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โรงพยาบาลกรุงเทพผ่าตัดการใช้พลังงานครั้งใหญ ่

ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศจากเทรน 

 กระทรวงพลังงานสนับสนุนโรงพยาบาลกรุงเทพ หนึ่งในอาคารร่วมแข่งขันของโครงการ BEAT 

2010 เดินหน้าผ่าตัดการใช้พลังงานในอาคารครั้งใหญ่ใช้งบลงทุนกว่า 70 ล้านบาท เปลี่ยนระบบ

ปรับอากาศภายในอาคารโรงพยาบาลที่ก าลังใช้งานอยู่ 11 อาคาร หวังลดการใช้พลังงานในระบบ

ปรับอากาศลง 40 เปอร์เซ็นต์ และคืนทุนได้ในระยะเวลา 4 ปี 

กระทรวงพลังงานไดจ้ัดใหม้ีโครงการสร้างขมุก าลัง
บุคลากรดา้นการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy 
Awards of Thailand ( BEAT 2010 ) ขึ้น เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชง้านในอาคาร และกระตุ้นจิตส านึก สร้าง
ความตื่นตวัดา้นอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้อาคารและ
ประชาชนทัว่ไป ด้วยการจัดการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีอาคารจาก 17 องค์กรชั้นน า
ของประเทศไทย และอีก 2 องคก์รวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ และ
หน่ึงในองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ โรงพยาบาล
กรุงเทพ  

 
โรงพยาบาลกรงุเทพจงึเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของภาค 

เอกชนท่ีค านึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณคา่ และพร้อมทีจ่ะ
ด าเนินการปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศเพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ความท้าทายของการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศในคร้ังนี ้ คือ โรงพยาบาลยังตอ้ง
สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกตขิณะด าเนนิการ
ปรับปรุง 

 
 อนึ่งโครงการสร้างขุมก าลังบคุลากรด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ( BEAT 2010 ) เป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการ
แข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครัง้แรกในประเทศไทย  

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเอกชนผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
แบบครบวงจรท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

  
 ซึ่งได้รับความรว่มมือจากส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานมีอาคารท่ีเขา้ร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 17 อาคาร และ   2 อาคารวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแตก่รกฎาคม พ.ศ. 2553 - สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 ภายใตก้รอบของโครงการดงักลา่ว ร.พ.กรุงเทพ ได้
ด าเนินการดา้นการอนุรักษ์พลังงาน ใน 3 มาตรการ  และหน่ึง
ใน 3 มาตรการส าคัญนี้ คือ การปรับปรุงระบบปรับอากาศ
ขนาดใหญด่้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ District  
Cooling โดย Trane ที่เน้นการประหยัดพลังงาน มี
ประสิทธิภาพเป็นเลิศและเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม มาใช้ปรับปรุง
การท างานของระบบปรับอากาศภายในอาคารท้ังหมดของ



โดยจะประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศทั้งหมดได้
มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานรวมเทียบได้กับ
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูช่ั้นบรรยากาศ
ได้กว่า 2,747 ตนัต่อปี  
 
  นอกจากนั้น คือ การปรับความเร็วรอบมอเตอร์ส่งลม
เย็น, การติดตัง้อุปกรณ์ปรับลดการท างานของระบบแสงสวา่ง 
รวมถงึกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอก 
รวมงบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน 70 ล้านบาท ในจ านวนน้ีเปน็
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BEAT 2010 
จ านวน 15 ล้านบาท  

ในอดีตที่ผ่านมา ร.พ.กรุงเทพ ด าเนินงานด้วยระบบปรับอากาศ
ที่ระบายความร้อนดว้ยอากาศจ านวน 16 ชุด โดยเป็นระบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ าจ านวน 3 ชุดส าหรับ 11 อาคารของ
โรงพยาบาล ซึง่ใช้พลังงานโดยเฉล่ีย 2,157 เมก็กะวตัตช์ั่วโมง
ต่อเดือน  หรือปีละ 88 ล้านบาท หรือกล่าวไดว้่าเป็นระบบ
ปรับอากาศทีใ่ช้พลังงานสูงกวา่ 60 เปอร์เซ็นต์ของการใช้  
พลังงานท้ังหมดใน 1 อาคารโรงพยาบาล  

 
 ดังนั้นเพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างจริงจงั ร.พ.
กรุงเทพจงึปรับปรุงระบบปรับอากาศเดิมให้กลายเป็นระบบปรับ
อากาศประหยัดพลังงานแบบรวมศูนย์ของเทรน ที่สามารถจา่ย
น้ าเย็นไปตามอาคารตา่งๆของโรงพยาบาลด้วยเครื่องท าน้ าเย็น
ประสิทธิภาพสูง  และด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า ระบบ District 

Cooling นี้ ร.พ.กรุงเทพจึงสามารถลดการใช้พลงังาน
ได้มากถึง 5,494,018 กิโลวตัต์ชั่วโมงตอ่ปี  เทียบเท่ากับ
การปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขยีวได้มากถึง 70,436 ตนัต่อ
ปี  ซึ่งถือเป็นความท้าทายในเชิงวิศวกรรมส าหรับการ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารกับอาคารทีก่ าลังใช้
งานอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงพยาบาลซึ่งมีผู้ป่วยทีต่้อง
ดูแลรักษาอณุหภูมิให้พอ เหมาะ และการบริการใน
โรงพยาบาลไม่สามารถหยุดได้แม้แต่วนิาทเีดียว จึง
นับเปน็การด าเนนิการครั้งแรกของประเทศไทย และ
ปัจจุบันทีมงานก็สามารถตัดต่อระบบวางท่อน้ าเย็นจนแล้วเสร็จ     
 

แม้ว่าการด าเนินงานในครั้งนีใ้ชเ้งินลงทุนสูงมาก แต่
ระบบปรับอากาศใหม่นี้สามารถลดการใช้พลังงานใน
หมวดของระบบปรับอากาศได้สูงถึง 40 เปอร์เซ็นต ์
ขณะเดียวกนัจะท าให้การใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลงมากถึง 
20 เปอร์เซ็นต์ คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจึงไม่ลงัเลที่จะ
ด าเนินการ โดยได้รับการสนบัสนุนด้านงบประมาณส่วนหนึ่ง
จากโครงการ  BEAT 2010 เพราะแม้วา่ผลประหยัดในเชงิ
ตัวเลขจะเกดิขึ้นกับ รพ.กรุงเทพ แต่ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลดใช้พลังงานน้ัน จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม
อย่างแทจ้ริง 

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จากัด (มหาชน) และ เทรน (ประเทศไทย) ในโครงการรวมศูนย์
เคร่ืองท้าน ้าเย็นด้วยเทคโนโลยี District Cooling ด้วยงบประมาณกว่า 
70 ล้านบาท   
 
(จากซ้าย) คุณอาทิตย ์ ลิ้มไพศาล, ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญด่้าน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน), 
นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพ, ดร. รวี งามโชคชัยเจริญ, Thailand Business 
Leader เทรน (ประเทศไทย) และ คุณสยาม สมบัติธ ารงค์ Services 
Leader Ingersoll Rand Climate Solutions - Indochina, Philippines 
and Guam  

Ingersoll Rand (NYSE:IR) is a world leader in creating and sustaining safe, comfortable and efficient environments in commercial, residential and industrial markets. Our people and our 
family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings, transport 
and protect food and perishables, secure homes and commercial properties, and increase industrial productivity and efficiency. We are a $14 billion global business committed to sustainable 
business practices within our company and for our customers. 
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