Low Emission Support Scheme

สรุปรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขอการรับรองผลการประเมินการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรม
1. ชื่อกิจกรรม
1. การจัดการขยะประเภทรีไซเคิล (Recycle Management)
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED
3. ปรับลดเวลาการท้างานของเครื่องท้าน้าเย็น (Chiller)
2. หน่วยงานที่ขอการรับรอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)
3. เจ้าของกิจกรรม
ด้าเนินการเอง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)
ผู้ให้การสนับสนุน (กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED)
การไฟฟ้านครหลวง ส้านักงานใหญ่
4. การด้าเนินกิจกรรม
 ด้าเนินการเอง
 ได้รับการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรม
 ให้การสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรม
5. สถานที่ตังกิจกรรม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้าสุวรรณภูมิ ต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
6. ประเภทกิจกรรม
 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 การจัดการในภาคขนส่ง
 พลังงานทดแทน
 ป่าไม้และพืนที่สีเขียว
 การจัดการของเสีย
 การเกษตร
7. รายละเอียดของกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี (สถาบั นการแพทย์จั กรีน ฤบดิน ทร์ ) ได้ด้ าเนิ น
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี
1) การจัดการขยะประเภทรีไซเคิล (Recycle Management) สถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์ โดยหน่วยงานบริหารสิ่งแวดล้อม ได้วางแนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดการคัดแยก
ขยะประเภทต่างๆ ตังแต่ต้นทางไปสู่การน้าขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยมีการวางถัง
ขยะแยกประเภทและมีการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลของอาคารโรงพยาบาลและอาคาร
รอบสถาบันฯ โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานท้าความสะอาด โดยร้านรับซือขยะรีไซเคิลเข้ารับ
ขยะสั ป ดาห์ ล ะ 1-2 ครัง โดยมี การบั น ทึ กน้ า หนั กร่ว มกัน กับ ทางเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
(เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าแม่บ้าน) มีการจัดท้าสรุปรายงานผลการจ้าหน่าย
ขยะรีไซเคิลประจ้าเดือนและประจ้าปี เพื่อน้ามาค้านวณการลดก๊าซเรือนกระจก
2) เปลี่ ย นหลอดไฟฟลู อ อเรสเซนต์ เ ป็ น หลอด LED โดยการเปลี่ ย นหลอดไฟฟ้ า
ประสิทธิภาพสูง LED ทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ บริเวณพืนที่ลานจอดรถชันใต้ดินของ
อาคารโรงพยาบาล ดังนี
- ติ ด ตั งหลอด LED ขนาด 9W ทดแทนหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ เ ดิ ม ขนาด 18W
จ้านวน 66 หลอด
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- ติด ตังหลอด LED Tube ขนาด 18W ทดแทนหลอดฟลู ออเรสเซนต์ เดิม ขนาด
28W จ้านวน 600 หลอด
3) ปรับ ลดเวลาการท้ างานของเครื่องท้า น้า เย็ น (Chiller) โดยปกติแล้ว ระบบปรับ
อากาศของทางอาคารฯ จะเป็นระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องท้าน้าเย็น (Chiller) จ้านวน 2
ตัว ขนาด 300 ตัน และ 550 ตัน ซึ่งการท้างานปกติของระบบจะเดินเครื่องท้าน้าเย็นขนาด
300 ตันเป็นหลัก และขนาดเครื่อง 550 ตัน จะเป็นตัวส้ารองการท้างานของระบบ ส้าหรับ
ช่วงเวลาการท้างานปกติของ Chiller (ก่อนปรับปรุง) จะเปิดใช้งานจ้านวน 14 ชม. (06.00–
20.00 น.) จึงได้ท้าการส้ารวจจ้านวนชั่วโมงและช่วงเวลาที่มีการใช้งานอาคาร และค่อย
ทยอยปรั บ ลดการท้ า งานของ Chiller ลงครั งละ 2 ชม. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ การ
ด้าเนินการ จนได้ช่วงเวลาและจ้านวนชั่วโมงการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดคือ การเปิดใช้งาน
ตังแต่เวลา 06.00 - 16.00 น. เป็นเวลา 10 ชม. ส่งผลให้การใช้พลังไฟฟ้าลดลง โดยไม่เกิด
ผลกระทบใดๆ ต่อผู้ใช้งานอาคาร
8. วิธีการค้านวณการลด/
 LESS Evaluation Sheet
กักเก็บก๊าซเรือนกระจก
- LESS-EE-01 Version 05 (การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า)
- LESS-EE-03 Version 06 (การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)
- LESS-WM-01 Version 06 (การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล)
9. ระยะเวลาที่ขอรับรอง และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้
ระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณ
การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม/โครงการ
1. การจัดการขยะประเภทรีไซเคิล (Recycle
Management)
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED
3. ปรับลดเวลาการท้างานของเครื่องท้าน้าเย็น
(Chiller)
รวม 3 กิจกรรม

1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
(1 ปี)
1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
(4 เดือน)
1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
(10 เดือน)

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลด/กักเก็บได้
(kgCO2eq)
328,368
9,134
126,674
464,176
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ภาพกิจกรรม

