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1. โครงการ “อนุรักษ์พลังงานในอาคาร”(ฉบับร่าง) 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Project : Matching Servey Save Energy  
แผนงาน เลขที่ ....01/2555....... 

2. หลักการและเหตุผล  

พลังงานมีความส าคัญต่อองค์กร พลังงาน มีหลายชนิด ได้แก่ พลังงานศักย์  พลังงานจลน์ 
พลังงานเคมี  พลังงานความร้อน  พลังงานเสียง  พลังงานแสงหรือรังสี  พลังงานไฟฟ้า ที่จะกล่าวถึงเนื้อหา
โครงการนี้ คือ “โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” โดยเนื้อหาใจความคือการรณรงค์ปลุกจิตส านึก ให้
บุคลากร ภายในองค์กร ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงาน ภายในศูนย์หัวใจสิริกิติฯ์ การรับรู้ข้อมูลการใช้พลังงาน
ภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และรวมถึงภาพรวมขององค์กร เรียนรู้วิธีการประหยัด แนวทางปฏิบัติ ที่น าไปสู่
การประหยัดพลังงาน ร่วมกัน โดยมี “คณะท างานอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” ช่วยรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล 
วิเคราะห์การใช้พลังงาน  มาตรการประหยัดพลังงาน  น าไปสู่ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

จากหลักการและเหตุผลของ โครงการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องนั้น การประหยัดไฟฟ้าเป็นการประหยัดพลังงาน ในทางหนึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการที่
ต้องด าเนินการ โดยมีเนื้อหาดังที่จะกล่าวต่อไป  
  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยก าหนด หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจฯ และ หอ

ผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจฯ ในการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังครั้งนี้เพ่ือเป็นการน าร่อง และ 
เป็นกรณีศึกษา น าไปสู่แนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าร่วมกันทั้งองค์กร 

3.2 เพ่ือหามาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
3.3 เพ่ือวัดผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในหน่วยงาน ให้ได้ค่ามาตรฐานการใช้ที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกันของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
3.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร 

 
4.  เป้าหมาย 

4.1 ปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างรู้ค่า คุ้มค่า  
4.2 จัดกิจกรรมแข่งขันด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อกระตุ้น แนวคิดการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
4.3 ก าหนดมาตรการ การประหยัดไฟฟ้า 
4.4 ประเมินคุณภาพ การประหยัดพลังงาน  และใช้พลังงานอย่างรู้ค่า 
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5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
5.1  เฟส 1 ศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติฯ สถานที่ หอผู้ป่วย

อายุรศาสตร์หัวใจ และ หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจฯ เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินงาน พร้อม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า เริ่ม 6 กันยายน 2554 สิ้นสุดเฟสแรก  ถึง 6 มกราคม 2556 (รวม
ระยะเวลา 4 เดือน )  

5.2  เฟส 2 วัดค่า อ่านค่าไฟฟ้า วัดผล  วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ การใช้ การประหยัด
ไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมด าเนินการต่อเนื่อง สู่เฟส 2 กิจกรรมมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน กิจกรรมปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 

5.3 การเขียนโครงการย่อย จากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เพ่ือก าหนดแผน และ กรอปการท างานโดย
ยึดหลัก แนวคิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกแนวคิด ทุกคน ครั้งนี้ผ่านเวที 
Project : Matching Servay Save Energy และน าไปสู่ โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
ศูนย์หัวใจฯ โครงการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทย์ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามล าดับ 
 

  
6. วิธีด าเนินงาน  การประหยัดพลังงาน Project : Matching Servey Save Energy  

6.1 แบ่งประเภท  พลังงาน เพ่ือศึกษาหามาตรการ  การประหยัดพลังงาน 
6.1.1 โครงการฉบับนี้คือ  การประหยัดไฟฟ้า (ด าเนินการครั้งนี้) 
6.1.2 การประหยัดน้ า (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
6.1.3 การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
6.1.4 การประหยัดแก๊สหุงต้ม (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
6.1.5 การประหยัดแก๊สทางการแพทย์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

6.2 ครั้งนี้ ได้แต่งตั้ง ที่ปรึกษาโครงการ การด าเนินงาน เบื้องต้น ดังนี้  
1) นายปิโยรส ธีรพงศ์ภักดี 
2) นายนิกร ชมภูโคตร 

(ติดต่อ คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะท างาน สส.
พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) อ่ืน ๆ ที่สนับสนุนข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน 

6.3 ประสานหน่วยงานตรวจวิเคราะห์พลังงาน เพื่อวัดค่าการใช้พลังงาน  ตรวจวิเคราะห์การใช้
พลังงานไฟฟ้า ตามแบบแปลน โครงสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามรายการอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ครั้งนี้ เลือก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจฯ หอผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์หัวใจฯ ในการด าเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการ Matching Servey Save 
Energy  
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7. แผนก าหนดการ 

ID Start Finish Duration   
2555

 . .  . .

1 25d30/9/25556/9/2555              “Matching Servay Save Energy” 

1d6/9/25556/9/2555

2 29d4/10/25556/9/2555                             (                          )  

3 56d31/10/25556/9/2555                                                   

5 1d20/9/255520/9/2555                1               

55d30/10/25556/9/2555                                  

1d28/11/255528/11/2555                                    

31d30/11/255531/10/2555                         

5d5/11/25551/11/2555                                                   

1d6/9/25556/9/2555

1d4/12/25554/12/2555                                 W.6+w.7

1d12/12/255512/12/2555                                    

                                      MSSE

1d4/1/2556                       1 ( . .- . . 55)4/1/2556

              
Project Matching Servay Save Energy

 . .  . .

15

12

1d4/10/2555               2                      4/10/25556

2556

 . .

9

10

11

7

4

8

14

13

                    W.6+w.7

Project Matching Servey Save Energy
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8. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
8.1 สามารถคิดค านวณค่าไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า โดยสามารถ

คิดวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าได้ 100% ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทังหมด (Process Analysis) 
8.2 ค่าไฟฟ้าลดลง ไม่น้อยกว่า 10 % (คิดจากก่อน และ หลัง มีการปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วม) 
8.3 เกิดมาตรการ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร มากกว่า 3 แนวคิด 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบโครงการ “Matching Servey Save Energy” จ านวน .............บาท 
9.2 งบประมาณ จัดอบรม ดูงาน .................. บาท  
9.3 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ส าหรับด าเนินการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
9.4 งบประมานอ่ืน ๆ 

 
10. สถานที่ด าเนินโครงการ 

- หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจ และ หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจฯ อาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002  
โทรศัพท์ 043203080  ต่อ 8611,8719 

 
11. รายชื่อคณะท างาน “โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” Project : Matching Servey Save 

Energy” (ตามเอกสารแต่งตั้งคณะท างานโครงการร่วมระหว่าง หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจ หอผู้ป่วย
ศัลยศาสตร์หัวใจ) 

                       
12. สิ่งท่ีโรงพยาบาลจะได้รับ 

12.1 บุคลากรมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
12.2 มีระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน แบบมีส่วนร่วม 
12.3 เกิดมาตรการการประหยัดพลังจากผู้ใช้งาน 
12.4 การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า งานระบบ เครื่องมือการแพทย์ ได้รับ

การดูแลอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนบ ารุงรักษาของหน่วยงานนั้น ๆ 
 
นายนิกร ชมภูโคตร 
ผู้เขียนโครงการ 


