ข้อกาหนด
ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ขอบข่าย
1. ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลนี้ได้ กาหนดข้อแนะนาและแนวทางการปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
2. ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลนี้ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด
บทนิยาม
1. โรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ให้ บริการเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย รวมทั้งส่ งเสริมสุ ขภาพ
ปูองกันโรค ฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน และมีเตียงสาหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย
2. ความปลอดภัยในโรงพยาบาลหมายถึง การกระทาหรือสภาพการทางานซึ่งปลอดจากเหตุอัน
จะทาให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บปุวยหรือความเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางานหรือเกี่ยวกับ
การทางานในโรงพยาบาล
เครื่องจักร
หมวด 1
บทนิยาม
1. เครื่องจักรหมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับก่อกาเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงานหรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟูาหรือพลังงานอื่นและ
หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อต้นกาลัง รอก สายพาน เพลา เฟืองหรือสิ่งอื่นที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
เครื่องมือกล
2. การตรวจสอบหมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทางาน
ของเครื่องจักร ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต
3. การทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทางาน
ของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร
4. วิศวกรหมายถึงผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร
บททั่วไป
1. โรงพยาบาล จัดทาข้อมูลประวัติครุภัณฑ์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1) ชื่อครุภัณฑ์ (ระบุชื่อตามแนวทางการกาหนดรหัสตามระเบียบพัสดุ)
2) ID Number (หมายเลขประจาครุภัณฑ์ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งาน)
3) ยี่ห้อ (ชื่อทางการค้าของเครื่องมือ)
๕๒

4)
5)
6)
7)
8)

รุ่น(ชื่อหรือรหัสรุ่นของเครื่องมือ)
หมายเลขเครื่อง(เลขลาดับการผลิตเครื่อง)
ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง)
ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของเครื่องหมายการค้า)
ผู้จาหน่าย
 ชื่อสถานประกอบการ
 ที่อยู่
 เบอร์โทรศัพท์
9) ราคาครุภัณฑ์
10) วันที่ได้รับ (วันที่ได้รับเข้าใช้งานในโรงพยาบาล)
11) วิธีการได้รับมา (เอกสารอ้างอิงการได้มาของครุ ภัณฑ์ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับ
โอนครุภัณฑ์ การรับบริจาค เป็นต้น)
12) สถานที่ใช้งาน (อาคาร สถานที่และห้องที่ติดตั้งใช้งานหรือนาไปใช้งาน)
2. ต้องดูแลให้บุคลากรซึ่งทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยรัดกุมและเหมาะสม
2) ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
3) รวบผมที่ปล่อยยาวเกินสมควรหรือทาอย่างหนึ่งอย่างใดให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย
3. ในบริเวณที่มีการติดตั้งการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องปูองกันอันตราย
จากเครื่องจักรต้องติดปูายแสดงการดาเนินการดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้
ชัดเจนรวมทั้ งจั ดให้ มี ร ะบบวิ ธีก ารหรื ออุ ป กรณ์ ปูอ งกัน มิใ ห้ เ ครื่ องจัก รนั้ นท างานและให้ แขวนปูา ยแสดง
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย
4. การประกอบการติดตั้งการซ่อมแซมและการใช้งานเครื่องจักรต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดและเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
5. ต้องดูแลตรวจสอบเครื่องจักรนั้นให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งาน
ทีเ่ หมาะสมและจัดให้มีการตรวจรับรองประจาปีตามชนิดและประเภทที่กาหนด
6. ห้ า มมิ ใ ห้ โ รงพยาบาลใช้ ห รื อ ยอมให้ บุ ค ลากรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รท างานเกิ น พิ กั ด หรื อ ขี ด
ความสามารถที่ผู้ผลิตกาหนด
7. เครื่ อ งเจี ย รเครื่ องตัด เครื่ อ งไสหรือ เครื่อ งจัก รที่ อาจก่ อให้ เ กิด อัน ตรายได้ โ ดยสภาพต้ อ ง
ประกาศกาหนดวิธีการทางานของบุคลากรติดไว้บริเวณที่พนักงานปฏิบัติงาน
8. ในกรณีที่ให้บุคลากรทางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟูาเครื่องเชื่อมก๊าซรถยกหรือเครื่องจักรที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามโรงพยาบาลต้องใช้บุคลากรที่มีความชานาญในการใช้เครื่องจักรนั้น
และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
9. ต้องดูแลให้พื้นทีบ่ ริเวณรอบเครื่องจักรติดตัง้ อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย
10 ต้องจัดให้มีวิธีการดาเนินการเพื่อปูองกันมิให้ บุคลากรได้รับอันตรายจากการทางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรดังต่อไปนี้
1) เครื่ องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟูาต้องมีระบบหรือวิธีการปู องกันกระแสไฟฟูารั่ว เข้าตั ว
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ เครื่ อ งจั ก รและต้ อ งต่ อสายดิ น ทั้ ง นี้ก ารติ ด ตั้ ง ระบบปู อ งกั น
กระแสไฟฟูารั่วดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟูา ฯในท้องถิ่นนั้นกรณีที่ไม่
๕๓

มีมาตรฐานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟูาสายไฟฟูาเข้าเครื่องจักรต้องเดินลงมาจากที่สูงกรณีเดิน
บนพื้นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟฟูาที่แข็งแรงและปลอดภัย
3) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต้องมีสีเครื่องหมายปิด -เปิดที่สวิตช์อัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเครื่องปูองกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช์อันเป็นเหตุให้เครื่องจักรทางาน
4) เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้เพลาสายพานรอกเครื่องอุปกรณ์ล้อต้ นกาลัง
ต้องมีตะแกรงหรือที่ครอบปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกาลังให้มิดชิด
5) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนต้องจัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
6) เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องลับฝนหรือแต่งผิวโลหะต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษ
วัตถุในขณะใช้งาน
7) ต้องจัดให้ทางเดินเข้าออกจากพื้นที่สาหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
11 ต้องจัดทารั้วคอกกั้นหรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ บริเวณที่ตั้งของเครื่องจักรให้บุคลากร
เห็นได้ชัดเจนและต้องดูแลไม่ให้บุคลากรซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
12 ต้องไม่ติดตั้งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณพื้นที่ที่มี
กระแสไฟฟูาเหนี่ยวนาจนอาจมีผลทาให้การทางานของเครื่องจักรผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร
หมวด 2
ลิฟต์
1. ในกรณีที่จัดให้มีลิฟต์ในการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) จัดทาคาแนะนาอธิบายการใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือติดไว้ในห้องโดยสารของ
ลิฟต์
2) จัดทาคาแนะนาอธิบายการให้ความช่วยเหลือติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์
3) จัดทาข้อห้ามใช้ลิฟต์ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น
4) จัดให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนการใช้งานทุกวันหากส่วนใดชารุดเสียหายต้องซ่อมแซม
ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
5) จัดให้มีมาตรการปูองกันอันตรายและติดปูายห้ามใช้ลิฟต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจน
ในระหว่างที่มีการซ่อมบารุงการตรวจสอบหรือการทดสอบลิฟต์
2. ลิฟต์ที่จะนามาใช้ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) ติดตั้งไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและเหมาะสม
2) มีปูายบอกพิกัดน้าหนักหรือจานวนคนโดยสารได้อย่างปลอดภัย
3) มีระบบปูองกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด
4) มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในห้องโดยสารของ
ลิฟต์ ในกรณีที่กระแสไฟฟูาดับ
5) มีร ะบบแสงหรื อเสี ยงเตือ นในกรณีที่มีการใช้ลิ ฟต์บรรทุกน้าหนักเกินพิกัดที่ผู้ ผ ลิ ต
กาหนด
๕๔

6) มีอุปกรณ์ตัดระบบการทางานของลิ ฟต์เมื่อมีการใช้ลิฟต์บรรทุกน้าหนักเกินพิกัดที่
ผู้ผลิตกาหนด
7) มีระบบสื่อสารสาหรับใช้งานในห้องโดยสารลิฟต์กับภายนอกทั้งสภาวะปกติและกรณีที่
กระแสไฟฟูาดับ
3. ในการประกอบการติดตั้งการทดสอบการใช้ การซ่อมบารุงและการตรวจสอบลิฟต์ต้องปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละประเภทหรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกาหนดไว้หากไม่มีรายละเอียด
คุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานดังกล่าวต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่วิศวกรได้
กาหนดขึ้นเป็นหนังสือและเก็บผลการตรวจสอบและการทดสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
4. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. ต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทางานของลิฟต์เป็นประจาทุกเดือนและ
เก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
6. ต้องควบคุมดูแลมิให้ บุคลากรหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทาให้ลิฟต์รับน้าหนักได้เกินพิกัดที่
ผู้ผลิตกาหนด
หมวด 3
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ
1. ก่อนใช้เครื่องเชื่อมไฟฟูาและเครื่องเชื่อมก๊าซ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถนามาใช้
ดับเพลิงได้ทันที
2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้บุคลากรสวมใส่
3) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ายวางอยู่
4) จัดให้มีฉากกัน้ หรืออุปกรณ์ปูองกันอันตรายอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อปูองกันอันตรายจาก
ประกายไฟและแสงจ้า
2. ต้องควบคุมดูแลมิให้ บุคลากรหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการทางานด้วยเครื่อง
เชื่อมไฟฟูาหรือเครื่องเชื่อมก๊าซ
3. ต้องจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและควบคุมดู แลให้บุคลากรปฏิบัติโดยเคร่งครัดเมื่อ
ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟูาหรือเครื่องเชื่อมก๊าซในบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิ ดอันตรายจากการระเบิด เพลิงไหม้ หรือไฟ
ลามจากก๊าซ น้ามันหรือวัตถุไวไฟอื่น
4. ในกรณีที่ให้บุคลากรทางานเกีย่ วกับเครื่องเชื่อมไฟฟูา ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีการต่อสายดิน( Ground )กับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟูาที่ต่อจากอุปกรณ์
การเชื่อมทั้งนี้ ขนาดของสายดินต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานของการไฟฟูา ฯในท้องถิ่นนั้น
กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
3) จัดให้มีการใช้สายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดินและหัวจับลวดเชื่อม ตามขนาดและ
มาตรฐานที่ผู้ผลิตกาหนดไว้
๕๕

4) จัดสายเชื่อมให้ห่างจากการบดทับของยานพาหนะ น้าหรือที่ชื้นแฉะหากไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันความเสียหายข้างต้น
5. ในกรณีที่ให้บุคลากรทางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมก๊าซ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกต้อง
กับชนิดของก๊าซ
2) ตรวจสอบการรั่วไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณ์หรือสภาพที่ไม่ปลอดภัย
ทุกครั้ง หากพบว่าไม่ปลอดภัยต้องทาการแก้ไขทันที
3) จัดทาเครื่องหมาย สี หรือสัญลักษณ์ที่ท่อส่งก๊าซ หัวเชื่อมหรือหัวตัด ให้เป็นแบบและ
ชนิดเดียวกัน
6. ในการต่อถังบรรจุก๊าซไวไฟหลายถังเข้าด้วยกัน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับ ติด
ไวระหว่างหัวต่อกับอุปกรณ์ควบคุมความดัน
7. ต้องจัดสถานที่เก็บก๊าซไวไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี ไม่มีความสั่นสะเทือนและ
ปลอดภัยจากการติดไฟหรือห่างจากแหล่งก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
8. ต้องติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายไว้ที่ถังบรรจุก๊าซทุกถังและดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้อย่างปลอดภัย
9. ต้องดูแลถังบรรจุก๊าซทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หม้อนา
หมวด 1
บทนิยาม
1. หม้อน้า หมายถึง ภาชนะปิดที่ผลิตน้าร้อนหรือไอน้าที่มีความดันสูงกว่าบรรยากาศ โดยใช้
ความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหรือความร้อนจากพลังงานอื่น
2. ผู้ควบคุมหม้อน้า หมายถึง ผู้ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทางานและการใช้หม้อน้า
3. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทางาน
ของหม้อน้า ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต
4. การทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทางาน
ของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร
5. วิศวกร หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
บททั่วไป
1. มาตรฐานนี้มิให้ใช้บังคับแก่หม้อน้าทาความร้อนที่ ใช้ผลิตไอน้าความดันไม่เกิน 1 บาร์หรือไอ
น้าอุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาเซลเซียสหรือน้าร้อนความดันไม่เกิน 10 บาร์แบบท่อขดที่ไม่มีที่พักไอน้า เว้น
แต่
1) มี ที่ พั ก ไอน้ าและขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางภายนอกท่ อ น้ าหรื อ หลอดน้ าเกิ น 19
มิลลิเมตร
2) มีความจุของน้าเกิน 23 ลิตร
3) มีอุณหภูมิของน้าเกิน 177 องศาเซลเซียส
4) มีไอน้าเกิดขึ้นในท่อน้าหรือหลอดน้า
๕๖

2. ต้องใช้หม้อน้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN
อย่างหนึ่งอย่างใด
3. หม้อน้าที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือหม้อน้าที่ย้ายที่ติดตั้งต้องจัดให้วิศวกรรับรองผลการทดสอบ
ความดันทีอ่ นุญาตให้ใช้ได้สูงสุดใหม่และเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
4. ต้องจั ดท าปู ายประกาศกาหนดวิ ธีก ารท างานของบุ คลากรที่ เกี่ ยวกั บการใช้ห ม้ อน้าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบและการแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
5. ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้าที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้าจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
2) มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ สาขา
ช่างเทคนิ คอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้า การเผาไหม้ ความร้อน การประหยัดพลังงาน
หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต
6. ต้องใช้น้าสาหรับหม้อน้าที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) น้าที่เข้าหม้อน้า (Boiler Feed Water) ต้องมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และค่า
ความกระด้ า งอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด และประเภทของหม้ อ น้ าตามหลั ก
วิชาการด้านวิศวกรรม
2) น้าที่ใช้ภายในหม้อน้า (Boiler Water) ต้องมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของ
หม้อน้าตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
7. ในกรณีทที่ าการตรวจสอบหรือซ่อมแซมหม้อน้า ต้องจัดให้มีการระบายอากาศเพื่อไล่ก๊าซพิษ
หรือก๊าซไวไฟตลอดเวลา
หมวด ๒
การติดตัง การซ่อมบารุง การซ่อมแซมและการใช้
1. ในการติดตั้งหม้อน้าและอุปกรณ์ประกอบ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN
และตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
2. ต้องจัดให้ มีการซ่อมบ ารุ งหรือการซ่อมแซมหม้อน้าและอุปกรณ์ประกอบให้ อยู่ในสภาพ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
3. ต้องจัดสถานที่ที่ติดตั้งหม้อน้าให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) พื้นที่การทางานและห้ องหม้ อน้าต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อย 2 ทาง มีความกว้าง
อย่ างน้ อ ย 60 เซนติเ มตร ความสู ง อย่า งน้ อ ย 2 เมตรและปราศจากสิ่ ง กีด ขวาง
ทางเข้าออก
๒) ช่องเปิดที่พื้นที่การทางานต้องมีขอบกันตกและวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทางาน ขั้นบันได
และพื้นต่าง ๆ
๕๗

3) พื้นที่การทางานต้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ เครื่องวัดต่างๆและอุปกรณ์ประกอบต้อง
มีแสงสว่างให้เพียงพอที่จะอ่านค่าและควบคุมได้สะดวก
4) ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินส่ องไปยังทางออกและเครื่องวัดต่างๆรวมทั้งแผงควบคุมให้
เห็นอย่างชัดเจนในกรณีไฟฟูาดับ
5) ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทาเครื่องหมาย ทาสี
หรือใช้เทปสะท้อนแสง ติดไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
6) ฐานรากที่ตั้งของหม้อน้าและอุปกรณ์ประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนต่อแรงดันและ
แรงกด การออกแบบและคานวณให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
7) ปล่องควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
8) จัดให้มีฉนวนกันความร้อนหุ้มหม้อน้า ลิ้นจ่ายไอน้า ท่อจ่ายไอน้า ถังพักไอน้าถังเก็บน้า
ร้อน ปล่องระบายไอน้า ท่อที่ต่อจากหม้อน้าและอุปกรณ์ประกอบที่มีความร้อนซึ่งติด
ตั้งอยู่ในระดับหรือบริเวณที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายได้
หมวด ๓
การควบคุม
1. ต้องจัดให้มีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาตพิเศษให้ทดสอบหม้อน้าได้ แล้วแต่ กรณีตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและเก็บผล
การทดสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม เว้นแต่หม้อน้าที่มีอัตราการผลิตไอน้าเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อชั่วโมงขึ้น
ไปอาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้าเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน๕ ปี
2. การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงหม้อน้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหม้อน้า ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความแข็งแรงของหม้อน้าหรือความปลอดภัยในการใช้หม้อน้า ต้องจัดให้มีวิศวกรทาหน้าที่ออกแบบ ควบคุม
ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้าก่อนใช้งานและเก็บผลการทดสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
ไฟฟ้า
หมวด ๑
บทนิยาม
1. บริภัณฑ์ไฟฟูาหมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช้
ไฟฟูาเป็นต้นกาลังหรือเป็นส่วนประกอบหรือที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟูา
2. ฉนวนไฟฟูาหมายถึง วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟูาหรือ
วัสดุที่กระแสไฟฟูาไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก
3. แรงดันไฟฟูาหมายถึง ค่าความต่างศักย์ของไฟฟูาระหว่างสายกับสายหรือสายกับดินหรือ
ระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่น โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์
4. กระแสไฟฟูาหมายถึง ปริมาณการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟูาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์
5. หม้อแปลงเครื่องวัดหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับแปลงกระแสไฟฟูาหรือแรงดันไฟฟูาเพื่อใช้
กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปูองกันระบบไฟฟูา
6. เครื่องกาเนิดไฟฟูาหมายถึง เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใดๆเป็นพลังงานไฟฟูา
7. ระบบล่อฟูาหมายถึง อุปกรณ์เพื่อใช้ปูองกันอันตรายที่เกิดจากฟูาผ่าซึ่งประกอบด้วยหลักล่อ
ฟูา สายนาประจุและหลักดิน
๕๘

8. หลักล่อฟูาหมายถึง หลักโลหะที่ติดตั้งส่วนบนของโครงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาด้วยเหล็ก
ที่ไม่เป็นสนิมหรือโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนต่อการผุกร่อน เพื่อนาประจุไฟฟูาลงสู่หลักดิน
9. สายนาประจุหมายถึง สายตัวนาที่ติดตั้งไว้เพื่อนาประจุไฟฟูาระหว่างหลักล่อฟูาหรือปล่อง
ควันที่ทาด้วยโลหะกับหลักดิน
10. หลักดินหมายถึง แท่งโลหะที่ปักลงไปในดินหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในดินเพื่อที่จะนาประจุไฟฟูาหรือ
กระแสไฟฟูาลงสู่ดิน
11. สายดินหมายถึง ตัวนาที่ต่อจากโครงโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟูาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อนาประจุ
ไฟฟูาหรือกระแสไฟฟูาลงสู่หลักดิน
12. การไฟฟูาประจาท้องถิ่นหมายถึง การไฟฟูานครหลวง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
บททั่วไป
1. ให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในการทางานเกี่ยวกับไฟฟูาโดยให้มี
มาตรฐานเพื่อเป็นคู่มือสาหรับการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะที่จาเป็นในการทางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
3. จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟูาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกร
หรือการไฟฟูาประจาท้องถิ่น
4. จัดให้มีแสงสว่างในบริเวณที่บุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย
5. จัดให้มีปูายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจ
เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟูา
6. ห้ามให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาเข้าใกล้หรือนาสิ่งที่เป็นตัวนาไฟฟูาที่ไม่มีที่ถือหุ้ม
ด้วยฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูาเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟูาน้อยกว่าระยะห่างตามที่ สภาวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่ได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ให้ บุ ค ลากรสวมใส่ อุ ปกรณ์คุ้ม ครองความปลอดภัย ส่ ว นบุคคลที่เป็ นฉนวนไฟฟูา ที่
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูา หรือปิดหรือนาฉนวนไฟฟูาที่สามารถปูองกันแรงดันไฟฟูา
นั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟูา และ
2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงาน
7. ห้ามอนุญาตให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอื่นหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟูาน้อย
กว่าระยะห่างตามทีส่ ภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
8. ดูแลมิให้ บุ ค ลากรสวมใส่ เ ครื่องนุ่งห่ มที่เ ปียกหรือเป็นสื่ อ ไฟฟูาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่ งที่ มี
กระแสไฟฟูาที่มีแรงดัน ไฟฟู าเกิน กว่า 50 โวลต์ โดยไม่มีฉนวนไฟฟูาปิดกั้น เว้นแต่จัดให้ บุคลากรสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูาและใช้เครื่องมือที่เป็น
ฉนวนไฟฟูา
9. ในกรณีที่ให้บุคลากรทางานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับกระแสไฟฟูาหรืออยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟูา ให้จัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูา
สาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕๙

10. ฉนวนไฟฟูาที่บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีความต้านทานของฉนวนไฟฟูาที่วัดระหว่าง
สายเส้นไฟกับสายเส้นไฟ สายเส้นไฟกับสายเส้นศูนย์และสายเส้นไฟกับสายดิน โดยต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1) การวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟูา ในขณะที่สับสวิตช์และต่อฟิวส์ไว้เมื่อถอดหลอด
ไฟฟูาและเครื่องใช้ไฟฟูาออกทั้งหมด ต้องวัดได้ไม่ต่ากว่า 0.5 เมกะโอห์ม
2) การติดตั้งสายไฟฟูาทั้งหมดหรือวงจรย่อย ให้มีค วามต้านทานของฉนวนไฟฟูาไม่ต่า
กว่า0.5 เมกะโอห์มหรือแบ่งวงจรย่อยเพิ่มขึ้นจนมีความต้านทานของแต่ ละวงจรย่อย
ไม่ต่ากว่า 0.5 เมกะโอห์ม
3) การวัดความต้านทานของฉนวนไฟฟูา ให้กระทาโดยใช้แรงดันไฟฟูากระแสตรงไม่ต่า
กว่า 500 โวลต์ เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 30 วินาที
11. จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคาบรรยายติดไว้ ในบริเวณที่ทางานที่บุคลากรสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟูา
2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเปุาอากาศเข้าทางปาก
หรือจมูกของผู้ประสบอันตรายและวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก
12. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบและบ ารุ ง รั ก ษาระบบไฟฟู า และบริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟู า ให้ ใ ช้ ง านได้ โ ดย
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
หมวด ๒
บริภัณฑ์ไฟฟ้า
1 การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟูาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งที่การไฟฟูาประจาท้องถิ่นกาหนด
หากยั งไม่มีข้อกาหนดตามมาตรฐานดังกล่ าวให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
2 ในกรณีที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานติดตั้งตรวจสอบหรือซ่อมแซมบริภัณฑ์ไฟฟูาให้ปลดสวิตช์และ
ผูกหรือแขวนปูายพื้นสีแดงไว้ที่สวิตช์โดยมีข้อความว่า “ห้ามสับสวิตช์”หรือใส่กุญแจปูองกันการสับสวิตช์
3 ในกรณี ที่ ใ ห้ บุ ค ลากรใช้ เ ครื่ อ งเปุ า ลมที่ มี ก าลั ง ดั น สู ง ท าความสะอาดบริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟู า ที่ มี
กระแสไฟฟูาต้องจัดให้บุคลากรใช้ท่อและหัวฉีดที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูานั้น
4 ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟูาใช้แรงดันไฟฟูาเกินกว่า 50 โวลต์ให้จัดให้มีที่ปิดกั้นอันตราย
หรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟูาปูไว้ที่พื้นเพื่อปูองกันอันตรายจากการสัมผัส
5 การใช้หม้อแปลงเครื่องวัดที่มีแรงดันไฟฟูาเกินกว่า 60 โวลต์ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) สายทางด้ า นทุ ติ ย ภู มิ ต้ อ งต่ อ ลงดิ น เว้ น แต่ ส ายทางด้ า นทุ ติ ย ภู มิ นั้ น เป็ น สายหุ้ ม
ฉนวนไฟฟูาชนิ ดมีเปลื อกโลหะที่ต่อลงดินและร้อยอยู่ในท่อโลหะหรือท่อชนิดอื่นที่
เหมาะสมที่ต่อลงดิน
2) หม้อแปลงไฟฟูาประเภทแปลงกระแสวงจรทางด้านทุติยภูมิต้องต่อให้เป็นวงจรปิด

๖๐

6 การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟูาให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้
2) จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกรณีติ ดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูาภายในห้อง หาก
มีไอเสียจากเครื่องยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก
3) จัดให้มีเครื่องปูองกันกระแสไฟฟูาไหลเกิน
4) จัดให้มีเครื่ องดับ เพลิ งชนิดที่ใช้ดับเพลิ งที่เกิดจากไฟฟูาอย่างเพียงพอและสามารถ
ดับเพลิงทีเ่ กิดจากน้ามันในห้องเครื่องได้
5) ต้องจัดให้มีเครื่องปูองกันมิให้มีโอกาสต่อขนานกับระบบไฟฟูาของการไฟฟูาประจา
ท้องถิ่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟูาประจาท้องถิ่นนั้น
หมวด ๓
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
1 การติดตัง้ ระบบปูองกันฟูาผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
2 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบปูองกันฟูาผ่าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัยไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
อัคคีภัย
หมวด ๑
บทนิยาม
1. อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาร่องหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน และ
รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอ
ถังน้า ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
2. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบาหมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็น
ส่วนใหญ่หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิทอย่าง
ปลอดภัย
3. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลางหมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได้และมีปริมาณน้อย
4. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง หมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได้ง่ายและมีปริมาณมาก
5. เพลิ งประเภท เอ หมายถึง เพลิ งที่เกิ ดจากเชื้อเพลิ งธรรมดา เช่น ไม้ ผ้ า กระดาษ ยาง
พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
6. เพลิงประเภท บี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้ก๊าซและน้ามันประเภท
ต่าง ๆ
7. เพลิงประเภท ซี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟูา
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8. เพลิงประเภท ดี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆที่ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม
ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
9. วัตถุระเบิด หมายถึง วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมือ่ ได้รับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือเมื่อ
ได้รับการกระทบกระเทือน การเสียดสีหรือถูกกระทาโดยตัวจุดระเบิด
10. วัตถุไวไฟ หมายถึง วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว
11. เครื่ องดับ เพลิ งแบบเคลื่ อนย้ายได้ หมายถึง เครื่องดับเพลิ งซึ่งมีลั กษณะเป็นอุ ปกรณ์ที่
เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกและใช้งานด้วยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดันเช่น
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แบบยกหิ้ว แบบลากเข็นหรือลักษณะอื่นใดที่คล้ายกัน
12. ระยะเข้าถึง หมายถึง ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย
ได้เพื่อดับเพลิง ณ จุดนั้นๆ
บททั่วไป
1. ต้องจัดให้มีระบบปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลและต้องดูแลระบบปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้จัดทาปูายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและ
ปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน
3. ในโรงพยาบาลต้องจัดให้มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภั ยประกอบด้วยการตรวจตรา การ
อบรม การรณรงค์ปูองกันอั คคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ให้จัดเก็บแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลและเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
4. ในกรณีที่สั่งให้บุคลากรทางานที่มีลักษณะงานหรือไปทางาน ณ สถานที่ที่เสี่ยงหรืออาจเสี่ ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย ให้แจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้บุคลากรทราบก่อนการปฏิบัติงาน
ให้จัดเก็บวัตถุต่างๆดังต่อไปนี้
1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้หรืออาจก่อให้เกิดการลุกไหม้ ให้แยกเก็บโดย
มิให้ปะปนกัน
2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้าหรือซับน้าได้มาก ให้จัดเก็บไว้บนพื้นของอาคารซึ่ง
สามารถรองรับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นได้
หมวด ๒
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
1. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละ 2 เส้นทางซึ่งสามารถอพยพบุคลากร
หรือผู้รับบริการในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาทีเส้นทางหนีไฟ
ไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวางประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู
หรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติ ดอุปกรณ์ที่บังคับให้บาน
ประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วนหรือประตูหมุนและห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือ
ทาให้เปิดออกไม่ได้
2. โรงพยาบาลที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้
มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
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(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุ
ที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางาน
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้
ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ
2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่ายหรืออยู่ในเส้นทาง
หนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่บุคลากรทางานไม่เกิน 30 เมตร
3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไป
จากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ
4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์
หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟหรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
3. จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสาหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารเพื่อการหนี
ไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟูาสารองที่สามารถจ่ายไฟฟูาเพื่อการหนีไฟและสาหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิง
ขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟูาดับ
4. จัดให้มีปูายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน
หมวด ๓
การดับเพลิง
1. จัดให้มีระบบน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นต้น
ได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย
1) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่ตั้งอยู่หรือมีแต่ปริมาณน้าไม่
เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้าสารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้าที่
สารองต่อพื้นที่อาคารตามที่กาหนดไว้
สาหรับกรณีที่มีอาคารหลายหลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ต้องจัดให้มีน้าสารอง
ไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียว
2) ระบบการส่งน้า ที่เก็บกักน้า เครื่องสูบน้าดับเพลิงและการติดตั้ง จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและต้องมีการปูองกัน
ไม่ให้เกิดความเสี ย หายจากเพลิ งไหม้ พร้อมเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจ
ติดตาม
3) ข้อต่อท่อรั บ น้าดับ เพลิ งเข้าอาคารและข้อต่อส่ งน้าภายในอาคารจะต้องเป็นระบบ
เดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วย
สวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับ เพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้ นและต้องอยู่ใน
สภาพที่ใช้ง านได้ดี ทั้ง ในการติดตั้ งต้องมีสิ่ งปู องกันความเสี ยหายที่จ ะเกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น
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4) ข้อต่อสายส่งน้าดับเพลิ งและหั วฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่ว ย
ดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้น ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้ องมีอุปกรณ์
ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว
5) สายส่งน้าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้ได้
2. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบเคลื่ อ นย้ า ยได้ ต ามประเภทของเพลิ ง ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนด
2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใดและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมี
ขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอน
เตตราคลอไรด์
4) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ที่เหมาะสมตามชนิดและขนาดสาหรับดับเพลิงที่
เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1000
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตรแต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง
3. จัดให้ มีการดูแลรั กษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิ งให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการ
ตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมกับติดปูายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทาการตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าวและเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้เพื่อการตรวจติดตาม
4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
5. ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปนี้
1) ติดตั้งปูายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน
2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวางและสามารถนามาใช้งาน
ได้โดยสะดวกตลอดเวลา
3) จัดให้มีการดูแลรักษาตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยในการ
ตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกาหนด พร้อม
กับติดปูายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทาการตรวจสอบครั้ งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์
ดังกล่าวและเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้ บุคลากรตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
ตลอดเวลา เว้น แต่เครื่องดับเพลิ งแบบเคลื่ อนย้ ายได้ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
6. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง ให้จัด บุคลากร
เพื่อทาหน้าที่ดับเพลิงประจาอยู่ตลอดเวลาที่มีการทางานและจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า ถุง
มือ หมวก หน้ากากปูองกันความร้อนหรือควันพิษ อย่างน้อยให้เพียงพอกับจานวนผู้ทาหน้าที่ดับเพลิงนั้น

๖๔

หมวด ๔
การป้องกันอัคคีภัย
จากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน
1. ให้มีการปูองกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน ดังต่อไปนี้
1) กระแสไฟฟูาลัดวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับไฟฟูา
2) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้
3) การแผ่รังสี การนาหรือการพาความร้อนจากแหล่งกาเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟ
ได้ง่าย
4) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อน
สูงที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ได้
5) การสะสมของไฟฟูาสถิต โดยต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ามันเชื้ อเพลิง สารเคมี หรือ
ของเหลวไวไฟ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับไฟฟูา
6) การเชื่อมหรือตัดโลหะ ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ได้
7) การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน โดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
(ข) หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ทาจากวัสดุที่ไม่ติดไฟและอุณหภูมิผิวหน้า
ด้านนอกของฉนวนต้องไม่สูงเกิน 50 องศาเซลเซียส
หมวด ๕
วัตถุไวไฟ
1. ในกรณีที่มี เก็บหรือขนถ่ายวัตถุไวไฟจะต้องดาเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ
2. การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการปูองกันความร้อน
มิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตกาหนดไว้ และมีสิ่งปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น
2) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไวไฟไว้ภายในอาคาร ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทาด้วยวัสดุทน
ไฟและมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ ปริ มาณเก็บ
รวมกันแห่งละไม่เกิน 2,000 ลิตร โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 20 เมตร
3) ห้ามเก็บถังก๊าซไวไฟไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย
4) มีโซ่หรือวัตถุอื่ นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม และติดตั้งฝาครอบหัวถัง เพื่อความ
ปลอดภัยในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ
3. การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้ กระดาษ ขนสัตว์ ฟาง โฟม ฟองน้าสังเคราะห์หรือสิ่ง
อื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ให้เก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟซึ่งหลังคาหรือฝาห้องต้องไม่
ทาด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้ ในกรณีที่มีจานวนน้อยอาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือ
ถังโลหะที่มีฝาปิด
๖๕

หมวด 6
การดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
และการรายงาน
1 ต้องจัดให้บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนบุคลากรในแต่ละหน่วยของโรงพยาบาล
รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็น
ผู้ดาเนินการฝึกอบรม
2 จัดให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
1) โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลางต้องจัด
ให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อปูองกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้ทาหน้าที่
อานวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจาสถานโรงพยาบาล
ตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ
2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปูองกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล
และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
3 ต้องจัดให้บุคลากรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กาหนด
4 ต้องจัดให้บุคลากรทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกซ้อม
5 ให้จัดทารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบกาหนดและเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการ
ตรวจติดตาม
รังสีชนิดก่อไอออน
หมวด ๑
บทนิยาม
1 รังสีชนิดก่อไอออน (Ionizing radiation) หมายถึง พลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาหรือ
อนุภาครังสีใดๆที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่าน
ไป เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมารังสีเอ็กซ์ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตอนที่มี
ความเร็วสูง เป็นต้น
2 ต้นกาเนิดรังสี (Source) หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการแผ่รังสี ออกมาโดยการสลายตัวของ
นิวเคลียสหรือสามารถก่อให้เกิดการแผ่รังสีออกมาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าต้นกาเนิ ดรังสีนั้นจะเป็นชนิดชนิดปิด
ผนึกหรือไม่ปิดผนึกก็ตาม
3 ต้นกาเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed source) หมายถึง ต้นกาเนิดรังสีที่ไม่ได้มีการปิด
ผนึก บรรจุหรือห่อหุ้มอย่างถาวรในปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มที่มิดชิดและแข็งแรง ทนทานเพียงพอที่จะปูองกัน
การรั่ว ไหล หก หล่น หรือฟุูงกระจายของสารกัมมันตรังสี
4 กากกัมมันตรังสี (Radioactive waste) หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วย
สารกัมมันตรังสีและไม่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
5 ปริมาณรังสีสะสม หมายถึง ผลรวมของปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ
6 พื้นที่ควบคุม หมายถึง บริเวณที่กาหนดเป็นบริเวณรังสีและบริเวณรังสีสูง
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7 บริเวณรังสี หมายถึง บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒.๕ ไมโคร-ซีเวอร์ต (micro Sievert)
ต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๒๕ ไมโครซีเวอร์ต (micro Sievert) ต่อชั่วโมง
8 บริ เ วณรั ง สี สู ง หมายถึ ง บริ เ วณที่ มี อั ต ราปริ ม าณรั ง สี เ กิ น ๒๕ ไมโคร-ซี เ วอร์ ต (micro
Sievert) ต่อชั่วโมงขึ้นไป
9 อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวบุคคล หมายถึง อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีที่ใช้สวมใส่
หรือติดไว้กับส่วนต่าง ๆ ของตัว บุคลากร เพื่อการบันทึกปริมาณรังสีสะสมที่ บุคลากรได้รับตามช่วงเวลาของ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ซึ่งสามารถอ่านค่าได้โดยทันที หรือนาไปวิเคราะห์ผลในภายหลัง ได้แก่ ฟิล์มแบดจ์
(film badge) ฟิล์มริงก์ (filmring) ที แอล ดี แบดจ์ (TLD badge) ที แอล ดี ริงก์ (TLD ring) ที แอล ดี
แคปซู ล (TLD capsule) พอคเคท แชมเบอร์ (pocket chamber) พอคเคท โดสซิมิ เ ตอร์
(pocketdosimeter) เป็นต้น
10 ผลิต หมายถึง ทา ผสม ปรุง ปรุงแต่ง แปรสภาพ เปลี่ยนรูปและหมายความรวมถึงการบรรจุ
เก็บ เคลื่นย้ายและการติดฉลากหรือตราหรือสัญลักษณ์บนหีบห่อบรรจุ ภาชนะบรรจุ ปลอกหุ้ม หรือสิห่อหุ้ม
สารกัมมันตรังสี
11 มีไว้ในครอบครอง หมายถึง การมีไว้ในครอบครอง ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็น
การมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู่หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ใน
ความครอบครองด้วย
หมวด ๒
การควบคุมและป้องกันอันตราย
1 การผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งต้นกาเนิดรังสี แจ้งจานวนและปริมาณความแรงรังสีของต้น
กาเนิดรังสีชนิดดังกล่าว
2 ให้กาหนดพื้นที่ควบคุม โดยจัดทารั้ว คอกกั้น หรือเส้นแสดงแนวเขตและจัดให้มีปูายข้อความ
“ระวังอันตรายจากรังสี ห้ามเข้า” อย่างน้อยเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรสีดาบนพื้นสีเหลือง แสดงไว้ให้เห็นโดย
ชัดเจนในบริเวณนั้น
3 ห้ามบุคลากรซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ควบคุม
เว้นแต่จะได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาต ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
4 ห้ามมิให้อนุญาตให้หญิงมีครรภ์เข้าไปในพื้นที่ควบคุม
5 ให้จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปริมาณรังสีที่ต้นกาเนิดรังสีหรือที่ทางผ่านของรังสี และ
กาหนดวิธีและเวลาการทางานเพื่อปูองกันมิให้ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมได้รับปริมาณรังสีสะสม
เกินเกณฑ์กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ๒๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีติดต่อกันสาหรับศีรษะ
ลาตัว อวัยวะที่เกี่ยวกับการสร้างโลหิตและระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะ
รับปริมาณรังสีสะสมได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert)
2) ๑๕๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ต่อปี สาหรับเลนส์ของดวงตา
3) ๕๐๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ต่อปี สาหรับผิวหนังหรือมือและเท้า
6 ต้องจัดให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวบุคคล
ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
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7 ให้ ทาข้ อมูล เกี่ ย วกับ ปริ มาณรั งสี ส ะสมที่ บุคลากรได้ รับเป็น ประจาทุกเดือ นและต้ องแจ้ ง
ปริมาณรังสีสะสมดังกล่าวให้บุคลากรทราบทุกครั้งและเก็บหลักฐานไว้เพื่อการตรวจติดตาม
หมวด ๓
เครื่องหมาย ฉลากและสัญญาณเตือนภัย
1. ต้องจัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณ
ที่มีการฟุงู กระจายของสารกัมมันตรังสีหรือบริเวณหรือห้องใดๆที่มีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
2. ให้จัดทาฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัย ติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสาร
กัมมันตรังสีตามแบบทีก่ ฎหมายกาหนด
3. จัดให้มีปูายห้ามนาภาชนะหรือวัสดุซึ่งเปรอะเปื้อนหรือปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกไปนอก
บริเวณที่ปฏิบัติการ
4. ให้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนภัยในบริเวณรังสีสูงให้เห็นได้ชัดเจน
5. จัดให้มีระบบสัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น เพื่อให้ บุคลากรออกไปยัง
สถานที่ที่ปลอดภัย โดยสัญญาณฉุกเฉินต้องมีลักษณะ ดังนี้
1) ระบบสัญญาณฉุกเฉิน ต้องเปล่งเสียงให้ บุคลากรที่ทางานภายในอาคารได้ยินอย่าง
ทั่วถึง โดยมีร ะดับความดังของเสี ยงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เดซิเบล (เอ) วัดห่างจากจุด
กาเนิดของเสียง 1 เมตรโดยรอบ
2) อุปกรณ์ที่ทาให้เสียงของสัญญาณฉุกเฉินทางาน ต้องอยู่ในที่เด่นชัดเข้าไปถึงได้ง่าย
3) สัญญาณฉุกเฉินจะต้องมีเสียงที่แตกต่างไปจากเสียงที่ใช้ในสถานประกอบกิจการทั่วไป
และห้ามใช้เสียงดังกล่าวในกรณีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4) ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทางานของระบบสัญญาณฉุกเฉินอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สาหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ไม่ต้องการใช้เสียง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่น
ใด เช่น สัญญาณไฟ รหัส ที่สามารถแจ้งเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
1. ต้องจัดให้สภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของบุคลากร หากไม่สามารถดาเนินการปูองกันแก้ไขอันตรายได้ ต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถปูองกันอันตรายนั้นให้บุคลากรสวมใส่
2. ต้องจัดและดูแลให้บุคลากรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทางาน ดังต่อไปนี้
1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานด้วยไฟฟูา ก๊าซหรือพลังงานอื่น ให้สวมถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง
กระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง รองเท้านิรภัยและแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ
2) งานลับ ฝนหรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจียระไน ให้สวมแว่นตาชนิ ดใสหรือหน้ากากชนิด
ใส ถุงมือผ้าและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
3) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม้ งานไสโลหะ งานไสไม้ หรืองานตัดโลหะ ให้สวมแว่นตาชนิด
ใส หรือหน้ากากชนิดใส ถุงมือผ้าและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
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4) งานพ่นสี ให้สวมที่กรองอากาศสาหรับใช้ครอบจมูกและปากกันสารเคมี ถุงมือผ้าและ
รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
5) งานยก ขนย้ายหรือติดตั้ง ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าและรองเท้านิรภัย
6) งานควบคุมเครื่องจักร ให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
7) งานหม้อน้า ให้สวมแว่นตาชนิดใสหรือหน้ากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลด
เสียงชุด ปูองกันความร้อนหรืออุปกรณ์ปูองกันความร้อนและรองเท้าพื้นยางหุ้มส้ น
นอกจากอุปกรณ์ที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลอื่นให้ บุคลากรตามความเหมาะสมกับลัก ษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับ
บุคลากรด้วย
8) งานไฟฟูาจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น
ให้ บุ คลากรซึ่งปฏิบั ติงานเกี่ยวกับไฟฟูาสวมใส่ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้ มี
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากไฟฟูาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟูา
ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถ้วย
ในกรณีที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย
และหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้บุคลากรสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
เว้นแต่เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยดังกล่าวจะทาให้ เสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น ให้จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยอย่างอื่นแทน
(ก) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจาก
ไฟฟูาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ปูองกันกระแสไฟฟูาต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟูาสูงสุดในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 ถุงมือยางปูองกันไฟฟูา ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว
 ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมี
ความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี
 การใช้ถุงมือยางต้องใช้กับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 อุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ข) ในกรณีที่บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาอยู่ใกล้หรือเหนือน้าที่อาจทาให้
เกิดอันตรายจากการจมน้า ต้องจัดให้บุคลากรสวมใส่เครื่องชูชีพกันจมน้า
เว้นแต่การสวมใส่เครื่องชูชีพอาจทาให้ บุคลากรได้รับอันตรายมากกว่าเดิม
ให้ใช้วิธีการอื่นที่มีความปลอดภัยแทน
(ค) ต้องจัดให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปูองกัน
อัน ตรายจากไฟฟูาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้งาน รวมทั้งต้อง
ตรวจสอบ บารุงรักษาและทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกาหนด
9) งานเกี่ยวกับรังสีชนิ ดก่อไอออนจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น
หมวกพลาสติก ถุงมือผ้าหรือยาง รองเท้า เสื้อคลุมที่ทาด้วยฝูายหรือยาง แว่นตา ที่
กรองอากาศ เครื่องช่ว ยหายใจ หรืออุปกรณ์อื่นที่จาเป็น ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ
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ปูองกันหรือลดอันตรายจากรังสีที่จะเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้ บุคลากรซึ่งทางานเกี่ยวกับ
ต้นกาเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก ใช้หรือสวมใส่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามสภาพและลักษณะของงาน มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) จัดทาคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับประโยชน์ วิธีการใช้ และวิธีการบารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งแจกจ่ายให้แก่บุคลากร
ซึ่งทางานเกี่ยวกับต้นกาเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึกทุกคน คู่มือและเอกสารนี้
อย่างน้อยต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย
(ข) สาธิ ต เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารใช้ แ ละวิ ธี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ค) กาหนดมาตรการหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ งแจ้งให้
บุคลากรทราบ
ระบบก๊าซทางการแพทย์
หมวด 1
บทนิยาม
1. อากาศทางการแพทย์ (Medical Air) หมายถึง อากาศที่จ่ายจากท่อบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ่
เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
2. ไนโตรเจน (Nitrogen) หมายถึง ธาตุที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “N2”ณ อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศอยู่ในสถานะก๊าซ ไม่มีรส มีอยู่ประมาณ 4/5 ของบรรยากาศโลก ใช้สาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
เท่านั้นไม่ใช้กับผู้ปุวยโดยตรง คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. ออกซิ เ จน (Oxygen) หมายถึ ง ธาตุ ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ท างเคมี “O2”คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. ไนตรั ส ออกไซด์ ( Nitrous
Oxide) หมายถึ ง สารประกอบที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ท างเคมี
“N2O”คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. ท่อบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เป็นท่อ(Cylinder)หมายถึง ภาชนะสาหรับบรรจุก๊าซความดันสูง
ซึ่งอาจเกิด 13,700 กิโลปาสคาล(2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)ได้
6. เส้นท่อ (Pipeline หรือPipe) หมายถึง เส้นท่อทองแดงที่นามาใช้ในระบบก๊าซทางการแพทย์
หรือเส้นท่อที่กาหนดไว้ในระบบสุญญากาศและระบบกาจัดยาดมสลบส่วนเกิน
7. ระบบเส้นท่อก๊าซ(Piped Gas System) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยระบบจ่ายกลาง(ชุด
จ่ายก๊าซท่อบรรจุ ถังขนาดใหญ่หรือเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและการวางเส้น
ท่อไปยังทางเปิดออกที่เหมาะสมเพื่อต่อใช้งานกับอุปกรณ์การแพทย์
8. การวางเส้นท่อ (Piping)หมายถึง การออกแบบและติดตั้งเส้นท่อเป็นระบบ โดยทั่วไปมี 3
ลักษณะ
1) เส้นท่อหลัก(Main Line) หมายถึง เส้นท่อของระบบที่ต่อจากแหล่งก๊าซไปยังเส้นท่อ
แนวตั้งหรือเส้นท่อสาขา หรือทั้งสองอย่าง
2) เส้ น ท่ อ แนวตั้ง (Riser) หมายถึง เส้ น ท่อ ของระบบที่ว างตั ว ในแนวตั้ ง เป็น ส่ ว นต่ อ
ระหว่างเส้นท่อหลักกับเส้นท่อสาขาของชั้นต่างๆ
๗๐

3) เส้นท่อสาขา(Branch หรือ Lateral line) หมายถึงเส้นท่อของระบบที่ปูอนเข้าสู่ห้อง
หรือกลุ่มห้องในชั้นเดียวกัน
9. ชุดจ่ายก๊าซ (Manifold) หมายถึง อุปกรณ์สาหรับต่อเชื่อมทางออกของท่อบรรจุที่มากกว่า
หนึ่งท่อเข้ากับศูนย์รวมของระบบจ่ายกลางของก๊าซชนิดหนึ่ง
10. แหล่งจ่ายสารอง(Reserve Supply) หมายถึง ส่วนของอุปกรณ์ที่จ่ายก๊าซให้ระบบอย่าง
อัตโนมัติเมื่อระบบหลักไม่สามารถทางานได้
11. ระบบสัญญาณเตือนหลัก (Master Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่
สามารถมองเห็ น ได้ จ ากแสงและได้ยิ น จากเสี ย งเมื่ อ มีค วามผิ ดปกติข องแหล่ ง และระบบเส้ น ท่อ ก๊ าซทาง
การแพทย์
12. ระบบสัญญาณเตือนประจาที่ (Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถ
มองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบก๊าซทางการแพทย์ในบริเวณที่กาหนด
13. ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะ (Local Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่
สามารถมองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบก๊าซทางการแพทย์ ณ ตาแหน่งที่
กาหนด
14. อัตโนมัติ (Automatic) หมายถึง การทางานได้โดยกลไกของตัวเองเพื่อดารงสถานภาพหรือ
เมื่อถูกกระตุ้นโดยผลกระทบที่ไม่ได้เกิดจากการกระทาของมนุษย์
หมวด 2
แหล่งก๊าซ
1 ภาชนะบรรจุ อ อกซิ เ จนที่ เ ป็ น ท่ อ ให้ สี เครื่ อ งหมายและข้ อ ต่ อ ภาชนะบรรจุ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2 ภาชนะบรรจุที่เป็นถังเก็บออกซิเจนเหลว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถัง
เก็บก๊าซเหลว(กรณีที่ยังมิได้ประกาศกาหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย)
3 การเก็บและการเคลื่อนย้ายท่อออกซิเจนให้ปฏิบัติดังนี้
1) สถานที่แห้งอากาศถ่ายเทได้ดี ถ้าเก็บนอกอาคารต้องต้องมีที่รองรับและหลังคากัน
แดดกันฝน
2) ห้ามเก็บใกล้วัตถุไวไฟ เช่น น้ามัน ไข สารที่ไหม้ไฟได้หรือที่ซึ่งน้ามันสามารถหยดลง
บนท่อ ลิ้นหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของท่อได้
3) ห้ามเก็บก๊าชออกซิเจนกับก๊าซอะเซทิลีนรวมในห้องเดียวกัน
4) ไม่ควรให้อุณหภูมิท่อสูงเกิน ๕๐ องศาเซลเซียส แต่ต้องไม่เกิน 54 องศาเซลเซียส
5) ต้องมีวิธีหรืออุปกรณ์ปูองกันท่อล้ม เช่นมีสายรัด
6) ต้อ งปู อ งกั น ไม่ ให้ ท่ อ ตั ว วาล์ ว หรื อ อุ ปกรณ์นิ ร ภั ยอื่ น ๆ ได้ รับ การกระทบกระแทก
เสียหายได้
7) ไม่เก็บท่อใกล้ลิฟต์ ทางเดิน หรือสถานที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุหนักไปมา เพราะอาจ
กระแทกหรือตกทับท่อได้
8) ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณที่เก็บท่อ
9) แยกท่อเปล่าและท่อที่มีก๊าซออกจากกัน และต้องติดตั้ งอุปกรณ์ปูองกันวาล์วและทา
เครื่องหมายบอกสถานะเพื่อปูองกันมิให้สับสน
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4 การเก็บและการเติมออกซิเจนเหลวให้ปฏิบัติดังนี้
1) ห้ า มติ ด ตั้ ง ถั ง เก็ บ ออกซิ เ จนเหลวในบริ เ วณที่ เ สี่ ย งต่ อ อั น ตรายจากการถู ก ช น
เสาไฟฟูาแรงสูง หม้อแปลงไฟฟูา
2) บริเวณที่ตั้งถังออกซิเจนเหลวต้องมีรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตรล้อมรอบปูองกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
3) การเติมออกซิเจนเหลวทุกครั้งต้องกระทาโดยผู้ชานาญการด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
ปูองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
5 สถานที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซ
1) ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ที่มีความจุ(รวมที่ต่อกับระบบและที่เก็บ)ไม่เกินกาหนด
(ออกซิเจนไม่เกิน 556 ลูกบาศก์เมตร หรือ 20,000 ลูกบาศก์ฟุต ไนตรัสออกไซด์ไม่
เกิน 1,452 กิโลกรัม หรือ 3,200 ปอนด์)อาจอยู่กลางแจ้งที่มีกาแพงล้อมรอบ
โดยเฉพาะหรือในห้องหรืออยู่ภายในอาคารที่ใช้กับงานอื่นได้ โดยต้องมีผนังแยกออก
จากกัน
2) ส่วนประกอบเกี่ยวกับการเก็บก๊าซที่อยู่ภายนอกแต่อยู่ชิดผนังของอาคารต้องอยู่ใน
ตาแหน่งที่ห่างจากช่องเปิดใดๆ ของอาคารโดยรอบมากกว่า 7.5 เมตร(25 ฟุต)
3) ต้องไม่ใช้สถานที่ตั้งระบบจ่ายก๊าซเป็นที่เก็บท่อบรรจุอื่นนอกจากเป็นก๊าซไม่ไวไฟ ก๊าซ
ทางการแพทย์อื่นที่ไม่ไวไฟให้ตั้งรวมกับออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์แต่ต้องมีการ
ถ่ายเทอากาศเพีย งพอที่ จะระบายก๊าซในบริเวณนั้นออกไป เพื่อปูอ งกัน ไม่ใ ห้ เกิ ด
บรรยากาศที่ขาดออกซิเจนในกรณีที่อุปกรณ์ระบายความดันของท่อบรรจุหรือชุดจ่าย
ก๊าซกาลังทางานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ
4) เครื่องผลิตอากาศอัดและเครื่องผลิตสุญญากาศต้องติดตั้งแยกจากห้องระบบจ่ายก๊าซ
หรือแหล่งเก็บท่อบรรจุ ต้องติดตั้งเครื่องผลิตอากาศอัดในห้องเฉพาะซึ่งมีการระบาย
อากาศเพียงพอและต้องสามารถเข้าซ่อมได้
6 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่ไม่มีแหล่งจ่ายสารอง
1) ชุดจ่ายก๊าซจากท่อบรรจุ ต้องประกอบด้วยท่อบรรจุ 2 ฝั่งสลับกันจ่ายเข้าระบบเส้น
ท่อและแต่ละฝั่งต้องมีท่อบรรจุอย่างน้อย 2 ท่อ หรือจ่ายเฉลี่ยได้อย่างน้อย 1 วันเมื่อ
ฝั่งที่หนึ่งไม่สามารถจ่ายให้ระบบได้ ฝั่งที่สองต้องเริ่มทางานอย่างอัตโนมัติเพื่อจ่ายให้
ระบบ ต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่าขณะนี้มีการ
เปลี่ยนไปใช้ท่อบรรจุฝั่งที่สอง
2) ต้องติดตั้งลิ้นทางเดียวที่เส้นท่อระหว่างท่อบรรจุ หรือหางหมู กับหัวความดันสูงเพื่อ
ปูองกันการสูญเสียก๊าซ
7 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุที่มีแหล่งจ่ายสารอง
1) ระบบจ่ายจากท่อบรรจุที่มีแหล่งจ่ายสารองประกอบด้วย
ก. แหล่งจ่ายชุดแรก ซึ่งจ่ายให้ระบบเส้นท่อ
ข. แหล่งจ่ายชุดที่สอง ต้องทางานอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายชุดแรกไม่สามารถ
จ่ายให้ระบบได้ต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพื่อแสดงให้
ทราบว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนไปใช้ท่อบรรจุฝั่งที่สอง
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ค. แหล่งจ่ายสารอง ต้องทางานอย่างอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งจ่ายชุดแรกและ
ชุดสองไม่สามารถจ่ายให้ระบบได้ต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณ
หลัก เพื่อแสดงให้ทราบว่าขณะนี้แหล่งจ่ายสารองเริ่มจ่ายก๊าซให้กับระบบ
แล้ว
2) แหล่งจ่ายสารองประกอบด้วยท่อบรรจุความดันสูงที่มีชุด จ่ายก๊าซตั้งแต่ 3 ท่อขึ้นไป
ต้องติดตั้งลิ้นทางเดียวระหว่างที่บรรจุหรือหางหมู หรือต้องมีตัวรับสัญญาณที่กระต้น
แผงสัญญาณเตือนหลักเมื่อความดันของแหล่งจ่ายสารองลดลงถึงระดับที่จ่ายได้เพียง
1 วัน
3) การใช้ถังเก็บของเหลวเย็นจัดเป็นแหล่งจ่ายปฏิบัติการ ต้องติดตั้งแบบมีแ หล่งจ่าย
สารองเท่านั้น
8 ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่ที่มีแหล่งจ่ายสารอง
1) ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่ประกอบด้วยแหล่งจ่าย 2 แหล่ง โดยแหล่งหนึ่ง
ต้องใช้สารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และต้องต่อตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณ
เตือนหลักเพื่อแสดงให้ทราบว่าแหล่งจ่ายสารองเริ่มทางาน
2) แหล่ ง จ่ ายชุ ดที่ส องหรื อแหล่ งจ่า ยส ารองแต่ ล ะแหล่ งต้ องมีค วามจุอย่า งน้อยเพีย ง
พอที่จะจ่ายได้เฉลี่ย 1 วัน
9 จัดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาสถานที่และระบบจ่ายกลางก๊าซทางการแพทย์ ให้ใช้งาน
ได้โดยปลอดภัย และเก็บผลการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
หมวด 3
การจ่ายก๊าซ
1. เส้นท่อควรติดตั้งลอย ส่วนที่อยู่ในเพดานต้องทาสีเป็นสีเดียวกับสัญลักษณ์ก๊าซที่บรรจุในเส้น
ท่อ โดยทา เป็นระยะห่างกันไม่เกิน 1.8 เมตร ถ้าเส้นท่อในที่เปิดเผยต้องทาสีตลอดแนวเส้นท่อ
2. เส้นท่อตามทางเดินที่อาจโดนชน ต้องมีที่ปูองกันอย่างเหมาะสม
3. ลิ้นปิดซึ่งอยู่ในสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ต้องมีกล่องครอบและมีฝาที่สามารถทุบให้
แตกหรือถอดได้
4. ลิ้นปิด ต้องติดตั้งทันทีที่ทางออกจากแหล่งจ่ายเพื่อแยกแหล่งจ่ายทั้งหมดออกจากระบบเส้น
ท่อ ลิ้นของแหล่งจ่ายต้องอยู่ต้นทางต่อลิ้นปิดเส้นท่อหลักและติดตั้งชิดกับอุปกรณ์แหล่งจ่าย มีปูายไว้ว่า“ลิน
ปิดแหล่งจ่ายสาหรับ....(ชื่อก๊าซ)....
5. ลิ้นปิดที่ติดกับเส้นท่อเพื่อใช้แยกระบบที่มีอยู่ สาหรับการซ่อมบารุงหรือต่อเติมระบบท่อใหม่
ลิ้นเหล่านี้ต้องอยู่ในบริเวณมิดชิดหรือใส่กุญแจได้ และปิดปูายด้วยข้อความดังนี้
ลินปิดของก๊าซ.........................
ลินนีควบคุมการจ่ายไปที่
ห้อง...................................
ห้ามปิดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
6. ทางเปิดออกของก๊าซทางการแพทย์แต่ละอัน ไม่ว่าจะเป็นชนิดเกลียวหรือหัวต่อสวมเร็ว ต้อง
มีลักษณะเฉพาะก๊าซแต่ละชนิดที่ไม่สามารถใช้สลับกันได้
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7. ทางเปิ ด ออกต้ อ งมี ชื่ อ หรื อ สู ต รเคมี ที่ อ่ า นง่ า ยและมี สี สั ญ ลั ก ษณ์ ข องก๊ า ซชนิ ด นั้ น ตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8. จัดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
หมวด 4
ระบบสัญญาณเตือน
1 จัดให้ มีสั ญญาณเตือนเฉพาะจุด ประจาที่ และสัญญาณเตือนหลั กทุกอันสาหรับก๊าซทาง
การแพทย์ต้องประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่สามารถมองเห็นได้ เพื่อแยกให้ทราบแต่ละสถานการณ์ที่เฝูาระวัง
1) ต้องมีเสียงดังอย่างน้อย 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร สามารถปิดเสียงให้เงียบได้ แต่
ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ทาให้เกิดสัญญาณเตือนครั้งที่สอง ขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยัง
ปิดอยู่ต้องสามารถกระตุ้นให้สัญญาณดังได้อีกครั้ง
2) ต้องมีปูายระบุตาแหน่งสภาวะและชนิดของก๊าซที่ทาการเฝูาระวัง
3) ต้องสามารถทางานได้จากเครื่องกาเนิดไฟฟูาฉุกเฉินสารองของโรงพยาบาลทันทีใน
กรณีไฟฟูาดับ
4) ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของระบบสัญญาณเตือนกับตาแหน่งปลายทาง
เสมอ
2 จัดให้มีสัญญาณเตือนหลักเพื่อเฝูาระวังการทางานและสภาพแหล่งจ่าย แหล่งสารอง(ถ้ามี)
และความดันในท่อหลักของทุกระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ประกอบด้วย
1) มีแผงสัญญาณเตือน 2 ชุดหรือมากกว่า ติดตั้งใน 2 ตาแหน่งแยกจากกัน ชุดหนึ่งอยู่
ในสานักงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ ชุดอื่นๆให้อยู่ในที่ๆมี
การเฝูาระวังตลอดเวลา
2) แผงสัญญาณเตือนหลักแต่ละชุดต้องประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่มองเห็นชัดเจน
3 จัดให้มีสัญญาณเตือนประจาพื้นที่ประกอบด้วย
1) สัญญาณเตือนประจาพื้นที่สาหรับระบบก๊าซแต่ละชนิดที่จ่ายให้บริเวณให้ ยาระงับ
ความรู้ สึก หน่ วยช่วยชีวิตและหน่วยบาบัดวิกฤตอื่นๆ เช่น ห้องพักพื้น หออภิบาล
ผู้ปุวยหนัก หน่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น
2) แผงสัญญาณเตือนประจาพื้นที่ต้องติดตั้งในบริเวณที่มีพยาบาลอยู่ประจาหรือบริเวณที่
จัดไว้สาหรับผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ
3) สัญญาณเตือนประจาพื้นที่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อความดันในท่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ความดันใช้งาน 20%
4 ต้องจัดให้มีสัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประกอบด้วย
1) มีตัวบ่งชี้ความดันและชนิดก๊าซ สาหรับแต่ละสัญญาณเตือนที่ใช้
2) จุดน้าค้างสาหรับอากาศอัดทางการแพทย์ ต้องมีการเฝูาระวังและติดตั้งสัญญาณเตือน
เมื่อจุดน้าค้างในท่อเกินกว่า 4 องศาเซลเซียส(39 องศาฟาเรนไฮต์)
3) ต้องมีการเฝูาระวังคาร์บอนมอนอกไซด์สาหรั บอากาศอัดทางการแพทย์และติดสัญญา
เตือนเพื่อแสดงให้ทราบระดับที่เกินกว่า 10 ส่วนต่อล้าน
๗๔

5 จัดให้มีการตรวจสอบและบารุงรักษาสัญญาณเตือนให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย และเก็บผลการ
ตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจติดตาม
หมวด 5
การฝึกอบรม
1 จั ดให้ มีการฝึ กอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊ าซทางการแพทย์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จาเป็นในการทางานอย่างปลอดภัย ตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2 ให้เก็บหลักฐานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์
ไว้เพื่อการตรวจติดตาม
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