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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 


