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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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รายการ ขอกาํหนดเพือ่ความปลอดภัย 
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 

 


