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คํานํา 
 
 จากสภาพปญหาของความไมปลอดภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะ 
สมตอการทํางานและการใหบริการในโรงพยาบาล การเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควรของเครื่องมอืและ
อุปกรณทางการแพทย ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสมในโรงพยาบาลที่มีแนวโนม
สูงขึ้นตามลําดับ  อันเนื่องมาจากการใชเครื่องมือและอุปกรณการแพทยที่ไมไดมาตรฐานความปลอดภัย  
และจากสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม อีกทั้งผูปฏิบัติอาจขาดความรูความเขาใจและ
ทักษะในเชิงระบบทางวิศวกรรมโรงพยาบาล ทําใหเกดิความไมปลอดภัยทั้งในสวนของผูปวย และ
เจาหนาที่ของโรงพยาบาล  สวนสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล 
สวนมาก   ยังไมมีขอกําหนดหรือมาตรฐาน ที่จะเปนแนวทางการนําไปปฏิบัติดานวิศวกรรมความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล สําหรบัการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
 คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 เลมน้ี  
ผูเขียน ซึ่งเปนผูริเริม่โครงการจัดระบบงานดานนี้ใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ไดจัดทําขึ้นมีวัตถุประสงค
เพ่ือใชเปนคูมือมาตรฐาน ประกอบการฝกอบรมและการนําไปแนวทางหรือรูปแบบมาตรฐานใน
โรงพยาบาล และใชสําหรับเปนคูมือประกอบการดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมเชิงวิศวกรรมในระบบตางๆ ที่มีอยูในโรงพยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยกับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  ที่สําคัญเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนการบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ใชกันอยูทั่วไป  
ดังน้ันเพ่ือใหงายตอการนําไปใชประโยชน และตอผูรับผิดชอบงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ผูเขียนจึงไดแบงรายละเอียดตามระบบงานวิศวกรรมโรงพยาบาลออกเปน
แตละระบบเพื่อใหงายตอการใชงาน และหวังเปนอยางยิง่วาคูมือมาตรฐานฯ เลมน้ี จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โดยเฉพาะในสวนของการบริหารความเสี่ยงดานวิศวกรรมความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล อันจะกอใหเกิดผลดีตอผูปวย ประชาชน เจาหนาที่ในโรงพยาบาลและ
ประเทศชาติโดยสวนรวม 
 
 

งานมาตรฐานการจัดระบบ 
กลุมมาตรฐานวิศวกรรม   

กรกฎาคม 2551 
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ข

บทนํา 
 

 ตามบทบาทหนาที่ของกองวิศวกรรมการแพทย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่เนนการใหการ
สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในดานวิศวกรรมการแพทย ทั้งในดานการ
ซอมแซม การใช การบํารงุรักษา การสอบเทียบเครื่องมือแพทย การจัดระบบดานวิศวกรรม การให
คําปรึกษาทางวิชาการตางๆ   รวมทั้งการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  ซึ่งปจจุบันนับเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และสิ่งสาํคัญประการหนึ่งคือการจัดการกับความเสี่ยง
โดยเฉพาะการจัดการเชิงปองกัน ( Preventive Risk Management )  ซึ่งจะตองควบคุมสิ่งเหลาน้ีใหไดคือ 
ความสูญเสียทีเ่กิดกับผูปวยและผูใชบริการ  การเสื่อมเสียชื่อเสียง การสูญเสียรายได ความเสียหายตอ
ทรัพยสิน การบาดเจ็บหรืออันตรายตอเจาหนาที่ของโรงพยาบาล การทําลายสภาพแวดลอม และภาระใน
การชดใชคาเสยีหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นในโรงพยาบาลอันเกี่ยวกับกระบวนการ
รักษาพยาบาลหรือกระบวนการใดๆก็ตาม  จะเห็นไดวาสิ่งตางๆ ที่กลาวถึง คือความเสีย่งที่มีโอกาสเกดิขึ้น
ในโรงพยาบาล และยังมีมากมายจนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทั้งหมดหรือไดเสมอไป  จนตองยอมรับกันแลว
วา ความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งขององคกรหรอืของโรงพยาบาลไปแลว   ดังน้ันคูมือมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล จึงเนนแนวทางขอกําหนดที่สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือลดความ
เสี่ยงทางระบบวิศวกรรมโรงพยาบาล และมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐาน หรือขอกําหนดที่
ปลอดภัย สามารถนําไปสูการปฏิบัติในกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล(จป.รพ.) 

 ดังน้ันกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  จึงใหการสนับสนุนในการจัดทํา
คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 ขึ้น เพ่ือใช
ประกอบการดําเนินงานดานวิศวกรรมความปลอดภัย และการปรับปรงุสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ของ
ผูใหบริการในโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกสาขา อันจะสงผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลอยางยังยืนสืบตอไป 
 
 

 กองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรกฎาคม 2551 
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- 1 -

นิยามศัพท 
 
เปนความหมายของคํา ที่มีใชในคูมือมาตรฐานฉบับนี ้คือ 
การวางแผน(Planning) หมายถึง การคาดการณ และกําหนดวิธีการพิจารณาถึงอนาคตโดยการ        
  วางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่จะทํา 
การจัดองคการ(Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสราง จัดหาอุปกรณและบุคลากรที่จะตอง    
        ใชในการดําเนินงาน 
การสั่งการ(Commanding) หมายถึง การรักษาไวซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากร 
การประสานงาน(Coordinating) หมายถึง การทําใหรวมกันอยู และเกิดความเปนอันหนึ่งอัน       
 เดียวกันของกิจกรรม และความพยายามตาง ๆ  
การควบคุม(Controlling) หมายถึง การทําใหแนใจวาทุกอยางดําเนินไปตามหลักเกณฑ หรือ คําสั่ง 
การตอลงดิน หมายถึง การใชตัวนําทางไฟฟา ตอเขากับวงจรไฟฟา หรือ บริภัณฑไฟฟา ตอเขา 
       กับพ้ืนโลกอยางมั่นคง ถาวร การตอลงดินมีวัตถุประสงค เพ่ือลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับ 
      บุคคล และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเครื่องใชไฟฟาและระบบไฟฟา 
การตอความตานทานแบบอันดับ หรือแบบอนุกรม หมายถงึ การตอความตานทานเรียงกันไป 
      ตามลําดับ โดยที่ปลายสายของความตานทานหรืออุปกรณไฟฟา(หลอด)ของตัวที่หน่ึง ตอกับ
 ตนสายของความตานทานหรืออุปกรณไฟฟา(หลอด) ของตัวที่สองและอีกปลายหนึ่งของความ 
      ตานทานหรืออุปกรณไฟฟาตัวที่สอง ตอกับตนสายของความตานทานหรืออุปกรณตัวที่สาม เรียง 
      ตอกันไปอยางน้ีจนครบวงจร 
การตอความตานทานแบบขนาน หมายถงึ การตอความตานทานแบบขนาน เปนการตอสายของ 
      ความตานทานแตละตัวไวที่เดียวกัน และปลายสายอีกดานหนึ่งตอรวมกันไวที่เดียวกัน 
การครอบครอง  หมายถึง ผูรับผิดชอบสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูใช ผูดูแล ในสิ่งน้ันๆ อยาง   
      เปนทางการ หรือเปนลายลักษณอักษร หรือโดยคําสั่ง 
การทนไฟ  หมายถงึสิ่งของตางๆที่อาจไหมไฟได แตไมติดไฟงาย หรือไหมชามาก  เพ่ือตานการลุกไหม     
      หรือลุกลามของไฟ 
การใหแสงสวางสํารอง (Standby Lighting)  หมายถึง สวนของการใหแสงสวางฉุกเฉิน ที่สามารถทํา    
      ใหการดําเนินกิจการตอไปไดตามปกติ ซึ่งอาจใหแสงสวางนอยกวาการใหแสงสวางปกติ  
การใหแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Lighting)  หมายถึง การใหแสงสวางเมื่อแหลงจายปกติลมเหลว     
     รวมถึงการใหแสงสวางเพ่ือการหนีภัย และการใหแสงสวางสํารอง  
การบริหารความเสี่ยง(Risk management)   หมายถึง การนํานโยบายดานการบริหารมาใชอยาง 
       เปนระบบ วิธีการดําเนินและปฏิบัติตองานดานการวิเคราะหความเสี่ยง การประมวลผลความ 
       เสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง  
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การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic disturbance: EMD)  หมายถึง ปรากฏการณทาง
 แมเหล็กไฟฟาใดๆ ที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอ อุปกรณ เครื่องมือ หรือระบบ ประเด็นสําคัญ
 คือเปนสาเหตขุองการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟา 
การแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟา หรือสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 
 interference: EMI)  หมายถงึ การที่ อุปกรณ เครื่องมือ หรือ ระบบ เกิดการทํางานที่ผิดพลาด
 หรือไดรับความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา 
การปองกันฟาผา  หมายถึง การปองกันมิใหเกิดอันตรายอันเน่ืองมาจากฟาผา ซึ่ง เปนผลมาจาก 
      ความรอน แรงกล และ ผลของไฟฟา ฟาผามักกอใหเกิดความเสียหาย และ เปนอันตรายตอชีวิต  
      ทรัพยสิน ถาหากไมมีการปองกันหรือกระทําการปองกันไมถูกวิธ ี
กับดักเสียง   หมายถึง อุปกรณที่ใชลดการสงทอดเสียงไปในระบบทอลมใหนอยลง 
เกินภาระ (Overload)   หมายถึง สภาวะที่อุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณเครือ่งกลรับภาระมากเกินพิกัด
ความสามารถ ของอุปกรณน้ันๆ 
กาซสันดาป  หมายถึง กาซที่ไดมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง  
ขนาดกระแส ( Ampacity )  หมายถึง ปริมาณกระแส ซึ่งตัวนํายอมใหไหลผานอยางตอเนื่องในภาวะการใช
 งาน โดยไมทําใหพิกัดอุณหภูมิเกินคาที่กําหนด มีหนวยเปน แอมแปร ( A.) 
ขอตอออน (Flexible Connector)  หมายถงึขอตอที่ออนตัวได สําหรบัการติดต้ังในระบบทอ เพ่ือชวย 
       ลดการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรกล หรือสวนที่สั่นสะเทือน มิใหสงทอดความสั่นสะเทอืนตอไป  
       ยังระบบทอ 
เขตหวงหาม  หมายถึง บริเวณ หรือเขตพื้นที่  ที่ไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของกับสิ่งของ  
       หรืออุปกรณ ทีอ่ยูในบริเวณ หรือเขตพื้นที่น้ัน เขาไปโดยเด็ดขาด 
ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง ผลรวมของความถี่หรือความนาจะเปน และผลที่เกิดจากเหตุการณ    
 อันตรายเฉพาะเรื่อง  
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง บุคคล หรือสิ่งที่จะกอใหเกิดอันตราย  
ความเสี่ยง(Risk) หมายถึงความเปนไปไดของสิ่งที่ไมดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสถานการณ ซึ่ง     
           จะเปนอันตราย หรือมีผลราย  
ความเสี่ยง(Risk) คือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียตอรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน ชื่อเสียง ความสูญเสีย      
          ตอรางกาย ไดแก การบาดเจ็บ การไดรับอันตรายและเกิดภาวะแทรกซอน การเสียชีวิต 
คอนเดนซิงยูนิต ( Condensing Unit)   หมายถึง  เครื่องควบแนนพรอมคอมเพรสเซอร และอุปกรณ   
       ประกอบครบชุด 
คอนเดนเซอรระบายความรอน ( Evaporative Condenser)  หมายถึง  เครื่องควบแนนที่ระบายความ 
       รอนโดยการผานอากาศ และ/หรือนํ้าลงไปบนผิวระบายความรอน 
คอยลทําความเย็น ( Cooling Tower)   หมายถึง  แผงทอซึ่งมีนํ้าหรือสารทําความเย็นไหลอยูภายใน 
        ทอและสารที่ตองการถายความรอน เชน อากาศไหลผานอยูภายนอกทอ แผงทอสวนใหญจะมี 
        ครีบอยูภายนอกทอดวย 
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คูลลิงทาวเวอร ( Cooling Tower)  หมายถงึอุปกรณสําหรบัระบายความรอนของน้ําดวยการโปรยน้ํา  
        หรือพนนํ้าออกมาเปนฝอยเพื่อใหสัมผัสกบัอากาศที่ผานเขาไป ทําใหความรอนของน้ําระบาย 
        ออกสูภายนอก 
คูมือ (Manual) หมายถึงขอความทีม่ีเน้ือหาเชิงใหความรู หรือขอมูลสําหรบัปฏิบัติการ 
ควร   หมายถงึการปฏิบัติที่นาจะทํา หรือแนะนําใหทํา แลวแตสถานการณ 
ความเขมแหงการสองสวาง (Luminous intensity) หมายถึง ความหนาแนนของปริมาณแสงภายใน      
          มุม solid angle ที่กําหนดให ความเขมแสงจะชี้ใหเห็นถึงความสามารถของแหลงกําเนิดแสงใน     
          การใหคาการสองสวางในทศิทางที่กําหนด แทนดวยสัญลักษณ I หนวยเปน candela หรือใช                    
          อักษรยอ cd 
ความสองสวาง (illuminance) หมายถึง ความหนาแนนของฟลักซสองสวาง (ปริมาณแสง) ที่ตก   
          กระทบบนพื้นผิวใดๆ แทนดวยสัญลักษณ E 
ความสวาง (luminance) หมายถึง ปริมาณแสงทีส่ะทอนออกมาจากวัตถุตอพ้ืนที่ มีหนวยเปน แคน 
          เดลาตอตารางเมตร ในระบบ SI หรือเปน foot - lambert (fl.) ในระบบอังกฤษ ปรมิาณแสงที ่
          เทากันเมื่อตกกระทบลงมาบนวัตถุที่มีสีตางกัน จะมีปริมาณแสงสะทอนกลับตางกัน น่ันคือ             
          ลูมิแนนซ ตางกัน สาเหตุที่ตางกันก็เน่ืองมาจากสัมประสทิธิ์การสะทอนแสงของวัสดุ ตางกัน 
ความรอน หมายถึง พลังงานที่ไหลหรือถายเทจากที่ทีม่ีอุณหภูมสิูงกวา ไปยังที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา ดังน้ัน 
 ความรอนจึงมีลักษณะเปนพลวัต คํากลาวที่วา รางกายของเรามีความรอน จึงเปนคํากลาวที่ผิด 
 เพราะ ความรอนจะเกิดขึ้นได เมื่อมีการไหลของพลังงานเทาน้ัน เราจึงไมอาจบอกวา วัตถุกักเก็บ
 ความรอน แตเราจะใชคําวา พลังงานภายใน (Internal Energy) แทน ซึ่งพลังงานภายใน น่ีเองที่
 สามารถเปลี่ยนเปน ความรอนได บางครั้งเราจึงเรียกพลังงานภายในนี้เองวา พลังงานความรอน 
 (Thermal Energy) 
เครื่องสํารองไฟ (UPS)  หมายถึง การสํารองไฟฟาใหกับระบบ กลาวคือเมื่อไฟฟาดับ UPS จะทํา 
      หนาที่จายไฟฟาทันทีทันใดอยางตอเนื่องใหกับอุปกรณใชงานตาง ๆ ( Load ) ที่ตออยูดานหลัง 
       ของ UPS เสมอืนหน่ึงวาไมมีเหตุการณไฟฟาดับเกิดขึ้น 
โครงสราง  หมายถงึ สิ่งที่จัดสรางขึ้นโดยการตอรวมหนวยตางๆ เขาดวยกัน ทําหนาที่หน่ึงอยางหรือ 
        หลายอยาง ซึ่งตองการความมั่นคง 
งานเบา  หมายถึง  งานที่ตองออกกําลังนอยหรืองานที่ตองทําโดยใชพลังงานไมเกิน 200 กิโลแคลอรี่ตอ
 ชั่วโมง  เชน  งานนั่งคุมเครื่องจักรบังคับดวยมือหรือเทา  ยืนหยิบชิ้นงานขนาดเลก็เขาหรือออก
 จากเครื่องจักร  ยืนเดินไปมารอบ ๆ เครื่องจักร  น่ังตรวจสอบผลิตภัณฑโดยใชสายตา  หรืองานที่
 มีลักษณะคลายคลึงกัน 
งานระดับปานกลาง  หมายถึง  งานที่ตองออกกําลังปานกลางหรืองานที่ตองทํา  โดยใชพลังงาน 201-300 
 กิโลแคลอรี่ตอชั่วโมง  เชน  งานยืนเดินไปมารอบ ๆ เครื่องจักร  และออกแรงเข็นหรือยก 
 ผลิตภัณฑที่เปนชิ้นงานขนาดใหญเขาหรือออกจากเครื่องจักร  หรอืงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
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งานหนัก  หมายถึง  งานที่ตองออกกําลังมากหรืองานที่ตองทําโดยใชพลังงานตั้งแต 301 กิโลแคลอรี่ตอ
 ชั่วโมง  เชน  ยกของหนัก  ขุดหรือตักดิน  ทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ  เลื่อยหรือตอกสลักไมเน้ือ
 แข็ง  ปนบันไดหรือทางลาดเอียง 
จุดฟาผา  หมายถึง จุดที่ลําฟาผาสมัผัสพ้ืนโลก อาคารสิ่งปลูกสราง หรือระบบปองกันฟาผา 
ชั้นใตดิน หมายถึง ชั้นที่สวนใหญหรือทั้งหมดอยูใตระดับพ้ืนดิน 
ชุดแฟนคอยล  ( Fan-Coil Unit )   หมายถึงเครื่องสงลมเย็น ซึ่งประกอบดวยอุปกรณขั้นตํ่าตอไปนี้คือ      
       พัดลม มอเตอรขับพัดลม ชุดคอยลเย็น ที่กรองฝุน หรือแผงกรองอากาศ ( Air Filter )   
ชุดจายกาซ (Manifold)   หมายถงึชุดอุปกรณสําหรับตอเชื่อมทางออกของกาซจากทอบรรจุกาซที่ม ี
       มากกวา 1 ทอ เขากับระบบควบคุมการจายกาซ 
ซอมแซม  หมายถึง ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ใหคงสภาพเดิม 
เดซิเบล เอ [dB(A)]  หมายถงึ สเกลของเครือ่งวัดเสียงที่สรางเลียนแบบลกัษณะการทํางานของหูมนุษย 
 โดยจะกรองเอาความถี่ตํ่า และความถี่สูงของเสียงที่เกินกวามนุษยจะไดยินออกไป 
ดัดแปลง  หมายถึง การเปลีย่นแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง  
       สัดสวนน้ําหนัก อาจผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซม 
ดาดฟา  หมายถึง สวนของอาคารที่เปนหลังคา มีพ้ืนที่แบนราบ บุคคลขึ้นไปใชสอยพื้นที่ได 
เตาเสียบ ( Attachment  Plug )   หมายถึง  อุปกรณที่เสียบ สอดเขาไปในเตารับ แลวทําใหเกิดการตอ    
       ระหวางตัวนําของสายออนที่ติดเตาเสียบกับตัวนําที่ตออยางถาวรกับเตารบั 
ตัวนําลอฟา หรือ หัวลอฟา   หมายถึงสวนยอดสุดของระบบปองกันฟาผา ที่มีหนาที่รับลาํฟาผา แลว 
       ถายไปยังระบบรากสายดิน 
ตอง   หมายถงึ การปฏิบัติที่มอิาจละเวนหรือหลีกเลี่ยงได 
ตัวนําประสาน  หมายถึง  ตัวนําไฟฟาสําหรับทําใหศักยไฟฟาเทากัน  
ตัวนําลงดิน  หมายถึง  สวนหนึ่งของระบบปองกันทางไฟฟา เพ่ือใชในการนํากระแสไฟฟา    จากระบบ 
       ไฟฟา จากอุปกรณไฟฟา หรือระบบตัวนําลอฟา ถายลงสูระบบรากสายดนิ 
ตอลงดิน (Grounded)  หมายถึง การตอลงดินหรือการตอสวนที่เปนตัวนํา หรือโครงโลหะของเครื่อง  
       กับสวนที่ทําหนาที่แทนดิน หรือสายนําลงดิน 
ถัง (Container)   หมายถึง  ภาชนะบรรจุกาซที่อยูในสถานะของเหลว ที่ความดันตํ่า เชน ถังบรรจุ   
       ออกซิเจนเหลว เปนตน  อันตรายของถงับรรจุกาซออกซิเจนเหลวในโรงพยาบาลที่ควรระวัง คือ   
       การถูกกระแทกโดยของแข็ง 
ทอ  หมายถงึ ภาชนะที่มีรูปทรงกระบอกและมีความยาว  
ทอบรรจุกาซ  หมายถึง ภาชนะที่บรรจุกาซทางการแพทย ที่มีแรงดันสูง ไมมีรอยตะเข็บ หรือรอยเชื่อม 
       ในแนวตั้ง เชน ทอบรรจุกาซออกซิเจน เปนตน 
เทอรโมสตัต ( Thermostat )   หมายถึง  อุปกรณควบคุมไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งทํางานตัดตอกระแสไฟฟา  
       โดยการตอบสนองตออุณหภูมิที่ต้ังคาไว 
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ทางเปดเขา (Station Outlet)   หมายถึงจุดทางออกของระบบเสนทอกาซทางการแพทย เชน กาซ 
       ออกซิเจน กาซไนตรัสออกไซด อากาศอัดทางการแพทย เปนตน  ที่ผูใชสามารถตอเขากบัอุปกรณ 
       ทางการแพทยใด ที่สามารถถอดเขาถอดออกไดงายและรวดเร็ว 
ทางเปดออก (Station Inlet) หมายถึงจุดทางเขาของระบบสูญญากาศทางการแพทย หรอืระบบกําจัด 
       ยาดมสลบสวนเกิน ที่ผูใชสามารถตอเขากบัอุปกรณทางการแพทยใด ที่สามารถถอดเขาถอดออก  
       ไดงายและรวดเร็ว 
ทอ (Cylinder)  หมายถึงภาชนะบรรจุกาซที่อยูในสถานะของกาซ ที่ความดันสูง เชน ทอบรรจุกาซ   
        ออกซิเจน ทอบรรจุกาซไนตรัสออกไซด  เปนตน อันตรายของทอที่รุนแรงคือ การตกหรือลม   
        แลวเกิดการระเบิด 
 ไนตรัสออกไซด (Nitrous Oxide)   หมายถงึสารประกอบที่มีสัญลักษณทางเคม ี“ N2O ” มีคุณสมบัติที่   
        สําคัญคือ มีผลตอระบบประสาทของคน 
ไนโตรเจน (Nitrogen)    หมายถึงธาตุที่มีสญัลักษณทางเคมี “ N2 ”  ในบรรยากาศทั่วไปจะอยูใน 
        สถานะของกาซ ไมติดไฟ ไมมีรส 
 บันไดหนีไฟ   หมายถงึ  ชองทางที่ใชลําเลียงคนที่อยูในอาคารขณะเกิดไฟไหม  บันไดนี้จะตองมีระบบ 
       อัดความดัน เพ่ือใหความดันภายในชองบันไดหนีไฟสูงกวาภายนอกหรือที่ไฟไหม เพ่ือเปนการ 
       ปองกันไมใหควันไฟซึมผานเขามาภายในชองบันได 
บัญชีรายการความเสี่ยง(Risk profile) หมายถงึ รายการความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึ้น ซึ่งผูรับผิดชอบ/
 หนวยงานไดรวบรวมจัดทําขึ้น โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ ขอมูลในอดีต และหนวยงาน
 อื่น ๆ  ตลอดจนการทบทวนตาง ๆ  และการสํารวจภายในหนวยงานของตนเอง เพ่ือเปนประเด็น
 สําคัญที่ควรมีการเฝาระวัง โดยมีทั้งระดับโรงพยาบาล  กลุมงาน/แผนก หนวยงาน 
บริเวณปองกัน   หมายถึง สวนของสิ่งปลูกสราง หรือบริเวณซึ่งไดรับการปองกันอันตรายจากระบบ   
           ตางๆ 
 ปลองลิฟต  หมายถงึ สวนของตัวอาคาร ซึ่งออกแบบกอสรางไวสําหรับติดต้ังลิฟต มีลักษณะเปน 
     ปลองทะลุติดตอระหวางชั้นตลอดความสูงทีล่ิฟตเคลื่อนขึ้นลง รวมทั้งสวนที่เปนบอลิฟตขึ้นไป  
     จนถึงใตพ้ืนหองเครื่องหรือใตพ้ืนหลังคา 
ปริมาณแสงหรือฟลักซสองสวาง (Luminous Flux) หมายถึง ฟลักซการสองสวางของแหลงกําเนิด 
      แสงในมุม solid angle ใดๆ แทนดวยสัญลักษณ มีหนวยเปน lumen หรือใชอักษรยอ lm. 
ประสิทธิผลการสองสวาง (luminous efficacy) หมายถึง อัตราสวนระหวางฟลักซการสองสวาง    
      (ปรมิาณแสง) กับกําลังงานทีท่ําใหเกิดฟลักซการสองสวาง มีหนวยเปน lumen / watt อักษรยอ  
     lm/w 
ปายสวางในตัว หมายถึง ปายซึ่งมีแสงสวางในตัวโดยไมตองอาศัยแหลงจายไฟจากภายนอก 
ผนังกันไฟ หมายถงึ ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟ 
      หรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟ อยางอื่นที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟได 
      ดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา 16 เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสรมิเหลก็ ตอง 
      หนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 
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เพาเวอรเฟคเตอร (Power Factor  หรือ PF )  หมายถึง  อัตราสวน ระหวางกําลังไฟฟาที่ใชจริง (วัตต) 
 กับ กําลังไฟฟาปรากฏ หรือกําลังไฟฟาเสมือน (VA) ซึ่ง คาที่ดีที่สุด คือ มีอัตราสวนที่เทากัน จะมี
 คาเปนหนึ่ง แตในทางเปนจริงไมสามารถทําได ซึ่งคา Power Factor เปลี่ยนแปลงไปตามการใช 
 LOAD 
ฟวส (Fuse)  หมายถงึ อุปกรณปองกันกระแสเกิน ซึ่งทํางานดวยการหลอมละลายดวยความรอนที่เกิน 
       จากการที่กระแสไหลเกินกําหนด 
ไฟกระโชก ( Surge )  หมายถึง แรงดันไฟฟาสูง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน จากการเหนีย่วนําของ สภาวะ 
 ตาง ๆ เชน ฟาผา การตัดตอหรือการลัดวงจรในระบบสายสงไฟฟากาํลัง การเปด-ปดอุปกรณ
 ไฟฟากําลังขนาดใหญ เปนตน 
ไฟไหมขั้นตน หมายถงึ  ต้ังแตเห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได โดยใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตน  
 แตผูใชจะตองเคยฝกอบรมการใชเครื่องดับเพลิงมากอน จึงจะมีโอกาสระงับไดอยางมี
 ประสิทธภิาพ 
ไฟไหมขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง หมายถงึ ระยะเวลาไฟไหมไปแลว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก 
 เกินกวา 400 องศาเซลเซียส    หากจะใชเครื่องดับเพลิง เบื้องตน ตองมีความชํานาญ และตองมี
 อุปกรณจํานวนมากเพียงพอจึงควรใชระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมี
 ประสิทธภิาพมากกวา 
ไฟไหมขั้นรุนแรง  หมายถงึ  ระยะเวลาไฟไหมตอเนื่องไปแลว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมาย 
 อุณหภูมิจะสูงมากกวา 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอยางรุนแรงและ
 รวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูที่ไดรับการฝก พรอมอุปกรณในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 
 ไมครอน (Micron)   หมายถงึ  1/1000 มิลลิเมตร 

มาตรระดับเสยีง  หมายความวา เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 ของคณะกรรมาธิการ
 ระหวางประเทศวาดวยไฟฟา (International Electrotechnical Commission, IEC)  
ระบบไฟฟาแรงสูง หมายถงึ ระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟา เกิน 1,000 โวลท 
ระบบไฟฟาแรงต่ํา หมายถงึ ระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลท 
ระบบไฟฟา 1 เฟส  หมายถงึ  ระบบไฟฟาที่มีสายไฟฟาจํานวน 2 เสน เสนที่มีไฟเรียกวาสายไฟหรือ 
      สายเฟสหรือสายไลน เขียนแทนดวยตัวอักษร L (Line) เสนที่ไมมีไฟเรียกวาสายนิวทรอล หรือ    
      สายศูนยเขียนแทนดวยตัวอักษร N (Neutral) ทดสอบไดโดยใชไขควงวัดไฟ เมื่อใชไขควงวัดไฟ 
      แตะสายเฟส หรือสายไฟหรือสายไลน หลอดไฟเรืองแสงทีอ่ยูภายในไขควงจะติด สําหรบัสาย 
      นิวทรอล หรือสายศูนยจะไมติด แรงดันไฟฟาที่ใชมีขนาด 220 โวลท (Volt) ใชสําหรับบานพัก 
      อาศัยทั่วไปที่มีการใชไฟฟาไมมากนัก 
ระบบบริหารความเสี่ยง(Risk management) หมายถึง กระบวนการคนหา วิเคราะห และควบคุม 
       ความเสี่ยง โดยมุงเนนการประกันความสูญเสียจากการที่ผูรับบริการฟองรองเรียกคาเสียหาย 
       จากแพทยและโรงพยาบาลเปนหลัก  
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ระบบไฟฟา 3 เฟส หมายถงึ ระบบไฟฟาทีม่ีสายเสนไฟจํานวน 3 เสน และสายนิวทรอล 1 เสน จึงมี 
      สายรวม 4 เสน ระบบไฟฟา 3 เฟส สามารถตอใชงานเปนระบบไฟฟา 1 เฟส ได 
      โดยการตอจากเฟสใดเฟสหนึ่งและสายนิวทรอลอีกเสนหน่ึง แรงดันไฟฟาระหวางสายเฟสเสน    
      ใดเสนหนึ่งกับสายนิวทรอลมีคา 220 โวลท และแรงดันไฟฟาระหวางสายเฟสดวยกันมีคา 380  
      โวลท ระบบนี้จึงเรียกวาระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท ระบบนี้มีขอดีคือสามารถจาย 
      กระแสไฟฟาไดมากกวาระบบ 1 เฟส ถงึ 3 เทา จึงเหมาะสมกับสถานที่ที่ตองการใชไฟฟา 
      มากๆ เชน อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เปนตน 
ระบบบําบัดน้าํเสีย  หมายถงึ กระบวนการทําหรือการปรบัปรุงนํ้าเสียของโรงพยาบาล ใหมีคุณภาพ 
       เปนนํ้าทิ้ง รวมทั้งการทาํใหพนไปจากอาคาร 
 ระบบปองกันฟาผา   หมายถึง ระบบที่สมบูรณซึ่งใชในการปองกันผลของฟาผา ระบบดังกลาว ประกอบ 
 ดวย ระบบปองกันภายใน และระบบปองกันภายนอก หรืออยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งระบบปองกัน
 ฟาผามสีวนประกอบที่สําคัญๆ สามารถแบงไดเปน 3  สวน คือ หัวลอฟา(Lightning Air-terminal)  
 ตัวนําลงดิน (Down Conductor/Down Lead)  และแทงกราวดฟาผา (Lightning Ground) 
ระดับการปองกัน   หมายถงึการแบงระดับของระบบปองกัน ที่จัดตามประสิทธิภาพในการปองกัน 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  หมายความวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดลอมเดิมขณะยังไมมเีสียงรบกวนจาก
 แหลงกําเนิด เปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 ( Percentile Level 90,L 90 ) 
ระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (L 90 )  หมายความวา ระดับเสียงที่รอยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับ
 เสียงเกินระดับน้ี  
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  หมายความวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดหรือคํานวณจากแหลงกําเนิดขณะเกิด
 เสียงรบกวน 
ระดับการรบกวน  หมายความวา ระดับความแตกตางของระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับระดับเสียง
 พ้ืนฐาน  
ระเบียง  หมายถึง ชานที่ยื่นออกมา หรือเวาเขาไปจากแนวนอนผนังของอาคาร หรือโครงสราง 
ระบบแรงต่ํา ( Low Voltage System) หมายถึง ระบบไฟฟาที่มีแรงดันระหวางเฟส ไมเกิน 750 โวลต 
รากสายดิน (EARTH ELECTRODE ) หมายถึง แทงโลหะฝงอยูในดิน เชน แทงเหล็ก ชุบสังกะสีหรือ 
      เหล็กหุมทองแดง เพ่ือชวยใหความตานทานของระบบสายดินหรือของระบบปองกันฟาผามีคาตํ่า  
      กระแสฟาผาจะไดไหลกระจายออกไปไดสะดวกและรวดเร็ว ในบางกรณตีองใชรากสายดินจํานวน 
      หลายอัน และฝงใหลึกลงไปในดินใหมาก ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความตานทานจําเพาะของดิน ขนาดของ 
      สิ่งกอสรางที่ตองการติดต้ังระบบปองกันฟาผา โดยคํานึงถึงหลักสองประการคือ ความตานทาน 
      ของระบบสายดินจะตองไมทําใหเกิดการสปารคดานขางในอาคาร อันเน่ืองจากแรงดันตกครอม 
      ความตานทาน ดังกลาว และจะตองไมทําใหเกิดความตางศักยระหวางชวงกาวบนพื้นดินรอบๆ  
      อาคาร เกินกวาที่กําหนด เพราะจะทําใหเกิดอันตรายแกสิ่งมีชีวิต ที่เดินอยูในบริเวณนั้นเมื่อเกิด 
      ฟาผา เพ่ือมิใหเกิดการสปารคดานขางภายในอาคารอันเน่ืองมาจากแรงดันตกครอม ความ 
      ตานทานของรากสายดิน 
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ลมกลับ ( Return Air )   หมายถึง  ลมซึ่งหมนุเวียนกลับมาจากหองปรับอากาศ และจะผานเขาไปใน 
        หองสงลมเย็น เพ่ือทําใหลมเย็นลง กอนที่จะสงลมน้ัน กลับไปในหองปรบัอากาศใหม 
ลิฟต  หมายถงึ เครื่องใชสําหรับบรรทุกบุคคลหรือสิ่งของ ขึ้นลงระหวางชั้นตางๆ ของอาคาร 
ลิฟตดับเพลิง หมายถึง ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชได ขณะเกิดเพลิงไหม 
 วัตถุทนไฟ  หมายถงึ วัตถุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง  
วงจรไฟฟาภายใน หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟาที่จะไหลไปตามสวนตาง ๆ ของวงจรที่เปน 
      ตัวนํา       
การตอวงจรไฟฟาหมายถึง การตอความตานทาน 
ไวไฟ (Flammable)   หมายถงึคุณสมบัติของสารที่ติดไฟได ในสภาพความดันบรรยากาศปกติ 
วิศวกร หมายถึง วิศวกรตาม พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ที่ตองมีบัตรประจําตัว  
      หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามสาขา มีดวยกัน 3 ระดับคือ ภาคีวิศวกร ,สามัญวิศวกร และ 
      วุฒิวิศวกร 
สายนิวตรอน  หมายถงึ  สายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟา 3 สายหรือ 4 สาย  ซึ่งแรงดันไฟฟาระหวางสาย 
      น้ันไปยังอยางนอยอีก 2 สายตองเทากันและสายนั้นตองตอลงดิน  สําหรบัระบบไฟฟา 2 สาย ถา 
      สายใดสายหนึง่ไมไดตอมาจากสายศูนย ( Neutral ) ของวงจรอื่นแลว ใหกําหนดสายนั้นเปนสาย 
      ศูนยไดและสายนั้นตองตอลงดินดวย 
สายดิน หมายถึง ตัวนําหรือสายไฟที่ตอจากโครงโลหะของเครื่องใชไฟฟาหรือสิ่งทีเ่กี่ยวของเพ่ือที่จะ 
       นํากระแสไฟฟาที่ไมตองการใหไหลลงสูดิน 
สายนําลงดิน (DOWN CONDUCTOR ) หมายถงึ เปนสายตัวนําไฟฟาซึ่งตอกับสายอากาศลอฟา เมื่อฟา 
 ผาลงบนสายอากาศลอฟาแลว กระแสจะไหลลงสูพ้ืนดินผานสายนําลงดิน แลวกระจายลงไปใน
 ดินอยางรวดเร็วผานทาง รากสายดิน สายนําลงดินซึ่งตออยูระหวาง สายอากาศลอฟากับรากสาย
 ดิน จะตองมีคา อิมพีแดนซตํ่า และมีคาความเหนี่ยวนํานอย ดังน้ันในบางกรณีอาจจําเปนตองใช
 สายนําลงดินหลายๆเสนขนานกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดความกวางยาวของตัวอาคาร  ถาตัวอาคาร
 ยิ่งกวางยาวมากก็ตองใชสายตัวนําลงดินมากขึ้น และจะตองตอเชื่อมโยงถึงกันในชวงกลางของ
 ความสูงดวย ถาตัวอาคารนั้นสูงมากๆ เพ่ือกันมิใหเกิดการสปารคดานขางอันเน่ืองจากแรงดัน
 เหน่ียวนํา ความยาว โดยประมาณของสายตัวนําลงดินจะตองมีการเชื่อมโยงตอถึงกัน 
สายอากาศลอฟา (AIR TERMINAL ) หมายถงึ  เปนเสาโลหะ หรือสายตัวนํายึดไวบนยอดสูงสุดของ 
      สิ่งกอสรางหรอือาคารหรือสิง่ที่ตองการปองกัน สายอากาศลอฟาน้ีมักจะนิยมทําปลายยอดให
 แหลมเพื่อใหเกิดความเขม สนามไฟฟา ณ จุดน้ันมีคาสูงกวาที่อื่นในบริเวณใกลเคียงซึ่งจะสงผลให
 ฟาผาลง ที่สายอากาศลอฟาถาหากเกดิฟาผาขึ้นในยานนั้น ตําแหนงที่ติดเสาหรือสายอากาศลอ
 ฟาขึ้นอยูกับลักษณะสิ่งกอสรางสวนบนสุด เชนหลังคาทรงแหลม หรือหลังคาแบนราบ มีปลองไฟ
 หรือมีโครงสรางอื่นๆ ดังแสดงในรูป 
สิ่งปลูกสราง   หมายถงึสิ่งปลูกสรางที่ใชงานทั่วไป เชน อาคารโรงพยาบาล หอสูงเก็บนํ้าประปา หรือ 
  แฟลตพยาบาล เปนตน 
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เสนทอ (Pipeline)   หมายถึงเสนทอทองแดงที่นํามาติดต้ังในโรงพยาบาล สําหรบัเปนทางเดินของกาซ   
      ทางการแพทยที่ใชในโรงพยาบาล หรืออากาศอัดทางการแพทย หรือระบบกําจัดยาดมสลบสวน   
      เกิน เปนตน 
สัญญาณเตือน (Alarm System)  หมายถงึชุดอุปกรณที่สามารถสงสัญญาณเตือน ที่สามารถมองเหน็ 
      จากการไดยินเสียง หรือไดเห็นแสง เมื่อเกิดความผิดปกติ จากตําแหนงที่ไดกําหนดไว 
เสียงรบกวน  หมายความวา ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกวาระดับเสียง 

พ้ืนฐาน และมีระดับการรบกวนเกินกวาคาระดับเสียงรบกวนที่กําหนดไวในประกาศ             
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน 

เสียงกระแทก  หมายความวา ระดับเสียงทีม่ีระดับสูงซึ่งเกดิขึ้นอยางทันทีทันใด และสิ้นสุดลงภายในเวลา
 นอยกวา 1 วินาท ี 
หมอน้ํา (Boiler)  หมายถึง ภาชนะที่ใชผลิตนํ้ารอนหรือไอนํ้าที่มีความดันสูงกวาความดันบรรยากาศ 
หมอน้ําที่ยายติดตั้ง  หมายถึง หมอนํ้าที่ถอดออกจากที่ติดต้ังเดิม และติดต้ังใหมอีกครั้ง ณ ที่ต้ังเดิม  
      หรือติดต้ัง ณ ที่ต้ังใหม 
หนึ่งแรงมาหมอน้ํา   หมายถึง ความสามารถของหมอนํ้าในการตมนํ้าที่มีอุณหภูม ิ212 องศาฟาเรนไฮต 
 จํานวน 34.5 ปอนด ใหเดือดกลายเปนไออุณหภูมิ 212 องศาฟาเรนไฮต ณ ความดันบรรยากาศ 
 โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อเทยีบกับปรมิาณความรอนจะได 9.819 กิโลวัตต (33,479 บีทียูตอชั่วโมง) 
หนึ่งตันหมอน้าํ   หมายถึง ความสามารถของหมอนํ้าในการตมนํ้าที่มีอณุหภูม ิ100 องศาเซลเซียส  
      จํานวน 1,000 กิโลกรัม ใหเดือดกลายเปนไออุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศ  
      โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับปรมิาณความรอนจะได 626.994 กิโลวัตต ( 2,137,570 บีทียูตอ 
      ชั่วโมง) 
เหตุเกือบพลาด(Near miss) หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่เกือบเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 
       หรือไมเกิดขึ้น เพราะแกไขสถานการณไดทัน หรือดวยความบังเอิญ (Elliot & Hammond อางอิง    
           สมพร เจษฎาญานเมธา, 2548:12) 
เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse event) หมายถึง การบาดเจ็บที่เกดิจากกระบวนการดูแลรักษา   
         โดยไมต้ังใจ  
แหลงจายสํารอง (Reserve Supply)   หมายถึงอุปกรณทีส่ามารถจายทดแทนพลังงานใดๆ ไดอยาง 
      ตอเนื่องทันทีทันใด ในกรณีที่แหลงจายหลักผิดปกติ เชน ไฟฟาดับ หรือกาซจากแหลงจายหลัก 
      หยุดจาย 
หองลิฟต  หมายถึง โครงและสวนประกอบที่เปนเพดาน และผนังรอบๆ ตัวลิฟต ซึ่งประกอบติดต้ังอยู 
      บนพื้นตัวลิฟต  
อาคารเสี่ยงอนัตรายสูง  หมายถงึ อาคารซึ่งมีการครอบครองหรือการใชเพ่ือเปนที่ประกอบการผลิต  
      เก็บและจําหนายวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง ไวไฟ หรือวัตถุระเบิด หรือแผรังส ีหรือมีลักษณะที่จะทําให 
      เกิดการไหมไฟ การระเบิด หรือการแผรังสีไดงาย 
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อาคารสูง  หมายถึง อาคารที่มีความสูงต้ังแต 23 เมตร ขึ้นไป  การวัดความสงูของอาคารใหวัดจาก 
      ระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรบัอาคารทรงจัว่หรือปนหยาใหวัดจากระดับ พ้ืนดินที่ 
      กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
อาคารขนาดใหญพิเศษ  หมายถงึ อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร 
      เปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น
 หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
อุปกรณความถี่วิทยุ หมายถึง อุปกรณใดๆก็ตามที่การทาํงานกอใหเกิดการแผกระจายพลังงานที่ความถี่
 วิทยุ (radio-frequency energy) ได ทั้งทางสาย (conduction) หรือทางอากาศ (radiation) 
อุบัติการณรุนแรง  หมายถึง ความเสี่ยงซึ่งผูประสบเหตุการณตองรายงานหัวหนา หรือผูอํานวยการ
 โรงพยาบาล  หรือ ผูแทนทันที หรือโดยเร็วที่สุด เชน บุคลากร/ผูรบับริการเสียชีวิตโดยไม
 คาดคิด   การเกิดอัคคีภัย  อุบัติเหตุหมู   ขอรองเรียนกลาวหาที่อาจมีผลกระทบตอชื่อเสียง  
 ผูปวย/เจาหนาที่พยายามฆาตัวตาย หรือทํารายรางกายตนเอง หรือผูอื่น  การระบาดของโรค/
 อุบัติเหตุ/อุบัติภัยรุนแรง  การโจรกรรม ทรัพยสิน ของทางราชการ/เจาหนาที/่
 ผูรับบริการเกดิความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ/ เจาหนาที่/ ผูรับบริการ 
อุปกรณตรวจจับควัน ( Smoke Detector )   หมายถงึ เครื่องมือที่ใชวงจรอิเล็กทรอนิกส ในการตรวจจับ 
      ความเขมขนของควันไฟ แลวสงสัญญาณไปใหระบบควบคุมเพ่ือควบคุมอุปกรณตางๆ ทีใ่ชกับ    
      ระบบระบายควัน 
อุปกรณควบคุมความดัน (Pressure Regulator)   หมายถงึอุปกรณที่ใชลดแรงดันของกาซและรักษา 
      ระดับของแรงดันใหคงที่โดยอัตโนมัติตลอดเวลาขณะใชงาน ตามที่ไดต้ังคาไว  ซึ่งอุปกรณน้ีควร 
      ไดรับการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน 
อุณหภูมิสี (color temperature) หมายถึง การอธิบายสีของแหลงกําเนิดแสง โดยเทียบกับสีของวัตถุดําเชน  

สีที่ปรากฏใหเห็นของหลอดอินแคนเดสเซนตคลายกับสีของวัตถุดําเมื่อถกูเผาที่อุณหภมูิประมาณ  
3000 องศาเคลวิน (kelvin , K ) เราจึงบอกวาหลอดอินแคนเดสเซนตมีอุณหภูมสิี 3,000  องศา    
เคลวินเปนตน 

อัตโนมัต ิ(Automatic)   หมายถึงการทํางานใดๆโดยกลไกของเครื่องหรอือุปกรณไดเอง โดยไมตองมีการ 
      กระตุนหรือกระทําจากมนุษย เชน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟา ความตางศักย หรือ
 ความดันเปนตน 
ออกซิเจน (Oxygen) หมายถงึธาตุที่มสีัญลักษณทางเคม ี“  O2 ” มีคุณสมบติัที่สําคัญคือ ชวยใหไฟติด 
     ไดอยางดี แตตัวเองไมติดไฟ 
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ฉ

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือเปนคูมือทางวิชาการ  เกีย่วกับมาตรฐานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ตลอดจนในสถานบริการสุขภาพ 

2. เพ่ือเปนขอกําหนดในการตรวจสอบและคนหาความไมปลอดภัย ดานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

3. เพ่ือใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยของโรงพยาบาล(จป.รพ.)  
4. เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุน ใหระบบงานดานวิศวกรรมตางๆ ในโรงพยาบาลมีมาตรฐาน  
5. เพ่ือใหมีระบบการบริหารความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลอยางเปนระบบ  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล 
6. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิง ในการพิจารณาปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมโรงพยาบาล   
 

 
 

ขอบขาย 
 

1. หนังสือคูมือ มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  ฉบับน้ี 
ประกอบดวยเน้ือหา ที่เกี่ยวกับคามาตรฐานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 36 ระบบ       

2. เน้ือหาครอบคลุมถึงมาตรฐาน ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติ ดานวิศวกรรมความปลอดภัย
ดานสภาพแวดลอม การติดต้ัง  การตรวจสอบ การทดสอบ และการบริหารความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมในโรงพยาบาล 
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คุณสมบัติของผูใชคูมือเลมนี้ 
 

 1.  ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 2.  นักวิชาการ  / เจาหนาที่ความปลอดภัย ในโรงพยาบาล (จป.รพ.)  
 3.  วิศวกร / ชาง / ผูดูแลรักษาระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาล 
 4. ผูบริหาร / คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 5. ประชาชนและผูสนใจทั่วไป เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและสภาพแวดลอม 

 
 

วิธีการใชคูมือเลมนี้ 
 

 1.  ใชเปนเอกสารสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ สําหรบัใชอางอิงเกี่ยวกับ ขอปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
               ตางๆ ที่ใชประกอบการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน   
               โรงพยาบาล 

2. อาน และศึกษารายละเอยีด ตามประเภทของระบบหรอืในหัวขอที่ตองการ เพ่ือการนําไป 
    ออกขอปฏิบัติเพ่ือลดอันตราย  เพ่ิมการระวัง การปองกัน และการควบคุมอันตรายที่อาจเกิด 
    จากการใชระบบตางๆ ในโรงพยาบาล  

        3. นําขอมูล ขอหาม ขอปฏิบติั ขอหลีกเลี่ยง ขอควรระวังที่จําเปน ไปกําหนดเปนขอปฏิบัติ หรือ 
               ขอเตือนอันตรายจากการใชระบบตางๆ ในโรงพยาบาล 
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ระบบกําจัดยาดมสลบสวนเกิน 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1.การติดต้ังระบบ 1. เปนการตอทอจากตัวเครื่องใหยาดมสลบ เพ่ือระบายกาซเสียจากเครือ่งทิ้ง 

   ออกไปยังนอกหองผาตัดและออกนอกตัวอาคาร 
2. ทอออน ตอกับเสนทอทีเ่ขาและออกจากตัวเครื่องใหยาดมสลบตองทนตอ    
   อุณหภูมิหรอื แรงสูญญากาศ 
3. ทางระบายทิ้งหรือเครื่องทําสูญญากาศ ตองติดต้ังอยูภายนอกหองหรือนอก   
    อาคาร มีระบบเก็บเสียง และลดมลพิษตางๆที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
4. ตองมีปายแสดง หรือสัญลักษณ แสดงการทําเครื่องหมายเครือขายของยา 
    ดมสลบสวนเกิน โดยปายแสดงตองมีระยะหางไมเกิน 6 เมตร 
5. ชุดผลิตสูญญากาศสําหรบัการกําจัดยาดมสลบสวนเกนิและอุปกรณ ควรมี 
    มากกวา 1 เครื่องและสลับการทํางานตามความตองการของระบบ 
6. วัสดุและสารหลอลื่นที่ใชในเครื่อง  ตองไมติดไฟ 
7. ระบบกําจัดยาดมสลบสวนเกินที่ใชหลักการของ Venturi Tube ตองไมใหผูใช   
    ปรับ Venturi Tube ไดเอง การปรับตองอาศัยเครื่องมือพิเศษ  กาซที่ใชขับ    
    เคลื่อน Venturi Tube ตองเปนกาซเฉื่อย หรืออากาศ 
 8. อากาศที่ใชขับเคลื่อน  Venturi  Tube สําหรับการกาํจัดยาดมสลบสวนเกิน     
    ตองไมใชจากระบบอากาศอัดที่ใชกับผูปวย 
9. กรณีที่หองผาตัดใดที่ยังไมติดต้ังระบายกาซเสียจากเครือ่งใหยาดมสลบทิ้ง 
   ออกไปยังนอกหองผาตัด ใหใชพัดลมระบายอากาศติดต้ังเหนือพ้ืนแทนได     
   โดยมีระยะความสูงจากจุดศูนยของกลางใบพัดถึงพ้ืนไมเกิน 50 ซม. 

2. อุปกรณระบาย  ( Zone Valve ) 1. ลิ้นสําหรับการกําจัดยาดมสลบสวนเกินและตัวลดความดันสูญญากาศ ตอง 
   ติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสม 
2. ทางเปดเขา  ( Inlet ) ของระบบเครือขายกาํจัดกาซสวนเกินจากเครื่องให 
   ยาสลบ ตองติดต้ังทางเปดเขาในทุกตําแหนงที่มีการใชยาระงับความรูสึก 
3. มีสัญญาณเตือน  ( Alarm System ) โดยตองมีอุปกรณเฝาระวังหรือกลไก 
   อัตโนมัติที่แสดงวาระบบกําจัดยาดมสลบสวนเกินกําลังอยูในสภาวะทํางาน 
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ระบบกาซหุงตม 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถานที่ติดต้ัง / ใชงาน 1. ตองมีสถานทีเ่ก็บที่ไดมาตรฐาน กรณีที่มีปรมิาณของกาซหงุตมรวมกัน
ทั้งหมดเกินกวา 500 ลิตร หรือ 250 กิโลกรัม 

2. บริเวณที่เกบ็หรือต้ังถังกาซ ตองมีการระบายอากาศ และถายเทอากาศที่ดี 
3. ตองติดต้ังอุปกรณดับเพลิง ในบริเวณอยางเพียงพอ 
4. ถังกาซหุงตมตอง เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซปโต
เลียมเหลว ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

5. มีโซ หรืออุปกรณยึดถังกาซหงุตมเพ่ือไมใหถังเคลื่อนตัวและลมได 
6. หามกลิ้ง หามกระแทกถังกาซหุงตม 
7. หามติดต้ังถังกาซหุงตมไวในหองพัก  หรือหองรับประทานอาหาร 
8. ตองต้ังถังกาซหุงตมในที่ที่จัดไวสําหรับต้ังถังกาซโดยเฉพาะ ไมกีดขวาง
ทางเดิน 

9. หามต้ังถงัซอนกัน 
10. สถานที่ติดต้ังและเก็บกาซ ควรอยูชั้นลางของอาคารโรงพยาบาล 
11. หางจากอุปกรณไฟฟาที่สามารถเกิดประกายไฟ ไมนอยกวา 2 เมตร 
12. หางจากแหลงความรอนสูง ประกายไฟ หรือเปลวไฟ ไมนอยกวา 15 เมตร 
13. ฐานที่วางทอกาซ ตองทาสีรองพื้นกันสนิม 
14. มีแนวกั้นปองกันมิใหยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดมากระทบ 
15. อุปกรณไฟฟาในบริเวณเก็บและติดต้ังถังกาซ ตองเปนไปตามขอปฏิบัติและ
เปนอุปกรณโดยเฉพาะ 

16. ตองไมรับแสงแดดหรือความรอนโดยตรง หรือมีอุณหภูมสิะสม                
     ไมเกิน 52°C 
17. ตองมีปายเตือน “ บริเวณอันตราย” รอบๆบริเวณสถานทีเ่ก็บ และที่มีการ   
     ใชก็าซหุงตม 
18. กรณีที่กําหนดเปนสถานที่เกบ็กาซ ตองมีกําแพงกันไฟ ที่เปนกําแพงทึบ  
     สรางดวยวัสดุทนไฟ และไมมีชองรั่วใหไฟผานกําแพงได 
19. ควรตั้งหางจากเตาไฟอยางนอย 1.50 เมตร 
20. ไมควรตั้งอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่อาจกอใหเกิดประกายไฟไวใกลถังกาซ 
 21. ต้ังในที่ๆ มีอากาศถายเทไดสะดวก หรือภายนอกอาคารเพื่อความ 
      ปลอดภัย 
 22. ต้ังอยูในบริเวณที่เคลื่อนยายเขาออกสะดวก ไมกีดขวางทางเขา-ออก 
 23. ต้ังถังบนทีร่าบและแข็ง  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถานที่ติดต้ัง / ใชงาน 24. ไมต้ังบริเวณที่เปยกชื้น 
25. ไมต้ังถังในหองใตดิน แตหากจําเปนควรติดต้ังเครื่องเตือนภัยดวย 
26. ขอหามในการใชถังกาซหุงตม หามกลิง้ หรือกระแทกถัง 
27. หามนําไปเติมที่สถานีบรกิาร 
28. หามนําถังกาซหุงตมไปใชแทนถังในรถยนต 

2. การเดินระบบทอสงกาซ 1. หากเปนการติดต้ังถาวร ไมมีการเคลื่อนยาย ใหใชทอเหล็กกลาไมมีตะเข็บ   
   ชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
2. ใชทอออนในระบบกาซ ตองเปนทอเฉพาะที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ และ   
    สามารถใชไดเฉพาะชวงที่มีการขยบัตัวไดเทาที่จําเปน 
3. หากทอนํากาซตองวางผานกําแพงหรือผนังหอง ตองมีปลอกรองรับ 
4. อุปกรณปรับความดันกาซ ตองอยูใกลกับภาชนะบรรจุกาซ                   
   ไมเกิน 60 เซนติเมตร 

3. การตรวจสอบ 1. มีตราประทับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสํานักงาน มาตรฐาน  
    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ประทับทีหู่ถังอยางถาวรและชัดเจน 
2. มีชื่อบริษัทผูตรวจสอบ ประทับที่บรเิวณหูถังอยางถาวรและชัดเจน 
3. มีเดือน/ ปที่ตรวจสอบครั้งสุดทาย 
4. ถังไมบุบ ไมบวม ไมมีรอยขีดขวนเปนรอยลึก ไมเปนสนิมผุกรอน 
5. บอกน้ําหนักถังเปลา และน้ําหนักบรรจุอยางชัดเจน 
6. มีซีลผนึกที่วาลวหัวถังในสภาพสมบรูณเรยีบรอย 
7. ตรวจสอบหารอยรั่ว ใชนํ้าสบูลูบไลตามจุดตางๆ ไดแก บริเวณวาลวถังกาซ  
    บริเวณหัวปรับความดัน บริเวณขอตอตางๆ บริเวณแกนลูกบิด สําหรับ 
    เปด-ปดเตากาซ และที่สายออนนํากาซ หากมีการรั่วซึม จะเกิด 
    ฟองอากาศผุดขึ้น 
8. หมั่นตรวจสอบอุปกรณและถังกาซหุงตม  
9. ควรมีเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากกาซหุงตมได และติดต้ังใน 
    ที่สามารถหยิบใชไดงาย ศึกษาวิธีปฏิบติัใหมีความเขาใจ และหมั่น 
    ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอยางสม่าํเสมอ เมื่อเกิดเพลิงไหมใหใชเครือ่ง 
    ดับเพลิง ดังกลาวเพ่ือระงับเหตุทันท ี

4. วิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
 

1. กาซหุงตมมคีุณสมบัติหนักกวาอากาศเมือ่รั่วซึมจะลอยต่ําและไหลไปตาม 
    พ้ืน หากติดไฟจะลุกลามได (ตางจากกาซธรรมชาติที่เบากวาอากาศจึงลอย  
    ขึ้นสูง และไมติดไฟ) ดังน้ันจึงหามเปดหรือปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด  
2.  หามกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดประกายไฟ  
3. ปดวาลวที่ถังกาซและหัวเตา เปดประตูหนาตางเพ่ือระบายอากาศ หรือใช 
    การพัดดวยมือ ชวยไลกาซออกจากหอง  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
4. วิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 4. ตรวจหาสาเหตุของการรั่วแลวรีบทําการแกไข หรือแจงรานคากาซโดยดวน 

5. กรณีที่ถังกาซรั่ว หลังปดวาลวแลวใหยกถังไปยังที่โลง  
6. หามกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดประกายไฟ จากนั้นพลิกถังใหจุดที่รั่วอยู 
    ดานบน เพ่ือลดการรั่วไหลของกาซ 

5. คุณสมบัติทั่วไป 1. ไมมีสี ไมมกีลิ่น แตโดยทั่วไปจะเติมสารเคมีเพ่ือความปลอดภัย 
2. มีความปลอดภัยนอย เน่ืองจากหนักกวาอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะ 
    กระจายอยูตามพ้ืนราบ  
3. สถานะเปนของเหลว ตองทําใหเปนกาซ กอนนําไปใชงาน 
4. กลิ่นของกาซหุงตมถือวาเปนคุณสมบัติที่สําคัญ โดยปกติการผลิตกาซหุงตม 
    น้ัน หลังจากการฟอกใหสะอาดดวยดาง หรือทํา Caustic Wash แลว ก็จะตอง 
    ไดรับการเติมกลิ่นเขาไปโดยใชสาร Ethyl  Mercaptan หรือ Thiophane หรือ  
    Amyl  Mercaptan เพ่ือใหเกิดกลิ่นที่ประสาทจมูกรบัรูไดเมื่อเกิดการรัว่ไหล 
    ขึ้น เพ่ือเปนการเตือนภัยวามีกาซรั่วไหลเกิดขึ้นแลว 
5. กาซหุงตมมีคาความรอนสูง เปนเชื้อเพลิงที่สะอาดมีการเผาไหมที่สมบูรณ  
    การใชงานสะดวกไมตองการอุปกรณทียุ่งยากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ  
    ควบคุมความรอนไดงาย คาใชจายในการใชงาน และบํารุงรักษานอยมาก  
    จึงนิยมนํามาใชงานอุตสาหกรรม โดยใชกาซรอนจากการเผาไหมของกาซ 
    หุงตมไปใชงานถายความรอนโดยตรงกันมาก เชน งานโลหะเชื่อมบัดกรี  
    และในปจจุบันนิยมนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต เน่ืองจากมีราคาถกูและ 
    เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ระบบอาคารและสถานที่ 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. มาตรฐานการตรวจสอบ 
    อาคารและอุปกรณประกอบ 
    ของอาคาร ทุก 5 ป 

 

1. การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ 
    อาคาร ที่จะตองทําทุกๆ 5 ป โดยอยางนอยตองทําการตรวจสอบดังตอไปน้ี  
   1.1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังน้ี 

      - การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร  
      - การเปลีย่นแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร  
      - การเปลีย่นสภาพการใชงาน  
      - การเปลีย่นแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร  
      - การชํารุดสึกหรอของอาคาร  
      - การวิบัติของโครงสรางอาคาร  
      - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร  

    1.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร  
      - ระบบบริการและอํานวยความสะดวก   ระบบลิฟต  ระบบบันได

เลื่อน ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  
      - ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบประปา  ระบบระบายน้ําเสยี

และระบบบําบัดนํ้าเสีย  ระบบระบายน้ําฝน  ระบบจัดการมูลฝอย  
ระบบระบายอากาศ  ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง  

      - ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย - บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ -  
        เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน  ระบบระบายควันและ    
        ควบคุม  การแพรกระจายควัน   ระบบไฟฟาสาํรองฉุกเฉิน  ระบบ

ลิฟตดับเพลิง  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม  ระบบการติดต้ัง
อุปกรณดับเพลิง  ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 
และหัวฉีดนํ้าดับเพลิง  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   ระบบปองกัน
ฟาผา  

  1.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ของอาคารเพื่อ   
         อพยพผูใชอาคาร  

      - สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ  
      - สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

-  สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. มาตรฐานการตรวจสอบ 
    อาคารและอุปกรณประกอบ 
    ของอาคาร ทุก 5 ป(ตอ) 
 

    1.4 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร  
            - แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
             - แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร        
          - แผนการบริหารจดัการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร  
              - แผนการบริหารจดัการของผูตรวจสอบอาคาร 
ซึ่งการตรวจสอบขางตน ใหผูตรวจสอบพิจารณาถงึหลักเกณฑหรือมาตรฐาน 
ดังน้ีคือ  
   ก. หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือ 
      ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคารนั้น  
      หรือ  
   ข. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ    
      สภาสถาปนิก 

2. มาตรฐานการตรวจสอบ 
    อาคารและอุปกรณประกอบ 
    ของอาคาร ทุกป 
 

2 การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่
ผูตรวจสอบจัดทําขึ้นคือ 
         2.1 แผนปฏิบัติการ การตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคาร รวมทั้งคูมือปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือเปน
แนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคาร  
        2.2 แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 
รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 

      กรณีที่ผูตรวจสอบอาคารพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
บางสวนหรือบางรายการไมผานหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว ให
ผูตรวจสอบจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขใหแกเจาของอาคารดวย เมื่อผู
ตรวจสอบอาคารจัดทํารายงานผลการตรวจสอบอาคารใหแกเจาของอาคาร
แลว ใหเจาของอาคารเสนอรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกป โดยจะตอง
เสนอภายในสามสบิวันกอนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมี
ระยะเวลาครบหนึ่งป  

ที่มา : กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร และ
หลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบดานวิศวกรรม 
    หรือดาน สถาปตยกรรม 

กฎกระทรวงไดกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบดาน
วิศวกรรมหรือดาน สถาปตยกรรม 6 ประเภทดวยกันคือ  
   1. โรงมหรสพ  
   2. โรงแรม ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต 80 หองขึ้นไป  
   3. สถานบรกิาร ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป     
 4. อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 2000 ตร.ม.ขึ้นไป         
 5. อาคารโรงงานที่มีความสงูมากกวา 1 ชั้นและมีพ้ืนที่ใชสอยตั้งแต 5,000     
     ตารางเมตรขึ้นไป  
 6. ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่สงูจากพื้นดิน 15 เมตรขึ้นไป   
     หรือมีพ้ืนที่ต้ังแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือต้ังบน หลังคา 
     หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป  
     นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนสําหรบัอาคารในขอ 4 ดังน้ีคือ  
      1. อาคารที่มีพ้ืนที่ไมเกนิ 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดให  
        มีผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 7 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
      2. อาคารที่มีพ้ืนที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดใหมี   
        ผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ซึ่ง 
        การตรวจสอบนี้จะมุงเนนไปที่การตรวจสภาพการใชงานและความ 
        ปลอดภัยเปนหลัก  

3. การตรวจสอบอาคารและ 
    อุปกรณประกอบของอาคาร 

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี  
     1. การตรวจสอบใหญ ใหกระทําทุกระยะ 5 ป  
     2. การตรวจสอบประจําป ใหกระทําในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปน 
        ประจําทุกป  
ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ.
2548  
       กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร และ
หลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548  
หมายเหตุ : เน่ืองดวยมาตรา 32 ทวิ แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได
กําหนดใหเจาของอาคาร ดังตอไปน้ี  
         1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  
            2. อาคารชุมนุมคน  
            3. อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร    
             ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร   โครงสรางของอาคารระบบและ 
 



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 52 -

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบอาคารและ 
    อุปกรณประกอบของอาคาร 
     (ตอ) 

อุปกรณประกอบตาง ๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง    
           อาคารที่จะตองตรวจสอบมีอีก 3 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ และอาคารชุมนุมคน ดังน้ันรวมแลวอาคารที่จะตองจัดใหมีผูตรวจ
สอบจะมีทั้งสิ้น 9 ประเภท 

4. แผนการตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบโครงสรางอาคารและระบบทุกระบบ 
ตามที่กลาวมาแลว โดยใหกระทําทุก 5 ป ในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง         
ผูตรวจสอบตองจัดทําแผนตางๆ ดังน้ี  
    ก. แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของ    
       อาคาร รวมทั้งคูมือ ปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือ 
       เปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูล การตรวจ 
       บํารุงรักษาอาคาร  
    ข. แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป  
       รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือ 
       ประโยชนในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
       ประจําป  
2. การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคาร 
    และอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําไวในการ 
    ตรวจสอบใหญ การตรวจสอบประจําปใหกระทําทุกป  
 

 



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 53 -

 ระบบคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา  
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. การติดต้ัง 1. เครื่องมือแพทยที่สามารถสงคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาออกไปรบกวนการ 

   ทํางานของเครื่องมือแพทยอื่นๆ ตัวเครื่องและการติดต้ังตองเปนไปดังน้ี 
   - ตองมีการกําบังคลื่น (Shielding) โดยอาศัยหลักการสะทอนพลังงานและ   
      ดูดกลืนพลังงานในตัวกลาง เชน แผนทองแดงที่ใชกําบังคลื่นความถี่สูง  
      เปนตน  
  - ตองมีการตอลงดิน (Grounding) เพ่ือกําหนดใหมีจุดอางอิงที่ถูกตองและ 
     สรางความปลอดภัยในการใชงาน  
  - ตองมีการสรางสมดุลย (Balancing) เพ่ือลดผลของการเกิดกระแสโหมดผล  
     รวม  
  - ตองมีการกรองความถี่ (Filtering) เพ่ือเลือกกรองเฉพาะยานความถี่ใชงาน  
  - ตองการแยกสัญญาณออกจากกัน (Isolation) เปนวิธีการหนึ่งที่ลดผลการ 
     เกิดควบคูระหวางสองวงจร  
  - ตองการจัดแยกและจัดทิศทาง (Separation and orientation) ชวยลดผลของ 
     การควบคูระหวางวงจรหรืออุปกรณ  
  - ตองมีการควบคุมระดับอิมพีแดนซ (Circuit impedance level control) การ 
     สงผานพลังงานไฟฟาของระบบหรือวงจรใดๆมีความเกี่ยวของกับ 
     อิมพีแดนซของวงจรหรือระบบนั้นๆ  
  - ตองมีการออกแบบสายเคเบิลที่เหมาะสม (Cable design) การเลือกสายทีม่ ี
     เปลือกหุมจะชวยกําบังคลื่นไมใหแผกระจายออกไปได  
  - ตองมีการหักลางกัน (Cancellation technique (frequency or time domain))  
     เปนเทคนิคหนึ่งที่ลดสัญญาณดวยการจัดใหสัญญาณมีเฟสตรงขามกัน 
     เพ่ือใหสัญญาณหักลางกัน 
  - เพ่ือจะมั่นใจหองชิลดที่ติดต้ังหรือออกแบบมาวา มีประสทิธิภาพในการ 
     กรองสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาไดมากนอยเพียงไรจึงจําเปนอยาง 
     ยิ่ง ที่จะตองทําการทดสอบ ประสิทธิภาพการปดกั้นคลื่นสนามแมเหล็ก 
     ไฟฟา (Shielding Effectiveness) เสียกอน วิธีการในการทดสอบ จะตอง 
     อางอิงกับมาตรฐานการทดสอบซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน  
     MIL-STD-285 IEEE 299  เปนตน  
  - ควรหลีกเลี่ยงการใชงานคอมพิวเตอรใกลแนวสายไฟฟาของการไฟฟา หรือ   
     ควรใชงานหางจากแนวสายของการไฟฟาเปนระยะประมาณ 5 ถึง 15 เมตร 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. มาตรฐานทั่วไป 1. ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในจุดที่ใชเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยง ควรไดรับ  
   การรับรองมาตรฐาน EMC อุปกรณเหลาน้ัน จะสามารถทํางานรวมกัน   
   พรอมกันไดโดยปราศจากคลื่นรบกวนตาง ๆ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ 
   มาตรฐานนี้ ไดแก อุปกรณสองสวาง เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑดาน 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพทมือถือและทั่วไป  
   รวมไปถึงเครือ่งมือทางการแพทย เครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน 
2. การรับรองมาตรฐานดานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
   เปนการรบัรองตัวผลิตภัณฑวาไมกอใหเกดิคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ไปรบกวน 
   ทางแมเหล็กไฟฟากับอุปกรณหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ทั้งสัญญาณรบกวนจาก 
   ธรรมชาติ เชน ฟาผา ฟาแลบ และจากการกระทําของมนษุย เชน สัญญาณ  
   รบกวนของคลื่นวิทยุ สายสงกําลังงานไฟฟา มอเตอร หลอดฟลูออเรสเซนท  
   เปนตน ซึ่งโดยปกติการรบกวนสามารถแพรออกมาไดทั้งสัญญาณที่แผ 
   กระจายเปนคลื่น (Radiated Emission) จากตัวผลิตภัณฑทางอากาศ เชน  
   โทรศัพทมือถือ และสัญญาณรบกวนที่นํามาตามสาย (Conducted Emission)  
   หากอุปกรณไฟฟาหลาย ๆ ตัวที่มาจากแหลงไฟเดียวกัน  
3. หลีกเลี่ยงการติดต้ังอุปกรณสงจายกําลังไฟฟา เชน สายไฟฟาแรงสูง หมอ 
   แปลง คอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ในตัวอาคารที่มี 
   เครื่องมือแพทยชวยชีวิตติดต้ังอยู ทําใหเกดิการรบกวนกันขึ้นระหวางเครื่องที ่
   แพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟากับเครื่องที่ถูกรบกวน 

3. เครื่องมือแพทย 1. เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสงู อยางนอยควรมีมาตรฐานของ CISRR และ  
    IEC เปนหลัก ทั้งน้ีเพ่ือชวยคุมครองความปลอดภัย ประกันประสิทธิภาพใน 
    การใชงานแกผูปวย  ซึ่งมาตรฐาน EMC จะชวยยกระดับการผลิตอุปกรณ 
    ไฟฟาอิเลคทรอนิคสของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยเพิ่ม 
    ขีดความสามารถในการปองกัน 
2. เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสงู ควรรับรองมาตรฐานดานความคงทนตอ 
    สัญญาณรบกวนคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา เปนการรับรองวาตัวผลิตภัณฑจะ  
    สามารถคงทนตอสภาวะถูกรบกวนสนามแมเหล็กไฟฟาจากภายนอกไดโดย 
    ไมเกิดอาการผิดปกติใด ๆ หรือเกิดความเสียหายไดยากในระดับที่กําหนด  
     ไวในมาตรฐาน เชน การที่เครื่องรับโทรทัศนไดรับการออกแบบใหสามารถ 
     ทนตอคลื่นสัญญาณวิทยุสื่อสารไดโดยที่ไมเกิดอาการผดิปกติ เชน จอภาพ 
     สั่นหรือลม 
3. ตองมีการรับรองตัวผลิตภัณฑวาไมกอใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ไปรบกวน 
    ทางแมเหลก็ไฟฟากับอุปกรณการแพทยหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เครื่องมือแพทย (ตอ) 4. เครื่องมือแพทยหรือเครื่องใชไฟฟา  ที่เสีย่งตอการถูกรบกวนไดงายที่ม ี

   ความสําคัญตอการรักษา  ความปลอดภัย และการถูกรบกวน เครื่องมอืที่ถูก 
   ใชในบริเวณเหลาน้ีควรจะถูกใชงานในสถานที่ที่ปลอดภัยจากสัญญาณ 
5. การปองกันการรบกวนคลื่นแมเหล็กไฟฟา การชิลด (shielding effectiveness)  
   เปนวิธีที่ดีสามารถปองกันการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากภายในระบบออก 
   สูภายนอก(Emission) และปองกันสนามแมเหล็กไฟฟาภายนอกเขาสูระบบ 
   ภายใน(Immunity) 
6. หากมีความจําเปนหรือหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองใชงานคอมพิวเตอรในบริเวณ 
    ที่มีสนามแมเหล็กรบกวน ควรเลือกใชจอคอมพิวเตอรที่เปนจอภาพชนิด  
    LCD แทนจอชนิดหลอดภาพ CRT เน่ืองจากสนามแมเหล็กไมมีผลกระทบ 
    ตอการทํางานของจอภาพชนิดน้ี 
7. ในโรงพยาบาล ควรจะใชโทรศัพทมือถือเฉพาะในเวลาที่หาโทรศัพทปกติใช 
    ไมได และหากจําเปนตองใชก็ควรจะใชควบคูกับหูฟงสําหรบัโทรศัพทมือถือ 
8. ควรมีการตรวจการรบกวนการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากภายในระบบออก 
   สูภายนอก(Emission) และปองกันสนามแมเหล็กไฟฟาภายนอกเขาสูระบบ 
   ภายใน(Immunity) เมื่อมกีารติดต้ังเครื่องมือแพทยที่มีผลเก่ียวกับ   
   สนามแมเหล็กไฟฟา 
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ระบบความรอน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. คามาตรฐาน และคาแนะนํา 
   ใหมีไดในบรรยากาศการ    
   ทํางาน 
 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2519) เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางาน เกี่ยวกับภาวะแวดลอม ที่มีความรอนกําหนดไว ดังน้ีคือ  
    - ภายในสถานที่ประกอบการ ที่มีเจาหนาที่ทํางานอยู จะมีสภาพความรอนที่   
     ทําใหอุณหภูมิของรางกาย ของเจาหนาที่สูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียสได  
   - ในกรณีที่ภายในสถานประกอบการ มีสภาพความรอนที่ทําใหอุณหภมูิ   

  ของรางกาย ของเจาหนาทีสู่งกวา 38 องศาเซลเซียส ใหผูบริหารดําเนินการ   
  แกไข หรือปรบัปรุงเพ่ือลดสภาพความรอนนั้น หากแกไข หรือปรับปรุง   
  ไมไดใหผูบริหาร จัดใหเจาหนาที่มีเครื่องปองกันความรอน มิใหอุณหภูม ิ
  ของรางกายเจาหนาที่ สูงกวา 38 องศาเซลเซียส  

   - ในกรณีที่อุณหภูมิของรางกายเจาหนาที่ สูงกวา 38 องศาเซลเซียส ผูบริหาร   
  จะตองใหเจาหนาที่หยุดพักชั่วคราว จนกวาอุณหภูมิของรางกาย 
  เจาหนาที่ จะอยูในสภาพปกติ  

2. การวัดความรอน 1. การตรวจวัดคาความรอนในสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประกอบดวย  การวัด 
    อุณหภูมิ การวัดความเร็วลม  การวัดความชื้นของอากาศ  และการวัดการ 
    แผรังสีความรอน 
2. อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด 
   - เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง  (Dry – Bulb thermometer)  ประกอบดวย   
     เทอรโมมเิตอรที่บรรจุดวยปรอท  ทีม่ีสเกลอานละเอียดไดอยางนอย 0.5    
     องศาเซลเซยีส  ที่ผานการสอบเทียบความถกูตองและไดรับการรบัรองจาก 
     หนวยงานที่เชื่อถอืได  และเลือกชวงของอุณหภูมิที่วัดไดใหเหมาะสมกับ 
     อุณหภูมิทีจ่ะใชงาน  ควรอยูในชวง –5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส  
     และมีความแมนยํา + 0.5 องศาเซลเซียส 
   - เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก  (Natural – wet – bulb thermometer)  โดยใช 
     เทอรโมมิเตอรชนิดที่เปนแบบ  liquid-in-glass  แบบจุมบางสวน  (partial  
     immersion)  ที่มีการปรบัเทียบมาตรฐานและวัดอุณหภูมิไดในชวง  -5  
     องศาเซลเซียส  ถึง 50  องศาเซลเซียส  และมีความแมนยํา + 0.5 องศา 
     เซลเซียสใชไสตะเกียงหรือผากาซที่เปยกชื้นหุมกระเปาะของเทอรโมมิเตอร 
     ไว  การวัดคาอุณหภูมิกระเปาะเปยกที่แมนยําตองใชผาที่สะอาด  นํ้ากลั่น   
     และมีการปดบังการแผรงัสีความรอน        
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. การวัดความรอน(ตอ)    - โกลบเทอรโมมิเตอร  (Globe thermometer)  สําหรับวัดการแผรังสีความ    

     รอนจากการทํางาน  ประกอบดวยลูกทองแดง  ทรงกลมกลวง  เสนผา  
     ศูนยกลาง 15 เซนติเมตร  ดานนอกทาสีดําดานเพ่ือดูดซึมรังสีอินฟาเรด   
     มีเทอรโมมิเตอรแบบปรอทเสียบอยู โดยใหปลายกระเปาะอยูตรง    
     ศูนยกลางของทรงกลม 

3. การลดความรอน 1. การพัดพาอากาศรอนออกไปเสียจากหองทํางาน  
2. ขจัดแหลงที่มาของความรอน เชน ทําใหกระเบื้องหลังคาที่รอนเย็นลงดวย 
    การฉีดพนนํ้าลงบนหลังคา หองกันผนังไมใหถูกแสงแดด ดวยแผงกันแดด  
3. ควบคุมแหลงพลังงานความรอนจากกระบวนการ ดวยการแยกออกไปจาก 
    บริเวณ ที่มีคนทํางานหรือทําฉากกั้น และระบายความรอนที่เกิดขึ้นให 
    ออกไปจากพื้นที่ 
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ระบบควบคุมควันในอาคารสูง 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1.ขอกําหนดทั่วไป 1. ระบบควบคุมควัน มีหนาทีห่ลักในการปองกันไมใหควันแพรกระจายไปใน 

    บริเวณอื่น นอกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม 
2. ใชผนัง, พ้ืน และเพดาน เปนขอบเขตปองกันควันรวมกับการใชการไหลของ 
    อากาศ และความดันแตกตางระหวางขอบเขตปองกันควัน ความดันแตกตาง 
    ที่ใชจะตองไมสูงเกินไปจนทําใหผูที่กําลงัอพยพไมสามารถเปดประตูผานไป 
    ได และจะตองไมตํ่าเกินไปจนไมสามารถปองกันควันได 

2. ระบบอัดอากาศ 1. ระบบอัดอากาศ ในชองบันได เพ่ือใหมีทางหนีที่มสีภาวะปลอดภัยเพียงพอ    
    สําหรับอพยพผูคนออกจากอาคาร และเพื่อใหมีพ้ืนที่ปลอดภัยสําหรบั    
    พนักงานดับเพลิงในการทํางาน 
2. ปริมาณลมที่ใชในการอัดความดัน จะตองมากเพียงพอที่จะรักษาความดัน   
    แตกตาง ถึงแมวามีประตูบันไดหนีไฟจํานวนหนึ่งเปดอยู  
3. มีกลไกในการควบคุมไมใหความดันแตกตางสูงเกินไป เมื่อประตูบันไดหนี 
    ไฟทุกประตูปดหมด 
4. ตองทําใหเขตเพลิงไหมมคีวามดันตํ่ากวาบริเวณโดยรอบ โดยการดูดอากาศ 
    ออกจากเขตเพลิงไหม และอาจจะมีการอัดอากาศเขาสูบรเิวณโดยรอบรวม  
    ปริมาณอากาศที่ดูดจากเขตเพลิงไหมโดยทั่วไปใช 6 ACH.(AIR CHANGES  
    PER HOUR) 

3. ระบบควบคุม 1. ระบบสั่งการตองทํางานอัตโนมัติ โดยรับสัญญาณสั่งการทํางานมาจาก 
    อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมตาง ๆ 
2. ตองมีการทดสอบระบบ เพ่ือใหแนใจไดวาระบบสามารถทํางานไดตามที ่
    ออกแบบ ขอพึงระวังที่สําคัญระหวางการทดสอบก็คือ การดูวาจะใชเวลา 
    เทาใดในการดูดควันออกจากเขตเพลิงไหม เปนสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะวา 
    หนาที่หลักของระบบควบคุมควันคือการปองกันไมใหควันแพรไปยังบริเวณ 
    อื่น มิใชเพ่ือทําใหเขตเพลงิไหมปราศจากควัน 
3. ความดันแตกตางมากที่สดุ และนอยที่สุดที่ยอมรับได ความดันแตกตางมาก 
    ที่สุดที่ยอมรับได คือความดันที่ไมทําใหแรงที่ใชเปดประตูเกินกวาคาที่ 
    กําหนดใน NFPA 101 คือ 133N (30LB) 
4. ระบบควบคุมควันจะสามารถทํางานไดจริง คงไมเพียงแตไดรับการออกแบบ 
    อยางรอบคอบเทาน้ัน ตองรวมไปถึง การติดต้ังที่ถูกตอง, การทดสอบ, การ 
    บํารุงรักษา และการฝกซอมการใชงานอยางสม่ําเสมอ  
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ระบบเครื่องมือแพทย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1.ขอกําหนดทั่วไป 1. มีสภาพพรอมใช  

2. สามารถตรวจสอบประวัติของเครื่องได 
3. เครื่องที่มีความเสี่ยงในการใชงาน ตองมีการสอบเทียบ 
4. เครื่องมือแพทยที่ใชไฟเกิน 24 V ตองมีระบบสายดิน ที่มีคาความตานทาน 
    ของสายดินไมเกิน 5 โอหม 
5. มีคูมือการใชงานทุกเครื่อง 

2. สถานที่เก็บ 1. มีอุณหภูมิไมเกิน 40°C 
2. มีความชื้นไมเกิน 60 %  หากไมสามารถควบคุมความชื้นได  ใหติดต้ัง  
    เครื่องลดความชื้น หรือเครื่องดูดความชื้น เพ่ือขจัดความชื้นในพื้นที่ 
3. มีปายบอกหอง สภาพการใชงาน 
4. มีผาคลุมกันฝุนเขาเครื่อง 

3. มาตรฐานทางดานไฟฟาที ่
    เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย 
 

ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 ไดจําแนก มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ
เครื่องมือแพทย แบงระดับชั้นการปองกันอันตรายจากไฟฟาที่ตัวเครื่องมือ
แพทย ตามลักษณะของการแยกระบบกราวด ออกเปน 3 ระดับ คือ 

 ระดับ 0 ( Class 0) จะเปนเครื่องมือที่ไมมีการตอสายกราวด จากระบบ
จายไฟฟาหลักของเครื่อง มีเพียงฉนวนปองกันไฟฟาพ้ืนฐาน เชน กลอง  
ฝาครอบ หรือสวนที่จับตองหลักๆภายนอกตัวเครื่องเทาน้ัน 

 ระดับ 1 ( Class 1)  มีการตอสายกราวดจากตัวเครื่อง เพ่ือลงดิน เปน
การปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วไหลผานตัวผูใชหรือผูปวย 
           ระดับ 2 ( Class 2)  เปนการใชฉนวนทางไฟฟาโดยเฉพาะในการนํามา
ทําเปนชิ้นสวนตางๆของเครื่อง เพ่ือปองกันอันตรายจากการสัมผสัเครื่องหากมี
การรั่วไหลของกระแสไฟฟา 

4. ขอปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง    
    จากการถูกไฟฟาจากเครื่อง    
    มือแพทยดูด 
 

1. อยาสัมผสัอุปกรณ หรือเครื่องมือแพทย ในขณะที่มือหรือตัวเปยกน้ํา 
2. ควรสวมรองเทายาง หรือรองเทาฟองน้ําที่แหงสนิททุกครั้ง 
3. เครื่องมือแพทยที่มีสัญลักษณ สายดิน ใหตอสายดิน 
4. กรณีที่มีไฟรั่วจากเครื่องมือแพทย ใหกลับปลั๊ก(กลับรูเสียบ) ถาไมหายใหรีบ 
    แกไข 
5. สายไฟ ปลั๊ก อุปกรณชํารุด แตกหัก ตองรีบเปลี่ยนใหม 

5. เครื่องมือทางดานรังส ี 1. ตองทําการปรับเทียบเครือ่งวัดปริมาณรงัสีกับคามาตรฐาน ซึ่ง   
   บํารุงรักษาโดยหองปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิของสาํนักงาน 
   พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
5. เครื่องมือทางดานรังสี (ตอ) 2. ตองทําการเปรียบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี กับเครื่องวัดปริมาณรังสจีาก 

   หนวยงานสากลอื่น ๆ ที่มีการปรับเทียบมาตรฐานกับหองปฏิบัติการ 
   มาตรฐาน 
3. มีปาย / สัญลักษณเตือนอันตรายที่หนาหองหรือรอบหอง 
4. มีระบบสัญญาณไฟสีแดง บอกการทํางานของเครื่องภายในหอง 
5. ประตูและผนังหองทุกดาน มีระบบปองกนัรังสี  

6. เครื่องมือแพทยประเภทให    
    ความรอน 
 

 
 

1.เครื่องมือแพทยประเภทใหความรอนที่ใชกันอยูเปนประจําภายใน 
   โรงพยาบาล เชน หมอตมนํ้ารอน อาจทําใหเกิดอันตรายได  เมื่อติดต้ังไม 
   ถูกตอง และใชอยางไมระมดัระวัง ดังน้ันขณะใชควรดูแลใกลชิดและอยาใช 
   ใกลกับทางเดินทั่วไป   
2. เครื่องมือแพทยที่มีระบบความรอน ควรมีฉนวนหุม 
3. มีมาตรวัดอุณหภูมิความรอน 
4. มีระบบดูดความรอนออกจากบริเวณที่ต้ังเครื่อง 
5. มีสัญลักษณแสดงถึงมีความรอน 
6. มีระบบตัดการทํางานของเครื่องเมื่ออุณหภูมสิูงเกินกวาที่ใชงาน 
7. มีระบบสายดิน 
8. มีที่กั้น หรืออุปกรณปองกนัการสัมผสัความรอนโดยตรง 
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ระบบฆาเชื้อดวยแสงยูวี 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. ขอกําหนดทั่วไป 1 การใชแสงอัลตราไวโอเลตฆาเชื้อ (UVGI - Ultraviolet Germicidal    

   Irradiation) เปนวิธีการที่ไดรับการศึกษาและใชกันมานานตั้งแตในชวง   
   ทศวรรษ1930  
2. รังสี UV เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีชวงคลื่น 100 - 400  nm  
3. หลอดรังสี UV ที่มเีพ่ือใชในการฆาเชื้อ จะมีความยาวคลื่น 254 nm ซึ่งเปน  
   UV-C 
4. UVGI  นํามาใชได 2 ลักษณะคือ การติดต้ังในทอลม และการติดในตู 

2. การติดต้ัง 1. ต้ังอยูสวนบนของหอง (Upper Room) 
2. คนตองมองไมเห็นตัวหลอด 
3. การติดต้ังหลอดรังสี UV ในทอลม จะฆาเชื้อในอากาศที่ผานทอลมกอนที่จะ   
    จายเขามาในหอง  
4. อันตรายจากแสง UV ในทอลมจะมีเฉพาะในชวงการเปดเขาไปบํารงุรกัษา  
    ดังน้ันจึงตองมีคําเตือนติดประกาศไวบริเวณใกลเคียง ใหปดหลอด UV  
    กอนที่จะเขาไปบํารุงรักษา 
5. การติดต้ังหลอด UV อยูสวนบนของหอง จะใชหลอด UV ติดต้ังอยูที่เพดาน  
    หรือผนังหอง โดยมีการกันไมใหแสง UV สองลงมาดานลาง วิธีการนี้จะมี 
    ประสิทธิผลเมื่ออากาศภายในหองมีการหมุนเวียนทั่วหอง 
6.  ในอากาศมีความชื้นสัมพัทธเกิน 70% การใช UVGI จะไดผลนอยลงอยาง 
     มาก  
7. อยางไรก็ตาม ถึงแม UVGI สามารถใชฆาเชื้อได แตควรใชเปนมาตรการ 
    เสริมกับมาตรการอื่นๆเทาน้ัน ไมควรใชทดแทนแผงกรองอากาศ HEPA  
    [CDC, 1994, Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium  
    tuberculosis in Health-Care Facilities] 
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ระบบเตาเผาขยะ 
 

รายการ เกณฑมาตรฐาน 

1. หองเก็บขยะติดเชื้อ 1. หองเก็บขยะตองมิดชิด สามารถลางทําความสะอาดได นํ้าเสียสูบอบําบัด 
2. ประตูหองและตาขายระบายอากาศประตูตองมีความแข็งแรงปองกันสัตว        
    เขาไปรื้อคนขยะ 
3. ตองมีมุงลวดปองกันแมลงพาหะนําเชื้อโรค 

2. ตูควบคุมไฟฟา 
 

1. สวิตชควบคุมตองไมมีรอยไหมหรือแตกราว 
2. หลอดไฟแสดงการทํางานตองสามารถแสดงการทํางานตลอดเวลา             
    ( ไมชํารุดหรือขาด ) 
3. ชุดแสดงเวลาการทํางาน ตองสามารถแสดงเวลาการทํางานทุกครั้ง ทีม่ ี       
    การใชงาน 
4. ตัวควบคุมอุณหภูมิตองสามารถแสดงอุณหภูมิการทํางานทุกครั้งที่ม ี
    การใชงาน 
5. สัญญาณเตือนการขัดของตองอยูในสภาพใชงานหรือไมถอดสายไฟออก 
6. เมนเบรกเกอรตองอยูในสภาพใชงานไมมีรอยแตกราวหรือรอยไหม 
7. ชุดแมกเนติกเบรกเกอรตองอยูในสภาพใชงานไมมีรอยแตกราวหรือรอยไหม 
8. ชุดโอเวอรโหลดตองอยูในสภาพใชงานไมมีรอยแตกราวหรือรอยไหมและ 
    สามารถรีเซทได 

3. ระบบเชื้อเพลิง 1. วาลวนํ้ามันเชื้อเพลิงตองไมมีรอยรั่วซึมของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
2. ทอทางน้ํามนัและถังเก็บตองไมมีรอยรั่วซึมของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ชุดกรองน้ํามันเชื้อเพลิงตองหมั่นทําความสะอาดและตองไมมีรอยรั่วซึมของ 
    นํ้ามันเชื้อเพลิง 

4. ระบบพนไฟเผาขยะและระบบ    
    พนไฟเผาควัน 

1. นมหนู ตองไมอุดตันสามารถฉีดนํ้ามันเปนฝอยละอองไดดี 
2. ปมจายน้ํามันและสายน้ํามันตองไมมีรอยรัว่ซึมของนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. กระบอกและจานบังคับลมตองไมมีรอยผุหรือบิดเบี้ยวไปจากเดิม 
4. เขี้ยวสปารคและสายไฟแรงสูง ระยะหางของเขี้ยวตองมีระยะหาง 4 มม.   
    สายไฟไมมีรอยฉีกขาด 
5. ตาแมววัดแสงตองสามารถตัดตอการทํางานไดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง   
    ของแสง 
6. โซลินอยดวาลวตองไมมีรอยไหมหรือบวมของขดลวดแมเหล็ก 
7. กลองคอนโทรลตองไมมีรอยไหมหรือรอยแกไขซอมแซม 
8. ชุดไฟฟาแรงสูงตองไมมีรอยไหมหรือบวมของขดลวด 
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รายการ เกณฑมาตรฐาน 
4. ระบบพนไฟเผาขยะและระบบ   
    พนไฟเผาควัน (ตอ) 

9. มอเตอรพัดลมและใบพัดแกนมอเตอรตองไมคลอนและใบพัดไมบิดเบี้ยว 
10. ชุดปรับอากาศอัตโนมัติตองสามารถปรบัอากาศไดเองเมื่อหัวเผาทํางาน 
      หรือปรับปริมาณน้ํามัน 

5. ตัวเตา 1. ตัวเตาและผนังภายในเตาตองไมมีรอยปริและรอยแตกราวของอิฐทนไฟ 
2. ประตูเปด-ปดชองตางๆของเตาตองไมบิดเบี้ยวและสามารถเปด-ปดไดสนิท    
    และสามารถล็อคได 
3. ชองลมเตาตองไมบิดเบี้ยวและสามารถเปด-ปดไดสนิทเพ่ือควบคุมปริมาณ 
    อากาศได 
4. ปลองควันตองต้ังตรงในแนวดิ่ง  สลิงที่ดึงปลองตองอยูในสภาพดีและขึงให  
   ตึงเทากันทุกดาน 
5. ชุดลอฟาหัวลอฟาตองอยูในสภาพสมบรูณ สายนําลงดินไมควรมีการตัด 
    ตอและไมมีการสมัผัสโครงหลังคาและอุปกรณ  หลักดินตองอยูในสภาพ 
    สมบรูณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 64 -

ระบบไนตรัสไปปไลน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถานที่ติดต้ังชุดจายกลาง    
   กาซ 

1. มีปายเตือนบอกหนาหอง “หองเก็บไนตรัสออกไซด  
2. หามสูบบหุรี่หรือทํา ใหเกดิประกายไฟ 
3. ขนาดตัวหนังสือตองเห็นและอานไดชัดเจน 
4. ตองมีอากาศถายเทไดอยางสะดวก  
5. อุณหภูมิหองตองไมเกิน 54 องศาเซลเซียส (130 °F) 
6. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมอืถือติดต้ังไวภายในหอง  จํานวนที่เหมาะสม       
    ในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน 
7. ทอบรรจุกาซที่เต็มและเก็บไวภายในหองมีฝาครอบวาลวหัวทอทุกทอ  
8. ทอบรรจุกาซที่ติดต้ังใชงานตองมีโซคลองปองกันการลมทุกทอ 
9. ทอบรรจุกาซที่ติดต้ังใชงานอิสระ ตองมีโซคลองปองกันการลมทุกทอ 
10. มีปายบอกสถานะของกาซ เต็ม  หมด  หรือ กําลังใชงาน  แยกออก     
        จากกัน 

2. ชุดจายกาซจากทอบรรจุ       
   (Manifold) 

1.ชุดจายกาซจากทอบรรจ ุประกอบดวยทอบรรจุ 2 ขางสลับกัน จายเขา   
   ระบบเสนทอแตละฝง 
2. มีอุปกรณควบคุมความดันและทอบรรจุตอกับหัวความดันสูง (High Pressure    
    Header) แตละขาง 
3. ตองมีทอบรรจุอยางนอย  2 ทอ หรือจายไดเฉลี่ยอยางนอย 1 วัน  
4. เมื่อขางที่หน่ึง (Primary Bank)   ไมสามารถจายใหระบบได ขางทีส่อง     
    (Secondary Bank) ตองเริ่มทํางานอยางอตัโนมัติเพ่ือจายใหระบบ  
5. ตองตอตัวรับสัญญาณ กับแผงสัญญาณเตือนหลัก เพ่ือแสดงใหทราบวา 
    ขณะน้ีมีการเปลี่ยนไปใชทอบรรจุอีกขาง 
6. ลิ้นทางเดียว ตองติดต้ังระหวางเสนทอจากทอบรรจ ุ(Cylinder) หรือหาง 
    หมู (Pigtail) กับหัวความดันสูงเพ่ือปองกันการสูญเสียกาซ ในกรณีที่ลิ้น  
    ระบายความดันของทอ เปดออก หรือ เสนทอจากทอบรรจุเสีย และลิ้นทาง    
    เดียวตอง ทําจากวัสดุที่เหมาะสําหรับกาซและความดันใชงาน 

3. ลิ้นระบายความดัน (Pressure   
    Relief Valve) 

1. ตองมีลิ้นระบายความดัน แตละขาง  
2. ลิ้นระบายความดันน้ี ใหต้ังคาความดันสูงกวา  ไดถามีลิ้นระบายความดันอีก  
    อันหนึ่ง ที่ต้ังคาใหสูงกวาความดันใชงานในทอ 50 % 
3. ตองติดต้ังลิ้นระบายความดันปลายทางตออุปกรณควบคุมความดันทอ และ   
    ตนทาง 
4. ตอลิ้นปดแหลงจายทั้ง 2 ดาน  
      



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 65 -

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. ลิ้นระบายความดัน (Pressure   
    Relief  Valve) (ตอ) 

5. ทอหางหม ู( Pigtail )ที่ไมไดตอใชงานตองมีฝาปดตรงปลายทอกันแมลง 
    เขาไปทํารังเกิดการอุดตัน 
6. มีระบบปองกันดานความดันสูง และความดันตํ่า 

4. ระบบเสนทอกาซ  ( Pipeline  
    Gas  System ) 

1. ตองทาสีนํ้าเงินตลอดเสนทอ   
2. ตองทําสัญลักษณบอกทิศทางการไหลของกาซที่ไหลในเสนทอ 
3. ตองมีตัวยึดทอ (Support) อยางมั่นคงแขง็แรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
4. ไมเดินสายไฟหรือสายเคเบิล พันไปกับเสนทอกาซ 
5. ติดต้ังกลองครอบเสนทอในสวนที่เสี่ยงตอการกระทบกระแทกหรือ มอื 
    เอื้อมถึง 

5. ระบบลิ้นปด – เปด กาซ           
   ( Zone Valve ) 

1. ตองมีปายบอกชนิดของกาซและบอกการควบคุมหองไหนและจุดใดอยาง   
    ชัดเจน 
2. ทาสีใหตรงกับชนิดของกาซไนตรัสออกไซด (สีนํ้าเงิน ) 
3. มีมาตรวัดความดันติดต้ังหลังวาลว 
4. ติดต้ังที่มองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดตลอดเวลา 
5. เปนวาลวโลหะแบบ 3 ชิ้น 

6. ทางเปดออกของกาซไนตรัส 
   ออกไซด  ( Station Outlet ) 

1. ตองมีคาความดันกาซ  50 – 60 ปอนดตอตารางนิ้ว 
2. มีอัตราการไหลที่เหมาะสมความดันไมตก ( ที่ 100  ลิตรตอนาที โดยความ    
    ดันในทอไมตํ่ากวา 50 ปอนดตอตารางนิ้ว ) 
3. ไมมีการรั่วของกาซ 
 4. อยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวกไมมีสิง่กีดขวาง ( สูงจากพื้น 1.40  เมตร ) 
 5. Outlet ตองมีชุดสลักลอค และไมสามารถใชสลับกับกาซอื่นได 

7. ระบบสัญญาณเตือน ( Alarm   
    System ) 

1. ตองมีชุด/ระบบสัญญาณเตือน  เฝาระวังการทํางาน 
2. มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง ( เสียงดังอยางนอย  80  เดซิเบล  
    ที่ระยะ  1 เมตร)  
3. สามารถปดเสียงใหเงียบได  
4. ถาเกิดสถานการณที่ทําใหเกิดสัญญาณเตือนครั้งที่สองขณะสัญญาณเตือน    
    ครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถกระตุน ใหสัญญาณดังไดอีกครั้งหน่ึง 
5. มีปุมทดสอบการใชงานของชุดควบคุมสญัญาณเตือน 
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                                                    ระบบน้ําบาดาล  
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. หลักเกณฑบอนํ้าบาดาล 
 

 1. สถานที่ที่ขอรับความชวยเหลือจะตองเปนสถานที่ที่ขาดแคลนน้ําหรือใน     
      กรณีที่มีแหลงนํ้าอยูแลวแตไมเพียงพอตอการใชงาน 
2.  นํ้าบาดาลที่จะพัฒนาขึ้นมาใช จะตองไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ ให 
      ผลตอบแทนที่คุมคา 
3.  ผูขอรับความชวยเหลือจะตองเสียคาใชจายเปนตัวเงินหรือทรัพยสินและ สง 
      มอบภายในระยะเวลาตามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 
4.  ผูขอรับความชวยเหลือจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ.  
      2520 และระเบียบที่เกี่ยวของ 

2. สถานทีเ่จาะบอบาดาล 1. สถานที่เจาะน้ําบาดาลตองไมเปนที่ลุมมนํ้ีาขัง  
2. หางจากแหลงนํ้าเสียแหลงมลพิษ สวมซึม ถังเกรอะหรอืทางระบายน้ํา   
    โสโครกไมนอยกวา 30 เมตร  
3. ตองมีมาตรการหรือวิธีการใด ๆ ที่สามารถปองกันนํ้าเสียหรือมลพิษไมให   
    ไหลลงสูชั้นนํ้าบาดาลได  
4. มีพ้ืนที่การปฏิบัติงานตองมีที่วางเพียงพอสําหรับซอมเครื่องสูบนํ้าและบอ 
    นํ้าบาดาล 

3. มาตรฐานบอ 1. การเจาะสํารวจชั้นนํ้าในครั้งแรก กอนที่จะใสทอเพื่อทําบอนํ้าบาดาลตองทํา 
    การควานหลุมเจาะใหมีขนาดโตเพียงพอที่จะทําการกรุกรวด ผลึกดานขาง 
    บอ  
2. การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินรวนแบบกรุกรวด จะตองมีชองวางระหวางทอ 
    กรุกับผนังหลุมเจาะไมนอยกวา 75 มิลลิเมตร 
3. การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินรวนแบบไมกรุกรวด จะตองมีชองวางระหวาง 
    ทอกรุกับผนังหลุมเจาะไมนอยกวา 50 มลิลิเมตร โดยรอบตั้งแตปากหลุม 
    เจาะจนถึงตําแหนงติดต้ังทอกรองน้ําและชองวางระหวางทอกรุกับผนังหลุม 
    เจาะตองผนึกดวยซีเมนตเทาน้ัน  
4. การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง จะตองมีชองวางระหวางทอกรุกับผนังหลุม 
    เจาะไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือถามกีารเจาะน้ํา 
5. ทอกรุบอ เปนทอทึบที่ทําหนาที่ค้ํายันผนังบอซึ่งอาจจะเปนชนิดทอเหล็ก  
    หรือทอพีวีซีที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่กาํหนด 
6. การติดต้ังในหลุมเจาะตองเปนชนิดและมาตรฐานเดียวกันในบอนํ้าบาดาล 
    บอเดียวจะใชทอกรุหลายขนาดตอเขาดวยกันไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
    ทางเทคนิค 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. มาตรฐานบอ 7. ทอรับทราบเปนทอทึบที่ติดต้ังดานลางสุดทําหนาที่รองรับตะกอนดินหรือ 

    ตะกอนทรายชนิดและมาตรฐานการผลิตเหมือนขอ 1) 
8. ทอกรองน้ํา เปนทอที่เจาะ เซาะ หรือทําเปนชองใหนํ้าบาดาลสามารถไหล 
    ผานไดและทําหนาที่กั้นยันผนังบอ  
9. ทอกรองน้ําใชไดทั้งแบบทอเซาะรอง(Perforated Pipe) หรือทอกรอง (Well  
    Screen) ทอเซาะรองที่จะติดต้ังในบอตองเปนชนิดและมาตรฐานเดียวกัน 
10. เซาะรองตามแนวยาวของทอ ขนาดกวางไมเกิน 3 มิลลิเมตร ยาวไมเกิน  
     88 มิลลิเมตร และหางกันไมนอยกวา 12.5 มิลลิเมตร 
11. สําหรับทอกรองตองเปนรูปแบบที่ผลติสําเร็จจากโรงงาน และตองมีความ 
      แข็งแรงเพียงพอที่จะตานทานแรงดันของน้ําบาดาลและชั้นดิน 
12. การกรุกรวดรอบบอ สําหรับการเจาะบอนํ้าบาดาลในหินรวนแบบกรุกรวด  
      ใหใชเม็ดกรวดที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะไมไหลลอดเขา 
      ไปในทอกรองน้ําไดเกินรอยละ 10 ของปริมาณกรวดที่ใชทั้งหมด  
13. การกรุกรวดตองทําความสะอาดกอนใสลงในบอและระดับกรวดจะตอง 
      สูงไมเกิน 5 เมตรจากระดับบนของทอกรองน้ํา 
14. การผนึกขางบอ วัสดุที่จะใชอุด หรือผนึกดานขางทอกรุตองเปนดินเหนียว   
      นํ้าจืดเน้ือเนียนสะอาดหรือซีเมนต เพ่ือผนึกรอบ ๆ ทอกรุ 
15. ไมใหนํ้าจากชั้นที่อยูเหนือทอกรองน้ําไหลไปรวมกับนํ้าที่อยูระดับเดียวกัน 
      กับทอกรองน้ํา การผนึกรอบทอกรุตองใชซีเมนต ผนึกต้ังแตระดับพ้ืนผิว 
      ดินลึกลงไป 6 เมตร 
16. การพัฒนาบอนํ้าบาดาล กรณีนํ้าขุนขนมากตองทําการดักนํ้าขุนออกจน 
      คอนขางใสจึงจะทําการเปาลางทอนํ้าบาดาลดวย เครื่องอัดอากาศและ 
      ตองทําการพัฒนาบอนํ้าบาดาลจนใส 

4.การทดสอบบอ 1. การทดสอบปริมาณน้ําบาดาล ทําเมื่อไดพัฒนาบอนํ้าบาดาลจนน้ําใส การ 
    ทดสอบสูบนํ้าใหใชไดทั้งวิธีการสูบนํ้าดวยอัตราการสูบเปนขั้น ๆ ใชเวลาใน 
    การทดสอบสูบจนระดับนํ้าในบอลดลงไปอยูระดับคงที่และทําการบนัทึก 
    การทดสอบสูบนํ้าที่แสดงอัตราการสูบระยะเวลาการสูบนํ้า 
2. มาตรฐานการผลิตของทอที่จะนํามาทําบอนํ้าบาดาล ตองเปนดังน้ี  
   1. มาตรฐาน APL 5L 
   2. มาตรฐาน ASTM A-120 
   3. มาตาฐาน มอก.276 ประเภท 4 ประเภท 3 และประเภท 2 
   4. มาตรฐาน BS-1387 ชนิด Heavy และ Medium 
   5. มาตรฐาน มอก.17 (ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอนํ้าด่ืม)  
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4.การทดสอบบอ 3. ทอกรอง เปนที่ผลิตตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิตที่มีการคํานวณ 

    ออกแบบถึงความแข็งแรง ประสิทธิภาพของการไหลผานของน้ําซึ่งมีหลาย 
    รูปแบบ เชน ชนิดพันเสนลวด (Wire wound Screen) ชนิดลวดตะแกรง  
    (Wire mesh Screen) ชนิดแผนเจาะรู (Perforated or Punched) 
4. กรวดกรุบอนํ้าบาดาล ตองเปนกรวดที่มรีูปรางลักษณะคอนขางกลมมน  
    กรวดที่มาจากแมนํ้าที่มีการคัดขนาดมีความโตใกลเคียง ขนาดใหญพอที่จะ 
    ไมไหลลอดเขาไปในทอกรองน้ําไดเกินรอยละ 10 ของปริมาณกรวดที่ใช 
    ทั้งหมดและกอนทําการใสลงในหลุมเจาะตองทําความสะอาดกอน 
5. ผนึกซีเมนตซีลรอบคอบอ การผนึกซีเมนตรอบคอบอ   การใชวัสดุเพ่ือ 
    ดําเนินการผนึก   จะใชผงซีเมนตและน้ําในอัตราสวนผสมโดยใชผง 
    ซีเมนต   นํ้าหนัก   50  กก.  (1 ถุง)   ตอนํ้า   30  ลิตร   แลวอัดลงไปใน 
    ชองวางระหวางผนังหลุมเจาะและความโตนอกของทอกรุ   ซึ่งชองวางน้ี 
    จะตองกวางไมนอยกวาดานละ 7.5 ซม. การเริม่ผนึกซีเมนตตามมาตรฐาน 
    การสรางบอนํ้าบาดาล จะเริ่มตนที่ระดับความลึก 6.00  เมตร  ขึ้นมาจนถึง 
    ชั้นบนผิวหนาดิน  โดยจะตองไมมีชองวางของอากาศแทรกอยูในเน้ือของ 
    สวนผสมของซีเมนต   สําหรับการเจาะบอนํ้าบาดาลซึ่งชั้นดินต้ังแตบนสุด 
    เปนดินออนที่มีลักษณะไมมีการอัดตัวแนน   เชน   ดินทราย   หรือดิน 
    รวน   หากปรากฏวาต้ังแตเริ่มตนปฏิบัติการเจาะบอนํ้าบาดาลตั้งแตที่ 
    ระดับ  0.00 เมตร  จนถึงระดับความลึกที่เปลี่ยนจากดินทรายหรือดินรวน 
    เปนชั้นดินแข็ง,  หิน,  หรือดินเหนียว   ซึ่งจุดน้ันอาจมีความลึกมากกวา 
    มาตรฐานที่กําหนด  คือ  6.00  เมตร   การผนึกซีเมนตซีลคอบอควรจะเริ่มที ่
    จุดระดับความลึกที่เปลี่ยนจากดินออนลงไปในชั้นดินแข็ง, หิน หรือ ดิน 
    เหนียว  2.00 เมตร ขึ้นมาถึงระดับ  0.00  เมตร   ซึ่งจะมีผลใหประสิทธภิาพ 
    ของการปฏิบัติการผนึกซีเมนตสามารถปองกันการซึมไหลของมลภาวะใดๆ  
    ที่อยูบนแหลงผิวดินไดผลดีตามจุดประสงค  

5. การทําความสะอาดบอ 1. การเปาลางทําความสะอาดบอนํ้าบาดาล ตองดวยเครื่องอัดลม (Air   
    Compressor) ที่สามารถผลติแรงดันลมไมนอยกวา  100  C.M.F. การเปา 
    ลางฯ  จะทําใหบอนํ้าบาดาลมีอายุการใชงานที่ยืนยาว 
2. การสรางบอนํ้าบาดาลนั้นจะตองทราบวาระดับความลึกที่เริ่มตนใหนํ้า 
    บาดาลนั้น เริ่มต้ังแตระยะเทาใด และลึกลงไปถึงระยะความลึกที่เทาใด ซึ่ง 
    ระยะความลึกระหวางทั้งสองจุดน้ี คือ   ชั้นใหนํ้าบาดาล   ซึ่งทอที่ใสในระยะ 
    ชวงความลึกน้ีจะใชทอกรองน้ําบาดาล  เพ่ือใหนํ้าบาดาลไหลผานเขาไปใน 
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5. การทําความสะอาดบอ (ตอ) บอนํ้าบาดาลและตอนปลายลางสุดของทอกรองน้ํา   จะตอทอรับทรายเขาที่

ตําแหนงน้ีลงไปถึงกนบอนํ้าบาดาล 
 
 
มาตรฐานน้ําบาดาล 
 

คุณลักษณะ  คามาตรฐาน  

 
ดัชนีคุณภาพน้ํา  หนวย  เกณฑกําหนดที่

เหมาะสม  
เกณฑอนุโลมสูงสุด  

สี (Colour) ปลาตินัม-โคบอลต 5 50 

ความขุน (Turbidity) หนวยความขุน 5 20 

ทางกายภาพ 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 

เหล็ก (Fe) สวนในลานสวน ไมมากกวา 0.5 1.0 

มังกานีส (Mn) (มก./ล.,mg/l) ไมมากกวา 0.3 0.5 

ทองแดง (Cu) “ ไมมากกวา 1.0 1.5 

สังกะสี (Zn) “ ไมมากกวา 5.0 15.0 

ซัลเฟต (SO4) “ ไมมากกวา 200 250 

คลอไรด (Cl) “ ไมมากกวา 200 600 

ฟลูออไรด (F) “ ไมมากกวา 1.0 1.5 

ไนเตรต (NO3) “ ไมมากกวา 45 45 

ความกระดางทั้งหมด 
(Total hardness as CaCO3) 

“ ไมมากกวา 300 500 

ความกระดางถาวร 
(Non carbonate Hardness CaCO3) 

“ ไมมากกวา 200 250 

ทางเคมี  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ปริมาณสารทั้งหมด 
(Total Solids) 

“ ไมมากกวา 750  1,500 

สารหนู (As) (มก./ล.,mg/l) ตองไมมีเลย 0.05 

ไซยาไนด (CN) “ “ 0.2 

ตะก่ัว (Pb) “ “ 0.05 

สารพิษ 

ปรอท (Hg) “ “ 0.001 
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ดัชนีคุณภาพน้ํา  หนวย  

เกณฑกําหนดที่
เหมาะสม  

เกณฑอนุโลมสูงสุด  

แคดเมียม (Cd) “ “ 0.01 สารพิษ(ตอ) 

ซิลิเนียม (Se) “ “ 0.01 

บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 

Standard Plate count 

โคโลนีตอ ลบ. ซม. 

(Colonies/cm3) 

ไมมากกวา 500  

บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 

Most Probable Number 

(MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 

100 ลบ.ซม. 

นอยกวา 2.2  

ทางบักเตรี 

อี.โคไล (E.Coli)  -  ตองไมมีเลย   
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ระบบประปา 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. มาตรฐานทั่วไป 1. นํ้าประปาไดน้ันตองเปนนํ้าที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมมีสิง่สกปรกโสโครก  

    ปนเปอนเกินกวาที่กําหนด 
2. ตองมีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําประปาไว ไมตํ่ากวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร  
    และสูงสุดไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 

2. ทอประปา 1. ทอประปาใหเลือกใชทอพีวีซี สีฟา ชั้น 13.5 
2. การยึดทอที่เดินไวใหมั่นคง เทาที่ดูงานบานทั่วไปจะละเลยขอน้ีมาก อาจจะ 
    ทําใหทอขยับตัว, สั่นกระแทกกับโครงสรางทําใหรั่วซึมภายหลังได 
3. สําหรับทอที่จะตอกับเครื่องทํานํ้ารอน ควรใชทอทองแดง เพราะทอพีวีซี ไม 
    สามารถใชกับนํ้ารอนได 
4. ขนาดของทอประปาที่เชื่อมตอเขาตัวสุขภัณฑ    ควรมีขนาดตรงกับประเภท 
    ของสุขภัณฑที่ใช เชน ชักโครกฟลัช วาลว ตองเดินทอประปาขนาด 1 น้ิว 
5. ทอเหล็กอาบสังกะสีที่ใชงานเปนเวลานานอาจเปนสนิม ทําใหนํ้าประปาม ี
    คราบแดง เน่ืองจากตะกอน สนิมปะปนอยู ดังน้ัน หากพบวาทอเกาเปน 
    สนิมควรรีบเปลี่ยนใหม ทันที 

3. การติดต้ัง 1. การติดต้ังทอภายในบริเวณอาคารสถานที่ของผูขอรับบริการหรือของผูใชนํ้า 
    ใหใชทอ อุปกรณทอ และวิธีการวางทอ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ  
    อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานการเดินทอภายใน 
    อาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
2. ไมควรเดินทอประปาฝงดินใหเดินลอยเลาะรั้วบาน, หลีกเลี่ยง (หาม) เดิน 
    ทอประปาใตบานหากมีความจําเปนตองเดินลอดถนนใหฝงปลอกทอเหล็ก 
    ใตถนน หรือตองฝงดินเขาตัวบานก็ใหใสประตูไวทุกจุด เพ่ือความสะดวกใน 
    การตรวจสอบและซอมแซมภายหลัง 
3. สถานประกอบการที่ใชนํ้าประปาปรมิาณมากหรือเปนสถานที่ใหการบริการ 
    ผูอื่น หรือติดต้ังขนาดมาตรวัดนํ้าขนาด ๑ ๑/๒ น้ิวขึ้นไป จะตองมีถังพักนํ้า  
    หรือถังเก็บนํ้าที่มีความจุรวมกันไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของปริมาณความ 
    ตองการ ใชนํ้าประปาเฉลี่ยตอวัน 
4. หามทําการดัดแปลงโยกยายแกไขมาตรวัดนํ้า หรือกระทําการอื่นใดอันเปน 
    อุปสรรคแกการอานตัวเลขในมาตรวัดนํ้า การบํารงุรักษามาตรวัดนํ้า  
    ประตูนํ้า หรือเครื่องกั้นนํ้า และทอภายนอก หรือทําใหเกิดความเสยีหายแก 
    มาตรวัดนํ้า และอุปกรณตางๆ  
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3. การติดต้ัง 
 

 

5. หามใชทอนํ้าจากบอบาดาลรวมกับนํ้าประปา ตองตอทอนํ้าบาดาลแยก   
    ระบบ จากทอนํ้าประปา 
6. ควรติดต้ังถังพักนํ้าใหสัมพันธกับปริมาณน้ําใชในอาคาร บานเรือน ถังพักนํ้า 
    ที่ใหญเกินไป จะทําความสะอาดไดยาก มีทั้งแบบ ติดต้ังบนดินและใตดิน  
    ควรมีขนาดพอเก็บนํ้าไวใชประมาณ 1-2 วัน เทาน้ัน เพราะหากเก็บนํ้าไว 
    นานกวา 1-2 วัน ปริมาณคลอรีนตกคาง ในน้ําประปาจะระเหยไปหมด เชื้อ 
    โรคหรือแบคทีเรียอาจเขามา ปะปนในน้ําได ควรเลือกถังพักนํ้าชนิดที่ 
    ทนทานและปราศจากสารพิษ เพราะคลอรีนในน้ําประปาอาจทําปฏิกริิยา 
    กับโลหะบางชนิดใหเกิด การผุกรอนและเปนสนิมได 
7. ไมใชเครื่องสูบนํ้า หรือวิธีการอื่นใดสูบนํ้าโดยตรงจากทอประปา เวนแตการ 
    ประปาพิจารณาเห็นวามีความจําเปน 
8. หากพบวามีการรั่วไหลเกดิขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นเล็ก ๆ นอย ๆ จากถังชักโครก 
    หรือถังเก็บนํ้าที่ลูกลอยชํารุด ทําใหนํ้าไหลทิ้ง อยูตลอดเวลา ไปจนถึงการ 
    รั่วไหลมากอันเกิดจากทอแตกรั่ว ใตดินที่มองไมเห็น ควรรีบซอมแซม 
    อุปกรณเหลาน้ันใหอยู ในสภาพที่ดีอยูเสมอ เพราะทอและ อุปกรณทีร่ั่วทํา 
    ใหนํ้าสูญเสียไปมาก และอาจเปนเหตุใหสิ่งสกปรกเขาไป ในเสนทอไดหาก 
    ทานใชเครื่องสูบนํ้า 
9. การติดต้ังเครื่องสูบนํ้าที่สบูโดยตรงจากเสนทออาจดูดสิ่งสกปรกจากบริเวณ 
    ใกลเคียง เชน นํ้าขุนจากทอแตกรั่ว หรือนํ้าแดงจาก ทอสนิม เขามาใน 
    ระบบทอประปาในอาคารได ดังน้ันควรติดต้ังถังพักนํ้า เพ่ือสํารอง นํ้าไว 
    กอน แลวจึงสูบจากถงัพักนํ้าน้ันจายไปยังทอประปา ภายในอาคาร จะไดนํ้า 
    ที่สะอาดปลอดภัย 
10. เครื่องกรองน้ําที่ใชงานมานานโดยไมลางหรือเปลี่ยนไสกรอง อาจเปน 
      แหลงสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียได ควรทําความสะอาด เครื่องกรองน้ํา 
      อยูเสมอโดยขอเท็จจริงเครื่องกรองน้ําไมใชสิ่งจําเปน สําหรบัการใช  
      นํ้าประปา 
11. ควรลางทําความสะอาดอยางนอยทุก 6 เดือน หากไมมี การลางถังพักนํ้า, 
      ถังเก็บนํ้า    สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เล็ดรอดเขาไป จะเจริญเติบโตเพิ่มพูนขึ้น 
      เรื่อย ๆ ทําใหนํ้าประปาปนเปอนสิ่ง สกปรกโดยไมรูตัว ถังพักนํ้ามักเปน  
      สาเหตุสําคัญที่ทําใหนํ้า ไมไดมาตรฐาน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้าํบริโภค (น้ําประปา) 
มาตรฐาน 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
เกณฑกําหนดสูงสุด 

(Maximum 
Acceptable 

Concentration) 

เกณฑอนุโลมสูงสุดa 
(Maximum Allowable 

Concentration) 

1.สี (Colour) ปลาตินัม-โคบอลด 
(Platinum-Cobalt) 

5 15 

2.รส (Taste) - ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

3.กลิ่น (Odour) - ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

4.ความขุน (Turbidity) ซิลิกา สเกล ยูนิต 
(Silica scale unit) 5 20 

ทางกายภาพ 

5.ความเปนกรด-ดาง(pH) - 6.5-8.5 9.2 

6.ปริมาณสารทั้งหมด 
(Total Solids) มก./ล. 500 1,500 

7.เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 1.0 

8.แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.3 0.5 

9.เหล็กและแมงกานีส (Fe& Mn) มก./ล. 0.5 1.0 

10.ทองแดง (cu) มก./ล. 1.0 1.5 

11.สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0 15.0 

12.คัลเซียม (Ca) มก./ล. 75b 200 

13.แมกนีเซียม (Mg) มก./ล. 50 150 

14.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 200 250c 

15.คลอไรต (Cl) มก./ล. 250 600 

ทางเคมี 

16.ฟลูออไรด (F) มก./ล. 0.7 1.0 
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มาตรฐาน 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย เกณฑกําหนดสูงสุด 
(Maximum Acceptable 

Concentration) 

เกณฑอนุโลมสูงสุดa 
(Maximum Allowable 

Concentration) 

 17.ไนเตรต (NO3) มก./ล. 45 45 

 18.อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต 
(Alkylbenzyl Sulfonate,ABS) มก./ล. 0.5 1.0 

 19.ฟโนลิกซับสแตนซ(Phenolic 
substances as phenol) มก./ล. 0.001 0.002 

20.ปรอท (Hg) มก./ล. 0.001 - 

21.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.05 - 

22.อารเซนิก (As) มก./ล. 0.05 - 

23.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 0.01 - 

24.โครเมียม 
(Cr hexavalent) มก./ล. 0.05 - 

25.ไซยาไนด (CN) มก./ล. 0.2 - 

26.แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.01 - 

สารเปนพิษ 

27.แบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0 - 

28.แสตนดารดเพลตเคานต
(Standard Plate Count) 

โคโลนีตอลูบาศก 
เซนติเมตร(Colonies/cm3 

500 - 

29.เอ็มพีเอ็น (MPN) 

โคลิฟอรมออรแกนิสซัม 
ตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
(Coliform Organism/100 
cm3 

นอยกวา 2.2 - 

ทางจุลชีววิทยา 

30.อีโคไล (E.coli)   ไมมี - 
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รายการ เกณฑกําหนดสูงสุด เกณฑท่ีกําหนดอนุโลมใหสูงสุด 
คุณลักษณะทางกายภาพ 

สี (Colour) 
รส (Taste) 
กล่ิน (Odour) 
ความขุน (Turbidity) หนวยซิลิกา 
ความเปนกรด ดาง (pH) 

5.0 
ไมเปนที่นารังเกียจ 

“ 
5.0 

6.5-8.5 

15.0 
ไมเปนที่นารังเกียจ 

“ 
20.0 

ไมเกิน 9.2 
 

คุณลักษณะทางเคมี (หนวย มก./ล.) 
ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total Solids) 
เหล็ก (Fe) 
แมงกานีส (Mn) 
เหล็กและแมงกานีส (Fe & Mn) 
ทองแดง (Cu) 
สังกะสี (Zn) 
แคลเซียม (Ca) 
แมกนีเซีย่ม (Mg) 
ซัลเฟต (SO4) 
คลอไรด (Cl) 
ฟลูออไรด (F) 
ไนเตรต (NO3) 
อัลคินเบนซิลโฟเนต (ABS) 
ฟโนลิกซับสแตนซ (Phenol) 
 

500 
0.5 
0.3 
0.5 
1.0 
5.0 
75 
50 
200 
250 
0.7 
45 
0.5 

0.001 
 

1,500 
1.0 
0.5 
1.0 
1.5 
15.0 
200 
150 
250 
600 
1.0 
45 
1.0 

0.002 

 
 
 

มาตรฐานน้ําประปา 
ตามมาตรฐานการประปานนครหลวง 
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รายการ เกณฑกําหนดสูงสุด 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

คุณลักษณะทางดานสารเปนพิษ 
ปรอท (Hg) 
ตะกัว่ (Pb) 
อารเซนิค (As) 
เซเลเนียม (Se) 
โครเมี่ยม (Cr Hexavalent) 
ไซยาไนต (Cn) 
แคดเมี่ยม (Cd) 
บาเรียม (Ba) 
 

0.001 
0.05 
0.05 
0.01 
0.05 
0.2 
0.01 
1.0 

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 
แบคทีเรียทั้งหมด (โคโลนี/มิลลิกรัม) 
เอ็มพีเอ็น (โคลิฟอรมออรแกนิซัม 
                  ตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร) 
อี โคไล (E. coli) 

500 
นอยกวา 2.2 

 
ไมมี 

 
 

มาตรฐานน้ําประปา 
ตามมาตรฐานการประปานนครหลวง 
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พารามิเตอร หนวย 
เกณฑมาตรฐานคุณภาพ
แหลงน้ําเพื่อการประปา 

ความเปนกรด-ดาง (pH) 

สี (Colour) 

ความกระดาง (Hardness) 

ปริมาณของแข็งที่ละลายได (DS) 

เหล็ก (Fe) 

แมงกานีส (Mn) 

ทองแดง (Cu) 

สังกะสี (Zn) 

ตะกั่ว (Pb) 

โครเมียม (Cr) 

แคดเมียม (Cd) 

ฟลูออไรด (F-) 

ไนเตรท (NO3
- as N) 

บีโอดี (BOD) 

โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) 

ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย(Faecal Coliform Bacteria) 

- 

(แพลตตินัมโคบอลท) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(มก./ล.) 

(เอ็มพีเอ็น/100 มล.) 

(เอ็มพีเอ็น/100 มล.) 

5-9 

300 

500 

1,500 

50 

5 

1.5 

1.5 

0.05 

0.05*** 

0.005*,0.05** 

1.5 

10 

6 

- 

- 
 
 
หมายเหตุ *  = น้ําที่มีความกระดางไมเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 
  ** = น้ําที่มีความกระดางเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 
  *** = โครเมียม (Cr hexavalent) คาสูงสุดที่ยอมใหมีไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

มาตรฐานแหลงน้ําเพื่อการประปา 
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Contaminant Method % Removal 
Arsenic 
     As+3 
     As+5 
      
 
Barium 
 
Cadmiuma 
 
Chromiuma 
     Cr+3 

 
 
Cr+6 

 
Fluoride 
 
Leada 
 
 
Mercurya 
     Inorganic 
     Organic 
Nitrate 
 
Seleniuma 
     Se+4 

 
 
     Se+6 

 
Silver 
 
 

 
Oxidation to As+5 required 
Ferric sulfate coagulation, pH 6-8 
Alum coagulation, pH 6-7 
Lime softening, pH 11 
Lime softening, pH 10-11 
Ion exchange 
Ferric sulfate coagulation, > pH 8 
Lime softening > pH 8.5 
 
Ferric sulfate coagulation, pH 6-9  
Alum coagulation, pH 7-9 
Lime softening, pH > 10.5 
Ferrous sulfate coagulation, pH 6.5-9 
     (pH may have to be adjusted after coagulation to allow reduction to Cr+3) 
Ion exchange with activated 
      Alumina or bone char media (limited full-scale experience), pH slightly above 7 
Ferric sulfate coagulation, pH 6-9 
Alum coagulation pH 6-9 
Line softening, pH 7-8.5 
 
Ferric sulfate coagulation, pH 7-8 
Granular activated carbon 
Ion exchange 
     (limited full-scale experience) 
 
Ferric sulfate coagulation, pH6-7 
Ion exchange 
Reverse osmosis  
Ion exchange 
Reverse osmosis 
Ferric sulfate coagulation, pH 7-9 
Alum coagulation, pH 6-8 
Lime softening, pH 7-9 
 

 
> 90 
> 90 
> 90 
> 90 
> 80 
> 90 
> 90 
> 95 

 
> 95 
> 90 
> 95 

 
> 95 

 
> 90 
> 95 
> 95 
> 95 

 
> 60 
> 90 

 
> 90 

 
70-80 
> 90 
> 90 
> 90 
> 90 

70-80 
70-80 
70-90 

 

aNo full-scale experience 
 

วิธีการกําจัดสารอินทรียตางๆ ออกจากน้ําประปา 
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  Properties of Water Treating Chemicals 

 Chemical 
Melecular 

Weight 
Apparent 
Density 

Approx.Max. solubility 
In Water at 75 F 

% by Weight 
pH of 1% 
Solution 

Typical Analysis 
Or Composition of 

 Commercial Product 
 Aluminum Sulfate 594 38-71 50% 3.4 17% Al2O3, Al2(SO4)3• 

14H2O 
 Soduim Aluminate  50-66 45% 11.5 45% Al2O3 
 Soda Ash 106 30-60 22% 11.0 58% Na2O or 99%Na2CO3 
 Calcium Carbonate 

(200 mesh) 
 45-70 Not Soluble  17% CaCO3 or CaCO2 + 

MgCO2 
 Activated Carbon  10-25 Not Soluble  Carbon plus variable % of 

Ash 
 Hydrated Lime 74 30-50 0.15% 12.2 90% Available Hydrate 
 Pulverized Quicklime 56 50-70 0.1% 12.2 90% Available CaO 
 Diatomite  8-10 Not Soluble  Essentially SiO2 
 Copper Sulfate 250 87 18% 4.5 CuSO4 • 5H2O 
 Disodium Phosfate 142 50-82 11% 8.9 Na2HPO4 49%P2O3 
 Disodium Phosfate 178 73 13% 8.9 Na2HPO4 • 2H2O,40% P2O3 
 Trisodium Phosfate 164 58-66 12% 11.4 Na2PO4 42% P2O3 
 Trisodium Phosfate 182 45 13% 11.4 Na2PO4 • 12H2O, 19% P2O3 
 Trisodium Phosfate 380 55-60 27% 11.4 Na2P2OIn, 58% P2O3 
 Sodium Tripolyphosfate 368 49-70 14% 9.7 Na1P2 OT, 53% P2O3 
 Tetrasodium Pyrophosfate 266 45-65 5% 10.2 Na1HPO4 • 2H2O,40% P2O3 
 Hemisodium Phosfate 218 50 80% 2.2 HaH2 PO4 • H2PO4, 64% 

P2O3 
 Monosodium Phosfate 120 50-60 48% 4.5 NaH2 PO4 , 59% P2O3 
 Monosodium Phosfate 138 62 48% 4.5 NaH2 PO4 • H2O, 53% P2O3 
 Sodium Bicarbonate 84 71 9% 8.1 NaHCO2 
 Clay  65 Not Soluble  Aluminum Silicates 
 Magnesium Oxide 40 5-60 Not Soluble  97% MgO 
 Ferric Sulfate 400 70-80 > 30% 2.0 Fe2 (SO4)3 
 Ferrous Sulfate 278 65-70 23% 3.8 FeSO4 • 7H2O 
 Sodium Fluoride 42 50-86 4% 9.5 NaF 
 Sodium Silicofluoride 188 70-95 0.7%  Na2 • SiF3 
 Ammonium Sulfate 132 47 40 5.6 (NH1)2 SO4 
 Ammonium Chloride 53.5 50 28% 5.4 NH1Cl 
 

 
 

คุณสมบัติท่ีสําคัญของสารเคมีท่ีใชในระบบน้ําประปา 
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มาตรฐานน้ําดื่มของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 
ลําดับที่ ชนิด ความเขมขน (มก./ล.) 

1 สารที่เปนพิษ ถามีเกินกําหนดทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ คือ  
  ตะกั่ว (Lead) 

เซเลเนียม (Selenium) 
โครเมี่ยม (Chomium) 
ไซยาไนด (Cyanide) 
อารเซนิค (Arsenic) 
ปรอท (Mercury) 
แบเรียม (Barium) 

0.05 
0.01 
0.05 
0.2 
0.05 

0.001 
1.0 

2 สารบางจําพวกที่เกี่ยวกับสุขภาพ ถามีมากเกินจํานวนที่กําหนดอาจทําให 
เกิดโรคได คือ 

 

  ฟลูออไรด (fluoride) 
ไนเตรต (nitrate) 

0.7 
10 (as N) 

3 สารบางจําพวกที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติน้ําดื่ม สารพวกนี้ถามมีากเกิน 
กําหนดทําใหไมปลอดภัยในการดื่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 กล่ินและรส (Odour and Taste) 
สี (Colour) 
ความขุน (Turbidity) 
ความเปนกรดหรือดาง (pH Value) 
สารทั้งหมด (Total Solids) 
แคลเซียม (Calcium) 
แมกนีเซียม (Magnesium) 
เหล็กและแมงกานีส (Iron and Manganese) 
ทองแดง (Copper) 
สังกะสี (Zinc) 
ซัลเฟต (sulphate) 
คลอไรด (Chloride) 
ฟนอล (Phenol) 
แบคทีเรียที่อาจทําใหเกิดโรคตอมนุษยได ยอมใหมีดังนี้ 
Standard Plate Count 
คา MPN 
E. Coli 

ไมเปนที่รังเกียจ 
5 Units 
5 Units 
6.5-8.5 

500 
75 
0.5 
0.30 
0.50 

5 
50 
200 
250 

 
500 โคโลนี/มล. 

นอยกวา 2.2 / น้ํา100 มล. 
ไมมี 

 
 



 

 กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                             คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 81 -

ลักษณะสมบัติของน้ําบริสุทธ์ิระดับตางๆ 
 

 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 
Unit Chemically and 

Biologically 
Pure water 

Chemically pure 
Water with trace 

organics 

Purified water 
With trace 

Dissolved solids 
And gases 

Purified water 
With trace 

Dissolved solids; 
Si and Co2 as 

feedwater 
Conductivity, µS/cm* 
Resistivity, MΩ/cm at 25๐C 
Total suspended solids ppm 
 
Organic solutes oxygen 
Absorbed, ppm + 

pH range  
Bacterial count, Colony/100ml 
Silica SiO2, ppm 
Trace dissolved 
Colloidal mater 
 
Carbon dioxide 
 

0.1-0.055 
10-20 

At limit of 
Detection 
At limit of  
Detection 

6.5-7 
Nil 

< 0.005 
< 0.005 

At limit  of detection 
At limit of  
detection 

0.1-0055 
10-20 
< 0.05 

 
< 0.1 

 
6.5-7 
Nil 

< 0.005 
< 0.005 

As feedwater 
 

At limit of  
detection 

2-1 
0.5-1 
< 0.05 

 
< 0.1 

 
5.8-8.5 

N/A 
< 0.005 
< 0.005 

As feedwater 
 

1.0 

5-2 
0.2-0.5 
< 0.05 

 
< 0.1 

 
4-8.5 
N/A 

As feedwater 
< 0.05 

As feedwater 
 

As feedwater 

Quality assessment Conductivity, pH, 
Si and TOD+ 
measurements 

Conductivity, pH 
Si measurements 

Conductivity, pH 
Si measurements 

Conductivity, pH 
Si measurements 

 
+ Total oxygen demand      
* micromho/cm (µS = microsiemen) 
น้ําบริสุทธิ์ระดับที่ 4 (ต่ําสุด) น้ําระดับนีย้ังมสีารละลายแตมีในปริมาณทีน่อยมาก(trace)อาจมีซิลิกา

และคารบอนไดออกไซดไมมากกวาปริมาณที่ยอมใหมีในหมอไอน้ํา 
น้ําบริสุทธิ์ระดับที่ 3 น้ําระดับนี้มีสารละลายอินทรียและกาซในปริมาณที่นอยมาก (trace) 
น้ําบริสุทธิ์ระดับที่ 2  น้ําระดับ 2 มีแตสารอินทรียละลายอยู ในปริมาณนอยมาก (วัดดวย

เครื่อง TOD) เทานั้น 
น้ําบริสุทธิ์ระดับที่ 1 (ดีที่สุด) น้ําระดับนีจ้ัดเปนน้ําบริสุทธิ์ที่สุดทั้งทางเคมีและชีววิทยา 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

รายการ เกณฑมาตรฐาน 

1. บอดักไขมัน 1. ตะแกรงดักไขมันและรางบงัคับ ตองไมอุดตัน  รางบังคับอยูในสภาพสมบูรณ 
2. โซและอุปกรณยึดตะแกรงดักไขมัน ตองอยูในสภาพสมบรูณไมมีรอยผุกรอน    
    ของสนิม 
3. ขาต้ังและชุดยกตะแกรงตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีรอยผุกรอนของสนิม  
    พวงมาลัยหมุนไดไมติดขัด 

2. บอสูบนํ้าเสยี 1. เครื่องสูบนํ้าเสีย ตองไมมีเสียงดังผิดปกติและตองไมเกิดการรั่วลงดินของ 
    ไฟฟา 
2. ชุดแกนบังคับเครื่องสบูและชุดยก ตองอยูในสภาพสมบรูณไมมีรอยผุกรอน 
    ของสนิม พวงมาลัยหมุนไดไมติดขัด 
3. ตะกราดักขยะ  รางบังคับและชุดยก ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมรีอยผุกรอน   
    ของสนิม พวงมาลัยหมุนไดไมติดขัด 
4. ลูกลอยควบคุมระดับนํ้าเสยี ตองอยูในสภาพสมบรูณสามารถสัง่งานไดปกติ 
5. ชุดโซและอุปกรณยึดเครื่องสูบ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีรอยผุกรอนของ  
    สนิม 

3. บอเติมอากาศ 1. ผนังบอ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมแตกราวใหนํ้ารั่วซึม 
2. เครื่องเติมอากาศ ตองไมมีเสียงดังผิดปกติและตองไมเกิดการรั่วลงดินของ     
    ไฟฟา 
4. สลิงและอุปกรณยึดเครื่องเติมอากาศตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีรอยผุ   
    กรอนของสนิมและปรับความตึงไวพอดี เพ่ือไมใหเกิดการกระตุกของเครื่อง 
    เติมอากาศ 
5. มอเตอรขับใบพัดเติมอากาศ ตองไมมีเสียงดังผิดปกติและตองไมเกิดการรั่ว    
    ลงดินของไฟฟา 
6. สายพานขับใบพัดเติมอากาศ ตองอยูในสภาพสมบรูณไมมีรอยฉีกขาด 
7. ใบพัดเติมอากาศ ตองอยูในสภาพสมบรูณไมบิดเบี้ยวและมีตะไครนํ้าจับตัว 
    มาก 
8. ลูกปนรองรับและแกนเพลาใบพัดเติมอากาศ ลูกปนตองไมคลอนและมีเสียง 
    ผิดปกติแกนเพลาไมเยื้องศนูย 

4. บอตกตะกอนและเครื่องสูบ      
    ตะกอนกลับ 

1. ผนังบอ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมแตกราวใหนํ้ารั่วซึม 
2. เครื่องสูบตะกอนกลับ ตองไมมีเสียงดังผิดปกติ 
3. มอเตอรขับเครื่องสูบตะกอนกลับตองไมมีเสียงดังผิดปกติและตองไมเกิดการ   
    รั่วลงดินของไฟฟา 
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รายการ เกณฑมาตรฐาน 
4. บอตกตะกอนและเครื่องสูบ 
    ตะกอนกลับ (ตอ) 

4. ชุดโซและอุปกรณยึดเครื่องสูบ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีรอยผุกรอนของ 
    สนิม 
5. สายพานขับเครื่องสูบตะกอนกลับ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมรีอยฉีกขาด 

5. ระบบรีดตะกอนและ 
    เครื่องรีดตะกอน 

1. ผากรองตะกอน ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีรอยฉีกขาด 
2. แผนเพลทอัดตะกอน ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมรีอยแตกราวและเรียงถูก 
    ตําแหนง 
3.ชุดไฮโดรลิกดันเพลทอัดตะกอน ตองอยูในสภาพสมบรูณไมมีรอยรั่วซึมของ   
   นํ้ามันไฮโดรลิก 
4. ถังและเครื่องกวนสารโพลิเมอร ตองไมมีเสียงดังผิดปกติและตองไมเกิดการ 
    รั่วลงดินของไฟฟา  ถังตองอยูในสภาพสมบูรณไมแตกราว 
5. เครื่องกวนตะกอนและสารโพลิเมอร ตองไมมีเสียงดังผิดปกติและตองไมเกิด 
    การรั่วลงดินของไฟฟา  ถังตองอยูในสภาพสมบูรณไมแตกราว 
6. เครื่องสูบตะกอนและสารโพลิเมอรเขาเครื่องรีด ตองไมมีเสียงดังผิดปกติและ 
    ตองไมเกิดการรั่วลงดินของไฟฟา 

5. ระบบฆาเชื้อโรค 1. หลอด UVและอุปกรณ ตองอยูในสภาพสมบูรณและตองไมเกิดการรั่วลงดิน    
    ของไฟฟา 
2. ถังคลอรีนพรอมอุปกรณ ตองอยูในสภาพสมบรูณไมมรีอยรั่วซึม  อุปกรณ 
    กวนคลอรีนสามารถหมุนกวนคลอรีนไมติดขัด 
3. เครื่องฟดคลอรีนและทอฟดคลอรีน ตองไมมเีสียงดังผิดปกติและตองไมเกิด 
    การรั่วลงดินของไฟฟา  ทอตองไมอุดตันหรือมีรอยฉีกขาด 

6. ลานตากตะกอน 1. ผนังลานตากตะกอน ตองอยูในสภาพสมบูรณไมแตกราวใหนํ้ารั่วซึม 
2. มีแสงแดดสองถึงทุกทิศทาง 

7. ระบบทอและวาลวตาง 1. ทอสูบนํ้าเสยีเขาระบบและวาลวกันกลับ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมรีอย    
    รั่วซึม  วาลวกันกลับตองไมมีรอยรั่วซึม 
2. ทอสูบตะกอนกลับและวาลวกันกลับ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมีรอยรั่วซึม   
    วาลวกันกลับตองไมมีรอยรั่วซึม 
3. ทอสูบตะกอนและสารโพลิเมอรเขาเครือ่งรีด ตองอยูในสภาพสมบรูณไมม ี
    รอยรั่วซึม  วาลวกันกลับตองไมมีรอยรั่วซึม 
4. วาลวและทอสูบตะกอนไปลานตาก ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมรีอยรัว่ซึม   
    วาลวกันกลับตองไมมีรอยรั่วซึม 

8. บอหมัก 1. บอทิ้งรกและเศษเนื้อ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมแตกราวใหนํ้ารั่วซึม 
2. อุปกรณชักโครกบอทิ้งรกและเศษเนื้อ ตองอยูในสภาพสมบูรณสามารถ 
    ปลอยน้ําลางไดสะอาด 
3. ถังนํ้าชักโครกบอทิ้งรกและเศษเนื้อ ตองอยูในสภาพสมบูรณไมมรีอยรัว่      
    และไมมีตะไครนํ้าจับภายในถัง 
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รายการ เกณฑมาตรฐาน 
9. ตูควบคุมไฟฟา 
 

1. สวิตชควบคุมตองไมมีรอยไหมหรือแตกราว 
2. หลอดไฟแสดงการทํางานตองสามารถแสดงการทํางานตลอดเวลา(ไมชํารุด   
    หรือขาด) 
3. ชุดแสดงเวลาการทํางานตองสามารถแสดงเวลาการทาํงานทุกครั้งทีม่ีการ  
    ใชงาน 
4. ตัวควบคุมอุณหภูมิตองสามารถแสดงอณุหภูมิการทํางานทุกครั้งที่มกีาร    
    ใชงาน 
5. สัญญาณเตือนการขัดของตองอยูในสภาพพรอมใชงานหรือไมถอดสายไฟ  
    ออก 
6. เมนเบรกเกอรตองอยูในสภาพใชงานไมมีรอยแตกราวหรือรอยไหม 
7. ชุดแมกเนติกเบรกเกอรตองอยูในสภาพใชงานไมมีรอยแตกราวหรือรอยไหม 
8. ชุดโอเวอรโหลดตองอยูในสภาพใชงาน ไมมีรอยแตกราวหรือรอยไหมและ 
    สามารถรีเซทได 
9. จุดตอสายไฟ/สภาพของสายไฟตองอยูในสภาพใชงาน ไมหลวมหรือมรีอย   
    ไหม 
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ระบบปายเตือน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. สีเพ่ือความปลอดภัย 1. สีแดง ตัดกับสีขาว หมายถึง หยุด หรือหาม 

    - เครื่องหมายหยุด 
    - เครื่องหมายอุปกรณหยดุฉุกเฉิน 
    - เครื่องหมายหาม 
2. สีเหลือง ตัดกับสีดํา หมายถึง การระวัง อาจมีอันตราย ชี้บงวามีอันตราย     
    (เชน ไฟ , วัตถุระเบิด ,  กัมมันตภาพรังสี , วัตถุมีพิษ และอื่นๆ 
    - ชี้บงถึงเขตอันตราย , ทางผานที่มีอันตราย ,เครื่องกีดขวาง (2) 
    - เครื่องหมายเตือน 
3. สีฟาหรือนํ้าเงิน ตัดกับสีขาว หมายถึงการใหปฏิบัติตาม 
     - บังคับใหตองสวมเครือ่งปองกันสวนบุคคล 
     - เครื่องหมายบังคับ 
4. สีเขียว ตัดกับสีขาว  หมายถึง ภาวะปลอดภัย 
   - ทางหนี , ทางหนีไฟ 
   - ทางออกฉุกเฉิน 
   - ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน 
   - หนวยปฐมพยาบาล 
   - หนวยกูภัย 
   - เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย 
5. ใหใชสีแดง  สําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิง    
    และตําแหนงที่ต้ัง 
 6. ใหใชสีแดงสมวาวแสงแทนสีเหลืองได แตไมใหใชแทนสีเหลืองกับ 
     เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย  
7. ใหแสดงสัญลักษณภาพไวตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไมทับแถบขวาง 
    สําหรับเครือ่งหมายหาม เสนทับภาพได 
8. ในกรณีที่ไมมีสัญลักษณภาพที่เหมาะสมสาํหรับสื่อความหมายตามที ่
   ตองการ ใหใชเครื่องหมายทั่วไปสําหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 

2 .เครื่องหมายหาม 1. สีพ้ืน : สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง: สีแดง 
    สีของสัญลักษณภาพ:สีดํา 
    - พ้ืนที่ของสีแดงตองมีอยางนอย รอยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ 
       เครื่องหมาย 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เครื่องหมายเตือน 1. สีพ้ืน : สีเหลือง  สีของแถบตามขอบ : สีดํา สีของสัญลักษณภาพ:สีดํา 

       - พ้ืนที่ของสีเหลืองตองมีอยางนอย รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของ 
          เครื่องหมาย 

4. เครื่องหมายบังคับ 1. สีพ้ืน : สีฟา  สีของแถบตามขอบ : สีขาว 
       -พ้ืนที่ของสีฟาตองมีอยางนอย รอยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ 
        เครื่องหมาย 

5. เครื่องหมายความปลอดภัย 1.  สีพ้ืน : สีเขียว  สีของแถบตามขอบ : สีขาว 
      - พ้ืนที่ของสีเขียวตองมอียางนอยรอยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ 
        เครื่องหมาย 
      - อาจใชรูปแบบเปนสี่เหลี่ยม 
        ผืนผาได 
2. เครื่องหมายเสริมปายดานความปลอดภัย  ใหเปนสีเ่หลี่ยมผืนผา หรือ

สี่เหลี่ยมจัตุรัส   โดยสีพ้ืนใหใชสีเดียวกับสีเพ่ือความปลอดภัย และสีของ
ขอความใหใชสีตัด หรือสีพ้ืนใหใชสีขาวและสีของขอความใหใชสีดํา 

6. ปายทางออกฉุกเฉิน และปาย    
   หนีไฟ 
 

1. เพ่ือชวยนําทางในการหนไีฟออกสูภายนอกอาคาร 
2. ปายหนีไฟนี้จะตองเห็นไดชัดเจนและประกอบกับเครื่องใหแสงสวางฉุกเฉิน  
3. จัดใหมีปายหรือเสนแสง แสดงทางหนีไฟในระดับตํ่าหรือในพื้นดวย  
    เพ่ือใหสามารถมองเห็นและใหคลานในระดับตํ่าในขณะที่มีกลุมควันหนาทึบ  
4. ปายทางออกฉุกเฉิน พ้ืนเปนสีเขียวตัวอักษรสขีาว 

7. ขอกําหนดทั่วไป 1. ใชสัญลักษณภาพที่เหมาะสม ที่ดูแลวเขาใจงายที่สุด ไมตองแสดง    
    รายละเอียดในสัญลักษณภาพที่ไมจําเปนตอการสื่อความหมาย แตใช 
    เครื่องหมายเสรมิรวมดวยถาจําเปน 
2. ไมควรสื่อความหมายโดยการใชเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย รวมกับ

เครื่องหมายเสริมทีม่ีขอความสื่อความหมายเดียวกัน 
3. ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตางกันมากกวารอยละ 10 
4.  ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย ไมเขียนแรเงาหรือลวดลาย  
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ระบบปองกันฟาผา 
   

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. การติดต้ัง 1. ติดต้ังจุดที่สูงหรืออาคารทีสู่งเกิน 23 เมตร หัวลอฟาจึงควรติดอยูใน     

   ตําแหนงที่สูงสุดเทาที่จะสามารถทําได 
2. อาคารหรือสิ่งปลูกสรางทีม่ีความเสี่ยงตอการเกิดฟาผาจะตองติดต้ังระบบ 
    ปองกันฟาผาใหสามารถครอบคลุมไดทั้งหมด 
3. การติดต้ังหัวลอฟาจะตองไมมสีวนหนึ่งสวนใดของหัวลอฟาเชื่อมตอกับตัว 
    อาคาร 
4. จุดติดต้ังหัวลอฟา ตองอยูเหนือและหางจาก  เสาอากาศทีวี, เสาอากาศ 
    วิทยุ, แท็งคนํ้า เครื่องมือและอุปกรณ  อยางนอย 2 เมตร 
5. ถังหรือภาชนะซึ่งบรรจุวัตถุหรือวัสดุ ที่ไวไฟหรืออาจเกิดการระเบิดได  
   จะตองติดต้ังหรือมีระบบปองกันฟาผา 
6. การตอสายตัวนําลงดินควรใช Down-lead Support  ชนิดลูกถวย Ceramic  
    ในการยึดสาย ทั้งน้ีเพ่ือใหระบบนําลงดิน แยกจากตัวอาคาร 
7. จุดเชื่อมตอทุกจุด เชน ระหวางหัวลอฟากับสายตัวนําลงดิน และระหวาง   
    สายตัวนําลงดินกับแทงกราวนดฟาผา จะทําการเชื่อมตอดวยวิธีหลอม 
    ละลายเนื้อโลหะเขาดวยกัน ( Exothermic Welding )  
8. หามติดต้ังระบบอื่นใด บนเสาลอฟา เชน แผงทีวี เปนตน 
9. ตัวนําลอฟาและตัวนําลงดินตองจับยึดใหแนนหนาเพื่อไมใหขาดหรือคลาย 
    ตัว  เน่ืองจากถูกฟาผาหรอืแรงลม 

2. หัวลอฟา 1. ตัวหัวลอฟาควรมีลักษณะเปนปลายแหลม เน่ืองจากจะมีคุณสมบัติใน 
    การถายเทประจุไฟฟาในอากาศไดดี และควรมีเสนผาศูนยกลางไมนอย 
    กวา 3/8 น้ิว ยาวไมนอยกวา 10 น้ิว 
2. การตอลงดินควรหาแนวเดินสาย  จากหัวลอฟาจนถึงแทงกราวนดฟาผา   
    ที่สั้นที่สุดและเปนแนวเสนตรงที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งน้ีเพ่ือลดการเกิด  
    Flash over หรือการกระโดดของกระแสไฟฟา เขาบริเวณดานขางของ 
    อาคาร 
3. หลักลอฟา ตองเปนเหล็กไมเปนสนิม หรอืโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนตอ  
     การผุกรอนได 
4. ตลอดแนวสายตัวนําตอลงดิน ตองไมสัมผัสกับสิ่งอื่นใด 

3. สายตัวนําลงดิน 1. สายตัวนําตอลงดินถาผูคนเขาถึงไดจะตองมีฉนวนปองกัน โดยฉนวนที่ 
   ปองกันตองปองกันอันตรายจากแรงดันไดไมนอยกวา 100 KV 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
3. สายตัวนําลงดิน (ตอ) 2. ตัวนําตอลงดินตองติดต้ัง หางจากประตูไมนอยกวา 2 เมตร และหางจาก 

    หนาตาง ไมนอยกวา 1 เมตร 
3. ตัวนําของสายเดินน้ันตองเปนทองแดงจะหุมฉนวนหรือเปลือยก็ได ขนาด  
   ของสายดินน้ันจะขึ้นอยูกับกระแสพิกัดของเครื่องปองกนักระแสไฟฟาเกิน 
    ในวงจรนั้น การตอลงดินก็จะตองเปนการติดต้ังถาวรและมีความตอเนื่อง 
    ทางไฟฟา 
4. ตัวนําลงดิน ควรใชสายตัวนําที่มีคุณสมบติัในการนําไฟฟาไดดี ทนตอการ 
    หลอมละลาย เชนสายไฟ THW, สายทองแดงเปลือย, สายเหล็ก หรือสาย 
    ตัวนําอื่นๆ ขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50  ตาราง มม. 
5. อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอ  
    จากสายตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวของรอบอาคาร  
    ทั้งน้ี สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอยกวาสองสาย 

4. รากสายดิน/หลักสายดิน 1. หลักดินและตัวนําตอลงดินจะตองไมเปนวัสดุตางชนิดกันอันกอใหเกิดการ 
    ผุกรอน และการเชื่อมตอจะตองจับยึดอยางแนนหนา และควรมีการ    
    ตรวจสอบคาความตานทานของหลักดิน อยางนอยปละครั้ง 
2. การตอสายดินกับหลักดินควรตอใหเปนเน้ือเดียวกัน เพ่ือใหความ 
    ตานทานของระบบสายเดินตํ่าที่สุด โดยใชวิธีการเชื่อมดวยความรอน  
    (Exothermic Welding) หรอือาจจะใชหูสายหัวตอแบบบีบอัด (connector)  
    หรือประกันตอสายก็ได 
3. หลักดินที่ใชตองเปนแทงเหล็กหุมดวยทองแดงหรือแทงทองแดงหรือแทง 
    เหล็กอาบสังกะสีมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5/8 น้ิว ยาวไมนอย 
    กวา 2.40 ม. โดยหามใชหลักดินที่มีสวนผสมของอลูมเินียมเพราะจะทําให 
    ผุกรอนไดงาย 
4. การตอกหลักดินควรจะตอกใหลึกที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งหลักดิน 
    มาตรฐานยาว 2.40 ม. หัวหลักดินตอกใหจมกวาพ้ืนดิน 
5. หลักสายดิน ตองใชแทงโลหะหรือแผนโลหะที่ไมผุกรอนงาย เชน ทองแดง   
    เหล็กกัลวาไนซ   ฝงลึกลงไปจนถึงชั้นของดินทีมีความชื้นเพ่ือใหมีการจาย 
    ประจุลงดินไดอยางรวดเร็ว   จํานวนหลักของสายดินจะมากหรือนอยนั้น 
    ขึ้นอยูกับคาความตานทานทางไฟฟาของระบบ     
6. หลักสายดินน้ีจะตองต้ังใหหางจากระบบกราวดจริงของตัวตึก  อยางนอย  
     1 เมตร ไมน้ันจะทําใหเกิดมีแรงดันเพ่ิมขึ้นแกระบบไฟฟาตามปกติได   
7. ความตานทานระหวางหลักดินกับดิน โดยตองมีความตานทานไมเกิน      
    0.5 โอหม 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
4. รากสายดิน/หลักสายดิน (ตอ) 8. กรณีที่ใชหัวตอดินชนิดยึดดวยแรงกลหรือการขันยึด ควรใหหัวตอโผลพน 

    ดินจากระดับที่นํ้าทวมถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงการผุกรอนบริเวณหัวตอ และควร 
    ใหสามารถตรวจสอบหัวตอไดงายดวย โดยอาจทําเปนบอมีฝาปด 

5. เสาลอฟา 1. เสาลอฟาตองติดตั้งในจุดสูงสุดของอาคาร ถาเสามีความสูงจากฐานถึงปลาย  
    ยอดไมนอยกวา 10 นิ้วเหนอืวัตถ ุท่ีตองการปองกัน  
2. ใหวางเสาลอฟาแบบฟาราเดย ระยะหางกันทุกๆ 20 ฟุต แตถามีพื้นที่มาก  
    อนุโลมใหเพิ่มระยะหางเปน 25 ฟุต  
3. ความสูงของเสา ตองไมนอยกวา 2 ฟุตถาสูงกวา 2 ฟุต ตองยึดเสาดานขาง 
    เพิ่มเติมท่ีระยะประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงเสาลอฟา 
4. เปนทอโลหะ หรือสายตัวนาํ  
5. ตองยึดอยางมั่นคง 
6. ตองไมมีวัสดุหรือสิง่อื่นใดสัมผัส หรือเกาะติดอยู 

6. การตรวจสอบ 1. ควรมีการตรวจสอบคาความตานทานดิน และอุปกรณอยางนอยปละครั้ง 
2. ตองตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบ  ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานอยาง 
    ปลอดภัยเปนประจํา หากพบวาชํารุด หลุดหลวม แตกราว ฉีกขาด หรือ ผุ 
    กรอน ใหดําเนินการซอมแซม หรือเปลีย่นใหมโดยทันที 
3. กราวดฟาผา (Lightning ground)  เปนแทงกราวดเดี่ยว ท่ีทําจากทอเหล็กอาบ 
    สังกะสี (Hot dip galvanize) เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว ฝงลึกลงไปใน 
    ดิน โดยกําหนดความตานทานดินนอยกวา 0.5 โอหม ซึ่งเปนคาความตานทาน 
    ท่ีวัดเทียบกับ remote earth เทานั้น 
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ระบบปายขนาดใหญ 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. การตรวจสอบสภาพปาย    
    และอุปกรณตางๆ 

การตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณตางๆ ของปายดังตอไปน้ี 
1.1 การตรวจสอบตัวปาย ใหตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของปายโฆษณา 

ดังน้ี 
1.   การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงขนาดของปาย 
2.   การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของแผนปาย 
3.   การเปลี่ยนสภาพการใชงานของปาย 
4.   การเปลี่ยนวัสดุของปาย 
5.  การชํารุดสกึหรอของปาย 
6.  การวิบัติของสิ่งทีส่รางขึ้นสาํหรบัติดหรือต้ังปาย 
7. การทรุดตัวของฐานรากของสิ่งทีส่รางขึน้สําหรับติดหรือต้ังปาย   
   (กรณีปายที่ต้ังบนพื้นดิน) 

1.2    การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบตางๆ ของปาย 
1.  ระบบไฟฟาแสงสวาง 
2.  ระบบปองกนัฟาผา 
3.  ระบบและอุปกรณประกอบอื่นๆ 

2. ลักษณะบริเวณที่ไมตอง 
    ตรวจสอบ 

1.  การตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงตอผูตรวจสอบ 
2.  การตรวจสอบที่อาจทําใหอาคารหรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสินเกิดความ    
    เสียหาย 

3. การตรวจสอบระบบ 
    โครงสราง 

1. ผูตรวจสอบจะตรวจสอบดวยสายตา ทํารายงาน และประเมินโครงสราง  
   ตามรายละเอียดดังน้ี 
     -  สวนของฐานราก (ถามี) 
     -  ระบบโครงสราง 
     -  การเสื่อมสภาพของโครงสรางที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรง 
         ของระบบโครงสรางอาคาร 
     -  ความเสยีหายและอันตรายของโครงสราง เชน ความเสียหาย 
2. สภาพการใชงานตามที่เหน็ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

 1. ระบบไฟฟา  ผูตรวจสอบจะตรวจสอบดวยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัด     
     ชนิดพกพาทํารายงานและประเมินระบบไฟฟาและบรภิัณฑไฟฟา ดังน้ี 

1. สภาพสายไฟฟา ขนาดกระแสของสาย จุดตอสายและอุณหภูมิขั้วตอ 
    สาย 
2. ทอรอยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล 

     3. ขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑ 
        ประธานแผงยอย และแผงวงจรยอย 
     4. มีเครื่องตัดไฟฟารั่วไหล 
     5. การตอลงดินของบริภัณฑ ขนาดตัวนําตอลงดินและความตอเนื่องลง 
        ดินของทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 
      6. รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ 

4. การตรวจสอบระบบไฟฟา   
   ของปาย 

ผูตรวจสอบ ไมตองตรวจสอบระบบไฟฟาในลักษณะดังน้ี 
    1. วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ ที่ตองใหสายวัดสัมผัสกับบรภิัณฑใน 
       ขณะที่แผงสวิตซน้ันมีไฟหรือใชงานอยู 
    2. ทดสอบการใชงานอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
    3. ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑไฟฟา นอกจากเพียงเปดฝาแผงสวิตซ แผง    
        ควบคุม เพ่ือตรวจสภาพบริภัณฑ 

5. การตรวจสอบระบบปองกัน     
    ฟาผาของปาย 

     1.  ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดินครอบคลุมครบถวน 
     2.  ตรวจสอบระบบรากสายดิน 
     3.  ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 
      4. ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุงและทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา 

6. ระบบอุปกรณประกอบอื่นๆ  ผูตรวจสอบจะตรวจสอบดวยสายตา ทํารายงานและประเมินความปลอดภัย
ของอุปกรณประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 
     1. สภาพบันไดขึ้นลง 
     2. สภาพราวจับ และราวกันตก 
     3. อุปกรณประกอบอื่นตามที่เห็นสมควร 
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ระบบปองกันอัคคีภัย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. ลักษณะของเพลิง 1. ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยูในสามเหลีย่มส ี

    เขียวไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็ง   
    เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ พลาสติก หนังสต๊ิก  
    หนังสัตว  ปอ  นุน  ดาย  รวมทั้งตัวเราเอง วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ  
    การลดความรอน (Cooling) โดยใชนํ้า 
2. ไฟประเภท บี มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สขีาวหรือดํา อยูในรูปสี่เหลี่ยม ส ี
    แดงไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของเหลวและ 
    กาซ เชน นํ้ามันทุกชนิด  แอลกอฮอล ทนิเนอร ยางมะตอยจารบี   และกาซ 
    ติดไฟทุกชนิด เปนตน  วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กําจัดออกซิเจน ทํา 
    ใหอับอากาศ โดยคลุมดับ ใชผงเคมีแหง ใชฟองโฟมคลุม  
3. ไฟประเภท ซี มสีัญลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟา 
    ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็งทีม่ ี
    กระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด  การอารค การสปารค 
    วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟา แลวจึงใชกาซ 
    คารบอนไดออกไซด หรือ นํ้ายาเหลวระเหยที่ไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป 
4. ไฟประเภท ดี  มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก ส ี
    เหลืองไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชือ้เพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและ 
    สารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด,ปุยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต), ผง 
    แมกนีเซียม ฯลฯ  วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําใหอับอากาศ  
    หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชนํ้าเปนอันขาด)   ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลแตละ 
    ชนิดของสาร เคมีหรือโลหะนั้นๆ 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder ) 
   - บรรจุถังสแีดง  
   - คลุมไฟทําใหอับอากาศ และสารเคมีตัดกระบวนการทางเคม ีควรใช 
      ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมี เพราะเปนฝุนละอองฟุงกระจายทําใหเกิด 
      ความสกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิงในพื้นที่จํากัด  อาจทํา 
      ใหอุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหายได 
   - ใชดับไฟไดดีคือ ไฟประเภท B ผงเคมีไมเปนสื่อไฟฟา    สามารถดับไฟ 
      ประเภท C ได  (แตอุปกรณไฟฟาอาจเสียหาย) การดับไฟประเภท A ตอง   
      มีความชํานาญและควรใชนํ้าดับถาน 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ       
    (ตอ) 

   - ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยูภายใน โดยยกถังพลิกคว่ํา พลิกหงาย 5-6 ครั้ง 
(จนแนใจวาผงเคมีแหงไมจับตัวเปนกอน)    อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดหรือ ซีโอทู  (Carbondioxide) 
    - บรรจุถังสแีดง  
   -  บรรจุกาซคารบอนไดออกไซดไวในถังที่ทนแรงดันสูง  
      ประมาณ  800 – 1200 ปอนด ตอตารางนิ้ว 
   - ที่ปลายสายฉีดจะมีลักษณะเปนกระบอกหรือกรวย  เวลาฉีดดับเพลิงจะมี 
      เสียงดังเล็กนอย พรอมกับพนหมอกหิมะออกมาไลความรอน และ    
      ออกซิเจนออกไป  
   - ควรใชภายในอาคารที่ตองการความสะอาด 
   - ฉีดเขาใกลฐานของไฟใหมากทีสุ่ด ประมาณ 1.5 – 2  เมตร   
   - ใชงานแลวจะไมมีสิ่งสกปรกหลงเหลือ  
   - ใชดับไฟประเภท C และ B 
3. การติดต้ัง 
    - อยาติดต้ังอุปกรณดับเพลิงไวในที่อุณหภูมิสงู  มีแสงแดดสองถึง มี  
       ความชื้นหรือโดนฝน  หรือเกิดความสกปรกไดงาย หากจําเปนตองติดต้ัง 
       ถังไวในตู  
    - หามติดต้ังใกลจุดกําเนิดความรอนตางๆอาทิ หมอตมนํ้า  เครื่องจักรที่ม ี
       ความรอนสูง เตาหุงตม หองอบตางๆ เปนตน 
    - ติดต้ังหรือแขวน ความสูงไมเกิน 140 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นถึง 
      จุดสูงสุดของถัง หรือที่ดามบีบ) 
4. มีใบตรวจสอบความพรอมใชงาน(ความดัน,นํ้าหนักของเคมีภายในถงั)  
หรือสลากวิธีใช  ปายบอกจุดติดต้ัง ปาย แสดงกําหนดการบํารุงรักษา  และ
ผูตรวจสอบ (Maintenance Tag ) ใหสามารถอานออกไดชัดเจนตลอดเวลา  

5. ชนิดของสารเคมี ตองเหมาะสมกับลักษณะของเชื้อเพลิงในการใชงานของ 
    เขตพื้นที่น้ัน 
6. ติดต้ังปายชี้ตําแหนงไวเหนือเครื่องดับเพลิง เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจนใน 
    ระยะไกล จากทุกมมุมอง และทั้งกลางวันและกลางคืน 
7. ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เปนประจํา  
    สม่ําเสมอ (อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) เพ่ือใหดูดีมีระเบียบและพรอมใชงาน 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
ระบบปองกันอัคคีภัย 
1.ชุดควบคุม 
 

1. สภาพทั่วไป 
    - ตรวจสอบอุปกรณและการติดต้ังของระบบ 
    - ตรวจสอบการติดต้ังของระบบ 
    - มีคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา 
    - ตรวจสอบอุปกรณใชงานอื่นๆ ในตูควบคุม 
2. การทํางานของชุดควบคุม 
    - ใหทดสอบการทํางานแบบ SELF TEST ตามคูมือของผูผลิต 
    - ตรวจสอบวาระบบมีการเชื่อมตอกับระบบอื่นๆถาใหทดสอบ 
    - ตรวจสอบระบบไฟฟาทัง้ 220 โวลท(ไฟฟาหลัก)และแบตเตอรี่ (ไฟฟา   
       สํารอง)ไฟฟาสาํรองควรใชแบบไมตองบํารุงรักษา 
3. มีระบบไฟฟาสํารอง สามารถจายไฟใหระบบบในสภาวะแจงเหตุได อยาง 
    นอย 15 นาท ี

2. ระบบสัญญาณขัดของตางๆ 1. มีระบบสัญญาณเสียงและแสง 
   - สามารถตรวจสอบการทาํงานและตองสามารถ Reset ได 
   - มีสวิทชตัดสัญญาณ 
   - มีสวิทชตัดสัญญาณแจงเหตุขัดของตางๆได 

3. แบบแสดงผล 1.  ติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสม 
2. สามารถตรวจสอบการแสดงผลของแตละพื้นที่ 
3. มีปายบอกตําแหนงของแตละพื้นที่และวิธีการใชงาน 

4. สายตัวนํา 
 

1. ตรวจวามีการลัดวงจรหรือมีสายขาดหรอืไม  และตรวจความถูกตองของการ  
    เชื่อมตอและการเดินสาย 

5. อุปกรณตรวจจับสัญญาณ 1. การตรวจจับความรอน 
    - แบบอุณหภูมิคงทีห่รือแบบอัตราเพิ่มอุณหภูมิชนิดคืนสภาพ โดยใหความ 
      รอนตามคําแนะนําของผูผลิตและอุปกรณตองทํางานภายใน 1 นาที 
    - แบบอุณหภูมิคงที่ชนิดไมคืนสภาพ  หามทดสอบโดยใชความรอน ให 
       ทดสอบโดยทางกล และทางไฟฟาโดยวัดคาความตานทานเปรียบเทียบ 
       หรือตามคําแนะนําของผูผลิต(ตรวจสอบโดยวัดแรงดันไฟฟาประมาณ   
       20 โวลท) 
 2. การตรวจจับควัน 
      - ตองทําการทดสอบโดยใชควันหรือกาซเสมือนควันที่ผูผลิตยอมรับ 
3. การตรวจจับควันและความรอนในตัวเดียวกัน  
      -  ตรวจสอบแยกแตละสวนตามวิธีการดังกลาว 
4. การตรวจจับเปลวเพลิง ทดสอบตามคําแนะนําของผูผลิต 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
6. อุปกรณแจงเหต ุ
 

1. เสียง  สามารถตรวจสอบตําแหนงติดต้ัง การทํางานและระดับความดังของ 
    เสียง 
2. แสง สามารถตรวจสอบตําแหนงการติดต้ัง ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
3. อุปกรณแจงเหตุดวยมือ สามารถตรวจสอบตําแหนงการติดต้ัง การทํางาน    
    และการยกเลิกการทํางาน 
4. ตองมีปายแนะนําวาเปนอุปกรณแจงเหตุอัคคีภัย 

7. อุปกรณสื่อสารและฉุกเฉิน 1. เครื่องขยายเสียงและเครื่องกําเนิดเสียง ตรวจสอบความพรอมในการใชงาน 
2. มีระบบโทรศัพท ตรวจสอบ HAND SET(ปากพูด หูฟง พรอมสายเสียบ)อยู 
    ในสภาพพรอมใชงานหรอืไม 
3.. ควรมีการทดสอบระบบตามจุดตางๆ 

8. ระบบสงนํ้าดับเพลิง 1. ระบบไฟฟา 
   - ตรวจสอบสภาพความพรอมของชุดควบคุมและอุปกรณปมนํ้า 
2. ระบบเครื่องยนต อุปกรณตางๆตองอยูในสภาพปกติใชงานได ไดแก 
    - แบตเตอรี่ 
    - นํ้ามันเชื้อเพลิงและถังเชื้อเพลิง 
    - ระบบระบายความรอน 
3. ตรวจระบบหลอลื่น 
4. ตรวจกรองอากาศ 
5. ตรวจสอบชุดควบคุม 
6.ตรวจสอบแหลงจายน้ํา ทอรับนํ้าจากภายนอก 

9. ทางหนีไฟ 1. ตรวจสอบชองทางสูบันไดหนีไฟใหมีสภาพพรอมใชงานบันไดหนีไฟ    
2.ตองไมมีสิ่งกดีขวางสามารถออกสูพ้ืนที่ปลอดภัยไดสะดวก 
3.กรณีชองทางหนีไฟเปนระบบอัดอากาศตองตรวจสอบชุดอัดอากาศใหมี    
   สภาพพรอมใชงาน 
4.ชองทางหนีไฟที่เปนระบบอดัอากาศ ประตู หนาตางของชองทางหนีไฟ  
   ตองปดอยูเสมอ 
5. ประตูที่ทนไฟ ตองทนไฟไดไมตํ่ากวา 2 ชม.  
6. ความกวางของประตูหนีไฟตองไมนอยกวา 1.10 เมตร ใหผลักเขาไปภายใน 
    ชองไดตลอดเวลา และมีอุปกรณปดประตูกลับเขามาเองโดยอัตโนมัติ  
7. เมื่อเปดประตูเขาไปแลวตองมีชานพัก  
8. ชองทางหนีไฟตองทําดวยวัสดุที่เปนคอนกรีต ทนไฟไดไมตํ่ากวา 2 ชม.  
 9. ลูกต้ังบันไดหนีไฟ สูงไมเกิน 20 ซม. ลูกนอนไมแคบกวา 22 ซม.  
 10. ชองทางหนีไฟตองมีแสงสวางทีม่องเหน็ไดตลอดเวลา 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
11. ปายบอกทางหนีไฟ 1. ตรวจขนาดและสีสัญลักษณใหเปนไปตามมาตรฐาน (พ้ืนสีเขียว ตัวอักษร   

    หรือสัญลักษณสีขาว มีขนาดไมนอยกวา  10 เซนติเมตร พ้ืนสีเขียวมีขนาด 
    ไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต ของแผนปาย) 
2. ระยะการติดต้ังปายควรมีทุกระยะ 24 เมตร 
3. ไฟดับตองมองเห็นปายหนไีฟ หรือติดต้ังอุปกรณไฟสองสวางฉุกเฉิน  
(Emergency Light )  ซึ่งทํางานไดดวยแบตเตอรี่ทันที ที่กระแสไฟฟาถูกตัด 

12. แสงสวางฉุกเฉิน 
 

1. ตรวจสอบการติดต้ังไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินในบริเวณที่จุดสําคัญและทางเดิน 
2. ตรวจสอบไฟสวางฉุกเฉินบริเวณปายบอกทางหนีไฟใหสามารถมองเห็น  ได  
    ชัดเจน 
3. ตรวจการทํางานของอุปกรณใหพรอมใชงาน 
4. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบไมตองบํารุงรักษา 
5. เตรียมไฟฉายที่มีกําลังสองสวางสงู ไวใหมีจํานวนเพียงพอในจุดที่สามารถ 
    นํามาใชไดสะดวก 
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ระบบไฟฟา 
   

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง  
 

1.สายไฟฟาที่ใชงานจะตองไมมีเสียงดัง  ที่เกดิจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟา  
   ตลอดแนวสาย 
2.แนวสายไฟตองหางจากตนไมหรือสิ่งกอสรางตางๆ อยางนอย  2.50 ม.  
3.สายไฟฟาตองอยูในสภาพดี มีการยึดโยงที่ปลอดภัย และอุปกรณจับยึดสาย   
   ตองอยูในสภาพไมชํารุด 
4.เสาและอุปกรณประกอบตองอยูในสภาพดีไมชํารุด 
5.ลวดผูกสายเปนชนิดที่ไมทําใหเกิดการผุกรอนเน่ืองจากโลหะตางชนิดกัน 
6.ในกรณีที่ติดต้ังสายยึดโยง จะตองติดต้ังลูกถวยสายยึดโยง ลูกถวยสายยึด   
   โยงนี้ ตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 2.40 เมตร 
7.กลองหรือตูที่ใชกับระบบสายสงไฟฟาตองมีปาย “ อันตรายไฟฟาแรงสูง ”  
   ติดไวอยางถาวรและเห็นไดชัด 
8.จํานวนสายไฟฟาในรางเดินสาย ผลรวมของเสนผานศูนยกลางของ 
   สายไฟฟารวมกันตองไมเกินขนาดความกวางของรางเดินสาย และตองวาง 
   เรียงกันเพียงชั้นเดียวเทาน้ัน หามวางซอนหรือเกยกัน 
9.รางเดินสายไฟฟาสวนที่เปนโลหะตองตอลงดิน แตหามใชเปนตัวนําตอลง 
   ดินแทนสาย 
10.อุปกรณประกอบตางๆเชน  หมอแปลงเครื่องมือวัด  อุปกรณตัดตอนไฟฟา    
    กับดักฟาผาตองไมชํารุด หรือมีเสียงดัง 

2. ตูหรือแผงจายไฟฟาแรงสูง 1. ตูควบคุมไฟฟาที่ติดต้ังภายนอก จะตองมีโครงสรางทีส่ามารถปองกันนํ้าเขา 
   ได และออกแบบไวสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
2. จะตองมีปายเตือน  “ อันตรายไฟฟาแรงสูง ” มองเห็นไดชัดเจน  
3. ตัวตูควบคุมจะตองมีระบบการตอลงดินทั้งตัวตูและบานประตู 
4. เครื่องปลดวงจรจะตองมีเครื่องหมายแสดงหรือสังเกตไดงาย วาอยูใน  
   ตําแหนงปลดหรือตอวงจร 
5. ในกรณีที่ตูอยูติดกันหรือติดกับหมอแปลงไฟฟา ตองมี แผนเพ่ือปองกัน 
   ความเสียหายที่เกิดขึ้นไมใหลุกลาม 
6. สายดินของตูแผงสวิตชแรงสูงกับตูแผงสวิตชแรงต่ํา ตองแยกจากกันและใช 
   หลักดินแยกจากกันดวย 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
3. หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณ 
      

1. ประตูทางเขาจะตองมีกุญแจ ใสและเขาไดเฉพาะผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
2. สายดินของกับดักฟาผาใหตอกับตัวถังหมอแปลง และควรแยกออกตางหาก 
   จากสายดินของสายนิวตรอนของระบบไฟฟา 
3. การติดต้ังหมอแปลงไฟฟา จะตองติดต้ังกับดักฟาผาทางแรงสูงครบทั้งสาม   
   เฟส และควรติดต้ังกับดักฟาผาทางแรงต่ําเพื่อปองกันไฟฟากระชากที่อาจ 
   เขาไปทําอันตรายตอเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยได 
4. สารดักความชื้นหากเปลี่ยนสีจากสีเดิม  ตองเปลี่ยนสารดักความชื้นใหม 
   ทันที  
5. จะตองมีอุปกรณปองกันกระแสเกินทั้งดานไฟฟาแรงสงูและแรงดันตํ่า 
6. การทํางานของหมอแปลงจะตองไมเกิดเสียงดังผิดปกติ 
7. การติดต้ังบนลาน  

- มีรั้วหรือกําแพงลอมรอบสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร   และควรมีปายเตือน 
     แสดงขอความ “ อันตรายไฟฟาแรงสูง ” และ”เฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
     เทาน้ัน” ใหเห็นชัดเจน  และรั้วที่เปนโลหะจะตองตอสายดิน 

- ลานพื้นจะตองใสหินเบอร 2 หนาอยางนอย 100 มม. (ยกเวนสวนที่ติดต้ัง 
     บริภัณฑ)  หรือเปนพ้ืนคอนกรีต  

- สวนที่มีไฟฟาแรงสูง เหนือที่วางเพ่ือปฏิบัติงานตองอยูสูงจากพื้นไมนอย 
     กวา 2.75 เมตร หรือมีที่กัน้เพ่ือปองกันการสมัผัสสวนที่มีไฟฟา 

- ระยะหางตามแนวระดับระหวางรั้ว หรือผนังกับสวนที่มีไฟฟาของระบบ  
     ไฟฟาแรงสูง ตองไมนอยกวา 1.20 เมตร (สําหรับไมเกนิ 33 KV) และ 
     ระยะหางระหวางหมอแปลงดวยกัน ตองไมนอยกวา 0.6 เมตร 
8. ติดต้ังภายในอาคาร และในหอง 

- ควรเปนหมอแปลงชนิดแหง  และจะตองมีการระบายอากาศที่ดี   
- หองหมอแปลงตองมีอุณหภูมภิายในไมเกิน 40 องศาเซลเซียส และหอง 

     หมอแปลงตองเขาถึงไดสาํหรับผูทีม่ีหนาที่เกี่ยวของเพ่ือตรวจสอบและ    
     บํารุงรักษา 

- ระยะหางระหวางหมอแปลงกบัผนังหรือประตูหอง ตองไมนอยกวา 1.00  
     เมตร และระยะหางระหวางหมอแปลงดวยกันตองไมนอยกวา 0.6 เมตร 

- ในหองควรมีแสงสวางเพียงพอ (ไมนอยกวา 200 ลักซ) 
- ตองมีเครื่องดับเพลิง ชนิดที่เหมาะสม 
- ถามีกุญแจ ใสจะตองเก็บไวในที่สามารถนํามาใชไดสะดวก รวดเร็วและเขา 

     ไดเฉพาะผูมีหนาที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
4. การติดต้ังและเดินสายไฟฟาแรง  
   ตํ่าภายนอกอาคาร  

1. สภาพการยดึโยงสายตองมั่นคงแข็งแรง และสภาพฉนวนของสายตองไม   
   ชํารุด จุดตอตางๆตองมีฉนวนหอหุมชนิดติดต้ังภายนอก 
2. รางเดินสายที่เปนโลหะ  ตองมีระบบการตอลงดิน 
3. สภาพเสาไฟฟาตองอยูในสภาพดีแข็งแรง และไมมีตนไมหรือวัชพืชขึ้นไป   
   พันรอบเสาและสายไฟฟา  
4. การเดินสายไฟฟาใตดินจะตองเปนไปตามมาตรฐานการติดต้ัง ของ  
   วิศวกรรมสถาน หรือของการไฟฟาในสวนนั้นๆ 
5. สายไฟฟาทีใ่ช ตองไดมาตรฐาน มอก. หรอืดีกวา 
6. ขนาดทนกระแสควรไมนอยกวา  125% ของพิกัดอุปกรณจายกําลังไฟฟา  
   และอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

5.การติดต้ังและเดินสายไฟฟาแรง 
   ตํ่าภายในอาคาร 
 

1. สายไฟฟาตองไดมาตรฐาน มอก. หรือดีกวา  
2. การเดินสายผานผนังหรือสิ่งกอสรางตองมกีารปองกันความเสียหายที่จะ   
   เกิดขึ้นกับฉนวน เน่ืองจากสิ่งแหลมคม 
3. หามติดต้ังทอสําหรบังานอื่นที่ไมใชงานไฟฟาเชน ทอไอน้ํา ทอประปา ทอ 
   แกส เปนตน อยูบนรางเดินสายไฟฟา 
4. หามติดต้ังสายไฟฟาแรงดันตํ่าในรางเดินสายไฟฟาเดียวกับสายไฟฟา 
   แรงดันสูง หรือสายตัวนําระบบอื่นๆ 
5. รางสายไฟฟาที่มีเฉพาะสายขนาดตั้งแต  400  ตร.มม. ขึ้นไป     ผลรวม 
   เสนผาศูนยกลางรวมฉนวนของสายทั้งหมดในราง ตองไมเกินขนาดความ 
   กวางของรางเคเบิล 
6. การตอสายไฟฟาจะตองทําใหถูกวิธีการตอมีความมั่นคง และบริเวณจุดตอ 
   จะตองพันรอบ คลุมสวนที่เปนตัวนําไฟฟาดวยเทปพนัสายไฟฟาอยางแนน 
   หนา 
7. กลองสําหรับจุดตอไฟฟาตองทําจากวัสดุที่ทนการผุกรอน ตรงบริเวณที ่
   ตัวนําไฟฟาผาน ตองจัดใหมีบูชชิ่ง หรือเครื่องประกอบทีม่ีขอบมนเรียบ 
8. ขนาดสายไฟฟาควรมีพิกัดทนกระแสไฟฟาได 125 เปอรเซ็นต ของพิกัดใช 
   งานของเครื่องใชไฟฟา  และที่เปนตัวจายกําลังไฟฟา 

6. หองควบคุมไฟฟา และตูควบคุม   
   ไฟฟาหลัก 
 

1. ภายในหองตองไมเก็บสิ่งของอ่ืนใด ที่ไมเกี่ยวของ และตองไมมีระบบทอที่ 
   กอใหเกิดอันตรายตอระบบไฟฟา เชน ทอนํ้า,ทอกาซเชือ้เพลิง, เปนตน 
2. ภายในตูตองปราศจากฝุน หยากไย ความชื้น 
3. มีรายละเอียด แสดงจุดควบคุมการใชไฟฟา ของอุปกรณภายในตู 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
6. หองควบคุมไฟฟา และตูควบคุม   
   ไฟฟาหลัก 

4. ทางเขา/ประตู ตองมีความกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร    สูงไมนอยกวา 2.00  
    เมตร และมีปายบอกวาเปนหองไฟฟา 
5. พ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยรอบตูไมควรนอยกวา 1.06 เมตร 
6. พ้ืนที่เหนือตู มีที่วางไมนอยกวา 0.90 เมตร 
7.มีระบบแสงสวางภายในหองอยางเพียงพอ และใหสามารถซอมหรือเปลี่ยน    
   ดวงโคมไดโดยไมเกิดอันตรายจากสวนที่มีไฟฟา 
8. มีอุปกรณดับเพลิงที่ใชสําหรับอุปกรณไฟฟาโดยเฉพาะ 
9. ตัวตูควบคุมจะตองมีระบบการตอลงดิน 
11. สวิตชตัดตอนไฟฟาจะตองมีขนาดพิกัดเหมาะสมกับการใชงานและได 
     มาตรฐานตามที่วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยยอมรับ 
12. อุณหภูมิภายในตูควบคุม,อุปกรณเครื่องวัด,สวิตชตัดตอนไฟฟา และตัวนํา  
     ไฟฟา ไมควรเกิน 60 องศาเซลเซียส 
13. ตัวนําไฟฟาควรมีเครื่องหมายบอกใชงานในแตละเฟส  และจุดตอตางๆ 
     จะตองอยูในสภาพดีและแนน 
14. สายดินของตูแผงสวิตชแรงสูงกบัตูแผงสวิตชแรงต่ํา ตองแยกจากกันและ 
     ใชหลักดินแยกจากกันดวย 
15. ตูควบคุมการจายไฟฟาควรมีเสนไดอะแกรมบอกวงจรการจายไฟฟา และ 
     ปายชี้บอกตําแหนงการควบคุมของสวิตชตัดตอน ในแตละสวนอยาง 
     ชัดเจน เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบและควบคุม 

7. อุปกรณปองกันระบบไฟฟา 
   
 
 
 
 
 
 

1. อุปกรณปองกันระบบไฟฟา ตองอยูในสภาพพรอมใชงานควรมีคุณสมบติั   
   ตามมาตรฐานที่การไฟฟายอมรับ เชน IEC ,UL, VDE, JIS, BS,DIN 
2. พิกัดกระแสของฟวสตองไมสูงกวาของขั้วรับฟวส 
3. เซอรกิตเบรกเกอร (CB) ตองมีเครื่องหมายบอกพิกัดของแรงดัน กระแส  
   และความสามารถในการตัดกระแสที่เห็นไดชัดเจนตองเปนแบบปลดได   
   อิสระ และตองปลดสับไดดวยมือ ถึงแมวาปกติการปลดสับจะทําโดยวิธีอื่น 
   ก็ตาม และตองมีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนวาอยูในตําแหนงสับหรอื 
   ปลด  
4. เซฟตี้สวิตช  ตองเปนชนิดที่ปลดหรือสับตัดวงจรไดพรอมกันทุกๆเฟส  
   และจะเปดฝาไดตอเมื่อไดปลดวงจรออกแลว 

8. แผงจายไฟฟายอยแตละอาคาร  
   หรือชั้น/หอง  

1.ตูควบคุมหรือแผงจายไฟฟายอยสวนที่เปนโลหะและไมไดใชเปนทางเดิน 
   ของกระแสไฟฟาจะตองมีระบบการตอลงดิน 
2. อุปกรณปองกันระบบไฟฟา ตองอยูในสภาพพรอมใชงาน ไมชํารุด 
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8. แผงจายไฟฟายอยแตละอาคาร  

     หรือชั้น/หอง 
3. ตัวตูถาติดต้ังภายนอกจะตองออกแบบไวสําหรบัติดต้ังภายนอกสามารถกัน 
   นํ้าเขาได 
4. แผงจายไฟฟาของวงจรยอยแสงสวางและเครื่องใชไฟฟาทุกแผงตองติดต้ัง 
   เครื่องปองกันกระแสเกินทางดานไฟเขา 
5. เครื่องปองกนักระแสเกินในแตละแผงยอย ตองไมเกิน 42 ขั้ว ไมรวมขั้วที่ 
   เปนประธาน 
6. ตัวแผงสวิตชและแผงยอย ตองทําดวยวัสดุ ไมดูดซับความชื้นและไมติดไฟ 
7. อุปกรณตัดตอไฟฟาในแตละวงจร ควรมีปายบอกตําแหนงที่ใชควบคุมของ 
   แตละวงจร ใหชัดเจน  วาใชควบคุมในสวนไหนบาง 

9. เครื่องกําเนดิไฟฟาเครื่องยนต   
   ดีเซล 
 

1. อาคารหองที่ติดต้ังเครื่องกําเนิด จะตองมีโครงสรางและแทนเครื่องรองรับที่  
   มั่นคงแข็งแรง 
2. การระบายความรอนและไอเสียจะตองไมมีผลกระทบตอเจาหนาที่และ 
   ผูปวย และเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 
3. ระดับความดังของเสียงเครื่องยนต จะตองมีการปองกันไมใหดังเกินจนเกิด 
   การรบกวนตอแพทยและเจาหนาที่ที่ดําเนินการตรวจรักษาและผูที่เขารับ   
   การรักษา หากติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาในอาคารที่มีเจาหนาที่อาศัยอยู 
   ความดังของเสียงที่ออกจากผนังหองที่ติดต้ังระยะหาง 1 เมตร ควรมีระดับ 
   ความดังของเสียงไมเกิน 80  dB 
4. เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 100 กิโลวัตตขึ้นไป จะตองมีการปองกันการ 
   สั่นสะเทือนตอโครงสรางอาคารหรือหองที่ติดต้ัง เมื่อเครื่องทํางาน 
5.  ตูควบคุมไฟฟาจะตองมีความปลอดภัย และมีสายดิน 
6. หองที่ติดต้ังจะตองมีพ้ืนที่วาง ดานขางของตัวชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาควรไม 
   นอยกวา 1 เมตร  และมีความสะดวกในการตรวจสอบซอมบํารุงรักษา 
7. การจายกําลังไฟฟาจะตองมีขนาดเพียงพอตอระบบไฟฟาและแสงสวางที ่
   จําเปน เชน หองผูปวยหนัก ,เครื่องมืออุปกรณชวยชีวิต ,ตูแชเก็บยา,ลิฟต  
   และระบบปองกันภัย เปนตน 
8. การเดินสายไฟฟาจะตองเรียบรอยไมเกะกะตอการตรวจสอบบํารุงรักษา 
   อุปกรณตางๆ 

10. เครื่องจายไฟฟาสาํรองชนิด 
      ตอเนื่อง 
   

1. อุปกรณเครือ่งมือแพทยที่สําคัญตอการชวยชีวิตคนไข และจําเปนตองไดรับ  
    การจายไฟฟาตลอดเวลา ตองมีระบบการจายไฟฟาแบบตอเนื่องจายใหกับ    
    อุปกรณหรือเครื่องมือน้ัน 
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 2. เครื่องสํารองไฟฟาชนิดตอเนื่องจะตองไดรับมาตรฐาน มอก. หรือดีกวา    

   และควรที่จะจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาที่ใชงาน โดยเฉพาะ 
   อุปกรณเครื่องมือแพทยที่สําคัญตอการชวยชีวิตคนไข  ควรสํารองไฟฟาได 
   ในเวลาไมนอยกวา 15 นาที 
3. บริเวณพื้นที่จุดสําคัญในการรักษาผูปวย  และระบบหรืออุปกรณที่สําคญั 
   หรือเพื่อการหนีภัย  ควรมีระบบแสงสวางสํารองฉุกเฉินใหความสวางได 
   ทันทีและควรสามารถใหแสงสวางไดในเวลาไมนอยกวา  100 ลักซ 
4. แบตเตอรี่ที่ใชในการสํารองไฟฟาเพื่อจายใหกับเครื่องสํารองไฟฟาและ 
   ระบบไฟฟาสํารอง กรณีที่ติดต้ังในอาคารที่มีผูปวยหรือเจาหนาที่หรือผูคน 
   ที่ตองอาศัยอยูประจําจะตองเปนแบตเตอรี่ชนิดที่ไมตองบํารุงรักษา  

11. อุปกรณเครื่องมือที่ใชไฟฟา 1. เตารับและเตาเสียบไฟฟาควรเปนชนิด 3 ตา ที่มีการตอสายดิน และตองม ี
   ขนาดพิกัดกระแสมากกวากระแสใชงานกับเครื่องใชไฟฟาที่มาตอ และตอง 
   อยูในสภาพพรอมใชงานไดดี 
2. สวิตช ควบคุมอุปกรณไฟฟาจะตองมีฉนวนหอหุมไมใหสัมผัสกับสวนที่ม ี
   ไฟฟา และตองอยูในสภาพพรอมใชงานไดดี 
3. สวิตช,เตารับและเตาเสียบ หากติดต้ังในที่ที่มีความชื้นหรือในสถานที่อาจ 
   ถูกนํ้าได จะตองเปนชนิดที่มีระบบปองกันนํ้าและความชื้นเขา 
4. อุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ เครื่องหอหุมสวนที่มีไฟฟาจะตองอยูในสภาพ 
   ดี สามารถปองกันไมใหไปสัมผสัสวนที่มีไฟฟาได และหากอุปกรณน้ันมีการ 
   ชํารุดจะตองมีปายบอกเตือนใหทราบอยางชัดเจน 
5. อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มีการสั่นสะเทือน การเดินสายรอยในทอจะตอง 
   เปนทอที่มีการยืดหยุนตามการสั่นสะเทือนได 
6. มอเตอรไฟฟาจะตองตอสายดิน และตองมีอุปกรณปองกนักระแสเกินและ 
   ลัดวงจรขนาดเหมาะสม 
7. ตูควบคุมมอเตอรจะตองปราศจากฝุนและความชื้น และตองตอสายดิน 
8. อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มีการเคลื่อนยายขณะใชงาน สายไฟฟาจะตองเปน 
   สายที่มีการออนตัว และจุดตอสายไฟฟาที่ออกจากเครื่องจะตองแนนหนา 

12. ระบบสายดินและการปองกัน  
     ไฟฟารั่ว 

1. การตอลงดินของระบบไฟฟา ตองตอสายลงดิน ที่บริภณัฑประธาน 
   ทางดานไฟเขาเครื่อง 
2. กรณีที่หมอแปลงไฟฟาที่ติดต้ังอยูภายนอกอาคารที่หมอแปลงจะตองลงดิน  
   เพ่ิมอีกอยางนอยหนึ่งจุด และสายเสนที่ตอลงดินน้ีจะตองเดินไปที่ตูควบคุม 
   ไฟฟาหลักดวย โดยใหตอฝากเขากบัสายนิวตรอน 
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12. ระบบสายดินและการปองกัน  
     ไฟฟารั่ว 

3. ถามีตูควบคุมไฟฟาหลักเพียงชุดเดียวแตจายไฟฟาใหกบัอาคารมากกวา 
   หน่ึงหลัง อาคารแตละหลังแยกออกจากกันอยางชัดเจน(ยกเวนอาคารที่ม ี
   ขนาดเล็กหรืออาคารที่ไมมีอุปกรณไฟฟาที่ตองตอลงดิน) ที่แผงจายไฟฟา 
   หลักของแตละอาคารตองตอลงดิน แตละอาคารตองมีหลักดินเพ่ือตอลงดิน 
   ของระบบไฟฟาและโครงหอหุมอุปกรณตัดวงจรประจําอาคารดวย 
4. โครงหรือสิ่งหอหุมของอุปกรณไฟฟาทีเ่ปนโลหะ ที่ใชแรงดันไฟฟาเกิน 50  
   โวลต และมีความเสี่ยงตออันตรายจากการเกิดไฟฟารั่ว จะตองตอสายดิน 
   เขากับโครงหรือสิ่งหอหุม น้ัน 
5. สายตอหลักดินของระบบประธาน ตองเปนตัวนําทองแดงเสนเดียวยาว 
   ตลอดโดยไมมีการตอ  
6. หลักดินจะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 15 มม. มีความยาวปก 
   ลงดินลึกไมนอยกวา 2.4 เมตร เปนแทงทองแดงหรือเหล็กชุบสังกะส ี
7. เครื่องตัดไฟฟารั่ว แรงดันไมเกิน 440 โวลต มีคากระแสรัว่ที่กําหนดไมเกิน  
    30 มิลลิแอมแปร มีชวงเวลาในการตัดวงจรเสนทีม่ีไฟฟา ไมเกิน 0.04 วินาที  
8. เครื่องตัดไฟฟารั่วจะตองอยูในสภาพไมชํารุด และสามารถทดสอบการ 
   ทํางานได ไมควรใชปองกันกับอุปกรณไฟฟามากกวาสองเครื่อง 

13. ระบบไฟฟาแสงสวาง 1. โคมไฟฟาที่ติดต้ังภายนอกควรเปนชนิดปองกันนํ้าเขา 
2. โคมและหลอดไฟฟาและขั้วจะตองไมชํารุดอันกอใหเกิดการตกหลนได 
3. ถาติดต้ังใกลวัสดุหรือกาซที่ติดไฟไดงาย ตองมีสิ่งปองกนัหรือกั้นไมใหวัสดุ 
   ติดไฟไดรับความรอนเกิน 90 องศาเซลเซียส 
4. หลอดไฟฟาที่ใชในการฆาเชื้อโรค หากติดต้ังในสถานที่ ที่มีผูคนผานไปมา  
   การติดต้ังโคมจะตองไมใหผูคนไดรับหรือมองเห็นแสงจากหลอดนั้น 
   โดยตรง  
5. คาความเขมแสงสวางในโรงพยาบาลแตละพื้นที่ ใหเปนตามขอกําหนด  
6. การติดต้ังหลอดไฟฟาควรมีการกําจัดหรอืปองกันแสงพราตา โดยจะตองไม  
   กอใหเกิดการมองเห็นแสงไฟจากหลอดไฟฟาโดยตรง 
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14. สายไฟ VAF 
 

สายกลม  : 
1. ใชกับแรงดันไฟฟาไมเกิน 300 V 
2. เดินลอย 
3. เดินเกาะผนัง  
4. เดินฝงในผนังปูนฉาบ  
5. เดินซอน ( conceal ) ในผนัง  
6. เดินในทอหรือชองเดินสาย  
7. เดินรอยทอ ( conduit ) ฝงใตดิน แตตองปองกันไมใหนํ้าเขาภายในทอ 

และปองกันไมใหสายมีโอกาสแชนํ้า  
8. หามฝงดินโดยตรง  
 สายแบน : 
1. ใชกับแรงดันไฟฟาไมเกิน 300 V 
2. เดินเกาะผนัง 
3. เดินซอนในผนัง  
4. หามฝงดินโดยตรง  
5. เดินฝงในผนังปูนฉาบ 

15. สายไฟ THW 1. ใชในสถานที่แหงและสถานทีเ่ปยก 
2. ใชกับแรงดันไฟฟาไมเกิน 750 V. 
3. เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน  
4. เดินในทอหรือชองเดินสายในสถานที่แหง  
5. หามฝงดินโดยตรง  
6. รอยทอฝงดินได แตตองปองกันไมใหนํ้ารั่วเขาไปในทอและปองกันไมให

สาย มีโอกาสแชนํ้า 

 



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 105 -

ระบบมูลฝอยติดเชื้อ 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถานทีเ่ก็บรวบรวม 1. สถานที่รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรอการเก็บขนของสถานพยาบาล  ตอง 
    ถูกสุขลักษณะและสะดวกตอการปฏิบัติงานในการเขาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  
2. ตองจัดใหมีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีสีแดงทึบแสง และมี 
    ขอความสีดําอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกระโหลก 
    ไขวคูกับตราหรือสัญลักษณสากล 
3. ตองแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่แหลงเกิดมลูฝอยนั้น หามปะปนกับมูลฝอยอื่น 
4. มีประตูเขาออกทางเดียว มีความแข็งแรง สามารถล็อกได 
5. หากเปนผนังทึบ ตองมีชองมองภายในหองไดท่ัวถึง 
6. สถานที่พักขยะตองไมมีสัตวหรอืพาหะนําโรคเขาไปภายในได 
7. มีปายช่ือสถานที่  ท่ีชัดเจน 
8. ตองไมสงกลิน่ ออกสูบริเวณภายนอก 
9. น้ําเสียจากมูลฝอยและน้ําท่ีลาง ตองสงไปยังบอบําบัด 
10. ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรืออาคารเฉพาะ แยกจาก 
      อาคารอื่น  
11. ขนาดของอาคารเพียงพอที่จะรองรับ มูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 2 วัน  
12. อาคารตองมีลักษณะโปรงไมอับทึบ ปองกันสัตวนําโรค  
13. มีรางและทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดนํ้าเสีย  
14. มีขอความ “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  
15. กรณีที่เก็บกักไวเกิน 7 วัน ตองควบคุมอุณหภูมิใหไมเกนิ 10 องศา 
      เซลเซียส 

2. การเก็บ 1. มูลฝอยติดเชือ้ ตองมีท่ีพักที่มาตรฐาน และเก็บรวบรวมไวในถุงแดงเทานั้น 
2. ตองมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเพียงพอ 
3. ตองมีมาตรฐานและเกณฑปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการดําเนินงาน ตั้งแตการคัดแยก  
    การบําบัด การเก็บขน และการกําจัดทําลาย โดยเฉพาะคําจํากัดความของมูลฝอย 
    ติดเชื้อ และเกณฑการปฏิบัติซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทาง และวิธีการ 
    ดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมลงในถังหรือกลองไมเกินสามในสี ่
    สวน  
5. มูลฝอยติดเชื้อที่มิใชวัสดุมีคมใหบรรจุในถุงไมเกินสองในสามสวน แลวปดฝา 
    หรือผูกมัดปากถุงใหแนน 
6. ของใชภาชนะรองรับที่ถูกสขุลักษณะหรือเหมาะสม 
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2. การเก็บ 7. หามทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนรวมกับมูลฝอยทั่วไป  
8. มีการคัดแยกหรือเก็บรวบรวม หรือกําจัดใหถูกหลักวิชาการ ทําใหเกิดการ  
    เสี่ยงตอการแพรกระจายของเชื้อโรคตอสภาพแวดลอม  
9. หามทิ้งมูลฝอยทั่วไป รวมกับมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล เพราะจะทําให 
    เพ่ิมปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อ และสิ้นเปลืองคาใชจายในการกําจัดสูง 
10. หามบรรจมุูลฝอยติดเชื้อในถุงแดงที่ไมเรียบรอย เชน บรรจุปริมาณมาก 
      เกินไปทําใหถุงขาด ทิ้งของมีคมปะปนทาํใหถุงรั่ว และไมปดปากถุง ทําให 
      เจาหนาที่เก็บขนมูลฝอยมีโอกาสสมัผัสกับมูลฝอยติดเชื้อสูงและเสี่ยงตอการ 
      เกิดโรค 
11. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อประเภทชิ้นเนื้อ ช้ินสวนอวัยวะจากการ การผาตัด 
     ชันสูตรศพ รวมท้ังซากสัตวทดลองที่มีขนาดใหญ ตองนําไปเผา 
12. การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ตองใชรถเข็นที่ทําดวยวัสดุท่ี 
      ทําความสะอาดงาย มีผนังปดมิดชิด ไมมีแงมุมใหมูลฝอยติดเชื้อตกคางได  
13. มีอุปกรณทําความสะอาดกรณีตกหลน รวมท้ัง พิมพขอความ “ รถเข็นมูลฝอย 
      ติดเชื้อ หามใชในกิจการอื่น ” 

3. เจาหนาที ่ 1. มีบุคลากรทีม่ีความรู ความชํานาญ หรือผานการฝกอบรมในการปฏิบติังาน 
    ดานการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  
2. ผูปฏิบัติงานเก็บและเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อตองมีความรูเกี่ยวกับมลูฝอย 
    ติดเชื้อ การปองกันและระงับการ แพรเชือ้และอันตรายได และตองสวม 
    เครื่องปองกนัอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
3. มีอุปกรณปองกันอันตรายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
4. ตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    อยางตอเนื่อง 

4. การขนยาย 1. จัดใหมียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเปนภาชนะตัวถังปดทึบ ไมรั่วซึม  - 
2. มีขอความสแีดงปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขน   
    มูลฝอยติดเชื้อ”  
3. แสดงชื่อของราชการสวนทองถิ่นที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อดวยตัวหนังสือส ี
    แดงไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  
4. ตองขนโดยสม่ําเสมอตามวัน และเวลาที่กําหนด  
5. ผูประกอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ หรือ สถานพยาบาล/ทองถิ่น ที่มีการ  
    เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อออกนอกสถานที่จะตองมีผูควบคุมโดยบุคลากรวุฒิ 
    วิทยาศาสตร อยางนอย 1 คน  
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4. การขนยาย(ตอ) 6. ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอย 
   ติดเชื้อ การปองกัน ระงับการแพรเชื้อหรืออันตราย และตองสวมเครื่อง    
   ปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

5. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 1. เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ตองมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร มีขนาด  
   เพียงพอ  การเผาไหมสมบูรณ  ไมชํารุด  ตองไมมีกลิ่นและควันรบกวนจาก 
   เตาเผา 
2. อุณหภูมิในการเผาไหมมลูฝอยติดเชื้อ ตองไมตํ่ากวา 700 องศาเซลเซียส   
3. เตาเผาตองมีระบบกําจัดฝุนและควัน 
4. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองใหไดมาตรฐาน คือ  
    ตองมี 2 หองเผา ไดแก หองเผามูลฝอย ติดเชื้อที่มีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 760  
    องศาเซลเซียส หองเผาควนั ที่มีอุณหภูมไิมตํ่ากวา 1,000 องศาเซลเซียส  
5. ควันที่ระบายจากเตาเผาตองไดมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
    กําหนด 
6. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีอื่นจะตอง ใหไดมาตรฐานทางชีวภาพ คือ  
    ตองทําลายเชื้อโรคไดหมด โดยสามารถ ตรวจสอบดวยวิธีการตรวจวิเคราะห 
    สปอรของเชื้อ Bacillus sterothermophillus และ Bacillus subtilis 
7. โรงพยาบาลและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองตรวจสอบมาตรฐานการ 
    กําจัดเปนประจําและรายงานใหทองถิ่นทราบ 
8. ผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองมีความรูเกี่ยวกับมลูฝอยติดเชื้อ การ 
    ปองกันและระงับการแพรเชื้อและอันตรายได  และสวมชุดปองกันอันตราย 
   สวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
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ระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. การตรวจสภาพและอุปกรณ 
   ตาง ๆ ของรถ ใหอยูในสภาพที่ 
   พรอมใชงานไดดีและปลอดภัย 
   ในทุกวัน หรือกอนออก 
   เดินทาง  

1. ตรวจชวงลาง คันสงคันชักพวงมาลัย 
2. ตรวจยางทั้ง 4 ลอ และยางอะไหลดวย ยางไมมีดอกควรเปลี่ยน น็อตลอขัน 
    แนนหรือไม วัดลมยางทั้ง 4 ลอ ใหไดขนาดเหมาะสมกับรถ และควรมีที่วัด 
    ลมยางติดไปดวย 
3. เตรียมแมแรงประจํารถ เหล็กขันแมแรงและกุญแจขันแมแรง พรอมทั้ง 
    ตรวจสอบวาใชการไดหรือไม 
4. ตรวจระบบเบรก ผาเบรก นํ้ามันเบรก และตรวจเบรกมือวาใชการไดดี 
    หรือไม 
5. ตรวจระบบเครื่องยนต ลองสตารทเครื่องวาเดินเรียบหรอืไม ถาเครื่องเดิน 
    ไมเรียบอาจตองเปลี่ยนหัวเทียนหรือทองขาว 
6. ตรวจดวงไฟหนาทั้งสองดวง รวมถึงไฟทุกดวงของรถ ตองสวางเพียงพอและ 
    ใชการไดดีทุกดวง ปรับไฟสูง - ไฟต่ํา ใหไดขนาดตามที่กําหนดไว ถาหลอด 
    ขาวหรือฟวสขาดใหเปลี่ยน 
7. ตรวจระดับนํ้ากลั่นในแบตเตอรี่ นํ้าในหมอนํ้า (รังผึ้ง) ถาหมอนํ้าแหงหรือ 
    ทางเดินของน้ําหมุนเวียนอุดตัน เครื่องยนตจะรอน สังเกตไดจากหนาปดวัด 
    ความรอน อาจทําใหเสื้อสบูแตกหรือชารบละลาย 
8. ตรวจน้ําลางกระจก ทอฉีดนํ้ากระจกตองไมอุดตัน ที่ปดนํ้าฝนยังใชการไดดี 
9. ตรวจน้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันเครื่องจะตองเปลี่ยนทุก 5,000 - 10,000  
    กม. 
10. ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงวามีเพียงพอหรือไม และไสหมอกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
     ตองสะอาด ซึ่งจะตองเปลี่ยนทุก 10,000- 20,000กม.นํ้ามันเชื้อเพลิงตองเติม 
     ใหคาออกเทนตรงกับสภาพรถซึ่งสามารถ  สอบถามไดตามสถานีบริการ 
     นํ้ามันตางๆ 
11. ตรวจระบบแตร วาใชการไดดีหรือไม 
12. ตรวจระบบแอร ถานํ้ายาแอรไมพอ แอรจะไมเย็น และตรวจดูสายพาน 
     แอรวายังใชการไดดีหรือไม 
13. ตรวจการรั่วไหลของน้ํา นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหลอลื่นตาง ๆ 
14. นํารถไปอัดฉีดจาระบีที่ลอ เติมนํ้ามันเกียร นํ้ามันเฟองทาย 

2. การเตรียมอุปกรณและอะไหล 
    ที่จําเปนระหวางทาง 

- ฟวสตาง ๆ ของรถ หลอดไฟหนา-หลัง แกลลอนหรือถังนํ้าสําหรับเติมนํ้าใน 
   หมอนํ้า แกลลอนน้ํามันเครื่อง นํ้ามันเชื้อเพลิง ไฟฉาย เครื่องดับเพลิง 
   สําหรับรถ นํ้ายาปะอุดยางพรอมเติมลมไดดวย เชือกไนลอนขนาดนิ้วกอย 
 



 

 กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือ มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 109 -

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
2. การเตรียมอุปกรณและอะไหล 
    ที่จําเปนระหวางทาง (ตอ) 

ยาวประมาณ 10 เมตร สําหรบัลากรถเมื่อรถเสีย ชุดปฐมพยาบาล และไมรอง
ลอทั้ง 4 ลอ 

3. เครื่องยนต กอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑที่กาํหนด ซึ่งตองเปนไป
ตามขอกําหนด ดังน้ี  
1. เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลควันดําไมเกินรอยละ 50 เมือ่วัดดวยเครื่องวัด 
   ระบบ Bosch หรือเทียบเทา ในขณะจอดรถ  
2. เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซิน มีกาซคารบอนมอน็อกไซดไมเกินรอยละ 6  
   ของเครื่องวัดระบบนันดีสเปอรซีฟ อินฟราเรดดีเทคชั่น  หรือเทียบเทา 

 3. ระดับเสียงรถยนตและจักรยานยนตมีคาระดับเสียงไมเกิน 85 เดซิเบล เอ 
4. มาตรฐานขั้นตํ่าเครื่องมือ  
    แพทยประจํารถพยาบาล 
    ฉุกเฉิน(ambulance) 

1. ในหองพยาบาลมีเกาอี้ 1 ตัวติดไว 
2.เปลประจํารถพยาบาล  1 ชุด 
3. ทอออกซิเจนพรอมอุปกรณ  1 ทอ 
4. เครื่องดูดเสมหะ   1  เครื่อง 
5. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา 1 เครื่อง 
6. ตูสําหรับเกบ็เวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย 1 ตู    
7. วัสดุและอุปกรณทางการแพทย ดังน้ี 
   - สาย Suction No.14,16,18  อยางละ 3 เสน 
   - สาย O2 canula, Mask with bag อยางละ 1 สาย 

   - สาย O2 พนยา   จํานวน  1 สาย 
   - Set IV microdrip, macrodrip อยางละ  3 set 
   - Medicut No.16, 18, 20, 22, 24  อยางละ 3 อัน 
   - IV Fluid ไดแก 0.9% NaCl, 5% D/W, 5%D/N/2, ARI, 5% D/NSS    
      ขนาด 1,000 มล. อยางละ 1 ขวด  
   -. IV Fluid ไดแก 5%D/W, 5%D/N/3, 5% D/N/5  ขนาด 500 มล.  
      อยางละ 1 ขวด 
   - กรรไกร    จํานวน  1 อัน  , Tourniquet (ยางรัด)   จํานวน  1  เสน 
   - Roll gauze    จํานวน  3 มวน 
   - ถุงมือ Disposable   จํานวน  1  กลอง 
   - T – way    จํานวน  2 อัน 
   - Extension tube   จํานวน  2 อัน 
   - ตะไบตัด Amp ยา  จํานวน  1  อัน    
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
4. มาตรฐานขั้นตํ่าเครื่องมือ  
    แพทยประจํารถพยาบาล 
    ฉุกเฉิน(ambulance) (ตอ) 

   - เข็มเบอร 20,24,25   อยางละ  3 อัน 
   - Syring Disposable ขนาด 20,50 มล.อยางละ 1 อัน , ขนาด 3,5,10มล. 
      อยางละ 3 อัน 
   - พลาสเตอร    จํานวน  3 อัน 
   - Oral Airway   จํานวน  3 อัน  
   - กระปุกสําลีแอลกอฮอล  จํานวน  1 อัน 

5. ผูควบคุมการใชรถ Ambulance 1. รับผิดชอบเตรียมผูปวยกอนสงตอ เกี่ยวกับประวัติ  หลักฐานการสงตอ  ฟลม 
   เอกซเรย  เปนตน 
2. ตรวจเช็คของเครื่องใชใหพรอมและถูกตอง  โดยสัมพันธกับการวินิจฉัยโรค   
   ผูปวยที่สงตอ กอนออกเดินทางอยางนอย 30 นาที โดยเซ็นตรับของตาง ๆ ที่ 
   หองพยาบาลผูตรวจการ จากหัวหนาเวรหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
3. ตรวจสอบของเครื่องใชประจํารถพยาบาลใหพรอมครบถวนและสามารถใช 
   งานไดทันที เชน ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ 
4. ดูแลใหการพยาบาลผูปวยอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งบันทึก 
   รายงานการพยาบาล สัญญาณชีพ อาการที่เปลี่ยนแปลง ขณะนําสงผูปวย  
   โดยละเอียด 
5. รับผิดชอบการเคลื่อนยายผูปวยอยางถูกตองไปยังสถานพยาบาลที่สงตอ  
   และรายงานอาการผูปวยแกแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่รับผูปวย  
   ไวรักษา 
6. หลังกลับจากการสงตอผูปวยตรวจสอบของเครื่องใชที่ใชในระหวางนําสง 
   ผูปวยและบันทึกลงในแบบฟอรมการนําสงผูปวย และเช็คของคืนกับหัวหนา 
   เวรตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
7. ทําความสะอาดของเครื่องใช และเก็บเขาที่เดิมใหเรียบรอย พรอมที่จะใชได 
   ตอไป  โดยตองแลกของหมดอายุไดในสตอกที่จัดไว  ถาไมมีในสตอกให 
   บันทึกลงในรายงาน 
8. บันทึกรายงาน ปญหาที่พบ ของเครื่องใชที่ตองเบิกทดแทนในสมุดบันทึก 
   รายงาน ฯลฯ พรอมทั้งใบบันทึกรายงานการพยาบาล เสนอประธาน 
   คณะกรรมการดูแลรถพยาบาลเพื่อเสนอฝายการพยาบาลตอไป 

6. ขอปฏิบัติทั่วไป 1.หามนํารถทีม่ีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงมาใชในการรับสงผูปวย 
   เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจทําใหผูใชและคนรอบขางเสียสุขภาพ เชน รถ  
   ตัวถังผุ ยางลอรถไมมีดอกยาง มีควันดํา ฯลฯ 
2.รถที่นํามาใชตองมี โคมไฟหนา-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-ไฟเบรก-ไฟ 
   ฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใชการได-ที่ปดนํ้าฝน ครบถูกตองตามกฎหมาย  
   ไซเรน และตองติดแผนปายทะเบียนหนา-หลัง 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
6. ขอปฏิบัติทั่วไป (ตอ) 3. ขับรถขณะฝนตกถนนลื่น ควรชะลอความเร็วรถใหชาลงกวาปกติและทิ้ง 

    ระยะหางจากคันหนาใหมากขึ้น 
4. หากตองหยุดรถกระทันหัน ควรใชเกียรชวยไมควรเหยียบเบรกโดย 
    กระทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอยางฉับพลันเพราะอาจทําใหรถปดหรือ   
    หมุนได 
5. การขับรถขึน้-ลงเขาสูง เวลาขับรถขึ้นเขาควรใชเกียรตํ่าที่มีกําลังพอเพราะ 
    ถาเครื่องยนตไมมีกําลังพอจะทําใหรถดับได 

5. ทอออกซิเจนภายในรถ 1. ตองเปนทอสีเขียว คอขาว มีกากะบาดสีแดง 
2. ควรคัดเฉพาะทอที่มีสภาพใหม มีการตรวจสอบแรงดันทอไมเกิน 3 ป 
3. ควรตั้งทอในแนวดิ่ง ไมควรนอนทอ  หากจําเปนตองต้ังทอในแนวนอน  
    ตองล็อกทอไมใหขยับรองดวยวัสดุที่ยืดหยุนได  ไมใหมีการกระทบกระแทก 
    กับของแข็งภายในรถ 
4. ตําแหนงการเปด-ปดวาวลทอ ดวยมือตองทําไดสะดวก 
5. ปริมาณกาซในทอเพียงพอตอการสงตอผูปวย ตัวอยางการคํานวณ 
    - ทอขนาด G ที่มีแรงดันกาซภายในทอ 2,000 PSI จะมีปรมิาณกาซที่ 
       ปลอยผานชุดควบคุมแรงดัน(50 PSI)  ประมาณ 5,500 ลิตร 
      - จากตัวอยาง หากเปด Flow meter ที่ 5 ลิตร/นาที กาซจะหมดทอภายใน  
       1,100 นาที หรือ 18 ชั่วโมง 
    - แตหากมีอุปกรณอื่นใชรวม หรือมีการรั่วไหล เวลาใชงานจะลดลง และที่ 
       สําคัญไมสามารถใชกาซไดจนถึง 0 PSI ได  เน่ืองจากคุณสมบัติของชุด 
       ควบคุมแรงดัน 
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ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. มาตรฐานทั่วไป 1.  ขนาด BTU ของเครื่องปรบัอากาศ ตอหอง ที่มีความสงู ไมเกิน 3 ม. 
    -  หองปฏบิัติงาน  700 – 800    BTU / ตารางเมตร 

    -  หองประชุม        800 – 900    BTU / ตารางเมตร 

    -  หอง Lab             900 - 1000  BTU / ตารางเมตร 

 -  หอง ICU         1000 – 1200  BTU / ตารางเมตร 
 -  หอง OR          1200 – 1500  BTU / ตารางเมตร 
 -  บุคคล  400 BTU ตอคน 
 -  แหลงความรอน  34 BTU ตอตารางเมตร 

2.  ขนาดของอุณหภูมิการปรบัอากาศที่เหมาะสม 
     -  หองทํางานทั่วไป  25 – 27  °C 

     -  หองปฏิบัติการทางการแพทย  24 – 26  °C  

     -  หอง Lab   23 – 25  °C   

     -  หอง ICU   23 – 24  °C  

     -  หอง OR    21 – 23  °C  
2. ชุดสงลมเย็น  
   (FAN COIL UNIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ชุดสงลมเยน็ (FAN COIL  UNIT) 
     - ติดต้ังในตําแหนงที่กระจายลมเย็นไดทั่วถึง  และการไหลกลับของอากาศ  
        (RETURN AIR)  ไดสะดวก 
     - ไมติดต้ังใกลบริเวณประตู ทางเขา – ออก แหลงความรอน แหลงนํ้าและ 
        ความชื้น 
     - มีโครงสรางรองรบัการติดต้ังที่แข็งแรง  โดยมีระยะหางจากดานหลังชุด 
        สงลมเยน็ (FAN COIL UNIT) กับผนังอาคารไมนอยกวา 20 เซนติเมตร  
        ใหสะดวกตอการซอมบํารุง 
     - ถาดรองรับนํ้าทิ้งและทอนํ้าทิ้งตองมีมมุลาดเอียง ใหนํ้าทิ้งไหลถายเทได 
        สะดวก  การติดต้ังทอนํ้าทิ้งในแนวนอนใหมีความลาดเอียงของทอลงสู 
        จุดปลอยน้ําทิ้ง 1: 100 
     - มีแผนกรองฝุน (AIR FILTER)  
     - ติดต้ังสวิตชเบรกเกอร ควบคุมการตัด – ตอกระแสไฟฟาในขนาดที่ 
        เหมาะสม  ขนาดของสายไฟฟาที่ใชเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 
     - มีสวิตช ปรับความเร็วลมและสวิตชควบคุมอุณหภูม ิ  

      รวมทั้งอุปกรณมาตรฐานอื่น ๆ ที่มากับเครื่องปรับอากาศ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. ชุดสงลมเย็น  
   (FAN COIL UNIT) (ตอ) 

- สภาพโครงสราง FAN  COIL  ไมผุกรอนพนทาสีเรียบรอยสวยงามหัวจาย 
        ลมอยูในสภาพเรียบรอย  สามารถปรับจายลมไดตามทิศทาง 

3. คอยลระบายความรอน    
   (CONDENSING  UNIT) 

 1. คอยลระบายความรอน (CONDENSING  UNIT) 
    - ตําแหนงการติดต้ังคอยลระบายความรอน ตองเปนพ้ืนที่ระบายความรอน 
       ไดสะดวกไมมีสิง่กีดขวางหางจากแหลงความรอนความชื้นและไมมีฝุน 
       ละออง 
    - กรณีติดต้ังบนผนังอาคาร  หลังคา ระเบียง  โครงสรางพื้นที่ติดต้ังจะตอง 
       มั่นคงแข็งแรง  สะดวกและปลอดภัยตอการซอมบํารงุรักษา   
    - กรณีติดต้ังบนพื้นราบจะตองทําฐานยกตัวชุดคอยลระบายความรอน    
       ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 20 เซนติเมตร และมีพ้ืนคอนกรีตอยูดานลาง 
     - ในกรณีมีการใชเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง  และติดต้ังคอยลระบาย  
        ความรอน  อยูรวมกันหลายชุด จะตองพิจารณาทิศทางลมธรรมชาติ   
        และลมรอนที่ระบายออกจากคอยลระบายความรอนแตละเครื่องให 
        ระบายความรอนออกไปในทิศทางแนวเดียวกัน 
     - ติดต้ังคอยลเย็น(FAN  COIL UNIT) และคอยลระบายความรอน   ไมควร 
        อยูหางกันเกินกวา 50 ฟุต (ประมาณ 15 เมตร) 
     - การเดินทอสารทาํความเย็น  ใชทอมาตรฐานชนิดเชื่อมทุกจุด 
     - ขนาดทอทองแดงที่ใชใหมีขนาดเทากบัมาตรฐานทอที่ออกจาก  
        COMPRESSOR  หลีกเลี่ยงการใชขอตอ  ของอ 
     - ทอสารทําความเย็นทีต่อจาก COMPRESSOR ทอ DISCHARGE และทอ    
        SUCTION วางทอใหสามารถยึดหยุน (FLEXIBLE) ไดหรือถาเปนเครื่อง   
        ขนาดใหญใหใชทอยึดหยุน (FLEXIBLE) ตอรับ 
     - กรณี คอยลระบายความรอน (CONDENSING  UNIT)  อยูระดับเดียวกับ   
        คอยลเย็น   จัดวางทอสารทําความเยน็ที่ออกจาก คอยลเย็น  ใหมคีวาม   
        ลาดเอียงไปยังชุด คอยลระบายความรอน   ในอัตรา 1:100     
       - กรณี คอยลระบายความรอน   ติดต้ังสูงกวาชุดคอยลเย็น  เกินกวา 3 เมตร  
        จะตองทําการติดต้ัง OIL TRAP  ที่ทอ SUCTION  ดานออกจากคอยลเย็น 
       - ทอ SUCTION  และทอ DISCHARGE วางควบคูกันแลวพันหุมฉนวนเพื่อ 
        กันการกลั่นตัวของหยดน้ํา 
      - กรณี คอยลระบายความรอน   ติดต้ังสูงกวาชุดคอยลเย็น  เกินกวา           
        25 ฟุตจะตองทําการติดต้ัง S - TRAP และ OIL TRAP  ตามตําแหนง 
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3. คอยลระบายความรอน    
   (CONDENSING  UNIT) (ตอ) 

      - กรณีชุดคอยลเย็น(FAN  COIL UNIT) ติดต้ังสูงกวา คอยลระบายความ  
       รอน  ตองทําการติดต้ัง INVERSE TRAP  เพ่ือปองกันการไหลของสารทาํ    
       ความเย็นที่เปนของเหลวกลับเขาสู  COMPRESSOR 

3. คอยลระบายความรอน    
   (CONDENSING  UNIT) 

 2. COMPRESSOR  มีฐานสปริงหรือยางรองรับการสั่นสะเทือน และมีอุปกรณ  
     หลักดังน้ี 
   - อุปกรณ สวิตช MAGNATIC  RELAY  ในขนาดที่เหมาะสมควบคุมการตัด   
   – ตอกระแสไฟฟาและการทํางานของ คอยลระบายความรอน และขนาดของ 
      สายไฟฟาที่เปนมาตรฐาน เหมาะสม  ปลอดภัย 
   - มีอุปกรณควบคุมการทํางานของวงจรตามขนาด และมาตรฐานของเครื่อง 
      แตละชนิด เชน  TIME  DELAY , HI – LOW PRESSURE  CONTROL ,   
        CONDENSING  HEAT  SENSOR , OVER LOAD RELAY ฯลฯ 
    -  มีอุปกรณบอกสถานะภาพของสารทําความเย็น SIGHT  GLASS และตัว 
       กรองความชื้นในสารทําความเย็น FILTER  DRIER 
   - หองปรับอากาศ ควรมีพัดลมระบายอากาศ 

4. การใชเครื่องปรับอากาศอยาง   

   ถูกตอง  
 

1. ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสมไมเย็นจัดจนเกินไป โดยปกติขณะนอนหลับควร     
   ต้ังที่  78° F (26 °C) แตถาทํางานตั้งไวประมาณ 75 °F (24°C)  
2. ควรติดต้ังเทอรโมสตัทใหใกลกับคอยลของอีวาพอเรเตอรในตําแหนงลมกลับ 
   เขาเครื่อง เพ่ือทําใหการตัดตอเปนไปอยางถูกตอง  
3. เริ่มตนเปดเครื่องควรปรับระดับความเร็วพัดลมที่ความเร็วสูง (Hi) กอน 
   เพราะจะทําใหเย็น เร็วพอเย็นไดที่แลวควรปรับลดไปเปนลมตํ่า (Low)  
4. ควรปดประตู หนาตาง ใหมิดชิดอยาเปดหนาตางทิ้งไว เพราะความรอนจะ 
   เขามา  
5. เปดใชเครื่องปรับอากาศเฉพาะสวนและในเวลาที่จําเปน ชวงที่อากาศไมคอย 
   รอนใหปดเครื่องปรับอากาศ แลวเปดหนาตางเพ่ือใหลมพัดถายเท  
6. หมั่นลางทําความสะอาดคอยล รวมทั้งแผงกรองอากาศใหสะอาดอยูเสมอ  
7. อยาใหมีสิง่กีดขวางทางลมทั้งที่แฟนคอยลยูนิต(ชุดที่อยูในหอง) 

5. ระบบปรับอากาศสําหรับหอง    
    ผาตัด 

1. อุณหภูมิสามารถปรับไดในชวง 17-27 °C 
2. ควบคุมชื้นสัมพัทธใหอยูในชวง 45-55%  RH 
3. ความดันภายในหองเปนบวกเมื่อเทียบกบัหองรอบๆ โดยการจายลมเขา
มากกวาลมออก 15% 
4. ควรติดต้ังเครื่องวัดความดันแตกตางภายในหองเพ่ือตรวจสอบไดตลอดเวลา 
5. แผงกรองอากาศควรมีประสิทธภิาพ 
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5. ระบบปรับอากาศสําหรับหอง    
    ผาตัด (ตอ) 

 

6. ควรติดต้ังเครื่องอานอุณหภูม ิและความชื้นสัมพัทธ ใหสามารถอานได  
    สะดวก 
7. การติดต้ังควรเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 99, Health Care Facilities 
8. ควรจายลมทั้งหมดจากเพดาน ดูดลมกลับที่ใกลระดับพ้ืน โดยมีหนาการรับ 
    ลมกลับอยางนอย 2 จุด ติดต้ังใหขอบลางอยูสูงกวาพ้ืนอยางนอย 75 มม.  
    อัตราการจายลม (Total Air Change) ไมควรนอยกวา 25 ACH หัวจายลมควร 
    เปนแบบจายลมทิศทางเดียว (Unidirectional) เชน หนากากแบบ Perforated  
    เปนตน ควรหลีกเลี่ยงหัวจายลมที่มีการเหนี่ยวนําลมสูง เชน หัวจายลมติด 
    เพดานแบบสี่ทางที่ใชในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หนากากจายลม 
    แบบติดผนัง 
9. ไมควรติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเวนมีแผงกรองอากาศ 
    ประสิทธภิาพไมนอยกวา 90%  ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 Dust Spot   
   ติดต้ังอยูที่ปลายทาง (หลังจากลมผานวัสดุดูดซับเสียง) 
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ระบบรังสีการแพทย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 1. ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที ่

    ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer) และผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    ทาง (Qualified Expert) ที่เหมาะสมกับคณุสมบัติและการใชงานของตน 
    กําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี หรือ เครื่องกําเนิดรังสีที่ไดรับอนุญาตนั้น 
2.จะตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งเปนผูรับผดิชอบดําเนินการ      
   ทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ทีม่ีคุณสมบัติและจํานวนตามที่ระเบียบหรือ  
   กฎหมายกําหนด 
3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีซึ่งแตงต้ังโดยผูรับใบอนุญาต ตองเปนผูที่มี 
    ความรูความสามารถ และตองเปนผูที่ผานการรับรองโดย สํานักงาน 
    ปรมาณูเพ่ือสันติ ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการที่ 
    คณะกรรมการแตงต้ัง เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนํา และดําเนินการทาง 
    เทคนิคเกี่ยวกับรังสี ใหแกการดําเนินการเกี่ยวกับตนกําเนิดรังสี ใหเปนไป 
    ตามกฎหมาย ระเบียบการ และวิธีการที่ปลอดภัย 
4. โดยตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรงัสีอยางนอย  1  คน  ซึ่งมี      
    คุณสมบัติและหนาที่ตามเอกสาร “คุณสมบัติและหนาที่ของเจาหนาที่ความ 
    ปลอดภัยทางรังสี” พ.ป.ส. 11, ปร.-2-01  
5. หากตนกําเนิดรังสีที่มีไวในครอบครองและใชมีจํานวนมาก หรือมีลักษณะ   
    ซับซอน หรือมีโอกาสที่จะมีการเปรอะเปอนทางรังสี  ตองจัดใหมีหนวยงาน 
    ดานความปลอดภัยทางรงัสี และมีบุคลากรเพื่อดําเนินการดานความ 
    ปลอดภัยทางรังสีที่พอเพียงเพ่ือจัดการดานความปลอดภัยทางรังสีให 
    ครบถวน 
6. ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี สถานที่จัดเก็บและ 
    สถานปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี และเครื่องใชอันจําเปน 
    เพ่ือระงับหรือ   ปองกันอันตรายจากรังสีซึ่งอาจมีแกบคุคลหรือทรัพยสินหรือ 
    เพ่ือคุมครองอนามัยของบคุคล โดยคุณสมบัติและจํานวนของผูรับผิดชอบ 
    ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 
7. เปนผูรับผิดชอบ ตองมีความตระหนักในเรื่อง   เกี่ยวกับการปองกันอันตราย 
    จากรังสีตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกคน โดยจัดใหมีโปรแกรมการปองกัน
    อันตรายจากรังสี    รวมทั้งอุปกรณ เครือ่งวัดรังสีที่เหมาะสมและพอเพียง 

2. คุณสมบัติของเจาหนาที ่    สําหรับผูที่สามารถไดรับแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี  
    ตองมีอายุเกิน 18 ปเต็ม มีความเหมาะสมในการเปนผูปฏิบัติงานทางรังสี  
    ซึ่งหมายถึงตองผานการตรวจรางกายวามีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ    
    เฉพาะทางดานรังสี โดยแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปวาไมเปนโรครายแรง 
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2. คุณสมบัติของเจาหนาที่ (ตอ) ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  และมีคุณสมบัติ  ประสบการณ  และ

ความสามารถดังตอไปน้ี  
(ก) ผานการฝกอบรมและไดรับการรับรอง ตามประกาศของสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ ซึ่งทําใหมั่นใจวาบุคคลนั้นมีความรูเพียงพอในเรื่องคุณสมบัติของ
รังสี         ซึ่งนํามาใชในกิจการของผูรับใบอนุญาต 

(ข) มีความรูที่ถูกตองในเรื่องความเสี่ยงอันตรายจากรังสี และวิธีการควบคุม
หรือจํากัดความเสี่ยงอันตรายนั้นใหมีอันตรายนอยที่สุด 

(ค) มีความเขาใจและความรูอยางละเอียดในงานซึ่งไดรับมอบหมาย ที่
เกี่ยวของกับตนกําเนิดรังสีเทาเทียมกับผูที่ทําหนาที่น้ีในที่อื่นที่มีลักษณะ
การใชตนกําเนิดรังสีในงานเหมือนกัน 

(ง) มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณเูพ่ือสนัติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๐๘ กฎกระทรวง ระเบียบ และขอกําหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานที่บุคคลนั้นไดรับมอบหมายใหแนะนําในเรื่องของตน
กําเนิดรังสีของผูรับใบอนุญาต 

(จ) มีความสามารถในการใหคําแนะนํา เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ขอกําหนด และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติตามหลักการที่ดีในการปองกันอันตรายจากรังส ี

(ฉ) มีความสามารถถายทอด แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานทางรังสี 
หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับรังสี และกับตัวแทนของพวกเขา  

(ช) มีความสามารถติดตามความกาวหนาใหมๆ ในการพัฒนาการใชรังสีใน 
      งานที่บุคคลนั้น ใหคําแนะนํา และสามารถติดตามความกาวหนาใหมๆ  
      ในการพัฒนาดานการปองกันอันตรายจากรังสี    

3. ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 1. จัดทําโปรแกรมการปองกันอันตรายจากรังสีเพ่ือการปฏิบัติงานทางรังสี การ 
    เก็บรักษาการใชงาน และการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และ 
    เครื่องกําเนิดรังสีอยางปลอดภัย 
2. จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานทางรังสี 
3. จัดแบงบริเวณรังสีออกเปน “พ้ืนที่ควบคุม” และ “พ้ืนที่ตรวจตรา”  
4. ระบุประเภทของหองปฏิบัติการ และบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ 
5. จัดใหมีการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสีทุก 
    คนที่ปฏิบัติงานใน “พ้ืนที่ควบคุม” 
6. ดูแลในการจัดหาเครื่องวัดรังสีบุคคล ตรวจสอบบันทึกการไดรับรังสีเพ่ือเฝา 
    สังเกตการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามขั้นตอน ทําใหมั่นใจวาการไดรับปริมาณ 
    รังสีถูกจํากัดใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
7. ทดสอบเครื่องมือที่ใชตรวจวัดรังสีเปนประจํา เพ่ือใหมั่นใจไดวาเครื่องมือ     
    สามารถตรวจวัดไดอยางถูกตอง 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย   
   (ตอ) 

8. ใหคําแนะนําแกผูรับใบอนุญาตในการรับผูปฏิบัติงานทางรังสี ตัวอยางเชน 
    การรับเจาหนาที่ถายภาพทางรังสี หรือผูชวยเจาหนาที่ถายภาพทางรังสี ที่มี 
    ใบรับรองในงานนั้นๆ และอบรมเจาหนาที่เหลาน้ันเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
    หนาที่ของพวกเขาอยางปลอดภัย 
9. จัดทําวิธีปฏิบัติในการเผชิญกับเหตุการณไมปกติ หรือการไดรับปริมาณรังสี  
    สูงผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได 
10. จัดใหมีแนวปฏิบัติ และการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับบุคลากรทุกคนที่ 
      อาจจะไดรับรังส ี

4. สถานที่ 1. สถานที่ปฏิบัติ การทางรังสี จะตองมีการวางแผนการปองกันอันตรายจาก 
    รังสีเปนอยางดี 
2. วางระเบียบปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับสารรงัสี เพ่ือใหแนใจได วาระดับ 
    ของปริมาณรังสี (Radiation dose) และความเขมขนของสารรงัสีทีป่นเปอน 
    อยูในอากาศและในน้ําอยูในระดับตํ่าที่สุดเทาที่จะ เปน ไปได 
3. ไมวา ในกรณีใดๆ จะไมเกินคาสูงสุดที่ยอมรับได (Maximum permissible  
    values) ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมาธิการ นานาชาติ วาดวยการปองกัน 
    อันตรายจากรังส ี(International Commission on Radiological Protection,  
    ICRP) 
4. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารรงัสี และประชาชนทั่วไป โดยถือวาถารางกาย 
    ของคนทั้งสองกลุมน้ีไดรับรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังส ีเขาไปไมเกินคาที่ ICRP  
    กําหนดไวสําหรับธาตุทาง รังสีแตละตัว 
5. การไดรับรังสีทั้งหลายควรจะรักษาใหอยูในขีดจํากัดตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไป 
    ได ในขณะที่ระดับรังสีสงูสุดอันเปนที่ยอมรับกันได 
6. ในทางปฏิบัติแลว ผูปฏิบัติงานทางรังสีจะตองพยายามใหตัวเองและผูอื่น 
    ไดรับรังสีนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

5. หนาที่ของเจาหนาที่ความ 
    ปลอดภัยทางรังสีตอง 
 

1. ทราบเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งมอบใหกับผูรับใบอนุญาต ตามขอกําหนด 
    ตางๆ ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไข 
    เพ่ิมเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎกระทรวงที่ออกตามใน 
    พระราชบัญญัติน้ันใหบุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุมของเขาทราบ 
2. ควบคุมการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการใชรังสีทกุกิจกรรม หรอืที่ตอง 
    กระทําภายใตการดูแลของเขา ทําใหผูรบัใบอนุญาตทุกรายและเหลา 
    พนักงาน ทราบถงึอันตรายจากเครื่องมือที่พวกเขาใชและใหใชความ 
    ระมัดระวังเปนอยางมากในการปฏิบัติงาน 
3. จัดหาเครื่องวัดปริมาณรังสีบุคคลใหกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมทุกคน  
     เพ่ือใชบันทึกปริมาณรังสทีี่บุคคลเหลาน้ันไดรับ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
5. หนาที่ของเจาหนาที่ความ 
    ปลอดภัยทางรังสีตอง(ตอ) 

4. จัดใหมีปายเตือนรังสีที่เหมาะสม และใชติดตามที่ที่กําหนด และปลดออก 
    เมื่อไมมีความจําเปนตองใช 
5. จัดใหมีที่เกบ็วัสดุกัมมันตรังสีทีเ่หมาะสม และใชเก็บวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ 
    นิวเคลียรหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่กําหนด 
6. จัดใหมีเครือ่งมือตรวจวัดรังสีทีเ่หมาะสม อยูในสภาพการทํางานที่ดี และ 
    ผานการปรับเทียบมาตรฐานสําหรับชนดิและพลังงานรังสีที่ใชอยู บางกรณ ี
    อาจจะจําเปนตองมีเครื่องมือวัดรังสีชนิดที่ใชวัดอัตราปริมาณรังสีและชนิดที่ 
    ใชวัดการเปรอะเปอนสารกัมมันตรังส ี
7. ตรวจสอบบรรดาสถานการณผิดปกติ หรือการไดรับปรมิาณรังสีผิดปกติ วา 
    เปนเหตุผิดปกติจริง หรือมีแนวโนมวาจะทําใหเกิดการไดรับปริมาณรงัส ี
    โดยไมจําเปน หรือเกิดการเปรอะเปอนไปสูคน สภาวะผิดปกติเหลาน้ี 
    จะตองรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติภายใน  
    24 ชั่วโมง และจัดทําบันทึกรายละเอียดสงใหพนักงานเจาหนาที่ภายใน  
    30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ 
8. ดําเนินการขนสงวัสดุกัมมนัตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุอื่นๆ ที่กําหนด  
    ตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการฯ ไดกําหนดไว และตามระเบียบอื่นๆ ที่ 
    เกี่ยวของกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุอื่นๆ ที่ 
    กําหนดในประเทศไทย 

6. การเก็บรักษา 1. การเฝาตรวจทางการแพทยซึ่งจัดทําเกี่ยวเน่ืองกับประวัติบันทึกปริมาณรังส ี
    บุคคลของผูปฏิบัติงาน 
2. บันทึกปริมาณรังสบีุคคลของผูปฏิบัติงาน 
3. รายการ และสถานที่เก็บเครื่องฉายรังสี สารกมัมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และ 
    วัสดุอื่นๆที่กําหนด 
4. บันทึกการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ 
5. การปรับเทยีบมาตรฐาน และการทดสอบบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดรังสี  
    และบันทึกอื่นๆ  
6. รายงาน ซึ่งเชื่อไดวาจําเปนสําหรับการตรวจสอบจากพนักงาน ซึ่งเปน 
    เจาหนาที่ของสํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ 
7. บันทึกการรับทราบและปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจมี 
    ออกมาเปนครั้งคราว 
8. กําหนดระยะเวลาในการไดรับรังสี ระยะทาง และเครื่องกําบังรงัสี ที่จะใชใน 
    บริเวณที่อาจจะมีการไดรับปริมาณรังสีจากภายนอกรางกาย ในการนี้จะ 
    รวมทั้งการใชเสื้อตะกั่ว ถุงมือ แวนตากระจกตะกั่ว คอนกรีต และอื่นๆตาม 
    ความเหมาะสม 
9. ทบทวนโปรแกรมการปฏิบติังานทุกๆโปรแกรม และโปรแกรมทีเ่สนอใหม     
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
6. การเก็บรักษา    คนหาความเปนไปไดที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้น และเพื่อใหมั่นใจวาวิธีการ 

   ปองกันที่จําเปนไดรับการแนะนําและไดนํามาใช 
10. พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานสําหรบัสารกัมมันตรังสีที่ไมไดปดผนึกสนิท  
   จนกระทั่งมีโอกาสที่จะเปรอะเปอนนอยที่สุด ในการนี้จะประกอบดวยการใช 
   หองปฏิบัติการและอุปกรณที่เหมาะสม และเสื้อคลุม 
11. สํารวจรังสี และนําเสนอผลการสํารวจตอผูรับใบอนุญาต ผูรับผิดชอบคน 
      อื่นๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยของหนวยงาน  
12. จัดทําวิธีการในการขจัดบรรดากากกัมมันตรังสี และปฏิบัติตามน้ัน วิธีการ 
      น้ีจะตองนําเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหการรบัรอง 

7. ขอกําหนดทั่วไป 1. การปฏิบัติงานทางดานรังสีตองใชเวลานอยที่สุดเพ่ือปองกันมิใหรางกาย 
    ไดรับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับบุคคล 
2. ระยะทาง  ความเขมของรงัสีจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามระยะทางจากสาร    
    ตนกําเนิดรังส ีสําหรับตนกําเนิดรังสีทีเ่ปนจุดเล็กๆ ความเขม จะลดลงเปน 
    สัดสวนกลับ กับระยะทางยกกําลังสอง 
3. เครื่องกําบัง ความเขมของรังสเีมื่อผานเครื่องกําบังจะลดลง จะมาก หรือ     
   นอย ขึ้นอยูกับพลังงานของรังสี สมบัติ ความหนาแนน และ ความ หนาของ 
   วัตถุที่ใช 
 

 
 

         รังสีที่กอใหเกิดไอออนดังกลาวจะเกิดขึ้นและอยูลอมรอบมนุษยตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีมากบางหรือนอย
บางน้ัน ขึ้นอยูกับสถานที่ และลักษณะ การปฏิบัติงานตางๆกันไดมีการสรุปคาความแรงรังสีโดยเฉลี่ยจากตน
กําเนิดรังสีตางๆดังน้ี 

 
เกณฑระดับความแรงรังสีที่ปลอดภัย 

 
ระดับความแรงรังส ี ระดับรังสีสําหรับผูปฏิบัติงาน ระดับรังสีสําหรับบุคคลทั่วไป 
ความแรงรังสีรวม 20 มิลลิซีเวิรทตอป 1 มิลลิซีเวิรทตอป 

เลนสตา 150 มิลลิซีเวิรทตอป 15 มิลลิซีเวิรทตอป 
ผิวหนัง 500 มิลลิซีเวิรทตอป 50 มิลลิซีเวิรทตอป 
มือเทา 500 มิลลิซีเวิรทตอป 50 มิลลิซีเวิรทตอป 
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 ระดับรังสโีดยเฉลี่ยที่มนุษยไดรับในรอบป 

ตนกําเนิดรังสี 
ระดับ
รังสี

(mSv/yr) 
เปอรเซนต 

  รังสีจากธรรมชาติ    
กาซเรดอน 02.0 55 
รังสีคอสมิก 0.27 8 
รังสีจากผิวโลก 0.28 8 
รังสีจากภายในรางกาย 0.39 11 

รวม 3.00 82 
  รังสีจากกิจกรรมมนุษย    

การเอกซเรยทาง
การแพทย 0.39 11 

การใชงานเวชศาสตร
นิวเคลียร 0.14 4 

ผลิตภัณฑใชในชีวิต
ปกติ 0.10 3 

สถานปฏิบัติงานทาง
รังส ี 0.01 0.30 

กระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงฯ 0.01 0.03 

ฝุนกัมมันตรังส ี 0.01 0.03 
อื่นๆ 0.01 0.03 
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ระดับความแรงรังสีและอันตรายที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

      ความแรงรังสีระดับ 10,000 มิลลิซีเวริท ใน    
      ระยะเวลาสั้นๆ 

   เกิดการบาดเจ็บทางรังสีทันทีและทําใหถึงแกความ   
   ตายใน 2-3 สัปดาห 

      ความแรงรังสีระดับ 1,000 มิลลิซีเวิรท ในระยะเวลา 
      สั้นๆ 

   เกิดการบาดเจ็บทางรังสี เชนคลื่นไสอาเจียนแตไม 
   ถึงตายและอาจเกิด เปนมะเร็ง ใน ระยะ หลัง 

      ความแรงรังสีระดับ 20 มิลลิซีเวริทตอป 
   เกณฑความปลอดภยัทางรังสสีําหรับผูปฏิบัติงานใน 
   สถานปฏิบัติงานทางรังสี 

      ความแรงรังสีระดับ 2 มิลลิซีเวิรทตอป    ระดับรังสีปกติในธรรมชาติ 

      ความแรงรังสีระดับ 0.05 มิลลิซีเวริท 
   ระดับรังสีสูงสุดท่ียอมใหมีอยู ณ รอบบริเวณสถาน 
   ปฏิบัติงานนิวเคลียร 
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ระบบลิฟต 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. หองเครื่อง 
 

1. มีการระบายอากาศที่ดี 
2. วัดอุณหภูมิหางจากเครื่องจักรโดยรอบ  1 เมตร  ตองไมเกิน 38°C     
    ในหองตองมีการระบายอากาศที่เพียงพอ 
 3. ตองไมมีวัสดุอื่น  ๆ  ที่ไมเกี่ยวของภายในหอง 
4. สายไฟฟาตาง ๆ  ตองเก็บใหเรียบรอยภายในรางหรือทอที่แข็งแรง 
 5. สามารถปองกันนํ้าฝนและฝุนเขาหองเครื่องได 
 6. ชองทางเขาออกหองเครือ่งตองเขาออกไดสะดวก 
 7. ประตูเขาหองเครื่องลิฟตจะตองมีอุปกรณล็อค   โดยใหสามารถเปดจาก    
     ดานนอกดวยกุญแจและเปดจากดานในโดยไมตองใชกุญแจ 
 8. มีกุญแจประตูหองเครื่องควรมีประจําตึกน้ันๆ   สามารถนํามาใช 
     งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได 
9. ระบบแสงสวางภายในหอง   ตองไมตํ่ากวา 100 ลักซ 

2. อุปกรณความปลอดภัย 1. มีระบบไฟแสงสวางฉุกเฉิน 
2. มีอุปกรณดับเพลิง ที่หนาประตูนอกหอง ตองเปนเครื่องดับเพลิงดวยมือ    
       ชนิดกาซคารบอน หรือชนิด HALON  
3. อุปกรณชวยเหลือเมื่อลิฟตติด เชน 
      - ตองมีอุปกรณสําหรับงางเบรคและหมุนลิฟต 
      - จัดเก็บอยางมีระเบียบ และหยิบใชงานไดสะดวก 
       -  ตองมีปายแนะนําการใชงานอุปกรณงางเบรค 

3. ระบบควบคุม 1. ตูควบคุมระบบลิฟต มีความเรียบรอยความสะอาดภายใน/ภายนอกตู 
2. ตูตองสามารถปดฝา เพ่ือปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟา และปอง    
    กันอันตรายจากประกายไฟจากไฟฟาลัดวงจรหรือการใชกระแสไฟฟา  
    เกินพิกัด ปองกันสัตวและแมลง รวมทั้งฝุนผง 
 3. มีการตรวจสอบอุปกรณตัดตอนกระแสไฟฟากอนเขาตูควบคุมอยาง      
     สม่ําเสมอ 
 4. มีใบตรวจเช็คประจําวัน/เดือน  และคูมือของตู 

4. ระบบขับเคลื่อน 1. ชุดขับเคลื่อนลิฟต  มีใบรายการตรวจสอบอุปกรณ ดังน้ี 
     - นํ้ามันหลอลื่นเกียร  ควรเปลี่ยนน้ํามันเกียรอยางนอย  3 ปตอครั้ง 
     - ปายระบุนํ้ามันเกียร  (No. #)  ตามมาตราฐานของผูผลิต 
     - ชุดพูลเลยหองโดยสาร 
     - ชุดพูลเลยนํ้าหนักถวง 
     - สลิงชุดหองโดยสาร 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
4. ระบบขับเคลื่อน      - ชุดวัดความเร็วลิฟต 

     - อุปกรณแทนยึดจับมอเตอร 
     - มอเตอรชุดขับเคลี่อนลิฟต 
     - สัญลักษณทิศทางการเคลื่อนที่ของลิฟต 
     - ลัญลักษณบอกชั้นจอดของลิฟตที่สลิง 
     - ระบบเบรค 
     - ชองเปดตางๆจากลวดสลิงทอรอยสายไฟใหมีขนาดเล็กที่สุด 
     - มีขอบรอบชองเปดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 

5. ปลองลิฟต 
 

1. รางลิฟต 
    - สภาพโดยรวมของรางลฟิตตองเรียบรอย 
    - มีระบบน้ํามันหลอลื่นราง  
    -  สภาพการระบายอากาศ 
     - มีความสะอาดเรียบรอยภายในปลอง 
 2.  ชุด Safety Switch ตาง ๆ  จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณ ดังน้ี 
      - Pit Switch 
      - Safety Catch  
      - Limit Switch 
3. ชุด Buffer และสภาพกนบอลิฟต 
      - Buffer อุปกรณรับแรงกระแทกเมื่อหองโดยสารหลุด ซึ่งติดต้ังที่กน   
         บอ ตองอยูในสภาพดี 
      - ไมมีนํ้าขัง 

6. หองโดยสาร(ภายใน,ภายนอก) 1. ความสะอาดดานบนหลังคา 
     - ตองไมมีนํ้าทวมขัง 
     - ตองไมมีขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
2. สภาพอุปกรณตาง ๆ  บนหลังคาลิฟต เชน มอเตอรและอุปกรณประกอบ   
      ตางๆของระบบควบคุมการปดเปดประตูใชงานไดดี และเรียบรอย 
     - สายไฟฟาในระบบตางๆ ที่ติดต้ังบนหลังคาตองจัดเก็บเปนระเบียบ 
3. ระบบระบายอากาศและแสงสวาง 
    - แสงสวางในหองโดยสารตองไมนอยกวา 50 ลักซ 
    - ตองมีอุปกรณปองกันอันตรายจากการแตกของหลอดไฟ 
    - แสงสวางฉุกเฉินบริเวณแผงควบคุมตองมีความสวางไมนอยกวา 5  ลักซ 
    - มีพัดลมระบายอากาศ 
4. มีระบบ Safety  Door   อุปกรณปองกันการปดประตู  เมื่อมีสิง่ใด     
      ขวางประตู  ตองไมสามารถใชงานได 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

7. ชั้นพัก 1.  แผงควบคุมและการแสดงผล 
     - สามารถตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆบนแปนควบคุม 
      - ตรวจสอบอุปกรณการแจงเหตุฉุกเฉินตางๆ 
    - ตรวจสอบชุดแสดงสภาวะการทํางาน 
2.. มีระบบโทรศัพทฉุกเฉิน สามารถสื่อสารระหวางภายในและภายนอกหอง  
      โดยสาร 
    - ปายแสดงการใชงานของระบบสื่อสาร 
3. กลไกปดเปดประตูดานนอก 
    - ตรวจสอบการทํางานของประตูลิฟตวาทํางานเปนปกติหรือไม 
    - ควรมีปายบอกจุดปลดล็อกประตูกรณีฉุกเฉิน 
    - กุญแจปลดล็อคฉุกเฉินควรอยูประจําตึกน้ันสามารถนํามาเปดประตูไดทัน  
       ทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4.  มีปายแสดงคําแนะนําการใชลิฟต ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน 
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ระบบวัตถุ สารอันตราย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. ขอกําหนดและความหมาย 1. ขอควรระวังในการจัดเก็บสารเคมี ไดแก สภาวะแวดลอมที่ควรหลีกเลีย่ง 

และสารเคมีที่ไมควรเก็บรวมกัน  
2. ขอมูลการจําแนกสารเคมตีามลักษณะอันตรายของสหประชาชาติ หรอื UN 
class ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
            Class 1 หมายถึง สารระเบิดได  
            Class 2 หมายถึง กาซ 
                       Class 2.1 หมายถึง กาซติดไฟได 
                       Class 2.2 หมายถึง กาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ 
                       Class 2.3 หมายถึง กาซพิษ  
            Class 3 หมายถึง ของเหลวติดไฟได 
            Class 4 หมายถึง ของแข็งติดไฟ 
                        Class 4.1 หมายถึง ของแข็งติดไฟ 
                        Class 4.2 หมายถึง วัตถุที่มีแนวโนมเกิดการเผาไหมไดเอง 
                        Class 4.3 หมายถึง สารที่ทําปฏิกิริยากับนํ้าแลวเกิดกาซติดไฟได 
            Class 5 หมายถึง สาร Oxidizing และ Organic peroxides 
                        Class 5.1 หมายถึง Oxidizing agents 
                        Class 5.2 หมายถึง Organic peroxides 
            Class 6 หมายถึง สารพิษและสารติดเชื้อ 
                        Class 6.1 หมายถึง สารพิษ 
                          Class 6.2 หมายถึง สารติดเชื้อ 
            Class 7 หมายถึง สาร/วัตถุกัมมันตรังส ี
            Class 8 หมายถึง สารกัดกรอน  
            Class 9 หมายถึง สารอันตรายอื่นๆ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. การแยกเก็บสารเคมีตาม 
   ประเภทของสารเคมีอันตราย 

1. จากขอกําหนดดานความปลอดภัย สามารถนํามาใชในการจําแนกสารเคมี    
    เพ่ือการจัดเก็บเชนเดียวกับการจําแนกสารเคมีโดยระบบอื่น  โดยที่องคการ   
    สหประชาชาติไดกําหนดมาตรฐานในการแยกเก็บสารเคมี 
    แยกตาม UN class ดังแสดงในตารางขางลางน้ี 
 

 
 

               การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารเคมอีันตราย 
 
หมายเหตุ  
            NA หมายถึง สามารถจัดเก็บบริเวณเดียวกันได 
             SG หมายถึง ตองแยกจากกันอยางนอย 3 เมตร  
            FS หมายถึง เก็บแยกจากกันหรือหางกันอยางนอย 5 เมตร 
            PR หมายถึง หามอยูใกลเคียงกัน ตองแยกจากกันอยางนอย 10 เมตร 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุ 
   อันตรายตามตารางการ 
   จัดเก็บ  

1.  การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และกาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก  
    (กระปองสเปรย) สามารถจัดเก็บไดโดยมีเงื่อนไขดังน้ี ตองจัดใหมีการ 
    ระบายอากาศ และปริมาณการจัดเก็บสารตองไมเกิน 60 เปอรเซ็นตของ 
     ปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด ทั้งน้ีปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและกาซ 
    ภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) ตองไมเกิน  
    100,000 ลิตร             
  2.  กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) เกบ็คละ 
     กับสารพิษได โดยมีเงื่อนไขตอไปน้ี หองที่มีผนังทนไฟ ขนาดพื้นที่ตองไม 
     เกิน 60 ตารางเมตร และปริมาณการจัดเก็บสารไมเกิน 60 เปอรเซ็นต ของ 
     ปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของหองตองไมเกนิ 50 องศาเซลเซียส  
     ตองมีการระบายอากาศและตองมีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ทางออกฉุกเฉิน 
     ทั้งสองทางตองมีอุปกรณดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง ABC ขนาด 6  
     กิโลกรัม แหงละ 1 เครื่อง ถาหองเก็บมีขนาดใหญกวา 60 ตารางเมตร การ 
     เก็บวัตถุอันตรายเหลาน้ีตองจัดเก็บแบบแยกหางดวยวิธีการที่เหมาะสม   
     หรือแยกบริเวณ  
3.  วัสดุที่เปนสาเหตุใหเกิดการลุกติดไฟหรือลุกลามไดอยางรวดเร็ว เชน วัสดุที่ 
     ใชทําบรรจุภัณฑ ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลว    
     ไวไฟ  
4.  ผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นในขณะเกิดอุบัติเหตุ สามารถเก็บคละ 
    กันไดโดยการจัดเก็บแบบแยกหาง เชน แยกออกจากกันโดยมีกําแพงกั้น  
    เวนระยะปลอดภัยใหหาง เก็บในบอแยกจากกัน หรือในตูเก็บที่ปลอดภัย  
5.  หองเก็บรักษาวัตถุอันตราย ใหจัดเก็บกาซภายใตความดันไดไมเกิน 50 ทอ  
    ในจํานวนดังกลาวอนุญาตใหเก็บเปนกาซภายใตความดันที่มีคุณสมบัติ 
    ไวไฟ ออกซิไดส หรือกาซพิษ เก็บรวมกนัไดไมเกิน 25 ทอ สารติดไฟได  
    (ประเภท8A และ11) (ยกเวนของเหลวไวไฟ) อาจนํามาเก็บรวมได โดย 
    จัดเก็บแบบแยกหางจากกาซภายใตความดันดวยผนังที่ทําจากวัสดุที่ไมติด 
    ไฟ ที่มีความสูงอยางนอย 2 เมตร และมีระยะหางจากผนังอยางนอย 5  
    เมตร  
6.  อนุญาตใหเก็บคละได ถามีขอกําหนดความปลอดภัยสําหรับสินคาคงคลัง 
    ทั้งหมดโดยใหเปนไปตามขอกําหนดการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภท 2B  

       



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 129 -

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุ 
    อันตรายตามตารางการ 
    จัดเก็บ (ตอ) 

7.  อนุญาตใหเก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 60 °C ถาการเก็บ   
    คละกันน้ีไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย (การลุกติดไฟและ/ หรือให 
    ความรอนออกมา หรือใหกาซไวไฟ หรือใหกาซที่ทําใหเกิดภาวะการขาด 
    ออกซิเจน หรือใหกาซพิษ หรือทําใหเกิดบรรยากาศของการกัดกรอนหรือ 
    ทําใหเกิดสารที่ไมเสถียร หรือเพิ่มความดันจนเปนอันตราย) หากพบวาม ี
    โอกาสเกิดอันตรายใหจัดเก็บโดยเวนระยะหาง ที่ปลอดภัย  
8.  สารติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษเก็บคละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได  
9.  หามเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับสารกัดกรอนที่บรรจุใน 
    ภาชนะที่แตกงาย ยกเวนมีมาตรการปองกันไมใหสารทําปฏิกิริยากันได ใน 
    กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น  
10.  อนุญาตใหเก็บคละกันได ยกเวนกาซไวไฟ  
11.  ตองจัดทํามาตรการปองกันเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บ 
     รักษาโดยไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
12.  วัตถุอันตรายของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1 A) ที่มีคุณสมบัติการระเบดิอาจ     
     เก็บคละกับวัตถุอันตรายอื่นคือ ประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 12 หรือ      
     13 ไดถาระยะหางที่ปลอดภัยซึ่งจัดไวเพ่ือปองกันอันตรายที่จะมีตอบริเวณ 
     โดยรอบอาคารคลังสินคามีเพียงพอหรอือาจตองกําหนดใหมากขึ้น ซึ่ง 
     ตองตรวจสอบเปนกรณีๆ  ไป           
13.  อนุญาตใหเก็บวัตถุอันตรายเปอรออกไซดอินทรีย (ประเภท 5.2) คละกับ 
     ของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได  
14.  อนุญาตใหเก็บคละกับดินขับ (propellants) และตัวจุดชนวน (radical     
     initiators) ถาสารนั้นไมมสีวนผสมของโลหะหนัก  
15.  การเกบ็สารออกซิไดส ประเภท 5.1B  อาจอนุญาตใหเก็บคละกับวัตถุ    
     อันตรายประเภท 6.1A 6.1Bไดซึ่งสามารถเก็บไดปรมิาณสูงถงึ 20  
     เมตริกตัน โดยตองมีมาตรการความปลอดภัย คือ อาคารคลังสินคาตองม ี
     ระบบเตือนภัยไฟไหม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และทีมผจญเพลิงระดับกึ่ง 
     มืออาชีพของบริษัท (พนักงานบริษัททําหนาที่ดับเพลิงอยางเดียวพรอมม ี
     รถดับเพลิงของบรษิัท) ถามีสารไมถึง 1 เมตริกตัน ไมตองมีมาตรการ  
16.  การเกบ็วัตถุอันตรายประเภทเปอรออกไซดอินทรียรวมกับวัตถุอันตราย 
      อื่นๆ จําเปนตองออกแบบและตรวจสอบแตละกรณีวาระยะหางปลอดภัย   
      (ระหวางอาคารคลังสินคาและชุมชน) ที่กําหนดขึ้นโดยรอบอาคาร 
      คลังสินคามีเพียงพอหรอืตองกําหนดใหมากขึ้น เพ่ือปองกันโอกาสที่จะเกิด 
      อันตราย 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุ 
    อันตรายตามตารางการ 
    จัดเก็บ  

17.  ใหพิจารณาตามขอกําหนดดานความปลอดภัยเฉพาะของวัตถุอันตรายแต 
     ละประเภท  
18.  วัสดุกัมมนัตรังสี ควรแยกจัดเก็บตามขอกําหนดดานความปลอดภัย  และ  
      ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

4. การเก็บสารเคมีใน 
   หองปฏิบัติการที่ปลอดภัย 
 
 

1. ควรแยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย  
2. วางเรียงลําดับตามตัวอักษร ไมควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับเหนือสายตา 
    ขึ้นไป 
3. ควรเก็บในที่สถานที่ที่จัดไวโดยเฉพาะ รวมทั้งสารเคมีทกุตัวควรมีการบันทึก  
    วันที่ไดรับเขามาในหองปฏิบัติ การและวันที่เปดใช 
4. การเก็บสารเคมีโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ผูใชหรือผูที่มีสารเคมีควรทราบ 
    สมบัติบางประการของสารเคมีน้ันๆ ดวย เน่ืองจากสารเคมีบางประเภทอาจ 
    ตองการความระมัดระวังในการจัดเก็บเปนพิเศษ เชน 
            - กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid) ควรเก็บในภาชนะที่ไมใชแกว   
            หรือโลหะ เน่ืองจากมีฤทธิ์กัดกรอนสูง 
            - สารเคมีไวไฟ เชน ฟอสฟอรัส (phosphorous) อะซิโตน (acetone) และ 
            เมธานอล (methanol) ควรเก็บหางจากแหลงกําเนิดเปลวไฟ สวิตชไฟ 
            ที่ใชในหองปฏิบัติการตองไมทําใหเกิดประกายไฟ 
            - สารที่สลายตัวไดเมื่อโดนแสงหรือความรอน หรือเกิดปฏิกิริยาตอไปที่ 
            เปนอันตราย เชน สารเปอรออกไซด และ organometallics ควรเก็บไว 
            ในตูเย็น 
            - ตัวทําละลายที่มีจุดเดือดต่ํา เชน อะซีโตน (acetone) เพนเทน  
            (pentane) ไดเอธิลอีเทอร (diethyl ether) เฮกเซน (hexane) และ 
            ปโตรเลียมอีเทอร (petroleum ether) ควรเก็บไวในที่มีการถายเท 
            อากาศที่ดี ไมควรใหโดนแสงแดดโดยตรง 
            - ฟอสฟอรัสขาวซึ่งเปนสารเคมทีี่เกดิปฏิกิริยากับอากาศและเผาไหมได 
            เองที่อุณหภูมิปกต ิตองเก็บในน้ํา 
            - โซเดียม (sodium) และโลหะอัลคาไลนอื่นๆ ซึ่งเปนสารเคมีที ่
            เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้า ตองเก็บในน้ํามัน เพ่ือปองกันการทํา 
            ปฏิกิริยากับนํ้าหรือไอน้ําในอากาศ 
            - อีเทอร (ether) ควรเก็บในขวดสีชา เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได 
            งายเมื่อถูกแสง 
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ระบบสายดิน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. เครื่องใชไฟฟาประเภทที่ตองม ี
   สายดิน 

1.เครื่องใชไฟฟารวมทั้งอุปกรณติดต้ังทางไฟฟาที่มีโครงหรอืเปลือกหุมเปน  
   โลหะ ซึ่งบุคคลมีโอกาสสัมผัสได ตองมีสายดิน เชน ตูเย็น, เตารีด, เครื่องซัก  
   ผา, หมอหุงขาว, เครื่องปรบัอากาศ, เตาไมโครเวฟ, กระทะไฟฟา, กระติกนํ้า  
   รอน, เครื่องทํานํ้ารอนหรือนํ้าอุน, เครื่องปงขนมปง เปนตน เราเรียก 
   เครื่องใชฯ เหลาน้ีวาเปน  เครื่องใชไฟฟา ประเภท 1 

2. เครื่องใชไฟฟาประเภทที่ไมตอง 
   มีสายดิน 

1. เครื่องใชไฟฟาประเภท 2 ซึ่งมีสัญลักษณ   หรือมีเครื่องหมาย     (ควร    
   ใชไขควงลองไฟทดสอบ ถามีสัญลักษณประเภท 2 แตยังมีไฟรั่วก็แสดงวา 
   ผูผลิตน้ัน  ผลิตไมไดมาตรฐาน และจําเปนตองมีสายดิน) ตัวอยางของ 
   เครื่องใชไฟฟาประเภท 2 เชน วิทยุ, โทรทัศน, พัดลม เปนตน 

3. สัญลักษณและสีของสายดิน  
 

1. เครื่องใชไฟฟาที่มเีครื่องหมาย   แสดงวาตองมีสายดิน โดยมักจะแสดงไว 
    ในตําแหนงหรือจุดที่จะตองตอสายดิน 
2. สีของสายไฟฟาเสนที่แสดงวาเปนสายดิน คือ สีเขียว หรือ สีเขียวสลับเหลือง 

4. วิธีติดต้ังระบบสายดินที่ถกูตอง 1. จุดตอลงดินของระบบไฟฟา (จุดตอลงดินของเสนศูนยหรือนิวทรัล) ตองอยู 
    ดานไฟเขาของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของตูเมนสวิตช 
2. ภายในอาคารหลังเดียวกันไมควรมีจุดตอลงดินมากกวา 1 จุด 
3. สายดินและสายเสนศูนยสามารถตอรวมกันไดเพียงแหงเดียวที่จุดตอลงดิน 
    ภายในตูเมนสวิตช หามตอรวมกันในที่อื่น ๆ อีก เชน ในแผงสวิตชยอย     
   จะตองมีขั้วสายดินแยกจากขั้วตอสายศูนย และหามตอถึงกันโดยมีฉนวนคั่น    
   ระหวางขั้วตอสายเสนศูนยกับตัวตูซึ่งตอกับขั้วตอสายดิน 
4. ตูเมนสวิตชสําหรบัหองชุดของอาคารชุดและตูแผงสวิตชประจําชั้นของอาคาร 
    ชุดใหถือวาเปนแผงสวิตชยอย หามตอสายเสนศูนยและสายดินรวมกัน 
5. ไมควรตอโครงโลหะของเครื่องใชไฟฟาลงดินโดยตรง แตถาไดดําเนินการไป 
    แลวใหแกไขโดยมีการตอลงดินที่เมนสวิตยอยางถูกตองแลวเดินสายดินจาก 
    เมนสวิตชมาตอรวมกับสายดินที่ใชอยูเดิม 
6. ไมควรใชเซอรกิตเบรกเกอรชนิด 120/240 V กับระบบไฟ 220 V เพราะพิกัด  
    คา IC จะลดลงประมาณครึง่หน่ึง 
7. การติดต้ังเครื่องตัดไฟรั่ว จะเสริมการปองกันใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น เชน  
   กรณีที่มักจะมีนํ้าทวมขัง หรือกรณีสายดนิขาด เปนตน และจุดตอลงดินตอง 
   อยูดานไฟเขาของเครื่องตัดไฟรั่วเสมอ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

4. วิธีติดต้ังระบบสายดินที่ถกูตอง 
 

8. ถาตูเมนสวติชไมมีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายเสนศูนยแยกออกจากกัน  
   เครื่องตัดไฟรั่วจะตอใชไดเฉพาะวงจรยอยเทาน้ัน จะใชตัวเดียวปองกันทั้ง 
   ระบบไมได 
9. วงจรสายดินที่ถูกตองในสภาวะปกติจะตองไมมีกระแสไฟฟาไหล 
10.ถาเดินสายไฟในทอโลหะ จะตองเดินสายดินในทอโลหะนั้นดวย 
11.ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณติดต้ังที่เปนโลหะควรตอลงดิน มิฉะนั้นตองอยูเกิน 
    ระยะที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไมถึง (สูง 2.40 เมตร หรือหาง 1.50 เมตร ใน 
    แนวราบ) 
12.ขนาดและชนิดของอุปกรณระบบสายดนิ ตองเปนไปตามมาตรฐานกฎการ 
    เดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
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ระบบแสงสวาง 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. การติดต้ัง 1. มีระบบไฟฟาแสงสวางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในอาคารโรงพยาบาล และ 

    บริเวณโดยรอบ และเสนทางสัญจรทั้งโรงพยาบาล 
2. การเปด-ปด ระบบไฟฟาแสงสวางภายนอกอาคาร เสนทางสัญจร ควรเปน 
    ระบบอัตโนมัติ 
3. หากใชเสาไฟฟา ที่ทําจากโลหะตองมีระบบสายดิน 
4. ไมควรใชสะพานไฟ หรือ Cut-out เปนตัวเปด-ปด ไฟฟาแสงสวาง ใหใช      
      Circuit Breaker (CB) ขนาดที่เหมาะสม 
5. การติดต้ังระบบเปด-ปด หากอยูกลางแจง ตองติดต้ังภายในกลอง หรือใช 
    อุปกรณที่สามารถใชภายนอกอาคารได 
6. ควรพิจารณาในเรื่องการใหลักษณะแสงที่เหมาะสมแกพ้ืนที่ใชงาน เชน  
    พ้ืนที่ทํางานที่มีการทํางานกระจายอยูอยางสม่ําเสมอ  ควรใหแสงที่มคีวาม 
    สม่ําเสมอตลอดพื้นที่ 
7. หลอดฟูออเรสเซนต แบบยาว ตองมีฝาครอบ หรือตะแกรงกันตก 
8. หลอดไฟที่อยูภายนอกอาคาร ตัวโคมตองเปนชนิดที่ใชกลางแจง 

2. อุปกรณ/หลอดไฟ 1. หลอดไฟและโคมไฟ ตองไดรับการหมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุนละออง 
2. เปลี่ยนหลอดไฟหรืออุปกรณใหม เมื่อหมดอายุการใชงาน จะชวยใหการ 
    สองสวางมปีระสิทธภิาพ 
3. อุปกรณที่ใชตองมีมาตรฐานทางไฟฟา เชน สมอ. 
4. หลอดไส เปนหลอดแสงสวางราคาถูก สีของแสงดี ติดต้ังงายใหแสงสวางทัน   
    ที่เมื่อเปด สามารถติดอุปกรณเพ่ือปรับหรือหรี่แสงไดงาย แตมีประสทิธิภาพ 
    แสงต่ํามาก อายุการใชงานสั้น ไฟฟาที่ปอนใหหลอดจะถูกเปลี่ยนเปนความ 
    รอนกวารอยละ 90  จึงไมประหยัด พลังงาน แตเหมาะสมกับการใชงาน 
    ประเภทที่ตองการหรี่แสง เชน หองจัดเลี้ยงตามโรงแรม สวนหลอด 
    คอมแพคฟลูออเรสเซนตไมสามารถหรี่แสงได 
5. หลอดฟลูออเรสเซนต เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพแสงและอายุการใชงาน 
    มากกวา หลอดไส หลอดฟลูออเรสเซนตแทงยาวที่ใชแพรหลายมีขนาด 36  
    วัตต แตยังมีหลอดแสง สวางประสิทธภิาพสูง (หลอดซุปเปอรลักซ) ซึ่งม ี
    ราคาตอหลอดแพงกวาหลอดแสงสวาง 36 วัตตธรรมดา แตใหปริมาณแสง 
    มากกวารอยละ 20 ในขนาดการใชกําลังไฟฟาที่เทากัน นอกจากนี้ยังมี 
    หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL) หรือหลอดตะเกียบชนิดที่ใหสีของ  
    แสงออกมาเทียบเทารอยละ 8 เทาของหลอดไส มี 2 แบบ คือ แบบขั้วเกลียว 
    กับขั้วเสียบ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. อุปกรณ/หลอดไฟ 6. การประสิทธิภาพของแสงจากหลอดไฟ ใหดูท่ีคาลูเมนตอวัตต ถายิ่งมากยิ่งดี   

    และมี ประสิทธิภาพสูง  (ลูเมน คือ ปริมาณแสงที่ปลอยออกมาจากหลอดแสง 
    สวาง สวนวตัต คือพลังงานไฟฟาท่ีใชในการกําเนิดแสง) 
7. การใหแสงสวางของหลอดไฟ 
   - หลอดแสงจันทร ประสิทธิภาพแสงต่ํากวาหลอดฟลูออเรสเซนตเล็กนอย  
      แตอายุ การใชงานนานกวา คุณภาพแสงลดลงมากเมื่อใชไปนานๆ  
      เหมาะสมกับเปนไฟถนน ไฟ สนามตามสวนสาธารณะ 
   - หลอดเมทลัฮาไลด ประสิทธิภาพสงู คุณภาพแสงดี แตตองใชเวลาอุน 
      หลอดเมื่อ เปด เหมาะกับการใชสองสินคาในหางสรรพสินคา 
   -  หลอดโซเดียมความดันสูง ประสิทธิภาพสูง แตคุณภาพแสงไมดี มักใชกับ 
      ไฟ ถนน ไฟสองบรเิวณที่เปลี่ยนหลอดยาก พ้ืนที่นอกอาคาร 
   - หลอดโซเดียมความดันตํ่า มีประสิทธภิาพสูงสุดแตคุณภาพแสงเพี้ยนมาก  
      เหมาะสมกับไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย 
8. สีของแสงทีม่าจากหลอดแสงสวางตองเหมาะกับลักษณะการใชงาน เชน สี 
    คูล ไวท (แสงสวางคอนไปทางสีขาว) หรือเดยไลท (แสงสวางสีขาว) เหมาะ 
    สําหรับหองทํางาน หองเรยีน ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา สวนสี 
    วอรมไวท (แสงสวางคอนไปทางสีสม) เหมาะสําหรับหองนอน หองจัดเลี้ยง  
    หางสรรพสนิคา เปนตน 
9. โคมประสิทธิภาพสูงจะไมดูดกลืนหรือกักแสงไว แตจะชวยในการลดจํานวน 
    หลอด แสงสวางไดในขณะที่ความสวางคงเดิม เชน จากเดิมใชหลอดไฟ 4  
    หลอดตอ 1 โคม จะ ลดลงเหลือ 2 หลอดตอ 1 โคม โดยที่แสงสวางที่สองลง 
    มาจะยังเทาเดิม โดยทั่วไปมักใช หลอดฟูออเรสเซนตตามอาคารสํานักงาน    

3. คาความสองสวาง 1. หองพักผูปวยใน ไมนอยกวา 20 ลักซ 
2. ทางเดินทั่วไป ไมนอยกวา 50 ลักซ 
3. พ้ืนที่รอการรักษา ไมนอยกวา 200 ลักซ 
4. หองนํ้าผูปวย ไมนอยกวา 200 ลักซ 
5. หองสําหรับอานหนังสือ ไมนอยกวา 300 ลักซ 
6. หองธุรการ,หองพักแพทย ไมนอยกวา 300 ลักซ 
7. หอง ICU ไมนอยกวา 500 ลักซ 
8. หองตรวจโรคทั่วไป ไมนอยกวา 500 ลักซ 
9. หองตรวจโรคเฉพาะดาน ไมนอยกวา 1,000 ลักซ 
10. หองผาตัด ไมนอยกวา 1,000 ลักซ 
11. หองชันสูตรพลิกศพ ไมนอยกวา 5,000 ลักซ 
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ระบบแสงสวางฉุกเฉิน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. ขอกําหนดมาตรฐาน 1.  ตัวเครื่อง ไมเปนสนิม แข็งแรง ทนทาน 

2.  ใชแบตเตอรี่แหง ไมตองเติมนํ้ากลั่น 
3.  ควรใชหลอดฮาโลเจน 
4.  มีระบบชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติ ชารจไฟเต็มภายใน 8 ชม. 
5.  เครื่องจะจายไฟทันทีเมื่อไฟดับ หรือไฟตก 
6.  สามารถสองแสงสวางไดไกลอยางนอย  20 เมตร  
7.  ใชงานไดนาน อยางนอย 3 ชม. 
8.  มีระบบไฟ/สวิตซควบคุม  แสดงการใชงาน 
9.  ภายในตัวเครื่องฟวส ปองกันการลัดวงจร 
10.  ปรับหมุนดวงโคม สองทางได 180 องศา 

2. การติดต้ัง 1. ตองมีระบบการใหแสงสวางฉกุเฉินภายในบันไดหนีไฟและหนาบันไดหนีไฟ 
โดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ อยางพอเพียง เพ่ือใหผูหนีไฟสามารถใชบันได
หนีไฟ ไดอยางปลอดภัย 

2. วัสดุอุปกรณที่นํามาใชงานเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับ   เชน   
มอก.,  UL  Listed,  FM Approved,  และอื่นๆ  เปนตน 

3. ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินจัดเตรียมไวครอบคลุมทุกพ้ืนที่อาคาร     
โดยเฉพาะสําหรับทางหนีไฟและการรักษาความปลอดภัย เชน ติดต้ังใน
บริเวณ บันได ทางหนีไฟ ทางเดิน โถง และหองผูปวย  

4. มีระยะหางอยางนอย 24 เมตร ตอ 1 เครื่อง 
3. การทดสอบ 1. ทดสอบที่ตัวโคมไฟฟาฉุกเฉิน โดยกดสวิตช TEST หลอดไฟฉุกเฉินที่ตออยู

กับเครื่องไฟฟาฉุกเฉินจะติดสวาง ปลอยสวิตชหลอดไฟฉุกเฉินที่ตอกับเครื่อง
จะดับ 

2.  ถอดปลั๊กโคมไฟฉุกเฉินออก หลอดไฟฉุกเฉินที่ตออยูกับเครื่องไฟฟาฉุกเฉิน
จะติดสวาง ใหปลอยทิ้งไวประมาณ 30 นาที หลังการทดสอบใหเสียบปลัก๊ไฟ
ของโคมไฟฟาฉุกเฉิน เขากบัเตาเสียบเหมือนเดิมใหมีการอัดประจุไฟฟาเขา
แบตเตอรรี่ ของโคมไฟฟาฉุกเฉิน 

3.  ตองมีการทดสอบระบบโคมไฟฟาฉุกเฉิน ทุกเดือน ระยะเวลาการทดสอบใช
เวลาไมนอยกวา 15 นาที 

4. ตองมีการทดสอบระบบโคมไฟฟาฉุกเฉิน ทุก 6 เดือน  การทดสอบใชเวลาไม
นอยกวา 30 นาที 
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ระบบเสนทางจราจร 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. มาตรฐานทั่วไป 1. มีปายบอกเสนทางไปโรงพยาบาลที่ถนนสาธารณะที่ชัดเจน กอนถึง 

   โรงพยาบาลเปนระยะๆ 
2. มีปายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถมองเห็นไดในระยะไกล 
3. ประตูเขาออกโรงพยาบาล หากเปนแบบประตูเดียว รถตองเขาออกและสวน 
    ทางกันไดสะดวก 
4. เสนทางเดนิรถจากประตูเขาโรงพยาบาล จนถึงจุดรับคนไขฉุกเฉิน ตองไมมี 
    สิ่งกีดขวาง และหามจอดรถตลอดแนว 

2.ทางรถยนตภายใน 1. ทางรถยนตว่ิงภายใน กวางไมนอยกวา 4.00 เมตร ยกเวนเสนทางฉุกเฉิน   
    อาจกวางกวาน้ีได 
2. มีแสงสวางเพียงพอ 
3. ไมมีสิ่งกีดขวาง 
4. มีปายบอกทางไปยังจุดตางๆ ทุกแยก 
5. ผิวทางจราจรคอนกรีตหนาไมนอยกวา 15 ซม.   
6. แนวถนนมีไหลทาง หรือขอบซีเมนตกั้นสูงไมนอยกวา 10 ซม. 

3. พ้ืนที่จอดรถ 1. มีพ้ืนที่จอดรถสาํหรับผูมารับบริการที่เพียงพอ 
2. แยกพื้นที่รถเจาหนาที่ กบัรถบุคคลภายนอกที่ชัดเจน 
3. มีบริเวณจอดรถจักรยานยนตที่เปนสัดสวนเฉพาะ 
4. พ้ืนที่หามจอดมีปายเตือน และสัญลักษณที่ชัดเจน 
5. หามติดเครื่องยนต ขณะจอดรถ 
6. พ้ืนที่จอดรถไมควรอยูใกลระบบทางการแพทย เชน ถังออกซิเจนเหลว หอง  
    ไปปไลน หองกาซหุงตม เปนตน 

4. ปายจราจรภายใน รพ. 1. ใหใชมีปายเตือนตางๆ เชนเดียวกันกับปายจราจรของกรมทางหลวง 
2. มีอุปกรณกั้น หรือชลอความเร็วในเขตพื้นที่พิเศษ 
3. มีปายบอกระยะความสูง กรณีที่มีการพาดผานของสายไฟหรือสิ่งของเหนือ 
    ผิวจราจร 
4. มีปายเตือนเขตหวงหาม / หามเขา / เขตอันตราย 
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ระบบสารเคมี 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. การจัดเก็บที่ปลอดภยั 1.  มีการเกบ็/ใชสารเคมีในโรงพยาบาล 

     ถามี    ใหขอบัญชีรายชื่อสารเคมี และตรวจสอบสถานทีเ่ก็บ/ใช                  
2.  มีอาคาร/พ้ืนที่เก็บ/ใชสารเคมี โดยเฉพาะ   
     มีหรือไมมี    ใหตรวจสอบสถานที่หรือบรเิวณที่เก็บ/ใช   โดยพิจารณา    
    มีทางเขา-ออกไดสะดวก  ไมมีสิง่กีดขวาง   ถาเกบ็ในที่โลงควรมีรั้ว   
    รอบปองกันอันตรายตอ/จากผูที่ไมเกี่ยวของ  
3.  อาคาร/พ้ืนที่เก็บ/ใชสารเคมี  มีปายแสดงสัญลักษณ  เครื่องหมาย  และ 
    ขอความเตือนอันตรายจากสารเคมี   
4. อาคาร/พ้ืนที่เก็บ/ใชสารเคมี   ตองมีสัญลักษณและเครื่องหมาย ฉุกเฉิน     
    เตือนภัย  แสดงสิ่งตองหาม  และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
     ที่ตองสวมใสเมื่อปฏิบัติงาน                                 
5. อาคาร/พ้ืนที่เก็บ/ใชสารเคมี  มีที่อาบน้ําฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉิน             
    ตรวจสอบที่อาบน้ําฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉิน  
6. ที่อาบน้ําฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉินอยูในสภาพใชงานได    
    ทดสอบการใชงาน  โดยใหทดลองเปด                                                 
7. เก็บสารเคมอียางเหมาะสม โดยตรวจสอบวิธีการจัดเก็บ   แยกเก็บเปน 
    สัดสวน  หรือ  แยกเก็บโดยมีผนังกั้น     
8. มีการหกรั่วไหลของสารเคมี  ตรวจสอบสภาพ  ความสะอาด รอยหกรั่วไหล   
    บริเวณที่เก็บสารเคม ี  
9. ภาชนะบรรจุหรือหีบหอสารเคมีและวัตถุอันตรายอยูในสภาพเรียบรอย 
10. ตรวจสอบสภาพความเรยีบรอย  รอยแตกราว  รอยรั่ว  และพิจารณา   
     ฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ                                                  
11. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใตแรงดันมีการตรวจทดสอบสภาพความ 
     ปลอดภัย  โดยวิศวกรเครื่องกล ขอเอกสารรับรองความปลอดภัย                 
12. มีขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material  Safety   Data  Sheet – MSDS)     
     กํากับขอ/ขอดูเอกสาร  MSDS 
13. ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีมีขนาดตั้งแต  25,000  ลิตรข้ึนไป มีเขื่อน  หรือกําแพง 
      คอนกรีตโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีกรณีรั่วไหล ตรวจสอบสภาพของเขื่อนวา 
      สามารถเก็บกักสารเคมีท่ีหกรั่วไหลได  เชน    พิจารณาจากรอยราว  รัว่  หรือม ี
      ชองเปด 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. การจัดเก็บที่ปลอดภยั(ตอ) 14. คนงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ตรวจสอบการใชอุปกรณ 

      ปองกันสวนบุคคลของคนงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี  เชน  แวนตา  ถุงมือ   
      หนากาก ฯลฯ  และตรวจสอบสภาพของอุปกรณดวย 

2. การจัดเก็บสารเคมีสาํหรบั 
    กิจการทั่วไป 

1. สามารถใชหลักการเดียวกับการจัดเก็บสารเคมีทั่วไปซึ่งสามารถด ู
    รายละเอียดไดจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคม ี(SDS)  
2. จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทและสถานะของสารเคมีที่แบงตามระบบ 
    สัญลักษณตางๆ น้ันได แตอยางไรก็ตาม ผูครอบครองหรือผูใชสารเคมี 
    สามารถจําแนกสารเคมีไดดวยวิธีหรือขอกําหนดอื่นๆ ขึ้นกับความเหมาะสม 
    ของกิจการ  
3. ตองศึกษาการจัดเก็บสารเคมีแตละตัวอาจใชเวลามากและอาจทําใหสับสน  
    ทางสมาคมอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน หรือ VCI (the Verband der  
    Chemischen Industrie e.V.) จึงไดกําหนดแผนสําหรับการจัดเก็บสารเคมีหรือ 
    ผลิตภัณฑแตละประเภทที่เรียกวา LGK Class ซึ่งไดนํากฏหมายและ     
    ขอกําหนดทางวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีภายในประเทศ 
    เยอรมันมาเปนบรรทัดฐาน เพ่ือเปนทางเลือกใหแกผูใชหรือผูครอบครอง 
    สารเคมีหรอืผลิตภัณฑที่ไมมีขอมูลอื่นๆ  
4. การจัดเก็บสารเคมีควรจัดเก็บสารเคมปีระเภทเดียวกันไวดวยกันและ 
    แยกจากสารเคมีประเภทอื่น แตหากสารเคมีน้ันๆ มีอันตรายหลายอยาง 
    หรือจําเปนตองเก็บสารเคมีไวในสถานที่เดียวกัน VCI ไดกําหนดการ 
    พิจารณาเพื่อแบงประเภทและกําหนดการจัดเก็บได  
5. ระเบิดได สารติดเชื้อ และสารกมัมันตรังส ีตองจัดเก็บสารเหลาน้ีเปนพิเศษ 
    ตามระเบียบของรัฐ 
6. สําหรับเกณฑของสถานที่เก็บสารเคมสีามารถดูรายละเอียดไดจากคูมือการ    
     เก็บรักษาวัตถุอันตราย สาํนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงาน 
     อุตสาหกรรม หรือ http://www2.diw.go.th/haz/hazard/indexlibary.htm 
 

 



 

กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                                คูมือ มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 139 -

ระบบสูญญากาศทางการแพทย 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. สถานที่ติดต้ัง 1. ตองมีอากาศถายเทไดอยางสะดวก 

2. ตองไมมีการรั่วไหลของน้ํามันหลอลื่น 
3. ไมมีวัสดุที่เปนเชื้อเพลิงเขาไปเก็บปะปน 
4. ภายในหองตองไมมีความชื้นหรือนํ้าขัง 
5. มีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือติดต้ังไวภายในหอง 
6. ตองแยกออกจากหองระบบจายกาซหรือระบบทอบรรจ ุ

2. ชุดสูญญากาศพรอมอุปกรณ 1. มีเครื่องผลิตสูญญากาศ อยางนอย 2 เครื่อง ทํางานสลับกันหรือพรอมกัน 
     ตามตองการ 
2. ทางระบายทิ้งจากเครื่องผลิตสูญญากาศ ตองอยูภายนอกอาคาร มีระบบ   
    เก็บเสียงและลดไอน้ํามัน 
3.  ตองมีอุปกรณกรองแบคทีเรยีติดต้ังชนิดคูในระบบ 
4.  มีทอออน ทนตออุณหภูมิและความดันหรือแรงดูดสูญญากาศ เพ่ือลดเสียง    
    การสั่นสะเทือนตอกับเสนทอที่เขาและออกจากตัวเครื่องผลิตสูญญากาศ 

3. ระบบไฟฟาและระบบควบคุม 1. อุปกรณและสายไฟฟาเปนไปตามมาตรฐาน  มอก. 
2. ชุดควบคุมการทํางานประกอบดวยอุปกรณดังตอไปน้ี 
   - ตูเหล็กสําหรับติดต้ังอุปกรณควบคุม ชนิดกันนํ้าได 
   - สะพานไฟฟา 
   - อุปกรณตอสะพานไฟฟาดวยแมเหล็ก 
   - อุปกรณปองกันการทํางานเกินของระบบ 
   - หลอดไฟแสดงการทํางาน 
   - สวิทชเลือกการทํางาน 
3. อุปกรณอื่นๆ ตามจําเปน ประกอบขึ้นตามวงจรไฟฟาทีวิ่ศวกรออกแบบ 
4. ตองสลับการทาํงานระหวางเครื่องผลิตสญูญากาศโดยระบบอัตโนมัติและ 
    สามารถควบคุมดวยมือเมือ่ระบบอัตโนมัติใชการไมได 

4. ระบบเสนทอ  (Pipeline  
    System ) 

1. ตองทาสีขาวตลอดเสนทอ พรอมทําสัญลักษณบอกทิศทางการไหลของ     
    สุญญากาศ 
2. ตองมีตัวยึดทอ (Support) อยางมั่นคงแขง็แรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. ไมเดินสายไฟหรือสายเคเบิลพัน ไปกับเสนทอสูญญากาศ 
4. ติดต้ังกลองครอบเสนทอในสวนที่เสี่ยงตอการกระทบ กระแทก หรือมือ   
    สัมผัสถึง 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
5. ระบบลิ้นปด – เปด สูญญากาศ  
    ( Zone Valve ) 

1.ตองมีปายบอกชนิดของกาซ  และบอกการควบคุมหองไหนและจุดใด 
   อยางชัดเจน 
2. ทาสีใหตรงกับชนิดของแรงสูญญากาศ ( สีขาว ) 
3. มีมาตรวัดแรงดูดติดต้ังหลังวาลว 
4. ติดต้ังที่มองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดตลอดเวลา 
 5. เปนวาลวโลหะแบบ 3 ชิ้น 

6. ทางเปดเขาของสูญญากาศ   
    (Inlet) 

1. ตองมีคาแรงดูด 12 – 19  น้ิวปรอท  หรือ  40.6 – 64.3  กิโลปาสคาล 
2. มีอัตราแรงดูดที่เหมาะสมแรงดูดไมตก ( 84 ลิตรตอนาที โดยแรงดูดใน  
    ทอไมตํ่ากวา 40.6 กิโลปาสคาล 
3. ไมมีการรั่วของแรงดูด 
4. อยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง  ( สูงจากพื้น 1.40  ม.) 
5. INLET ตองมีชุดสลักล็อคและไมสามารถใชสลับกับกาซอื่นได 

7. ระบบสัญญาณเตือน  ( Alarm    
    System ) 

1. ตองมีชุดสัญญาณเตือน  เฝาระวังการทาํงาน 
2. สัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง ( เสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1    
     เมตร) สามารถปดเสียงใหเงียบได แตถาเกิดสถานการณที่ทําใหเกิด  
    สัญญาณเตือนครั้งที่สองขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถ 
    กระตุน ใหสัญญาณดังไดอีกครั้งหน่ึง 
3. มีปุมทดสอบการใชงานของชุดควบคุมสัญญาณเตือน 
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ระบบเสียงรบกวน 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1.ขอกําหนดทั่วไป 1. เสียงรบกวน คือ สิ่งตอไปนี้ 

    - การทําใหเกิดความรําคาญ รูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ เกิดความเครียดทาง 
       ระบบประสาท  
    - การรบกวนตอการพักผอนนอนหลับ และการติดตอสื่อสาร  
    - การทําใหขาดสมาธ ิประสิทธิภาพการทํางานลดลง และถาเสียงดังมาก 
       อาจทําใหทํางานผิดพลาด หรือเชื่องชาจนเกิดอุบัติเหตุได  
    - การมีผลตอสุขภาพรางกาย ความเครยีด อาจกอใหเกิดอาการปวยทาง 
       กาย เชน โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง 
    - การไดรับฟงเสียงดังเกนิกวากําหนดเปนระยะนานเกินไปอาจทําให 
       สูญเสียการไดยิน ซึ่งอาจเปนอยางชั่วคราวหรือถาวรก็ได 
2. ใหกําหนดคาระดับเสียงรบกวนไวที่ 10 dB(A)  หากระดับการ 
    รบกวนที่คํานวณไดมีคามากกวาคาระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรกใหถือวา 
    เปนเสียงรบกวน 
3. ระดับเสียงทีดั่งเกินกวา 85 dB(A)  ถือวาเปนอันตรายตอมนุษย 

2. มาตรฐานการตรวจวัด 1. กอนตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนทุก 
    ครั้ง   ตองปรับมาตรระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก "A" (Weighting  
    Network "A") และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง "FAST" (Dynamic  
    Characteristics "FAST")   รวมทั้งตองสอบเทียบกบัเครือ่งกําเนิดเสียง 
    มาตรฐาน   เชน   พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร  
    (Acoustic Calibrator) หรอืตรวจสอบ ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตมาตร 
    ระดับเสียงกําหนดไว 
2. ใหต้ังไมโครโฟนและมาตรระดับเสียงตามที่กําหนดไวในประกาศ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ  ฉบับที่ 15  (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาํหนด 
    มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ในบริเวณที่ประชาชนรองเรียนหรือ ที่คาดวา 
    จะไดรับการรบกวนโดยผูที่ทําการตรวจวัด ตองจัดทําบันทึกรายละเอียด 
    เกี่ยวกับสภาพของตําแหนงที่ทําการตรวจวัด 
3. การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานใหตรวจวัดเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที ขณะ 
    ไมมีเสียงจากแหลงกําเนดิในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถใชเปนตัวแทน 
    ของระดับเสียงพื้นฐานของพื้นที่น้ันๆ แบงไดเปน 3 กรณี คือ  
    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนยังไมเกิดหรอืยังไมมีการดาํเนินกิจกรรม   ให 
       ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ในวัน เวลา และตําแหนงที่คาดวาจะเกิดเสียง 
       รบกวน หรือจากตําแหนงที่คาดวาจะมีการดําเนินกิจกรรมดังกลาว  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. มาตรฐานการตรวจวัด     - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนมีการดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง   ใหตรวจวัด 

       ระดับเสียงพื้นฐานในวัน เวลา และตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะมี 
       การวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยใหหยุดกิจกรรมของแหลงกําเนิด 
       เสียงหรือวัดทันทีกอนหรือหลังการดาํเนินกิจกรรม  
    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องไมสามารถ 
       หยุดการดําเนินกิจกรรมได ใหตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานในบริเวณอื่นที่ 
       มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณทีม่ีการรบกวนมากที่สุด และไมได   
       รับผลกระทบจากแหลงกําเนิดเสียงรบกวนโดยผูที่ทําการตรวจวัดจะตอง 
       จัดทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของบริเวณทีท่ําการตรวจวัดระดับ 
       เสียงพื้นฐานและบริเวณที่จะทําการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

3. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมี 
     การรบกวน 

1. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน แบงเปน 4 กรณี คือ  
    - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตอเนื่องต้ังแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป   ไมวาเสยีงที ่
       เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที ่
       หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะมี 
       การรบกวนเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Equivalent A-Weighted  
       Sound Pressure Level, L eq 1 hr)  
    - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตอเนื่องและเกิดไมถึง 1 ชั่วโมง   ไมวาเสียงที ่
       เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที ่
       หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะ 
       เริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
    - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นไมตอเนื่องและเกิด    
       มากกวา 1  ชวงเวลา   โดยแตละชวงเวลาเกิดไมถึง   1   ชั่วโมง   ไมวา 
       เสียงที่เกดิขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับ 
       เสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับ 
       เสียงทุกชวงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา   1   ชั่วโมง   และใหคํานวณคาระดับ 
       เสียงขณะมีการรบกวน 
    - ในกรณีบริเวณที่จะทําการตรวจวัดเสียงรบกวนเปนพ้ืนที่ที่ตองการความ 
       เงียบสงบ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หรือหองสมุดเปนตน  
       และ / หรือ กรณีเกิดเสยีงรบกวนในชวงเวลาระหวาง 22.00 - 06.00  
      นาฬิกา ไมวาเสียงที่เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ  
      จะมีระดับเสียงคงที่หรือไมก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให 
      ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที  
      และนําคาระดับเสียงที่วัดไดบวกเพิ่มดวย 3 dB(A)  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
4. การลดเสียงรบกวน 1. การออกแบบอุปกรณ เครือ่งมือ ใหมีการทํางานที่เงียบ 

2. การเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ ควรเลือกประเภททีม่ีเสยีงดังนอยกวา เชน      
    การใชเครื่องปมทีเ่ปนระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใชระบบกล 
3. การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไมทําใหเกิดเสียงดังการจัดหาที่ปดลอม 
    เครื่องมือ โดยนําวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสราง ทีจ่ะใชครอบหรือ 
    ปดลอมเครื่องมือ 
4. การติดต้ังเครื่องมือใหวางอยูในตําแหนงที่มั่นคง เน่ืองจากเสียงเกิดจากการ 
    สั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใชอุปกรณกันสะเทือนจะชวยลดเสียงได 
5. การบํารุงรกัษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูเสมอ เชน การทําความ 
    สะอาดเปนประจํา การหยอดน้ํามันหลอลื่นกันการเสียดสี ของเครื่องจักร 
6. เพ่ิมระยะหางระหวางเครือ่งจักร และผูรับเสียง ทําใหมผีลตอระดับเสยีง โดย 
    ระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางที่เพ่ิมขึ้น เปนสองเทา 
7. การทําหอง หรือกําแพงกั้นทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสยีง  
    หรือดูดซับเสียงทีส่ัมพันธกับความถี่ของเสียง 
8. การปลูกตนไมยืนตนที่มีใบดกบริเวณรมิรั้ว ชวยในการลดเสียงได 
 9. ที่ครอบหู จะปดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไวทั้งหมด สามารถลดระดับความ 
     ดังของเสียงได 20-40 dB(A)  
10. ปลั๊กอุดหู ทําดวยยาง หรือพลาสติก ใชสอดเขาไปในชองหูสามารถลด 
      ระดับความดังของเสียงได 10-20 dB(A) 
 11. การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผูที่อยูในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 
       มาตรฐาน โดยจํากัดใหนอยลง 
12. วิธีการใสปลั๊กอุดหู ใชสอดเขาไปในชองห ูโดยใชมือดานตรงขามกับหูที่จะ 
      ใส ออมผานหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปดานหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเขา 
      ชองหูจนกระชับลึกพอสมควร ระยะแรกอาจรูสึกรําคาญ จึงคอย ๆ เพ่ิม 
      เวลาการใส ครั้งแรกใสนาน 10-30 นาทีแลวคอย เพ่ิมมากขึ้นตามตาราง  
      หลัง 5 วันยังรูสึกไมสบาย ใหเปลี่ยนแบบใหม 

5 .เกณฑกําหนดของระดับเสียงที ่  
    เปนอันตราย 

1. ไดรับเสียงไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิน 91 dB(A) 
2. ไดรับเสียงวนัละ 7-8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 90 dB(A) 
3. ไดรับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 80 dB(A) 
4. ผูปฏิบัติงานจะทํางานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไมมีเครื่องปอง 
   กันไมได 
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ระบบหองแยกโรค 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ขอกําหนดทั่วไป 1. เปนหอง Negative  Pressure  ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากสะอาด    
   มากไปสูที่สะอาดนอย และการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 
2. ตองเปนไปตามมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
    - มาตรฐานการระบายอากาศและปรับอากาศ วิศวกรรมสถานแหงประเทศ 
       ไทย 
    - มาตรฐาน CDC (Center of Disease Control and prevention ,USA) 
    - มาตรฐาน ASHRAE  
    - AIA GUIDELINE 2001 
3. หองขนาดตองไมนอยกวา 3.2 x 5.3 เมตร 
4. เปนหองที่มหีองนํ้าอยูภายใน  
5. มีระบบจายกาซทางการแพทยและระบบเรียกพยาบาล 
6. มีระบบไฟฟาสํารองเขาถึงในกรณีระบบไฟฟาหลักขัดของ 
7. พ้ืนผนังหองเปนพ้ืนผนังเรียบ ฝาเพดานเปนชนิดฉาบเรียบ 
8. สามารถสังเกตดูอาการผูปวยไดจากภายนอก (กระจกใส) 
9. หองควรอยูหางจากบรเิวณที่มีคนหนาแนนและมีชองทางเคลื่อนยายผูปวยที่  
    ไมผานกลุมคนทั่วไป 
10. มีหอง ISOLATE  ROOM  และหอง ANTE  ROOM 
11. ภายในหองไมใหมรีอยรั่ว หรือใหอากาศไหลถายเทเขาออกไดนอยที่สุด 
      ชุด EXHAUST  AIR  GRILL  ตองติดต้ังบริเวณหัวเตียงผูปวย ขอบลาง    
      ผนังที่เจาะสูงจากพื้นหองประมาณ10 ซม.  

2. ชุดกรองอากาศ 1. อุปกรณกรองอากาศระบายอากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน ASHRAE    
    ประกอบดวย 
    - HEPA Filter  EFF. 99.97% 0.3µm   ขนาด 24 x 24 x 6 น้ิว  
    - Medium Filter  
    - พรอมพัดลมดูดอากาศชนิด Centrifugal Fan Static Pressure > 0.5 In.wg.  
       Flow Rate1,000 –1,200 CMH.  สามารถปรับอัตราการจายลมได 3 ระดับ  
       600 – 800 –1000 CMH. 
    - หลอด UVC100-290NM ขนาด20X2 Watts พรอม Housing อุปกรณ    
       ประกอบ และระบบGround 
    - มีเครื่องวัดแรงดันตกครอม (pressure drop) ระหวางแผงกรอง HEPA  
       Filter ( Magnehelic Differential Pressure Gauge) Scale 0 – 3 In.wg  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. อุปกรณแสดงผล 1.มีเครื่องวัดแรงดันภายในหอง ( Magnehelic Differential Pressure Gauge )  

   Scale 0 – 60 Pascal  สําหรับหอง ISOLATE ROOM  และหอง ANTE      
   ROOM อยางละชุด 
2. มี Exhaust Air Grill (EAG)ขนาด 6x6 น้ิว พรอม Pre-filter ติดต้ังใน 
    หองนํ้า  
3. มี Volume Damper แบบน้ําหนักถวง ขนาด 10 x 8 น้ิว ติดต้ังระหวางหอง     
    Isolate/Anteroom 1 ชุด  และผนังหนาหอง Ante room 1 ชุด  

4. ระบบ Exhaust Air 1. Exhaust Air Grill (EAG) ขนาด 24x18 น้ิว พรอม Pre-filter ติดต้ังเขากับวง  
    กบผนังที่เจาะบริเวณหัวเตียงผูปวยภายในหอง 
2. ทอสงลมวัสดุทําดวย เหล็กอาบสังกะสี หรือดีกวา  
3. ตําแหนงติดต้ังชุด Housing Fan Unit (HFU) อยูดานนอกหอง 
4. ติดต้ังทอสงลม (Air Duct) เชื่อมตอเขากบัชุด HFU ดานทอสงลมเขา และ 
    ทางสงลมออก ตองสามารถใหตัวได (Flexible) 
5. ปลายทอลมทิ้งจัดใหมีการปองกันนํ้าฝน และแมลง สูงพนแนวหลังคาไมนอย 
    กวา 1.20 เมตร 

5. ระบบไฟฟาและระบบควบคุม 
 

1. มีตูควบคุมระบบไฟฟาและระบบการทํางาน ติดต้ังตามขอกําหนด 
    ทางวิศวกรรมไฟฟา 
2. อุปกรณไฟฟา สายไฟฟาและหรือทอรอยสายไฟ การเดินสายและติดต้ัง    
    อุปกรณไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
3. อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟา ตองเปนอุปกรณมาตรฐาน มอก. 
4. มีวงจรไฟฟา (Electrical Diagram) ติดต้ังที่ตูควบคุมไฟฟา 

6. อุปกรณทั่วไป 1. มีเครื่องปรบัอากาศ ติดต้ังที่หอง Ante room ขนาดที่เหมาะสม หรือไมนอย 
     กวา 18,000 BTU 
2. กลองวงจรปด พรอมจอมอนิเตอร จํานวน 1 ชุด 
3. มีปายบอกชือ่หอง / ปายหามเขาหอง 
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ระบบอากาศอัดทางการแพทย 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. สถานที่ติดต้ัง 1. หองติดต้ังตองมีอากาศถายเทไดสะดวก 

2. ภายในหองตองไมมีฝุนละอองและสิ่งสกปรกปะปน 
3. เครื่องผลิตอากาศอัดตองติดต้ังแยกจากหองระบบจายกาซหรือแหลงเก็บ    
    ทอบรรจุ 
4. มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถอื  ติดต้ังไวภายในหองจํานวนที่เหมาะสมใน 
    ตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน 

2. ชุดผลิตอากาศอัดพรอม    
   อุปกรณ 

1. ปมอัดอากาศเปนชนิดไมมีนํ้ามันหลอลื่น อยางนอย 2 เครื่อง 
2. ทออากาศเขาตองอยูภายนอกอาคารเหนือพ้ืนดินอยางนอย 6 เมตร 
3. ทางอากาศเขาตองมีตะแกรงสามารถปองกันนํ้าเขาไดและฟลเตอร   
4. ปองกันแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเขาไปในทอ 
5. มีอุปกรณกรองอากาศกอนเขาเครื่องผลติอากาศ 
6. มีอุปกรณลดอุณหภูมิอากาศอัด 
7. มีอุปกรณชดุดักนํ้า 
8. ถังเกบ็อากาศอัดทําจากวัสดุทนการสึกกรอน มีที่ระบายน้ํากนถัง มีมาตร 
9. วัดความดัน มีลิ้นนิรภัยระบายความดัน และ สวิทชควบคุมความดัน 
10. มีอุปกรณกรองอากาศขนาด 5 ไมครอน 
11. มีอุปกรณทาํอากาศใหแหง จํานวน 2 ตัว 
12. มีเครื่องกรองอากาศแบบละเอียด 0.3 ไมครอน 
13. มีเครื่องกรองอากาศแบบละเอียด 0.1 ไมครอน 
14. มีเครื่องกรองกลิ่น 
15. มีอุปกรณควบคุมความดัน 
16. ในกรณีใชรวมกับอากาศอัดความดันสูง  ตองพิจารณาตรวจสอบ 
        อุปกรณใหเหมาะสมกบัความดันที่ใชงาน 

3.  ระบบไฟฟาและระบบ     
    ควบคุม 

1. อุปกรณและสายไฟฟาเปนไปตาม มอก.       
2. ตูเหล็กสําหรับติดต้ังอุปกรณควบคุม ชนิดกันนํ้าได 
3. มีสะพานไฟฟา 
 4. อุปกรณปองกันการทํางานเกินของระบบ 
 5. มีหลอดไฟแสดงการทํางาน 
 6. มีสวิทชเลือกการทํางาน 
 7. มีอุปกรณอื่นๆ ตามวงจรไฟฟาที่ออกแบบกําหนดไว 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
4. ระบบเสนทอ  ( Pipeline   
   System ) 
 

1. ตองทาสีเหลืองตลอดเสนทอ  
2.  ทําสัญลักษณบอกทิศทางการไหลของกาซ 
3. ตองมีตัวยึดทอ (Support) อยางมั่นคงแขง็แรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
4. ไมเดินสายไฟหรือสายเคเบิลพัน ไปกับเสนทออากาศอัด 
5. ติดต้ังกลองครอบเสนทอในสวนที่เสี่ยงตอการกระทบกระแทกหรือมือ 
    เอื้อมถึง 

5. ระบบลิ้นปด – เปดอากาศอัด     
   ( Zone  Valve ) 
 

1. ตองมีปายบอกชนิดของกาซและบอกการควบคุมหองไหนและจุดใดอยาง 
    ชัดเจน 
2. ทาสีใหตรงกับชนิดของอากาศอัด ( สีเหลอืง ) 
3. มีมาตรวัดความดันติดต้ังหลังวาลว 
4. ติดต้ังที่มองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดตลอดเวลา 
5. เปนวาลวโลหะแบบ 3 ชิ้น 

6. ทางเปดออกของอากาศอัดทาง 
    การแพทย  ( Out Let ) 
 

1. ตองมีคาความดัน 50 – 60 ปอนดตอตารางนิ้ว 
2. มีอัตราการไหลที่เหมาะสมความดันไมตก ( 100 ลิตรตอนาทีโดยความดัน 
3. ในทอไมตํ่ากวา50 ปอนดตอตารางนิ้ว ) 
4. ไมมีการรั่วของกาซ 
5. อยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง ( สูงจากพื้น 1.40  ม. ) 
 6. Out Let ตองมีชุดสลักลอคและไมสามารถใชสลับกับกาซอื่นได 

7. ระบบสัญญาณเตือน  ( Alarm   
   System ) 
 

1. ตองมีชุดสัญญาณเตือน  เฝาระวังการทาํงานสัญญาณเตือนทั้งแสงและ   
2. มีเสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร  
3. สามารถปดเสียงใหเงียบได แตถาเกิดสถานการณที่ทําใหเกิดสัญญาณ  
4. เตือนครั้งที่สอง ขณะสัญญาณ        เตือนครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถ 
    กระตุน ใหสัญญาณดังไดอีกครั้งหน่ึง 
5. มีปุมทดสอบการใชงานของชุดควบคุมสัญญาณเตือน 
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ระบบออกซิเจนไปปไลน 
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. สถานที่ติดต้ังชุดจายกลางกาซ 

 
1. มีปายเตือนบอกหนาหอง “หองเก็บออกซิเจน”  
2. ปายหามสบูบุหรี่หรือทําใหเกิดประกายไฟ  
3.  ขนาดตัวหนังสือของปาย  ตองมองเห็นและอานไดชัดเจน 
4.  ตองมีอากาศถายเทไดอยางสะดวก อุณหภูมิหองตองไมเกิน 54  องศา 
    เซลเซียส  
5. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมอืถือติดต้ังไวภายในหอง จํานวนที่เหมาะสม    
6. เครื่องดับเพลิงตองติดต้ังตําแหนงสะดวกตอการใชงาน 
7. ทอบรรจุกาซที่เต็มและเก็บภายในหองตองมีฝาครอบวาลวหัวทอทุกทอ 
8. ลิ้นนิรภัยที่วาลวหัวทอบรรจุกาซตองไมมีการดัดแปลงแกไข 
9. ทอบรรจุกาซที่ติดต้ังใชงานตองมีโซคลองปองกันการลมทุกทอ 
10. มีปายบอกสถานะของกาซภายในทอ “เต็ม” “หมด” หรือ “กําลังใชงาน”แยก  
     ออกจากกัน 
11. หองตองไมมีความชื้นหรือนํ้าขัง 
12. ตองไมมีสารหลอลื่นประเภทน้ํามันเก็บไวในหอง 
13. มีแสงสวางอยางเพียงพอ 
14. มีระบบปองกันดานความดันสูง และความดันตํ่า 
15. มีอุปกรณเตือนสถานะของระบบ เตือนดวยเสียงและแสง 
16. มีปายบอกขั้นตอนการใชงาน 
17.  มีกุญแจล็อคปองกันบุคคลภายนอก 

2. ชุดจายกาซจากทอบรรจุ    
    (Manifold) 
 

 1. ชุดจายกาซจากทอบรรจุ ประกอบดวยทอบรรจุ 2 ฝงสลับกัน จายเขา  
    ระบบเสนทอแตละฝงมีอุปกรณควบคุมความดันและทอบรรจุตอกับหัว     
    ความดันสูง ( High  Pressure Header )  
2. แตละฝงตองมีทอบรรจุอยาง นอย  2  ทอ  หรือจายไดเฉลี่ยอยางนอย 1 วัน   
    เมื่อฝงที่หน่ึง (Primary Bank)ไม  สามารถจายใหระบบได ฝงที่สอง     
     (Secondary Bank) ตองเริ่มทํางานอยางอตัโนมัติเพ่ือจายใหระบบ  
3. ตองตอตัวรับสัญญาณ กับแผงสัญญาณเตือนหลักเพ่ือแสดงใหทราบวาขณะนี้ 
   มีการเปลี่ยนไปใชทอบรรจุฝงที่สอง 
4. ลิ้นทางเดียว ตองติดต้ังระหวางเสนทอจากทอบรรจ ุ(Cylinder) หรือหางหม ู 
     (Pigtail) กับหัวความดันสูงเพ่ือปองกันการสูญเสียกาซ ในกรณีที่ลิ้นระบาย 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
2. ชุดจายกาซจากทอบรรจุ    
    (Manifold) (ตอ) 

    ความดันของทอ เปดออก หรือ เสนทอจากทอบรรจุเสยี ลิ้นทางเดียวตอง 
    ทําจากวัสดุที่เหมาะสําหรบักาซและความดันใชงาน 
5. ลิ้นระบายความดัน (Pressure Relief Valve) ระบบจายกลางกาซ แตละ   
6. ระบบตองมีลิ้นระบายความดันสูง ต้ังคาใหสูงกวาความดันในทอ 50    
    เปอรเซ็นต ติดต้ังปลายทางตออุปกรณควบคุมความดันทอ และตนทางตอ 
    ลิ้นปดแหลงจาย ลิ้นระบายความดันน้ี ใหต้ังคาความดันสูงกวาไดถามีลิ้น 
    ระบายความดันอีกอันหนึ่ง ที่ต้ังคาใหสูงกวาความดันใชงานในทอ 50  
    เปอรเซ็นต 
7. ทอหางหม ู(Pigtail)ที่ไมไดตอใชงานตองมีฝาปดตรงปลายทอกันแมลงเขา    
8. ไปทํารังเกิดการอุดตัน 
9. มีระบบปองกันดานความดันสูง และความดันตํ่า 

3. ระบบเสนทอกาซ  (Pipeline    
     Gas  System) 
 

1. ตองทาสีเขยีวมรกตตลอดเสนทอ  
2. พรอมทําสัญลักษณบอกทิศทางการไหลของกาซ 
3. ตองมีตัวยึดทอ (Support) อยางมั่นคงแขง็แรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
4. ไมเดินสายไฟหรือสายเคเบิลพัน ไปกับเสนทอกาซ 
5. ติดต้ังกลองครอบเสนทอในสวนที่เสี่ยงตอการกระทบกระแทกหรือ          
    มือเอื้อมถึง 

4. ระบบลิ้นปด – เปด กาซ  ( Zone  
    Valve ) 
   
 

1. ตองมีปายบอกชนิดของกาซและบอกการควบคุมหองไหนและจุดใดอยาง  
    ชัดเจน 
2. ทาสีใหตรงกับชนิดของกาซออกซิเจน ( สเีขียวมรกต ) 
3. มีมาตรวัดความดันติดต้ังหลังวาลว  
4. ติดต้ังที่มองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดอยางสะดวก 
5. เปนวาลวโลหะแบบ 3 ชิ้น 

5. ทางเปดออกของกาซออกซิเจน   
    (Station Outlet) 

1. ตองมีคาความดันกาซ 50 – 60 ปอนดตอตารางนิ้ว 
2. มีอัตราการไหลที่เหมาะสมความดันไมตก ( 100 ลิตรตอนาที โดยความ  
3. ความดันในทอไมตํ่ากวา 50 ปอนดตอตารางนิ้ว ) 
4. ไมมีการรั่วของกาซ 
5. อยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง ( สูงจากพื้น 1.40  เมตร ) 
6. OUT-LET ตองมีชุดสลักลอคและไมสามารถใชสลับกับกาซอื่นได 

6. ระบบสัญญาณเตือน (Alarm  
    System) 

1. ตองมีชุดสัญญาณเตือน  เฝาระวังการทํางาน 
2. สัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง  
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
6. ระบบสัญญาณเตือน (Alarm  
    System) (ตอ) 
 

3. เสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1 ม. 
4. สามารถปดเสียงใหเงียบได แตถาเกิดสถานการณที่ทําใหเกิดสัญญาณ 
   เตือนครั้งที่สองขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถกระตุน  
   ใหสัญญาณดังไดอีกครั้งหน่ึง 
5. มีปุมทดสอบการใชงานของชุด/ระบบควบคุมสัญญาณเตือน 
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ระบบไอน้ํา 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถานที่ติดต้ัง 1. โรงเรือนมีโครงสรางและฐานรากที่แข็งแรงถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผนัง 
    อาคารไมเกดิเสียงสะทอน  
2. มีอากาศถายเทไดสะดวก  
3. มีประตูเขาออกไมนอยกวา 2 ทางและอยูคนละดานกัน 
4. การติดต้ังหมอไอน้ําภายในโรงเรือนเดียวกันต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไป ระยะหาง 
    ระหวางตัวตองไมนอยกวา 1.5 เมตร สําหรับตัวหมอไอน้ําที่อยูใกลกับผนัง 
    โรงเรือน ตองมีชองวางหางจากผนังไมนอยกวา 1.5 เมตร 
5. แสงสวางภายในโรงเรือนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีความเขมของการสอง 
   สวาง ไมนอยกวา 200 ลักซ  
6.  ตองมีไฟสํารองฉุกเฉิน 

 7. ภายในโรงเรือนตองไมใชเปนที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ นอกจากถังบรรจุ 
     นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชกับหมอไอน้ําเทาน้ัน 
8. ตองมีเครื่องดับเพลิงขนาดความจุ 15 lb ชนิด ABC อยางนอย 1 ถัง 
9. ภายในโรงเรือนที่ต้ังหมอไอน้ํา หากมีอุปกรณเสริม เชน อุปกรณปรับสภาพ 
     นํ้า, หมอทํานํ้ารอน เปนตน การติดต้ังอุปกรณอื่นตองหางจากหมอไอน้ําไม 
     นอยกวา 2.5 เมตร 
10. หมอไอน้ําที่มีความสงูต้ังแต 3 เมตร ขึ้นไปตองมีบันไดและทางเดินโดยรอบ 
     ดานบนหมอไอน้ํา 

11. ตองจัดใหมีระยะหางเปลอืกหมอไอน้ําดานบนถึงเพดาน หรือสวนต่ําสุดของ   
      หลังคาไมนอยกวา 1.5 เมตร 
12. พ้ืนภายในโรงเรือนที่ติดต้ังหมอไอน้ําตองใชวัสดุกันลื่น และชองเปดที่พ้ืน    
      ตองมีขอบกันของตก 
13. ตองมีปายแสดงขั้นตอนการทํางานและการใชงานของหมอไอน้ํา และวิธีการ   
     ที่ตองปฏิบัติระหวางที่หมอไอน้ํากําลังทํางานอยู 

2. ชุดผลิตไอน้ําและอุปกรณ 1. ตัวหมอไอน้ําตองเปนไปตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแหง 
    ประเทศไทย  
2. มาตรวัดความดันไอน้ําตองมีขนาดหนาปทมไมนอยกวา 4 น้ิวสามารถ 
     อานคาความดันใชงานสูงสุดระหวาง 1.5 – 2 เทาของความสามารถ  
     ในการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา 
3. หลอดแกววัดระดับนํ้า การติดต้ังตองมองเห็นระดับนํ้าไดชัดเจน      
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. ชุดผลิตไอน้ําและอุปกรณ 4. หมอไอน้ําที่มีพ้ืนที่รับความรอนตั้งแต 50 ตารางเมตรขึน้ไป ตองติดต้ังลิ้น 
   นิรภัยไมนอยกวา 2 ตัว โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางบาลิ้นไมนอยกวา 15  
   มิลลิเมตร และสามารถระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการผลิตไอน้ําของหมอ 
   ไอน้ํา 
 5. การตอทอระบายไอน้ําจากลิ้นนิรภัย ตองไมควรมีของอเกิน 2 แหง 
6. ลิ้นนิรภัยแบบสปริงทีม่ีคานงัดสําหรับทดสอบการทาํงาน ตองทําการ    
    ทดสอบสภาพการทํางาน โดยการยกคานดวยมืออยางนอยสัปดาหละครั้ง 
 7. ลิ้นเปด-ปดทอระบายน้ําทิ้งตองอยูในตําแหนงที่เขาไปปฏิบัติงานไดงาย ถา   
     ติดต้ังอยูตํ่ามาก หรือในบริเวณที่คับแคบเขาไปเปด-ปดไมสะดวก ตองตอ   
     กานสําหรบัเปด-ปดใหสามารถเปด-ปดไดสะดวกปลอดภัย 
 8. ทอระบายตองติดต้ังใหระบายลงในที่ที่เห็นไดงายเมื่อเกิดการรั่ว และปลาย 
     ทอระบายตองตอลงในที่ที่ปลอดภัยและอยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็น 
     และไดยินเสียงชัดเจน 
 9. สวิตชควบคุมความดันไอนํ้าตองสามารถปรับต้ัง ตัด และตอการทํางานของ   
    หัวพนไฟไดตามความเหมาะสมที่ตองการผลิตไอน้ํา 
10.อุปกรณเช็คระดับนํ้าในหมอไอน้ํา หากระดับนํ้าตํ่ากวาที่ต้ังไว สามารถตัด 
     ตอการทํางานของหัวพนไฟ และมีสัญญาณเตือนดวยเสียงและแสง 
11.ตองมีตัวกรองสิ่งสกปรกที่มาจากน้ํามันเชื้อเพลิง โดยติดต้ังไวที่ทอทางจาย   
12.นํ้ามันเชื้อเพลิงกอนจายเขาหัวพนไฟ และมีลิ้นเปด-ปดกอนจายน้ํามัน   
13. เชื้อเพลิงตองผานตัวกรอง 
14. ตองติดต้ังมาตรวัดปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ระหวางตัวกรองกับหัว 
     พนไฟ 
15. เครื่องสูบนํ้าเขาหมอไอน้ําตองสามารถทําความดันไดไมนอยกวาหนึ่งเทา 
      ครึ่งของอัตราการเกิดความดันไอสูงสุดที่หมอไอน้ําผลิตได 
16. ตองมีมาตรวัดความดันนํ้าติดอยูทางทอสงของเครื่องสบูนํ้า จากมาตรวัด    
      ความดันตองติดต้ังลิ้นกันกลับกอนสงนํ้าเขาหมอไอน้ํา 
17. ตองมีลิ้นเปด-ปดการสงจายน้ําทางดานจายเขาและสงออกของเครื่องสูบนํ้า 
18. หมอไอน้ําที่มีพ้ืนผิวรับความรอนมากกวา 50 ตารางเมตร ตองมีเครื่องสูบ 
     นํ้าอยางนอย 2 ชุด 
19. ตองมีลิ้นกันกลับติดต้ังไวที่ทอจายไอน้ําเหนือหมอไอน้ํา 
20. ถังพักไอน้ําตองหอหุมดวยฉนวนกันความรอน และติดต้ังลิ้นนิรภัย,    
      อุปกรณดักไออยางละ 1 ชุด 
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2. ชุดผลิตไอน้ําและอุปกรณ 21. ปลองควันตองมีมาตรวัดอุณหภูมิ สายยึดโยง มีโครงสรางที่แข็งแรง พรอม   
      ติดต้ังอุปกรณลอฟา 
22. ถังพักนํ้าเลี้ยงหมอไอน้ํา ตองมีปริมาณความจุเพียงพอกับขนาดการผลิต 
     ไอน้ํา 
23. ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง สถานที่ต้ังตองมีอากาศถายเทไดสะดวก พ้ืนฐานรองรับ 
      เทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร 
24. ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงตองมีความจุเพียงพอตอการใชงาน 

3. ระบบเสนทอจายไอน้ํา 1. ทอนํ้าและทอจายไอน้ํา ติดต้ังตามมาตรฐาน มีจุดยึดรองรับ หางจาก 
      ผนังอาคาร ฝาเพดานหลังคาไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 
2. มีฉนวนหุมดวยโลหะเบาตามเสนทอจายไอน้ํา 
 3. ทอจายไอน้ําที่มีความยาว ตองติดต้ังตัวดักไอน้ําทุกระยะ 50 เมตร 

4. อุปกรณที่ใชในการตอเขากับ 
    เครื่อง/ตูที่ใชไอน้ําจากหมอ 
   ไอน้ํา 

อยางนอยตองประกอบไปดวย 
1. วาลวเปด – ปดการจายไอน้ํา 
2. วาลวปรับลดความดันไอน้ํา 
3. ตัวดักไอนํ้า 
4. Y – Strainer 
5. Check Valve 
6. Flexible Tube 

5. สาเหตุของหมอไอน้ําระเบิด 1.สาเหตุมาจากโครงสราง   
  - ตนเหตุของการระเบิด เน่ืองจากโครงสรางไมดี ขาดเทคนิคและเครื่องมือที่   
     เหมาะสมใชเหล็กผิดเกรดและความหนาไมเหมาะกับแรงอัด หรือเกิดการ 
     ผุกรอน เพราะเกาเกินไป  
  - ลักษณะของการเชื่อมไมดี มีรอยราวและตามด ซึ่งเกิดจากความเครียดของ 
      รอยเชื่อมขณะทําการเชือ่ม  
  - ชนิดของลวดเชื่อมไมเหมาะสมกับเหล็ก ที่ทําตัวหมอไอน้ํา ทําใหรอยเชื่อม 
      เกิดการราว และการผุกรอนริมรอยเชือ่ม  
  - มีความเขมขนของทางแรธาตุภายในหมอไอน้ํามากเกินไป  
  - นํ้าในหมอไอน้ํามีออกซิเจนมาก ขาดเครื่องมือในการไลออกซิเจนในน้ํา  
  - รอยเชื่อมมีรอยรั่ว ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่รอยรัว่จนเกิดการผุกรอน  

-  นํ้าที่ปอนใหหมอไอน้ํามีคุณสมบัติและคุณภาพที่ไมถูกตอง   ตามที่หมอ 
     ไอน้ําตองการ และมีคา PH ตํ่ามีสภาพเปนกรด  
  - วาลวนิรภัยสรางไมถูกขนาด จึงระบายความดันออกไมทัน     
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5. สาเหตุของหมอไอน้ําระเบิด   - ระบบอัตโนมัติหยุด  เชื้อเพลิงไมทํางาน หรือไมมีระบบอัตโนมัติ ทําใหเมื่อ   

     เกิดเปลวไฟดับลง แตภายในหองเผาไหมจะมีไอของเชื้อเพลิง จํานวนมาก    
     สะสมอยูพอจุดไฟใหมจึงระเบิดขึ้น 
2. สาเหตุมาจากผูควบคุม 
   - เปดเตาแลวทิ้งไวโดยมิไดเปดประตูจายไอน้ํา หรือไมไดเอาไอน้ําไปใช และ  
      ไมไดลดเชื้อเพลิงลง 
   - ไมไดตรวจเช็ควาลวนิรภัยทุกวัน  
   - ไมไดตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องวัดระดับนํ้า และตรวจสอบ 
      แรงอัด Booster Pump ทุกวัน  
   -ไมไดตรวจเช็คเกจวัดแรงอัด ( ควรมีเกย วัด 2 ตัวเพื่อเปรียบเทียบ )  
   - ไมไดตรวจคุณสมบัติและคุณภาพของน้ํา  
   - ไมไดตรวจความเขมขนของแรธาตุในน้ํา ทําใหเกิดรอยราว ในลักษณะ 
      ลายขาไก  
   - ภายในหมอไอน้ํามีหินปูนเกาะหนา เน่ืองจากไมไดตรวจหมอนํ้านาน  
     ( ควรตรวจทุก 3 เดือน )  
   - มีนํ้ามันหลงเขาไปในหมอไอน้ํา หรือนํ้าแหง  
   - หมอไอน้ําเย็นตัวเร็วเกินไปทําใหเกิดความเครียดและรอยราวขึ้น  
   - ไมไดทําการตรวจซอมใหญอยางนอยปละครั้ง 

6. คําแนะนําในการใชหมอไอน้ํา 1. กอนติดเตาทุกครั้งใหตรวจกอนวา ในหมอนํ้ามีระดับที่เพียงพอหรือไม  การ  
    ตรวจนี้ เปนการทดสอบไปในตัวดวยวา ทางเขา - ออก ของหลอด แกวตัน  
    หรือไม  
2. หมอนํ้าที่ใชกาซหรือนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง ใหระบายลมภายในเตากอน เพ่ือ 
    ไลกาซที่อาจตกคางอยู ในหมอนํ้าออกเสยีกอนจึงคอยติดไฟ เพ่ือปองกัน 
    การลุกไหมโดยฉับพลันที่เกิดจากกาซที่ตกคางอยูในเตา  
3. ถาเกิดรั่วที่ลิ้นนิรภัย โดยที่ยังอยูภายใตความดันปกติ หาม ใชวิธี เพ่ิม 
    นํ้าหนักถวง หรือต้ังลิ้นนิรภัยใหแข็งขึ้น  
4. ถาเกิดรั่วที่หมอนํ้า ใหหยดุใชหมอนํ้าทันที และตองแกไขกอนใชงาน ตอง 
    ไดรับการตรวจเพื่อความปลอดภัย จากเจาหนาที่ตรวจหมอนํ้า ของ กรม 
    โรงงานอุตสาหกรรม หรอืจาก วิศวกรที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
    วิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม  
5. ลิ้นนิรภัยที่ใช ควรเปนแบบที่ทดสอบไดงาย อยางนอยควรมีการทดสอบ 
    เดือนละครั้ง วา ลิ้นนิรภัยยังทํางานไดดีหรือไม  
6. หลังเลิกงาน เมื่อหยุดใชหมอนํ้าทุกวัน ควรระบายน้ําทิ้งบาง โดยเปดวาลว 
    นํ้าทิ้งแลว นับ 1 - 10 เร็ว ๆ แลวปด เฉพาะแหลงที่มีตะกอนมากควรระบาย   
    ใหถี่กวาน้ี 



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 155 -

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

6. คําแนะนําในการใชหมอไอน้ํา   
   (ตอ) 

 

7. ตรวจสอบความดัน ของเกจวัดความดันของน้ําที่สูบเขาหมอนํ้า ที่สูบเขาหมอ 
    นํ้า ถาความดันขึ้นสูงผิดปกติแสดงวาทอสูบนํ้า เขาหมอนํ้าจะตันแลว ตอง 
    รีบแกไข ถาใชตอไปนํ้าอาจจะแหงได  
8. ใหใชหมอนํ้าไมเกินความดันตามที่กําหนด  
9. หมอนํ้าที่มีตะกรันเกาะหนา 1/ 8 น้ิว อาจจะตองเปลืองเชื้อเพลิงในการทําให 
   รอนไปเปลาๆ ถึง 15 % ดังน้ัน ถาลางหมอนํ้าบอย ๆ ก็จะดี  
10. ถาเกิดนํ้าแหงตํ่ากวาระดับหลอดแกว ตองรีบดับไฟ และ หามสูบนํ้า เขา 
      หมอนํ้าอยางเด็ดขาด ตองปลอยใหเยน็ลง และตรวจทดสอบ เพ่ือ ความ 
      ปลอดภัยกอนใชงานตอไป  
11. หมอนํ้าที่ใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง ควันดําที่เกิดขึ้นเน่ืองจากปรับหัวฉีด และ 
      สวนของอากาศไมถูกตอง ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จึงควร หมั่น 
      ปรับแตง หัวฉีด เพ่ือใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ  
12. หมอนํ้าทุกลูกควรจะไดรับการตรวจทดสอบ เพ่ือความปลอดภัยอยางนอย 
      ปละครั้ง  

7. อุปกรณปองกันอันตราย   
   สําหรับหมอไอน้ํา 
 

1. ตองติดต้ังวาลวนิรภัย (Safety Valve ) อยางนอย 2 ชุด ขนาดเสนผาน   
    ศูนยกลาง ของบาลิ้นนิรภัย ไมนอยกวา 15 มิลลิเมตรทีส่ามารถตรวจ   
    ทดสอบการใชงานไดงาย สําหรบัหมอไอน้ําที่มีพ้ืนที่ผิว รับความรอนนอย 
    กวา 50 ตารางเมตร จะมีลิ้นนิรภัยเพียงหน่ึงชุดก็ได ในการติดต้ังลิ้นนิรภัย     
    ตองไมมีลิ้นปดเปด คั่นระหวางหมอนํ้ากบัลิ้นนิรภัย และตองมีทอ 
    ระบายหมอไอน้ําจากลิ้นนิรภัย ไปยังที่ทีเ่หมาะสมและปลอดภัย  
2. ตองติดต้ังเครื่องวัดระดับนํ้าชนิดหลอดแกว  ไวในที่เห็นไดชัด พรอมลิ้นปด 
    เปด เพ่ือตรวจสอบระดับนํ้า และตองมีทอระบายที่เหมาะสม ทั้ง น้ีตองจัด 
    ใหมีเครื่องปองกันหลอดแกวดวย  
3. ตองติดต้ังเครื่องวัดความดันไอนํ้า ขนาดหนาปทม เสนผานศูนยกลางไม 
    นอยกวา 100 มิลลิเมตร มสีเกลทีส่ามารถวัดความดันไดถึง 1.5 - 2 เทาของ 
    ความดันใชงานสูงสุดและตองมีเครื่องหมายแสดง ระดับความดันอันตราย  
    ไวใหเห็นโดยชัดเจน  
3. ตองติดต้ังเครื่องสูบนํ้าเขาหมอไอน้ํา ขนาดความสามารถอัดนํ้าได อยาง 
    นอย 1.5 เทา ของความดันใชงานสูงสุด และความสามารถในการสูบนํ้า 
    เขาตองมากกวา อัตราการผลิตไอน้ํา  
4. ตองติดต้ังลิ้นกันกลับ ที่ทอนํ้าเขา หมอไอน้ํา โดยติดต้ังใหใกลหมอไอน้ํา  
    มากที่สุด และมีขนาดเทากับทอนํ้าเขา  
5. ตองติดต้ังลิ้นจายไอน้ํา ทีตั่วหมอไอน้ํา  
 



 

  กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                               คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- 156 -

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

7. อุปกรณปองกันอันตราย   
   สําหรับหมอไอน้ํา (ตอ) 

6. โรงพยาบาลที่มีหมอไอน้ําต้ังแตสองเครือ่งขึ้นไป ที่ใชทอจายไอน้ํารวมกัน  
    ตองติดต้ังลิ้นกันกลับ ที่ทอหลังลิ้นจายไอน้ํา ของหมอไอน้ํา แตละเครื่อง 
7. หมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลว เชน นํ้ามัน กาซ ตองติดต้ังเครื่องควบคุม  
    ความดัน และเครื่องควบคุมระดับนํ้าอัตโนมัติ  
8. ตองติดต้ังสัญญาณเตือนอัตโนมัติ แจงอันตราย เมื่อระดับนํ้าในหมอไอน้ํา    
    ตํ่ากวาระดับใชงานปกติ  
9. ตองจัดใหมีฉนวนหุมทอจายไอน้ําโดยตลอด  
10.ทอนํ้า ทอจายไอน้ํา ลิ้นปดเปด ทุกตัว และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชกับหมอ 
      ไอน้ํา ตองเปนชนิดที่ใชกับหมอไอน้ําเทาน้ัน  
11.หมอไอน้ําที่สูงกวาพ้ืน 3 เมตรขึ้นไป ตองติดต้ังบันไดและทางเดินไวรอบ 
     หมอไอนํ้า  
12.ตองจัดใหมีลิ้นปดเปด เพ่ือระบายน้ํา จากสวนลางสุดของหมอไอน้ํา ให 
     สามารถระบายไดสะดวกไปยังที่ที่เหมาะสมปลอดภัย 
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ระบบออกซิเจนเหลว   
 

รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
1. สถานที่ติดต้ังถังออกซิเจนเหลว 
 

1. ตองติดต้ังบนฐานซีเมนตแหง ภายในรั้ว สูงไมนอยกวา 2 เมตร  
   หางจากอาคาร / ถนน อยางนอย 5 เมตร  สายไฟ 10 เมตร    
  (ดูรายละเอียดเพิ่มจากภาคผนวกทายเลม) 
2. เปนถังสีขาว พรอมอุปกรณมาตรฐาน 
3. มีปายเตือน “ หามสูบบุหรี่ หรือทําใหเกิดประกายไฟ ” 
4. มีระบบสายดิน 
5. ตองอยูหางจากตนไมใหญ 
6. หามจอดรถยนตโดยรอบ 

2. วาลวควบคุมระบบ และชุด     
    Vaporizer 
 

1. ตองไมมีนํ้าแข็งเกาะติดมากเกินไป 
2. กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
3. มีหัวฉีดนํ้าละลายน้ําแข็ง 

3. ระบบเสนทอกาซที่เดินจาก  
    แหลงจายไปยังจุดใชงาน  
     (Outlet) 
 

1. ตองทาสีขาวตลอดเสนทอ พรอมทําสัญลักษณบอกทิศทางการ   
    ไหลของกาซ 
2. ตองมีตัวยึดทอ (Support) อยางมั่นคงแขง็แรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. ไมเดินสายไฟหรือสายเคเบิลพัน ไปกับเสนทอกาซ 
 4. ติดต้ังกลองครอบเสนทอในสวนที่เสี่ยงตอการกระทบกระแทกหรือ มอื   
   เอื้อมถึง 

4. ระบบลิ้นปด- เปด กาซ ควบคุม
เฉพาะจุด (Zone Valve) 
 

1. ตองมีปายบอกชนิดของกาซและบอกการควบคุมหองไหนและจุดใด  
   อยางชัดเจน 
2. ทาสีใหตรงกับชนิดของกาซออกซิเจน (เขยีวมรกต) 
3. มีมาตรวัดความดันติดต้ังหลังวาลว 
4. ติดต้ังที่มองเห็นชัดเจนและเขาถึงไดตลอดเวลา 
5. เปนวาลวโลหะแบบ 3 ชิ้น 

5. ทางเปดออก ของกาซออกซิเจน  
    ( Station  Outlet ) 
 

1. ตองมีคาความดันกาซ  50-60 ปอนดตอตารางนิ้ว 
2. มีอัตราการไหลที่เหมาะสมความดันไมตก (100 ลิตร/นาที โดยความดัน 
   ในทอไมตํ่ากวา 50 ปอนดตอตารางนิ้ว ) 
3. ไมมีการรั่วของกาซ 
4. อยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง ( สูงจากพื้น 1.40 ม. ) 
    Outlet  ตองมีชุดสลักลอคและไมสามารถใชสลับกับกาซอื่นได 
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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
6. ระบบสัญญาณเตือน  ( Alarm      
    System ) 
 

    - ตองมีชุดตอระบบสัญญาณเตือนหลัก เฝาระวังการทํางาน 
    - สัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง ( เสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ที่ระยะ  1ม.)   
  - สามารถปดเสียงใหเงียบได แตถาเกิดสภาวะที่ทําใหเกิดสัญญาณ  
     เตือนครั้งที่สองขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถกระตุน 
     ใหสัญญาณดังไดอีกครั้งหน่ึง 
    - มีปุมทดสอบการใชงานของชุด/ระบบควบคุมสัญญาณเตือน 

 



 

มาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย                                           คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 

- 11 -

แนวทางการบริหารจัดการ 
ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
   
การบริหารระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  

ปญหาดานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล นับเปนปจจัยสําคัญ
ตัวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  จริงๆแลวทั้งสองสิง่น้ีไดมีการดําเนินการมานานแลว  แตไม
เดนชัดและนํามาใชกันอยางจริงจังอยางเชนปจจุบัน  ดังน้ันจากการที่ในหลายๆโรงพยาบาล ไมมีการ
ดําเนินการจริงจังในสิ่งเหลาน้ีมานาน  ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคอยางมากในการที่จะรื้อฟนสิ่งตางๆ ที่
ปลอยใหตายสนิทมานานนับแรมปกลับคืนสูสภาพที่ดี  บางโรงพยาบาลถึงตองใชเงนิจํานวนมากในการที่
จะมาพัฒนาสิ่งเหลาน้ี  สิ่งที่มีสวนในการกระตุนกิจกรรมในดานนี้อยางชัดเจนคือ การเขาสูระบบ
มาตรฐานคุณภาพตางๆ  ตลอดจนในปจจุบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบในดานนี้โดยตรง เชน กองวิศวกรรม
การแพทย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ที่มีหนาที่ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา  
สนับสนุนวิทยากรในการใหความรูทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ เพ่ือใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ มีการบริหารดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน 

จากผลการศึกษาวิจัยของมาสโลวพิสูจนแลววา พ้ืนฐานความตองการของมนุษยชาติ มนุษยทุกคน
มีความตองการ อยู 5 ประการ คือ 

1. ปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ 
2. ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม 
3. ความผูกพันในสังคม 
4. เกียรติและชื่อเสียง 
5. พิสูจนตัวเอง 

จะเห็นไดวาความปลอดภัย เปนสิ่งสําคัญลําดับที่ 2 รองมาจากปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ  ดังน้ันจึงเปนที่มา
ขององคกรความปลอดภัยในเกือบทุกประเทศ ที่มีหนาทีค่วบคุมกํากับ ดูแล ออกกฎระเบียบในดานนี้ 
รวมถึงประเทศไทยที่มีหนวยงานดานความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย 
 
• ความเปนมาดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวของ 

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ใน
สถานที่ทาํงาน มีใชกันมานานมากแลว  และหนวยงานตางๆไดดําเนินการอยางจริงจังมาโดยตลอด เชน 
โรงงาน โรงแรม และสถานที่ที่มีการใหบริการประชาชนทั่วไป  แตโรงพยาบาลกฎหมายเหลาน้ันยังไมถูก
นํามาใชในโรงพยาบาลอยางจริงจัง อาจเปนจุดออนอยางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดปญหาจนถึงปจจุบัน  คงเปน
เพราะวาโรงพยาบาลเปนหนวยงานราชการ  เราลองมาดูลําดับขั้นการพัฒนาการดานกฎระเบียบในดาน
วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 
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 ป พ.ศ. 2482  มีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจาง 
 ป พ.ศ. 2484  ประกาศใช พระราชบัญญัติสาธารณสุข เกี่ยวกับความปลอดภัยดาน                       
                  แสงสวาง การระบายอากาศ นํ้าด่ืม หองนํ้า หองสวม การกําจัดขยะมูลฝอย การ 
         ปองกันอันตรายจากวัตถุมีพิษ 
 ป พ.ศ. 2509  เริ่มมงีาน / โครงการดานอาชีวอนามัยในระดับชาติเกิดขึ้น 
 ป พ.ศ. 2510  ประกาศใชพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ 
 ป พ.ศ. 2511  รัฐบาลจัดต้ังองคกรรวมดานอาชีวอนามัยแหงชาติ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม   
                            กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตร และทบวงมหาวิทยาลัย 
 ป พ.ศ. 2515  กระทรวงสาธารณสุข จัดต้ังกองอาชีวอนามัย สังกัดกรมอนามัย 
 ป พ.ศ. 2526  จัดต้ังสถาบันความปลอดภัย 
 ป พ.ศ. 2528  มีการประกาศของกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหสถานประกอบการที่มีลกูจางต้ังแต    
                                     100 คนขึ้นไป ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัย (Safety  Officer)  
 ป พ.ศ. 2543  กองชางบํารุง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดต้ังคณะทํางานวิศวกรรม       
                            อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล   และไดออกตรวจสอบดาน 
                                     อาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ใหกับโรงพยาบาลใน 
                            สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
 ป พ.ศ. 2544  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เปดการอบรมหลักสูตรวิศวกรรม 
                                      ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (HA 501) 
 ป พ.ศ.  2545  กองชางบํารุง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดพิมพคูมือมาตรฐาน 
                                      วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือเผยแพรใหกับโรงพยาบาลและ 
                                      หนวยงานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใชประกอบการดําเนินงาน 
                                      ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 ป พ.ศ. 2545  สํานักงานพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ (สคส) ไดจัดทําโครงการดานวิศวกรรม 
                                     ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล โดยทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา 
                                     ชี้แนะใหโรงพยาบาลตางๆ สามารถดําเนินงานในดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ 
                            สภาพแวดลอม 
 ป พ.ศ. 2546-50 กองวิศวกรรมการแพทยและศูนยวิศวกรรมการแพทยทัว่ประเทศ  ไดออกทํา                         
                            การตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมใหกับโรงพยาบาล 
                            ทั่วประเทศ  
              ป พ.ศ. 2546-47  กองวิศวกรรมการแพทยจัดการอบรมหลักสตูรเจาหนาที่ความปลอดภัยใน   
                            โรงพยาบาล (จป.รพ.) จํานวน 3  รุน รวม 150 คน   และกองวิศวกรรมการแพทย  
                                     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดการอบรมเพิม่อีกจํานวน  4 รุน รวม 200  คน   
                                     เพ่ือใหเจาหนาที่สามารถทาํหนาที่ตรวจสอบ คนหา และขจัดความเสี่ยงดาน 
                            วิศวกรรมความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  
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ป พ.ศ. 2551  งานมาตรฐานการจัดระบบ กองวิศวกรรมการแพทย  ไดจัดทําโครงการวิศวกรรม 
       ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เพ่ือสรางเจาหนาที่ความ     
       ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ป พ.ศ. 2551 นายสาธิต  นฤภัย  วิศวกรไฟฟา 7 วช ไดจัดทําคูมือมาตรฐานวิศวกรรมความ  
      ปลอดภัยและภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 ขึ้น โดยมีคณะกรรมการที ่
      ไดรับการแตงต้ังโดยกองวิศวกรรมการแพทยเปนผูควบคุมและชวยตรวจสอบความ 
      ถูกตอง 

 
 โธมัส เจ แอนตัน  กลาวไวในหนังสือเกี่ยวกับการบรหิารสภาพแวดลอมและสุขภาพไวตอนหนึ่งวา 
การปองกันอุบัติเหตุอยางไดผล ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 

 การริเริ่มและภาวะผูนําของผูบริหาร 
 สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
 การปฎิบัติงานอยางปลอดภัย ของเจาหนาที ่

 
จุดมุงหมายของการดําเนินการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

1. ปองกันความไมปลอดภัยที่เกดิจากการทํางานและจากสภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน และ
บุคคลทั่วไปที่อยูภายในโรงพยาบาล และผูที่อาศัยอยูโดยรอบโรงพยาบาล 

2. ปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในสภาวะเสี่ยง และภายใตสภาพแวดลอมที่เปนพิษ 
ตอผูมารับบริการ  ผูปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปที่อยูภายในโรงพยาบาล 

3. สงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคมของผูปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไปที่
อยูภายในโรงพยาบาล และผูที่อาศัยอยูโดยรอบโรงพยาบาล 

4. สงเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
5. กระตุนจิตสํานึก และสรางวัฒนธรรมภายในองคกร ในการใหความสําคัญดานวิศวกรรม

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล
 ในการดําเนินการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่ผานมาจะ
เห็นไดชัดเจนวา  จะประสบความสําเร็จได  ขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 สวนหลักที่สําคัญ คือ 

1. มีการกําหนดนโยบายในดานนี้อยางชัดเจนโดยผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาล  และนโยบาย
น้ันจะตองเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมผูปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สําคญัตองติดประกาศ และ
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยทราบ 

2. มีการจัดต้ังองคกรรองรับภารกิจดานนี้โดยตรง อาจเปนในรูปของคณะทํางาน คณะกรรมการ 
ที่ตองมีหนาทีห่ลักในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําหนาทีป่ระสานกับทุกหนวยในโรงพยาบาลและ
นอกหนวยงาน 
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3. บุคลากร ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน มีความรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ 
     สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล หรือผานการฝกอบรมมาแลว ในที่น้ีรวมถึง    
     คณะทํางาน และเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (จป.รพ.)  ซึ่งในสวนนี้กองวิศวกรรม 
     การแพทยกําลังดําเนินการผลิตบุคลากรปอนใหกับโรงพยาบาลตางๆอยู โดยใชชื่อหลักสูตรวา  
     เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

• หรือในบางตําราไดกลาวไววาความสําเร็จดังกลาวขึ้นอยูกับกิจกรรมหลักพ้ืนฐาน 7 กิจกรรม คือ 
1. การกําหนดนโยบายดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
2. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ ของเจาหนาที่ระดับตางๆ 
3. แผนงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
4. คณะกรรมการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในการทํางาน 
5. การมีเจาหนาที่ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล โดยตรง 
6. การรายงานผลการดําเนินงาน 
7. กิจกรรมเสริมตางๆ 
 

• ความสําเร็จดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในฐานะผูนําองคกร 
1. ประกาศนโยบายความปลอดภัยขององคกรอยางชัดเจน 
2. กระตุนใหเกิดบรรยากาศแหงความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ริเริม่ช้ีนําในการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางสถานปฏิบติังานใหปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ 

ตลอดจนการสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจกัน 
4. ใหความสําคัญตอความปลอดภัยในทุกรูปแบบ 
5. เปนตัวอยางที่ดีในการรักษากฎระเบียบแหงความปลอดภัย  ไมละเลยหรอืฝาฝนเสียเอง 
6. ใหการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณและกําลังใจอยางตอเนื่องจริงจัง 
 

• หนวยงานราชการตางๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
1  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทําหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลอุปกรณไฟฟา     
    หมอนํ้า และวัสดุมีพิษ 
2  กระทรวงมหาดไทย  ดูแลความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิภาพ ระหวางลูกจางกับ 
     นายจาง 
3  กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่ในดานการใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย ของผูทํางานใน 
    งานอุตสาหกรรมและอื่นๆ 
4  กระทรวงศึกษาธิการ ทํางานในดานการใหองคความรูและหลักวิชาในดานการปองกันอุบัติภัย    
    และความปลอดภัยในการทํางาน 
5  สํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและเปนแกนกลางในการควบคุม 
    ปองกันอุบัติภัย 
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6  กองวิศวกรรมการแพทย  และศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 1-9 ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ  
    สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีหนาทีโ่ดยตรงในการตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ใน  
    การดําเนินงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

• กฎหมายดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 
กฎหมายดานความปลอดภัยที่ทางราชการไดบังคับใชมีทั้งหมด 17 ฉบับ แตยังไมไดบังคับใชใน

โรงพยาบาล  และมีสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับโรงพยาบาลหลายฉบับ อันไดแก 
1. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 
2. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี 
3. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 
4. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า 
5. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
6. ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศ 
7. การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
8. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

• นโยบายความปลอดภัยสําหรับการบริหาร 
 การที่จะสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือภายในโรงพยาบาลได จะตองถูกกําหนด
เปนนโยบายที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลหรือผูบริหารระดับสูง จึงจะทําใหกิจกรรมนี้
บรรลุวัตถุประสงค การบริหารความปลอดภัยในปจจุบันจะเนนหลักการสาํคัญหลักๆ คือ  การจัดต้ังองคกร  
การวางแผนดําเนินงาน  และการควบคุม 
 หลักการพื้นฐาน 5 ประการ  สําหรับการบริหารงานดานนี้เพ่ือเปนแนวทางในการสรางระบบงาน
ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลขึ้นในโรงพยาบาลหรอืการปองกันอุบัติเหตุ 
ตามทฤษฎีและแนวความคิดสมัยใหม ไดแก 

1. การกระทําที่ไมปลอดภัย  สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุ ถือเปนอาการที่
แสดงออกถึงความบกพรองหรือความผิดพลาดในระบบการบริหาร 

2. ในบางสถานะการณหรือสภาพแวดลอมบางอยาง เราสามารถที่จะคาดการณไดวา อาจ
กอใหเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงได สถานการณที่วาน้ีสามารถตรวจพบและแกไข
ควบคุมได 

3. งานดานการสรางความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรไดรับการบรหิารหรือจัดการเชนเดียวกับ
ภาระกิจดานอื่นๆ ของโรงพยาบาล  ผูบริหารจะตองดําเนินงานนี้ดวยการกําหนดเปาหมายที่
สามารถบรรลไุด การวางแผน การจัดองคกรที่มีประสิทธภิาพ รวมทั้งการควบคุมติดตามผล 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไว 
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4. หัวใจสําคัญสําหรับการทําใหงานดานความปลอดภัยไดผลและมีประสิทธภิาพก็คือ การ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ  ใหแกสายงานหรือผูปฏิบัติงานดานนี้อยางชัดเจน และ
กระทําอยางจริงจังตอเนื่อง 

5. ภาระกิจของการสรางความปลอดภัยในโรงพยาบาล คือการคนหาและระบุชี้ชัดถึงขอบกพรอง
หรือขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได เชน  

     การหาเหตุผลวาทําไมถึงเกิดอนัตรายขึ้น หรือการถามวาการปองกนัอันตรายตางๆไดถูก  
     นําไปใชปฏิบัติกันอยางจริงจังหรือไม 
 

• การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลจัดเปนสถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ในการจัดการ
ภายใน นอกจากเปนเรื่องของคนแลว เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
งานดานวิศวกรรมนับเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่ง ดังน้ันผูที่อยูภายในโรงพยาบาลไมวาจะเปนผูปวย  
เจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปอาจจะตองเกี่ยวของหรือสมัผัสกับสิ่งตางๆเหลาน้ี ที่สามารถคุกคามตอ
สุขภาพอนามัยและความไมปลอดภัยตางๆ จากการใชเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ไดตลอดเวลา  ดังน้ันจึง
ควรมีการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยทัง้ตอตนเองและบุคคล
รอบขาง ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอบๆโรงพยาบาล 
 
• อะไรคือการดาํเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 คือการจัดการดานความปลอดภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย เพ่ือลด
ความเสี่ยงหรอือันตรายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมี
จุดมุงหมายหลกัๆ ดังน้ี 

1. ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น       จากการปฏิบัติงานที่ตองใชเครื่องมือและอุปกรณ สนับสนุน
ตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน อัคคีภัย 
ไฟฟารั่ว  การระเบิดของทอกาซภายใตความดันสูง  มลพิษตางๆ เปนตน 

2. สงเสริมใหความรูทีถู่กตองในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุน
ตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชนการอบรมดานความปลอดภัย การฝกอบรมในงานที่มี
ความเสี่ยง 

3. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือให
เจาหนาที่ยึดถอืปฏิบัติ เชนการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ 

4. ควบคุม ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเปนเหตุนํามาซึ่งอันตราย เชน หาจุดเสี่ยงแลวทําการประเมิน
เพ่ือแกไข   

5. สรางทัศนคติที่ดีตอความปลอดภัย เชน การปลูกฝงทัศนคติดานความปลอดภัยใหกับ
เจาหนาที่บรรจุใหม การจัดประชุมดานความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน
ความปลอดภัย การใหคําแนะนํา  
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• แนวทางการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 การจัดการที่ดีบุคคลหลายๆฝายตองมีสวนรวมหรือมสีวนในการรองรับการดําเนินงานใน
โรงพยาบาล และสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อใหจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ตามที่ไดกลาวมาแลว คือ 

ก. ในสวนของนโยบาย ตองมีนโยบายที่จะดําเนินการหรือการสนับสนุนที่ชัดเจน ผูบรหิารตองมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย และถายทอดสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม ตอเนื่อง
สม่ําเสมอ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดเวลา 

ข. ในสวนของการจัดต้ังองคกรหรือหนวยงาน  เพ่ือรองรับการดําเนินงาน สรางเครือขาย ประสาน
กับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางโรงพยาบาล
สามารถใหเขามามสีวนรวมไดในรูปของคณะกรรมการก็ได 

ค. ในสวนของบุคลากร ตองเขาใจและเต็มใจ มีความทุมเทใหกับงาน ที่สาํคัญตองมีความรูหรือ
ผานการอบรมมาแลว เชน เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล. ที่สําคัญทุกคนตองมีสวน
รวม มีจิตสํานึกที่ดีตอวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 
• การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ โดยมากจะกําหนดไวเพียง 3 ระดับ คือ 

1. ระดับผูบริหาร ใหมีหนาที่ดังน้ี 
- กํากับดูแลใหเจาหนาที่ทุกระดับปฎิบัติตามกฎระเบียบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในสถานที่ทํางาน 
- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
2. ระดับหัวหนา (หัวหนาหนวย , หัวหนาตึก/อาคารตางๆ เปนตน) 

- กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตนใหปฎิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง ดาน
วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- ใหคําแนะนําดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในการ
ทํางาน 

- ตรวจสอบสภาพการทํางาน และเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
- ตรวจสอบหาสาเหตุของความเสี่ยงหรืออันตรายในที่ทํางานที่ตนรับผิดชอบ 
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย 
- ปฎิบัติงานดานนี้ตามที่ผูบริหารระดับสูงมอบหมาย 

3. ระดับผูปฏิบัติ  
- ตรวจสอบ คนหาความเสี่ยง 
- ปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน

โรงพยาบาลอยางเครงครัด 
- จัดทําแผนดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
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- กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาระดับลางใหปฏิบติัตนตามกฏระเบียบดานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- แนะนํา ฝกสอน ผูใตบังคับบัญชา ใหมีองคความรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ และจัดทํารายงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในการทํางาน 

 
• ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทาํงานของผู
ประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ในที่น้ีจริงๆแลวมาจากคําภาษาอังกฤษที่วา  Occupational Safety and Health     
ผูประกอบอาชีพในโรงพยาบาลไดแก ผูบรหิาร , แพทย ,พยาบาล , เจาหนาที่ดานตางๆ , ลูกจาง , คนงาน , 
ยาม เปนตน  แตจริงๆ แลวผูที่ตองมีสวนเขามาเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบโดยตรงในดานความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอีกกลุมหน่ึงคือ ผูปวย ,  ญาติ
ผูปวย , ประชาชนที่อยูภายในโรงพยาบาลหรอืบริเวณรอบๆโรงพยาบาล ตางก็ไดรับผลกระทบทั้งสิน้ หาก
เกิดความไมปลอดภัยขึ้นในโรงพยาบาล 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการใชคําพูดเพ่ิมเติมจากที่กลาวมา
ขางตนอีกหน่ึงคําคือ “ Working Conditions and Environment ”  ซึ่งแปลความหมายวา สภาพการทํางานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเจตนาใหหมายถงึ ขั้นตอนกระบวนการการทํางาน (Working Conditions) 
, ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน (Occupational Safety and Health)  และ 
สภาพแวดลอมของการทํางาน (Environment)  ทั้งน้ีเพ่ือใหการดูแล คุมครอง ผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ 
ไดครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นกวาเดิม เพ่ือผลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และสุขภาพอนามัยที่ดีของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพราะวาจากสถิติการเกิดเหตุการณที่ไมปลอดภัยในสถานทีป่ฏิบัติงานตางๆ ใน
ปจจุบัน มักมสีาเหตมุาจากสภาพแวดลอมของที่ทํางานเพิ่มขึ้นอยางนากลัว เชน ตึกถลม ไฟฟาลัดวงจร 
ไฟฟาดูด แกสพิษรั่ว ระบบกําเนิดไอน้ํารั่วระเบิด การระบายอากาศไมดี มลพิษทางอากาศทีม่าจาก
เครื่องปรับอากาศ ความรอนในที่ทํางานสูง แสงสวางไมเพียงพอ ฯลฯ 
 ในการดูแลผูปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ทั้งสวัสดิการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั้น นับเปน
สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน เพ่ือปองกันไมใหเจาหนาที่หรือผูปฏิบติังานไดรับการบาดเจ็บ พิการ หรือ
ตาย จากอุบัติเหตุจากการทาํงาน (Occupational Accidents)  และนอกจากนี้เพ่ือปองกันไมใหมีการเสื่อม
ถอยของสุขภาพจนทําใหเกิดโรค หรือความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือที่เรียกวา โรคที่เกิดจากการทํางาน 
(Occupational  Disease) 

• อุบัติเหตุจากการทํางาน  หมายถงึ เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมไดคาดคิด และไมไดมี
มาตรการหรือแผนการควบคุมไวกอนในสถานที่ทํางานหรอืในโรงพยาบาล แลวมีผลทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิต และอาจทําใหทรัพยสินเสียหาย  เชน 
เครื่องมือที่ใชไฟฟาไมมีระบบกราวด  การถูกเข็มฉีดยาทิ่มตําเปนตน 
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• โรคที่เกิดจากการทํางาน หรือบางครั้งเรียกวา โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ โรคอัน
เกิดขึ้นเกี่ยวเน่ืองกับการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หมายถึง เหตุการณใดๆ ก็ตามที่ทําให
ผูปฏิบัติงานอันไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ลูกจาง หรือผูใชแรงงาน เกิดการเจ็บปวย ที่
พิสูจนแลววามีผลมาจากการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือภายในสถานที่แหงน้ัน เชน โรค
ระบบทางเดินหายใจอันเกิดจากระบบปรับอากาศสกปรก บริเวณเพดานมีเชื้อรา  หรือมีฝุน
ละอองจากเครื่องอบผา เปนตน 

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุหรือความไมปลอดภัยที่เคยเกิด  พบวา 
o ไมสามารถปองกันได   2 % 
o ปองกันได  98 % 

จะเห็นไดวาอันตรายหรืออุบัติเหตุสวนใหญสามารถปองกนัได แตหากปลอยใหทุกคนระมัดระวังเพียงลําพัง 
ก็ยังมีสวนทําใหเกิดอุบัติเหตุไดมาก  แตหากทําในรูปขององคกร หรือคณะกรรมการบริหารในทางปฏิบัติ
จะไดผลมาก 
 
• ผลเสียหายที่เกิดจากความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 ผลเสียหายทีป่รากฏชัดเจน อันไดแก เสียชีวิต เสียทรัพยสนิ 
 ผลเสียหายทางออม ไดแก การสูญเสียเวลา  เสียรายได  เสียชื่อเสียงของหนวยงาน 
 
• ประโยชนที่ไดจากการทํางานอยางปลอดภัย 
 1 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปอยางปลอดภัย  เจาหนาที่ไมวิตกกังวลหรือ
หวาดกลัวอันตราย สามารถทุมเทกําลังกายและความคิดในการทํางานอยางเต็มที ่
 2 ลดตนทุน เมือ่บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปอยางปลอดภัย   ความเสียหาย
ของเวชภัณฑและอุปกรณ เครื่องมือมีนอย ประสิทธภิาพในการทํางานมสีูง ทํางานไดเต็มที่ 
 3   เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปอยาง
ปลอดภัย เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และอยากที่จะทํางาน 
 4 สงวนทรัพยากรมนุษย เจาหนาที่แตละคนมีความรูความชํานาญ ใชเวลาในการร่ําเรียนและ
ฝกฝนประสบการณนาน หากเกิดอันตราย พิการ หรือเสียชีวิต ทําใหประเทศชาติตองเสยีทรัพยากรมนษุย
ที่มีคุณคาไป ดังน้ันถาการทํางานเปนไปอยางปลอดภัย จึงเปนการสงวนทรัพยากรมนษุยอยางหนึ่ง 
 5 เพ่ิมรายรบั  เมื่อไมมีการสญูเสียในทุกๆดานการทํางานมีประสิทธิภาพ คาใชจายตนทุนตํ่า ลด
คาใชจายตางๆ ลูกคาเพิ่มมากขึ้น รายรบัก็จะเพ่ิมตาม 
 
• สาเหตุของอันตรายในการทํางานโดยทั่วไป 
 1  สาเหตุเกดิจากบุคคลหรือตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เชน  การแตงกายไมเหมาะสม ไมสวมชุด
ปองกัน มีทัศนคติไมดีตอความปลอดภัย อุปนิสัยไมดี ขาดประสบการณ สภาพรางกายไมพรอมที่จะทํางาน 
( 88 %) 
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 2  สาเหตุเกดิจากเครื่องมือและอุปกรณการแพทย เชน เครื่องมือชาํรุด  การใชเครื่องมือผิด
ประเภท การใชเครื่องมือที่ไมมีระบบปองกนัอันตราย ( 10%) 
 3  สาเหตุเกิดจากโครงสรางทางกายภาพและสภาพแวดลอม  เชน  อุณหภูมิสูงหรือตํ่าไป  แสงสวาง
ไมเพียงพอ การระบายอากาศที่ไมดี  เสียงดังรบกวน  กลิ่นเหม็นรบกวน  ทางลื่น ความไมเปนระเบียบของ
หองหรือสถานที่ทํางาน เปนตน ( 2%) 
 
• สาเหตุของอันตรายในการทํางานในโรงพยาบาล 

1. เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน ทํางานไมถูกวิธี ขาดความรูทักษะ ไมเอาใจใสตองาน มี
ทัศนคติที่ไมถูกตอง ความประมาท นิสัยชอบการเสี่ยง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไมใสอุปกรณ
ปองกัน แตงกายไมเหมาะสม หยอกลอกัน รางกายไมพรอม เปนตน 

2. เกิดจากสภาพการณที่ไมปลอดภัย เชน เครื่องมือไมสมบูรณ สถานทีไ่มเปนระเบียบสกปรก 
พ้ืนเปนหลุมเปนบอ  พ้ืนลื่น สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไมปลอดภัย  โครงสรางอาคาร
สถานที่ไมถูกตอง เปนตน 
 

• ประเภทของสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล      ที่ควรไดรับการตรวจสอบ อยางตอเนื่อง 
1. การระบายอากาศ 
2. กลิ่น 
3. เสียง 
4. แสงสวาง 
5. อุณหภูม ิ
6. ควัน 
7. การฟุงกระจายของฝุนผงทั่วไป  
8. การฟุงกระจายของสารเคม ี
9. การฟุงกระจายของฝุนจากเครื่องถายเอกสาร 
10. รังส ี
11. การจัดวางวัสดุ 
12. การจัดสรรพื้นที่ใชสอย 
13. การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
14. การระบายน้ําทิ้ง 
15. การบําบัดนํ้าเสีย 
16. เสนทางเดินเทา และเสนทางเดินรถในบริเวณโรงพยาบาล 
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• สี กับความปลอดภัย 
 สีแดง               สื่อถึง   ใหหยุด , ระวังอันตราย , ขอหาม  
 สีนํ้าเงิน  สื่อถึง การอธิบายความ  ทุกคนตองอานและทําตาม 
 สีเหลือง  สื่อถึง   ใหระวัง ,  การเตือนภัย 
 สีเขียว  สื่อถึง   ความปลอดภัย 
 
 
• ตัวอยางการใชรูปทรงหรือกรอบขอความในการสื่อความหมาย 

 

 
                    การหาม หรือหยุด                    การเตือน ใหระวัง                      ขอแนะนํา / ขอมูล 
 
 
• ตัวอยางเสียงกับการทํางาน 
 เสียงนอกจากจะใชในการสื่อสารแลว ยังใชเปนการเตือนอันตราย แตระดับเสียงที่มนุษยสามารถ
รับฟงไดโดยไมเกิดอันตราย ขึ้นอยูกับ ความถี ่ความดัง และระยะเวลาในการรับฟง ระยะเวลาที่อนุญาตให
ทํางานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังตางๆ เปนดังน้ี 
 
 ระดับเสียง (เดซิเบล)  ระยะเวลาที่สามารถอยูไดโดยไมเปนอันตราย (ชม./ วัน) 

90 8 
92      6 

  95      4 
  97      3 
 ระดับเสียง (เดซิเบล)  ระยะเวลาที่สามารถอยูไดโดยไมเปนอันตราย (ชม./ วัน) 
                      100      2 
  102      1.5 
  105      1 
  110      0.5 
  115      0.25 
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• ตัวอยางความสวางในสถานที่ตางๆ  ที่เปนมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
1. ลาน ถนน และทางเดินในโรงพยาบาล ความเขมการสองสวางตองไมนอยกวา 20 ลักซ 
2. บริเวณที่ไมตองการความละเอียด เชน บันได  ระเบียง  หองเก็บของทั่วไป  ความเขมการ

สองสวางตองไมนอยกวา 50 ลักซ 
3. บริเวณที่ตองการความละเอียดในการปฏิบัติงานไมมาก เชน หองซักฟอก หองหมอไอน้ํา 

ในหองลิฟต ความเขมการสองสวางตองไมนอยกวา  100 ลักซ 
4. หอง หรือบริเวณที่ตองการความละเอียดปานกลาง เชน หองทํางาน หองผูปวยทั่วไป 

หองสมุด  ความเขมการสองสวางตองไมนอยกวา 200 ลักซ 
5. หองที่ตองการความละเอียดมาก ความเขมการสองสวางตองมากกวา 200 ลักซขึ้นไป และ

อาจถึง 1000 ลักซ 
 

• ความเสี่ยง (Risk)  
             ในความหมายทั่วไป คือ โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสยี ภัย อันตราย อุบัติเหตุ หรือสิง่ไมพึง 
             ประสงค หรือมีแนวโนมจะเกิดอันตราย ในทุกๆดาน 
 
• ประเภทของความเสี่ยงในโรงพยาบาล 

1. การบาดเจ็บ 
2. เหตุราย 
3. การคุกคาม 
4. ความไมแนนอน 
5. การถูกเปดเผย 
6. การเสื่อมเสียชือ่เสียง 
7. การสูญเสียรายได 
8. การทําลายสภาพแวดลอม 
9. การตองชดใชคาเสียหาย 

 
ความเสี่ยงในมุมมองของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
• จุดมุงหมายของการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล  

คือ การรับรูถึงความเสี่ยงและกําจัดความเสี่ยง 
 

• การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือสิ่งใดหรือจะกระทําสิ่งใด ที่เหน็วามีอันตรายสูงก็ไมควร

นําเขามาในโรงพยาบาล หรอืยกเลิกการกระทําน้ัน 
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2. การผองถายความเสี่ยง คือการกระทําใดใดที่เห็นวาอาจเกิดอันตราย ก็ใหหนวยงานอื่นที่
มีความพรอมกวา รับไปดําเนินการแทน 

3. การปองกันความเสี่ยง คือการคนหาความเสี่ยง  กําจัดความเสี่ยง  ออกมาตรการปองกัน
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ เชน การปกปอง การบํารงุรักษาเชิงปองกนั 
การใหความรูแกเจาหนาที ่

4. การกระจายความเสี่ยง เปนการแยกสิ่งของ หรือการกระทาํใดใด ที่อาจกอใหเกิดอันตราย
สูงออกจากกัน  เพ่ือลดความรุนแรง   เพราะหากเอาไวรวมกันเมื่อเกิดอบุัติเหตุความ
รุนแรงจะเพิ่มทวีคูณ 

 
• กระบวนการบริหารความเสี่ยงในแตละครั้ง 

1. การคนหาความเสี่ยง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การจัดการกับความเสี่ยง 
4. การประเมินผล 
 

บทสรุปหนาที่ 2 หนาที่ 
 หนาที่หลักขององคกรดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
2. ควบคุม ทบทวนบทบาทหนาท่ี ในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล 
3. ติดตาม ตรวจสอบ คนหา วิเคราะหสาเหตุและแนวโนมอนัตรายตาง ๆ ในโรงพยาบาล 
4. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มีสวนในการดําเนินการ 
5. ประชาสัมพันธงานดานนี้อยางตอเนื่อง 
 

 หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
1. รายงานถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก หัวหนาแผนก หัวหนาหอผูปวย และผูบริหารระดับสูง 
2. ทํารายงานการตรวจสอบเปนระยะ ๆ  
3. หาตนเหตุของความเสี่ยง หรอือันตรายที่เกิดขึ้น  
4. เขาถึงอุบัติเหตุทุกครั้ง 
5. เปนผูประสานงานดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
6. เก็บรวบรวมขอมูลทุกอยาง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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• ตารางวิเคราะหความเสี่ยง 
 

 ระดับความรนุแรง (ระดับอันตราย) 

ความถี่ ตํ่า (อันตรายนอย) สูง (อันตรายมาก) 

ตํ่า (ไมคอยเกิด)  A C 

สูง (เกิดเปนประจํา) B D 

 
A =  ความรุนแรงต่ําและเหตุการณน้ีนานๆ ถึงจะเกิด 
            การแกปญหา คือ การเตือน ติดปายประกาศเตือน 
B =  ความรุนแรงของเหตุการณน้ีมีนอย  แตเกิดขึ้นบอย 
            การแกปญหา คือ การติดปายเตือน การอบรมใหความรู 
C =  ความรุนแรงของเหตุการณมีสูง แตไมคอยเกิด 
            การแกปญหา คือ การอบรมใหความรู การจัดทําคูมือ 
D = ความรุนแรงสูงมาก และเกิดขึ้นบอยเปนประจํา 
            การแกปญหา คือ การจัดการกับปญหาโดยเรงดวน ติดประกาศเตือน ฝกอบรม 
            เฉพาะกรณีน้ันๆ จัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงาน  ตรวจหาความเสี่ยงตลอดเวลา 

• การรายงานความเสี่ยง ในงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาล มีดังน้ี 

1. รายงานอุบัติการณ หรือการเกิดอุบัติเหตุ 
2. รายงานการตรวจสอบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

ในระดับหนวยงาน และภาพรวมในระดับโรงพยาบาล 
• คําถามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล หรือผูรับผิดชอบควรตอบได 

1. Who   =   ใครไดรับอันตรายหรือความเสี่ยง 
2. When   = เมื่อไหร 
3. Where  = ที่ไหน 
4. What  = เกิดอะไรขึ้น 
5. How  =  อันตรายหรือเสี่ยงอยางไร 
6. Why  =  ทําไมถึงเกิด 
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การปองกันความเสี่ยงหรืออันตรายในโรงพยาบาล ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยหลักการ 3E 

อยางพรอมๆกัน คือ  
Engineering  –  คิอการใชหลักวิชาทางวิศวกรรมและวิศวกรรมการแพทย  
Education    -  การใหความรู การศึกษา หรอืฝกอบรม ตอผูเกี่ยวของทั้งหมด  
Enforcement -  การเสรมิสรางกฎระเบียบ ออกกฎขอบังคับขึ้นใชตามความจําเปน   
                   และความรุนแรงของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น 
 

• แนวทางการจัดตั้งองคกรความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
 ในปจจุบันการจัดต้ังองคกรความปลอดภัยในโรงพยาบาล  ที่เปนรูปธรรมมากทีสุ่ดคืออยูในรูปของ
คณะกรรมการเปนสวนใหญ เน่ืองจากเจาหนาที่ในโรงพยาบาลเปนลักษณะสหวิชาชีพ หลายระดับ มี
เครื่องมือและระบบตางๆ ที่มสีวนเกี่ยวของมากมาย จึงเปนการยากที่จะมอบหมายใหใครคนใดคนหนึ่ง  มี
หนาที่รับผิดชอบงานดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยโดยตรง  แตในอนาคตหากมีการพัฒนาดาน
วิชาความรู มีเอกสารคูมือที่ชดัเจน และมีระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่ชัดเจน คงไมเปนการยาก
เกินไปที่จะมีเจาหนาที่วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่มีหนาที่รับผิดชอบงาน
โดยตรง 
 
• ขั้นตอนการขจัดความเสี่ยงดานสภาพแวดลอมและการเกิดอันตรายในโรงพยาบาล 

1. จัดต้ังองคกร 
2. คนหาความเสีย่ง 
3. วิเคราะห จัดลําดับความเสี่ยง 
4. การแกไข และออกมาตรการปองกัน 
5. การนํามาตรการปองกันไปใชอยางตอเนื่อง 

ลักษณะขององคกรดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล   อยางนอยโดยทั่วไป
ตองดําเนินการดังน้ี 

1. มีสมาชิกจากทกุหนวยงาน ครอบคลุมทุกระดับ 
2. มีการประชุมคณะกรรมการทกุเดือน 
3. มีผูรับผิดชอบประจําอยางนอย 1 คน ที่ทําหนาที่เปนเลขานุการ ในการรวบรวมขอมูล

ตางๆ 
 

• หนาที่หลักขององคกรดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน

โรงพยาบาล 
2. ควบคุม ทบทวนบทบาทหนาที่ ในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของ

โรงพยาบาล 
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3. ติดตาม ตรวจสอบ คนหา วิเคราะหหาสาเหตุและแนวโนมของอันตรายตางๆ ใน
โรงพยาบาล 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มีสวนในการดําเนินการ 
5. ประชาสัมพันธงานดานนี้อยางตอเนื่อง 
 

• หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Safety Officer) 
1. รายงานถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในดานวิศวกรรมความปลอดภัย  และสภาพแวดลอม 

                ในโรงพยาบาลแกหัวหนาแผนก หัวหนาตึก และผูบริหารระดับสูง 
2. ทํารายงานการตรวจสอบ เปนระยะๆ 
3. หาตนเหตุของความเสี่ยงหรอือันตรายที่เกิดขึ้น 
4. เขาถึงอุบัติเหตุทุกครั้ง 
5. เปนผูประสานงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
6. เก็บรวบรวมขอมูลทุกอยาง ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน  

                โรงพยาบาล 
 

• อันตรายจากสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
1. สภาพแวดลอมทางเคม ี
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
3. สภาพแวดลอมทางชีวภาพ 
4. สภาพแวดลอมทางจิต/สังคม 
 

• ของเสียในโรงพยาบาล แบงออกเปน 
1. ของเสียติดเชื้อ 
2. ของเสียที่ไมติดเชื้อ 
3. ของเสียทีม่ีอันตราย 
4. ของเสียทีส่ามารถนํามาใชใหมได 

• การกําจัดของเสีย 
1. การทําใหปราศจากเชื้อดวยไอน้ํา 
2. การทําใหปราศจากเชื้อดวยสารเคมีทีเ่ปนกาซ 
3. การใชสารเคมฆีาเชื้อ 
4. การฉายแสง 
5. การใชความรอน 
6. การเผาดวยอุณหภูมิสงู 
7. การฝงกลบ 
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• แผนงานที่ควรทําเพ่ือการจัดการกับของเสียในโรงพยาบาล 
1. การบริหารจัดการของเสียทีเ่หมาะสม 
2. การแยกทิ้งของเสียประเภทตาง ๆ เชน การกําหนดสีถุงทิ้งขยะประเภทตางๆ ที่ชัดเจน 
3. วิธีการแยกเกบ็ของเสีย เชน ของเสียทีเ่ปนอันตราย  กับของเสียติดเชื้อ  ออกจากกัน 
4. การจัดเก็บเพ่ือรอการกําจัด เชนการสรางโรงเก็บขยะติดเชื้อที่สามารถกันแมลงและหนูได

เปนตน 
5. การบําบัดของเสียแตละประเภท 
6. การนํากากของเสียไปทิง้ หรอืไปฝงกลบ 
7. มาตรการรองรบัเกิดกรณีฉุกเฉิน เชน เตาเผาขยะเสียมีแผนรองรับอยางไร 
8. การฝกอบรมบคุลากรที่รับผิดชอบ 
 

• อุปกรณปองกันอันตรายในโรงพยาบาล    
ในที่น้ีหมายถึงอุปกรณสําหรบัเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในที่ที่มีความเสีย่งสูงกวางาน

ทั่วไป ไวสวมใสขณะทํางาน  เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมและอันตรายจาก
การทํางาน อันไดแก 

1. อุปกรณปองกนัใบหนาและดวงตา ไดแก 
- แวนตานิรภัย 
- แวนครอบเบตา 
- กระบังปองกันใบหนา 
- หนากากเชื่อม 
- ครอบปองกันหนา 

2. อุปกรณปองกนัหู ไดแก 
- EAR PLUGS เปนอุปกรณปองกันเสียงดังขณะทํางาน ชนิดสอดเขาไปอุดไวในรูหู 
- EAR MUFFS เปนอุปกรณปองกันเสียงดังขณะทํางาน ชนิดครอบหสูวนนอก 
 

3. อุปกรณปองกนัมือ ไดแก 
- ถุงมือปองกันความรอน 
- ถุงมือปองกันสารเคม ี
- ถุงมือปองกันไฟฟา 
- ถุงมือปองกันการขีดขวนของมีคม ถุงมือปองกันรังส ี

4. อุปกรณปองกนัการหายใจ ไดแก 
- หนากากกรองอนุภาคฝุน 
- หนากากกรองกาซและไอระเหย 
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5. อุปกรณปองกนัลําตัว ไดแก 
- ชุดปองกันสารเคม ี
- ชุดปองกันความรอน 
- ชุดปองกันการติดไฟ 
- เสื้อคลุมตะกั่ว ปองกันรังส ี

6. อุปกรณปองกนัเทา ไดแก 
- รองเทานิรภัย 
- รองเทาปองกนัอันตรายจากไฟฟา 
- รองเทาปองกนัสารเคม ี

7. อุปกรณปองกนัศีรษะ ไดแก หมวกนิรภัย 
8. อุปกรณปองกนัการตกจากที่สูง ไดแก 

- เข็มขัดนิรภัย 
- สายรัดตัวชวยชีวิต 
- สายชวยชีวิต 
 

• ความสูญเสียจากการประสบอันตราย 
 หากหนวยงานหรือสถานที่ทํางานใดๆ ไมสนใจหรือปลอยใหสภาวะของการทํางานและสภาพ 
แวดลอมในการทํางานไมปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงสูง จนทําใหเกิดอันตราย หรืออาจถึงขั้นอุบัติภัย มักจะ
เกิดความสูญเสียได 
 
• การสูญเสียในรูปแบบตางๆ 

1. การสูญเสียเวลาของผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
2. การสูญเสียเวลาของบุคคลอื่นที่ไมไดรับบาดเจ็บแตมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูนําผูบาดเจ็บ 
       สงโรงพยาบาล ผูที่อยากรูอยากเห็น ญาติพ่ีนอง เปนตน 
3.    การสูญเสียเวลาของหัวหนางาน หรือหัวหนาผูควบคุมงาน และผูจัดการในการชวยเหลือ 
       ผูบาดเจ็บ การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การจัดหาผูปฏิบัติงานแทน การ 
       คัดเลือกคนใหม การฝกอบรมคนใหม การจัดทํารายงาน  อุบัติเหตุ เปนตน 
4.    การสูญเสียเวลาในการใหการรักษาของผูใหการรักษาและเจาหนาที่ของสถานพยาบาล  
      หรือโรงพยาบาลนั้นๆ 
5.    การสูญเสียรายได หรือผลกําไร ของโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย                                           คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 

- 29 -

• เกิดความเสียหาย 
1. คาเสียหายเนื่องจากเครื่องมือชํารุด หรือทรัพยสินของโรงพยาบาลเกิดการเสียหาย               
2. คาเสียหายที่ตองทําใหกระบวนการปฏิบัติงานหยุดชะงัก เชน ระบบไปปไลนเกิดการ  
      ระเบิดจนชํารุดเสียหายไมสามารถสงจายกาซไปยังจุดตางๆ ได หรอื ทําให  
       หมอแปลงไฟฟาเกิดการระเบิด จนทําใหโรงพยาบาลไมมีไฟฟาใชงาน เปนตน 
3. คาใชจายในเรื่องของเงินชดเชย หรือเงินสวัสดิการตางๆ ที่ตองจาย 
4. การเสียขวัญ จากเหตุการณน้ันๆ 
5. การเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล 
6. อื่นๆ อีกมากมาย 
 

• ปจจัยที่ทําใหเกิดอันตรายจากการทํางาน 
 ปจจัยหรือ ปจจัยเอื้อ หรือสวนที่เกี่ยวของกับการประสบหรือเกิดอันตรายจากการทํางาน  มีองค 
ประกอบที่สําคญั  2  สวน คือ  

1. คน หรือ ตัวเจาหนาที ่
2. สภาพแวดลอมในที่ทํางาน 

 
คน หรือ ผูปฏิบัติงาน ในที่น้ีใหหมายถึงเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาล ผูปวย และประชาชน สรุป

แลวคือทุกคนที่อยูในโรงพยาบาล ซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือภัยจากการทํางานหรือประกอบอาชีพนั้นๆ  ซึ่ง
อาจเนื่องมาจาก การขาดประสบการณ ขาดความรูความเขาใจในงานที่ทํา มีทัศนคติและจิตสํานึกที่ไม
ปลอดภัย  ไมมีมาตรการปองกันตนเองอยางเหมาะสม  รูเทาไมถึงการณ  จําใจทํา ถูกมอบหมายใหทําโดย
ไมเต็มใจ ประมาท เปนตน 

 
สภาพแวดลอม ในปจจุบันถือเปนปจจัยที่สําคัญ ถึงแมเราจะพัฒนาคนไปอยางไร แตถาตองกลับมา

ปฏิบัติงานอยูในที่ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน สถานที ่ เครื่องมือ อุปกรณ อากาศ แสงสวาง 
ความรอน การสั่นสะเทือน ความเย็น รังส ี กาซ ไอระเหยของสาร ฝุนละออง เสียงดัง สารเคม ี เชื้อโรคที่
แพรกระจาย สัตวตางๆ  อาจรวมไปถึงเพ่ือนรวมงาน ความจําเจซ้ําซากของงาน การเรงรัดงาน คาตอบแทน 
เวลาการทํางานที่ยาวนานไป เปนตน  ซึ่งนับวาปจจัยตางๆ เหลาน้ีมีสวนเกี่ยวของในการนําพาใหเกิดหรือ
ประสบกับอันตรายแทบทั้งสิน้  หากเราจะจําแนกสภาพแวดลอมออกเปนกลุมหรือหมวดหมู นักวิชาการใน
ดานนี้ไดแยกออกเปน 4 กลุม คือ 

1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถงึสภาพของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวผูปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาล เชน เครื่องมือ อุปกรณ อากาศ แสงสวาง ความรอน การสั่นสะเทือน ความเย็น 
รังส ี  เสียงดัง และบริเวณสถานที่ขณะทํางาน  

2. สภาพแวดลอมทางเคม ี หมายถึงสารเคมีตางๆ ที่ตองสัมผสั หรือใชเปนวัตถุดิบ หรือไดผสม
ขึ้นมาเพื่อใชในทางการแพทยหรืออื่นๆ โดยทั่วไปมักจะอยูในรูปของ กาซ ไอระเหย ฝุน ฟูม 
ควัน ละออง หรือเปนของเหลว เชน สารตัวทําละลาย กรด และดาง เปนตน 
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3. สภาพแวดลอมทางชีวภาพ หมายถงึทั้งทีม่ีชีวิต ( ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และสัตวราย
ตางๆ ) และสิ่งไมมีชีวิต ( ละอองฝุน  ฝุนฝาย ฝุนไม ซากพืชตางๆ ) เปนตน 

4. สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาสังคม หรือ ปจจัยทางจิตวิทยาสังคมการทํางาน ซึ่งครอบคลุมถึง
ภาวะที่เกี่ยวกับจิตวิทยา และเศรษฐกิจในการทํางาน อันไดแก งานที่ตองเรงเพ่ือใหทันกับ
เวลา ภาวะของคนที่ตองยายสถานที่ทํางาน การถูกโยกยายโดยไมเปนธรรม การถูกกลัน่แกลง 
การถูกลดทอนอํานาจโดยไมเปนธรรม การอยูรวมกับเพื่อนรวมงานที่แปลกหนา คาจาง
แรงงานไมเหมาะสม  ไมมสีัมพันธภาพกันระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน  งานที่ไมเหมาะสม
กับรางกายและจิตใจ เปนตน 

 
• การเกิดอุบัติเหตุในโรงพยาบาล 
           ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ  ความรุนแรงของการเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือพิการจะมากนอย
เพียงใดไมจําเปนวาตองทํางานในสาขาไหน บางสิ่งบางอยางที่วาไมนาเกิดอันตราย หรือถึงแมจะเกิด แต
หากเรานึกวาไมรุนแรง ยิ่งรายกวาน้ัน บางคนคิดไปวาถึงเกิดก็ไมถึงเรา ความคิดเหลาน้ีนับวาเปนอันตราย
เสียยิ่งกวา เพราะนั่นหมายถึงวาเรายินยอมที่จะใหเกิดอันตราย  ดังน้ันขอใหทุกคนจงตระหนักวาหากปลอย
ปละละเลย ไมเอาใจใสถึงอันตรายที่จะเกิด คงมีสักวันที่จะไดเห็นอันตรายเกิดขึ้น  การเกิดอุบัติเหตุจากการ
ประกอบอาชีพหรือจากการทาํงานภายในโรงพยาบาล โดยทั่วไปแลวจะมีสาเหตุนํากอนเสมอ อาจเกิดจาก 
ความผิดพลาดของการจัดการ สภาวะทางดานรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานในขณะนั้นไมเหมาะสม ซึ่ง
ปจจัยเหลาน้ีจะเปนตัวกอสาเหตุโดยตรงของการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย ตลอดจนสภาพงานที่ไมปลอดภัย 
เชน ลืมขั้นตอนการทํางานของเครื่องที่ถูกตองจนทําใหเกิดการลุกไหมและระเบิดตามมา   การลืน่หกลม 
การถูกเข็มตํา และผลเหลาน้ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรืออาจเสียชีวิต ทรัพยสินของทางราชการ
เสียหาย  อันสงผลใหการรักษาพยาบาลหยุดชะงัก 
 
• สาเหตุของอุบตัิเหตุอันตราย 

ในดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแบงได 2 สวน คือ 
1. สาเหตุนําของการเกิดอุบัติเหตุ 

1.1 เกิดจากความผิดพลาดของการบรหิารจดัการความเสีย่ง เชน 
- ไมมีการสอนหรือการอบรมเกี่ยวกับดานความปลอดภัย 
- ไมมีมาตรการขอกําหนดใหปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
- ไมมีการวางแผนและเตรียมงานดานความปลอดภัยไว 
- ไมมีการแกไขจุดที่อันตรายลอแหลมภายในสถานที่ปฏิบัติงานหรือ     

             ภายในโรงพยาบาล 
- ไมมีการจัดหาอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยให 
- ผูบริหารไมใหความสําคัญ  เปนตน 
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1.2  เกิดจากสภาวะทางดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน  
- ขาดความระมัดระวัง  
- ความตั้งอกตั้งใจ   
-     มีทัศนคติที่ไมถูกตอง 
-     อารมณออนไหวงายและขี้โมโห 
- หวาดกลัว ขวัญออน ตกใจงาย 
- สมองมีปฎิกริยาในการสั่งงานชา เปนตน 

1.3  เกิดจากสภาพของรางกายไมเหมาะสม 
- ออนเพลีย 
- หูหนวก 
- สายตาไมดี 
- รางกายไมเหมาะสมกับงาน 
- เปนโรค 
- รางกายพิการ เปนตน 

2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอบุัติเหตุ 
2.1 การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เปนการกระทําที่ไมปลอดภัยของเจาหนาที ่ในขณะ
ที่กําลังทํางานซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได จากขอมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบ
สวนใหญของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากสาเหตน้ีุ 

- การใชเครื่องมอืโดยพลการโดยไมไดรับอนุญาต 
- การทํางานที่เรว็เกินไป เกินกําลังของเครื่องมือ 
- ทําการซอมเครื่องขณะที่กําลังใชงาน 
- ถอดอุปกรณความปลอดภัยออกจากเครื่องโดยไมมีเหตุอันควร 
- ไมใสใจตอปายหามเตือนตางๆ 
- เลน หยอกลอกันขณะทํางาน 
- ใชเครื่องมือที่ชาํรุด 
- ใชเครื่องมือไมถูกวิธ ี
- ยืนหรือน่ัง หรอืใชทาทางในการทํางานที่ไมเหมาะสม 
- ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย 
- ประมาท เปนตน 

2.2 สภาพของงานที่ไมปลอดภัย เปนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยที่อยูรอบๆ ตัว
เจาหนาที่ในขณะทํางานหรือภายในโรงพยาบาล ซี่งเปนสาเหตุใหเกดิอันตรายได
เชนกัน เชน 

- ไมมีการติดฝาครอบหรือเซฟการดในสวนที่เคลื่อนไหวที่เปนอันตราย 
- เครื่องมือมีฝาครอบแตไมเหมาะสม 
- บริเวณพ้ืนมีนํ้า ลื่น ขรุขระ 
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- สถานที่ทาํงานสกปรก 
- มีของใชที่ไมเกีย่วของ 
- มีกองวัสดุสูงเกินไป 
- แสงสวางไมเพียงพอ 
- การระบายอากาศไมดีพอ 
- อากาศภายในหองทํางานรอนเกินไป 
- ไมมีระบบเตือนภัย หรือมีแตชํารุด เปนตน 
 

• โรคที่เกิดจากการทํางานภายใตความเสี่ยง 
 โรคจากการทํางาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพ หรือตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
เรียกวาโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานนี้ บางโรคอาจปรากฏอยางเฉียบพลัน เน่ืองจากเจาหนาที่ไดรับ
สิ่งที่ทําใหเกิดโรคโดยตรงและมีปรมิาณทีสู่งในระยะเวลาอันสั้น   แตบางโรคจะปรากฏแบบเรื้อรงัเน่ืองจาก
จะคอยๆ ไดรับสิ่งที่ทาํใหเกดิเชื้อโรคทีละนอยๆ เปนเวลานานหลายเดือนหรือหลายป  เปนที่นาสังเกตวา
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพสวนใหญเกิดขึ้นแลวจะมีความรุนแรงคอนขางสูง บางครั้งไมอาจทาํการ
รักษาใหกลับคนืสภาพเดิมได และมีจํานวนไมนอยที่เกิดความรุนแรงจนถึงขั้นพิการหรอืเสียชีวิต เชน การ
โดนเข็มทิ่มแทงจนติดเชื้อโรค  การไดรับสารระเหยของเอธลีีนออกไซดที่รั่วไหล เปนตน 
 
• องคประกอบที่ทําใหเกิดโรค  ที่นับวามีสวนสําคัญแบงได 3 สวนคือ 

1. ตัวตนเหตุของโรค หรือตัวเชื้อโรค 
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
3. สภาพของการปฏิบัติงาน 

              แตโดยปกติแลวหากองคประกอบทั้ง 3 มีความเหมาะสมคือ ตัวเชื้อโรคมีปริมาณไมมากพอ สภาพ
รางกายของตัวเจาหนาที่มีความแข็งแรงสมบูรณ และสภาพการทํางาน สภาพแวดลอมมีความเหมาะสม
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ก็จะไมเกิดโรคจากการทํางานขึ้น แตในทางตรงขามหาก
องคประกอบใด องคประกอบหนึ่งบกพรองไปมากเกินหรืออยูในสภาวะที่ไมสมดุลยก็จะทําใหเกิดโรคขึ้นได 
องคประกอบตางๆ พอที่จะแบงออกไดเปนรายละเอียด ดังน้ี 
 
• ตัวตนเหตุของโรคการเกิดโรคจนมีการติดเชื้อโรค  

1. ตนเหตุทางเคมี ที่สามารถเขาสูรางกายโดยการสูดดม การกิน การสมัผัส 
2. ตนเหตุทางกายภาพ เชน เสยีงดัง ความรอน การสั่นสะเทอืน เปนตน 
3. ตนเหตุทางชีวภาพ เชน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ เปนตน 
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• เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  
สวนที่เปนปจจัยที่เกิดจากตัวเจาหนาที่เองทีส่ามารถนํามาซึ่งการเกิดอันตราย ไดแก 

1. สิ่งที่นับวามีอิทธิพลของเจาหนาที่ตอตนเหตุของโรค เชน กรรมพันธุ  เชื้อชาติ เพศ 
2. อายุ 
3. สุขภาพของรางกายกอนเขาทํางาน 
4. ภาวะทางโภชนาการของแตละบุคคล 
5. พฤติกรรมในการทํางานของแตละบุคคล 
6. พ้ืนฐานการศึกษา 
 

• สภาพการทํางานและสภาพแวดลอม  
 สภาพแวดลอมที่นํามาซึ่งการเกิดเชื้อโรค มอีงคประกอบหลักๆ ดังน้ี 

1. ความสะอาด อากาศที่ดี 
2. การระบายอากาศที่ดี 
3. ขนาดของสถานที่ทํางานที่เหมาะสม 

โดยทั่วไปแลวผูประกอบอาชีพ หรือ เจาหนาที่จะตองไดรับการคุมครองปองกัน มิใหไดรับอันตราย
จากการทํางานและยังตองไดรับการสงเสรมิพัฒนาใหมีจิตสํานึกที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ไมเจ็บปวย
หรือบาดเจ็บ แตหากหลีกเลี่ยงการเกิดไมไดเจาหนาที่ผูน้ันก็ตองไดรับการฟนฟูสภาพจากการบาดเจบ็
หรือพิการเพื่อใหอยูในสังคมนั้นๆไดอยางมีความสุขไมเปนภาระตอใคร สภาพแวดลอมก็เชนเดียวกัน 
ตองไดรับการตรวจตราอยางสม่ําเสมอเพี่อคนหาตัวปญหา ประเมินระดับของปญหา หาทางแกไข ออก
มาตรการปองกัน ควบคุมสิ่งที่อาจกอใหเกิดที่มาของอันตรายตางๆ ใหอยูในวงจํากัด 

 
• แนวทางการดําเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

การเกิดอบุัติเหตุยอมกอใหเกิดความสูญเสยีอยางมาก ทั้งตอชีวิตของเจาหนาที่และทรัพยสินของ
ทางโรงพยาบาล  บางกรณีสามารถคิดคาเสียหายไดชัดเจนแตบางกรณีก็ไมสามารถประเมินคาเสียหายได 
เชน การเสียชวิีต ดานจิตใจ เปนตน  การสรางสภาพของการทํางานใหมีความปลอดภัยในโรงพยาบาลจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารงานของโรงพยาบาลในปจจุบัน เพราะนอกจากจะเปน
การปองกันความเสี่ยงและการสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุกขณะ  ยังทาํใหลดคาใชจายหรืองบประมาณ 
ทําใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ทุกคนดีขึ้น การทํางานก็มีประสิทธภิาพ เปนที่พึงพอใจของผูปวยหรือผู
ที่เขามารบับรกิาร แตในทางกลับกันหากเราปลอยใหเกดิอุบัติเหตุขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งไมจําเปนตองเกิด
บอย แคเพียงครั้งเดียวก็อาจนํามาซึ่งการสูญเสียหลายตอหลายสิ่งหลายอยาง โดยเฉพาะชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลที่ตองเสียไปและนํามาซึ่งผลกระทบมากมาย 
 ดังน้ันจึงควรอยางยิ่งที่ควรจัดการใหมีงานดานความปลอดภัยหรือวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลเกดิขึ้นอยางจริงจัง  เพ่ือปองกัน  ลดความเสีย่ง  และลดความสูญเสียในดานตางๆ ใหมากที่สุด 
โดยการเสริมสรางความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลในทุกๆ ดาน ในระดับนโยบาย ที่ชัดเจนและเปนระบบ
อยางตอเนื่อง 
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• จุดประสงคการดําเนินงาน ในโรงพยาบาล 
              เพ่ือสงเสริมกิจกรรม  GEN. 6  ที่วาดวยสถานที่  สภาพแวดลอม(6)   ใหมีการทํางานที่คลองตัว มี
ประสิทธภิาพ  ปลอดภัย  ใหความสะดวกตอการใชบริการ  มีการสํารวจสถานที่จริงในระบบตางๆ , พรอม
การบันทึกการสํารวจความเสีย่ง , รายงานอุบัติการณ/เหตุการณสาํคัญ  และยังมีสวนในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพของ GEN. 7 (เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 
• การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลจัดเปนสถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ในการจัดการ
ภายในนอกจากเปนเรื่องของคนแลว เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
งานดานวิศวกรรมนับเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่ง ดังน้ันผูที่อยูภายในโรงพยาบาลไมวาจะเปนผูปวย  
เจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปอาจะตองเกี่ยวของหรือสมัผัสกับสิ่งตางๆ เหลาน้ี ที่สามารถคุกคามตอ
สุขภาพอนามัยและความไมปลอดภัยตางๆ จากการใชเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ไดตลอดเวลา  ดังน้ันจึง
ควรมีการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยทัง้ตอตนเองและบุคคล
รอบขาง  ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอบๆโรงพยาบาล 
 
• ความหมายของวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 คือการจัดการดานความปลอดภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย ลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมีจุดมุงหมายหลักๆ  
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  จากการปฏิบัติงาน  ที่ตองใชเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ตลอดจน
สภาพแวดลอมตางๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน อัคคีภัย ไฟฟารั่ว  การระเบิดของทอกาซ
ภายใตความดันสูง  มลพิษตางๆ เปนตน , สงเสริม ใหความรูที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับ
เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตราย ,  การกําหนดมาตรการ กฎ ระเบยีบ ที่
เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือใหเจาหนาที่ยึดถอืปฏิบัติ , การควบคุมความเสี่ยง
ตางๆ ที่อาจเปนเหตุนํามาซึ่งอันตราย เชน หาจุดเสี่ยงแลวทําการประเมนิเพ่ือแกไข , สรางทัศนคติที่ดีตอ
ความปลอดภัย 
 
• ระบบงานทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด   ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในระบบตางๆ     ที่ใชอยูใน
โรงพยาบาล การคนหาความเสี่ยงโดยการตรวจสอบระบบตางๆ เปนประจําและสม่ําเสมอ สามารถชวยลด
การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย   ที่อาจเกิดตอเจาหนาที่ไดอยางมาก  จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏบิัติ
หรือปองกันอันตรายเปนระดับขั้นตอนดังน้ี 

1. การจัดสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลใหมีความปลอดภัยโครงสรางทางกายภาพและ
สภาพแวดลอม 

2. การกําจัดของเสีย เชน แนวทางที่ใชปฏิบัติ เครื่องมือ/อุปกรณที่ใช การดูแลบํารุงรักษา 
3. การจัดระบบและกระบวนการทํางานทีม่ีความปลอดภัย 
4. การทําใหเครื่องมือตางๆในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย 
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5. การออกแบบลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย 
6. การฝกอบรมการทํางานที่ปลอดภัยแกเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน 
7. การปฏิบัติตามกฎระเบียบวธิีการทาํงานทีป่ลอดภัย ที่ไดกําหนดไว 
 

• การตรวจสอบที่ควรทําอยางสม่ําเสมอ 
1. การประเมินภาวะความเสี่ยง ในทุกระบบ 
2. การเก็บวัสดุไวไฟ สารเคมี และขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล 
3. ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา/เครื่องมอืแพทย และระบบงานที่มีความเสี่ยงตางๆ 
 

• แนวทางการตรวจสอบระบบดานวิศวกรรมความปลอดภัย 
ในการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไดกําหนดระบบหรือเครื่องมือที่จัดวามี

ความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีภ่ายในโรงพยาบาล  เดิมกองชางบํารงุสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุไดกําหนดแนวทางและระบบที่ตองมีการตรวจสอบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ไวในชวงแรกทั้งสิ้น  7  ระบบ และไดจัดทําคูมาตรฐานการตรวจสอบออก
เผยแพรใหกับทุกโรงพยาบาลแลว แตในปจจุบันกองวิศวกรรมการแพทย (กองชางบํารุงเดิม) ไดปรับ
รูปแบบการดําเนินการใหครอบคลุมมากขึน้ โดยเพิ่มระบบการตรวจสอบออกเปน 12  ระบบ จนในปจจุบัน
ไดเพ่ิมขึ้นมากวา 35 ระบบ 

 
• วิธีการเขาดําเนินการตรวจสอบ 
  กอนการดําเนินการทุกครั้งควรจะมีการประชุมรวม ระหวางทีมวิศวกรที่เขาทาํการสํารวจ 
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลที่รับผดิชอบ หัวหนาตึก/อาคารทกุอาคาร เจาหนาที่ความปลอดภัย
ของโรงพยาบาล เจาหนาที่ชาง และอื่นๆที่เกี่ยวของ เพ่ือรับทราบวัตถุประสงคของการดําเนินการ  การให
ขอมูลเบื้องตนแกกันและกัน ทั้งฝายโรงพยาบาลและฝายวิศวกรที่ตรวจสอบ จากนั้นถึงเขาดําเนินการ เมื่อ
ทีมวิศวกรตรวจสอบเสร็จทํารายงาน วิเคราะหสาเหตุ หรือขอบกพรองตางๆเสร็จ จะตองประชุมรวมอีกครั้ง
เพ่ือรับทราบผลสรุป ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขในสวนที่บกพรองตางๆ และตองบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร  เพ่ือเปนหลักฐานของการตรวจสอบและเปนผลตอการติดตามและประเมินผล ในครั้งตอไป   และ
แนวทางการตรวจสอบระบบตางๆในที่น้ี ใหยึดถือรายละเอียดตามขอกําหนดในคูมือมาตรฐานวิศวกรรม
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 เปนมาตรฐานในการดําเนินงาน 
 
แนวทางการตรวจสอบในระบบอื่นๆที่จําเปนในแตละพ้ืนที่ ไดแก 
 1. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (Close Circuit Television : CCTV) เปนระบบหลักที่ ณ ปจจุบันทุก
สถานที่จะตองมีการติดต้ังเพ่ือรักษาความปลอดภัย ดวยการเฝาระวัง ดูภาพเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเห็นผลได
อยางชัดเจน ทั้งดานการปองกัน และการตรวจสอบจากภาพ และในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดไดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง 
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               2. ระบบสัญญาณกันขโมย (Burglar Alarm System) เปนอีกระบบหนึ่งที่ชวยปองกันทรัพยสิน 
และชีวิต ที่ไดรับความนิยมมากในกลุมลูกคาบาน สํานักงาน ธนาคาร รวมถึง รานทอง และจิวเวอรี่ตาง ๆ 
ซึ่งอุปกรณในระบบสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานที่น้ันไดอยางลงตัว 
                 3. ระบบแจงเหตุสญัญาณเตือนเพลิงไหม (Fire Alarm System) การเกิดเพลิงไหมในแตละครั้ง 
สรางความเสียหายเปนมูลคามากมาย ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งระบบแจงเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม เปน
ระบบที่จะสามารถชวยลดอัตราความเสียหายลงไดอยางมาก เพ่ือเมื่อมีการแจงเตือนกอนเหตุการณจะ
รายแรงก็จะสามารถทําใหเขาระงับเหตุการณไดอยางทันทวงที                                                                           
 4. ระบบควบคุมการผานเขา – ออก (Access Control System) ใชสําหรับควบคุมการผานเขา-ออก
ของบุคคลในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งระบบสามารถกาํหนดสิทธิ์ของแตละบุคคลไดแตกตางกันออกไป อีกทั้งยัง
สามารถบันทึกเวลาของการเขาออกของบุคคลนั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบไดอีกดวย และในปจจุบัน เทคโนโลยีได
พัฒนาไปถึงการใช สแกนลายนิ้วมือแทนการใชบัตรซึ่งสะดวกและปองกันการปลอมแปลงไดอยางดี  
                 5. ระบบสัญญาณเตือนภัยรอบบริเวณ (Perimeter Intrusion Detection System) วัตถุประสงคเพ่ือ
การปองกัน ตรวจจับ และแจงเตือนใหทราบโดยเนนการปองกันภายในบริเวณเปนหลกั ทั้งน้ีระบบดังกลาว
เปนการปองกนัต้ังแตแนวรอบนอกบริเวณกอนที่ผูราย จะเขาถึงตัวอาคาร ซึ่งระบบจะสมบูรณก็จะตอง
ขึ้นอยูกับการออกแบบใหเหมาะสมกับสถานที่น้ัน ๆ  
                6. เครื่องตรวจอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องเอ็กซเรย (Metal Detector & X-Ray Machine) เปนอีก
มาตรการหนึ่งที่ในปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากเหตุการณการกอความไมสงบอยางที่ทราบกันดี 
ซึ่งระบบที่ทางบริษัท ฯ เลือกใชไดมีการทดสอบแลววามีประสิทธิภาพที่จะชวยในการปองกันไดอยาง
สมบรูณ 
 
• ตัวอยางตารางบันทึกผลการ ตรวจสอบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
โรงพยาบาลในภาพรวม 

 
การแกไขปรับปรุง สถานที่ / รายการที่

ตรวจสอบ 
วัน/เวลา ผูตรวจ 

ครั้งกอน ครั้งน้ี 
ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข 
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• แบบตรวจสอบที่ดี ตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังน้ี 
1. มีความชัดเจน ในรายการที่ไปตรวจ 
2. มีรายละเอียดที่ใครไดอานแลว สามารถกลบัไปที่จุดน้ันไดอยางถูกตอง 
3. มีพ้ืนที่เพียงพอในการกรอกขอมูล 
4. ระบุ วันเวลา ในการตรวจที่ชัดเจน และชื่อผูตรวจ 

 
• การรายงานผลการตรวจสอบ 
 แนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบสามารถกระทําไดหลายวิธี แตสิ่งที่สําคัญและควรจะอยู
ในใบรายงาน ควรประกอบไปดวย 

1. วันเดือนปที่ทําการตรวจสอบ 
2. จุด หรือสถานที่ๆ ทําการตรวจสอบ 
3. สิ่งที่ตรวจพบ (ที่ไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความไมปลอดภัยในอนาคต)  
4. การวิเคราะหหาสาเหตุสิ่งผิดปกติหรือไมปลอดภัย 
5. การกําหนดระดับความเสี่ยง หรือระดับอันตราย 
6. แนวทางการแกไข (วิธีการ,ระยะเวลา,ใครควรเปนผูแกไข,งบประมาณ ฯ.) 
7. ขอเสนอแนะ 
8. ผูทําการตรวจสอบ 
 

• การประเมินผลดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 ในการที่จะมีการประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรมี
องคประกอบในการพิจารณาดังน้ี 

1. ประเมินจากเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความคืบหนาอะไรบางที่จะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงค 

2. ประเมินความกาวหนาของเจาหนาที ่เชน ดานความรูดานความปลอดภัย 
3. ประเมินดวยการตรวจสอบ เชน จากผลการตรวจสอบไดผลหรือไม หรือการตรวจดูสภาพ

ทั่วไปในโรงพยาบาล 
4. ประเมินจากกฎ ระเบียบตางๆ ที่ออกเพ่ือความปลอดภัย 
5. ประเมินจากเหตุการณที่เกิดขึน้ หรือจากประสบการณของเจาหนาที่ 
6. ประเมินจากผูที่มาใชบริการของโรงพยาบาล หรือจากผูปวย หรือขอเสนอแนะตางๆ 
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ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการรายงานความเสี่ยงหรืออนัตราย 
 

                                    แบบ จป.รพ. 01  (การรายงานความเสี่ยงในโรงพยาบาล) 

โรงพยาบาล_______________________จังหวัด.__________________ อาคาร/ตึก__________________________ 
จุด / สถานที่ตรวจพบ__________________________________________วันที่______________เวลา_________น. 

1.รายละเอียดของความเสี่ยงที่พบ
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ระดับความเสี่ยง     ระดับ A = ไมรุนแรง และเกิดไมบอย    ระดับ B = ไมรุนแรง แตมักเกิดบอย 
                             ระดับ C = รุนแรง แตเกิดไมบอย          ระดับ D = รุนแรง และเกิดบอยมาก 

3. ระดับอันตราย       ไมสะดวกตอการทํางาน      ไมเรียบรอย    อาจตกใจ เสียขวัญ   อาจบาดเจ็บ   
                          อาจทําใหทรัพยสินเสียหาย  อาจพิการ       อาจเสียชีวิต            อื่นๆ…………….    

4. การวิเคราะหสาเหตุที่มาของความเสี่ยง 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 5. ขอเสนอแนะ สําหรับการแกไขปองกัน_________________________________________________ 
การสั่งการ หรือความเห็นของฝายบริหาร 
__________________________________
__________________________________
_________________________ 
    ลงชื่อ…...……………………………. 
          (…………………………………..) 
           ………/………………/………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปวาด หรือภาพถาย จุดหรือสถานที ่ที่พบความเสี่ยง 

ผูตรวจสอบและรายงาน  _________________________ วันที่_______________เลขทะเบียน จป.รพ. ___________ 
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• ผลลัพธหลังจากการดําเนินงานเปนอยางไร 
1. คงเดิม 
2. มีแนวโนมลดลง 
3. ลดลงอยางตอเนื่อง 
4. อยูในระดับที่ตํ่ามาก  
5. ไมมีอุบัติการณตางๆอีกเลย 

ตัวอยาง  ขอกําหนดความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลแหงหน่ึง 
• ทางเดิน 

1. มีปายบอกทิศทาง 
2. ทางเดินไมมีสิง่กีดขวาง 
3. ทางเดินมีความกวางอยางนอย 80 ซม. 
4. ไมลื่นไถล 

• พ้ืน 
1. บริเวณพื้นไมมีของมีคม เชน เศษแกว ตะปู เปนตน 
2. บริเวณตองมีความสะอาด ไมมีสิ่งสกปรก 
3. มีความราบเรยีบ ไมเปนหลมุเปนบอ 

• บันได 
1. บันไดของอาคารตองไมมีสิง่กีดขวางการขึน้ลง 
2. ตองมีราวบันได 
3. ความกวางของบันไดตองไมนอยกวา 80 ซม. 
4. ความกวางของหนาบันได ตองไมนอยกวา 20 ซม. 

• ประตูเขาออก 
1. ทางออก หรือประตู มีความกวางไมนอยกวา 80 ซม. 
2. ไมมีสิ่งกีดขวางทางออก 
3. มีแสงสวางเพียงพอ 

• ถนน 
1. ถนนในโรงพยาบาลตองมีปายเครื่องหมายจราจรเพียงพอ 
2. มีไหลถนนเพื่อความปลอดภัย 
3. ไมมีรถจอดในที่หามจอด 
4. ผิวจราจรราบเรียบ ไมเปนหลุมเปนบอ 
5. มีระบบแสงสวางในเวลามืด 
6. มีปายบอกระยะความสูงของสิ่งที่พาดผานเหนือผิวจราจร 
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• ระบบระบายอากาศ 
1. มีอากาศหมุนเวียนอยางเหมาะสม 
2. มีชองสําหรับใหอากาศเขา-ออก 
3. มีพัดลมดูดอากาศ เขา-ออก 
4. มีการลางตัวกรองฝุนอยางสม่ําเสมอ 

• ไฟฟาแสงสวาง 
1. มีความเขมของการสองสวางตามมาตรฐาน 
2. มีจุดเปด-ปด ทีช่ัดเจน 
3. มีการบอกตําแหนงของดวงโคมที่ชัดเจน 
4. โคมและหลอดไฟตองสะอาด ไมมีฝุนหรือแมลง 
 

• เสยีง 
1. ในพื้นที่ปฏิบัติงานตองมีเสียงดังไมเกินมาตรฐาน 
2. ในพื้นที่ทํางานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ตองมีอุปกรณปองกันเสียง 

• เครื่องดับเพลิง 
1. มีปรมิาณเพียงพอ 
2. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. มีปายบอกตําแหนงที่ชัดเจน 
4. มีขอความอธิบายวิธีการใชทีช่ัดเจน 
5. พรอมใชงานตลอดเวลา 
6. มีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

• สารเคม ี
1. มีสถานที ่และภาชนะจัดเก็บที่ปลอดภัย 
2. มีการควบคุมปริมาณอยางเหมาะสม 
3. มีปาย หรือสัญลักษณเตือนที่ชัดเจน 
4. มีขอมูลของสารเคมีแตละชนิดที่ชัดเจน 
5. มีแผนปองกันอันตรายหากเกินการรั่ว หรือมีการสัมผสั 

• คําแนะนํากรณีมีเหตุการณฉุกเฉินตางๆ 
1. มีส ีและสัญลักษณที่ถูกตอง 
2. ติดต้ังในที่ที่มองเห็นไดชัดเจน 
3. สีไมซีดจาง 
4. มีความมั่นคงถาวร 
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• ระบบสัญญาณเตือนภัย 
1. ทํางานได 
2. มีการทดสอบอยางสม่าํเสมอ 
3. มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
4. ติดต้ังในจุดที่เหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่อันตราย 
5. มีปายและขอความกํากับที่ชัดเจน 
 

• ตัวอยางนโยบายดานสภาพแวดลอม ที่ถูกเขียนเปนลายลักษณอักษรของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
1. การรักษาคุณภาพของสภาพแวดลอม และการปองกันภาวะมลพิษ จะไดรับการจัดทําเปน

วัตถุประสงคและเปาหมาย ปฏิบัติ ทบทวน เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
2. กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสภาพแวดลอม อัน

เน่ืองมาจากกจิการขององคการ จะไดรับการปฏิบัติอยางสอดคลอง 
3. คุณภาพของสภาพแวดลอมและการใชพลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด 

ถือเปนความรบัผิดชอบของเจาหนาที่ และพนักงานทุกคน จึงไดประกาศใชระเบียบปฏิบัติ
และจัดฝกอบรม เพ่ือใหเจาหนาที่และพนักงานทุกคนยึดถือและสามารถปฏิบัติตามได อยาง
เครงครัด 

4. การสรางจิตสํานึกตอคุณภาพของสภาพแวดลอม รวมทั้งนโยบายสภาพแวดลอม จะไดรับการ
ปฏิบัติและเผยแพรแกเจาหนาที่ พนักงาน และสังคม ทั้งโดยตรงและโดยออม 

 
• ตัวอยางความเสี่ยงหรืออันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชุมชน แหงหนึ่ง ในชวงที่มีการ

ดําเนินการคนหาความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
1. ชองทางเดินคับแคบ ไมสะดวก เวลาเข็นผูปวยมา 
2. เครื่องปรับอากาศมีนํ้าหยด 
3. มีแมลงวันมาก 
4. มียุงมาก 
5. หองธุรการ กลุมงานรังสีคับแคบ 
6. ดานหลังโรงพยาบาลทิ้งขยะไมเรียบรอย 
7. เพดานมีนํ้ารั่ว 
8. ภายในตึกมีกลิ่นอับ อากาศไมระบาย 
9. ทางลาดของโรงพยาบาลลื่นและแคบ 
10. ไมมีการทาํความสะอาดแผนกรองอากาศสม่ําเสมอ 
11. เครื่องใชไฟฟาไมไดตอสายดิน 
12. ไฟฟาดับบอย 
13. ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียงดังรบกวนการพักผอน 
14. มฝุีนปลิววอนเวลาเผาขยะ ตกตามอาคารและมีกลิ่นเหม็นมาก 
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15. แอรในหอผูปวยน้ําหยดบอยมาก 
16. บริเวณที่เกบ็ทอออกซิเจนไมนาปลอดภัย 
17. อาคารซักฟอกรอนมาก อากาศไมถายเท 
18. หลังคารั่วและแตกราว 
19. ระบบสูญญากาศเสียงดังมาก 
20. มีกาซไวไฟเก็บอยูในตึก 
21. เครื่องทํานํ้าอุนไฟรั่วบอย 
22. เจาหนาที่ขาดความรูดานการใชเครื่องมือ 
23. เก็บวัตถุไวไฟจํานวนมากไวในอาคารชาง 
24. เสียงดังจากเครื่องกําเนิดไฟฟา 
25. การรั่วของระบบไปปไลน 
26. ตูผสมยาเคมีไมไดมาตรฐาน 
27. โรงซักฟอกเสียงดัง และรอน 
28. หนวยทะเบียนกลัวไฟฟาลัดวงจรและเกิดไฟไหม 
29. หนูกัดสายไฟ 
30. ไฟฟากระชากบอย 
31. นํ้ารั่ว 
32. สายไฟทีม่ีสภาพชํารุด 
33. การจอดรถยนตใกลทอออกซิเจน 
34. สายไฟฟาแรงต่ําไมมีฉนวนหุม 
35. หมอแปลงไฟฟาเคยระเบิด 
36. ระบบไฟฟาไมมีสายกราวด 
37. แอรไมเย็น รูสกึอึดอัด 
38. เครื่องมือเสียนาน ชางซอมชา 
39. แสงไฟฟาบางจุดมืดไป 
40. ตามเพดานหองมีเชื้อรา 
41. ทางกลับบานพักมืดไป 
42. มีการทิ้งขยะทัว่ไป 
43. มีคราบน้ําทิ้งจากเครื่องปรบัอากาศ สกปรกอาคาร 
44. มีการจอดรถทัว่ไปทุกที่ ที่มีรมเงา 
45. อาคารมีรอยราว 
46. ทางลาดชั้นไมมีรั้วหรือราวกัน้ 
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• ตัวอยางการดําเนินงานจริงในโรงพยาบาล  เพ่ือการลดและขจัดปญหาดานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่อาจเกิดขึ้น 

1. ปรับปรงุภาพลักษณใหม ของงานบริการสวนหนา 
2. เปลี่ยนโคมไฟแสงสวาง   และภาพลักษณของสํานักงานใหถูกตองตามหลักอาชีวอนามัยและ

การประหยัดพลังงาน 
3. จัดทําระบบเรยีกพยาบาล ในหอผูปวยตางๆ 
4. ติดต้ังระบบดูดอากาศเสียออกจากหองผาตัด 
5. ติดต้ังระบบฟอกอากาศในหองปฏิบัติการตางๆ 
6. จัดอํานวยความสะดวกในการจอดรถ เพ่ือความปลอดภัย 
7. จัดระบบการจอดรถ  รับ-สง ผูปวย 
8. จัดการบํารุงรกัษาระบบสนับสนุนฉุกเฉินที่จําเปน เชน ไฟฉุกเฉิน ระบบไปปไลน ถังเก็บนํ้า

สํารอง ตูเย็นเก็บเลือด 
9. ปรับปรงุระบบการติดตามแพทย ระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธทั้งโรงพยาบาล 
10. ปรับปรงุเสนทางขนสงผูปวย และลิฟตขนสงผูปวย 
11. ปรับสถานที่ตรวจ/รักษา ใหเปนสัดสวน มิดชิด อากาศถายเทสะดวก อุณหภูมิเหมาะสม 
12. การจัดทําสวนหยอม 
13. ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ 
14. ตรวจสอบและควบคุมนํ้าทิ้งใหไดตามมาตรฐาน 
15. บํารุงรักษาเตาเผาขยะติดเชื้อที่มีประสทิธิภาพ 
16. การแยกขยะและกําจัดของเสียชนิดตางๆ 
17. ฝกอบรมเจาหนาที่ในการขนยายขยะและกําจัดขยะ 
18. จัดทํารถเก็บขยะติดเชื้อ และกําหนดเวลาเก็บ 
19. รณรงคการแยกขยะ ลดการใชโฟม 
20. การประเมินภายในที่ทํางานดวยนักวิชาการอนามัยสภาพแวดลอม 
21. การประเมินความเสี่ยงดานวิศวกรรมโดยกองชางบํารุง 
22. กํากับดูแลการตอเติมอาคารใหเปนไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารดานการ ปองกันอัคคีภัย 
23. สํารวจสายไฟฟา และระบบไฟฟา ใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
24. จัดหาเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใชสอย และการเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ 
25. จัดหาอุปกรณเสริมในการดับเพลิงและหนีไฟไหม เชน หนากาก รอกโรยตัว 
26. บํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณใหใชงานไดเสมอ 
27. การวางทอหัวฉีดนํ้าในจุดที่เสี่ยงตอการเกดิเพลิงไหม 
28. จัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณดับเพลิง 
29. จัดทําแผนปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัย ทั้งระดับบุคคล หนวยงาน และโรงพยาบาล 
30. ฝกอบรมการใชเครื่องมือดับเพลิงในทุกคน 
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31. จัดทํากฎระเบียบดานความปลอดภัย 
32. ตรวจโรคเจาหนาที่ใหมกอนบรรจุ 
33. ตรวจสุขภาพเจาหนาที่ในกลุมที่เสี่ยงเปนประจํา 
34. การลางทอสงลมเย็นในอาคารที่ใชแอรระบบชิลเลอร 
35. การติดต้ังถังนํ้าดักฝุนละอองจากใยผา 
36. การติดต้ังเครื่องดูดอากาศ เพ่ือการระบายอากาศที่ดี 
37. การปรับปรุงระบบทําความเย็นในหองที่อุณหภูมิไมไดมาตรฐาน 
38. การสงเจาหนาที่เขารับการอบรมในหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
39. การปรับปรุงและลางหลังคากอนฤดูฝน 
40. การปรับปรุงทอนํ้าทิ้งของเครือ่งปรับอากาศใหทิ้งลงในทอระบายน้ํา 
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เอกสารอางอิง 
 

1. กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  สรุปสาระสําคัญกฎหมายความ 
    ปลอดภัยในการทํางาน 17 ฉบับ.  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : 2540  
2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เรื่อง การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ                
                  สภาพแวดลอมในการทํางาน. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : 2541 
3. ขอมูลจาก http://www.oshthai.org  กองความปลอดภัย  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
4. ขอมูลจาก www.banluanghospital.com ของโรงพยาบาลบานหลวง  จังหวัดนาน 
5. ขอมูลจาก www.fara.ksc.th.org/fara-fs-hb2.html  ของสมาคมการดับเพลิงและชวยชีวิต 
6. ขอมูลจาก  www.inspector-engineering.com/  เรื่อง กฎหมายการตรวจสอบอาคาร 
7. ขอมูลจาก www.library.dip.go.th/  เรื่องการจรวจสอบหมอไอน้ํา 
8. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน         
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานระบบไอน้ํา ; พิมพครั้งที่ 1 : 2540 
9. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน      
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ; พิมพครั้งที่ 1 : 2540 
10. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมไฟฟา.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถมัภ. มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง ; พิมพครั้งที่ 1 : 2543 
11. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน      
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานระบบเครื่องกลขนสงในอาคาร(ลิฟต) ; พิมพครั้งที ่1 :  
                        2543 
12. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน        
                 พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานกาซหุงตม ; พิมพครั้งที่ 2 : 2543 
13.  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถมัภ. มาตรฐานการติดต้ังสัญญาณเตือนอัคคีภัย ; พิมพครั้งที ่4 : 2540 
14.  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถมัภ. มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและปายทางออกฉุกเฉิน ;                   
    พิมพครั้งที่ 1 : 2544 
15.  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล. สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน        
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสาํหรับประเทศไทย ; พิมพครั้งที่ 2 :     
                        2540 
16.  คูมือระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น     
                  จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ : 2541 
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17.  จักรพันธ ภวังคะรัตน. การควบคุมการติดเชื้อทางอากาศสําหรบัโรงพยาบาล (Airborne Infection  
    Control  for Hospital) บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จํากัด 
18. นายแพทยมงคล  เชฏฐากุล และคณะ. คูมือระบบกาซทางการแพทย. สํานักงานปลัดกระทรวง 
    สาธารณสขุ  ; พิมพ ครั้งที่ 1 : 2543 
19.  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง.  
    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : 2540 
20.  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน 
    ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรบัลูกจาง.กระทรวงแรงงานและ 
    สวัสดิการสังคม : 2541 
21. มาตรฐานดานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล. กรมสนับสนุนบริการ   
                  สุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ; พิมพครั้งที่ 3 : กันยายน 2549 
22.  ระบบควบคุมควัน (SMOKE CONTROL SYSTEM). จักรพันธ ภวังคะรัตน. วิศวกรเครื่องกลอาวุโส  
    ฝายวิศวกรรมเครื่องกล.  บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จํากัด 
23.  วิฑูรย สิมะโชคดี.  วิศวกรรมความปลอดภัย.  หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซน็เตอร กรุงเทพ : 2532 
24.  วิฑูรย สิมะโชคดี.  คูมือการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย. สํานักพิมพ ส.ส.ท. 
    กรุงเทพ. พิมพครั้งที่ 1 : 2543  
25. สาธิต นฤภัย. และคณะ. มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เลม 1. กองวิศวกรรม 
   การแพทย กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ; พิมพครั้งที่ 2 :  มีนาคม 2546 
26. สาธิต นฤภัย. แนวทางการบริหารจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล. สํานักพัฒนา 
    เครือขายบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : 2543 
27. สาธิต นฤภัย. คูมือความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยประเภทตางๆใน 
    โรงพยาบาล. มาตรฐานการจัดวางระบบการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยดาน 
    เครื่องมือแพทย.  กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ : 2550 
28.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ภาชนะบรรจุกาซ   
                 ทนความดันแบบไมมีตะเข็บ มอก.359-2530 
29.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สีและสัญลักษณ 
    สําหรบัภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย มอก.87-2521 
30.  เอกพร รักความสุข และคณะ. ระบบบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เพ่ือสูแนวทาง
    สากล ISO 18000.  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน : 2540 

 
…………………………………………………….. 
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    ตารางที่ 2  เครื่องดับเพลิงมือถือประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือที่ใชใหคํานวณตามพื้นที่ 
                       ของสถานที่ ซึ่งมีสภาพเสีย่งตอการเกิดอัคคีภัยที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปน้ี 
 

ชนิดของ
เครื่อง
ดับเพลิง 

พ้ืนที่ของสถานที่ ซ่ึงมีสภาพ
เสี่ยง ตอการเกิดอัคคีภัย 

อยางเบา ตอเครื่องดับเพลิง 
1 เครื่อง 

พ้ืนที่ของสถานที่ ซ่ึงมี
สภาพเสี่ยง ตอการเกิด

อัคคีภัย 
อยางปานกลาง ตอ

เครื่องดับเพลงิ 1 เครื่อง 

พ้ืนที่ของสถานที่ ซ่ึงมี
สภาพเสี่ยง ตอการเกิด

อัคคีภัย 
อยางรายแรง ตอเครื่อง

ดับเพลิง 1 เครื่อง 

1- เอ 

2- เอ 

3- เอ 

4- เอ 

5- เอ 

10- เอ 

20- เอ 

40- เอ 

200 ตรม. 

560 ตรม. 

840 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม.  

ไมอนุญาตใหใช 

200 ตรม. 

420 ตรม. 

560 ตรม. 

840 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม.  

ไมอนุญาตใหใช 

ไมอนุญาตใหใช 

200 ตรม. 

370 ตรม. 

560 ตรม. 

840 ตรม. 

840 ตรม. 

1,050 ตรม.  

 

           ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 1 อัตราสวนปริมาณนํ้าที่สํารองตอเนื้อที่อาคารเปนไปตามตารางตอไปน้ี 

เนื้อที ่ ปริมาณน้ําสํารองที่ใช 
ไมเกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 

เกิน 250 ตารางเมตร ไมเกิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลิตร 
เกิน 500 ตารางเมตร ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลิตร 

เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 
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ตารางที่ 3   ขอกําหนดมาตรฐานสากลของถังดับเพลิง ประเภท A B C D ซึ่งเปน 
 
ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยูในสามเหลี่ยมสเีขียว 
                     ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็ง      
                     เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ พลาสติก  
                     หนังสต๊ิก หนังสัตว  ปอ  นุน  ดาย  รวมทัง้ตัวเราเอง 
                     วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดย 
                     ใชนํ้า 

 

ไฟประเภท บี  มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยูในรูปสี่เหลี่ยม สีแดง 
                    ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของเหลว   
                     และกาซเชน นํ้ามันทุกชนิด  แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย     
                     จารบี  และกาซติดไฟทุกชนิด   เปนตน วิธีดับไฟประเภท B ที่ดี 
                     ที่สุด คือ กําจัดออกซิเจน ทําใหอับอากาศ โดยคลุมดับ ใชผงเคมี 
                     แหงใชฟองโฟมคลุม 

 

ไฟประเภท ซ ี   มีสัญลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟาไฟประเภท C  
                     คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็งทีม่ีกระแสไฟฟา 
                     ไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด การอารค การสปารค วิธีดับไฟ 
                     ประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟา แลวจึงใชกาซ 
                     คารบอนไดออกไซด หรือนํ้ายาเหลวระเหยที่ไมมี CFCไลออกซิเจน 
                     ออกไป 

 

ไฟประเภท ด ี  มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก สีเหลือง 
                    ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและ    
                    สารเคมีติดไฟ เชน  วัตถุระเบิด,  ปุยยูเรีย(แอมโมเนียมไนเตรต)  ,  
                    ผงแมกนีเซียม ฯลฯ วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําใหอับ 
                    อากาศ  หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชนํ้าเปนอันขาด) ซึ่งตองศึกษา 
                    หาขอมูลแตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ   
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ตารางที่ 4   เครื่องดับเพลิงมือถือประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิงมอืถือที่ใชใหคํานวณตามพื้นที่ 
                 ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปน้ี 
 

สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยง 
ตอการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเครือ่งดับเพลิง ระยะหางจากวัสดุ ที่กอใหเกิดเพลิง

ประเภท บ ี

อยางเบา 5- บ ี
10- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางปานกลาง 10- บี 
20- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางรายแรง 20- บี 
40- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

 
 
ตารางที่ 5  มาตรฐานสีที่ใชในงานความปลอดภัย  
 
สีเพื่อความ
ปลอดภัย ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด 

สีแดง - หยุด - เครื่องหมายหยุด 
- เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 
- เครื่องหมายหาม 

สีขาว 

สีเหลือง - ระวัง 
- มีอันตราย 

- ชี้บงวามีอันตราย ( เชน ไฟ วัตถุระเบิด     
  กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ ) 
- ชี้บงถึงเขตอันตราย ทางผานที่มีอันตราย เครื่องกีด  
   ขวาง  
- เครื่องหมายเตือน 

สีดํา 

สีฟา - บังคับใหตอง 
  ปฏิบัติ 

- บังคับใหตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล 
- เครื่องหมายบังคับ 

สีขาว 

สีเขียว - แสดงภาวะ 
  ปลอดภัย 

- ทางหนี ,  ทางออกฉุกเฉิน 
- ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน 
- หนวยปฐมพยาบาล 
- หนวยกูภัย , เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะ
ปลอดภัย 

สีขาว 
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ตารางที่  6   ขอกําหนดการใชงาน  ของสายไฟฟาชนิดตาง ๆ 
 

ชนิดของสาย ชื่อยอ แรงดันไฟฟา (V) ลักษณะการติดตั้ง 

สายไฟฟาหุมฉนวนแกน
เดียว 

IV 
HIV 

300 • เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน 
• เดินในทอที่แหง 
• หามฝงดินโดยตรง/รอยทอฝงดิน 

สายไฟฟาหุมฉนวนแกน
เดียว 

THW 750 • เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน 
• เดินในทอที่แหง 
• หามฝงดินโดยตรง/รอยทอฝงดิน 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก แกนเดียว 

NYY 750 • ใชงานทั่วไป 
• เดินรอยทอฝงดิน 
• ฝงดินโดยตรง 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก หลายแกน 

NYY 750 • ใชงานทั่วไป 
• เดินรอยทอฝงดิน 
• ฝงดินโดยตรง 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก 3 แกน มีสาย
นิวทรัล 

NYY- N 750 • ใชงานทั่วไป 
• เดินรอยทอฝงดิน 
• ฝงดินโดยตรง 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก แกนเดียว 
และสายแบน 2 แกน 

VVF 
VVF-S 

750 กรณีเปนสายกลม 
• เดินลอย 
• เดินเกาะผนัง 
• เดินซอนในผนัง 
• เดินในทอสาย 
• เดินรอยทอฝงดิน 
กรณีเปนสายแบน 
• เดินเกาะผนัง 
• เดินซอนในผนัง 
• หามเดินในทอสาย 
• หามรอยทอฝงดิน/ฝงดินโดยตรง 

 
 
 



 

กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                       คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 - 165 -

 
ตารางที่ 7   ขนาดการทนกระแสของสายไฟฟา ทองแดง  หุมฉนวน  พีวีซี  
                ขนาดแรงดัน 250 และ 750 โวลต 
 

ขนาดการทนกระแสสูงสุด ( A ) ขนาดสายไฟ 

( ตารางมิลลิเมตร ) เดินลอยในอากาศ เดินในทอ / ในผนัง 
0.5 7 4 
1.0 12 7 
1.5 13 10 
2.5 18 14 
4 25 19 
6 34 26 
10 52 36 
16 72 49 
25 94 64 
35 117 89 
50 152 98 
70 189 120 
95 228 147 
120 267 170 
150 308 195 
185 352 218 
240 409 254 
300 465 289 
400 552 335 
500 635 369 
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ตารางที่  8   ขนาดต่ําสุดของสายไฟฟาที่ใชเปนสายดิน(สีเขียว) 
 

ขนาดการตั้งของอุปกรณปองกัน 
กระแสเกินพิกัด (A) 

ขนาดต่ําสุดของสายดิน (สายทองแดง)   
ตร.มม. 

15 2.5 
20 4 
60 6 
100 10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 

1,000 70 
1,200 95 
1,600 120 
2,000 150 

 
ตารางที่ 9   มาตรฐานเกี่ยวกับอนุภาคฝุน 

มาตรฐาน ไทย OSHA NIOSH ACGIH 
Inhalable 

dust 
- 15 - 10 PNOC 

( mg/ m3) 
Respirable dust - 5 - 3 

Inhalable 
dust 

30/ 
(%s ilica + 2) 

- - - 
Silica 

( mg/ m3) 
Respirable dust 10/ 

(% silica + 2) 
10/ 

(%silica + 2) 
0.05 0.1 

Inhalable 
dust 

- - 10 10 Aluminium 
( mg/ m3) 

Respirable dust - - 5 - 
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ตารางที่  10   ขอกําหนดระดับความดังของเสียง  ( Noise Criteria : dB ) ในโรงพยาบาล 
 

บริเวณ ปลอดภัยสูง พอประมาณ ควรปรับปรุง 
บานพัก 25 30 35 
แฟลต 30 35 40 
หองจัดเลี้ยง 30 35 40 
สํานักงานทั่วไป 35 40 45 
โรงครัว 40 45 50 
โรงอาหาร 40 45 50 
หองซักรีด 40 45 50 
หองผูปวย 30 35 40 
หองผาตัด 30 35 40 
หองผูปวยรวม 30 35 40 
หองประชุมผูอํานวยการ 20 25 30 
หองประชุมทั่วไป 25 30 35 
หองผูบริหาร 30 35 40 
หองกลุมงาน 30 35 45 
หองทํางานรวม 35 40 50 
ศูนยคอมพิวเตอร 40 50 60 
หองสมุด 30 35 40 
หองทดลอง 35 40 45 
หองการเงิน 35 40 45 
หองชาง 40 45 50 
หองซักฟอก 45 60 70 
หองน่ึง 45 60 70 
หองเครื่องกําเนิดไอนํ้า 55 65 75 
หองเครื่องจักรขนาดใหญ 65 70 80 
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ตารางที่ 11  ระยะต่ําสุดสําหรับติดต้ังสายไฟฟาเหนือพ้ืนดิน อาคาร หรอืสิ่งกอสรางอื่นๆ 
 

ระยะต่ําสุดของสายไฟฟา (เมตร) 

การติดตั้ง 
ระบบ
แรงดัน 
ไมเกิน
1,000 
โวลต 

ระบบแรงดัน 
1,001-11,000 

โวลต 

ระบบแรงดัน 
11,001-
22,000 
โวลต 

ระบบแรงดัน 
22,001-
33,0000 
โวลต 

เหนือบริเวณทีม่ียานพาหนะผาน 5.50 6.10 6.70 6.70 

เหนือพ้ืนที่ซึ่งคนเดินทางเทาน้ันที่จะเขาไปถึงได 4.60 4.60 5.20 5.20 

เหนือหลังคา อาคาร หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ และ
รวมทั้งเครื่องหมายที่ใชไฟฟาติดต้ังไวบนอาคารหรือ
โครงสรางแยกตางหากซึ่งคนเดินบนนั้นได 

2.40 2.40 3.00 3.00 

เหนือเครื่องหมายที่ใชไฟฟาติดต้ังไวบนอาคารหรือ 0.90 2.40 2.40 2.4 

 
 
ตารางที่ 12   เปรียบเทียบหนวยวัดคาความดัน (Pressure) ในระบบตางๆ 
 

bar PSI kg/cm2 Kilopascal inches of mercury atmosphere 

1 14.50377 1.019716 100 29.52999 0.9869233 

0.06894757 1 0.07030696 6.894757 2.036021 0.06804596 

0.980665 14.22334 1 98.0665 28.95903 0.9678411 

0.01 0.1450377 0.01019716 1 0.2952999 0.009869233 

0.03386388 0.4911541 0.03453155 3.386388 1 0.03342105 

1.01325 14.69595 1.033227 101.325 29.92126 1 
 
ตัวอยางเชน   ที่ความดัน 200 PSI   =   200 x  0.07030696   kg/cm2   =  14.06139   kg/cm2                                                  
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ตารางที่ 13  การเทียบหนวยอุณหภูม ิ

celsius fahrenheit kelvin rankine 

1 33.8 274.15 493.47 

-17.22222 1 255.9278 460.67 

-272.15 -457.866 1 1.8 

-272.5944 -458.67 0.5555556 1 

 

 

ตารางที่ 14  การเทียบหนวยปริมาตร 

liter cubic foot cubic centimeter cubic meter gallon 

1 0.03531467 1000 0.001 0.2641721 

0.01638706 0.0005787037 16.38706 1.638706e-005 0.004329004 

28.31685 1 28316.85 0.02831685 7.480519 

0.001 3.531467e-005 1 1e-006 0.0002641721 

1000 35.31467 1000000 1 264.1721 

3.785412 0.1336806 3785.412 0.003785412 1 

 

 

 

 

 

 



 

กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                       คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 - 170 -

ตารางที่ 15  การเทียบหนวยความยาว 

inch foot meter centimeter mile 

1 0.08333333 0.0254 2.54 1.578283e-005 

12 1 0.3048 30.48 0.0001893939 

39.36996 3.28083 1 100 0.0006213712 

0.3937008 0.0328083 0.01 1 6.213712e-006 

63360 5280 1609.344 160934.4 1 

 

 

ตารางที่ 16  การเทียบหนวยน้ําหนัก 

gram kilogram ounce(OZ) pound ton 

1 0.001 0.0352736 0.0022046 1e-006 

1000 1 35.27392 2.20462 0.001 

28.34952 0.02834952 1 0.0625 2.834952e-005 

453.5924 0.4535924 16 1 0.0004535924 

1000000 1000 35273.96 2204.623 1 
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ตารางที่ 17  ระยะหางที่ปลอดภัยที่ต้ังของถังออกซิเจนเหลวในโรงพยาบาล 
 

สถานที่ ขนาดถังไมเกนิ 20 ตัน ขนาดถังมากวา 20 ตัน 

 ระยะปลอดภัย (เมตร) ระยะปลอดภัย (เมตร) 
ทอกาซติดไฟ / วัตถุไวไฟ 3 3 
ที่จอดรถยนตทั่วไป / ที่จอดรถเจาหนาที ่ 5 8 
อาคาร / สํานักงาน / หองอาหาร / โรงครวั 5 8 
รั้วโรงพยาบาล / ทางเดิน 5 8 
ถนนสาธารณะ / ถนนมีรถยนตว่ิงผาน 5 8 
ทางรถไฟ / ชุมชนสาธารณะ 10 15 

 
 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูชํานาญการ 
ที่รวมพิจารณา คูมือมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551    

1.    นายบัญชา   ลีลานิภาวรรณ  รักษาราชการวิศวกร 9       
2.    นายประสาท  ตราดธารทิพย วิศวกรเครื่องกล 8 วช. 
3.    นายสุรพันธ   ชัยลอรัตน วิศวกรไฟฟา 8 วช.    
4.    นายปริญญา   คุมตระกูล วิศวกรไฟฟา 8 วช.    
5.    นายศิริชัย   ชละเอม  วิศวกรไฟฟา 8 วช.    
6.    นายเชาวลิต    เมฆศิริกุล วิศวกรเครื่องกล 7 วช.    
7.    นายศุภชัย     สิงโห  วิศวกรไฟฟา 7 วช.    
8.    นายสละ  กสิวัตน  วิศวกรไฟฟา 7 วช.    
9.    นายวินัย   ฉายากุล  วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 5    
10. นายสมบัติ  ฮะสมบูรณ นายชางเทคนิค 7     
11. นายสงกรานต  นิลถาวรกุลชัย นายชางเทคนิค 6     
12. นายศักด์ิชาย   ทาทราย  นายชางอิเลคทรอนิคส 6    
13. นายนิพนธ   ชาญศิริ  นายชางอิเลคทรอนิกส 6     
14. นายธันวา   โทนวิรัตน นายชางเทคนิค 6     
15. นายศุภกิจ  ปญญาวัฒนกิจ เจาหนาที่บริหารงานชาง 6  

   16. นายสาธิต   นฤภัย  วิศวกรไฟฟา 7 วช.  (ผูจัดทําคูมือมาตรฐานฯ) 
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รายชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยของโรงพยาบาล ที่เขารวมการทําประชาพิจารณ 
คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 

ระหวางวันที่ 17-19 มิถุนายน 2551  ณ  โรงแรมธาริน  จังหวัดเชียงใหม 
 

1. นายภิญโญ  เอี่ยนเลง             ร.พ.คลองทอม     จ.กระบี่ 
2. นางพรพิมล  รัตนซอน           ร.พ.คลองทอม     จ.กระบี่ 
3. นายสมเกียรติ  ธรรมจารสุิริ     ร.พ.ไทรโยค        จ.กาญจนบุรี 
4. นางราตรี  นันทะสี                ร.พ.ไทรโยค        จ.กาญจนบุรี 
5. นางมยุร ี วิสุทธาจารย            ร.พ.บางคลา        จ.ฉะเชิงเทรา 
6. น.ส.สุทธิหญิง  ฝอยทอง          ร.พ.จัตุรัส           จ.ชัยภูมิ 
7. นายจเร  บุญเสนา                 ร.พ.ชัยภูมิ          จ.หนองบัวแดง 
8. นายสมฤทธิ ์ รอดสนใจ           ร.พ.บานเขวา      จ.ชัยภูมิ 
9. นางยุวเรศ  ศรีภิรมย              ร.พ.บานเขวา      จ.ชัยภูมิ 
10.  นายสุจิต  รัตนปญญา            ร.พ.ภูเขียว          จ.ชัยภูมิ 
11.  นายสถาพร  ปอมสุวรรณ        ร.พ.ภูเขียว          จ.ชัยภูมิ 
12.  นางวารุณี  ระเบียบดี             ร.พ.กันตัง          จ.ตรัง 
13.  นางกาญจนมาส  ชัยเกษตรสิน ร.พ.กันตัง          จ.ตรัง 
14.  นายสรณัฐ  กาญจนโบษย       ร.พ.หวยยอด      จ.ตรัง 
15.  นายพงษวิช  มณีพันธ            ร.พ.หวยยอด      จ.ตรัง 
16.  นายบรรจง  แดงวัน               ร.พ.นครนายก    จ.นครนายก 
17.  นายกิตติชัย  ผิวออนดี            ร.พ.นครนายก    จ.นครนายก 
18.  นางรจนา  คนซื่อ                  ร.พ.หลวงพอเปน   จ.นครปฐม 
19.  นายยิ่ง  แพสวัสด์ิ                  ร.พ.หลวงพอเปน   จ.นครปฐม 
20.  นางณัฐชนก  บุญเมือง           ร.พ.ทุงสง            จ.นครศรีธรรมราช 
21.  นายไพศิลป  บุญมาก             รพร.ฉวาง     จ.นครศรีธรรมราช 
22.  นายปรีชา  ขนัใส                  ร.พ.ทุงสง     จ.นครศรีธรรมราช 
23.  นายทวีศักด์ิ ทองทิพย            ร.พ.ทุงสง     จ.นครศรีธรรมราช 
24.  นายรังสรรค  โพธิ์หอม           ร.พ.ไทรนอย      จ.นนทบุรี 
25.  นายปองปรีดา  คงดั่น            ร.พ.ไทรนอย    จ.นนทบุรี 
26.  นายดิเรก  ดิษฐผล                ร.พ.บางกรวย       จ.นนทบุรี 
27.  นางชฎาภรณ  นฤภัย        ร.พ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 
28.  นายณรงค  จีนออน               ร.พ.บางกรวย         จ.นนทบุรี 
29.  นายเจียงศักด์ิ  เรืองไพศาล      ร.พ.ลําปลายมาศ     จ.บุรีรัมย 
30.  น.ส.จิติมา  เหีย่งมณี              ร.พ.กุยบุรี       จ.ประจวบคีรีขันธ 
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31.  นางวิมลิน  คัมภิรานนท       ร.พ.บางปะอิน     จ.พระนครศรีอยุธยา 
32.  นายไพรวัลย  โพธิใหญ          ร.พ.บางปะอิน         จ.พระนครศรีอยุธยา 
33.  นายสมชาย  จินดา             ร.พ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
34.  นายพงศธร  งามชื่น           ร.พ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
35.  นายศราวุธ  โภชนะสมบัติ    ร.พ.บางมูลนาก     จ.พิจิตร 
36.  น.ส.นพเกา  ชื้นตระกูล       ร.พ.บางมูลนาก    จ.พิจิตร 
37.  นายชอ  กลอมพร    ร.พ.บางมูลนาก      จ.พิจิตร 
38.  นายกีรติ  พลเพชร              ร.พ.ชะอํา               จ. เพชรบุรี 
39.  นายสุพจน  ทองนุม               ร.พ.บานลาด           จ.เพชรบุรี 
40.  นายวิโรจน  เจยเปลี่ยน           ร.พ.บานแหลม        จ.เพชรบุรี 
41.  นายวิรัตน  บุญบางเกง        ร.พ.บานแหลม         จ.เพชรบุรี 
42.  น.ส.สุนิสา  พระตลับ             ร.พ.วิเชียรบุรี           จ.เพชรบูรณ 
43.  นายสมบัติ  สวัสดิรักษ           ร.พ.วิเชียรบุรี           จ.เพชรบูรณ 
44.  นายวัลลพ  หริัญพฤกษ          ร.พ.วิเชียรบุรี            จ.เพชรบูรณ 
45.  นายอรุณ  พรมแดง               ร.พ.หลมสัก        จ.เพชรบูรณ 
46.  นายอภิชัย  ไพรเพชรศักด์ิ       ร.พ.หลมสัก      จ.เพชรบูรณ 
47.  นางแสงดาว  พรหมขันธ         ร.พ.ถลาง       จ.ภูเก็ต 
48.  นายอาทิตย  เมืองแกว           ร.พ.ดําเนินสะดวก     จ.ราชบุรี 
49.  นายศิริรัช  หวังศิริ         ร.พ.ชัยบาดาล     จ.ลพบุรี 
50.  นายชาลี  ศิริวัฒน          ร.พ.ชัยบาดาล            จ.ลพบุรี 
51.  นายอุดม  ไชยมงคล              ร.พ.แมทะ           จ.ลําปาง 
52.  นายภาคภูมิ  พรชัยพูลทวี       ร.พ.บางบอ         จ.สมุทรปราการ 
53.  น.ส.พัชรินทร  กันตไพเราะ      ร.พ.บางบอ         จ.สมุทรปราการ 
54.  น.ส.ธัญญา  กาญจนรชตะ       ร.พ.บางบอ         จ.สมุทรปราการ 
55.  นายเรวัตร  หนอคํา               ร.พ.แมทะ           จ.ลําปาง 
56.  นางพรทิพย  มลิวัลย              ร.พ.ดอนพุด             จ.สระบุรี 
57.  นายสมศักด์ิ  ขลังธรรมเนียม   ร.พ.ศรีประจันต     จ.สุพรรณบุรี 
58.  นายบํารุง  สวางศรี               ร.พ.ศรีประจันต      จ.สุพรรณบุรี 
59.  นาง   ธิดารัตน  ประภารัศม ี   ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่17   จ.สุพรรณบุร ี
60.  นายอํานาจ  นาคทองอินทร     ร.พ.อูทอง       จ.สุพรรณบุรี 
61.  นายประมวล  สุโขทัย             ร.พ.อูทอง      จ.สุพรรณบุรี 
62.  นายคงศักด์ิ  กลิ่นดีปลี           ร.พ.อูทอง          จ.สุพรรณบุรี 
63.  นายกอบเกียรติ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ร.พ. อูทอง    จ.สุพรรณบุรี 
64.  นางวาจา  สุขผล                   ร.พ.สมุย            จ.สุราษฎรธานี 
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65.  นางกนกรัตต  สุขเจริญ           ร.พ.สมุย               จ.สุราษฎรธานี 
66.  น.ส.สองศรี  วรรัตน               ร.พ.นากลาง            จ.หนองบัวลําภู 
67.  นางวชิราภรณ  แสงเลิศ          ร.พ.ศรีบุญเรือง         จ.หนองบัวลําภู 
68.  นายศุภฤกษ  พวงสุวรรณ        ร.พ.วิเศษชัยชาญ        จ.อางทอง 
69.  นายพิจิตร  พันภัย       ร.พ.วิเศษชัยชาญ       จ.อางทอง 
70.  นายสุบัน  ชัยแกว        ร.พ.บานไร                จ.อุทัยธานี 
71.  นายพิเชษฐ  เฮงบริบูรณพงศ  ร.พ.บานไร       จ.อุทัยธานี 
72.  นายธนพัฒน  มั่นทรัพย     ร.พ.หนองฉาง           จ.อุทัยธานี 
73.  นายบุญศักด์ิ  หาญเทอดสิทธิ์   ร.พ.ลําพูน            จ.ลําพูน 
74.  นายสาคร  เกตศักด์ิ              ร.พ.ลําพูน            จ.ลําพูน 
75.  นายสุวัฒชัย  แชมโสภา         ร.พ.ลําพูน            จ.ลําพูน 
76.  นายประสิทธิ ์ เรืองพุก           ร.พ.แกงกระจาน     จ.เพชรบุรี 
77.  นางสุเทวี  กิตติณิชกุล            ร.พ.โคกสําโรง        จ.ลพบุรี 
78.  นายอยุทธ  บาํรุงศักด์ิ            ร.พ.โคกสําโรง        จ.ลพบุรี 
79.  นางจันทรเพ็ญ  ไชยมงคล       ร.พ.จุน                 จ.พะเยา 
80.  น.ส.วรรทณี  รัตนบรรพต      ร.พ.สามชุก            จ.สุพรรณบุรี 
81.  นายอิทธิพล  ดวงจินดา          ร.พ.สามชุก           จ.สุพรรณบุรี 
82.  นายสุเวียต  ดวงแกว              ร.พ.จุน                จ.พะเยา 
83.  นายกมล  รอดสถิตย             ร.พ.ดานชาง         จ.สุพรรณบุรี 
84.  นายลือชา  เรอืงฉาย              ร.พ.ดานชาง         จ.สุพรรณบุรี 
85.  นายสงา  ไชยนา                   ร.พ.โนนสัง           จ.หนองบัวลําภู 
86.  ทพ.นฤชิต  ทองรุงเรืองชัย       ร.พ.โนนสัง          จ.หนองบัวลําภู 
87.  นายศิวเรศวร  ดลประสิทธิ์      ร.พ.ชุมพวง          จ.นครราชสีมา 
88.  นายชาติชาย  เดชรัตน           ร.พ.ชุมแสง           จ.นครสวรรค 
89.  นายวิเชียร  ทองสวาง       ร.พ.ชุมแสง          จ.นครสวรรค 
90.  นายนุกูล  ไกรกาศ                ร.พ.ชุมแสง         จ.นครสวรรค 
91.  นางธัญวรัตม  ศักด์ิสุภาพชน    สอ.ขุนแกว        จ.นครปฐม 
92.  นพ.ยอดชาย  ปลอดออน        ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห  จ.เชียงราย 
93.  นางบุญศรี  โปธา                  ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย 
94.  นายสานิตย เจริญพร             ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห  จ.เชียงราย 
95.  นายอภิชาติ  ไชยจิตต          ร.พ.ทุงหวา          จ.สตูล 
96.  นางเยาวลักษณ  อุณหสุทธิยานนท ร.พ.สามรอยยอด   จ.ประจวบคีรีขันธ 
97.  นางวรรณวิมล  ผลรอด           ร.พ.สามรอยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ 
98.  นายเฉลิมชัย  อาชาศรัย         ร.พ.เขาสมงิ       จ.ตราด 
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99.  นายนิรันดร  จงรักษ            ร.พ.ศรีเชียงใหม       จ.หนองคาย 
100.  นายกิจชัย  พรมมิ      รพร.ปว                  จ.นาน 
101.  นายนิรุติ  นันวงศ                รพร.ปว                  จ.นาน 
102.  นางรัศมี  ชิณวงศ                ร.พ.ดอนพุด              จ.สระบุรี 
103.  นายอนุโรจน  ศุภการกําจร     ร.พ.จุน                     จ.พะเยา 

 
...................................................................................... 
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