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การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นโยบายการจดัการดา้นสภาพภมูิอากาศ 

โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความส าคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกก าลังเผชิญอยู ่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจั ยหลักที่ส่งผลให้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
และจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่       อย่างจ ากัดควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ทั้งนี้นโยบายได้
ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่า 5% ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2562 
 
การประเมนิความเสีย่งดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ความเสีย่ง แผนการจดัการและลดความเสีย่ง 
ความเสี่ยง 
ทางกายภาพ 
(Physical Risk) 

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ          
ทั้งแบบเฉียบพลันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น น ้าท่วม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้  
เช่น อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 

มีแผนส ารองกรณีฉุกเฉิน เพื่อลด
ผลกระทบและความเสี่ยง  กรณเีกิด
เหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได ้

นโยบายและข้อบังคับ 
(Policy and Legal) 

ความเสี่ยงจากนโยบายกฎหมายและข้อบังคับ
ในปัจจุบันและที่เกดิขึ้นใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจรวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกับสภาพ
อากาศ 

ติดตามกฎหมายและข้อบังคับตา่งๆ ที่
เกิดขึ้นใหม่  เพื่อปรับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทให้เหมาะสม 

เทคโนโลยี 
(Technology)  

ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
รักษาพยาบาลในการปรับตวัที่อาจกระทบกับ
ธุรกิจ 

พิจารณาทางเลือกใช้เทคโนโลยทีี่
สามารถใช้ต่อเนื่องได้ในอนาคตเป็นหลัก 
รวมท้ังเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น    
มากขึ้น 

การตลาด 
(Market) 

ความเสี่ยงจากการตลาดที่มีผลจากการแข่งขัน
และช่องทางการตลาด ถ้ามีเปลีย่นแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อพฤตกิรรม
ผู้รับบริการ 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
ช่องทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อผู้รับบริการและอาจเป็นโอกาส
ทางธุรกิจ 

ชื่อเสียง 
(Reputation) 

ความเสี่ยงจากความคาดหวังทีสู่งขึ้นของผู้มาใช้
บริการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบ    
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆ ด้าน
ของสื่อประชาสัมพันธ์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน ป ี2563 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  (Scope 1)  ได้แก่ การใช้พลังงานเผาไหม้เชื้อเพลิง (น ้ามันดีเซล น ้ามัน
เบนซิน จากการเคลื่อนท่ีขนส่งและการทดสอบอุปกรณ์) และก๊าซมีเทนจากระบบบ่อบ าบัดน ้าเสีย  

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม  (Scope 2) ได้แก่  พลังงานไฟฟ้าที่ซ้ือจากภายนอก การลดปริมาณ
ขยะท่ัวไปและขยะตดิเชื้อ   

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ป ี2563 (แยกตาม Scope ) ในภาพรวม 

 
 

เปรยีบเทยีบการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในภาพรวม  ป ี2562 และ ป ี2563 
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โครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

แนวทางการด าเนนิงาน 

บริษัทฯ ด าเนินงานโดยมีโครงการ ปี 2563 จ านวน 2 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการ Scope 1  ลดมลพษิจากรถยนต ์

วัตถุประสงค์ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตรงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่งซ่ึงเกดิจากยานพาหนะของทาง
โรงพยาบาล 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ลดการใช้รถที่ใช้น ้ามันดีเซล โดยการใช้รถกอล์ฟที่เป็นพลังงานไฟฟ้าวิ่งรับ-ส่งผู้มาใช้บริการภายใน โรงพยาบาลแทน   

รถตู้ที่ใช้น ้ามันดเีซล จากรถตู้ จ านวน 3 คัน เปลี่ยนใช้รถกอล์ฟ จ านวน 4 คัน 
2. ลดจ านวนเท่ียววิง่รับ-ส่ง ระหว่างโรงพยาบาล – สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เนื่องจากพิจารณาถึงจ านวนผู้มาใช้

บริการให้เหมาะสมกับจ านวนรถและเที่ยวการบริการ โดยสามารถลดลงเฉลี่ย 14 เที่ยว/วัน 

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2563 โดยตรงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้  36.02  ตันคาร์บอนไดออกไซด ์

เทียบกับปีฐาน 2562 
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2. โครงการ  Scope 2  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยควบคุมลดการเดินระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) 

วัตถุประสงค์   
เพื่อลดการท างานของเครื่องปรับอากาศลง  แต่ทางแผนกระบบงานวิศวกรรมคอยควบคุมดูแลให้กระทบกับผู้ใช้งาน
ต ่าสุด และท าให้ระบบท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการด าเนินงาน 
ปรับเพ่ิมอุณหภูมิของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (CHILLER) ในระบบส่งจ่ายอีก 1°F ใหม้ีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังอยู่          
ในมาตรฐาน 

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ 
 จะสามารถประหยัดพลงังานไฟฟ้า  81,471.60 kWh/ปี 
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ผลลพัธจ์ากการด าเนนิงานในภาพรวม เทียบป ี2562 กบัป ี2563 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  (Scope 1)  

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม  (Scope 2) 
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*** อ้างอิงการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เอกสารน าเสนอจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โดยข้อมูล 
emission factor เพิ่มเติมจาก IPCC (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON Climate Change) หัวข้อ 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

3. โครงการ  Scope 2  โครงการลดปริมาณขยะท่ัวไปและขยะตดิเชื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วัตถุประสงค์   
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเผาท าลายขยะท่ัวไปและขยะตดิเชื้อ 

วิธีการด าเนินงาน 
1) ลดปริมาณขยะท่ัวไป 

a.  ลดจ านวนหนังสือพิมพ์และนติยสารในส่วนบริการผู้ป่วย นอก/ในและในพื้นทีบ่ริการอ่ืน ๆ  
b. ลดปริมาณคดัแยกขยะ   Recycle   และตั้งถังขยะ Recycle   พร้อมติดสตกิเกอร ์
c. แจกปิ่นโตใส่อาหารให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่อาหาร แทน การใช้กล่องโฟม 

2)      ลดปริมาณขยะติดเชื้อ  
a.  ก าหนดแนวทางปฎิบัติในจ าแนกและคัดแยกประเภทขยะ 
b. ตั้งถังขยะตดิเชื้อพร้อมติดสติกเกอร์ทุกพื้นที ่
c. จัดอบรมให้ความรู้การจดัแบ่งประเภทและการคัดแยกขยะท่ีถกูต้องแก่พนักงาน  

เปา้หมาย  
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2e/kg)  ≥ 15%  หรือเท่ากับ 66,295 CO2e/kg) (เปรียบเทียบกับ ปี 
2562) 

 

ผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับ 

โครงการดังกล่าว  พบว่า   สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ เท่ากับ73,262.80   กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  บรรลุผลเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวท้ี่   66,295  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  นอกจากนี้ยังส่งผลใหบ้ริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ ขนส่ง ท าลาย  (ค่าท าลายขยะติดเชื้อ   5  
บาท/กก) ลดลง 230,850  บาท/ปีเม่ือเทียบกับปี 2562   มีรายละเอียดดังนี้ 

ขยะตดิเชื้อ      ปี 2562   ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น   694,800   บาท   

                    ปี 2563   ค่าใช้จา่ยท้ังสิ้น   463,950   บาท  ลดลง  230,850  บาท 

 ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากร เกิดความร่วมมือ และร่วมด้วยชว่ยกันในการดูแลสภาพแวดล้อม  ลด เลกิ
การใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อภูมอิากาศในระยะยาว    

ดังนั้นในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสร้างความตระหนักด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ผลลพัธจ์ากการด าเนนิงานในภาพรวม เทียบป ี2562 กบัป ี2563 

กราฟที่ 1  ปรมิาณน า้หนกั (kg) ขยะทัว่ไป ปี 2562-2564 

 

กราฟที่ 2  ปรมิาณน า้หนกั (kg) ขยะตดิเชือ้ ปี 2562-2564 
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กราฟที่ 3. ภาพรวมปรมิาณน า้หนกั(kg)ขยะ(ทัว่ไป-ตดิเชือ้)ป ี2562-2564 
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กราฟที่ 4.  เปรยีบเทยีบภาพรวมปริมาณการปลอ่ยกา๊ซ เรอืนกระจกคารบ์อนไดออกไซคเ์ทยีบเท่าตอ่ป ี(CO2e/kg) ขยะ
ทัว่ไป/ตดิเชือ้ ระหวา่งป ี2562-2563 

 

หมายเหตุ : 

 ปริมาณน ้าหนักขยะ (ท่ัวไป-ติดเชื้อ)  ปี 2564 = ม.ค-เม.ย  
 วิธีการค านวนคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร 

                  CO2 emission   =    activity data       emission factor 

                   ขยะมูลฝอยท่ัวไป  (Emission factor เท่ากับ 1.3 kg CO2e/kg) 

                  CO2 emission    =   น ้าหนักมูลฝอย (kg)     1.3 kg CO2e/kg 

 

    


