
ENERGY การจดัการพลงังาน

หมวดที ่4

6.1  ดา้นไฟฟ้า (10 คะแนน) แบ่งเป็น



6. มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการประหยดัพลงังานท่ีเป็นปัจจุบนัและเป็นรูปธรรม
เกิดการปฏิบติัตามมาตรการท่ี   ก าหนดร่วมกนัทั้งองคก์ร 

6.1  ดา้นไฟฟ้า (10 คะแนน) แบ่งเป็น

6.1.1 มมีาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า (5) คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณส์ ารวจ และเอกสาร หลกัฐาน

- มมีาตรการประหยดัไฟฟ้า โดยมกีารปรบัตัง้อณุหภมูเิครื่องปรบัอากาศไมน่อ้ยกวา่ 25 องศาเซลเซยีส

(บงัคบั) โดยไม่คดิรวมส่วนบรกิาร และหอ้งผ่าตดั และมาตรการประหยดัพลงังานอื่นๆ อกีอย่างนอ้ย 3 มาตรการๆ และ 1 คะแนน 

(3 คะแนน)



** มีมาตรการประหยดัไฟฟ้า โดยปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไม่นอ้ยกวา่  
25 องศาเซลเซียส (บงัคบั) ** 1 คะแนน

- มาตรการควบคุมการเปิด - ปิดเคร่ืองปรับอากาศและปรับอุณหภูมิท่ี 25  องศาเซลเซียส



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

มาตรการกลาง (ไม่ลงทุน) ด าเนินการต่อเนื่อง ปี 2558 - 2565
- ควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส

- ขึ้น – ลง ชั้นเดียวโปรดใช้บันได

- ปิดระบบปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง (11.30-12.30น.)

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

- ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน

- ปิดสวิทย์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน

- ลงบริการลิฟต์ชั้น 2-6 ให้ใช้บันไดเลื่อนแทนหรือใช้บันไดกลางแทน กรณี 1-2 ชั้น

- ไม่เปิดระบบปรับอากาศบริเวณโถงรอลิฟต์ชั้น 2-17

- ล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างย่อยทุก 2 เดือน , ล้างใหญ่ทุก 6 เดือน)

- มาตรการ เปิด เครื่องจักรก่อนช่วงเวลา  off peak



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

มาตรการลงทุน ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร  ปี 2560-2563

ล ำดบั มำตรกำร
เงนิลงทุน
(บำท)

ผลประหยดั 
(บำท/ปี)

คืนทุน
(ปี)

1 โครงการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซน้ตเ์ป็นหลอด LED 8,207,895 4,560,998.40 1.80 

2 ติดตั้งสวิตซ์กระตุกภายในส านกังาน 47,500 19,843.20 2.39

3 ติดตั้งระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเล่ือน 3,974,718.30 137,714. 00 28.86

4
ลา้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ (ลา้งยอ่ยทุก 2 เดือน , ลา้ง
ใหญ่ทุก 6 เดือน)

700,000.00 108,136.11 6.47

5
โครงการโคมไฟถนนและไฟสปอร์ตไลทร์ะบบพลงังานแสงอาทิตย์
และหลอดประหยดัพลงังาน (LED)

294,008.46 39,620.73 7.42

รวม 12,930,113 4,688,977.71 2.80



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

มาตรการลงทุน ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร  ปี 2564 - 2565

ล ำดบั มำตรกำร
เงนิลงทุน
(บำท)

ผลประหยดั 
(บำท/ปี)

คืนทุน
(ปี)

1 มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED 474,659.00 712,226.54 1.38 

2
ลา้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ (ลา้งยอ่ยทุก 2 เดือน , ลา้งใหญ่ทุก 
6 เดือน)

2,293,438.00 422,717.18 5.43

รวม 2,768,097.00 1,134,943.72 2.44



แผนมาตรการโครงการท่ีจะท าในอนาคต

ล ำดบั มำตรกำรโครงการ ปีงบ

1
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบและควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (VFD) 
ส าหรับเคร่ืองอดัอากาศ ประจ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

2565

2
โครงการเปล่ียนลิฟตโ์ยสารประจ าอาคารพรีคลินิกและอาคารปฏิบติัการและวิจยั 
จ านวน 3 ชุด

2565

3 โครงการเปล่ียนเคร่ืองอดัอากาศประจ าอาคารปฏิบติัการและวิจยั จ านวน 2 ชุด 2566

4
โครงการปรับปรุงติดตั้ง Variable Speed Drive(VSD) ควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอร์ระบบปรัอากาศ

2567



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

1. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED

หลอดดาวไลตเ์ดิม จ านวน 2694 หลอด 

ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 245,379.28kWh / ปี

เป็นเงิน 1055130.90 บาท / ปี 



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

1. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED

การด าเนินการติดตั้งหลอดไฟดาวน์ไลทแ์บบ LED



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

1. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED

ตารางรายการอุปกรณ์และราคาท่ีท าการเปล่ียนหลอดดาวไลตเ์ดิม เป็นแบบ LED



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

1. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED

ผลประหยดัพลงังานท่ีใชล้ดลง 165,634.08 kWh/ปี

เป็นเงินลดลง 712,226.54 บาท/ปี

*** หมายเหตุ ชัว่โมงการใชง้าน 8 ชัว่โมง/วนั  อตัตราค่าไฟฟ้า 4.30 บาท



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง : หลอดไฟดาวน์ไลท์
จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง : 2694
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง
ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:
วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง

ตรวจสอบผลไดก้ารด าเนินงานไดจ้ากการเกบ็ค่าไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟของแต่ละพื้นท่ี

1. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED

กโิลวัตต์ กโิลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

37.76 79,745.20 342,904.36

116.18 245,379.28 1,055,130.90

78.43 165,634.08 712,226.54

474,659.00 บาท

1.38                                 ปี



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

แสดงวิธีการค านวณประกอบ
ก่อนการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลท์ เป็นแบบ  LED

จ านวนเปิดใชง้านเฉล่ียต่อวนั 8 ชัว่โมง = 20,448.27 kW/เดือน 
1 ปี เปิดใชง้าน = 245,379.28 kw/ปี 

หลงัการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลท์ เป็นแบบ  LED

จ านวนเปิดใชง้านเฉล่ียต่อวนั 8 ชัว่โมง = 13,802.84 kW/เดือน
1 ปี เปิดใชง้าน = 165,634.08 kw/ปี
ประหยดัได้ = 79,745.20 kw/ปี 

= 67.50%

1. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดไฟดาวน์ไลทเ์ดิม เป็นหลอดแบบ LED



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุงแผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนและท่อฉีดพน่น ้าละอองฝอย เส่ือมสภาพ ช ารุด



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพการด าเนินการปรับปรุงแผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนและท่อฉีดพน่น ้าละอองฝอย Cooling Tower 

ลา้งท าความสะอาด Cooling Tower 



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพการด าเนินการปรับปรุงแผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนและท่อฉีดพน่น ้าละอองฝอย Cooling Tower 



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพการด าเนินการปรับปรุงแผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนและท่อฉีดพน่น ้าละอองฝอย Cooling Tower 
แกไ้ขรอยร่ัวและเปล่ียนอุปกรณ์



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพการด าเนินการปรับปรุงแผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนและท่อฉีดพน่น ้าละอองฝอย Cooling Tower 

เปล่ียนอุปกรณ์



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน
2. มาตรการโครงการเปล่ียน แผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนใหล้ะเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน cooling tower 

ภาพการด าเนินการปรับปรุงแผน่รังผึ้งกระจายน้้ าร้อนและท่อฉีดพน่น ้าละอองฝอย Cooling Tower เสร็จส้ิน



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

3. มาตรการลา้งและบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ

ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

3. มาตรการลา้งและบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ

ภาพหลงัด าเนินการปรับปรุง



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

3. มาตรการลา้งและบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ

รายละเอียดมาตรการ
อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: เคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคาร
จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 988 เคร่ือง

การใชพ้ลงังานก่อนการปรับปรุง 
การใชพ้ลงังานหลงัการปรับปรุง
ผลประหยดั
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน
รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

ภายในคณะทนัตแพทย ์มีระบบเคร่ืองปรับอากาศ 2 แบบคือ 1 แบบรวมศูนย ์2 แบบแยกส่วน รวมทั้ง 2 แบบ มีจ านวน 988 เคร่ือง ซ่ึงมีการลา้งและ
บ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ โดยการลา้งยอ่ยทุก 2 เดือน,ลา้งใหญ่ทุก 6 เดือน และไดท้ าการวดัค่ากระแสไฟฟ้าก่อนลา้งและหลงัลา้ง

วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง
ไดมี้การวดักระแส ก่อนลา้งและหลงัลา้งเคร่ืองปรับอากาศ และไดน้ าผลมาค านวณเปรียบเทียบกนั

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี

774.97   1,636,731.80           6,874,273.57           

727.31   1,536,084.86           6,451,556.39           

47.65     100,646.94              422,717.18              

2,293,438.00           บาท

5.43 ปี



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

3. มาตรการลา้งและบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ

แสดงวิธีการค านวณประกอบ
ก่อนลา้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ(ลา้งยอ่ยทุก 2 เดือน,ลา้งใหญ่ทุก 6 เดือน) 
จ านวนเปิดใชง้านเฉล่ียต่อวนั 8 ชัว่โมง = 136394.32 kW/เดือน
1 ปี เปิดใชง้าน = 1636731.80 kw/ปี

หลงัลา้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ(ลา้งยอ่ยทุก 2 เดือน,ลา้งใหญ่ทุก 6 เดือน) 
ปิดใชง้าน 12 ชัว่โมงต่อวนั = 128007.07 kW/เดือน
1 ปี เปิดใชง้าน = 1536084.86 kw/ปี
ประหยดัได้ = 100646.94 kw/ปี

= 6.149%



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

4. มาตรการติดตั้งสวิตซ์กระตุกภายในส านกังาน



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

5. มาตรการมาตรการข้ึน – ลง ชั้นเดียวโปรดใชบ้นัได



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

6. มาตรการปิดไฟ ปิดระบบปรับอากาศอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ชัว่โมง (11.30-12.30น.)



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

7. มาตรการถอดปลัก๊เม่ือเลิกใชง้าน



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

8. มาตรการปิดไฟเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

9. มาตรการปิดสวทิยแ์ละถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเม่ือไม่ใชง้าน



มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 3 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน

10. ลงบริการลิฟตช์ั้น 2-6 ใหใ้ชบ้นัไดเล่ือนแทนหรือใชบ้นัไดกลางแทน กรณี 1-2 ชั้น

11. ไม่เปิดระบบปรับอากาศบริเวณโถงรอลิฟตช์ั้น 2-17

12. ลา้งเคร่ืองปรับอากาศ (ลา้งยอ่ยทุก 2 เดือน , ลา้งใหญ่ทุก 6 เดือน)

13. ติดตั้ง BALL TECHNIC SYSTEM ระบบบอลยางท าความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ Chiller 
อตัโนมติั

14. ติดตั้ง Variable Speed Drive(VSD) ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ระบบปรัอากาศ

15. ติดตั้งระบบ 2 Wires Remote ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสวา่งอตัโนมติั ปิดปิดเป็นเวลาท่ี
ใชจ้ริง

16. ติดฟิลมก์นัแสงลดอุณหภูมิภายนอก ลดภาระของระบบปรับอากาศ

17. มาตรการ เปิด เคร่ืองจกัรก่อนช่วงเวลา  off peak

18. มาตรการโครงการติดตั้งระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเล่ือน

19. มาตรการโครงการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซน้ตเ์ป็นหลอด LED



การใชพ้ลงังานทดแทน ( 2 คะแนน )

1.  โคมไฟถนนระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละหลอดประหยดัพลงังาน (LED)

2.  ไฟสปอร์ตไลทร์ะบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละหลอดประหยดัพลงังาน (LED)

• พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 9388.80 kWh/ปี

•เงินที่ประหยัดได้ 39,620.73 บาท/ปี

•เงินลงทุน 294,008.46 บาท

•ระยะเวลาคืนทุน  7.42 ปี



การใชพ้ลงังานทดแทน ( 2 คะแนน )
1.  โคมไฟถนนระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละหลอดประหยดัพลงังาน (LED)

2.  ไฟสปอร์ตไลทร์ะบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละหลอดประหยดัพลงังาน (LED)



6.1.2  มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลง ( Outcome ) ( 5 คะแนน )

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  พิจารณาการใหค้ะแนนจากการคิดค านวณปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลดลง ( Outcome ) ( 5 คะแนน ) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี

- ลดไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน

- ลดไดร้้อยละ 50-99 ของเป้าหมาย = 3 คะแนน

- ลดไดร้้อยละ 100 ข้ึนไปของเป้าหมาย = 5 คะแนน

(ค่าเป้าหมาย = 10 % ต่อ 4 ปี หรือ 2.5 % ต่อปีหรือสะสม



6.1.2  มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลง ( Outcome ) ( 2 คะแนน )

จ านวนหน่วยไฟฟ้าทีล่ดลง =

[
จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปจัจบุนัหลงัปรบัฐาน(ปี64)−จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปีก่อนปจัจบุนั(ปี60)

จ านวนหน่วยไฟฟ้ามาตรฐานปีงบประมาณปีก่อนปจัจบุนั
] ×100 

สมการค านวณค่าไฟปรับฐานส าหรับโรงพยาบาล

ค่าตวัแปรปรับฐานปีปัจจุบนั ปี64 (y) = [(0.108 x จ านวนบุคลากรเฉล่ีย) + (0.050 x พื้นท่ีใชส้อยภายใน อาคาร) + (8.898 x จ านวนเตียง) + 
(0.194 x จ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ีย) + (0.040 x จ านวนวนันอน รวมผูป่้วยในเฉล่ีย)] x (1.111 x อุณหภูมิเฉล่ีย) ของปีงบประมาณปัจจุบนั

ค่าตวัแปรปรับฐานก่อนปีปัจจุบนั ปี60 ( x ) = [(0.108 x จ านวนบุคลากรเฉล่ีย) + (0.050 x พื้นท่ีใชส้อยภายใน อาคาร) + (8.898 x จ านวน
เตียง) + (0.194 x จ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ีย) + (0.040 x จ านวนวนันอนรวมผูป่้วยในเฉล่ีย)] x (1.111 x อุณหภูมิเฉล่ีย)) ของปีงบประมาณก่อน
ปัจจุบนั

*** จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปัจจุบนัหลงัปรับฐาน = (จ  านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปัจจจุบนั  𝑥
𝑥

𝑦
)



6.1.2  มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลง ( Outcome ) ( 2 คะแนน )

ตารางขอ้มูลค่าตวัแปรปรับฐานปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2564 

พืน้ทีใ่ช้สอย จ านวนวันนอน พืน้ทีใ่ช้สอย จ านวนวันนอน

ภายในอาคาร รวมผู้ป่วยใน ภายในอาคาร รวมผู้ป่วยใน

ต.ค. 1,383.00           80,756.65            11.00               10,587.00              20.00                        25.00                 1,449.00            80,756.65            11.00            52,137.00               10.00                25.00                     

พ.ย. 1,379.00           80,756.65            11.00               43,981.00              20.00                        25.00                 1,457.00            80,756.65            11.00            52,904.00               42.00                25.00                     

ธ.ค. 1,379.00           80,756.65            11.00               54,691.00              21.00                        25.00                 1,462.00            80,756.65            11.00            48,542.00               40.00                25.00                     

ม.ค. 1,379.00           80,756.65            11.00               16,503.00              16.00                        25.00                 1,459.00            80,756.65            11.00            50,051.00               16.00                25.00                     

ก.พ. 1,383.00           80,756.65            11.00               2,532.00                21.00                        25.00                 1,459.00            80,756.65            11.00            47,218.00               -                    25.00                     

ม.ีค. 1,376.00           80,756.65            11.00               16,953.00              24.00                        25.00                 1,462.00            80,756.65            11.00            55,534.00               27.00                25.00                     

เม.ย. 1,381.00           80,756.65            11.00               11,465.00              24.00                        25.00                 1,463.00            80,756.65            11.00            40,245.00               18.00                25.00                     

พ.ค. 1,371.00           80,756.65            11.00               3,115.00                26.00                        25.00                 1,460.00            80,756.65            11.00            44,909.00               3.00                  25.00                     

ม.ิย. 1,369.00           80,756.65            11.00               15,787.00              29.00                        25.00                 1,463.00            80,756.65            11.00            52,918.00               18.00                25.00                     

ก.ค. 1,368.00           80,756.65            11.00               35,661.00              23.00                        25.00                 1,470.00            80,756.65            11.00            47,435.00               45.00                25.00                     

ส.ค. 1,395.00           80,756.65            11.00               48,849.00              17.00                        25.00                 1,468.00            80,756.65            11.00            49,882.00               45.00                25.00                     

ก.ย. 1,413.00           80,756.65            11.00               44,082.00              23.00                        25.00                 1,507.00            80,756.65            11.00            49,480.00               47.00                25.00                     

เฉลี่ย 1,381.33           80,756.65            11.00               25,350.50              22.00                        25.00                 1,464.92            80,756.65            11.00            49,271.25               25.92                25.00                     

ส่วนราชการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2564

บุคลากรเฉลี่ย จ านวนเตียง จ านวนผู้ป่วยนอก บุคลากรเฉลี่ย จ านวนเตียง จ านวนผู้ป่วยนอก อุณหภูมเิฉลี่ยอุณหภูมเิฉลี่ย



6.1.2  มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลง ( Outcome ) ( 2 คะแนน )
ตารางขอ้มูลการบริหารจดัการดา้นพลงังานตามนโยบายคณะทนัตแพทย ์มหาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2564

จ านวน จ านวนเงิน ค่าตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน จ านวน kW/h ร้อยละ

kW/h/เดือน (บาท) ปรับฐานปี ปรับฐานปี kW/h/เดือน เพิม่/ลดเทยีบ เทยีบกบั

งบประมาณ งบประมาณ (หลังปรับฐาน) กบัเดือนเดียวกนั ค่าเฉลี่ยปี 64

ก่อนปีปัจจุบัน ปัจจุบัน ของปีทีผ่่านมา

ต.ค. 63 877,000.00 0.00 6,361.17 14,417.89 386,932.35 37,000.00 -0.68

พ.ย. 63 844,000.00 0.00 12,839.18 14,603.10 742,052.14 -6,000.00 -4.42

ธ.ค. 63 828,400.00 0.00 14,918.03 13,755.19 898,431.06 68,400.00 -6.18

ม.ค. 64 662,000.00 0.00 7,504.00 14,020.95 354,301.77 -201,000.00 -25.03

ก.พ. 64 780,000.00 0.00 4,799.61 13,453.57 278,267.95 -44,000.00 -11.66

ม.ีค. 64 978,000.00 0.00 7,599.86 15,097.20 492,320.94 -32,000.00 10.76

เม.ย. 64 741,000.00 0.00 6,535.73 12,121.24 399,544.67 -65,000.00 -16.08

พ.ค. 64 710,000.00 0.00 4,916.97 13,009.07 268,355.23 -190,000.00 -19.59

ม.ิย. 64 823,000.00 0.00 7,378.46 14,579.80 416,498.87 -98,000.00 -6.80

ก.ค. 64 760,000.00 0.00 11,227.24 13,546.86 629,865.99 -143,000.00 -13.93

ส.ค. 64 701,000.00 0.00 13,781.96 14,021.36 689,031.46 -260,000.00 -20.61

ก.ย. 64 783,000.00 0.00 12,865.78 13,949.80 722,153.70 -175,000.00 -11.33

ค่าเฉลี่ย 790,616.67 0.00 9,227.33 13,881.34 523,146.34 -92,383.33 -10.46

รวม 9,487,400.00 0.00 110,728.00 166,576.05 6,277,756.14 -1,108,600.00

ค่าเฉลี่ย จ านวน kW/h/ปี (หลังปรับฐาน) ร้อยละ

ปีงบฯ 60

ค่าเฉลี่ย จ านวน kW/h/ปี (หลังปรับฐาน) ร้อยละ

ปีงบฯ 64 523,146.34 -10.46

จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมทีล่ด -489.04

เดือน

ไฟฟ้า



6.1.2  มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลง ( Outcome ) ( 2 คะแนน )

สมการค านวณค่าไฟปรับฐานส าหรับโรงพยาบาล

จ านวนหน่วยไฟฟ้าทีล่ดลง =

[
จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปจัจบุนัหลงัปรบัฐาน(ปี64)−จ านวนหน่วยไฟฟ้ารวมปีงบประมาณปีก่อนปจัจบุนั(ปี60)

จ านวนหน่วยไฟฟ้ามาตรฐานปีงบประมาณปีก่อนปจัจบุนั
]×100 

จ านวณหน่วยไฟฟ้าทีล่ดลง =  -489.04234  kWh/ปี
ร้อยละ = -10.46



6. มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการประหยดัพลงังานท่ีเป็นปัจจุบนัและเป็นรูปธรรม
เกิดการปฏิบติัตามมาตรการท่ี   ก าหนดร่วมกนัทั้งองคก์ร 

เป้าหมายดา้นไฟฟ้า ≤ ปี 2560

จ านวนหน่วยไฟฟ้าทีล่ดลง ปี64 เปรียบเทียบปีเป้าหมาย ร้อยละ -11.10



6.1.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพลงังานไฟฟ้า
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ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของพลงังานไฟฟ้า


