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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี� เพื�อประยุกต์ใช้ระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 

50001: 2011 ในอาคารโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ร่วมกบัการพิจารณากฎกระทรวงการจดั

การพลังงาน 8 ขั�นตอน โดยใช้หลักการ PDCA (P = Plan การวางแผน, D= Do การน�ามาปฏิบติั,  C= Check 

การตรวจสอบ และ A= Act การแกไ้ขและปรับปรุง) จากผลการศึกษาพบวา่ การน�าระบบการจดัการพลงังาน

ตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัการพิจารณากฎกระทรวงการจดัการพลงังาน

ตามกฎหมาย � ขั�นตอนในโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธินนั�น ท�าใหเ้กิดผลส�าเร็จในการบริหารจดั

การพลงังานในอาคารโรงพยาบาล ท �าให้มีรูปแบบ เป้าหมายในการด�าเนินการที�ชัดเจน พนักงานในองค์กรมี

ความรู้ ความเขา้ใจ และมีความมุ่งมั�นในการอนุรักษ์พลงังานในองค์กร ซึ� งสามารถวดัผลได้จากการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายในองค์กร ( Internal Quality Audit) ของระบบ ISO50001:2011 โดยพบว่าในปี 2558 

จ�านวน Corrective Action Request ลดลง 90% เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 เมื�อพนักงานในองค์กร มีความรู้

และความเขา้ใจมากขึ�น จึงท�าให้การจดัเก็บขอ้มูลค่าการใช้พลังงานในอาคารเป็นข้อมูลที�ถูกต้อง ท�าให้

สามารถค้นหาลักษณะการใช้พลังงานที�มีนัยส�าคญั SEU (Significant Energy Use) ของอาคารได้ คือ ระบบ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 49.52% และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 10.98% ของค่าการใช้พลงังานทั�งหมดในปี 

2557 หลังจากการด�าเนินการตามมาตรการในปี 2558  มีปริมาณการใช้พล ังงานไฟฟ้าลดลง 160,248 kWh 

คิดเป็นร้อยละ 2.02% เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ทางอาคารโรงพยาบาลสามารถลดปริมาณการใช้พลงังาน

ไดต้ามเป้าหมายที�ก�าหนดไวใ้นนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและเมื�อน�าไปเปรียบเทียบกบัปี 2559  
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง  163,488 kWh คิดเป็นจ�านวนเงิน 3,174,228.34 บาท นั�นหมายถึงการอนุรักษ์

พลงังานในอาคารโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธินนั�น มีการด�าเนินการเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

 

Abstract 

The aim of this research was to apply the ISO 50001:2011 international standard for the energy 

management system in Paolo Memorial Hospital Phaholyothin in conjunction with the consideration of the 

Ministerial Regulation on 8 steps of energy management using PDCA (Plan-Do-Check-Act) principle. The 

results showed that the application of the ISO 50001:2011 international standard for the energy management 

system in Paolo Memorial Hospital Phaholyothin in conjunction with the consideration of the Ministerial 

Regulation on 8 steps of energy management led to the success of energy management in the hospital 

building. It resulted in the clear structured target of operations, enabling the employees to have knowledge, 

understanding and commitment in energy conservation in the organization. This could be assessed using the 

internal quality audit of the ISO 50001:2001 standard system. It was found that in 2015, Corrective Action 

Requests reduced by 90% compared to those in 2014. With knowledge and understanding, the employees 

could record data on energy consumption in the building correctly. This made it possible to find the 

Significant Energy Use (SEU)  of the building which were the centralized air conditioning system being 

49. 52%  and the lighting system being 10. 98%  of the total energy consumption in 2014.  After the 

implementation of the new measures in 2015, the electrical energy consumption decreased by 160,248 kWh 

(2. 02% ). It was found that this decrease of energy consumption in the hospital building met the targets of 

the energy conservation policy.  Furthermore, it was found that in 2016, the electrical energy consumption 

reduced by 163,488 kWh, equivalent to 3,174,228.34 baht. This meant that the energy conservation in Paolo 

Memorial Hospital Phahonyothin was implemented continually. 

 

บทน�า 

 การด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พห ลโยธินนั�น ไดมี้การ

ด�าเนินการไปตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552 ได้ก �าหนดขั�นตอนในการด�าเนินการจัดการพลังงาน เป็นวงรอบไว ้8 ขั�นตอน  ซึ� งในการ

ด�าเนินการ 8 ขั�นตอนนั�น เป็นการจดัการพลงังานขั�นพื�นฐาน จึงท�าใหที้�ผา่นมาไม่มีรูปแบบ และกระบวนการ

ในการด�าเนินการที�ชัดเจน และเป็นรูปธรรม พนกังานในองค์กรไม่ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งจริงจงั เนื�องจากไม่มี

การสื�อสารให้กับบุคลากรภายในองค์กร ทั� งนี� ในการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลงังานตามกฎหมาย
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ก�าหนดนั�น ยงัไม่มีวิธีการ กระบวนการในการตรวจประเมินที�ช ัดเจน  จึงท�าให้บุคลากรในองค์กรนั�นยงั

ไม่ให้ความส�าคญัในการด�าเนินการดา้นการอนุรักษ์พลงังานในองค์กรมากนกั จากปัญหาดงักล่าว ทางผู ้

ศึกษาจึงได้มีแนวความคิดที�จะน�า  ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO50001:2011 มา

ประยุกต์ใช้ในอาคารโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน เพื�อน�าไปปรับปรุงประสิทธิผล และพฒันาต่อ

ยอดในการจดัการพลังงานในอาคารอยา่งมีมาตรฐาน เนื�องจาก ISO50001 ให้ความส�าคญัของเรื�องเอกสาร 

องคก์รตอ้งก�าหนด และจดัท�า น�าไปปฏิบติั และคงรักษาไว ้อยา่งต่อเนื�อง โดยทางผูศึ้กษาได้น�าเสนอปัญหา 

และแนวทางในการแก้ไขไปยงัฝ่ายบริหารระดบัสูงรับทราบ และได้มีมติเห็นชอบ พร้อมทั�งอนุมติัและ

สนับสนุนในการด�าเนินการ เพื�อใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื�อท �าการศึกษาการน�าระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011มาประยุกต์ใช้

ในอาคารโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ร่วมกับกฎกระทรวง 8 ขั�นตอน ก�าหนดมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

ยุทธนา ขาวมีศรี (2555) ศึกษาเกี�ยวกบัการประเมินขอ้จ�ากดัของ ISO 50001:2011 ที�มีผลต่อการ

จดัการพลงังานในอาคารควบคุมขนาดใหญ่ และระบบการจดัการพลงังานและหาวิธีการปฏิบติัเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมโดยน�าข้อมูลการจดั

การพลงังานภายในอาคารควบคุมขนาดใหญ่จ �านวน 3 แห่ง เปรียบเทียบหาปัญหาและอุปสรรคระหว่างผล

ของการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2550) ตาม

ขอ้ปฏิบติั 8 ขั�นตอนและการด�าเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ทั�ง 7 ข ั�นตอนจากผลการเปรียบเทียบ

และความพร้อม และอุปสรรคที�ต่างกนัทั�ง 3 อาคาร สามารถเป็นแนวทางส�าหรับอาคารควบคุมอื�น� ใช้เป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการระบบการจัดการพลังงาน และตัดสินใจในการขอรับรอง ISO 

50001:2011 และ ยุพารัตน์  นิเลาะ (2555)  ศึกษาความสอดคลอ้งเรื�องการจดัการพลงังานตามกฎหมายกบั

มาตรฐาน ISO 50001 เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบถึงความสอดคล้องของขอ้ก�าหนดระหว่าง กฎกระทรวง 

ก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธีิการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 กบั 

มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011  ผลของการศึกษาพบวา่ หลกัการและวตัถุประสงคข์อง

กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552 กบัมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 นี� มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ ลดปริมาณ

การใช้พลังงาน ข้อก�าหนดของกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ตามที� พิเชฐ  ปะเสนะ และ 
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สมพงษ ์ พุทธิวิสุทธิศกัดิ�   (2557)  การศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันาระบบการจดัการพลงังานสู่มาตรฐานสากล 

ISO 50001:2011 ส�าหรับโรงงานผลิตชิ� นส่วนรถยนต์  เพื�อพัฒนาระ บบการจัดการพลังงา นตาม

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2550) ไปสู่มาตรฐานสากล 

ISO 50001:2011 กรณีศึกษา บริษทัผลิตชิ�นส่วนรถยนตซึ์� งเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุม โดยการเปรียบเทียบ

ขั�นตอนการจดัการพลงังานตามกฎหมาย 8 ขั�นตอน กบัขอ้ก�าหนด ISO 50001:2011 พบวา่ มีความคลา้ยคลึง

กนัอย่างมากเนื�องจากทั�ง 2 ระบบใช้พื�นฐานการท�างานแบบ การวางแผน-การปฏิบัติ-การตรวจ-การแกไ้ข

และปรับปรุง (Plan-Do-Check-Act) หรือ PDCA สิ� งที�แตกต่างกนัมีเพียงรายละเอียดบางประการที�จะตอ้ง

ปฏิบติัเพื�อให้เป็นไปตามขอ้ก�าหนด และอเนก  เทียนบูชา (2557) การศึกษาการพฒันาตวัชี� วดัคุณภาพระบบ

การจดัการพลังงานตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. เพื�อพฒันาตวัชี� วดั

คุณภาพการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน

อาคารควบคุมและประเมินประสิทธิภาพตวัชี� วดัคุณภาพการจดัการพลงังานที�พฒันาขึ�น รวมทั� งศึกษา

เปรียบเทียบสภาพการจดัการพลงังานของอาคารควบคุมที�มีลกัษณะอาคารแตกต่างกนัผลการวิจยัพบว่า 

ตวัชี� วดัคุณภาพการจดัการพลงังานที�พฒันาขึ�นมี 8 องค์ประกอบมีตวัชี� วดัคุณภาพรวมจ�านวนทั�งสิ�น 22 

ตวัชี� วดั เพื�อประเมินประสิทธิภาพตวัชี� วดัคุณภาพการจดัการพลงังาน ผลการวิจยัพบวา่ผลการทดลองตรวจ

ประเมินตามตวัชี� วดัคุณภาพที�พฒันาขึ�นของอาคารควบคุม 10 อาคารมีคุณภาพระบบการจัดการพลังงาน

ระดบัดี  ผลการวเิคราะห์ค่าความเชื�อมั�นของการประเมินพบวา่ มีค่าสัมประสิทธิ� ความเชื�อมั�นแบบครอนบาค

แอลฟ่า คือ �.���� และผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นวา่ประสิทธิภาพตวัชี� วดัคุณภาพการจดัการพลงังานอาคาร

ควบคุมมีความเหมาะสมระดบัมาก รวมทั�ง ให้ความเห็นว่า คู่มือและกระบวนการประเมินคุณภาพการจดั

การพลงังานมีความเหมาะสมระดบัมาก เพื�อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจดัการพลงังานผลการวิจยัพบวา่ 

โดยเฉลี�ยสภาพของการจดัการพลงังานของอาคารควบคุมที�มีลกัษณะอาคารแตกต่างกนั กลุ่มอาคารแตกต่าง

กนั ประเภทอาคารแตกต่างกนั มีจ �านวนพนักงานแตกต่างกนั และมีที�ต ั�งอาคารแตกต่างกนั ต่างมีการจดั

การพลงังานแตกต่างกนัอย่างไรมีนยัส�าคญัทางสถิติ และอณารัฐ  เทียมเศวต และ สุทศัน์  รัตนเกื�อกงัวาน 

(2557)   การศึกษาระบบการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วน

รถจกัรยานยนต์ พบว่าควรมีขอ้มูลของระบบที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปอยู่ในแผนเช่น แผนในส่วนของ 5ส หรือ

ระบบในการบ�ารุงรักษาและควรมีระยะเวลาการด�าเนินการพร้อมทั�งควรการตรวจประเมินระบบดงักล่าว

เพื�อติดตามล ดงันั�นหลงัจากไดค้ �าแนะน�าจากการวาระการเสวนาทั�งหมด จึงท�าให้ไดเ้อกสารมาตรฐานการ

ควบคุมที�ปรับใหม่ขึ�นมาเพื�อน�าไปใชใ้นระบบการวางแผนและควบคุมการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิต

ในโรงงานผลิตชิ�นส่วนในงานต่อไป และยงัมีงานวจิยัหลายเรื�องที�วเิคราะห์ดา้นต่าง �  
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การศึกษานี� เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการน�าระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 มาประยุกต์ใช้ 

ร่วมกบัการด�าเนินการจดัการพลงังาน ตามกฎหมาย ส�าหรับอาคารควบคุม 8 ขั�นตอน ตามกฎกระทรวงก�าหนด

มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  โดยใช้หลกัการ “ การด�าเนินการ

อยา่งเป็นระบบ ” ตามหลกั P-D-C-A  เป็นการศึกษาในช่วงการด�าเนินการระหวา่งปี 2557 – 2558  โดยมีวิธีการ

ด�าเนินการศึกษาดงัต่อไปนี� (ดงัแสดงในภาพที� 1) 

 
ภาพที� � เปรียบเทียบขอ้ก�าหนดตามกฎหมายกบัมาตรฐานการจดัการพลงังาน ISO50001 

 

การด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดทั�วไปคือขอบข่าย และการบริหารงานดา้นการจดัการพลงังาน ดงันี� คือ 

1. การวางแผนด้านพลงังาน (PLAN) 

2. การน�าไปปฏิบติัและการด�าเนินการ (DO)   

3. การตรวจสอบ Checking (CHECK) 

4. การด�าเนินการทบทวนการบริหาร (Management Review) ACT 

ระบบการจ ัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 มีการก�าหนดขอบข่ายอย่างชดัเจน 

คือการบริการด้านเวชกรรม ด้านการพยาบาล ด้านเภสัชกรรม และด้านเทคนิคการแพทย ์และมีขอบเขต การ

จัดท �าระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 ทั� งในส่วนของส�านักงานและ

สถานพยาบาลอาคาร 1 และอาคาร 4  ตั�งอยู่เลขที� 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 และอาคาร 3 ตั�งอยูเ่ลขที� 31 ซอยอินทามาระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
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ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (อาคาร 3 ยกเวน้ ส่วนของหอพกัตั�งแต่ชั�น 2 ขึ�นไป พร้อมจดัท�าเป็น คู่มือ

การจดัการพลงังาน(ดงัแสดงในภาพที� 2) 

 
ภาพที� 2  แผนผงัแสดงขอบเขต การจัดท�าระบบการจัดการพลงังาน 

ผลการศึกษา 

การน�าระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO50001:2011 มาประยุกต์ใช้ในอาคาร

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ซึ� งมาตรฐานดงักล่าวนั�นไม่มีการบงัคบัใช ้จากการน�าเสนอไดมี้มติ

เห็นชอบ พร้อมทั�งฝ่ายบริหารได้มีการอนุมติัด�าเนินการ และหลงัจากที�ได้ด�าเนินการไปแล้วนั�น พบว่า

ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการด�าเนินการ ท�าให้เกิดรูปแบบ กระบวนการ แนวทางและขั�นตอนในการด�าเนินการดา้น

การอนุรักษ์พลังงานที�ชัดเจน รวมถึงพนักงานในองค์กรเมื�อได้รับการสื�อสาร การฝึกอบรม การสร้างความ

ตระหนักจึงท�าให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส�าค ัญในการด�าเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน มี

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลงังานเกิดขึ�นในอาคารโรงพยาบาล มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื�อง เกิดเป็น

วฒันธรรมในองค์กร จากการน�าระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO50001:2011 มาปะยุกต์ใช้

นั�นท�าใหเ้กิดผลลพัธ์ที�ดี ซึ� งสามารถสรุปรายละเอียดผลการด�าเนินการไดด้งันี�  
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        1. ผลการศึกษาทางด้านการเงิน ผลลพัธ์ที�ได ้ทางด้านการเงิน ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

ที�ก �าหนดไว้ในปี 2558 ปริมาณการใช้พล ังงานไฟฟ้าลดลง 160,248 kWh คิดเป็นร้อยละ 2.02% เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2557 เมื�อคิดเป็นจ�านวนเงิน สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น 2,471,940 

บาท และเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2559 พบวา่ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง 163,488 kWh คิดเป็นจ�านวน

เงินลดลง 3,174,228.34 นั�นหมายถึงการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารโรงพยาบาลนั�น มีการด�าเนินการเป็นไป

อยา่งต่อเนื�อง 

         ทั� งนี�  ผลจากาการศึกษายงัพบว่า SEC (Specific Energy Consumption) ดัชนีค่าการใช้

พลังงานรวมต่อผูป่้วย ที�มาใชบ้ริการในปี 2558 ซึ� งมีค่า SEC เฉลี�ยที� 447 MJ/เตียง ลดลงถึง 24 MJ/เตียง เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี2557 ซึ� งมีค่า SEC เฉลี�ยที� 471 MJ/เตียง 

        2. ผลการศึกษา ด้านผู้ รับบริการ/ชุมชน ผลลัพธ์ที�ได้ทางด้านผู้รับบริการ/ชุมชน เมื�อได้

ด�าเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไปแล้วนั�น ไม่พบขอ้ร้องเรียนของผูม้ารับบริการในอาคาร โดยในปี 2558 มี

การก�าหนดเป้าหมาย เรื�องขอ้ร้องเรียนของผูม้ารับบริการเกี�ยวกับอาคาร สถานที� สิ� งแวดลอ้ม และระบบ

สาธารณูปโภค จะตอ้งน้อยกว่า 5 ครั� ง/ปี ผลลพัธ์ที�ไดน้ั�นพบว่าเป็น 0 ซึ� งสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด ในการ

อนุรักษ์พลงังาน จะตอ้งไม่ท�าใหเ้กิดผลกระทบต่อผูม้ารับบริการ 

        3. ผลการศึกษา ด้านกระบวนการดูแล ผลลัพธ์ที�ได้ทางด้านกระบวนการดูแล ท�าให้เกิด

กระบวนการดูแล และการก�าหนดเป้าหมายที�ชดัเจน มีการวางแผนในการบ�ารุงรักษาเครื�องจกัร/อุปกรณ์ 

และเครื�องมือ ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน  มีการตรวจวดัประสิทธิภาพของเครื�องจกัร/อุปกรณ์ 

ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่าที�สุด โดยในปี 2558 ทางอาคารโรงพยาบาลนั�น มีการจัดแยกเครื� องจักร/

อุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโยธาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบ

เครื�องมือ พร้อมทั�งได้มีการก�าหนดเป้าหมายการบ�ารุงรักษาไวอ้ยา่งชดัเจน คือ การบ�ารุงรักษาเครื�องมือและ

เครื�องจักรระบบไฟฟ้า เป้าหมายมากกว่า 80% ผลลัพธ์ที�ปฏิบัติ 98.20%  การบ�ารุงรักษาระบบโยธาและ

สุขาภิบาล เป้าหมายมากกว่า 80% ผลลัพธ์ที�ปฏิบ ัติได้ 100% การบ�ารุงรักษาระบบปรับอากาศ เป้าหมาย

มากกวา่ 80% ผลลัพธ์ที�ปฏิบติัได้ 99.31% และการบ�ารุงรักษาระบบเครื�องมือแพทย ์เป้าหมายมากกวา่ 80% 

ผลลพัธ์ที�ปฏิบติัได้ 100% ซึ� งผลลพัธ์ที�ถือวา่ประสบความส�าเร็จในกระบวนการดูแลเครื�องจกัร/อุปกรณ์ 

         ทั� งนี�  ในการดูแลเครื� องจกัร/อุปกรณ์ ที�เกี�ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานนั�น ผูที้�ได้รับ

มอบหมายให้ด�าเนินการจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการดูแลเครื�องจกัร/อุปกรณ์ จึงจ �าเป็นจะต้องจัดให้มี

การฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ที�เป็นประจ�าอยา่งต่อเนื�อง 

        4. ผลการศึกษาด้านบุคลากร/การเรียนรู้ จดัให้มีการฝึกอบรม กิจกรรมต่าง� ด้านการ

อนุรักษ์พลงังานให้กบัพนกังานในองค์ในทุกระดับ เพื�อสร้างจิตส�านึก ความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์

พลงังาน ท�าให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังานที�ย ั�งยืน พนกังานทุกคนสามารถน�าไปใช้ไดท้ั�งที�ท �างาน และที�บ้าน 
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ซึ� งความส�าเร็จนี� เกิดขึ� นจากความมุ่งมั�น ร่วมมือร่วมใจกันของคณะผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของ

โรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลไดมี้การจดัท�าโครงการและกิจกรรมต่าง� ไดแ้ก่ การจดัท�าป้ายประกาศ

ต่าง� การความรู้ทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน การรณรงค ์และการประกวดค�าขวญั เป็นตน้ 
 

สรุปและอภิปลายผล 

จากการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการน�าระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 

มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552  ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 

2550) โดยการใช้หล ักการ PDCA มาใช้ควบคู่ไปกับกระบวนการ 8 ขั�นตอน ผลที�ได้พบว่าประสบ

ความส�าเร็จ บรรลุวตัถุประสงค ์ โดยผลส�าเร็จที�เกิดขึ�นไดร้วบรวมผลการศึกษา ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. การบริหารจัดการด้านพลังงาน และการใช้พลังงาน การจัด การด้านพลังงานและการใช้

พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที� สุด ในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 ในอาคารโรงพยาบาลในปี ���� เปรียบเทียบกบัการจดัการพลงังานตาม

กฎหมายในปี ����  ซึ� งพบวา่มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลดลง 160,248 หน่วย(kWh)  คิดเป็นร้อยละ �.��% ท�า

ใหมี้ค่าใชจ่้ายลดลง �,471,940 บาท  คิดเป็นร้อยละ ��.��%  

2. สร้างระบบและเทคนิคส�าหรับการสื�อสารเกี�ยวกบัการจดัการดา้นพลงังาน ให้กบับุคลากรใน

ทุกระดับไดรั้บทราบและเขา้ใจในระบบการจดัการดา้นพลงังาน เพื�อให้เป็นแนวทางเดียวกนั ผลส�าเร็จของ

การจัดรูปแบบของกิจกรรมเพื�อสนับสนุนมาตรการด้านการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 ของ

โรงพยาบาล ให้กบัพนกังาน ผลส�าเร็จของการจดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการพลงังาน และ

การอนุรักษ์พลังงาน  ประสบผลส�าเร็จด้านการสร้างจิตส�านึก ความตระหนักคิดในการอนุรักษ์พลังงานที�

พนกังานทุกคนสามารถน�าไปใชไ้ดท้ั�งที�ท �างาน และที�บา้น  

ซึ� งความส�าเร็จนี� เกิดขึ�นจากความมุ่งมั�น ร่วมมือร่วมใจกนัของคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน

ของโรงพยาบาล ที�มีความสนใจเขา้ร่วมและน�าไปปฏิบติัจนสามารถเห็นผลไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดท �าการประเมินโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน จัดท�ามาตรการ

ของปีถัดไป เพื�อให้สามารถด�า เนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื�อง สามารถด�าเนินการ

มาตรการของปีถดัไปไดต้ามแผนที�วางไวท้นัที ซึ� งจะไม่ท�าให้เสียเวลาเสียโอกาสในการด�าเนินการดา้นการ

อนุรักษ์พลงังาน 
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2. ควรมีการน�าข้อมูลของทางโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ไปเปรียบเทียบกบั

โรงพยาบาลอื�น� ในเครือ ของทางโรงพยาบาล ซึ� งจะท�าให้เห็นประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ระบบการ

จดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:201 ไดดี้ยิ�งขึ�น  
 

บรรณานุกรม 

ขอ้ก�าหนดมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 – ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที� ���� 

(พ.ศ. ����)  ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ���� เรื�อง

ก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจดัการพลงังาน – ขอ้ก�าหนดและขอ้แนะน�า

ในการใช้ 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมและอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ���� (แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.����) 
กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. ���� 
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื�อง หลักเกณฑ์ และวิธีการด�าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. ���� 
กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาต หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการขอรับใบอนุญาต 

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน พ.ศ. ���� 
คู่มือพฒันาระบบการจดัการพลงังานมาตรฐานสากล ISO 50001 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน, พ.ศ. ���� 
คู่มืออบรมพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารประเภทโรงแรม, กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน, กรุงเทพฯ. 

คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานจากเทคโนโลยทีี�ประสบความส�าเร็จส�าหรับอาคารธุรกิจ โครงการพฒันาหลกัสูตร

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน, กรมพ ัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน, กรุงเทพฯ 
การจัดการพลังงานความร้อนแนวทางอื�น� ในการอนุรักษ์พลังงานส�าหรับอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรม 

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร), กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน, กรุงเทพฯ. 
คู่มือการอนุรักษพ์ลงังาน การใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศ, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ อ นุ รั ก ษ์

พลงังาน, กระทรวงพลงังาน. 
คู่มือฝึกอบรมการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 

กระทรวงพลงังาน, พ.ศ. ���� 
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แนวทางการออกแบบอาคารเรียนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ กรณีศึกษา : อาคาร �� ปี  ส า ธิ ต

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง� (SEC) อาคารประเภท

โรงพยาบาล กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล ังงาน, กระทรวงพลังงาน เทคโนโลยี

การอนุรักษ์พลังงานในอาคารส�านักงานจากกรณีศึกษา อาคารส�านกังานเก่า � แห่ง, กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
สุนิชา  รักธรรมมั�น สุกรี สินธุภิญโญ อจัฉรา จนัทร์ฉาย, การบริหารและการใช้พลังงานและมาตรการ

ประหยดัพลงังานของอาคารประเภทโรงพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ยุทธนา ขาวมีศรี, (2555). การประเมินขอ้จ�ากดัของ  ISO 50001:2011 ที�มีผลต่อระบบการจดัการพลงังานใน

อาคารควบคุมขนาดใหญ่ . กรุงเทพฯ: บณัทิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
พิเชฐ ปะเสนะ  สมพงษ์  พุทธิวิสุทธิศกัดิ� , (2557) . การพฒันาระบบการจดัการพลงังานสู่มาตรฐานสากล 

ISO 50001:2011 ส�าหรับโรงงานผลิตชิ�นส่วนรถยนต.์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อเนก เทียนบูชา, (2557). การพฒันาตวัชี� วดัคุณภาพระบบการจดัการพลงังานตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
อณารัฐ  เทียมเศวต  สุทศัน์  รัตนเกื�อกงัวาน, (2557) ระบบการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานของ

อุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนรถจกัรยานยนต.์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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