
LOGO



www.patiuhosp.com

ปัญหาวิจยั

จะสามารถลดนํ�าได้ตํ�าสุดปริมาณเท่าใด ?
โดยยงัคงประสิทธิภาพตามเกณฑ์ครบทั�ง 3 ด้าน

ปัญหานี�นํามาสู่คาํถามการวจิัย

ถังต้ม ปัญหา

ปัจจุบนัในหน่วยจ่ายกลางใช้เครื�องนึ�งทาํปราศจากเชื�อ  
แนวนอนระบบก๊าซ (Gravity)   ตามคู่มอืกาํหนดให้เติมนํ�า
ในระดบัสูงสุด  20 – 25  ลติร  พบว่านํ�าที�เหลอืจากขบวนการ
นึ�งถูกปล่อยทิ�งไปเป็นจํานวนมาก ราว  7 - 10  ลติรต่อครั�ง



โดยผ่านเกณฑ์ตัวชี�วดัประสิทธิภาพการทาํปราศเชื�อทั�งสามด้าน
� อตัราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครื�อง ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 100 

�    อตัราการตรวจสอบประสิทธิภาพการเปลี�ยนสีของตวับ่งชี'ทางเคมี ภายนอก 

         ภายในผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 100

�    อตัราการตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบทางชีวภาพผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 100
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วตัถปุระสงค์

เพื�อศึกษาเปรียบเทยีบปริมาณนํ�าที�เหมาะสมที�ใช้ในกระบวนการ
ปราศจากเชื�อสําหรับเครื�องนึ�งแนวนอนระบบก๊าซ (Gravity)



www.patiuhosp.com

วิธีการดําเนินการวิจยั

ช่วงที�  1

ช่วงที�  2

ช่วงที�  3

เกบ็ข้อมูลใช้นํ�าในถังต้ม    ปริมาณ  20 ลติร

เกบ็ข้อมูลใช้นํ�าในถังต้ม    ปริมาณ  15 ลติร

เกบ็ข้อมูลใช้นํ�าในถังต้ม    ปริมาณ  12 ลติร

งานวจิัยครั�งนี�เป็น การวจิัยเชิงปฏิบัตกิาร (Action Research)

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   แบ่งการวจิัยออกเป็น 3 ช่วง  ดงันี� 
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วิธีการดําเนินการวิจยั(ต่อ)

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย

วธิีเกบ็รวบรวมข้อมูลสถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

�ปริมาณนํ�าที�เติมลงในถังต้ม
�ระยะเวลาในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ
�ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG
�ปริมาณนํ�าสูญเปล่าคงเหลอืในถังต้ม

�แบบบนัทกึรายการ (Check-List)
�แบบบนัทกึการตรวจสอบประสิทธิภาพ
     ตามเกณฑ์ตัวชี�วดั  3  ด้าน

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) 
เปรียบเทยีบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

�บนัทกึผลในแต่ละช่วงการวจิัย
�บนัทกึการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
      ทาํงาน
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ลดนํ�า ลดเวลา ลด LPG

ลดเงนิ ลดนํ�าทิ�ง ลดโลก
ร้อน
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ปรมิาณนํ า

ผลประหยดัจากการลดการเติมนํ าจาก 
20 ลิตร เหลือ 12 ลิตร

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

8 ลิตร  240 ลิตร 2,880 ลิตร

กราฟแสดงปริมาณนํ�าในกระบวนการทําปราศจากเชื�อ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั�นบรรยากาศ (CO2 Emission) kgCO2e

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

0.0002  0.006 0.076
*ค่าแฟคเตอร์  นํ�าในกระบวนการ คอื  0.0264 kgCO2e/m3

ในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ
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ระยะเวลาที)ใช้
ผลประหยดัจากการลดการเติมนํ าจาก 

20 ลิตร เหลือ 12 ลิตร

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

35 นาที 1,050 นาที 12,600 นาที

กราฟแสดงระยะเวลาในกระบวนการทําปราศจากเชื�อ

ในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ
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ปรมิาณกา๊ซ LPG
ผลประหยดัจากการลดการเติมนํ าจาก 

20 ลิตร เหลือ 12 ลิตร

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

1.6 กิโลกรมั 48 กิโลกรมั 576 กิโลกรมั

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั�นบรรยากาศ (CO2 Emission) kgCO2e

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

0.0002  0.006 1,918
*ค่าแฟคเตอร์ ก๊าซหุงต้ม (LPG)  คอื  1.8 kgCO2e/L

กราฟแสดงปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG)

ในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ
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ค่าใชจ้่ายกา๊ซ LPG
ผลประหยดัจากการลดการเติมนํ าจาก 

20 ลิตร เหลือ 12 ลิตร

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

37 บาท 1,110 บาท 13,320 บาท

กราฟแสดงค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้ม (LPG)

ในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ
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ปรมิาณนํ าคงเหลือ

ผลประหยดัจากการลดการเติมนํ าจาก 
20 ลิตร เหลือ 12 ลิตร

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

4 ลิตร  120 ลิตร 1,440 ลิตร

กราฟแสดงปริมาณนํ�าคงเหลอืในกระบวนการฯ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชั�นบรรยากาศ (CO2 Emission) kgCO2e

ต่อครั ง ต่อเดือน ต่อปี

0.0001  0.003 0.038
*ค่าแฟคเตอร์  นํ�าในกระบวนการ คอื  0.0264 kgCO2e/m3

ในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ
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ประโยชนเ์พิ)มเติม

นํานํ�าที�เหลอืจากกระบวนการ
ทาํปราศจากเชื�อใช้รดต้นไม้

กจิกรรมต่อยอด
ผ้าหอมจากกลิ�นสมุนไพร
(ใช้ตะไคร้หอมแทนนํ�ายาปรับผ้านุ่ม)
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สรปุผลการศึกษา

ลดปริมาณนํ�าที�ใชใ้นกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ

ลดระยะเวลาในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อใหเ้ร็วขึ�น

ลดปริมาณกา๊ซหงุตม้(LPG)ในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ

ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัซื�อกา๊ซหงุตม้(LPG)

ลดปริมาณนํ�าสญูเปลา่คงเหลือในกระบวนการทาํปราศจากเชื�อ

ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสูช่ั�นบรรยากาศ
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ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา

1. หน่วยงานที�มเีครื�องนึ�งไอนํ�าแบบนอน  สามารถนําไปเป็นข้อมูลเบื�องต้น
ในการศึกษาตามบริบทตนเองได้ ซึ�งแต่ละเครื�องมคีวามแตกต่างกนั
ผู้ปฏิบัตงิานควรศึกษาคู่มอืการใช้งานของเครื�องพร้อมสมรรถนะเครื�องนึ�ง
แต่ละเครื�อง ก่อนนําผลการวจิัยนี�ไปประยุกต์ใช้

2. นําแนวคดิไปประยุกต์ใช้ในกจิกรรมอื�นๆได้ ในบริบทที�แตกต่าง
3. ราคาค่าก๊าซหุงต้มอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกจิ  

การลดสิ�งสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัตงิาน
ตามหลกั Lean สามารถประยุกต์ใช้ในงานอื�นๆ

ในบริบทที�คล้ายคลงึกนั
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