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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร และเสนอแนวทาง 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร    
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบส ารวจแหล่งท่ีมาและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม2561-กันยายน 2562) และการสัมภาษณ์
บุคลากรของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 7 ท่าน โดยมีการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์                      
เป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรท่ีก่อให้เกิด     
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร โดยองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเ รือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์            
ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2562 เท่ากบั 2,027.82 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี แบ่งออกเป็น ประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร เท่ากบั 592.97 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี  ประเภทท่ี  2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
จากการใช้พลังงานขององค์กร เท่ากับ 982 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ประเภทท่ี 3  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มอ่ืน ๆ เท่ากบั 271.67 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และ
ประเภทท่ีรายงานแยกเพิ่มเติม เท่ากบั 181.18 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซ่ึงประเภทท่ี 2 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า 
ของโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมาเป็นประเภทท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 29.24 ประเภทท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 
13.40 และประเภทท่ีรายงานแยกเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 8.93 ตามล าดบั  

กลยทุธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร ไดแ้ก่ 1) ขบัเคล่ือนการด าเนินการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 2) การบริหารจัดการลดการปล่อย      
ก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร เช่น การจดัท างบประมาณ การจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบ การติดตามและ
ประเมินผล 3) พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร      
4) ส่ือสารขอ้มูลให้บุคลากรและประชาชนท่ีมารับบริการทราบ และ 5) ส่งเสริมให้บุคลากรคิดคน้
เทคโนโลยกีารจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน  
 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 1) การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยการเปล่ียนหลอดไฟเป็นแบบหลอด LED T8 
และสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารส านักงาน 2) ก าหนดมาตรการลดการใช้      
น ้ ามันเช้ือเพลิงประเภทดีเซลโดยการเลือกใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงไบโอดีเซลแทน และ 3) การเปล่ียน             
สารท าความเยน็ในเคร่ืองปรับอากาศจากชนิด R-22 และ R-410A เป็นชนิด R-32 เป็นตน้ 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก,  โรงพยาบาลราชพิพฒัน์
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The objectives of this study are to assess carbon footprint of organization and suggest 

reduction of greenhouse gas emissions for Ratchapipat Hospital in Medical Service Department. 
The data and information were collected from sources and activities that cause greenhouse gas 
emissions, both directly and indirectly in fiscal year 2562 from October 2561 to September 2562. 
Interviews with staff of Ratchapipat Hospital accounting for 7 people was undertaken. Carbon 
footprint of each activities in the hospital was calculated in term of the carbon dioxide equivalent 
(CO2e) which contribute to greenhouse gas emissions, based on Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization). 

The results showed that the amount of greenhouse gas emissions from Ratchapipat Hospital 
in Medical Service Department is 2,027.82 ton CO2e per year, which can be divided into 3 type: 
type 1, the Direct Emission is 592.97 ton CO2e per year; type 2, the Energy Indirect Emission is 
982 ton CO2e per year; type 3, other Indirect Emission is 271.67 ton CO2e per year and  
the additional report type is 181.18 ton CO2e per year. It can be said that the Energy Indirect 
Emission is from the use of the electricity in the Ratchapipat Hospital which generated the highest 
greenhouse gas emission at 48.43 percent of the total emissions, followed by Direct Emission  
(type 1) is 29.24 percent and other Indirect Emission (type 3) is 13.40 percent and the additional 
report type is 8.93 percent of total emission, respectively. 
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 Strategies for greenhouse gas emissions reduction of Ratchapipat Hospital in Medical 
Service Department: 1) Drive greenhouse gas emissions reductions in all activities continuously  
2) Greenhouse gas emission management in entirely process i.e. budgeting, responsible people 
setting up, monitoring and evaluating 3) Provide knowledge and skills for staff and personnel  
to assess the carbon footprint for organization 4) Communicate information to patient and their 
relatives who come to receive service 5) Encourage personnel to invent energy management and 
conservation technology. 
 Measures of reduction of greenhouse gas emissions for Ratchapipat Hospital in Medical 
Service Department: 1) Reducing electric power consumption by changing the lamp to T8 LED 
lamp and support the use of solar energy in office buildings 2) Establish measures to reduce the  
use of diesel fuel by using biodiesel fuel instead 3) Changing the refrigerant in air conditioners 
from type R-22 and R-410A to type R-32.   
  
Keywords: Carbon Footprint for Organization, Carbon Dioxide Equivalent, Greenhouse Gas, 
Greenhouse Gas Emission, Ratchapipat Hospital 

 


