3.33 

วนครั้งการสื่อสารและวิธีการสื่อสาร 

   

3.33 

ในการดําเนินงานดวยเทคโนโลยี

สะอาดนั้นตองอาศัยนโยบายของ

องคกร  การยอมรับตลอดจน

ความรูของบุคลากร 

รจัดตั้งคณะกรรมการ / มีการประชุมระดมสมอง/ติดตาม

มินผล 

3.33 

นคติท่ีดีตอโครงการ 3.33

หิารและผูเกี่ยวของมีความรู 3.33 
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 มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

  ผลการศึกษาไดแบงออกเปน 8 สวน คือ  1)  การกําหนดนโยบาย  2)  การจัดตั้งคณะทํางาน  

3)  การเตรียมความพรอมของคนในองคกร  4)  การประเมินเบื้องตน  5)  การประเมินละเอียด  6)

ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด 7)  การศึกษาความเปนไปได  8)  ผลการดําเนินการ   ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

4.1  การกําหนดนโยบาย 

  จากการศึกษาพบวา  โรงพยาบาลนครพิงค  ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงพยาบาลตนแบบ

ดานการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยดวยเทคโนโลยีสะอาดของ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ    การกําหนดนโยบายของโรงพยาบาลไดมีการกําหนดนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมเปนลายลักษณอักษร  ในสวนของเทคโนโลยีสะอาดไดเพิ่มเติมในสวนของการบริหาร

จัดการเขาไปในนโยบายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  โดยมีคณะกรรมการ  พยาบาล  หัวหนาตึก  

นักวิชาการ  รวมกันกําหนดนโยบาย จากนั้นผูบริหารประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร  มอบ

ใหกับหัวหนางานและผูปฏิบัติ   สําเนานโยบายเทคโนโลยีสะอาดของโรงพยาบาลนครพิงค  ดัง

แสดงในภาพที่ 4.1   
 (สําเนา) 

ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค 

เรื่อง นโยบายการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีสะอาด 
           

             โรงพยาบาลนครพิงค ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขแกผูมารับบริการ ถือวาระบบการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย เปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงานของโรงพยาบาล จึงกําหนดนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้             

1. ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการของเทคโนโลยีสะอาด                 

2. โรงพยาบาลจะดําเนินการแกไขปญหาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมการทํางานที่

เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งปองกันปญหามลพิษและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน              

3. โรงพยาบาลจะใหการสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝกอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อสรางจิตสํานึกแก

บุคลากรดานพิทักษส่ิงแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีสะอาด  

            เพื่อใหมีการบรรลุตามนโยบายขางตน ผูบริหารตองสื่อสารใหบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคน  

ผูรับบริการ รวมทั้งสาธารณชน มีความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

              จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  
 

                                                                                                                              (นายชัชวาลย ศิรินิรันดร)                                                
                                                                                                                                                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 

ภาพที่ 4.1  สําเนานโยบายเทคโนโลยีสะอาดโรงพยาบาลนครพิงค 
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  โดยมีการกําหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว  ดังนี้ 

  เปาหมายระยะสั้น  สรางความตระหนักแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเห็นประโยชน ในการ

นําเทคโนโลยีสะอาด มาใชในการปฏิบัติงานประจํา   และใหความรวมมือในการดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุงระบบและวิธีการทํางาน 

  เปาหมายระยะยาว  สามารถลดคาใชจายของโรงพยาบาลในการดําเนินการทั้งคาการใช

พลังงานไฟฟา , เชื้อเพลิง , การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการใชน้ํา    ซ่ึงมีผลกระทบตอคาใชจาย

อ่ืน ๆ เชน   คาใชจายดานการบํารุงรักษาลดลง  และยังมีสวนลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมใหนอยลง      

นอกจากนี้ยังเปนการสรางสุขนิสัย  และการอนุรักษพลังงานใหแกผูปฏิบัติงานนําไปใชในสังคม 

อันเปนการชวยสังคมโดยรวม 

 

4.2  การจัดตั้งคณะทํางาน 

  จากการศึกษาพบวา  การจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสะอาดของโรงพยาบาลนครพิงค

ไดใชคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลที่มีอยูแลว  ซ่ึงประกอบ

ไปดวยผูบริหารและหัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน  ตลอดจนผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  จากนั้นแยกเปน

คณะกรรมการยอยเฉพาะเจาะจงเรื่อง เชน การจัดการขยะ การจัดการน้ํา การจัดการพลังงาน เปนตน   

  สําหรับกรรมการยอยที่ดูแลเรื่องการใชหมอไอน้ําประกอบไปดวย รองผูอํานวยการฝาย

บริหาร  ท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  หัวหนาหนวยจายกลาง  หัวหนางานซักฟอก  หัวหนางานซอม

บํารุง พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลควบคุมและปองกันการติดเชื้อ และเจาหนาที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ทีมที่ปรึกษา  ประกอบไปดวยวิทยากรจากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  กอง

วิศวกรรมการแพทย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

 

4.3  การเตรียมความพรอม  

  จากการศึกษาพบวา  โรงพยาบาลไดมีการดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรใน

โรงพยาบาลโดยการจัดอบรมสรางจิตสํานึกและใหความรูเรื่องเทคโนโลยีสะอาด  โดยมีการจัด

อบรมใหความรูกับเจาหนาที่  3 ครั้งโดยครั้งที่ 1 เมื่อ 1-2 พฤษภาคม  2550 ครั้งที่ 2 เมื่อ 1 สิงหาคม 

2550 ซ่ึง  ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2550  โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัทวงษพานิช 
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สนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งจากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ  ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   และมีการ

อบรมยอยเฉพาะเจาะจงเรื่องโดยวิทยากรจากบริษัทวงษพานิช 

    

4.4  การประเมินเบื้องตน 

 การตรวจประเมินเบื้องตนแบงออกเปน 2  สวน  คือ 1)   การเดินสํารวจ  2)  การเก็บ

รวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร   

4.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการเดินสํารวจ 

  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการเดินสํารวจ โดยการเดินสํารวจสภาพทั่วไปของโรงพยาบาล

เพื่อหาขอมูล และสภาพความเปนจริงของโรงพยาบาลรวมกับทีมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมของ

โรงพยาบาล  ซ่ึงในระหวางการเดินสํารวจนั้น  จะตองทําการสังเกตสิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึ้น  บริเวณที่

พบความผิดปกตินั้น  ในกรณีท่ีสามารถบอกแนวทางการแกไขไดใหบันทึกไว  แลวนํามาเสนอในที่

ประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลที่พบเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังแสดง

ในตารางที่ 4.1    
 

ตารางที่ 4.1  รายการเดินสํารวจ  

ขอสังเกต บริเวณที่พบ แนวทางแกไข 

1. ทอไอน้ํารั่ว โรงซักฟอก เปลี่ยนวาลวไอน้ํา, แกไขรอยรั่ว 

2. อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

    ท่ีเครื่องอบผาชํารุดบอย ๆ 

โรงซักฟอก ตรวจสอบความดันไอน้ํา 

ท่ีใชกับเครื่องอบผา 

3. สายยางมีน้ํารั่ว โรงซักฟอก เปลี่ยนหรืออุดรอยรั่ว 

4. ไสกรองปมลมอุดตัน โรงซักฟอก ทําความสะอาดไสกรอง 

5.  น้ําคอนเดนเสทถูกปลอยทิ้ง โรงซักฟอก นําน้ําคอนเดนเสทกลับมาใชใหม 

6. มีไอน้ํารั่วไหลออกจากทายเครื่อง 

     ลางภาชนะ 

แผนกลางภาชนะ ติดผาเทปลอน 

7.  มีการใชนํ้าลางหลอดฉีดยามาก หนวยจายกลาง นําน้ําสุดทายจากการลางหลอดฉีดยา

มาใชซํ้า 

8.  พบกอกน้ํารั่ว โรงซักฟอก 

หนวยจายกลาง 

เปลี่ยนกอกน้ํา 
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ตารางที่ 4.1  รายการเดนิสํารวจ (ตอ) 
ขอสังเกต บริเวณท่ีพบ แนวทางแกไข 

9.  การแยกขยะยังไมถูกตอง OPD 
หอผูปวยใน 
หลังหองผาตัด 

เตรียมอุปกรณแยกขยะ/สถานที่/
จัดตั้งระบบ 

10.  ซีลของเครื่องเคลือบแปงมีรอยร่ัว หนวยจายกลาง เปล่ียนซีลเครื่องเคลือบแปง 
 

 
  4.4.2  การเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลจากเอกสาร 
   จากการศึกษาการใชทรัพยากรในโรงพยาบาลนครพิงคป 2550  พบวา   
   ผูปวยในมีจํานวนมากที่สุดเดอืนตุลาคม  จํานวน 3,655  คน  รองลงมาเดือน
พฤศจิกายน  จํานวน 3,500  คน  และนอยที่สุดเดือนกุมภาพันธ  จํานวน  2,746 คน  เฉล่ียเดือนละ 
3,139  คน   
    ปริมาณการใชน้ําในโรงพยาบาล  มีการใชน้ํามากที่สุดเดือนสิงหาคม จํานวน  
22,971 ลูกบาศกเมตรตอเดอืน  รองลงมาเดือนพฤษภาคม  จํานวน  20,056 ลูกบาศกเมตรตอเดือน   
และนอยที่สุดเดือนกันยายน  จํานวน  17,547  ลูกบาศกเมตรตอเดอืน  เฉล่ียเดอืนละ  19,484  
ลูกบาศกเมตร   
    การใชพลังงานไฟฟาในโรงพยาบาล  มีการใชไฟฟามากที่สุดเดือนมิถุนายน    ถึง 
511,240   หนวยตอเดือน  รองลงมาคือ เดือนเมษายน   ใชไฟฟา 479,800    หนวยตอเดือน  และ
นอยที่สุดเดือนมกราคม   ใชไฟฟา  260,360  หนวยตอเดือน  เฉลี่ย  มกีารใชพลังงานไฟฟาใน
โรงพยาบาลนครพิงค  392,704  หนวยตอเดือน 
    การใชน้ํามันดเีซลสําหรับหมอไอน้ํา  มีการใชน้ํามันดีเซลมากที่สุดเดือน
พฤษภาคม  ถึง 13,300  ลิตรตอเดือน  รองลงมาเดือนมนีาคม  ใชน้ํามนัดีเซล 13,200   ลิตรตอเดือน  
และนอยที่สุดเดือนกุมภาพันธ  มีการใชน้ํามันดีเซล 10,700 ลิตรตอเดือน  เฉล่ียการใชน้ํามันดีเซล
สําหรับหมอไอน้ําของโรงพยาบาลนครพิงค  11,833 ลิตรตอเดือน   
    ปริมาณการใชทรัพยากรในโรงพยาบาล  ดงัแสดงในตารางที่ 4.2 
 
   จากการศึกษาคาใชจายดานการใชทรัพยากรของโรงพยาบาลนครพิงค  พบวา 
    โรงพยาบาลมีคาใชจายในการใชน้ํามากที่สุดเดือนธันวาคม   ถึง 0.92 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร   รองลงมาเดือนมีนาคม 0.64 บาทตอลูกบาศกเมตร    และนอยทีสุ่ดเดือนตุลาคม  
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0.16 บาทตอลูกบาศกเมตร    เฉลี่ยคาใชจายในการใชน้ําของโรงพยาบาลนครพิงค  0.47  บาทตอ

ลูกบาศกเมตร เนื่องจากโรงพยาบาลมีระบบการใชน้ําหลายระบบทั้งน้ําบาดาล ระบบน้ําบนดิน  

และน้ําประปาคาน้ําจึงไมคงที่ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําที่ใชวามาจากแหลงใด 

   โรงพยาบาลมีคาใชจายในการใชไฟฟามากที่สุดเดือนกุมภาพันธ 3.50 บาทตอ

หนวย  รองลงมาเดือนมีนาคม   3.36 บาทตอหนวย และนอยที่สุดเดือน มิถุนายน กันยายน 

และพฤศจิกายน  เทากันที่ 3.22 บาทตอหนวย  เฉลี่ยคาใชจายในการใชไฟฟาของโรงพยาบาลนคร

พิงค 3.29 บาทตอหนวย 

     โรงพยาบาลมีคาใชจายในการใชน้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ํา มากที่สุดเดือน

พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  เทากับ  29 บาทตอลิตร  รองลงมาเดือนตุลาคม 28 บาทตอลิตร  

และนอยที่สุดเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ  23 บาทตอลิตร  เฉลี่ยคาใชจายในการใชน้ํามัน

ดีเซลสําหรับหมอไอน้ําของโรงพยาบาลนครพิงค  25.75  บาทตอลิตร 

     ราคาหรือคาใชจายในการใชทรัพยากรของโรงพยาบาลดังแสดงในตารางที่  4.3 

 

 

 
 



ตารางที่ 4.2  ขอมูลการใชทรัพยากร

รายการ ม.ค. 

50 

จํานวนผูปวยใน(คน)    2,974 2

น้ํา (ลูกบาศกเมตร)

 

 - 

  

  

ไฟฟา (หนวย) 260,36027

น้ํามันดีเซล 

(หมอไอน้ํา) (ลิตร) 

12,500 1

 

ตารางที่ 4.3  ขอมูลราคาหรือคาใช

รายการ ม

น้ํา (บาท/ลูกบาศกเมตร)  

ไฟฟา (บาท/หนวย) 33.5

น้ํามันดีเซล 

(หมอไอน้ํา) (บาท/ลิตร) 

 

 

ของโรงพยาบาลนครพิงค 

เดือน 

ก.พ. 

50 

มี.ค. 

50 

เม.ย. 

50 

พ.ค. 

50 

มิ.ย. 

50 

ก.ค. 

50 

ส.ค. 

50 

ก.ย. 

50 

ต.ค. 

50 

พ.ย. 

50 

ธ.ค. 

50 

เฉลี่ย 

(AV) 

                       ,746 3,027 3,025 2,850 3,110 3,350 3,100 2,997 3,655 3,500 3,430 3,137

- 19286                   

                       

                    

18370 20056 18612 18974 22971 17547 18804 18420 19606 19,301

5,760396,640 18,370 440,680511,240452,200477,360464,280442,960350,120296,120403,960

0,700 13,000 11,100 13,300 10,800 11,200 12,700 11,700 11,300 12,300 12,300 11,833

78 

จายดานทรัพยากรของโรงพยาบาลนครพิงค 

เดือน 

.ค. 

50 

ก.พ. 

50 

มี.ค. 

50 

เม.ย. 

50 

พ.ค. 

50 

มิ.ย. 

50 

ก.ค. 

50 

ส.ค. 

50 

ก.ย. 

50 

ต.ค. 

50 

พ.ย. 

50 

ธ.ค. 

50 

เฉลี่ย 

(AV) 

              - - 0.64  0.60  0.42  0.48  0. 46 0.47 0.17 0.16 0.33 0.92 0.47

             

                         

.25  3.36  3.37  3.25  3.22  3. 26 3.27 3.22 3.28 3.22 3.25 3.29

23 23 24 25 25 25 26 25 27 28 29 29 25.75
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 จากการศึกษาพบวา  ผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมีมากที่สุดเดือนพฤศจิกายน  

จํานวน 3,500 คน  รองลงมาเดือนธันวาคม  จํานวน 3,430 คน   เฉลี่ยเดือนละ  3,148 คน    

  การใชนํ้าในโรงพยาบาลพบวา  มีการใชน้ํามากที่สุดเดือนสิงหาคม  จํานวน  7.39 ลูกบาศก

เมตรตอคน  รองลงมาเดือนกุมภาพันธ   จํานวน 7.07 ลูกบาศกเมตรตอคน  และนอยที่สุดเดือน

ตุลาคม  จํานวน 5.14  ลูกบาศกเมตรตอคน  คาเฉลี่ยเดือนละ 6.18  ลูกบาศกเมตรตอคน  โดยมี 

Benchmark หรือ คาที่ดีท่ีสุด (Best) อยูท่ี  5.14 ลูกบาศกเมตรตอคน 

  การใชพลังงานไฟฟาในโรงพยาบาลพบวา  มีการใชไฟฟามากที่สุดเดือนมิถุนายน  จํานวน  

164 หนวยตอคน  รองลงมาเดือนเมษายน  จํานวน 159  หนวยตอคน   คาเฉลี่ยเดือนละ 129 หนวย

ตอคน  โดยมี  Benchmark หรือคาที่ดีท่ีสุด (Best) อยูท่ี  86  หนวยตอคน 

  การใชน้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ําพบวา  มีการใชน้ํามันนอยที่สุดเดือนพฤษภาคม  

จํานวน  4.67 ลิตรตอคน  รองลงมาเดือนมีนาคม  จํานวน 4.36  ลิตรตอคน   คาเฉลี่ยเดือนละ 3.79  

ลิตรตอคน  โดยมี  Benchmarkหรือคาที่ดีท่ีสุด (Best) อยูท่ี 3.09 ลิตรตอคน 

  ขอมูลการใชทรัพยากรของโรงพยาบาลนครพิงคตอจํานวนผูปวยดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 
 



 

ตารางที่  4.4  ขอมูลเฉลี่ยการใชทรัพยา

รายการ ม.ค. 

50 

ก.พ

50

จํานวนผูปวย (คน) 2,974 2,7

น้ํา (ลูกบาศกเมตร/คน)    6.58 7.0

ไฟฟา (หนวย/คน) 88  

  

10

น้ํามันดีเซล(หมอไอน้ํา)

(ลิตร/คน) 

4.20 3.9

 
 

กร 

เดือน 

. 

 

มี.ค. 

50 

เม.ย. 

50 

พ.ค. 

50 

มิ.ย. 

50 

ก.ค. 

50 

ส.ค. 

50 

ก.ย. 

50 

ต.ค. 

50 

พ.ย. 

50 

ธ.ค. 

50 

เฉลี่ย 

(AV) 

                     463,0273,0252,8503,0103,3503,1102,997 3,6553,5003,4303,148

(x) 

Benchmark

หรือ 

คาที่ดีท่ีสุด

(Best) 

                         7 6.44 6.07 7.04 5.98 5.66 7.39 5.86 5.14 5.26 5.72 6.18 5.14

                         

                         

0 131 159 155 164 135 153 155 121 100 86 129 86

0 4.36 3.67 4.67 3.47 3.34 4.08 3.90 3.09 3.51 3.27 3.79 3.09
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   จากการศึกษาผลกระทบเชิงเทคนิค  พบวา  การใชไฟฟาในโรงพยาบาลมีผลกระทบเชิง

เทคนิคระดับ  2  ในขณะที่การใชน้ํา และน้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ําในโรงพยาบาลมีผลกระทบ

เชิงเทคนิคเทากันที่ ระดับ 1  ดังนี้ 

  ในการใชน้ําของโรงพยาบาลมีคาเฉลี่ยปริมาณการใชตอเดือน (Av) 6.18   ลูกบาศกเมตรตอ

คน  มีคาที่ดีท่ีสุด (Best)  4.14    ลูกบาศกเมตรตอคน  ความสามารถในการปรับปรุง (%)   20.09   

ซ่ึงนอยกวา  30%  คะแนนผลกระทบเชิงเทคนิคเทากับ 1 

 การใชไฟฟาของโรงพยาบาล  พบวา  มีคาเฉลี่ยปริมาณการใชตอเดือน (Av) 129 หนวยตอ

คน  มีคาที่ดีท่ีสุด (Best)  86.33    หนวยตอคน  ความสามารถในการปรับปรุง(%)  49.38 ซ่ึงอยู

ในชวง  31 - 60%  คะแนนผลกระทบเชิงเทคนิคเทากับ 2 

 การใชน้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ําของโรงพยาบาล  พบวา  มีคาเฉลี่ยปริมาณการใชตอ

เดือน (Av) 3.79   ลิตรตอคน  มีคาที่ดีท่ีสุด (Best)  3.09     ลิตรตอคน   ความสามารถในการ

ปรับปรุง (%) 22.56  ซ่ึงนอยกวา 30%  คะแนนผลกระทบเชิงเทคนิคเทากับ 1 

 

  จากการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร  พบวา  การใชไฟฟาในโรงพยาบาลมีผลกระทบ

เชิงเศรษฐศาสตรระดับ  3   ในขณะที่น้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ําในโรงพยาบาล     มีผลกระทบ 

เชิงเศรษฐศาสตรระดับ 2 และการใชน้ํามีผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรระดับ 1 ดังนี้ 

 ในการใชน้ําของโรงพยาบาลมีตนทุนตอหนวย (Y) 0.47   บาทตอลูกบาศกเมตร   จํานวน

เงินที่ประหยัดได  1,513  บาท  ซ่ึงอยูในชวงประหยัดได นอยกวา 10,000 บาท คะแนนผลกระทบ

เชิงเศรษฐศาสตร  เทากับ 1 

 การใชไฟฟาของโรงพยาบาล  พบวา  มีตนทุนตอหนวย (Y) 3.29   บาทตอหนวย  จํานวน

เงินที่ประหยัดได 441,180  บาท ซ่ึงอยูในระดับที่ประหยัดไดมากกวา 100,000 บาท  คะแนน

ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร  3 

 การใชน้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ําของโรงพยาบาล  พบวา  มีตนทุนตอหนวย (Y)  26   

บาทตอลิตร  จํานวนเงินที่ประหยัดได  56,546  บาท   ซ่ึงอยูในชวงประหยัดได 10,000 – 100,000 

บาท  คะแนนผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร  เทากับ 2 

 

 ขอมูลการศึกษาผลกระทบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตรดังแสดงในตารางที่  4.5 

 
 



ตารางที่ 4.5  ผลกระทบเชิงเทคนิคและเศรษฐ

รายการ คาเฉลี่ย 

ปริมาณการใช 

ตอเดือน 

(Av) 

น้ํา(ลูกบาศกเมตร/คน)   6.19

ไฟฟา(หนวย/คน)   

 

129

น้ํามันดีเซล(หมอไอน้ํา)

(ลิตร/คน) 

3.79

 

หมายเหตุ 

คะแนนผลกระทบ 

เชิงเทคนิค ความสามา

เชิงเศรษฐศาสตร  จํานวนเง

 

คาเฉลี่ยจํานวนผูปวยใน(X)         3,1

 
 
 
 

ศาสตร 

คาที่ดีท่ีสุด 

(Best) 

ความสามารถ 

ในการปรับปรุง 

(%) 
[(Av-Beat)/Best)]*100 

คะแนน 

ผลกระทบ 

เชิงเทคนิค 

ตนทุนตอ 

หนวย 

(Y) 

จํานวนเงิน 

ท่ีประหยัดได 

(บาท) 
(Av-Beat)*X*Y 

คะแนน 

ผลกระทบเชิง 

เศรษฐศาสตร 

            5.14 20.09 1 0.47 1,513 1

            

            

86.33 49.38 2 3.29 441,180 3

3.09 22.56 1 26 56,546 2
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      1 2 3

รถในการปรับปรุง > 0 - 30% 31 - 60% >61% 

นิที่ประหยัดได   <  1  หมื่นบาท 1  หมื่น -1 แสน >1 แสนบาท 

48        คนตอเดือน 
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 จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมพบวา  ทั้งน้ํา ไฟฟา และน้ํามนัดีเซลสําหรับหมอไอน้ํา 
มีคะแนนผลกระทบสิ่งแวดลอมเทากันที่ระดับ 2  ดังนี้   
  โรงพยาบาลมีปริมาณการใชน้ํา  233,375  ลูกบาศกเมตรตอป ผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
ปริมาณ (Quantity : Q)  เทากับ 2  ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานผลกระทบ (Effect : E) เทากับ 2  และ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการกระจายตวั (Distribution : D) ไดเทากบั  3  ผลรวม (Q*E*D)  เทากับ 
12 
 
 โรงพยาบาลมีปริมาณการใชไฟฟา  4,871,509 ลูกบาศกเมตรตอปเมื่อเปลี่ยนคาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ  QED  พบวามี  
  CO2  1,295.82 ตัน/ป  ผลกระทบดานปริมาณ เทากับ 3    ดานผลกระทบ  เทากับ 1  และ
ดานการกระจายตัวเทากับ 3 ผลรวม (Q*E* D) เทากับ 9 

SO2 15.59 ตัน/ป  ผลกระทบดานปริมาณ เทากับ 3    ดานผลกระทบ  เทากับ 2  และดาน
การกระจายตวัเทากับ 3  ผลรวม (Q*E* D) เทากับ 18 
  NO2  0.88  ตัน/ป  ผลกระทบดานปริมาณ เทากับ 1    ดานผลกระทบ  เทากับ 2  และดาน
การกระจายตวัเทากับ 3  ผลรวม (Q*E* D) เทากับ 6 
 
  โรงพยาบาลมีการใชน้ํามันดเีซล 143,136 ลิตร/ป  เมื่อเปลี่ยนคาเปรียบเทียบกบัเกณฑ  
QED  พบวามี  
 CO2  357.84 ตัน/ป  ผลกระทบดานปริมาณ เทากับ 3    ดานผลกระทบ  เทากับ 1  และดาน
การกระจายตวัเทากับ 3  ผลรวม (Q*E* D) เทากับ 9 

SO2 5.01 ตัน/ป  ผลกระทบดานปริมาณ เทากับ 2  ดานผลกระทบ  เทากับ 2  และดานการ
กระจายตัวเทากับ 3  ผลรวม (Q*E* D) เทากับ 12 
  NO2  0.27  ตัน/ป  ผลกระทบดานปริมาณ เทากับ 1    ดานผลกระทบ  เทากับ 2  และดาน
การกระจายตวัเทากับ 3  ผลรวม (Q*E* D) เทากับ 6  ดังแสดงในตารางที่  4.6 
 
   



 

ตารางที่ 4.6  ผลกระทบสิ่งแวดลอ

รายการ 
(X*Av*12) 

น้ํา 233,375 

(ลูกบาศกเมตร

ไฟฟา 4,871,509 

(หนวย) 

น้ํามันดีเซล

สําหรับหมอไอ

น้ํา 

143,136 

(ลิตร) 

หมายเหตุ 

  คะแนนผลกระทบสิ่งแว

    

 
 
 

ม 

ปริมาณ(หนวย/ป) 

เปลี่ยนคาเปรียบเทียบกับเกณฑ QED 
Quantity 

(Q) 

Effect 

(E) 

Distribution 

(D) 

ผลรวม 

Q*E*D 

คะแนน

ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 

           
 

) 
233,375 ม3 / ป 2 2 3 12 2

-CO2
-SO2
-NO2 

1,295.82 

15.59 

0.88 

ตัน/ป 

ตัน/ป 

ตัน/ป 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

9 

18 

6 

2 

-C O2
-SO2
-NO2 

357.84 

5.01 

0.27 

ตัน/ป 

ตัน/ป 

ตัน/ป 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

9 

12 

6 

2 

84 

ดลอม  0 – 9  เทากับ     1 

 10  –  18   เทากับ   2 

19 – 27   เทากับ   3 
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 จากการผลการตรวจประเมินเบื้องตนเทคโนโลยีสะอาด  เมื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญจาก

การประเมินเบื้องตน  พบวา  ลําดับที่  1  การจัดการพลังงานไฟฟา  ลําดับที่ 2 การใชน้ํามันดีเซล

สําหรับหมอไอน้ํา  และลําดับที่ 3  การจัดการน้ํา และเนื่องจากปจจุบันการจัดการพลังงานไฟฟา

ของโรงพยาบาลนครงพิค กําลังอยูระหวางการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงแกไขระบบไฟฟา

ของโรงพยาบาลอยูแลว   จึงเลือกที่จะทําการประเมินละเอียดการใชพลังงานจากน้ํามันดีเซลสําหรับ

หมอไอน้ําซึ่งอยูในลําดับที่ 2  ดังนั้นจึงทําการศึกษาการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดการ

ใชพลังงานจากเชื้อเพลิงคือน้ํามันดีเซล  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  4.7 
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ตารางที่ 4.7  การจัดลําดับความสําคัญจากการประเมินเบื้องตน 

 

รายการ 

ผลกระทบ 

เชิงเทคนิค 

A 

ผลกระทบเชิง 

เศรษฐศาสตร 

B 

ผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอม 

C 

ผลรวมคะแนน 

(A x 3) +  

(B x 2)  

+ (C x 1) 

ลําดับ 

ท่ี 

น้ํา 1  1  2  7  3  

ไฟฟา 2  3  2  14  1  

น้ํามันดีเซล(สําหรับ

หมอไอน้ํา) 
1  2  2  9  2  

คะแนนถวงน้ําหนัก 3  2  1    

 
หมายเหตุ  คะแนนถวงน้ําหนักของหนวยงานกําหนดให 

  ผลกระทบเชิงเทคนิค  เทากับ  3   

 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร เทากับ  2     

  ผลกระทบสิ่งแวดลอม  เทากับ   1 

  เนื่องจากเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  เศรษฐศาสตรเปนเครื่องจูงใจ

ผูบริหาร  และสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่โรงพยาบาลใหความสําคัญเปนปกติอยูแลว 
 
 

4.5  การประเมินละเอียด 

 การประเมินละเอียดการใชหมอไอน้ําของโรงพยาบาลนครพิงค  โดยการเดินสํารวจรวมกับ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม  ผูควบคุมระบบไอน้ํา  เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ  และวิศวกรเครื่องกล จาก

การศึกษาพบวา 

 

   4.5.1  สถานที่ตั้ง   

       หมอไอน้ําของโรงพยาบาลตั้งอยูทิศตะวันตกของโรงพยาบาล  โดยตั้งอยูในสวน

สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล  ท่ีหนวยงานซักฟอก ดานหนาติดกับงานซักฟอก

ของโรงพยาบาล  ถัดมาเปนงานโภชนาและงานจายกลาง ดานหลังติดกับระบบบําบัดน้ําเสียของ

โรงพยาบาล  ดังแสดงในภาพที่ 4.2 
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 งานโภชนา 

ภาพที่ 4.2  สถานที่ตั้งห

     ลักษณ
ใชกระเบื้องมงุหลังคา  ม
 

ภาพที่ 4.3  หมอไอน้ําขอ
 
   4.5.2   รายละเอ
 ชนิด   
 ยี่หอ    
 ผลิตโดย   
 ขนาด     
 อัตราการผลิตไอน้ํา   
 พื้นที่รับความรอน  
อัตราการใชเชือ้เพลิง  
วัดอณุหภูมิ Front End  
อุณหภูมิ Rear End  
อุณหภูมิตัวหมอไอน้ํา   
ความดัน  
การใชงานโดยเฉลี่ย 
งานซักฟอก
 

สถานที่ต้ังหมอไอน้ํา 

มอไอน้ําของโรงพยาบาล 
 

ะเปนอาคารชั้นเดียว  ผนังปูน 2 ดาน  สวนที่เหลือเปนลูกกรง  หลังคาสูง  
ีการระบายอากาศคอนขางดี  โลง และโปรง  ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 
งโรงพยาบาลนครพิงค 

ียดหมอไอน้าํ 
  หมอไอน้ําหมอไฟแบบแนวนอน   
  York - Shipley  รุน 27424  ป ค.ศ. 2000    
  บริษัท เค ที เอช   
  100  แรงมา   
  1.5  ตันตอช่ัวโมง (1,500 กก./ชม.)    
  400 ตารางฟุต   
  25.9 แกลอน/ชม.   
  150 องศาเซลเซียส  
  250 องศาเซลเซียส   

     50-70 องศาเซลเซียส  
  7 บาร (100 psi) 
  8 ช่ัวโมง/วัน 
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เชื้อเพลิง    น้ํามันดีเซล 
ประสิทธิภาพการเผาไหม    78.59 เปอรเซ็นต   
อุณหภูมิไอเสยี      300  องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิแวดลอม    41.1  องศาเซลเซียส   
ออกซิเจนในกาซไอเสีย   7.1 เปอรเซ็นต    
คารบอนไดออกไซดในกาซไอเสีย 12 เปอรเซ็นต  
คาความรอนของเชื้อเพลิง  10,500  กิโลเคลลอรี่/ลิตร (43.89 เมกะจูล/ลิตร) 
ไมมีระบบอุนน้ําปอน   
 
  4.5.3  สภาพการทํางานของหมอไอน้ํา  
    4.5.3.1  สภาพทั่วไป 
    จากการศึกษาการตรวจสอบสภาพการทํางานของหมอไอน้ําของกองวศิวกรรม
การแพทย  พบวา  สภาพของตัวหมอไอน้ํา  ปมน้ําและอุปกรณควบคุมระดับน้ํา  Burner และระบบ
ไฟฟา อยูในสภาพปกติ  แตเมื่อทําการตรวจสอบโดยวิธี Hydrostatic Test ปรากฏวา  มีน้ําซึมร่ัวที่
ปลายทอไฟเลก็  ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 การตรวจสอบสภาพหมอไอน้ํา 

 
  4.5.3.2  สีของเปลวไฟและสีของควัน   

     จากการศึกษา  พบวาควันจากปลองไอเสียมีสีขาว   เปลวไฟมีการเคลื่อนไหว
รุนแรงมีควันสีขาว   
     
     4.5.3.3 สํารวจสภาพฉนวนของทอสงจายไอน้ํา การรัว่ไหลของไอน้ําและอุณหภูมิ
และความดันของการไหลในทอ 
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       สภาพฉนวนของทอสงไอน้ํา  อยูในสภาพดี  พบวามีการรั่วไหลของไอน้ํา 2 จุด ท่ี

ไมมีฉนวนหุม คือ  ร่ัวจากปลายทอที่ไมไดตอเขาอุปกรณใชไอน้ําเนื่องจากชํารุดและจําหนาย

อุปกรณตัวนั้นออกไปแลว เสนผาศูนยกลางประมาณ  5  มิลลิเมตร  และทอหลังเครื่องซักผา

เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร  ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 

          
ภาพที่ 4.5 รอยรั่วของทอไอน้ํา 

 

   4.5.4  การตรวจวัดคุณภาพตรวจวัดคุณภาพน้ํา   

น้ําปอน 

TDS     137   มิลลิกรัมตอลิตร 

 อุณหภูมิ    30  องศาเซลเซียส  

 

น้ําโบลวดาวน 

TDS     288   มิลลิกรัมตอลิตร 

  อุณหภูมิ   110   องศาเซลเซียส  

 

 

 
ภาพที่  4.6  การเก็บน้ําโบลวดาวน 
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4.6  ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด  ในการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ    
 ผลการประชุมระดมสมองเพือ่หาทางเลือกในการใชหมอไอน้ําใหมปีระสิทธิภาพ   โดยยดึ 
หลักการของเทคโนโลยีสะอาด  คือ การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด  การใชซํ้าและการนํากลับมาใช
ใหม เพื่อใหมีการใชทรัพยากรใหคุมคาและลดมลพษิที่จะปลอยออกสูส่ิงแวดลอมใหไดมากที่สุด  
พบวา 
  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  สามารถทําไดทันทีโดยผูดูแลระบบไอน้ําของ
โรงพยาบาล  และศึกษาเพิ่มเติมการจากการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมโดยใชอุปกรณในการ
ตรวจวดัและนาํผลที่ไดมาวิเคราะห 
  การลดการสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา ไมสามารถทําไดทันทีตองศึกษาเพิม่เติม 
เนื่องจาก 1) การปรับเวลาการใชงานหมอไอน้ํา เพราะไอน้ําถูกใชในกิจกรรมซักฟอกและงานจาย
กลางเปนตัวเดยีวกัน  ทําใหไมสามารถทําไดทันทีตองมกีารศึกษาหาวธีิการปรับเวลาทํางานของแต
ละหนวยใหสัมพันธกัน  และ 2)  หากตองหุมฉนวนหมอไอน้ําใหมตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะซึง่
ปจจุบันไมมีผูเชี่ยวชาญดังกลาวในโรงพยาบาล 
  การควบคุมการโบลวดาวน  สามารถทําไดทนัทีโดยอาศัยความรวมมือระหวางผูควบคุม
ระบบและชางประปา  ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ํา  ประกอบกับการศกึษาเพิ่มเติมเพือ่
วิเคราะหประมาณการโบลวดาวนทีพ่อเหมาะ 
  การซอมรอยร่ัวของไอน้ําโดยเฉพาะอยางยิง่บริเวณวาวลและขอตอตางๆ  สามารถ
ทําการศึกษาเกบ็ขอมูลปริมาณการรั่วไหลเพื่อใชในการวเิคราะหการสญูเสียไอน้ํา  เสนอผูบริหาร  
ของบประมาณ  แลวทําการแกไขไดทันท ี
  หุมฉนวนกันความรอนสวนของหมอไอน้ําที่ตอเขาอุปกรณที่ใชไอน้าํ  ความยาวประมาณ 
1 ฟุต   ไมสามารถทําได  เนือ่งจากบริเวณดังกลาวมกีารซอมบํารุงบอยครั้ง   
  การพิจารณาทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดและโอกาสดังแสดงในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่  4.8  การพิจารณาทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดและโอกาส 
 

โอกาส 
ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด ทําได 

ทันที 
ตองการ 

ศึกษาเพิ่มเติม 
ไมสามารถ 
ปฏิบตัิได 

หมายเหตุ 

1.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม /    
2.  ลดการสูญเสียความรอนผานผนัง  
     หมอไอน้ํา 

 /  ขาด
ผูเชี่ยวชาญ 

3.  ควบคุมการโบลวดาวน /    
4.  ซอมรอยร่ัวของไอน้ําโดยเฉพาะ 
     อยางยิ่งบริเวณวาวลและขอตอตางๆ 

/    

5.  หุมฉนวนกนัความรอนสวนของ 
     หมอไอน้ําที่ตอเขาอุปกรณที่ใช 
     ไอน้ํา  ความยาวประมาณ 1 ฟุต    

  / ไมสะดวก 
ตอการ
ซอมบํารุง 

 
4.7  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 
  จากการพจิารณาทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดและโอกาส ทีมงานที่เขารวมประชุมระดม
สมอง ไดกาํหนดใหพจิารณาเฉพาะทางเลือกที่สามารถทําไดทันทีรวมกับการศึกษาเพิ่มเติมนํามา
ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได ทั้งในดานประสิทธิภาพ  ดานเศรษฐศาสตร  ดาน
ส่ิงแวดลอม  และดานการบรหิารจัดการ  ดงันี้   
 
  4.7.1  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดดานประสิทธิภาพ 
    4.7.1.1  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

  1)   การวิเคราะหประสิทธิภาพการเผาไหมโดยใชกราฟ และการปรับปรุง
อัตราสวนอากาศและเชื้อเพลิง  โดยใชกราฟวิเคราะหการสูญเสียความรอนไปกับกาซเสีย(น้ํามัน
ดีเซล) ในภาพที่  2.7    หมอไอน้ําชนิดทอไฟ  ขนาด  1.5 ตัน/ช่ัวโมง  ใชน้ํามันดีเซลชนิดหมุนเร็ว
เปนเชื้อเพลิง  จากการตรวจสอบคุณสมบัติของกาซไอเสียพบวา 

      O2 ในกาซไอเสีย  = 7.1  เปอรเซ็นต 
   อุณหภูมิ กาซไอเสีย = 299 มิลลิกรัมตอลิตร 
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ดังนั้น  อากาศถาสวนเกิน  45เปอรเซ็นต  และเกิดความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย  22 เปอรเซ็นต  

โดยประสิทธิภาพการเผาไหม เทากับ   78 เปอรเซ็นต  ถาปรับปรุงอัตราสวนอากาศและเชื้อเพลิง

ใหมดังตอไปนี้จะทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมดีข้ึน   

        O2 ในกาซไอเสีย   =  4 เปอรเซ็นต 

   อุณหภูมิ กาซไอเสีย =   300  มิลลิกรัม/อลิตร 

 อากาศสวนเกินจะวัดไดเทากับ   20 เปอรเซ็นต  เกิดความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย เทากับ 18

เปอรเซ็นต  ประสิทธิภาพการเผาไหมจึงเทากับ 82 เปอรเซ็นต   

 

         2)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมโดยใชตาเปลา   

       ในการปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมดวยตาเปลาสามารถ

ทําไดทันที โดยจากผลการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมดวยตาเปลา  พบวา   ควันจากปลองไอ

เสียมีสีเทาขาว  ควันเหนือเปลวไฟมีสีขาว  แสดงวาปริมาณอากาศมากเกินไป  จึงทําการปรับ

ปริมาณอากาศจนกระทั่งควันที่ออกจากทอไอเสียเปนสีเทาออนหรือไมมีสี   

 

        3)  เชื้อเพลิงที่ประหยัดได 

        สามารถคํานวณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได  ดังนี้          

เชื้อเพลิงที่ประหยัดได          =   (82 – 78) 

 82  
x 100 

                                              =    4.88  เปอรเซ็นต  

 

        กอนปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมมีการใชเชื้อเพลิงประมาณ 

142,000 ลิตร / ป  หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได

ประมาณ   6,930 ลิตร / ป 

           

       

ภาพที่  4.7  การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม 
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    4.7.1.2  การควบคุมปริมาณการโบลวดาวน   
    การโบลวดาวนจะกระทําเมือ่ระดับความเขมขนของสารละลายเกินมาตรฐาน  
คุณสมบัติของน้ํา ความรอนและการประหยัดเชื้อเพลิงกอนการปรับปรุงและคาที่ควรจะเปนหลัง
การปรับปรุงโดยใชคา TDS  ของน้ําในหมอไอน้ําตามมาตรฐาน   ดังแสดงในตารางที่  4.9 
 
ตารางที่ 4.9  คุณสมบัติน้ํา ความรอนและการประหยดัเชือ้เพลิงกอนปรบัปรุงและหลงัการปรับปรุง 
         การโบลวดาวน 

ผลการทดสอบ ตัวแปร สูตรที่ใช 
ในการคํานวณ 

กอนการ 
ปรับปรงุ 

หลังการ 
ปรับปรงุ 

TDS ของน้ําปอน(ppm) A - 137 137 
TDS ของหมอไอน้ํา (ppm) B - 288 3500 
ปริมาณการโบลวดาวน C C=A/(B-A) 0.9073 0.0407 
โบลวดาวน (ตนั/ช่ัวโมง) D D=Cx1.5* 1.3610 0.0611 
ความรอนสูญเสีย  
(เมกะจูล/ช่ัวโมง) E E=D (2762,9**-125.79*** 3,589.11 161.13 

หมายเหตุ  กอนปรับปรุงคือคาที่วัดได  หลังปรับปรุงคือคาที่ควรจะเปน 
     *     หมอไอน้ําขนาด 1.5 ตัน/ช่ัวโมง 
      **   ความความรอน (เอนธาลป) ของไอน้ําอ่ิมตัวที่ความดัน 6.9 บาร 
      *** คาความรอน (เอนธาลป) ของน้ําปอน (น้ําอ่ิมตวั) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 
ความรอนสูญเสียลดลง = 3,589.11 – 161.13 
      = 3,427.79  เมกะจูล/ช่ัวโมง 

ความรอนสูญเสีย (เมกะจูล/ช่ัวโมง) 
ประหยดั
พลังงาน 

= ประสิทธิภาพของหมอไอน้าํ (%) 
100 

x คาความรอนของเชื้อเพลิง (เมกะจูล/ลิตร) 
 

 = 3,427.98 
  82 

100 x 43.89 
 

 = 95.25  ลิตร/ช่ัวโมง 
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     4.7.1.3  การซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 
    จากการศึกษาพบวา  ทอไอน้ําของโรงพยาบาลนครพิงคมีการรั่วบริเวณปลายทอ
ไอน้ําหลังเครือ่งซักผาของงานซักฟอก  โดยใชสมการ 
   Q  =  0.4 d2  (p + 1.013) 
จุดที ่1 ปลายทอเสนผาศูนยกลางประมาณ  5  มิลลิเมตร   
     ดังนั้น   Q  = 0.4 (52) (6.9 + 1.013)  = 79.13   กิโลกรัม/ชม. 
เชื้อเพลิง 
ท่ีสูญเสีย 

  = อัตราการสูญเสียไอน้ํา (กิโลกรมั/ช่ัวโมง) x (2,762.9 – 125.79) 

  ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา (%) 
  100 

x ความความรอนของเชื้อเพลิง x 1000 (เมกะจูล/ลิตร) 

 = 79.13  x (2762.9 – 125.79) 
  82 
  100 

x 43.89 x 1000 

 = 5.80  ลิตร/ช่ัวโมง 
 = 5.80 x ลิตร/ช่ัวโมง x 8 ช่ัวโมง/วัน x 365 วัน/ป 
 = 16,936  ลิตร/ป 
 
จุดที่ 2 ทอเขาเครื่องซักผาเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มลิลิเมตร  

    ดังนั้น   Q  = 0.4 (22) (6.9 + 1.013) 
          =  12.66  กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
เชื้อเพลิง 
ท่ีสูญเสีย 

= อัตราการสูญเสียไอน้ํา (กิโลกรมั/ช่ัวโมง) x (2,762.9 – 125.79) 

  ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา (%) 
  100 

x ความความรอนของเชื้อเพลิง x 1000 (เมกะจูล/ลิตร) 

 = 12.66  x (2762.9 – 125.79) 
  82 
  100 

x 43.89 x 1000 

 = 0.93  ลิตร/ช่ัวโมง 
 = 0.93 x ลิตร/ช่ัวโมง x 8 ช่ัวโมง/วัน x 365 วัน/ป 
 = 2,716  ลิตร/ป 
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  4.7.2  การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร 
  การศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมของ
หมอไอน้ําโรงพยาบาลนครพิงค  ผลที่ไดจะนํามาประกอบการพิจารณาวาควรมีการลงทุนในการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมหรือไม   
 
   4.7.2.1  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
      1)  มูลคาปจจบุนัสุทธิ  (Net Present Value; NPV)   
     ตนทุนคาจางเหมาตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมเทากบั 8,500 บาท  
ตนทุนผันแปรไมมี  สําหรับผลตอบแทนที่ไดคือปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลงหลังจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหมคดิเปนเงนิจํานวน  192,450 บาทตอป  ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
 ตารางที่ 4.10 ตนทุนและผลตอบแทนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

ปที ่ ตนทุนคงที่(บาท) ผลตอบแทน(บาท) ผลตอบแทนสุทธิ(บาท) 
0 8,500 0 -8,500 
1 8,500 207,900 199,400 
2 8,500 207,900 199,400 
3 8,500 207,900 199,400 
4 8,500 207,900 199,400 
5 8,500 207,900 199,400 

หมายเหตุ  สมมุติใหตนทนุในการปรับปรุงเทากันทุกป  และผลตอบแทนคิดอัตราดอกเบี้ยเทากัน 
                  ทุกป  ดังภาคผนวก จ 
 

     การคํานวณมลูคาปจจุบันสุทธิตามอัตราคิดลดที่เหมาะสม  คือ  รอยละ 10 
จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเทากบั  679,439  บาท  แสดงวา
มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนโดยพจิารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวา 0 ตามตารางที่ 4.11 
 

ตารางที่  4.11  มูลคาปจจุบันสุทธิของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
อัตราคิดลด NPV 

อัตราคิดลดที่รอยละ 8 729,302 
อัตราคิดลดที่รอยละ 10 679,439 
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อัตราคิดลดที่รอยละ 12 634,190 
      2)  อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Internal Rate of Return; IRR)  คือ  
      การคํานวณอัตราผลตอบแทนสุทธิมากถึงรอยละ 2,346 หมายถึงอัตรา
ดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนยแสดงถึงการ
ใชทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      3)  ระยะเวลาคืนทุน  (Pay Back Period)   
      การคํานวณระยะเวลาการคืนทุน  พบวา  อยูในปแรกที่ไดดําเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  คือระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 0.04 ป  หรือประมาณ 15 วัน 
โดยไดผลตอบแทนสุทธิในชวงดังกลาวเทากับ  199,400 บาท 
 
    4.7.2.2  การควบคุมการโบลวดาวน 
     1)  มูลคาปจจบุนัสุทธิ  (Net Present Value; NPV)   
     ตนทุนคาจางตรวจวัดคุณภาพน้ําเทากับ 24,000 บาท ตนทุนผันแปรไมมี  
สําหรับผลตอบแทนที่ไดคือปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลงหลังจากควบคุมการโบลดาวนคิดเปนเงิน
จํานวน  856,380 บาทตอป  ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 
 ตารางที่ 4.12 ตนทุนและผลตอบแทนจากการควบคุมการโบลวดาวน 

ปที่ ตนทุนคงที่(บาท) ผลตอบแทน(บาท) ผลตอบแทนสุทธิ(บาท) 
0 24,000 0 -24,000 
1 24,000 8,343,900 8,319,900 
2 24,000 8,343,900 8,319,900 
3 24,000 8,343,900 8,319,900 
4 24,000 8,343,900 8,319,900 
5 24,000 8,343,900 8,319,900 

 
     การคํานวณมลูคาปจจุบันสุทธิตามอัตราคิดลดที่เหมาะสม  คือ  รอยละ 10 
จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิของการควบคุมการโบลวดาวนเทากับ  28,649,969 บาท  แสดงวามีความ
เหมาะสมสําหรับการลงทุนโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบนัสุทธิมากกวา 0 ตามตารางที่ 4.13 
 
 



97 

ตารางที่  4.13  มูลคาปจจุบันสุทธิของการควบคุมการโบลวดาวน 
อัตราคิดลด NPV 

อัตราคิดลดที่รอยละ 8 30,736,063 
อัตราคิดลดที่รอยละ 10 28,649,969 
อัตราคิดลดที่รอยละ 12 26,756,587 

 
        2)  อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Internal Rate of Return; IRR)  คือ  
      การคํานวณอัตราผลตอบแทนสุทธิมากถึงรอยละ 34,666 หมายถึงอัตรา
ดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนยแสดงถึงการ
ใชทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
      3)  ระยะเวลาคืนทุน  (Pay Back Period)   
     การคํานวณระยะเวลาการคืนทุน  พบวา  อยูในปแรกที่ไดดําเนินการ
ควบคุมการโบลวดาวน  คือระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 0.003 ป  หรือประมาณ 2 วัน โดยได
ผลตอบแทนสุทธิในชวงดังกลาวเทากับ  8,319,900 บาท 
 
    4.7.2.3.  การซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 
       1)  มูลคาปจจบุันสุทธิ  (Net Present Value; NPV)   
     ตนทุนคาจางเหมาซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 2,000 บาท  ตนทุนผันแปรไมม ี 
สําหรับผลตอบแทนที่ไดคือปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลงหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม
คิดเปนเงินจํานวน  81,480  บาทตอป  ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
 
 ตารางที่ 4.14 ตนทุนและผลตอบแทนจากการซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 

ปที่ ตนทุนคงที่(บาท) ผลตอบแทน(บาท) ผลตอบแทนสุทธิ(บาท) 
0 2,000 0 -2,000 
1 - 81,480 81,480 
2 - 81,480 81,480 
3 - 81,480 81,480 
4 - 81,480 81,480 
5 - 81,480 81,480 
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     การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิตามอัตราคิดลดที่เหมาะสม  คือ  รอยละ 10 
จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเทากับ  278,976  บาท  แสดงวา
มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวา 0 ตามตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่  4.15  มูลคาปจจุบนัสุทธิของการซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 

อัตราคิดลด NPV 
อัตราคิดลดที่รอยละ 8 299,376 
อัตราคิดลดที่รอยละ 10 278,976 
อัตราคิดลดที่รอยละ 12 260,462 

 
      2)  อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Internal Rate of Return; IRR)  คือ  
      การคํานวณอัตราผลตอบแทนสุทธิมากถึงรอยละ 4,074 หมายถึงอัตรา
ดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนยแสดงถึงการ
ใชทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      3)  ระยะเวลาคืนทุน  (Pay Back Period)   
      การคํานวณระยะเวลาการคืนทุน  พบวา  อยูในปแรกที่ไดดําเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  คือระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 0.025 ป  หรือประมาณ 9 วัน 
โดยไดผลตอบแทนสุทธิในชวงดังกลาวเทากับ  81,480 บาท 
 
   4.7.3  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม 
  การศึกษาการใชหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด  กรณีศึกษา
โรงพยาบาลนครพิงคในสวนของการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา    ไดทําการศึกษาอยางงายถึงปริมาณของเสีย ความ
เปนพิษและปริมาณพลังงานที่ลดลงดังนี้   
 
    4.7.3.1  ดานกายภาพ 
      1)  คุณภาพอากาศ (Air quality) 
       จากการศึกษาการทํางานของหมอไอน้ําพบวา  ในการใชหมอไอน้ํา อาจ
กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ  ไดแก  ปริมาณของคารบอนไดออกไซด (CO2)  จากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิง ซ่ึงหากมีการควบคุมการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอจะเกิดขึ้นในปริมาณนอยมาก 
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      2)  คุณภาพน้ํา (Water quality) 
    น้ําเสียที่เกิดขึ้นเปนน้ําโบลดาวนจากหมอไอน้ํา มีอุณหภูมิคอนขางสูงถึง
ประมาณ 130-150 ๐C  โดยปกติคุณภาพโบลวดาวนจะมี TDS ประมาณ 3500 ppm  ความกระดาง 
700 ppm  ซ่ึงในการตรวจสอบคุณภาพน้ําพบวา  น้ําโบลดาวนมี TDS 288  ppm  
      น้ําเสียจากกระบวนการผลิตของหมอไอน้ําเมื่อปลอยลงทอแลวจะถูก
นําไปบําบัดกอนปลอยออกสูสาธารณะทําใหไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม    
 
      3)  ความรอน 
      จากการศึกษาการทํางานของหมอไอน้ําพบวา  มีการปลอยไอเสียที่มี
อุณหภูมิสูง  ถึง 300 ๐C    นอกจากนี้ยังมีความรอนที่เกิดจากการแผรังสีความรอนของหมอไอน้ํา
และจากไอน้ําที่ร่ัวทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นคอนขางสูงตามไปดวย   
 
        4)  การใชเช้ือเพลิง 
      จากการศึกษาพบวาในกระบวนการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําโรงพยาบาล
นครพิงคหมอไอน้ํามีการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงถึง 131,461 ลิตร/ป   
      อยางไรก็ตาม ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเผาไหม  การควบคุมการโบลวดาวน และการซอมรอยร่ัวของทอไอน้ําลวนแลวแตชวยประหยัด
การใชพลังงานเชื้อเพลิงทั้งส้ิน  และยังทําใหปริมาณมลพิษที่ปลอยออกสูบรรยากาศลดลง   
 
   4.7.4  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ 
  จากการสัมภาษณผูดแูลระบบไอน้ําและผูเกี่ยวของกับการใชไอน้ําของโรงพยาบาลนคร
พิงค  ไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่ทั้งหมด  8  ทาน  ดังนี ้
 
ผูบริหาร  2 ทาน  ไดแก 
   1.  คุณประกจิ ประคุณกร รองผูอํานวยการฝายบริหาร  
  2.  คุณอํานวย ชัยลิขิต  ที่ปรึกษาโรงพยาบาลดานสิ่งแวดลอม 
 ผูดูแลระบบ 2 ทาน  ไดแก 
   1.  คุณอรุณศกัดิ์  ปคะกุล  หัวหนางานซอมบํารุง       
   2.  คุณกมล  ผัดหวัง  ผูดูแลระบบไอน้ํา 
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 ผูเกี่ยวของกับการใชไอน้ํา  4 ทาน  ไดแก 
   1.  คุณจันทรพลอย  อุตสาคต   หัวหนางานจายกลาง 
  2.  คุณวลีลักษณ   พิพัฒนรัตนถาวร พยาบาลอาชีวอนามัย   
   3.  คุณรัชนี  วงศแสน   พยาบาลควบคมุการติดเชื้อ 
   4.  คุณเกตุ  ถวยเหลือง    งานประปาและบําบัดน้ําเสีย 
ผลการสัมภาษณประเด็นตางๆมีดังนี้ 
 
      4.7.4.1  การกาํหนดนโยบาย 
     โรงพยาบาลมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนลายลักษณอักษร  ในสวน
ของเทคโนโลยีสะอาดไดเพิ่มเติมในสวนของการบริหารจัดการเขาไปในนโยบายอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม  ในการกําหนดนโยบาย  คณะกรรมการ  พยาบาล  หัวหนาตึก  จะรวมกันกําหนด
นโยบาย จากนั้นผูบริหารประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร มอบใหกับหัวหนางานและผูปฏิบัติ    
    นโยบายสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีสะอาดมีความสอดคลองกับนโยบายหลัก  ทั้ง
ในเรื่องการประหยัดพลังงาน  ความปลอดภัย  การจัดการน้ํา  ขยะ  โดยผูบริหารมีความมุงมั่นที่
พัฒนาโรงพยาบาลดานสิ่งแวดลอมใหดีและลดมลพิษที่เกิดขึ้นใหนอยที่สุด 
    การถายทอดนโยบายมีการถายทอดนโยบายจากผูบริหารใหกับหัวหนางาน  และ
หัวหนางานจะสงตอใหกับผูปฏิบัติตอไป  โดยอาศัยการประชุม  เอกสารนโยบายที่สงไปทุก
หนวยงานในโรงพยาบาล  การอบรม  อินตราเน็ตของโรงพยาบาลและเสียงตามสาย 
    การปฏิบัติจริง  หวัหนางานแตละงานจะมาประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแผนยุทธ
ศาสตรตลอดจนแผนรองรับ  มีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมยอยในแตละทีมรวมทาํแผนหลักและ
นําเขาสูงานประจํา   
    การติดตามประเมินผล  กรรมการยอยในแตละงานจะใชวิธีการประเมินผลที่
แตกตางกัน  โดยอาศัยมาตรฐานของแตละงาน  มีการจดบันทึกขอมูลกอนและหลังทําเทคโนโลยี
สะอาดและรายงานผลความกาวหนาทุก 2 เดือนในที่ประชุม  หรือเมื่อมีปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน   
   
    4.7.4.2  การสนับสนุนทรัพยากร 
    ในการดําเนินงานใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี
สะอาด  ผูบริหารไดใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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    องคความรู  จากการอบรมทั้งในสวนที่ไดรับสนับสนุนจากสํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  การอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกอง
วิศวกรรมการแพทยที่มาตรวจสอบและใหความรู  ตลอดจนการจัดซื้อ/สรรหาหนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวของ 
    งบประมาณ  ไดรับการสนับสนุนดีทั้งในเรื่องคาใชจายในการอบรม  การตรวจวัด
ทั้งทางดานหองทดลองและทางวิศวกรรม   
    อุปกรณและเครื่องมือ  สวนใหญจะไดรับการสนับสนุนโดยในการขอแตละครั้ง
ใหมีเหตุผลประกอบ 
     4.7.4.3  การใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
    โรงพยาบาลนครพิงคมีการใชไอน้ําในกิจกรรมของหนวยจายกลางในการฆาเชื้อ
อุปกรณทางการแพทยโดยใชกับเครื่องนึ่ง  และงานซักฟอกใชไอน้ําในการซักผาและอบผา  ในการ
ใชงานยังไมมปีระสิทธิภาพ  เนื่องจากยังไมมีการนําน้ําคอนเดนเสทกลับมาใช  และไมเคยตรวจวดั
ประสิทธิภาพอากาศเสียที่ไดจากการเผาไหม  ทําใหไมทราบประสิทธิภาพที่แทจริงของหมอไอน้าํ 
 
    4.7.4.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชหมอไอน้ําใหมปีระสิทธิภาพ 
    จากการสัมภาษณ  
ผูบริหาร  2 ทาน  ไดแก 
   1.  คุณประกจิ ประคุณกร รองผูอํานวยการฝายบริหาร  
  2.  คุณอํานวย ชัยลิขิต  ที่ปรึกษาโรงพยาบาลดานสิ่งแวดลอม 
 ผูดูแลระบบ 2 ทาน  ไดแก 
   1.  คุณอรุณศกัดิ์  ปคะกุล  หัวหนางานซอมบํารุง       
   2.  คุณกมล  ผัดหวัง  ผูดูแลระบบไอน้ํา 
 ผูเกี่ยวของกับการใชไอน้ํา  4 ทาน  ไดแก 
   1.  คุณจันทรพลอย  อุตสาคต   หัวหนางานจายกลาง 
  2.  คุณวลีลักษณ   พิพัฒนรัตนถาวร พยาบาลอาชีวอนามัย   
   3.  คุณรัชนี  วงศแสน   พยาบาลควบคมุการติดเชื้อ 
   4.  คุณเกตุ  ถวยเหลือง    งานประปาและบําบัดน้ําเสีย 
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    โดยทําการสัมภาษณถึง ประโยชนของเทคโนโลยีสะอาด หลักการของเทคโนโลยี
สะอาด  ความรูเกี่ยวกับการใชหมอไอน้ํา  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดและเทคนิคนําไปสู
ความสําเร็จ  พบวาผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการประยกุตใชเทคโนโลยี
สะอาดกับการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานประสิทธิภาพ  เศรษฐศาสตร
เบื้องตน  ส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการ  ในระดับมาก  ดังแสดงในตารางที่  4.16 
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ตารางที่  4.16  รอยละ ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความรูความเขาใจของการใชหมอไอน้าํใหม ี
             ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 

(N = 8 ) 
ขอความ ตอบ 

ถูก 
ตอบ 
ผิด 

ระดับ 
ความรู 

1.  เทคโนโลยีสะอาดไมสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ําได 8 
(100) 

0 
(0) มาก 

2.  เทคโนโลยีสะอาดทําใหสามารถประหยัดคาใชจายท่ีไมจําเปนได 8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

3.  หลักการของเทคโนโลยีสะอาดคือการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด 
     และการนํากลับมาใชใหม 

8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

4.  ในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําไมจําเปนตองตรวจสอบสภาพ 
     และประสิทธิภาพหมอไอน้าํ  

8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

5.  ในการใชไอน้ําในกิจกรรมตางๆไมจําเปนตองมีการตรวจสอบ 
      ความจําเปนตองใชไอน้ํา 

8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

6.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมชวยประหยัดเชื้อเพลิงได 8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

7.  การปรับปรุงหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพไมชวย 
     ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

8.  การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับหมอไอน้ําและทอไอน้ํา 
     สามารถทําการประเมินเบื้องตนงายๆดวยการเดินสํารวจ  สังเกต  
     จดบันทึก 

8 
(100) 

0 
(0) มาก 

9.  การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลย ี
     สะอาดชวยลดภาระปญหาสิ่งแวดลอม 

8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 

10. การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลย ี
     สะอาดไมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในหนวยงาน  

8 
(100) 

0 
(0) 

มาก 
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      4.7.4.5 ทัศนคติ 

      จากการสัมภาษณ  

ผูบริหาร  2 ทาน  ไดแก 

    1.  คุณประกิจ ประคุณกร รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

   2.  คุณอํานวย ชัยลิขิต  ท่ีปรึกษาโรงพยาบาลดานสิ่งแวดลอม 

 

 ผูดูแลระบบ 2 ทาน  ไดแก 

   1.  คุณอรุณศักดิ์  ปคะกุล  หัวหนางานซอมบํารุง         

    2.  คุณกมล  ผัดหวัง  ผูดูแลระบบไอน้ํา 

 ผูเกี่ยวของกับการใชไอน้ํา  4 ทาน  ไดแก 

    1.  คุณจันทรพลอย  อุตสาคต   หัวหนางานจายกลาง 

   2.  คุณวลีลักษณ   พิพัฒนรัตนถาวร พยาบาลอาชีวอนามัย   

    3.  คุณรัชนี  วงศแสน   พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 

    4.  คุณเกตุ  ถวยเหลือง     งานประปาและบําบัดน้ําเสีย 

 

โดยทําการสัมภาษณถึงเรื่องความเชื่อมั่น ความกระตือรือรนและการยอมรับ ผลการสัมภาษณพบวา

ผูใหสัมภาษณมีทัศนคติท่ีดีตอการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด ในระดับ

มาก  ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
 



ตารางที่ 4.17  ทัศนคติของกลุมตัว

ทัศนคติตอการใชหมอไอน

1.  ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยใ

 

2.  ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยล

 

3.  ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดไมชว

 

4.  ทานคิดวาการใชหมอไอน้ําและท

ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม 

5.  การใชเทคโนโลยีสะอาดในการใช

 
 
 
 

อยางเกี่ยวกับตอการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 
(N = 8 คน) 

้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด   

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ยิ่ง 

เห็น 

ดวย 

ไม 

แนใจ 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ยิ่ง 

X   SD

ระดับ 

ความ 

คิดเห็น 

หโรงพยาบาลประหยัดพลังงานไดมากขึ้น 87.5 

(7) 

12.5 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.87   0.35

มาก 

ดคาใชจายในการจัดซื้อเชื้อเพลิงของโรงพยาบาล 75 

(6) 

25 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.75   0.46 มาก 

ยปองกันลดมลพิษจากการเผาไหมของหมอไอน้ํา 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

50 

(4) 

50 

(4) 
4.5   0.53 มาก 

อไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดไม 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

50 

(4) 

50 

(4) 
4.5   

   

0.53 มาก 

หมอไอน้ําและทอไอน้ําทําใหเพิ่มภาระงาน 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

87.5 

(7) 

12.5 

(1) 
4.12 0.35 มาก 
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ตารางที่ 4.17  (ตอ) 

ทัศนคต

6.  ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีสะอาดใ

 

7.  ทานรูสึกเครียดและวิตกกังวลเมื่อตอ

 

8.  ทานสนใจและอยากไดรับความรูเกี่ย

เทคโนโลยีสะอาด 

9.  ทานยินดีรวมปรับปรุงกระบวนการ

 

10. ทานเต็มใจรวมคิด รวมทํา และรวม

ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 

 
   
(N = 8 คน) 

ติอเทคโนโลยีสะอาด 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ยิ่ง 

เห็น 

ดวย 

ไม 

แนใจ 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ยิ่ง 

X   SD

ระดับ 

ความ 

คิดเห็น 

นการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําเปนเรื่องยุงยาก 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

75 

(6) 

25 

(2) 
4.25   0.46

มาก 

งปฏิบัติตามหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการทํางาน 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

37.5 

(3) 

62.5 

(5) 
4.62   

   

   

   

0.51 มาก 

วกับการจัดการหมอไอน้ําและทอไอน้ําดวย 75 

(6) 

25 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.75 0.46 มาก 

ทํางานใหสอดคลองกับหลักการของเทคโนโลยีสะอาด 87.5 

(7) 

12.5 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.87 0.35 มาก 

รับผิดชอบในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมี 75 

(6) 

25 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4.75 0.46 มาก 
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   4.7.5  สรุปคะแนนผลการประเมินความเหมาะสมและเปนไปได 

จากการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดท้ังในดานประสิทธิภาพ  ดาน

เศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานการบริหารจัดการ  พบวา   สามารถสรุปผลการประเมิน

ความเหมาะสมและเปนไปไดท้ัง 4 ดาน  ดังนี้ 

      4.7.5.1  ดานประสิทธิภาพ   ท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  การ

ควบคุมการโบลวดาวน  และการซอมรอยรั่วของไอน้ํา  มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวาประเด็นมีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก ไดแก การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการเผาไหมและการซอมรอยรั่วของไอน้ํา  สําหรับประเด็นที่มีคะแนนในระดับ

เหมาะสมปานกลาง ไดแก 1) การควบคุมการโบลวดาวน  ซ่ึง TDS ท่ีตรวจวัดไดต่ํากวาเกณฑความ

เหมาะสมมาก  และ 2) ความรูความสามารถของเจาหนาที่ผูควบคุมระบบเพราะในการบํารุงรักษา

หมอไอน้ําและแกไขปญหาเบื้องตนยังตองอาศัยคูมือและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ   

    4.7.5.2. ดานเศรษฐศาสตร  ท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  การควบคุม

การโบลวดาวน  และการซอมรอยรั่วของไอน้ํา  มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาในแตละประเด็น พบวาทุกประเด็นมีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก ท้ัง NPV    IRR และ 

Payback Period 

   4.7.5.3   ดานสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ในแตละประเด็น พบวาทุกประเด็นที่มีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก เพราะเมื่อประสิทธิภาพการ

เผาไหมสมบูรณก็จะปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอมนอย  อุณหภูมิน้ําจากทอน้ําทิ้งจากหมอไอน้ําเมื่อ

บําบัดแลวไมเกินมาตรฐาน  และการใชเชื้อเพลิงลดลง 

    4.7.5.4  ดานการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาในแตละประเด็น พบวาทุกประเด็นมีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก  ท้ังนโยบายดาน

เทคโนโลยีสะอาด  การสนับสนุนดานบุคลากรวัสดุ/อุปกรณ/  และงบประมาณ  การสื่อสารและ

วิธีการสื่อสาร  การจัดตั้งคณะกรรมการ / มีการประชุมระดมสมอง/ติดตามประเมินผล  ทัศนคติท่ีดี

ตอโครงการ    ความรูของผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 

 เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมทั้ง 4 ดาน พบวา ท้ังดานประสิทธิภาพ  ดานเศรษฐศาสตร  

ดานสิ่งแวดลอม  และดานบริหารจัดการ  มีความเหมาะสมและความเปนไปไดมากที่สุด  โดยดาน

เศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานบริหารจัดการ  มีคะแนนที่ไดคิดเปนรอยละ 100  เทากัน

และ  ดานประสิทธิภาพมีคะแนนที่ไดคิดเปนรอยละ 86.66 

ดังนั้น ภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมและเปนไปไดมาก คิดเปนรอยละ 97.10 

ผลสรุปการประเมินความเหมะสมและความเปนไปไดดังแสดงในตารางที่ 4.18  และตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19  สรุปผลคะแนนในการประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดดานประสิทธิภาพ   

                        เศรษฐศาสตร  ส่ิงแวดลอม  และบริหารจัดการ 

 

 

ตัวชี้วัด 

คะแนน

เต็มถวง 

น้ําหนัก 

คะแนนที่

ไดถวง

น้ําหนัก 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ 

1. ดานประสิทธิภาพ 30  26.00  15  13  86.66  

2. ดานเศรษฐศาสตร  30 30.00 27 27 100 

3. ดานสิ่งแวดลอม 20  20.00  9  9  100  

4. ดานการบริหารจัดการ 20  20.00  18  18  100  

รวม 100  96.00  69  67  97.10  

หมายหตุ :   

เกณฑการใหคะแนนความเหมาะสมและเปนไปไดคิดเปนรอยละ 

นอยกวา 20  เหมาะสมและเปนไปไดนอยที่สุด 

20 - 39   เหมาะสมและเปนไปไดนอย 

40 - 59   เหมาะสมและเปนไปไดปานกลาง 

60 - 79  เหมาะสมและเปนไปไดมาก 

ตั้งแต 80 ข้ึนไป เหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด 

 

4.8  การเรียงลําดับขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด 

  จากการศึกษาการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในแตละกิจกรรม สามารถ

นํามาจัดลําดับทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด  จากการศึกษาพบวา   

  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมและการซอมรอยร่ัวของไอน้ํามีความเหมาะสมมาก

เปนอันดับหนึ่งโดยมี คะแนนที่ไดรวม 75  คะแนน  รองลงมาคือกิจกรรมการควบคุมการโบลว

ดาวน  มีความเหมาะสมมาก  มีคะแนนที่ไดรวม  73 คะแนน  ดังแสดงในตารางที่  4.20   
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ตารางที่  4.20  การลําดับทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด 

 

คะแนนความเปนไปได  

ทางเลือก 

เทคโนโลยีสะอาด 
ดาน 

เทคนิค 

ดาน 

เศรษฐ 

ศาสตร 

ดาน 

ส่ิง 

แวดลอม 

ดาน 

บริหาร 

จัดการ 

คะแนน 

รวม 
ลําดับที่ 

1.  การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการเผาไหม  

6  9  9  18  75  1  

2.  การควบคุมการ 

โบลวดาวน 

5  9  9  18  73  2  

3.  การซอมรอยร่ัวของ 

ทอไอน้ํา 

6  9  9  18  75  1  

คะแนนถวงน้ําหนัก 2  3  2  1    
 

  เมื่อนําลําดับทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดที่ไดไปพิจารณารวมกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

ของโรงพยาบาลไดขอสรุปวา  เลือกดําเนินการปรับปรุงหัวขอที่อยูในลําดับทางเลือกที่ 1 คือ การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมและการซอมรอยร่ัวของไอน้ํา 

 

4.9  ผลการดําเนินงาน 

 

 4.9.1   ดานประสิทธิภาพ  จากการศึกษาพบวา   

       1) โรงพยาบาลไดดําเนินการซอมแซมรอยรั่วของทอไอน้ําดังแสดงในภาพที่ 4.8 

กอน หลัง 

  
 

ภาพที่  4.8 การซอมแซมรอยรั่วของหมอไอน้ํา จุดที่ 1 
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ภาพที่  4.9 การซอมแซมรอยรั่วของหมอไอน้ํา จุดที่ 2 

 

      2)  โรงพยาบาลไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมหมอไอน้ํา โดยใช

วิธีการสังเกตดวยตาเปลา  เมื่อทําการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมโดยใชอุปกรณในการ

ตรวจหาคา O2  คา CO2 และอุณหภูมิไอเสีย  พบวา 

  ปริมาณ O2         4% 

  ปริมาณ CO2    12  %  

  อุณหภูมิไอเสีย    39   ๐C 

  อากาศสวนเกิน    20  %  

  ประสิทธิภาพการเผาไหม   84.7 %   

 

      3)  การใชพลังงาน  จากการศึกษาพบวา  ในการตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน  พ.ศ. 2550 มีการใชน้ํามันดีเซลปริมาณมากที่สุดในเดือนมีนาคม 

จํานวน 7,100 ลิตร/เดือน  นอยที่สุดเดือนเมษายนจํานวน 6,900 ลิตร/เดือน   เฉลี่ยเดือนละ 7,000 

ลิตร/เดือน    ดังแสดงในตารางที่ 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  ปริมาณการใชน้ํามันหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 

เดือน ปริมาณน้ํามันดีเซล (ลิตร) 

กุมภาพันธ 2551 7,000 

มีนาคม  2551 7,100 

เมษายน  2551 6,900 

เฉลี่ย 7,000  
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    จากการศึกษาการใชน้ํามันกอนและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  
พบวา  กอนการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํามีการใชน้ํามันดีเซลเฉลี่ย 10,781 ลิตร/เดือน  หลัง
การปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํามีการใชน้ํามันดีเซลเฉลี่ย 7,000 ลิตร/เดือน  เมื่อเปรียบเทียบ
กอนและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา พบวา ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลดลง  3,792 ลิตร/
เดือน  ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลของโรงพยาบาลนครพิงคกอนและหลังปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรงุประสิทธิภาพหมอไอน้ํา ปริมาณน้าํมันดีเซลเฉลี่ย (ลิตร/เดือน) 
กอน 10,782   
หลัง 7,000   

ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลดลง 3,792 
     
  4.9.2  ดานเศรษฐศาสตร 
  จากการศึกษาพบวา  กอนปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  โรงพยาบาลจายคาน้ํามันดีเซล
เฉล่ีย 323,450 บาท/เดือน  หลังปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ําโรงพยาบาลจายเงนิคาน้ํามันดเีซล
เฉล่ีย 210,000 บาท/เดือน ซ่ึงโรงพยาบาลสามารถประหยัดเงินได  ถึง 113,750  บาท/เดือน  ดงั
แสดงในตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23  ปริมาณและคาน้ํามันดีเซลกอนและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 
           เฉล่ียตอเดือน  
การปรับปรงุประสิทธิภาพหมอไอน้ํา ปริมาณน้าํมันดีเซลเฉลี่ย 

(ลิตร/เดือน) 
คาน้ํามันดีเซลเฉลี่ย 

(บาท/เดือน) 
กอน 10,782 323,450 
หลัง 7,000 210,000 

ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลดลง 3,792 113,750 
(ราคาน้ํามันดีเซล 30บาท/ลิตร) 

หมายเหตุ  ขอมูลคาเฉลี่ยราคาน้ํามันป 2550 ของบริษัทเชลล (2550) 
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  4.9.3  ดานสิ่งแวดลอม 
  จากการศึกษาพบวา  เมื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  ทาํใหมีการใชทรัพยากร
เชื้อเพลิงอยางคุมคา  ของเสียจากกระบวนการผลิตนอยลง  เชน ปริมาณกาซ CO2  จากการเผาไหม  
อุณหภูมิความรอนที่ปลอยออกมา  นอกจากนี้ยังชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติจากการใช
เชื้อเพลิงที่ลดลงเฉลี่ย 3,791.66 ลิตร/เดือน   
 
  4.9.4  ดานการบริหารจัดการ 
  จากการศึกษาพบวา  ในการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ําไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากรทั้งดานวัสดุและบุคลากรในการดาํเนินงาน  โดย
มีการประสานงานและไดรับความรวมมือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ    เชน  การปดเครื่องเพื่อทําการ
ซอมบํารุง  งานซักฟอกและหนวยจายกลางจะไดรับการประสานจากงานซอมบาํรุงลวงหนาเพื่อ
เตรียมการสนบัสนุนเรื่องผาผูปวย  หรือ อุปกรณปราศจากเชื้อเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการ
ใหบริการของโรงพยาบาล 
 
 4.10  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
  ในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ําดวยเทคโนโลยีสะอาด  พบวามีปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการดังนี ้
  4.10.1  อุปกรณที่ใชในการตรวจวดัมีราคาแพง  และหนวยงานที่รับตรวจวดัมีนอยมาก  
และตองใชผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
  4.10.2  น้ําใชของโรงพยาบาลมี 2 ระบบ คือน้ําบนดินและน้ําใตดนิ  ทําใหคุณภาพน้ําที่ใช
ไมแนนอน 
  4.10.3 ระบบการใชไอน้ําของโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชการจางเหมาหนวยงาน
ภายนอกในการจัดการซักผาเปอน  เชนบางเดือนมีการสงผาซักกับหนวยงานภายนอกมาก  บาง
เดือนสงนอยทาํใหเปนอุปสรรคตอการคํานวณ 
 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การศึกษาการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ   เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน

การบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล  ดวยเทคโนโลยี

สะอาด  ซ่ึงในบทนี้ไดสรุปผลการศึกษาเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 1.  วิธีการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับการจัดการพลังงานจากหมอไอน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย  

   2.  ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดและผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ

ทางเลือก 

  3.  ผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค  ดานประสิทธิภาพ  เศรษฐศาสตร ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  และการบริหารจัดการ   

  4.  อภิปรายผลการศึกษา 

 5.   ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต 

  

5.1  วิธีการการดําเนินงานใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 

     5.1.1  การกําหนดนโยบาย 

    โรงพยาบาลนครพิงคมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนลายลักษณอักษร  และ

เพิ่มเติมเทคโนโลยีสะอาดเขาไปในสวนของการบริหารจัดการและเขาไปในนโยบายอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลอม  โดยมีคณะกรรมการ  พยาบาล  หัวหนาตึก  นักวิชาการ  รวมกันกําหนดนโยบาย         

โดยมีเปาหมายระยะสั้นในการสรางความตระหนักแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเห็นประโยชน ใน

การนําเทคโนโลยีสะอาด มาใชในการปฏิบัติงานประจํา   และใหความรวมมือในการดําเนินการ

พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการทํางาน  และเปาหมายระยะยาวในการลดคาใชจายทั้งคาไฟฟา 

เชื้อเพลิง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ การใชน้ํา    ซ่ึงมีผลกระทบตอคาใชจายอื่น ๆ  และยังมีสวน

ชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมใหนอยลง       สรางสุขนิสัยและการอนุรักษพลังงานใหแก

ผูปฏิบัติงานนําไปใชในสังคม 
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  5.1.2  การจัดตั้งคณะทํางาน 
   คณะกรรมการเทคโนโลยีสะอาดของโรงพยาบาลนครพิงคเปนคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
ของโรงพยาบาล  ประกอบไปดวยผูบริหาร หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และ
แตงตั้งคณะกรรมการยอยในแตละกจิกรรม มีทีมที่ปรึกษาประกอบดวยวิทยากรจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  
   5.1.3  การเตรียมความพรอม 
   โรงพยาบาลไดมีการดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยการจัด
อบรมสรางจิตสํานึกและใหความรูเร่ืองเทคโนโลยีสะอาด  โดยมีการจัดอบรมใหความรูกับ
เจาหนาที่  3 คร้ังโดยครั้งที่ 1 เมื่อ 1-2 พฤษภาคม  2550 คร้ังที่ 2 เมื่อ 1 สิงหาคม 2550 ซ่ึง  ไดรับการ
สนับสนุนวิทยากรจากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2550  โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัทวงษพานิช 
 
  5.1.4  การตรวจประเมินเบื้องตน 
    5.1.4.1  การเกบ็รวบรวมขอมูลจากการเดนิสํารวจ  
    โดยการเดนิสาํรวจสภาพทัว่ไปของโรงพยาบาลเพื่อหาขอมูลและสภาพความเปน
จริงของโรงพยาบาลรวมกับทีมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล     จากการศึกษาพบวา    
    โรงซักฟอก   มีทอน้ําร่ัว  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องอบผาชํารุดบอย  
สายยางน้ําร่ัว  กอกน้ําร่ัว ไสกรองปมลมอุดตัน  
    แผนกลางภาชนะ  มีไอน้ําร่ัวจากทายเครื่องลางภาชนะ 
    หนวยจายกลาง  มีการใชน้ําลางหลอดฉีดยามาก  กอกน้ํารั่ว  ซิลของเครื่องเคลือบ
แปงร่ัว 
    ทกุหนวยงาน  มกีารแยกขยะไมถูกตอง 
 
    5.1.4.2  การเกบ็รวบรวมขอมูลจากเอกสาร  
     จากการศึกษาพบวาโรงพยาบาลมีขอมูลการใชพลังงานดงันี้ 
    การใชน้ํา  จากการศึกษาพบวามีการใชน้าํเฉลี่ย 19,301 ลูกบาศกเมตร/เดือน  ราคา
น้ําเฉลี่ยลูกบาศกเมตรละ 0.47  บาท  เฉล่ียผูปวย 1 คนมกีารใชน้ํา 6.18  ลูกบาศกเมตร 



118 

    การใชไฟฟา  จากการศึกษาพบวามีการใชไฟฟาเฉลี่ย 19,301 หนวย/เดอืน  ราคา
ไฟฟาเฉลี่ยหนวยละ  3.29 บาท  เฉล่ียผูปวย 1  คนมีการใชไฟฟา 129  หนวย   
    การใชน้ํามันดเีซลสําหรับหมอไอน้ํา  จากการศึกษาพบวา  มีการใชน้ํามันดีเซล
เฉล่ีย 11,833 ลิตร/เดือน  ราคาคาน้ํามันดเีซลเฉลี่ยลิตรละ 25.75  บาท เฉล่ียผูปวย 1 คนมีการใช
น้ํามันดีเซลเพือ่ซักผา อบผา และอุปกรณปราศจากเชื้อสําหรับหมอไอน้าํ 3.79 ลิตร   
     การจัดลําดับความสําคัญจากการประเมนิเบื้องตน  พบวา  ลําดับที่  1   การจัด
การพลังงานไฟฟา  ลําดับที่ 2 การใชน้ํามันดีเซลสําหรับหมอไอน้ํา  และลําดับที่ 3  การจัดการน้าํ
เนื่องจากการจดัการพลังงานไฟฟาของโรงพยาบาลกําลังอยูระหวางการดําเนินการ  จึงเลือกที่จะทาํ
การประเมินละเอียดการใชพลังงานจากน้าํมันดีเซลสําหรับหมอไอน้ํา   
 
   5.1.5  การประเมินละเอียด 
   โดยการเดนิสาํรวจรวมกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอม  ผูควบคุมระบบไอน้ํา  เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ  และวิศวกรเครื่องกล จากการศึกษาพบวา 
    5.1.5.1  สถานที่ตั้ง  หมอไอน้ําของโรงพยาบาลตั้งอยูทิศตะวนัตกของโรงพยาบาล  
โดยตั้งอยูในสวนสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล  ลักษณะเปนอาคารชั้นเดยีว  
ผนังปูน 2 ดาน  สวนที่เหลือเปนลูกกรง  หลังคาสูง  ใชกระเบื้องมุงหลังคา  มีการระบายอากาศ
คอนขางดี  โลง และโปรง   
    5.1.5.2  รายละเอียดหมอไอน้ํา  เปนหมอไอน้ําชนิด หมอไฟแบบแนวนอน  ยี่หอ 
York - Shipley  รุน 27424  ผลิตป ค.ศ. 2000 โดยบริษัท เค ที เอช  ขนาด 100  แรงมา  ผลิตไอน้ํา  
1.5  ตันตอช่ัวโมง (1,500 กก./ชม.)  พื้นที่รับความรอน  400 ตารางฟุต  ใชน้ํามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิง  25.9 แกลอน/ชม.  วัดอุณหภูมิ Front End  150  องศาเซลเซียส อุณหภูมิ Rear End 250 
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตัวหมอไอน้ํา  50-70  องศาเซลเซียส   ความดัน  100 psi  การใชงานโดย
เฉล่ีย 8 ช่ัวโมง/วัน ไมมีระบบอุนน้ําปอน   
    มีประสิทธิภาพการเผาไหมพบวา 78 เปอรเซ็นต   อุณหภูมิไอเสีย  300  องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิแวดลอม  41.1  องศาเซลเซียส   ออกซิเจนในกาซไอเสีย 7.1 เปอรเซ็นต   
คารบอนไดออกไซดในกาซไอเสีย 12 เปอรเซ็นต  คาความรอนของเชื้อเพลิง 10,500  kCal/kg 
    5.1.5.3  สภาพการทํางานของหมอไอน้ํา  
    สภาพท่ัวไป  พบวา  สภาพของตัวหมอไอน้ํา  ปมน้ําและอุปกรณควบคุมระดับน้ํา  
Burner และระบบไฟฟา อยูในสภาพปกติ  แตเมื่อทําการตรวจสอบโดยวิธี Hydrostatic Test ปรากฏ
วา  มีน้ําซึมร่ัวที่จุบปลายทอไฟเล็ก   
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  สีของเปลวไฟและสีของควนั  พบวาควนัจากปลองไอเสียมีสีขาว   เปลวไฟมีการ
เคล่ือนไหวรนุแรงมีควันสีขาว   
    สภาพฉนวนของทอสงไอน้ํา  อยูในสภาพดี  พบวามีการรั่วไหลของไอน้ํา 2 จดุ 
คือ ร่ัวจากปลายทอที่ไมไดตอเขาอุปกรณใชไอน้ํา เสนผาศูนยกลางประมาณ  5  มิลลิเมตร  และทอ
หลังเครื่องซักผาเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร 
    การตรวจวัดคณุภาพตรวจวดัคุณภาพน้ํา พบวา  น้ําปอน  มี TDS 137  ppm  
อุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส      และน้ําในหมอน้ํา TDS  288  ppm   อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส    
 
5.2  ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด  และผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ของทางเลือก 
  5.2.1  ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด 
 ผลการประชุมระดมสมอง พบวา  มทีางเลอืกดังตอไปนี ้
    5.2.1.1  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  สามารถทําไดทันทีโดยผูดูแล
ระบบไอน้ําของโรงพยาบาล  และศึกษาเพิ่มเติมการจากการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมโดย
ใชอุปกรณในการตรวจวัดและนําผลที่ไดมาวิเคราะห 
    5.2.1.2  การลดการสูญเสียความรอนผานผนังหมอไอน้ํา  เนื่องจากหมอไอน้ําที่ใช
ในกจิกรรมซักฟอกและงานจายกลางเปนตัวเดียวกนั  ทําใหไมสามารถทําไดทันทีตองมีการศึกษา
หาวิธีการปรับเวลาทํางานของแตละหนวยใหสัมพันธกัน  และหากตองหุมฉนวนหมอไอน้ําใหม
ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ   
    5.2.1.3 การควบคุมการโบลวดาวน  สามารถทําไดทันทีโดยอาศัยความรวมมือ
ระหวางผูควบคุมระบบและชางประปา  ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ํา  ประกอบกบั
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะหหาประมาณการโบลวดาวนที่พอเหมาะ 
    5.2.1.4  การซอมรอยร่ัวของไอน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณวาวลและขอตอตางๆ  
สามารถทําการศึกษาเก็บขอมูลปริมาณการรั่วไหลเพื่อใชในการวิเคราะหการสูญเสียไอน้ํา  เสนอ
ผูบริหาร  ของบประมาณ  แลวทําการแกไขไดทันท ี
    5.2.1.5 หุมฉนวนกันความรอนสวนของหมอไอน้ําที่ตอเขาอุปกรณที่ใชไอน้าํ  
ความยาวประมาณ 1 ฟุต   ไมสามารถทําได  เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีการซอมบํารุงบอยครั้ง   
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 5.2.2  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 
 จากการประชมุระดมสมองไดคัดเลือกทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดโดยพิจารณาเฉพาะ
ทางเลือกที่สามารถทําไดทันทีรวมกับการศกึษาเพิ่มเติมนาํมาประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปได ในดานประสิทธภิาพ  ดานเศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานการบริหารจัดการ  
ดังนี้   
    5.2.2.1  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดดานประสิทธิภาพ 
      1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
     จากการศึกษาพบวา เมื่อปรับปรุงอัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงใหม  โดย
ให  O2 เทากับ 4 เปอรเซ็นต  โดยอุณหภูมิกาซเสียเทากับ 300 องศาเซลเซียส     เหมือนเดิมอากาศ
สวนเกินจะวัดไดเทากับ  20 เปอรเซ็นต  เกิดความรอนสูญเสีย เทากับ 18 เปอรเซ็นต  ได
ประสิทธิภาพการเผาไหม เทากับ 82 เปอรเซ็นต    
     สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได 4.88 เปอรเซ็นต กอนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเผาไหมมีการใชเชื้อเพลิงประมาณ 142,000 ลิตร / ป  หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผา
ไหมจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดประมาณ   6,930 ลิตร / ป 
  
      2)  การควบคมุปริมาณการโบลวดาวน   
      จากการศึกษาพบวาหลังการปรับปรุง TDS ของน้ําปอน เทากับ 137 ppm   
TDS ของน้ําในหมอไอน้ํา 3500 ppm  ปริมาณการโบลวดาวนทีเ่หมาะสม   0.06  ตัน/ชม  เกิดความ
รอนสูญเสียลดลง 3,427.79  เมกะจูล/ช่ัวโมง  ประหยดัเชื้อเพลิง  95.25  ลิตร/ช่ัวโมง 
  
       3)  การซอมรอยร่ัวของไอน้าํ 
      จากการศึกษาพบวา  การสญูเสียไอน้ําจากรอยรั่วของทอไอน้ําในจุดที่ 1 
บริเวณหลังเครื่องซักผา เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 มิลลิเมตร  มีปริมาณไอน้ําสูญเสยี 79.13 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง  ทําใหสูญเสียเชื้อเพลิง 16,936  ลิตร/ป 

    จุดที่ 2 ทอเขาเครื่องซักผาเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร มี
ปริมาณไอน้ําสูญเสีย 12.66 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  ทําใหสูญเสียเชื้อเพลิง 2,716  ลิตร/ป  
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    5.2.2.2  การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร 
      1)   การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
       จากการศึกษาพบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิ  ของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเผาไหมเทากับ  199,400  บาท  แสดงวามีความเหมาะสมสําหรับการลงทุน  
      จากการศึกษาพบวา  อัตราผลตอบแทนสุทธิมากถึง 2,346 % แสดงถึงการ
ใชทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      จากการศึกษาพบวา ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 0.04 ป หรือประมาณ 15 วัน 
โดยไดผลตอบแทนสุทธิในชวงดังกลาวเทากับ  199,400 บาท 
      2)  การควบคมุการโบลวดาวน 
     จากการศึกษาพบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิของการควบคุมการโบลวดาวน
เทากับ  8,319,900 บาท  แสดงวามีความเหมาะสมสําหรับการลงทุน 
        จากการศึกษาพบวา  อัตราผลตอบแทนสุทธิมากถึง 34,666 % แสดงถึง
การใชทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      จากการศึกษาพบวา ระยะเวลาคืนทุนเทากบั 0.003 ป  หรือประมาณ 2 วัน 
โดยไดผลตอบแทนสุทธิในชวงดังกลาวเทากับ  8,319,900 บาท 
 
      3)  การซอมรอยร่ัวของไอน้าํ 
       จากการศึกษาพบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิของการซอมรอยร่ัวของไอน้ํา
เทากับ  81,480  บาท  แสดงวามีความเหมาะสมสําหรับการลงทุน  
       จากการศึกษาพบวา  อัตราผลตอบแทนสุทธิ มากถึงรอยละ 4,074 แสดง
ถึงการใชทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      จากการศึกษาพบวา  ระยะเวลาคืนทุนเทากบั 0.025 ป หรือประมาณ 9 วนั 
โดยไดผลตอบแทนสุทธิในชวงดังกลาวเทากับ   81,480 บาท 
 
     5.2.2.3  การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
    จากการทําการศึกษาอยางงายถึงปริมาณของเสีย ความเปนพิษและปริมาณพลังงาน
ที่ลดลง พบวา 
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     1)  คุณภาพอากาศ (Air quality) 
       จากการศึกษาพบวา  ในการใชหมอไอน้ํา อาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ  
ไดแก  ปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ซ่ึงหากมีการ
ควบคุมการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอจะเกิดขึ้นในปริมาณนอยมาก 
      2)  คุณภาพน้ํา (Water quality) 
    น้ําเสียที่เกิดขึ้นเปนน้ําโบลดาวนจากหมอไอน้ํา มีอุณหภูมิคอนขางสูงถึง
ประมาณ 130-150 ๐C  การตรวจคุณภาพน้ําพบวา  น้ําโบลดาวนมี TDS 288  ppm  และถูกบําบัด
ดวยระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูลํารางสาธารณะ 
      3)  ความรอน 
      จากการศึกษาการทํางานของหมอไอน้ําพบวา  มีการปลอยไอเสียที่มี
อุณหภูมิสูง  ถึง 300 ๐C    นอกจากนี้ยังมีความรอนที่เกิดจากการแผรังสีความรอนของหมอไอน้ํา
และจากไอน้ําที่ร่ัวทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นคอนขางสูงตามไปดวย   
        4)  การใชเช้ือเพลิง 
      จากการศึกษาพบวาในกระบวนการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําโรงพยาบาล
นครพิงคหมอไอน้ํามีการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงถึง 131,461 ลิตร/ป   
 
    5.2.2.4  การประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดดานการบริหารจัดการ 
        1)  การกําหนดนโยบาย  โรงพยาบาลมีการกําหนดนโยบายโดยผูบริหาร  
คณะกรรมการ  พยาบาล  หัวหนาตึก  จากนั้นผูบริหารประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร  
สอดคลองกับนโยบายหลัก  มอบใหกับหัวหนางานและผูปฏิบัติ  มีการถายทอดนโยบายผานระดับ
บังคับบัญชา  จากการประชุม  เอกสาร การอบรม  อินตราเน็ตและเสียงตามสาย  กําหนดแผนยุทธ
ศาสตรตลอดจนแผนรองรับ  มีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมยอยในแตละทีมรวมทําแผนหลักและ
นําเขาสูงานประจํา  และติดตามประเมินผลโดยกรรมการยอยในแตละงานจะใชวิธีการประเมินผลที่
แตกตางกัน  โดยอาศัยมาตรฐานของแตละงาน  มีการจดบันทึกขอมูลกอนและหลังทําเทคโนโลยี
สะอาดและรายงานผลความกาวหนาทุก 2 เดือนในที่ประชุม  หรือเมื่อมีปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน   
      2)  การสนับสนุนทรัพยากร   ผูบริหารไดใหการสนับสนุนทรัพยากรใน
การดําเนินงาน ในดานองคความรู   การจัดซ้ือ/สรรหาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของ  งบประมาณ  
อุปกรณและเครื่องมือ   
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      3)  การใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาพบวา  โรงพยาบาล
นครพิงคมีการใชไอน้ําในกิจกรรมของหนวยจายกลางในการฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทยโดยใช
กับเครื่องนึ่ง  และงานซักฟอกใชไอน้ําในการซักผาและอบผา  ในการใชงานยังไมมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากยังไมมีการนําน้ําคอนเดนเสทกลับมาใช  และไมเคยตรวจวัดประสิทธิภาพอากาศเสียที่ได
จากการเผาไหม  ทําใหไมทราบประสิทธิภาพที่แทจริงของหมอไอน้ํา 
      4) องคความรูของบุคลากร  จากการศึกษาพบวา   กลุมตัวอยางทั้งหมดมี
ความรูความเขาใจในเรื่องของการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดกับการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ํา
ใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานประสิทธิภาพ  เศรษฐศาสตรเบื้องตน  ส่ิงแวดลอมและการบริหาร
จัดการ  ในระดับมาก    
      5) ทัศนคติ  จากการศึกษาพบวา  เมื่อพิจารณาทั้งในภาพรวมและรายขอ  
กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด ในระดับ
มาก   
 
  5.2.3  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของทางเลือก 
    5.2.3.1  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 
    จากการศึกษาการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดทั้งในดาน
ประสิทธิภาพ  ดานเศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานการบริหารจัดการ  พบวา   สามารถ
สรุปผลการประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดทั้ง 4 ดาน  ดังนี้ 
      1)  ดานประสิทธิภาพ   ทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  การ
ควบคุมการโบลวดาวน  และการซอมรอยร่ัวของไอมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวาประเด็นที่มีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก ไดแก การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหมและการซอมรอยร่ัวของไอน้ํา  สําหรับประเด็นที่มีคะแนนในระดับ
เหมาะสมปานกลางคือ การควบคุมการโบลวดาวน  ซ่ึง TDS ที่ตรวจวัดไดต่ํากวาเกณฑความ
เหมาะสมมาก  และความรูความสามารถของเจาหนาที่ผูควบคุมระบบยังไมมีมากนักเพราะในการ
บํารุงรักษาหมอไอน้ําและแกไขปญหาเบื้องตนยังตองอาศัยคูมือและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ   
       2)  ดานเศรษฐศาสตร  ทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  การ
ควบคุมการโบลวดาวน  และการซอมรอยร่ัวของไอน้ํามีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาในแตละประเดน็ พบวาทุกประเดน็มีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก ทั้ง NPV  IRR และ 
Payback Period 
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      3)  ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวาทุกประเด็นที่มีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก เพราะเมื่อ
ประสิทธิภาพการเผาไหมสมบูรณก็จะปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอมนอย  อุณหภูมิน้ําจากทอน้ําทิ้งจาก
หมอไอน้ําเมื่อบําบัดแลวไมเกินมาตรฐาน  และการใชเชื้อเพลิงลดลง 
       4)  ดานการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวาทุกประเด็นมีคะแนนในระดับเหมาะสมมาก  ทั้งนโยบายดาน
เทคโนโลยีสะอาด  การสนับสนุนดานบุคลากรวัสดุ/อุปกรณ/  และงบประมาณ  การสื่อสารและ
วิธีการสื่อสาร  การจัดตั้งคณะกรรมการ / มีการประชุมระดมสมอง/ติดตามประเมินผล  ทัศนคติที่ดี
ตอโครงการ    ความรูของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
    เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมทั้ง 4 ดาน พบวา ทั้งดานประสิทธิภาพ  ดาน
เศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานบริหารจัดการ  มีความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก
ที่สุด  โดยดานเศรษฐศาสตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานบริหารจัดการ  มีคะแนนที่ไดคิดเปนรอย
ละ 100  เทากันและดานประสิทธิภาพมีคะแนนที่ไดคิดเปนรอยละ 86.66  
     ดังนั้น ภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมและเปนไปไดมาก  คดิเปนรอยละ 
97.10 
 
   5.2.4  ทางเลือกที่เหมาะสม 
    จากการศึกษาพบวา  กิจกรรมที่ควรดําเนินการเปนอันดับ 1 คือ  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหมและการซอมรอยร่ัวของไอน้ํา  และกิจกรรมที่ควรดําเนินการเปนอันดับ 2 
คือ การควบคุมการโบลวดาวน    
 
5.3  ผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค  ดานการประสิทธิภาพ เศรษฐศาสตร   
       ผลกระทบสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ   
 
  5.3.1  ผลการดําเนินงาน   
    5.3.1.1  ดานประสิทธิภาพ  จากการศึกษาพบวาโรงพยาบาลไดทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  โดยการซอมรอยร่ัวของไอน้าํ  และปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  
โดยมีประสิทธิภาพการเผาไหมดีขึ้นจากเดมิ  78 เปอรเซ็นต  เปน 84.7 เปอรเซ็นต   
    การใชพลังงานเชื้อเพลิงพบวา  กอนการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํามีการใช
น้ํามันดีเซลเฉลี่ย 10,781 ลิตร/เดือน  หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํามีการใชน้ํามันดีเซล
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เฉล่ีย 7,000 ลิตร/เดือน  เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลงัปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา พบวา 
ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลดลงประมาณ  3,792 ลิตร/เดือน    
     
    5.3.1.2  เศรษฐศาสตร 
    จากการศึกษาพบวา   กอนปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  โรงพยาบาลจายคา
น้ํามันดีเซลเฉลี่ย 323,450 บาท/เดือน  หลังปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ําโรงพยาบาลจายเงินคา
น้ํามันดีเซลเฉลี่ย 210,000 บาท/เดือน ซ่ึงโรงพยาบาลสามารถประหยดัเงินได  ถึง 113,750  บาท/
เดือน  (ที่ราคาน้ํามัน 30 บาท/ลิตร) 
 
    5.3.1.2 ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   จากการศึกษาพบวา  เมื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  ทําใหมีการใช
ทรัพยากรเชื้อเพลิงอยางคุมคา  ของเสียจากกระบวนการผลิตนอยลง  เชน ปริมาณกาซ CO2  จาก
การเผาไหม  อุณหภูมิความรอนที่ปลอยออกมา  นอกจากนี้ยังชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติจาก
การใชเชื้อเพลิงที่ลดลงเฉลี่ย 3,792 ลิตร/เดือน   
 
    5.3.1.3  ดานการบริหารจัดการ 
   จากการศึกษาพบวา   ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการจดัสรรงบประมาณ  
และทรัพยากรทั้งดานวัสดแุละบุคลากรในการดําเนนิงาน  โดยมีการประสานงานและไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    เชน  การปดเครื่องเพื่อทําการซอมบํารุง  งานซักฟอกและหนวย
จายกลางจะไดรับการประสานจากงานซอมบํารุงลวงหนาเพื่อเตรียมการสนับสนุนเรื่องผาผูปวย  
หรือ อุปกรณปราศจากเชื้อเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการใหบริการของโรงพยาบาล 
 
  5.3.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
  ในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ําดวยเทคโนโลยีสะอาด  พบวามีปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการดังนี ้
    5.3.2.1 อุปกรณที่ใชในการตรวจวดัมีราคาแพง  และหนวยงานที่รับตรวจวดัมีนอย
มาก  และตองใชผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
    5.3.2.2  น้ําใชของโรงพยาบาลมี 2 ระบบ คอืน้ําบนดินและน้ําใตดนิ  ทําใหคุณภาพ
น้ําที่ใชไมแนนอน ซ่ึงมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพน้ําปอนหมอไอน้าํ 
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    5.3.2.3  ระบบการใชไอน้ําของโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชการจางเหมา
หนวยงานภายนอกในการจัดการซักผาเปอน  เชนบางเดือนมีการสงผาซักกับหนวยงานภายนอก
มาก  บางเดือนสงนอยทําใหเปนอุปสรรคตอการคํานวณ 
 
5.4  อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาพบวา   ขั้นตอนการดําเนนิการเทคโนโลยีสะอาดของการศึกษาการใชหมอ
ไอน้ําใหมปีระสิทธิภาพของโรงพยาบาลนครพิงคประกอบไปดวยการกําหนดนโยบาย  การจดั
องคกร  การเตรียมความพรอมบุคลากร  การประเมินเบื้องตนและการประเมินละเอยีด  การคัดเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม  เพื่อนําไปศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของทางเลือก  จัดลําดับ
ทางเลือก  แลวนําไปสูการปฏิบัติ  มีความสอดคลองกับการศึกษาพัฒนางานดานการจัดการมูลฝอย
ดวยเทคโนโลยีสะอาดในโรงพยาบาลนํารอง 9 แหง ของสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร ของ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 
  ในการปรับปรงุประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้าํ  พบวา  หมอไอน้ํามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นจากเดมิ 78.59 เปอรเซ็นต เปน 84.7 เปอรเซ็นต  เพิ่มมากขึ้นถึง 6.11 เปอรเซ็นต  โดยการ
ปรับอากาศสวนเกิน สอดคลองกับการศึกษาวเิคราะหการใชพลังงานความรอนในหมอไอน้ําของ
โรงพยาบาลเชียงใหมราม     ของสุวัจน จินตรักษ และชาคริสต  ไชยวงษ (2537: 75-76)  พบวา
ประสิทธิภาพ 73.89 เปอรเซน็ต  ปริมาณอากาศสวนเกิน 100.32 เปอรเซ็นต  แนวทางลดการสูญเสีย
พลังงานคือ  การลดปริมาณอากาศสวนเกนิและลดแรงดนัของเชื้อเพลิง  และการศึกษาการประหยดั
ความรอนในระบบผลิตความรอน  เพื่อทําการวิเคราะหการใชพลังงานและหามาตรการในการ
ประหยดัพลังงานแนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปไดในการลดการสญูเสียของพลังงานของ  
บัณฑิต  จีระยิ่งสกุล  สุรสิทธิ์  หอมแกนจันทร  และอภิพงศ  แซล่ิม (2540: 65-68) คือ  การลด
ปริมาณอากาศสวนเกนิ  นอกจากนีก้ารทีป่ระสิทธิภาพหมอไอน้ําในการศึกษาครั้งนี้เพิ่มขึ้นมากถึง 
6.11  เปอรเซ็นต  อาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนชุดทอไฟใหมทั้งหมดกอนการตรวจวดัประสิทธิภาพ
การเผาไหมเพือ่เก็บขอมูลผลการดําเนนิงาน 
 
  จากการซอมรอยร่ัวของทอไอน้ํา  พบวา  สอดคลองกับการศึกษาเทคโนโลยีสะอาดใน
บริษัท ศิลปเสนีพาณิชย จํากดั  ของ แผนกเทคโนโลยีสะอาด  ฝายธุรกิจและสิ่งแวดลอม  สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย  (2543 : 22) วาทําใหประหยัดเชื้อเพลิงซ่ึงหมาถึงการลดคาใชจายในการดําเนินงาน  
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โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนนอยกวา 3 ป  แตเนื่องจากคาใชจายในการลงทุนสูงถึง 500,000 บาท  

ทําใหระยะเวลาการคืนทุนจึงนอยกวาการศึกษาครั้งนี้ท่ีมีการลงทุนเพียง  2,000 บาท 

 

  จะเห็นไดวาในการปรับปรุงอากาศสวนเกินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม  และการ

ซอมรอยร่ัวของทอไอน้ํา  นับเปนแนวทางหนึ่งในการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ    

 

5.5 ขอเสนอแนะ 

   5.5.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ 

  ในการใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด ควรมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่องทั้งในดานการปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณ  การปรับปรุงโครงสราง  การ

พัฒนาองคความรูของบุคลากร  การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดเพื่อหาปญหาใหมๆที่อาจ

เกิดขึ้นเพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัวตลอดเวลา  ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

เปนระยะเพื่อติดตามความกาวหนาและปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
   5.5.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

    1)  การติดตามประเมินผลการใชหมอไอน้ําของใหมีประสิทธิภาพ 

     2)  การนําความคอนเดนเสทของหมอไอน้ํากลับมาใชใหม  

     3)  การใชไอน้ําในกระบวนการผลิตภายในโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

      4)  การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของหมอไอน้ําในการใชพลังงาน

ทดแทน 



 

กา

เศรษฐศาสต

บริหารจัดกา

ประสิทธิภา

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

วิธีการดําเนินงาน 

 กําหนดนโยบายเปนลาย

ลักษณอักษรและประกาศ

ใหทราบทั่วกัน

จัดตั้งคณะทํางาน

เทคโนโลยีสะอาดและ

มอบหมายความ

รับผิดชอบ 

จัดอบรมใหความรูเพื่อ

เตรียมความพรอม 

การประเมินเบื้องตน 

การประเมินละเอียด 
รใชหมอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด  : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค 

 

ทางเลือกและการประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของทางเลือก 

การโบลวดาวน การซอมรอยรั่ว 

ทอไอน้ํา

การปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการเผาไหม

ร 

ร 

ประหยัดเชื้อเพลิงได 4.88% 

หรือ 6,930 ลิตร/ป 

ประหยัดเชื้อเพลิง 

19,652  ลิตร/ป. 

ประหยัดเชื้อเพลิง ได 

95.25  ลิตร/ชม. 

NPV = 199,400  บาท 

IRR  =  2,346 

PB    =  15 วัน โดย 

ผลตอบแทนสุทธิ 

 = 199,400 บาท  

NPV = 8,319,900 บาท 

IRR  =  34,666 

PB    =  2 วัน โดย 

ผลตอบแทนสุทธิ  

= 8,319,900 บาท  

NPV = 81,480 บาท 

IRR  =  4,074 

PB    =  9 วัน โดย 

ผลตอบแทนสุทธิ  

= 81,480 บาท  

1)  การควบคุมการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพจะเกิด CO2ในปริมาณนอยมาก 

 2)  นํ้าเสียที่เกิดขึ้นมีอุณหภูมิประมาณ 130-150 ๐C  และTDS 288  ppm   

      จะถูกบําบัดดวยระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูลํารางสาธารณะ 

3)   อุณหภูมิไอเสีย 300 ๐C    และความรอนที่เกิดจากการแผรังสีความรอน 

      ของหมอไอน้ําและจากไอน้ําที่รั่วทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงตามไปดวย   

4)  ใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง 131,461 ลิตร/ป   

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  และทรัพยากร(วัสดุและบุคลากร) มีการประสานงาน 

และไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   บุคลากรมีความรูและทัศนคติที ดี  

พ 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค 

ประสิทธิภาพ 

- ประสิทธิภาพการเผาไหม  84.7% 

- ใชนํ้ามันดีเซลลดลงประมาณ 

    3,792 ลิตร/เดือน    

เศรษฐศาสตร 

ประหยัดไดรวม 113,750 บาท/เดือน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ใชทรัพยากร เชื้อเพลิงอยางคุมคา  

 - ของเสียจากการผลิตนอยลง   

บริหารจัดการ 

-มีการสนับสนุนงบประมาณ 

ทรัพยากร  การประสานงานความ

รวมมือของบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรค 
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- อุปกรณตรวจวัดมีราคาแพง  

 - หนวยงานที่รับตรวจวัดมีนอย 

- ตองใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

- คุณภาพน้ําไมแนนอนเพราะใชทั้ง

นํ้าบนดินและน้ําใตดิน  
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ ข. 1  เกณฑสําหรับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานปริมาณ (Quantity, Q) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

3 คะแนน 

 

2 คะแนน 

 

1 คะแนน 

ปริมาณการใชน้ํา  

> 300,000 ม3/ป 
 

60,000–300,000 ม3/ป 
 

< 60,000  ม3/ป 

CO2, NO2 และ SO2จากการ

เปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนพลังงาน 

 

> 10 ตัน/ป 

 

1 –10 ตัน/ป 

 

< 1 ตัน/ป 

ขยะของแข็ง(solid waste) > 10 ตัน/ป 1  –10  ตัน/ป <  1  ตัน/ป 

 

น้ําเสีย 
 

> 10 ตัน/ป 
 

1 –10 ตัน/ป 
 

< 1 ตัน/ป 

ฝุนละออง, ควัน และ ไอ

ี

> 10 ตัน/ป 1  –10  ตัน/ป <  1  ตัน/ป 

กลิ่น ตลอดเวลา ชวงเวลายาว ชวงเวลาสั้น 
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ตารางที่ ข. 2  เกณฑสําหรับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานผลกระทบ (Effect, E) 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

ปริมาณการใชนํ้า 2  คะแนน 

CO2, NO2 และ SO2
จากการเปลี่ยนเชื้อเพลิง

เปนพลังงาน 

 

- 

 

NO2 และ SO2

 

CO2

ขยะของแข็ง 

(solid waste) 

วัสดุที่เปนพิษ วัสดุที่สามารถ 

ยอยสลายได 

วัสดุที่ไมเปนพิษและยอย

สลายไมได เชน 

ดิน, คอนกรีต และทราย
นํ้าเสีย วัสดุที่ยอยสลายไดยาก วัสดุที่สามรถ 

ยอยสลายได 

 

- 
ฝุนละออง, ควัน  

และ ไอสารเคมี 

สารอันตราย ฝุนของสารอนินทรีย, SO2, 

NO2, ไอสารเคมี, แกสที่เกิด

จาก สารอนินทรีย  

และสารอินทรีย 

CO2 และ 

สารประเภทอื่น 

กลิ่น 2   คะแนน 

 

ปริมาณมลพิษ 
รายการ 

CO2 SO2 NO2
2.5  0.035  0.0019  

นํ้ามันเตา  
(กก./ลิตร)  (กก./ลิตร)  (กก./ลิตร) 

0.266  0.0032  0.00018  
ไฟฟา 

(กก./กิโลวัตตช่ัวโมง) (กก./กิโลวัตตช่ัวโมง) (กก./กิโลวัตตช่ัวโมง) 

2.2  0.0076  
ถานหิน (ลิกไนต) 

(กก./กก.ถานหิน)  (กก./กก.ถานหิน) 
- 

3.02  0.00002  
กาซหุงตม 

(กก./กก.กาซหุงตม)  (กก./กก.กาซหุงตม) 
- 

 

1  2  3  
คะแนนผลกระทบสิ่งแวดลอม 

0 - 9 10 - 18 19 - 27 
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ตารางที่ ข. 3  เกณฑสําหรับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการกระจายตัว  

                      (Distribution, D) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

3 คะแนน 

 

2 คะแนน 

 

1 คะแนน 

ปริมาณการใชน้ํา  

น้ําบาดาล 

 

น้ําประปาของภาครัฐ 

 

น้ําประปาของภาค 

เอกชน 

CO2, NO2 และ SO2
จากการเปลี่ยนเชื้อเพลิง

เปนพลังงาน 

 

3 คะแนน 

ขยะของแข็ง 

(solid waste) 

การทิ้งไมเปนไปตามวิธี

ท่ีกฎหมายกําหนด 

 

- 

การทิ้งเปนไปตามวิธีท่ี

กฎหมายกําหนด 

 

น้ําเสีย 

ปลอยทิ้งสูแหลงน้ํา

สาธารณะ 

น้ําเสียผานการบําบัด ไมมีการปลอยน้ําเสีย 

ฝุนละออง, ควัน  

และ ไอสารเคมี 

 

3  คะแนน 

 

กลิ่น 

 

กลิ่นกระจายไปไกลกวา 

500 เมตรจากโรงงาน 

มากกวา 10 หลังคาเรือน

ในระยะ 500 เมตรจาก

โรงงานไดกลิ่น 

นอยกวา 10 หลังคาเรือน

ในระยะ 500 เมตรจาก

โรงงานไดกลิ่น 

 
 
 



ภาคผนวก ค 
 

แนวคําถามการสัมภาษณสําหรับผูบริหาร 

การใชพลังงานจากหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสียดวยเทคโนโลยีสะอาด

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค 
ผูใหสัมภาษณ ........................................................................ ...................................................................................

ตําแหนง ........................................................................ สังกัด ................................................................................. 

ผูสําภาษณ ..................................................................... วันที่ ................................... เวลา ...................................... 
 

 

สวนที่ 1  นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

1.  โรงพยาบาลของทานมีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีสะอาดหรือไม  อยางไร 

(ประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร  ความสอดคลองกับนโยบายหลัก  ความมุงมั่นของผูบริหาร  การ

ถายทอดนโยบาย  การนํานโยบายไปปฏิบัติจริง การประเมินผล เปนตน) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.  โรงพยาบาลของทานมีการสนับสนุนทรัพยากรในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ํา ใหมีประสิทธิภาพ

ดวยเทคโนโลยีสะอาดหรือไม  อยางไร  (ความรู  งบประมาณ  อุปกรณ  เครื่องมือ) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําในโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ ดวย

เทคโนโลยีสะอาด   

(การประหยัดพลังงาน  การปองกันและลดมลพิษ  ความปลอดภัยในการทํางาน ลดคาใชจาย เปนตน) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5.  ขอเสนอแนะในการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําของโรงพยาบาลอยาง

มีประสิทธิภาพ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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สวนที่ 2  ความรูความเขาใจ  
ขอที ่ ขอความ ใช ไมใช 

1 เทคโนโลยีสะอาดไมสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ําได   
2 เทคโนโลยีสะอาดทําใหสามารถประหยัดคาใชจายที่ไมจําเปนได   
3 หลักการของเทคโนโลยีสะอาดคือการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดและการนํากลับมา

ใชใหม 
  

4 ในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําไมจําเปนตองตรวจสอบสภาพและ
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  

  

5 ในการใชไอน้ําในกิจกรรมตางๆไมจําเปนตองมีการตรวจสอบความจําเปนตองใช
ไอน้ํา 

  

6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมชวยประหยัดเชื้อเพลงิได   
7 การปรับปรุงหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพไมชวยใหเกิดความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
  

8 การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับหมอไอน้ําและทอไอน้ําสามารถทําการประเมิน
เบื้องตนงายๆดวยการเดินสํารวจ  สังเกต จดบันทึก 

  

9 การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดชวยลด
ภาระปญหาดานสิ่งแวดลอม 

  

10 การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 
ไมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในหนวยงาน  
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สวนที่ 3  ทัศนคติ 

ขอที ่ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยใหโรงพยาบาล
ประหยัดพลังงานไดมากขึ้น 

     

2 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยลดคาใชจายในการ
จัดซื้อเชื้อเพลงิของโรงพยาบาล 

     

3 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดไมชวยปองกันลดมลพิษ
จากการเผาไหมของหมอไอน้าํ  

     

4 ทานคิดวาการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดไมชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอม 

     

5 การใชเทคโนโลยีสะอาดในการใชหมอไอน้ําและ 
ทอไอน้ําทําใหเพิ่มภาระงาน 

     

6 ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีสะอาดในการใช 
หมอไอน้ําและทอไอน้ําเปนเรื่องยุงยาก 

     

7 ทานรูสึกเครียดและวิตกกังวลเมื่อตองปฏิบัติตาม
หลักการเทคโนโลยีสะอาดในการทํางาน  

     

8 ทานสนใจและอยากไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการ
หมอไอน้ําและทอไอน้ําดวยเทคโนโลยีสะอาด 

     

9 ทานยินดีรวมปรับปรุงกระบวนการทํางานให
สอดคลองกับหลักการของเทคโนโลยสีะอาด 

     

10 ทานเต็มใจรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบในการ
ใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีสะอาด 
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แนวคําถามการสัมภาษณสําหรับหัวหนาหนวยงานที่ใชไอน้ําและผูท่ีเกี่ยวของ 

การใชพลังงานจากหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสียดวยเทคโนโลยีสะอาด 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค 
ผูใหสัมภาษณ ........................................................................ ...................................................................................

ตําแหนง ........................................................................ สังกัด ................................................................................. 

ผูสําภาษณ ..................................................................... วันที่ ................................... เวลา ...................................... 
 

 

สวนที่ 1  การบริหารจัดการ 

1.  โรงพยาบาลของทานมีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีสะอาดหรือไม  อยางไร 

(ประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร  ความสอดคลองกับนโยบายหลัก  ความมุงมั่นของผูบริหาร  การ

ถายทอดนโยบาย  การนํานโยบายไปปฏิบัติจริง การประเมินผลเปนตน) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.  ผูบริหารของทานมีการสนับสนุนทรัพยากรในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําในใหมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีสะอาดหรือไม  อยางไร (งบประมาณ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ความรู) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.  หนวยงานของทานไดมีการบริหารจัดการการใชไอน้ําอยางไร  มีการไอน้ําไปใชในกิจกรรมอะไรบาง  

และนําไปใชอยางไร  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5.  ในหนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานหรือไม  อยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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สวนที่ 2  ความรูความเขาใจ  
ขอที ่ ขอความ ใช ไมใช 

1 เทคโนโลยีสะอาดไมสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ําได   
2 เทคโนโลยีสะอาดทําใหสามารถประหยัดคาใชจายที่ไมจําเปนได   
3 หลักการของเทคโนโลยีสะอาดคือการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดและการนํากลับมา

ใชใหม 
  

4 ในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําไมจําเปนตองตรวจสอบสภาพและ
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  

  

5 ในการใชไอน้ําในกิจกรรมตางๆไมจําเปนตองมีการตรวจสอบความจําเปนตองใช
ไอน้ํา 

  

6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมชวยประหยัดเชื้อเพลงิได   
7 การปรับปรุงหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพไมชวยใหเกิดความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
  

8 การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับหมอไอน้ําและทอไอน้ําสามารถทําการประเมิน
เบื้องตนงายๆดวยการเดินสํารวจ  สังเกต จดบันทึก 

  

9 การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดชวยลด
ภาระปญหาดานสิ่งแวดลอม 

  

10 การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 
ไมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในหนวยงาน  
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สวนที่ 3  ทัศนคติ 

ขอที ่ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยใหโรงพยาบาล
ประหยัดพลังงานไดมากขึ้น 

     

2 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยลดคาใชจายในการ
จัดซื้อเชื้อเพลงิของโรงพยาบาล 

     

3 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดไมชวยปองกันลดมลพิษ
จากการเผาไหมของหมอไอน้าํ  

     

4 ทานคิดวาการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดไมชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอม 

     

5 การใชเทคโนโลยีสะอาดในการใชหมอไอน้ําและ 
ทอไอน้ําทําใหเพิ่มภาระงาน 

     

6 ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีสะอาดในการใช 
หมอไอน้ําและทอไอน้ําเปนเรื่องยุงยาก 

     

7 ทานรูสึกเครียดและวิตกกังวลเมื่อตองปฏิบัติตาม
หลักการเทคโนโลยีสะอาดในการทํางาน  

     

8 ทานสนใจและอยากไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการ
หมอไอน้ําและทอไอน้ําดวยเทคโนโลยีสะอาด 

     

9 ทานยินดีรวมปรับปรุงกระบวนการทํางานให
สอดคลองกับหลักการของเทคโนโลยสีะอาด 

     

10 ทานเต็มใจรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบในการ
ใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีสะอาด 
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แนวคําถามการสัมภาษณสําหรับผูดูแลระบบไอน้ํา 

เรื่อง  การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค 
ผูใหสัมภาษณ ........................................................................ ...................................................................................

ตําแหนง ........................................................................ สังกัด ................................................................................. 

ผูสําภาษณ ..................................................................... วันที่ ................................... เวลา ...................................... 
 

 

สวนที่ 1 การจัดการและดูแลระบบไอน้ํา 

1.   ทานทราบขอมูลจําเพาะของหมอไอน้ําที่ใชในโรงพยาบาลหรือไม  อยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.  หมอไอน้ําในโรงพยาบาลใชอะไรเปนเชื้อเพลิง  และสามารถเปลี่ยนเปนเชื้อเพลิงอื่นไดไหม อยางไร 

(ความคุมคา  ประสิทธิภาพ) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.  โรงพยาบาลไดมีการนําไอน้ําไปใชในกิจกรรมอะไรบาง  และนําไปใชอยางไร ความคุมคาไหม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.  ทานมีหลักการ/การบริหารจัดการในการเลือกใชหมอไอน้ําใหเหมาะสม  อยางไรบาง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5.   ผูบริหารใหการสนับสนุนอยางไรบางทั้งในดานงบประมาณ  องคความรู  บุคลากรและการดําเนินงาน

จัดการระบบไอน้ํา 

งบประมาณ......................................................................................................................................... 

องคความรู .......................................................................................................................................... 

บุคลากร    ........................................................................................................................................... 

การดําเนินงาน .................................................................................................................................... 

6.  ทานมีวิธีการบํารุงรักษาหมอไอน้ําอยางไร   

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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7.  ทานไดมีการตรวจวัดประสิทธิภาพหมอไอน้ําแตละตัวหรือไม  อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8.  คาใชจายในการบํารุงรักษา ตรวจวัดประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  คุณภาพน้ําเขา  เทาไหร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9.  ทานไดทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีเขาหมอไอน้ําหรือไม  และคุณภาพน้ําท่ีตรวจวัดมอีะไรบาง  ผลเปน
อยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10.  การใชหมอไอน้ํากอใหเกดิมลพิษอะไรบาง  ทานไดทําการตรวจวัดหรือไม  อยางไร  และทานไดทํา
การแกไขอยางไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
11.  ทานมีวิธีใชหมอไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพอยางไรบาง และสามารถนําเทคโนโลยีสะอาดมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดอยางไร และการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ําใหทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํา
อยางไรบาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
12.  ในสวนของหมอไอน้ําทานมีปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานหรือไม  
อยางไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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สวนที่ 2  ความรูความเขาใจ  
ขอที ่ ขอความ ใช ไมใช 

1 เทคโนโลยีสะอาดไมสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ําได   
2 เทคโนโลยีสะอาดทําใหสามารถประหยัดคาใชจายที่ไมจําเปนได   
3 หลักการของเทคโนโลยีสะอาดคือการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดและการนํากลับมา

ใชใหม 
  

4 ในการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําไมจําเปนตองตรวจสอบสภาพและ
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  

  

5 ในการใชไอน้ําในกิจกรรมตางๆไมจําเปนตองมีการตรวจสอบความจําเปนตองใช
ไอน้ํา 

  

6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมชวยประหยัดเชื้อเพลงิได   
7 การปรับปรุงหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพไมชวยใหเกิดความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
  

8 การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับหมอไอน้ําและทอไอน้ําสามารถทําการประเมิน
เบื้องตนงายๆดวยการเดินสํารวจ  สังเกต จดบันทึก 

  

9 การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดชวยลด
ภาระปญหาดานสิ่งแวดลอม 

  

10 การใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาด 
ไมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในหนวยงาน  
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สวนที่ 3  ทัศนคติ 

ขอที ่ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยใหโรงพยาบาล
ประหยัดพลังงานไดมากขึ้น 

     

2 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดชวยลดคาใชจายในการ
จัดซื้อเชื้อเพลงิของโรงพยาบาล 

     

3 ทานคิดวาเทคโนโลยีสะอาดไมชวยปองกันลดมลพิษ
จากการเผาไหมของหมอไอน้าํ  

     

4 ทานคิดวาการใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสะอาดไมชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอม 

     

5 การใชเทคโนโลยีสะอาดในการใชหมอไอน้ําและ 
ทอไอน้ําทําใหเพิ่มภาระงาน 

     

6 ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีสะอาดในการใช 
หมอไอน้ําและทอไอน้ําเปนเรื่องยุงยาก 

     

7 ทานรูสึกเครียดและวิตกกังวลเมื่อตองปฏิบัติตาม
หลักการเทคโนโลยีสะอาดในการทํางาน  

     

8 ทานสนใจและอยากไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการ
หมอไอน้ําและทอไอน้ําดวยเทคโนโลยีสะอาด 

     

9 ทานยินดีรวมปรับปรุงกระบวนการทํางานให
สอดคลองกับหลักการของเทคโนโลยสีะอาด 

     

10 ทานเต็มใจรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบในการ
ใชหมอไอน้ําและทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีสะอาด 
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