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ข้อก ำหนด 
ด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 

ขอบข่ำย 

1. ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลนี้ได้ ก ำหนดข้อแนะน ำและแนวทำงกำรปฏิบัติ
ด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล ให้เกิดควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง 

2. ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลนี้ใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภท ทุกขนำด 

บทนิยำม 

1. โรงพยำบำล หมำยถึง สถำนท่ีให้บริกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย รวมท้ังส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภำพและกำรรักษำพยำบำลให้แก่ประชำชน และมีเตียงส ำหรับรับคนไข้เข้ำพักรักษำตัวด้วย  

2. ควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลหมำยถึง กำรกระท ำหรือสภำพกำรท ำงำนซึ่งปลอดจำกเหตุอัน
จะท ำให้เกิดกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วยหรือควำมเดือดร้อนร ำคำญอันเนื่องจำกกำรท ำงำนหรือเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนในโรงพยำบำล 

เคร่ืองจักร 
หมวด 1 
บทนิยำม 

1. เครื่องจักรหมำยถึง ส่ิงท่ีประกอบด้วยชิ้นส่วนหลำยช้ินส ำหรับก่อก ำเนิดพลังงำนเปล่ียนหรือ
แปลงสภำพพลังงำนหรือส่งพลังงำน ท้ังนี้ ด้วยก ำลังน้ ำ ไอน้ ำ เช้ือเพลิง ลม ก๊ำซ ไฟฟ้ำหรือพลังงำนอื่นและ
หมำยควำมรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อต้นก ำลัง รอก สำยพำน เพลำ เฟืองหรือส่ิงอื่นท่ีท ำงำนสัมพันธ์กัน รวมท้ัง
เครื่องมือกล 

2. กำรตรวจสอบหมำยถึง กำรตรวจพิจำรณำควำมเรียบร้อยของช้ินส่วนหรือกลไกกำรท ำงำน
ของเครื่องจักร ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต 

3. กำรทดสอบหมำยถึง กำรตรวจสอบและทดลองใช้งำนช้ินส่วนอุปกรณ์หรือกลไกกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์เพื่อควำมถูกต้องโดยวิศวกร 

4. วิศวกรหมำยถึงผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิศวกร 

 
บททั่วไป 

1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลประวัติครุภัณฑ์ในโรงพยำบำล ประกอบด้วย 
1) ช่ือครุภัณฑ์ (ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสตำมระเบียบพัสดุ) 
2) ID Number (หมำยเลขประจ ำครุภัณฑ์ ท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดอำยุกำรใช้งำน) 
3) ยี่ห้อ (ช่ือทำงกำรค้ำของเครื่องมือ) 
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4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่องมือ) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำครุภัณฑ์ 
10) วันท่ีได้รับ (วันท่ีได้รับเข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้รับมำ (เอกสำรอ้ำงอิงกำรได้มำของครุภัณฑ์ ได้แก่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรรับ

โอนครุภัณฑ์ กำรรับบริจำค เป็นต้น) 
12) สถำนท่ีใช้งำน (อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำนหรือน ำไปใช้งำน) 

2. ต้องดูแลให้บุคลำกรซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยรัดกุมและเหมำะสม 
2) ไม่สวมใส่เครื่องประดับท่ีอำจเกี่ยวโยงกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดได้ 
3) รวบผมท่ีปล่อยยำวเกินสมควรหรือท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้อยู่ในลักษณะท่ีปลอดภัย 

3. ในบริเวณท่ีมีกำรติดต้ังกำรซ่อมแซมหรือกำรตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรำย
จำกเครื่องจักรต้องติดป้ำยแสดงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยใช้เครื่องหมำยหรือข้อควำมท่ีเข้ำใจง่ำยและเห็นได้
ชัดเจนรวมท้ังจัดให้มีระบบวิธีกำรหรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นท ำง ำนและให้แขวนป้ำยแสดง
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ห้ำมเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย 

4. กำรประกอบกำรติดต้ังกำรซ่อมแซมและกำรใช้งำนเครื่องจักรต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรอง
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดและเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

5. ต้องดูแลตรวจสอบเครื่องจักรนั้นให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีปลอดภัยตำมระยะเวลำกำรใช้งำน
ท่ีเหมำะสมและจัดให้มีกำรตรวจรับรองประจ ำปีตำมชนิดและประเภทท่ีก ำหนด 

6. ห้ำมมิให้ โรงพยำบำลใช้หรือยอมให้บุคลำกรใช้เครื่อง จักรท ำงำนเกินพิกัดหรือขี ด
ควำมสำมำรถท่ีผู้ผลิตก ำหนด 

7. เครื่องเจียรเครื่องตัดเครื่องไสหรือเครื่องจักรท่ีอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้โดยสภำพต้อง
ประกำศก ำหนดวิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรติดไว้บริเวณท่ีพนักงำนปฏิบัติงำน 

8. ในกรณีท่ีให้บุคลำกรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเช่ือมไฟฟ้ำเครื่องเช่ือมก๊ำซรถยกหรือเครื่องจักรท่ี
อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้โดยสภำพตำมโรงพยำบำลต้องใช้บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องจักรนั้น
และผ่ำนกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนด 

9. ต้องดูแลให้พื้นท่ีบริเวณรอบเครื่องจักรติดต้ังอยู่ในลักษณะท่ีปลอดภัย 
10 ต้องจัดให้มีวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันมิให้บุคลำกรได้รับอันตรำยจำกกำรท ำงำนเกี่ยวกับ

เครื่องจักรดังต่อไปนี้ 
1) เครื่องจักรท่ีใช้พลังงำนไฟฟ้ำต้องมีระบบหรือวิธีกำรป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่วเข้ำตัว

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรและต้องต่อสำยดินท้ังนี้กำรติดต้ังระบบป้องกัน
กระแสไฟฟ้ำรั่วดังกล่ำวให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำฯในท้องถิ่นนั้นกรณีท่ีไม่
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มีมำตรฐำนดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

2) เครื่องจักรท่ีใช้พลังงำนไฟฟ้ำสำยไฟฟ้ำเข้ำเครื่องจักรต้องเดินลงมำจำกท่ีสูงกรณีเดิน
บนพื้นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำท่ีแข็งแรงและปลอดภัย 

3) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต้องมีสีเครื่องหมำยปิด-เปิดท่ีสวิตช์อัตโนมัติตำมหลักสำกล
และมีเครื่องป้องกันมิให้ส่ิงหนึ่งส่ิงใดกระทบสวิตช์อันเป็นเหตุให้เครื่องจักรท ำงำน 

4) เครื่องจักรท่ีมีกำรถ่ำยทอดพลังงำนโดยใช้เพลำสำยพำนรอกเครื่องอุปกรณ์ล้อต้นก ำลัง
ต้องมีตะแกรงหรือท่ีครอบปิดคลุมส่วนท่ีหมุนได้และส่วนส่งถ่ำยก ำลังให้มิดชิด 

5) เครื่องจักรท่ีมีใบเล่ือยวงเดือนต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรนั้น 
6) เครื่องจักรท่ีใช้เป็นเครื่องลับฝนหรือแต่งผิวโลหะต้องมีเครื่องปิดบังประกำยไฟหรือเศษ

วัตถุในขณะใช้งำน 
7) ต้องจัดให้ทำงเดินเข้ำออกจำกพื้นท่ีส ำหรับปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรมีควำมกว้ำง

ไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
11  ต้องจัดท ำรั้วคอกกั้นหรือเส้นแสดงเขตอันตรำย ณ บริเวณท่ีต้ังของเครื่องจักรให้บุคลำกร

เห็นได้ชัดเจนและต้องดูแลไม่ให้บุคลำกรซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว 
12 ต้องไม่ติดต้ังเครื่องจักรท่ีควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี 

กระแสไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำจนอำจมีผลท ำให้กำรท ำงำนของเครื่องจักรผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรำยต่อบุคลำกร 
 

หมวด 2  
ลิฟต์ 

1. ในกรณีท่ีจัดให้มีลิฟต์ในกำรปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) จัดท ำค ำแนะน ำอธิบำยกำรใช้ลิฟต์และกำรขอควำมช่วยเหลือติดไว้ในห้องโดยสำรของ

ลิฟต ์
2) จัดท ำค ำแนะน ำอธิบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์ 
3) จัดท ำข้อห้ำมใช้ลิฟต์ติดไว้ที่ข้ำงประตูลิฟต์ด้ำนนอกทุกช้ัน 
4) จัดให้มีกำรตรวจสอบลิฟต์ก่อนกำรใช้งำนทุกวันหำกส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซม

ใหเ้รียบร้อยก่อนใช้งำน 
5) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยและติดป้ำยห้ำมใช้ลิฟต์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจน

ในระหว่ำงท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงกำรตรวจสอบหรือกำรทดสอบลิฟต์ 
2.  ลิฟต์ท่ีจะน ำมำใช้ต้องมีรำยละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ติดต้ังไว้ในท่ีมั่นคงแข็งแรงและเหมำะสม 
2) มีป้ำยบอกพิกัดน้ ำหนักหรือจ ำนวนคนโดยสำรได้อย่ำงปลอดภัย 
3) มีระบบป้องกันมิให้ลิฟต์เคล่ือนท่ีในกรณีท่ีประตูลิฟต์ยังไม่ปิด 
4) มีระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉินและมีระบบระบำยอำกำศท่ีเพียงพอภำยในห้องโดยสำรของ

ลิฟต ์ ในกรณีท่ีกระแสไฟฟ้ำดับ 
5) มีระบบแสงหรือเสียงเตือนในกรณีท่ีมีกำรใช้ลิฟต์บรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัดท่ีผู้ผลิต

ก ำหนด 
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6) มีอุปกรณ์ตัดระบบกำรท ำงำนของลิฟต์เมื่อมีกำรใช้ลิฟต์บรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัดท่ี
ผู้ผลิตก ำหนด 

7) มีระบบส่ือสำรส ำหรับใช้งำนในห้องโดยสำรลิฟต์กับภำยนอกท้ังสภำวะปกติและกรณีท่ี
กระแสไฟฟ้ำดับ 

3. ในกำรประกอบกำรติดต้ังกำรทดสอบกำรใช้ กำรซ่อมบ ำรุงและกำรตรวจสอบลิฟต์ต้องปฏิบัติ
ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แต่ละประเภทหรือคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนดไว้หำกไม่มีรำยละเอียด
คุณลักษณะหรือคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือกำรใช้งำนท่ีวิศวกรได้
ก ำหนดขึ้นเป็นหนังสือและเก็บผลกำรตรวจสอบและกำรทดสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

4. ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและกำรทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

5. ต้องตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยและระบบกำรท ำงำนของลิฟต์เป็นประจ ำทุกเดือนและ
เก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

6. ต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลำกรหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือท ำให้ลิฟต์รับน้ ำหนักได้เกินพิกัดท่ี
ผู้ผลิตก ำหนด 
  

หมวด 3 
เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้ำและเคร่ืองเชื่อมก๊ำซ 

1. ก่อนใช้เครื่องเช่ือมไฟฟ้ำและเครื่องเช่ือมก๊ำซ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ติดต้ังไว้ในบริเวณใกล้เคียงท่ีสำมำรถน ำมำใช้ 
 ดับเพลิงได้ทันที 
2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลให้บุคลำกรสวมใส่ 
3) จัดบริเวณท่ีปฏิบัติงำนมิให้มีวัสดุท่ีติดไฟง่ำยวำงอยู่ 
4) จัดให้มีฉำกกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอื่นๆท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันอันตรำยจำก 
 ประกำยไฟและแสงจ้ำ 

2. ต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลำกรหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณท่ีมีกำรท ำงำนด้วยเครื่อง
เช่ือมไฟฟ้ำหรือเครื่องเช่ือมก๊ำซ 

3. ต้องจัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและควบคุมดูแลให้บุคลำกรปฏิบัติโดยเคร่งครัดเมื่อ
ใช้เครื่องเช่ือมไฟฟ้ำหรือเครื่องเช่ือมก๊ำซในบริเวณท่ีอำจจะก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรระเบิด เพลิงไหม้หรือไฟ
ลำมจำกก๊ำซ น้ ำมันหรือวัตถุไวไฟอื่น 

4. ในกรณีท่ีให้บุคลำกรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเช่ือมไฟฟ้ำ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) จัดให้มีกำรต่อสำยดิน( Ground )กับโครงโลหะของเครื่องเช่ือมไฟฟ้ำท่ีต่อจำกอุปกรณ์

กำรเช่ือมท้ังนี้ ขนำดของสำยดินต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำฯในท้องถิ่นนั้น 
กรณีท่ีไม่มีมำตรฐำนดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

2) จัดสถำนท่ีปฏิบัติงำนให้มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม 
3) จัดให้มีกำรใช้สำยดิน สำยเช่ือม หัวจับสำยดินและหัวจับลวดเช่ือม ตำมขนำดและ 
 มำตรฐำนท่ีผู้ผลิตก ำหนดไว้ 
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4) จัดสำยเช่ือมให้ห่ำงจำกกำรบดทับของยำนพำหนะ น้ ำหรือท่ีช้ืนแฉะหำกไม่สำมำรถ
หลีกเล่ียงได้ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำยข้ำงต้น 

5. ในกรณีท่ีให้บุคลำกรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเช่ือมก๊ำซ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมควำมดันและมำตรวัดควำมดันท่ีเหมำะสมถูกต้อง

กับชนิดของก๊ำซ 
2) ตรวจสอบกำรรั่วไหล กำรหลุดหลวม กำรสึกหรอของอุปกรณ์หรือสภำพท่ีไม่ปลอดภัย

ทุกครั้ง หำกพบว่ำไม่ปลอดภัยต้องท ำกำรแก้ไขทันที 
3) จัดท ำเครื่องหมำย สีหรือสัญลักษณ์ท่ีท่อส่งก๊ำซ หัวเช่ือมหรือหัวตัด ให้เป็นแบบและ

ชนิดเดียวกัน 
6. ในกำรต่อถังบรรจุก๊ำซไวไฟหลำยถังเข้ำด้วยกัน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับ ติด

ไวระหว่ำงหัวต่อกับอุปกรณ์ควบคุมควำมดัน 
7. ต้องจัดสถำนท่ีเก็บก๊ำซไวไฟให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศดี ไม่มีควำมส่ันสะเทือนและ

ปลอดภัยจำกกำรติดไฟหรือห่ำงจำกแหล่งก่อให้เกิดควำมร้อนหรือประกำยไฟ 
8. ต้องติดต้ังอุปกรณ์นิรภัยแบบระบำยไว้ท่ีถังบรรจุก๊ำซทุกถังและดูแลให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้

งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
9. ต้องดูแลถังบรรจุก๊ำซทุกชนิดให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

 
หม้อน  ำ 
หมวด 1 
บทนิยำม 

1. หม้อน้ ำ หมำยถึง ภำชนะปิดท่ีผลิตน้ ำร้อนหรือไอน้ ำท่ีมีควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศ โดยใช้
ควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ของเช้ือเพลิงหรือควำมร้อนจำกพลังงำนอื่น 

2. ผู้ควบคุมหม้อน้ ำ หมำยถึง ผู้ซึ่งมีหน้ำท่ีควบคุมกำรท ำงำนและกำรใช้หม้อน้ ำ 
3. กำรตรวจสอบ หมำยถึง กำรตรวจพิจำรณำควำมเรียบร้อยของช้ินส่วนหรือกลไกกำรท ำงำน

ของหม้อน้ ำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต 
4. กำรทดสอบ หมำยถึง กำรตรวจสอบและทดลองใช้งำนช้ินส่วนอุปกรณ์หรือกลไกกำรท ำงำน

ของอุปกรณ์เพื่อควำมถูกต้องโดยวิศวกร 
5. วิศวกร หมำยถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
บททั่วไป 

1. มำตรฐำนนี้มิให้ใช้บังคับแก่หม้อน้ ำท ำควำมร้อนท่ีใช้ผลิตไอน้ ำควำมดันไม่เกิน 1 บำร์หรือไอ
น้ ำอุณหภูมิไม่เกิน 120 องศำเซลเซียสหรือน้ ำร้อนควำมดันไม่เกิน 10 บำร์แบบท่อขดท่ีไม่มีท่ีพักไอน้ ำ เว้น
แต่ 

1) มีท่ีพักไอน้ ำและขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกท่อน้ ำหรือหลอดน้ ำเกิน  19 
มิลลิเมตร 

2) มีควำมจุของน้ ำเกิน 23 ลิตร 
3) มีอุณหภมูิของน้ ำเกิน 177 องศำเซลเซียส 
4) มีไอน้ ำเกิดขึ้นในท่อน้ ำหรือหลอดน้ ำ 
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2. ต้องใช้หม้อน้ ำและอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆท่ีมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มำตรฐำน ISO มำตรฐำน ASME มำตรฐำน JIS มำตรฐำน DIN มำตรฐำน TRD มำตรฐำน BS มำตรฐำน EN 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 

3. หม้อน้ ำท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้วหรือหม้อน้ ำท่ีย้ำยท่ีติดต้ังต้องจัดให้วิศวกรรับรองผลกำรทดสอบ
ควำมดันท่ีอนุญำตให้ใช้ได้สูงสุดใหม่และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

4. ต้องจัดท ำป้ำยประกำศก ำหนดวิธีกำรท ำงำนของบุคลำกรท่ีเกี่ยวกับกำรใช้หม้อน้ ำกำร
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบและกำรแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ติดไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน 

5. ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ ำท่ีมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
1) ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ ำจำกสถำบันของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ

หรือสถำบันอื่น ท้ังนี้ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
2) มีคุณวุฒิได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำช่ำงกลโรงงำน สำขำช่ำงยนต์ สำขำ

ช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม สำขำช่ำงเทคนิคกำรผลิต หรือสำขำอื่นท่ีมีวิชำกำรเรียน
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ ำ กำรเผำไหม้ ควำมร้อน กำรประหยัดพลังงำน
หรือควำมแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่ำเก้ำหน่วยกิต 

6. ต้องใช้น้ ำส ำหรับหม้อน้ ำท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) น้ ำท่ีเข้ำหม้อน ้ำ (Boiler Feed Water) ต้องมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) และค่ำ

ควำมกระด้ำงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสมกับชนิดและประเภทของหม้อน้ ำตำมหลัก
วิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

2) น้ ำท่ีใช้ภำยในหม้อน้ ำ (Boiler Water) ต้องมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) และมี
ตะกอนแขวนลอยและสำรละลำยอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสมกับชนิดและประเภทของ
หม้อน้ ำตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

7. ในกรณีท่ีท ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซมหม้อน้ ำ ต้องจัดให้มีกำรระบำยอำกำศเพื่อไล่ก๊ำซพิษ
หรือก๊ำซไวไฟตลอดเวลำ 

 
หมวด ๒ 

กำรติดตั ง กำรซ่อมบ ำรุง กำรซ่อมแซมและกำรใช้ 
1. ในกำรติดต้ังหม้อน้ ำและอุปกรณ์ประกอบ ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

มำตรฐำน ISO มำตรฐำน ASME มำตรฐำน JIS มำตรฐำน DIN มำตรฐำน TRD มำตรฐำน BS มำตรฐำน EN 
และตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม ท้ังนี้ ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้รับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนด 

2. ต้องจัดให้มีกำรซ่อมบ ำรุงหรือกำรซ่อมแซมหม้อน้ ำและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน ท้ังนี้ ตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

3. ต้องจัดสถำนท่ีท่ีติดต้ังหม้อน้ ำให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) พื้นท่ีกำรท ำงำนและห้องหม้อน้ ำต้องมีทำงเข้ำออกอย่ำงน้อย 2 ทำง มีควำมกว้ำง

อย่ำงน้อย 60 เซนติเมตร ควำมสูงอย่ำงน้อย 2 เมตรและปรำศจำกส่ิงกีดขวำง
ทำงเข้ำออก 

๒)  ช่องเปิดท่ีพื้นท่ีกำรท ำงำนต้องมีขอบกันตกและวัสดุกันล่ืนท่ีพื้นท่ีกำรท ำงำน ขั้นบันได
และพื้นต่ำง ๆ 
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3) พื้นท่ีกำรท ำงำนต้องมีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ เครื่องวัดต่ำงๆและอุปกรณ์ประกอบต้อง
มีแสงสว่ำงให้เพียงพอท่ีจะอ่ำนค่ำและควบคุมได้สะดวก 

4) ระบบไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินส่องไปยังทำงออกและเครื่องวัดต่ำงๆรวมท้ังแผงควบคุมให้
เห็นอย่ำงชัดเจนในกรณีไฟฟ้ำดับ 

5) ทำงเดินต้องไม่มีส่ิงกีดขวำง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ ต้องท ำเครื่องหมำย ทำสี
หรือใช้เทปสะท้อนแสง ติดไว้ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

6) ฐำนรำกท่ีต้ังของหม้อน้ ำและอุปกรณ์ประกอบท่ีมั่นคงแข็งแรงและทนต่อแรงดันและ
แรงกด  กำรออกแบบและค ำนวณให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

7) ปล่องควันและฐำนท่ีมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
8) จัดให้มีฉนวนกันควำมร้อนหุ้มหม้อน้ ำ ล้ินจ่ำยไอน้ ำ ท่อจ่ำยไอน้ ำ ถังพักไอน้ ำถังเก็บน้ ำ

ร้อน ปล่องระบำยไอน้ ำ ท่อท่ีต่อจำกหม้อน้ ำและอุปกรณ์ประกอบท่ีมีควำมร้อนซึ่งติด
ต้ังอยู่ในระดับหรือบริเวณท่ีบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับอันตรำยได้ 

หมวด ๓ 
กำรควบคุม 

1. ต้องจัดให้มีกำรทดสอบและรับรองควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน้ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญำตพิเศษให้ทดสอบหม้อน้ ำได้ แล้วแต่กรณีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรและเก็บผล
กำรทดสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม เว้นแต่หม้อน้ ำท่ีมีอัตรำกำรผลิตไอน้ ำเครื่องละต้ังแต่ ๒๐ ตันต่อช่ัวโมงขึ้น
ไปอำจขยำยระยะเวลำกำรทดสอบและรับรองควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน้ ำเกินกว่ำ ๑ ปี แต่ไม่เกิน๕ ปี  

2. กำรซ่อมแซมหรือกำรดัดแปลงหม้อน้ ำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหม้อน้ ำ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
ควำมแข็งแรงของหม้อน้ ำหรือควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน้ ำ ต้องจัดให้มีวิศวกรท ำหน้ำท่ีออกแบบ ควบคุม 
ทดสอบ และรับรองควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน้ ำก่อนใช้งำนและเก็บผลกำรทดสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
ไฟฟ้ำ 

หมวด ๑ 
บทนิยำม 

1. บริภัณฑ์ไฟฟ้ำหมำยถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรท่ีใช้
ไฟฟ้ำเป็นต้นก ำลังหรือเป็นส่วนประกอบหรือท่ีใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้ำ 

2. ฉนวนไฟฟ้ำหมำยถึง วัสดุท่ีมีคุณสมบัติในกำรกั้นหรือขัดขวำงกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำหรือ
วัสดุท่ีกระแสไฟฟ้ำไม่สำมำรถไหลผ่ำนได้ง่ำย เช่น ยำง ไฟเบอร์ พลำสติก 

3. แรงดันไฟฟ้ำหมำยถึง ค่ำควำมต่ำงศักย์ของไฟฟ้ำระหว่ำงสำยกับสำยหรือสำยกับดินหรือ
ระหว่ำงจุดหนึ่งกับจุดอื่น โดยมีหน่วยวัดค่ำควำมต่ำงศักย์เป็นโวลต์ 

4. กระแสไฟฟ้ำหมำยถึง ปริมำณกำรไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้ำจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ 

5. หม้อแปลงเครื่องวัดหมำยถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับแปลงกระแสไฟฟ้ำหรือแรงดันไฟฟ้ำเพื่อใช้
กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องป้องกันระบบไฟฟ้ำ 

6. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำหมำยถึง เครื่องจักรท่ีเปล่ียนพลังงำนใดๆเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
7. ระบบล่อฟ้ำหมำยถึง อุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันอันตรำยท่ีเกิดจำกฟ้ำผ่ำซึ่งประกอบด้วยหลักล่อ

ฟ้ำ สำยน ำประจุและหลักดิน 



๕๙ 

 

8. หลักล่อฟ้ำหมำยถึง หลักโลหะท่ีติดต้ังส่วนบนของโครงอำคำรหรือส่ิงก่อสร้ำง ซึ่งท ำด้วยเหล็ก
ท่ีไม่เป็นสนิมหรือโลหะชนิดอื่นท่ีมีควำมคงทนต่อกำรผุกร่อน เพื่อน ำประจุไฟฟ้ำลงสู่หลักดิน 

9. สำยน ำประจุหมำยถึง สำยตัวน ำท่ีติดต้ังไว้เพื่อน ำประจุไฟฟ้ำระหว่ำงหลักล่อฟ้ำหรือปล่อง
ควันท่ีท ำด้วยโลหะกับหลักดิน 

10. หลักดินหมำยถึง แท่งโลหะท่ีปักลงไปในดินหรือส่ิงท่ีฝังอยู่ในดินเพื่อท่ีจะน ำประจุไฟฟ้ำหรือ
กระแสไฟฟ้ำลงสู่ดิน 

11. สำยดินหมำยถึง ตัวน ำท่ีต่อจำกโครงโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้ำหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ำประจุ
ไฟฟ้ำหรือกระแสไฟฟ้ำลงสู่หลักดิน 

12. กำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถิ่นหมำยถึง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 

บททั่วไป 
1. ให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำโดยให้มี

มำตรฐำนเพื่อเป็นคู่มือส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
2. จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ

ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย ท้ังนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
3. จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้ำท่ีติดต้ังภำยในโรงพยำบำลท้ังหมดซึ่งได้รับกำรรับรองจำกวิศวกร

หรือกำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถิ่น 
4. จัดให้มีแสงสว่ำงในบริเวณท่ีบุคลำกรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำอย่ำงเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงำนได้

อย่ำงปลอดภัย 
5. จัดให้มีป้ำยเตือนอันตรำยท่ีมีขนำดมองเห็นได้ชัดเจนและติดต้ังไว้โดยเปิดเผยในบริเวณท่ีอำจ

เกิดอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำ 
6. ห้ำมใหบุ้คลำกรซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำเข้ำใกล้หรือน ำส่ิงท่ีเป็นตัวน ำไฟฟ้ำท่ีไม่มีท่ีถือหุ้ม

ด้วยฉนวนไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับแรงดันไฟฟ้ำเข้ำใกล้ส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้ำน้อยกว่ำระยะห่ำงตำมท่ีสภำวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด เว้นแต่ได้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

1) ให้บุคลำกรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ำท่ี
เหมำะสมกับแรงดันไฟฟ้ำ หรือปิดหรือน ำฉนวนไฟฟ้ำท่ีสำมำรถป้องกันแรงดันไฟฟ้ำ
นั้นได้มำหุ้มส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้ำ และ 

2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
7. ห้ำมอนุญำตให้บุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนอื่นหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำใกล้ส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้ำน้อย

กว่ำระยะห่ำงตำมท่ีสภำวิศวกรหรือวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 
8. ดูแลมิให้บุคลำกรสวมใส่เครื่องนุ่งห่มท่ีเปียกหรือเป็นส่ือไฟฟ้ำปฏิบัติงำนเกี่ยวกับส่ิงท่ีมี

กระแสไฟฟ้ำท่ีมีแรงดันไฟฟ้ำเกินกว่ำ 50 โวลต์ โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้ำปิดกั้น เว้นแต่จัดให้บุคลำกรสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับแรงดันไฟฟ้ำและใช้เครื่องมือท่ีเป็น
ฉนวนไฟฟ้ำ 

9. ในกรณีท่ีให้บุคลำกรท ำงำนโดยใช้อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ำหรืออยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้ำ ให้จัดหำอุปกรณ์ชนิดท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับแรงดันไฟฟ้ำ
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 



๖๐ 

 

10. ฉนวนไฟฟ้ำท่ีบุคลำกรใช้ปฏิบัติงำน ต้องจัดให้มีควำมต้ำนทำนของฉนวนไฟฟ้ำท่ีวัดระหว่ำง
สำยเส้นไฟกับสำยเส้นไฟ สำยเส้นไฟกับสำยเส้นศูนย์และสำยเส้นไฟกับสำยดิน โดยต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1) กำรวัดควำมต้ำนทำนของฉนวนไฟฟ้ำ ในขณะท่ีสับสวิตช์และต่อฟิวส์ไว้เมื่อถอดหลอด 
 ไฟฟ้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้ำออกทั้งหมด ต้องวัดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 0.5 เมกะโอห์ม 
2) กำรติดต้ังสำยไฟฟ้ำท้ังหมดหรือวงจรย่อย ให้มีควำมต้ำนทำนของฉนวนไฟฟ้ำไม่ต่ ำ

กว่ำ0.5 เมกะโอห์มหรือแบ่งวงจรย่อยเพิ่มขึ้นจนมีควำมต้ำนทำนของแต่ละวงจรย่อย
ไม่ต่ ำกว่ำ 0.5 เมกะโอห์ม 

3) กำรวัดควำมต้ำนทำนของฉนวนไฟฟ้ำ ให้กระท ำโดยใช้แรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงไม่ต่ ำ
กว่ำ 500 โวลต์ เป็นเวลำต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่ำ 30 วินำที 

11. จัดให้มีแผ่นภำพพร้อมค ำบรรยำยติดไว้ในบริเวณท่ีท ำงำนท่ีบุคลำกรสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรำยจำกไฟฟ้ำ 
2) กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยชีวิตโดยกำรผำยปอดด้วยวิธีปำกเป่ำอำกำศเข้ำทำงปำก

หรือจมกูของผู้ประสบอันตรำยและวิธีกำรนวดหัวใจจำกภำยนอก 
12. จัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำให้ใช้งำนไ ด้โดย

ปลอดภัยไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้งและเก็บผลกำรตรวจสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
 

หมวด ๒ 
บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 

1 กำรติดต้ังบริภัณฑ์ไฟฟ้ำให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังท่ีกำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถิ่นก ำหนด
หำกยังไม่มีข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนดังกล่ำวให้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมสภำวิศวกรหรือวิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทยหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 

2 ในกรณีท่ีให้บุคลำกรปฏิบัติงำนติดต้ังตรวจสอบหรือซ่อมแซมบริภัณฑ์ไฟฟ้ำให้ปลดสวิตช์และ
ผูกหรือแขวนป้ำยพื้นสีแดงไว้ที่สวิตช์โดยมีข้อควำมว่ำ “ห้ำมสับสวิตช์”หรือใส่กุญแจป้องกันกำรสับสวิตช์ 

3 ในกรณีท่ีให้บุคลำกรใช้เครื่องเป่ำลมท่ีมีก ำลังดันสูงท ำควำมสะอำดบริภัณฑ์ไฟฟ้ ำท่ีมี
กระแสไฟฟ้ำต้องจัดให้บุคลำกรใช้ท่อและหัวฉีดท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับแรงดันไฟฟ้ำนั้น 

4 ในกรณีท่ีส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้ำใช้แรงดันไฟฟ้ำเกินกว่ำ 50 โวลต์ใหจั้ดให้มีท่ีปิดกั้นอันตรำย
หรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้ำปูไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรสัมผัส 

5 กำรใช้หม้อแปลงเครื่องวัดท่ีมีแรงดันไฟฟ้ำเกินกว่ำ 60 โวลต์ใหป้ฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) สำยทำงด้ำนทุติยภูมิต้องต่อลงดินเว้นแต่สำยทำงด้ำนทุติยภูมินั้นเป็นสำยหุ้ม

ฉนวนไฟฟ้ำชนิดมีเปลือกโลหะท่ีต่อลงดินและร้อยอยู่ในท่อโลหะหรือท่อชนิดอื่นท่ี
เหมำะสมท่ีต่อลงดิน 

2) หม้อแปลงไฟฟ้ำประเภทแปลงกระแสวงจรทำงด้ำนทุติยภูมิต้องต่อให้เป็นวงจรปิด 
 



๖๑ 

 

6 กำรใช้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำใหป้ฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1) ติดต้ังในบริเวณพื้นท่ีกว้ำงพอท่ีจะปฏิบัติงำนได้ 
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศอย่ำงเพียงพอกรณีติดต้ังเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำภำยในห้อง หำก

มีไอเสียจำกเครื่องยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภำยนอก 
3) จัดให้มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ำไหลเกิน 
4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีใช้ดับเพลิงท่ีเกิดจำกไฟฟ้ำอย่ำงเพียงพอและสำมำรถ

ดับเพลิงท่ีเกิดจำกน้ ำมันในห้องเครื่องได้ 
5) ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันมิให้มีโอกำสต่อขนำนกับระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำประจ ำ

ท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถิ่นนั้น 
 

หมวด ๓ 
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 

1 กำรติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังท่ีวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศ
ไทยหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 

2 ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบป้องกันฟ้ำผ่ำให้ใช้งำนได้โดยปลอดภัยไม่น้อย
กว่ำปีละ 1 ครั้งและเก็บผลกำรตรวจสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
อัคคีภัย 
หมวด ๑ 
บทนิยำม 

1. อำคำร หมำยถึง ส่ิงปลูกสร้ำงถำวรท่ีบุคคลอำจเข้ำไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อำคำรท่ีท ำกำร 
โรงพยำบำล โรงเรียน สนำมกีฬำ สถำนีน ำร่องหรือส่ิงปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกัน และ
รวมถึงส่ิงก่อสร้ำงอื่นๆซึ่งก่อสร้ำงขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส ำหรับอำคำรนั้นๆ เช่น เสำธง รั้ว ท่อระบำยน้ ำ หอ
ถังน้ ำ ถนน ประปำ และส่ิงอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอำคำร เช่น เครื่องปรับอำกำศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

2. สถำนท่ีซึ่งมีสภำพเส่ียงต่อกำรเกิดอัคคีภัยอย่ำงเบำหมำยถึง สถำนท่ีท่ีมีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็น
ส่วนใหญ่หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมำณน้อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมำณน้อยท่ีเก็บไว้ในภำชนะปิดสนิทอย่ำง
ปลอดภัย 

3. สถำนท่ีซึ่งมีสภำพเส่ียงต่อกำรเกิดอัคคีภัยอย่ำงปำนกลำงหมำยถึง สถำนท่ีท่ีมีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได้และมีปริมำณน้อย 

4. สถำนท่ีซึ่งมีสภำพเส่ียงต่อกำรเกิดอัคคีภัยอย่ำงร้ำยแรง หมำยถึง สถำนท่ีท่ีมีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได้ง่ำยและมีปริมำณมำก 

5. เพลิงประเภท เอ หมำยถึง เพลิงท่ีเกิดจำกเช้ือเพลิงธรรมดำ เช่น ไม้ ผ้ำ กระดำษ ยำง
พลำสติก รวมท้ังส่ิงอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

6. เพลิงประเภท บี หมำยถึง เพลิงท่ีเกิดจำกไขหรือของเหลวท่ีติดไฟได้ก๊ำซและน้ ำมันประเภท
ต่ำง ๆ 

7. เพลิงประเภท ซี หมำยถึง เพลิงท่ีเกิดจำกอุปกรณ์หรือวัตถุท่ีมีกระแสไฟฟ้ำ 



๖๒ 

 

8. เพลิงประเภท ดี หมำยถึง เพลิงท่ีเกิดจำกโลหะต่ำงๆท่ีติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม 
ไทเทเนียม รวมท้ังโลหะอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

9. วัตถุระเบิด หมำยถึง วัตถุระเบิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียมอำวุธปืนหรือวัตถุท่ีสำมำรถระเบิดได้เมื่อได้รับควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟหรือเมื่อ
ได้รับกำรกระทบกระเทือน กำรเสียดสีหรือถูกกระท ำโดยตัวจุดระเบิด 

10. วัตถุไวไฟ หมำยถึง วัตถุท่ีมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ำยและสันดำปเร็ว 
11. เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ หมำยถึง เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ท่ี

เคล่ือนย้ำยได้โดยสะดวกและใช้งำนด้วยมือ ภำยในบรรจุสำรดับเพลิงซึ่งสำมำรถขับออกได้โดยใช้แรงดันเช่น 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แบบยกห้ิว แบบลำกเข็นหรือลักษณะอื่นใดท่ีคล้ำยกัน 

12. ระยะเข้ำถึง หมำยถึง ระยะทำงท่ีผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำย
ได้เพื่อดับเพลิง ณ จุดนั้นๆ 

บททั่วไป 
1. ต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำลและต้องดูแลระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
2. ในโรงพยำบำลทุกแห่ง ให้จัดท ำป้ำยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟและ

ปิดประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
3. ในโรงพยำบำลต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำร

อบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟและกำรบรรเทำทุกข์ให้จัดเก็บแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ณ โรงพยำบำลและเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

4. ในกรณีท่ีส่ังให้บุคลำกรท ำงำนท่ีมีลักษณะงำนหรือไปท ำงำน ณ สถำนท่ีท่ีเส่ียงหรืออำจเส่ียง
ต่อกำรเกิดอัคคีภัย ให้แจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้บุคลำกรทรำบก่อนกำรปฏิบัติงำน
ใหจั้ดเก็บวัตถุต่ำงๆดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดกำรลุกไหม้หรืออำจก่อให้เกิดกำรลุกไหม้ ให้แยกเก็บโดย
มิใหป้ะปนกัน 

2) วัตถุซึ่งโดยสภำพสำมำรถอุ้มน้ ำหรือซับน้ ำได้มำก ให้จัดเก็บไว้บนพื้นของอำคำรซึ่ง
สำมำรถรองรับน้ ำหนักท่ีเพิ่มข้ึนได้ 
 

หมวด ๒ 
ควำมปลอดภัยเก่ียวกับอำคำรและทำงหนีไฟ 

1. จัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกช้ันของอำคำรอย่ำงน้อยช้ันละ 2 เส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพบุคลำกร
หรือผู้รับบริกำรในเวลำเดียวกันท้ังหมดสู่จุดท่ีปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำทีเส้นทำงหนีไฟ
ไปสู่จุดท่ีปลอดภัยต้องปรำศจำกส่ิงกีดขวำงประตูท่ีใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู
หรือขอบกั้น และเป็นชนิดท่ีบำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ท่ีบังคับให้บำน
ประตูปิดได้เอง ห้ำมใช้ประตูเล่ือน ประตูม้วนหรือประตูหมุนและห้ำมปดิตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่หรือ
ท ำให้เปิดออกไม่ได้ 

2. โรงพยำบำลท่ีมีอำคำรตั้งแต่สองช้ันขึ้นไปหรือมีพื้นท่ีต้ังแต่ 300 ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้
มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยำบำลทุกช้ันโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 



๖๓ 

 

(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ท้ังท่ีใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุ
ท่ีใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท ำงำน 

(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้
ทุกคนภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงท่ัวถึงเพื่อกำรหนีไฟ 

2) อุปกรณ์แจ้งเหตุท่ีใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้ง่ำยหรืออยู่ในเส้นทำง
หนีไฟโดยติดต้ังห่ำงจำกจุดท่ีบุคลำกรท ำงำนไม่เกิน 30 เมตร 

3) เสียงหรือสัญญำณท่ีใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญำณท่ีแตกต่ำงไป
จำกเสียงหรือสัญญำณท่ีใช้ในสถำนประกอบกิจกำร 

4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนท่ีห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์
หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟหรือรหัส ท่ีสำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5) กำรติดต้ังระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมสภำวิศวกรหรือวิศวกรรม
สถำนแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 

3. จัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส ำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำรอพยพออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนี
ไฟ รวมท้ังจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำส ำรองท่ีสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและส ำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิง
ขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ในทันทีท่ีไฟฟ้ำดับ 

4. จัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟที่มีลักษณะ ตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และต้องให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 

หมวด ๓ 
กำรดับเพลิง 

1. จัดให้มีระบบน้ ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในกำรดับเพลิงท่ีสำมำรถดับเพลิงขั้นต้น
ได้อย่ำงเพียงพอในทุกส่วนของอำคำร อย่ำงน้อยให้ประกอบด้วย 

1) ในกรณีท่ีไม่มีท่อน้ ำดับเพลิงของทำงรำชกำรในบริเวณท่ีต้ังอยู่หรือมีแต่ปริมำณน้ ำไม่ 
 เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้ ำส ำรองไว้ใช้ในกำรดับเพลิงโดยต้องมีอัตรำส่วนปริมำณน้ ำท่ี

ส ำรองต่อพื้นท่ีอำคำรตำมท่ีก ำหนดไว้ 
  ส ำหรับกรณีท่ีมีอำคำรหลำยหลังต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน ต้องจัดให้มีน้ ำส ำรอง

ไว้ในปริมำณท่ีใช้กับอำคำรที่มีพื้นท่ีมำกท่ีสุดเพียงหลังเดียว 
2) ระบบกำรส่งน้ ำ ท่ีเก็บกักน้ ำ เครื่องสูบน้ ำดับเพลิงและกำรติดต้ัง จะต้องได้รับกำร 
 ตรวจสอบและรับรองจำกวิศวกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรและต้องมีกำรป้องกัน

ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้พร้อมเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจ
ติดตำม 

3) ข้อต่อท่อรับน้ ำดับเพลิงเข้ำอำคำรและข้อต่อส่งน้ ำภำยในอำคำรจะต้องเป็นระบบ
เดียวกับท่ีใช้ในหน่วยดับเพลิงของทำงรำชกำรในท้องถิ่นหรือต้องมีอุปกรณ์ท่ีจะช่วย
สวมระหว่ำงข้อต่อท่ีใช้กับหน่วยดับเพลิงของทำงรำชกำรในท้องถิ่นนั้นและต้องอยู่ใน
สภำพท่ีใช้งำนได้ดี ท้ังในกำรติดต้ังต้องมีส่ิงป้องกันควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นจำก
ยำนพำหนะหรือส่ิงอื่น 



๖๔ 

 

4) ข้อต่อสำยส่งน้ ำดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับท่ีใช้ในหน่วย
ดับเพลิงของทำงรำชกำรในท้องถิ่นนั้น ซึ่งสำมำรถต่อเข้ำด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์
ท่ีจะช่วยสวมระหว่ำงข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่ำว 

5) สำยส่งน้ ำดับเพลิงต้องมีควำมยำวหรือต่อกันให้มีควำมยำวเพียงพอท่ีจะควบคุมบริเวณ
ท่ีเกิดเพลิงไหม้ได้ 

2. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตำม

มำตรฐำนท่ีส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก ำหนด 
2) เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์

แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใดและเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมี
ขนำดท่ีมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ท่ีอำจเกิดไอระเหยของสำรพิษ เช่น คำร์บอน
เตตรำคลอไรด์ 

4) ต้องติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือท่ีเหมำะสมตำมชนิดและขนำดส ำหรับดับเพลิงท่ี
เกิดจำกประเภทของวัสดุท่ีมีในแต่ละช้ันไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นท่ีอำคำรไม่เกิน 1000 
ตำรำงเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตรแต่ไม่น้อยกว่ำช้ันละ 1 เครื่อง 

3. จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้ดี  โดยกำร
ตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมกับติดป้ำยแสดงผลกำรตรวจสอบและวันท่ีท ำกำรตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ำยไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่ำวและเก็บผลกำรตรวจสอบไว้ให้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นไปตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 

5. ใหป้ฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปนี้ 
1) ติดต้ังป้ำยแสดงจุดติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
2) ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงในท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน ไม่มีส่ิงกีดขวำงและสำมำรถน ำมำใช้งำน

ได้โดยสะดวกตลอดเวลำ 
3) จัดให้มีกำรดูแลรักษำตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี โดยในกำร 
 ตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้งหรือตำมระยะเวลำท่ีผู้ผลิตก ำหนด พร้อม

กับติดป้ำยแสดงผลกำรตรวจสอบและวันท่ีท ำกำรตรวจสอบครั้ งสุดท้ำยไว้ท่ีอุปกรณ์
ดังกล่ำวและเก็บผลกำรตรวจสอบไว้ให้บุคลำกรตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ตลอดเวลำ เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้ให้ตรวจสอบตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว้ 

6. สถำนท่ีซึ่งมีสภำพเส่ียงต่อกำรเกิดอัคคีภัยอย่ำงร้ำยแรงหรืออย่ำงปำนกลำง ให้จัดบุคลำกร
เพื่อท ำหน้ำท่ีดับเพลิงประจ ำอยู่ตลอดเวลำท่ีมีกำรท ำงำนและจัดหำอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ท่ีใช้ในกำรดับเพลิงและกำรฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้ดีเช่น เส้ือคลุมดับเพลิง รองเท้ำ ถุง
มือ หมวก หน้ำกำกป้องกันควำมร้อนหรือควันพิษ อย่ำงน้อยให้เพียงพอกับจ ำนวนผู้ท ำหน้ำท่ีดับเพลิงนั้น 
 
 
 



๖๕ 

 

หมวด ๔ 
กำรป้องกันอัคคีภัย 

จำกแหล่งก่อเกิดกำรกระจำยตัวของควำมร้อน 
1. ใหม้ีกำรป้องกันอัคคีภัยจำกแหล่งก่อเกิดกำรกระจำยตัวของควำมร้อน ดังต่อไปนี้ 

1) กระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
เกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

2) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่ำไฟกระเด็นถูกวัตถุท่ีติดไฟได้ 
3) กำรแผ่รังสี กำรน ำหรือกำรพำควำมร้อนจำกแหล่งก ำเนิดควำมร้อนสูงไปสู่วัตถุท่ีติดไฟ

ได้ง่ำย 
4) กำรเสียดสีหรือเสียดทำนของเครื่องจักรหรือเครื่องมือท่ีเกิดประกำยไฟหรือควำมร้อน

สูงท่ีอำจท ำให้เกิดกำรลุกไหม้ได้ 
5) กำรสะสมของไฟฟ้ำสถิต โดยต่อสำยดินกับถังหรือท่อน้ ำมันเช้ือเพลิง สำรเคมีหรือ

ของเหลวไวไฟ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
เกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

6) กำรเช่ือมหรือตัดโลหะ ซึ่งเป็นแหล่งควำมร้อนสูงท่ีอำจท ำให้เกิดกำรลุกไหม้ได้ 
7) กำรสะสมควำมร้อนของปล่องระบำยควัน โดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ไม่ติดต้ังปล่องระบำยควันกับส่วนของอำคำรที่สร้ำงด้วยวัสดุท่ีติดไฟได้ง่ำย 
(ข) หุ้มปล่องระบำยควันด้วยฉนวนท่ีท ำจำกวัสดุท่ีไม่ติดไฟและอุณหภูมิผิวหน้ำ

ด้ำนนอกของฉนวนต้องไม่สูงเกิน 50 องศำเซลเซียส 
 

หมวด ๕ 
วัตถุไวไฟ 

1. ในกรณีท่ีมี เก็บหรือขนถ่ำยวัตถุไวไฟจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงปลอดภัยเพื่อป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย วัตถุไวไฟ  

2. กำรเก็บถังก๊ำซชนิดเคล่ือนย้ำยได้ชนิดของเหลว ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) ในกรณีท่ีเก็บถังก๊ำซไว้ภำยนอกอำคำร ต้องเก็บไว้ในท่ีเปิดโล่งท่ีมีกำรป้องกันควำมร้อน

มิใหม้ีอุณหภูมิสูงกว่ำท่ีผู้ผลิตก ำหนดไว้และมีส่ิงป้องกันควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นจำก
ยำนพำหนะหรือส่ิงอื่น 

2) ในกรณีท่ีเก็บถังก๊ำซไวไฟไว้ภำยในอำคำร ต้องแยกเก็บไว้ในห้องท่ีมีผนังท ำด้วยวัสดุทน
ไฟและมีกำรระบำยหรือถ่ำยเทอำกำศได้ดี มีระบบตรวจจับก๊ำซอัตโนมัติ ปริมำณเก็บ
รวมกันแห่งละไม่เกิน 2,000 ลิตร โดยแต่ละแห่งจะต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร 

3) ห้ำมเก็บถังก๊ำซไวไฟไว้ใกล้วัตถุท่ีลุกไหม้ได้ง่ำย 
4) มีโซ่หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้มและติดต้ังฝำครอบหัวถัง เพื่อควำม

ปลอดภัยในขณะท่ีเคล่ือนย้ำยหรือจัดเก็บ 
3. กำรเก็บวัตถุท่ีติดไฟได้ง่ำยประเภทไม้ กระดำษ ขนสัตว์ ฟำง โฟม ฟองน้ ำสังเครำะห์หรือส่ิง

อื่นใดท่ีมีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกัน ให้เก็บไว้ในอำคำรต่ำงหำกหรือเก็บในห้องทนไฟซึ่งหลังคำหรือฝำห้องต้องไม่
ท ำด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสท่ีแสงแดดส่องตรงเข้ำไปได้ ในกรณีท่ีมีจ ำนวนน้อยอำจเก็บไว้ในภำชนะทนไฟหรือ
ถังโลหะท่ีมีฝำปิด 



๖๖ 

 

หมวด 6 
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย 

และกำรรำยงำน 
1 ต้องจัดใหบุ้คลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละส่ีสิบของจ ำนวนบุคลำกรในแต่ละหน่วยของโรงพยำบำล

รับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็น
ผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม 

2 จัดให้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย ดังต่อไปนี้ 
1) โรงพยำบำลท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอัคคีภัยอย่ำงร้ำยแรงหรืออย่ำงปำนกลำงต้องจัด

ให้มกีำรบริหำรงำนโดยกลุ่มปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยและมีผู้ท ำหน้ำท่ี
อ ำนวยกำรระงับอัคคีภัยท้ังระบบโดยเฉพำะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจ ำสถำนโรงพยำบำล
ตลอดเวลำท่ีมีกำรประกอบกิจกำร 

2) ต้องจัดให้ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำล 
และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

3 ต้องจัดใหบุ้คลำกรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำมเส้นทำงหนีไฟตำมท่ีก ำหนด 
4 ต้องจัดใหบุ้คลำกรทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่ำงน้อยปีละ 1 

ครั้ง โดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรฝึกซ้อม 
5 ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบก ำหนดและเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำร

ตรวจติดตำม 
 

รังสีชนิดก่อไอออน 
หมวด ๑ 
บทนิยำม 

1 รังสีชนิดก่อไอออน (Ionizing radiation) หมำยถึง พลังงำนในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำหรือ
อนุภำครังสีใดๆท่ีสำมำรถก่อให้เกิดกำรแตกตัวเป็นไอออนได้ท้ังโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมในตัวกลำงท่ีผ่ำน
ไป เช่น รังสีแอลฟำ รังสีบีตำ รังสีแกมมำรังสีเอ็กซ์ อนุภำคนิวตรอน อิเล็กตรอนท่ีมีควำมเร็วสูง โปรตอนท่ีมี
ควำมเร็วสูง เป็นต้น 

2 ต้นก ำเนิดรังสี (Source) หมำยถึง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีกำรแผ่รังสีออกมำโดยกำรสลำยตัวของ
นิวเคลียสหรือสำมำรถก่อให้เกิดกำรแผ่รังสีออกมำโดยวิธีอื่น ท้ังนี้ไม่ว่ำต้นก ำเนิดรังสีนั้นจะเป็นชนิดชนิดปิด
ผนึกหรือไม่ปิดผนึกก็ตำม 

3 ต้นก ำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed source) หมำยถึง ต้นก ำเนิดรังสีท่ีไม่ได้มีกำรปิด
ผนึก บรรจุหรือห่อหุ้มอย่ำงถำวรในปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มท่ีมิดชิดและแข็งแรง ทนทำนเพียงพอท่ีจะป้องกัน
กำรรั่ว ไหล หก หล่น หรือฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสี 

4 กำกกัมมันตรังสี (Radioactive waste) หมำยถึง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีประกอบหรือปนเปื้อนด้วย
สำรกัมมันตรังสีและไม่เป็นประโยชน์ในกำรใช้งำน 

5 ปริมำณรังสีสะสม หมำยถึง ผลรวมของปริมำณรังสีท่ีร่ำงกำยได้รับ 
6 พื้นท่ีควบคุม หมำยถึง บริเวณท่ีก ำหนดเป็นบริเวณรังสีและบริเวณรังสีสูง 



๖๗ 

 

7 บริเวณรังสี หมำยถึง บริเวณท่ีมีอัตรำปริมำณรังสีเกิน ๒.๕ ไมโคร-ซีเวอร์ต (micro Sievert) 
ต่อช่ัวโมง แต่ไม่เกิน ๒๕ ไมโครซีเวอร์ต (micro Sievert) ต่อช่ัวโมง 

8 บริเวณรังสีสูง หมำยถึง บริเวณท่ีมีอัตรำปริมำณรังสีเกิน ๒๕ ไมโคร-ซีเวอร์ต (micro 
Sievert) ต่อช่ัวโมงขึ้นไป 

9 อุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล หมำยถึง อุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีท่ีใช้สวมใส่
หรือติดไว้กับส่วนต่ำง ๆ ของตัวบุคลำกร เพื่อกำรบันทึกปริมำณรังสีสะสมท่ีบุคลำกรได้รับตำมช่วงเวลำของ
กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรังสี ซึ่งสำมำรถอ่ำนค่ำได้โดยทันที หรือน ำไปวิเครำะห์ผลในภำยหลัง ได้แก่ ฟิล์มแบดจ์ 
(film badge) ฟิล์มริงก์ (filmring) ที แอล ดี แบดจ์ (TLD badge) ที แอล ดี ริงก์ (TLD ring) ที แอล ดี 
แคปซูล (TLD capsule) พอคเคท แชมเบอร์ (pocket chamber) พอคเคท โดสซิมิเตอร์ 
(pocketdosimeter) เป็นต้น 

10 ผลิต หมำยถึง ท ำ ผสม ปรุง ปรงุแต่ง แปรสภำพ เปล่ียนรูปและหมำยควำมรวมถึงกำรบรรจุ 
เก็บ เคล่ืนย้ำยและกำรติดฉลำกหรือตรำหรือสัญลักษณ์บนหีบห่อบรรจุ ภำชนะบรรจุ ปลอกหุ้มหรือสิห่อหุ้ม
สำรกัมมันตรังสี 

11 มีไว้ในครอบครอง หมำยถึง กำรมีไว้ในครอบครอง ไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและไม่ว่ำจะเป็น
กำรมีไว้เพื่อขำย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อประกำรอื่นใดและรวมถึงกำรท้ิงอยู่หรือปรำกฏอยู่ในบริเวณท่ีอยู่ใน
ควำมครอบครองด้วย 

 
หมวด ๒ 

กำรควบคุมและป้องกันอันตรำย 
1 กำรผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งต้นก ำเนิดรังสี แจ้งจ ำนวนและปริมำณควำมแรงรังสีของต้น

ก ำเนิดรังสีชนิดดังกล่ำว 
2 ให้ก ำหนดพื้นท่ีควบคุม โดยจัดท ำรั้ว คอกกั้น หรือเส้นแสดงแนวเขตและจัดให้มีป้ำยข้อควำม 

“ระวังอันตรำยจำกรังสี ห้ำมเข้ำ” อย่ำงน้อยเป็นภำษำไทยด้วยตัวอักษรสีด ำบนพื้นสีเหลือง แสดงไว้ให้เห็นโดย
ชัดเจนในบริเวณนั้น 

3 ห้ำมบุคลำกรซึ่งไม่มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรังสีหรือบุคคลภำยนอกเข้ำไปในพื้นท่ีควบคุม 
เว้นแต่จะได้รับมอบหมำยหรือได้รับอนุญำต ท้ังนี้ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
ทำงด้ำนเทคนิคในเรื่องรังสี 

4 ห้ำมมิใหอ้นุญำตให้หญิงมีครรภ์เข้ำไปในพื้นท่ีควบคุม 
5 ให้จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปริมำณรังสีท่ีต้นก ำเนิดรังสีหรือท่ีทำงผ่ำนของรังสีและ

ก ำหนดวิธีและเวลำกำรท ำงำนเพื่อป้องกันมิให้บุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนในพื้นท่ีควบคุมได้รับปริมำณรังสีสะสม
เกินเกณฑ์ก ำหนดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) ๒๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ต่อปี โดยเฉล่ียในช่วง 5 ปีติดต่อกันส ำหรับศีรษะ 
ล ำตัว  อวัยวะท่ีเกี่ยวกับกำรสร้ำงโลหิตและระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ท้ังนี้ ในแต่ละปีจะ
รับปริมำณรังสีสะสมได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) 

2) ๑๕๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ต่อปี ส ำหรับเลนส์ของดวงตำ 
3) ๕๐๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ต่อปี ส ำหรับผิวหนังหรือมือและเท้ำ 

6 ต้องจัดให้บุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรังสี ใช้อุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล
ตลอดเวลำท่ีมีกำรปฏิบัติงำน 



๖๘ 

 

7 ให้ท ำข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณรังสีสะสมท่ีบุคลำกรได้รับเป็นประจ ำทุกเดือนและต้องแจ้ง
ปริมำณรังสีสะสมดังกล่ำวให้บุคลำกรทรำบทุกครั้งและเก็บหลักฐำนไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
หมวด ๓ 

เคร่ืองหมำย ฉลำกและสัญญำณเตือนภัย 
1. ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยเตือนภัยติดไว้ให้เห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณ

ท่ีมีกำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีหรือบริเวณหรือห้องใดๆท่ีมีกำรเก็บรักษำสำรกัมมันตรังสี 
2. ให้จัดท ำฉลำกท่ีมีเครื่องหมำยและข้อควำมเตือนภัย ติดไว้ท่ีภำชนะท่ีใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสำร

กัมมันตรังสีตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด 
3. จัดให้มีป้ำยห้ำมน ำภำชนะหรือวัสดุซึ่งเปรอะเปื้อนหรือปนเปื้อนสำรกัมมันตรังสีออกไปนอก

บริเวณท่ีปฏิบัติกำร 
4. ใหติ้ดต้ังสัญญำณไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนภัยในบริเวณรังสีสูงให้เห็นได้ชัดเจน 
5. จัดให้มีระบบสัญญำณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสีขึ้น เพื่อให้บุคลำกรออกไปยัง

สถำนท่ีท่ีปลอดภัย โดยสัญญำณฉุกเฉินต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1) ระบบสัญญำณฉุกเฉิน ต้องเปล่งเสียงให้บุคลำกรท่ีท ำงำนภำยในอำคำรได้ยินอย่ำง

ท่ัวถึง โดยมีระดับควำมดังของเสียงไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เดซิเบล (เอ) วัดห่ำงจำกจุด
ก ำเนิดของเสียง 1 เมตรโดยรอบ 

2) อุปกรณ์ท่ีท ำให้เสียงของสัญญำณฉุกเฉินท ำงำน ต้องอยู่ในท่ีเด่นชัดเข้ำไปถึงได้ง่ำย 
3) สัญญำณฉุกเฉินจะต้องมีเสียงท่ีแตกต่ำงไปจำกเสียงท่ีใช้ในสถำนประกอบกิจกำรท่ัวไป

และห้ำมใช้เสียงดังกล่ำวในกรณีอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
4) ต้องจัดให้มีกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของระบบสัญญำณฉุกเฉินอย่ำง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ส ำหรับกิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนท่ีท่ีไม่ต้องกำรใช้เสียง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่น

ใด เช่น สัญญำณไฟ รหัส ท่ีสำมำรถแจ้งเหตุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
1. ต้องจัดให้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอยู่ในลักษณะท่ีไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำม

ปลอดภัยของบุคลำกร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรป้องกันแก้ไขอันตรำยได้ ต้องจัดหำอุปกรณ์คุ้มครองควำม
ปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีสำมำรถป้องกันอันตรำยนั้นให้บุคลำกรสวมใส่ 

2. ต้องจัดและดูแลให้บุคลำกรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีได้มำตรฐำนและ
เหมำะสมกับประเภทและชนิดของงำน ตลอดเวลำท่ีท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

1) งำนเช่ือมหรือตัดช้ินงำนด้วยไฟฟ้ำ ก๊ำซหรือพลังงำนอื่น ให้สวมถุงมือผ้ำหรือถุงมือหนัง 
 กระบังหน้ำลดแสงหรือแว่นตำลดแสง รองเท้ำนิรภัยและแผ่นปิดหน้ำอกกันประกำยไฟ 
2) งำนลับ ฝนหรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจียระไน ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิด

ใส ถุงมือผ้ำและรองเท้ำพื้นยำงหุ้มส้น 
3) งำนกลึงโลหะ งำนกลึงไม้ งำนไสโลหะ งำนไสไม้หรืองำนตัดโลหะ ให้สวมแว่นตำชนิด

ใส หรือหน้ำกำกชนิดใส ถุงมือผ้ำและรองเท้ำพื้นยำงหุ้มส้น 
 



๖๙ 

 

4) งำนพ่นสี ให้สวมที่กรองอำกำศส ำหรับใช้ครอบจมูกและปำกกันสำรเคมี ถุงมือผ้ำและ 
 รองเท้ำพื้นยำงหุ้มส้น 
5) งำนยก ขนย้ำยหรือติดต้ัง ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้ำและรองเท้ำนิรภัย 
6) งำนควบคุมเครื่องจักร ให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้ำพื้นยำงหุ้มส้น 
7) งำนหม้อน้ ำ ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส ปล๊ักลดเสียงหรือครอบหูลด

เสียงชุดป้องกันควำมร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันควำมร้อนและรองเท้ำพื้นยำงหุ้มส้น
นอกจำกอุปกรณ์ท่ีก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วน
บุคคลอื่นให้บุคลำกรตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนและอันตรำยท่ีอำจเกิดกับ
บุคลำกรด้วย 

8) งำนไฟฟ้ำจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำน
เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยำง แขนเส้ือยำง หมวกนิรภัย รองเท้ำพื้นยำงหุ้มข้อชนิดมีส้น 
ให้บุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำสวมใส่ตลอดเวลำท่ีปฏิบัติงำนและจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้ำ 
ฉนวนหุ้มสำย ฉนวนครอบลูกถ้วย 

ในกรณีท่ีบุคลำกรต้องปฏิบัติงำนในท่ีสูงกว่ำพื้นต้ังแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย
และหมวกนิรภัยช้ันคุณภำพ B ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมให้บุคลำกรสวมใส่ตลอดเวลำท่ีปฏิบัติงำน 
เว้นแต่เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยดังกล่ำวจะท ำให้เส่ียงต่ออันตรำยมำกขึ้นให้จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อควำม
ปลอดภัยอย่ำงอื่นแทน 

(ก) อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำก 
    ไฟฟ้ำต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีใช้
ป้องกันกระแสไฟฟ้ำต้องเหมำะสมกับแรงดันไฟฟ้ำสูงสุดในบริเวณ
ท่ีปฏิบัติงำนหรือบริเวณใกล้เคียงท่ีอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ 

 ถุงมือยำงป้องกันไฟฟ้ำ ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 
 ถุงมือหนังท่ีใช้สวมทับถุงมือยำง ต้องมีควำมยำวหุ้มถึงข้อมือและมี 

     ควำมคงทนต่อกำรฉีกขำดได้ดี 
 กำรใช้ถุงมือยำงต้องใช้กับถุงมือหนังทุกครั้งท่ีปฏิบัติงำน 
 อุปกรณ์ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

(ข) ในกรณีท่ีบริเวณท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำอยู่ใกล้หรือเหนือน้ ำท่ีอำจท ำให้
เกิดอันตรำยจำกกำรจมน้ ำ ต้องจัดให้บุคลำกรสวมใส่เครื่องชูชีพกันจมน้ ำ 
เว้นแต่กำรสวมใส่เครื่องชูชีพอำจท ำให้บุคลำกรได้รับอันตรำยมำกกว่ำเดิม 
ให้ใช้วิธีกำรอื่นท่ีมีควำมปลอดภัยแทน 

(ค) ต้องจัดให้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยจำกไฟฟ้ำอยู่ในสภำพท่ีปลอดภัยตลอดกำรใช้งำน รวมท้ังต้อง
ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำและทดสอบตำมมำตรฐำนและวิธีท่ีผู้ผลิตก ำหนด 

9) งำนเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออนจัดอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น
หมวกพลำสติก ถุงมือผ้ำหรือยำง รองเท้ำ เส้ือคลุมท่ีท ำด้วยฝ้ำยหรือยำง แว่นตำ ท่ี
กรองอำกำศ เครื่องช่วยหำยใจ หรืออุปกรณ์อื่นท่ีจ ำเป็น ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีสำมำรถ
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ป้องกันหรือลดอันตรำยจำกรังสีท่ีจะเข้ำสู่ร่ำงกำย เพื่อให้บุคลำกรซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับ
ต้นก ำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก ใช้หรือสวมใส่ตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน ท้ังนี้ ให้เป็นไป
ตำมสภำพและลักษณะของงำน มีกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท ำคู่มือหรือเอกสำรเกี่ยวกับประโยชน์ วิธีกำรใช้ และวิธีกำรบ ำรุงรักษำ 
    อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล พร้อมท้ังแจกจ่ำยให้แก่บุคลำกร    

ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับต้นก ำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึกทุกคน คู่มือและเอกสำรนี้ 
อย่ำงน้อยต้องมีข้อควำมเป็นภำษำไทย 

(ข) สำธิตเกี่ยวกับวิธีกำรใช้และวิธีกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คุ้มครองควำม
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

(ค) ก ำหนดมำตรกำรหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
    คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมท้ังแจ้งให้
    บุคลำกรทรำบ 

 
ระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

หมวด 1 
บทนิยำม 

1. อำกำศทำงกำรแพทย์ (Medical Air) หมำยถึง อำกำศท่ีจ่ำยจำกท่อบรรจุ ถังบรรจุขนำดใหญ่
เครื่องผลิตอำกำศอัดทำงกำรแพทย์หรือเกิดจำกกำรผสมออกซิเจนและไนโตรเจนท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด 

2. ไนโตรเจน (Nitrogen) หมำยถึง ธำตุท่ีมีสัญลักษณ์ทำงเคมี “N2”ณ อุณหภูมิและควำมดัน
บรรยำกำศอยู่ในสถำนะก๊ำซ ไม่มีรส มีอยู่ประมำณ 4/5 ของบรรยำกำศโลก ใช้ส ำหรับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
เท่ำนั้นไม่ใช้กับผู้ป่วยโดยตรง คุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

3. ออกซิเจน (Oxygen) หมำยถึง ธำตุท่ีมีสัญลักษณ์ทำงเคมี “O2”คุณสมบัติเป็นไปตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

4. ไนตรัสออกไซด์(Nitrous Oxide) หมำยถึง  สำรประกอบท่ีมี สัญลักษณ์ทำงเคมี
“N2O”คุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

5. ท่อบรรจุหรือภำชนะบรรจุท่ีเป็นท่อ(Cylinder)หมำยถึง ภำชนะส ำหรับบรรจุก๊ำซควำมดันสูง 
ซึ่งอำจเกิด 13,700 กิโลปำสคำล(2,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร)ได้ 

6. เส้นท่อ (Pipeline หรือPipe) หมำยถึง เส้นท่อทองแดงท่ีน ำมำใช้ในระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์
หรือเส้นท่อท่ีก ำหนดไว้ในระบบสุญญำกำศและระบบก ำจัดยำดมสลบส่วนเกิน 

7. ระบบเส้นท่อก๊ำซ(Piped Gas System) หมำยถึง ระบบท่ีประกอบด้วยระบบจ่ำยกลำง(ชุด
จ่ำยก๊ำซท่อบรรจุ ถังขนำดใหญ่หรือเครื่องผลิตอำกำศอัดทำงกำรแพทย์) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและกำรวำงเส้น
ท่อไปยังทำงเปิดออกที่เหมำะสมเพื่อต่อใช้งำนกับอุปกรณ์กำรแพทย์  

8. กำรวำงเส้นท่อ (Piping)หมำยถึง กำรออกแบบและติดต้ังเส้นท่อเป็นระบบ โดยท่ัวไปมี 3 
ลักษณะ 

1) เส้นท่อหลัก(Main Line) หมำยถึง เส้นท่อของระบบท่ีต่อจำกแหล่งก๊ำซไปยังเส้นท่อ
แนวตั้งหรือเส้นท่อสำขำ หรือท้ังสองอย่ำง 

2) เส้นท่อแนวต้ัง(Riser) หมำยถึง เส้นท่อของระบบท่ีวำงตัวในแนวต้ัง เป็นส่วนต่อ
ระหว่ำงเส้นท่อหลักกับเส้นท่อสำขำของช้ันต่ำงๆ 
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3) เส้นท่อสำขำ(Branch หรือ Lateral line) หมำยถึงเส้นท่อของระบบท่ีป้อนเข้ำสู่ห้อง
หรือกลุ่มห้องในช้ันเดียวกัน 

9. ชุดจ่ำยก๊ำซ (Manifold) หมำยถึง อุปกรณ์ส ำหรับต่อเช่ือมทำงออกของท่อบรรจุท่ีมำกกว่ำ
หนึ่งท่อเข้ำกับศูนย์รวมของระบบจ่ำยกลำงของก๊ำซชนิดหนึ่ง 

10. แหล่งจ่ำยส ำรอง(Reserve Supply) หมำยถึง ส่วนของอุปกรณ์ท่ีจ่ำยก๊ำซให้ระบบอย่ำง
อัตโนมัติเมื่อระบบหลักไม่สำมำรถท ำงำนได้ 

11. ระบบสัญญำณเตือนหลัก (Master Alarm System) หมำยถึง ระบบสัญญำณเตือนท่ี
สำมำรถมองเห็นได้จำกแสงและได้ยินจำกเสียงเมื่อมีควำมผิดปกติของแหล่งและระบบเส้นท่อก๊ำซทำง
กำรแพทย์ 

12. ระบบสัญญำณเตือนประจ ำท่ี (Alarm System) หมำยถึง ระบบสัญญำณเตือนท่ีสำมำรถ
มองเห็นได้จำกแสงและได้ยินจำกเสียงเมื่อมีควำมผิดปกติของระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ในบริเวณท่ีก ำหนด 

13. ระบบสัญญำณเตือนเฉพำะ (Local Alarm System) หมำยถึง ระบบสัญญำณเตือนท่ี
สำมำรถมองเห็นได้จำกแสงและได้ยินจำกเสียงเมื่อมีควำมผิดปกติของระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ ณ ต ำแหน่งท่ี
ก ำหนด 

14. อัตโนมัติ (Automatic) หมำยถึง กำรท ำงำนได้โดยกลไกของตัวเองเพื่อด ำรงสถำนภำพหรือ
เมื่อถูกกระตุ้นโดยผลกระทบท่ีไม่ได้เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
 

หมวด 2 
แหล่งก๊ำซ 

1 ภำชนะบรรจุออกซิเจนท่ีเป็นท่อ ให้สี เครื่องหมำยและข้อต่อภำชนะบรรจุเป็นไปตำม 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

2 ภำชนะบรรจุท่ีเป็นถังเก็บออกซิเจนเหลว ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ถัง
เก็บก๊ำซเหลว(กรณีท่ียังมิได้ประกำศก ำหนดมำตรฐำนดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย) 

3 กำรเก็บและกำรเคล่ือนย้ำยท่อออกซิเจนให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) สถำนท่ีแห้งอำกำศถ่ำยเทได้ดี ถ้ำเก็บนอกอำคำรต้องต้องมีท่ีรองรับและหลังคำกัน

แดดกันฝน 
2) ห้ำมเก็บใกล้วัตถุไวไฟ เช่น น้ ำมัน ไข สำรท่ีไหม้ไฟได้หรือท่ีซึ่งน้ ำมันสำมำรถหยดลง

บนท่อ ล้ินหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของท่อได้ 
3) ห้ำมเก็บก๊ำชออกซิเจนกับก๊ำซอะเซทิลีนรวมในห้องเดียวกัน  
4) ไม่ควรให้อุณหภูมิท่อสูงเกิน ๕๐ องศำเซลเซียส แต่ต้องไม่เกิน 54 องศำเซลเซียส 
5) ต้องมีวิธีหรืออุปกรณ์ป้องกันท่อล้ม เช่นมีสำยรัด 
6) ต้องป้องกันไม่ให้ท่อ ตัววำล์วหรืออุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ได้รับกำรกระทบกระแทก

เสียหำยได้ 
7) ไม่เก็บท่อใกล้ลิฟต์ ทำงเดิน หรือสถำนท่ีมีกำรเคล่ือนย้ำยวัสดุหนักไปมำ เพรำะอำจ

กระแทกหรือตกทับท่อได้ 
8) ห้ำมบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปบริเวณท่ีเก็บท่อ 
9) แยกท่อเปล่ำและท่อท่ีมีก๊ำซออกจำกกัน และต้องติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันวำล์วและท ำ

เครื่องหมำยบอกสถำนะเพื่อป้องกันมิให้สับสน 
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4 กำรเก็บและกำรเติมออกซิเจนเหลวให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) ห้ำมติดต้ังถัง เก็บออกซิ เจนเหลวในบริ เวณท่ีเส่ียงต่ออันตรำยจำกกำรถูกช น 

เสำไฟฟ้ำแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้ำ  
2) บริเวณท่ีต้ังถังออกซิเจนเหลวต้องมีรั้วสูงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตรล้อมรอบป้องกันไม่ให้

บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำไป 
3) กำรเติมออกซิเจนเหลวทุกครั้งต้องกระท ำโดยผู้ช ำนำญกำรด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อ

ป้องกันอันตรำยซึ่งอำจเกิดขึ้นได้ 
5 สถำนท่ีต้ังระบบจ่ำยก๊ำซ 

1) ระบบจ่ำยก๊ำซทำงกำรแพทย์ท่ีมีควำมจุ(รวมท่ีต่อกับระบบและท่ีเก็บ)ไม่เกินก ำหนด
(ออกซิเจนไม่เกิน 556 ลูกบำศก์เมตร หรือ 20,000 ลูกบำศก์ฟุต ไนตรัสออกไซด์ไม่
เกิน 1,452 กิโลกรัม หรือ 3,200 ปอนด์)อำจอยู่กลำงแจ้งท่ีมีก ำแพงล้อมรอบ
โดยเฉพำะหรือในห้องหรืออยู่ภำยในอำคำรท่ีใช้กับงำนอื่นได้ โดยต้องมีผนังแยกออก
จำกกัน 

2) ส่วนประกอบเกี่ยวกับกำรเก็บก๊ำซท่ีอยู่ภำยนอกแต่อยู่ชิดผนังของอำคำรต้องอยู่ใน
ต ำแหน่งท่ีห่ำงจำกช่องเปิดใดๆ ของอำคำรโดยรอบมำกกว่ำ 7.5 เมตร(25 ฟุต) 

3) ต้องไม่ใช้สถำนท่ีต้ังระบบจ่ำยก๊ำซเป็นท่ีเก็บท่อบรรจุอื่นนอกจำกเป็นก๊ำซไม่ไวไฟ ก๊ำซ
ทำงกำรแพทย์อื่นท่ีไม่ไวไฟให้ต้ังรวมกับออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์แต่ต้องมีกำร
ถ่ำยเทอำกำศเพียงพอท่ีจะระบำยก๊ำซในบริเวณนั้นออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
บรรยำกำศท่ีขำดออกซิเจนในกรณีท่ีอุปกรณ์ระบำยควำมดันของท่อบรรจุหรือชุดจ่ำย
ก๊ำซก ำลังท ำงำนซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติ 

4) เครื่องผลิตอำกำศอัดและเครื่องผลิตสุญญำกำศต้องติดต้ังแยกจำกห้องระบบจ่ำยก๊ำซ
หรือแหล่งเก็บท่อบรรจุ ต้องติดต้ังเครื่องผลิตอำกำศอัดในห้องเฉพำะซึ่งมีกำรระบำย
อำกำศเพียงพอและต้องสำมำรถเข้ำซ่อมได้ 

6 ระบบจ่ำยกลำงก๊ำซแบบท่อบรรจุท่ีไม่มีแหล่งจ่ำยส ำรอง  
1) ชุดจ่ำยก๊ำซจำกท่อบรรจุ ต้องประกอบด้วยท่อบรรจุ 2 ฝ่ังสลับกันจ่ำยเข้ำระบบเส้น

ท่อและแต่ละฝ่ังต้องมีท่อบรรจุอย่ำงน้อย 2 ท่อ หรือจ่ำยเฉล่ียได้อย่ำงน้อย 1 วันเมื่อ
ฝ่ังท่ีหนึ่งไม่สำมำรถจ่ำยให้ระบบได้ ฝ่ังท่ีสองต้องเริ่มท ำงำนอย่ำงอัตโนมัติเพื่อจ่ำยให้
ระบบ ต้องต่อตัวรับสัญญำณกับแผงสัญญำณหลัก เพื่อแสดงให้ทรำบว่ำขณะนี้มีกำร
เปล่ียนไปใช้ท่อบรรจุฝ่ังท่ีสอง 

2) ต้องติดต้ังล้ินทำงเดียวท่ีเส้นท่อระหว่ำงท่อบรรจุ หรือหำงหมู กับหัวควำมดันสูงเพื่อ
ป้องกันกำรสูญเสียก๊ำซ 

7 ระบบจ่ำยกลำงก๊ำซแบบท่อบรรจุท่ีมีแหล่งจ่ำยส ำรอง 
1) ระบบจ่ำยจำกท่อบรรจุท่ีมีแหล่งจ่ำยส ำรองประกอบด้วย 

ก. แหล่งจ่ำยชุดแรก ซึ่งจ่ำยให้ระบบเส้นท่อ 
ข. แหล่งจ่ำยชุดท่ีสอง ต้องท ำงำนอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ำยชุดแรกไม่สำมำรถ

จ่ำยให้ระบบได้ต้องต่อตัวรับสัญญำณกับแผงสัญญำณหลัก เพื่อแสดงให้
ทรำบว่ำขณะนี้มีกำรเปล่ียนไปใช้ท่อบรรจุฝ่ังท่ีสอง 
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ค. แหล่งจ่ำยส ำรอง ต้องท ำงำนอย่ำงอัตโนมัติในกรณีท่ีแหล่งจ่ำยชุดแรกและ
ชุดสองไม่สำมำรถจ่ำยให้ระบบได้ต้องต่อตัวรับสัญญำณกับแผงสัญญำณ
หลัก เพื่อแสดงให้ทรำบว่ำขณะนี้แหล่งจ่ำยส ำรองเริ่มจ่ำยก๊ำซให้กับระบบ
แล้ว 

2) แหล่งจ่ำยส ำรองประกอบด้วยท่อบรรจุควำมดันสูงท่ีมีชุดจ่ำยก๊ำซต้ังแต่ 3 ท่อขึ้นไป
ต้องติดต้ังล้ินทำงเดียวระหว่ำงท่ีบรรจุหรือหำงหมู หรือต้องมีตัวรับสัญญำณท่ีกระต้น
แผงสัญญำณเตือนหลักเมื่อควำมดันของแหล่งจ่ำยส ำรองลดลงถึงระดับท่ีจ่ำยได้เพียง 
1 วัน 

3) กำรใช้ถังเก็บของเหลวเย็นจัดเป็นแหล่งจ่ำยปฏิบัติกำร ต้องติดต้ังแบบมีแหล่งจ่ำย
ส ำรองเท่ำนั้น 

8 ระบบจ่ำยกลำงก๊ำซแบบขนำดใหญ่ท่ีมีแหล่งจ่ำยส ำรอง 
1) ระบบจ่ำยกลำงก๊ำซแบบขนำดใหญ่ประกอบด้วยแหล่งจ่ำย 2 แหล่ง โดยแหล่งหนึ่ง

ต้องใช้ส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น และต้องต่อตัวรับสัญญำณกับแผงสัญญำณ
เตือนหลักเพื่อแสดงให้ทรำบว่ำแหล่งจ่ำยส ำรองเริ่มท ำงำน 

2) แหล่งจ่ำยชุดท่ีสองหรือแหล่งจ่ำยส ำรองแต่ละแหล่งต้องมีควำมจุอย่ำงน้อยเพียง
พอท่ีจะจ่ำยได้เฉล่ีย 1 วัน  

9 จัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีและระบบจ่ำยกลำงก๊ำซทำงกำรแพทย์ให้ใช้งำน
ได้โดยปลอดภัย และเก็บผลกำรตรวจสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
 

หมวด 3 
กำรจ่ำยก๊ำซ 

1. เส้นท่อควรติดต้ังลอย ส่วนท่ีอยู่ในเพดำนต้องทำสีเป็นสีเดียวกับสัญลักษณ์ก๊ำซท่ีบรรจุในเส้น
ท่อ โดยทำ เป็นระยะห่ำงกันไม่เกิน 1.8 เมตร ถ้ำเส้นท่อในท่ีเปิดเผยต้องทำสีตลอดแนวเส้นท่อ 

2. เส้นท่อตำมทำงเดินท่ีอำจโดนชน ต้องมีท่ีป้องกันอย่ำงเหมำะสม 
3. ล้ินปิดซึ่งอยู่ในสถำนท่ีท่ีคนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ต้องมีกล่องครอบและมีฝำท่ีสำมำรถทุบให้

แตกหรือถอดได้  
4. ล้ินปิด ต้องติดต้ังทันทีท่ีทำงออกจำกแหล่งจ่ำยเพื่อแยกแหล่งจ่ำยท้ังหมดออกจำกระบบเส้น

ท่อ ล้ินของแหล่งจ่ำยต้องอยู่ต้นทำงต่อล้ินปิดเส้นท่อหลักและติดต้ังชิดกับอุปกรณ์แหล่งจ่ำย มีป้ำยไว้ว่ำ“ลิ น
ปิดแหล่งจ่ำยส ำหรับ....(ชื่อก๊ำซ).... 

5. ล้ินปิดท่ีติดกับเส้นท่อเพื่อใช้แยกระบบท่ีมีอยู่ ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงหรือต่อเติมระบบท่อใหม่ 
ล้ินเหล่ำนี้ต้องอยู่ในบริเวณมิดชิดหรือใส่กุญแจได้ และปิดป้ำยด้วยข้อควำมดังนี้  

 
 
 
 

 
6. ทำงเปิดออกของก๊ำซทำงกำรแพทย์แต่ละอัน ไม่ว่ำจะเป็นชนิดเกลียวหรือหัวต่อสวมเร็ว ต้อง

มีลักษณะเฉพำะก๊ำซแต่ละชนิดท่ีไม่สำมำรถใช้สลับกันได้  

ลิ นปิดของก๊ำซ......................... 
ลิ นนี ควบคุมกำรจ่ำยไปที่ 

ห้อง................................... 
     ห้ำมปิดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
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7. ทำงเปิดออกต้องมี ช่ือหรือสูตรเคมี ท่ีอ่ำนง่ำยและมีสีสัญลักษณ์ของก๊ำซชนิดนั้นตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

8. จัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบจ่ำยก๊ำซทำงกำรแพทย์ให้ใช้งำนได้โดยปลอดภัย
ไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรตรวจสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
หมวด 4 

ระบบสัญญำณเตือน 
1 จัดให้มีสัญญำณเตือนเฉพำะจุด ประจ ำท่ี และสัญญำณเตือนหลักทุกอันส ำหรับก๊ำซทำง

กำรแพทย์ต้องประกอบด้วยตัวบ่งช้ีท่ีสำมำรถมองเห็นได้ เพื่อแยกให้ทรำบแต่ละสถำนกำรณ์ท่ีเฝ้ำระวัง 
1) ต้องมีเสียงดังอย่ำงน้อย 80 เดซิเบล ท่ีระยะ 1 เมตร สำมำรถปิดเสียงให้เงียบได้ แต่

ถ้ำเกิดสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดสัญญำณเตือนครั้งท่ีสอง ขณะสัญญำณเตือนครั้งแรกยัง
ปิดอยู่ต้องสำมำรถกระตุ้นให้สัญญำณดังได้อีกครั้ง 

2) ต้องมีป้ำยระบุต ำแหน่งสภำวะและชนิดของก๊ำซท่ีท ำกำรเฝ้ำระวัง 
3) ต้องสำมำรถท ำงำนได้จำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำฉุกเฉินส ำรองของโรงพยำบำลทันทีใน

กรณีไฟฟ้ำดับ 
4) ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบสัญญำณเตือนกับต ำแหน่งปลำยทำง

เสมอ 
2 จัดให้มีสัญญำณเตือนหลักเพื่อเฝ้ำระวังกำรท ำงำนและสภำพแหล่งจ่ำย แหล่งส ำรอง(ถ้ำมี) 

และควำมดันในท่อหลักของทุกระบบเส้นท่อก๊ำซทำงกำรแพทย์ประกอบด้วย 
1) มีแผงสัญญำณเตือน 2 ชุดหรือมำกกว่ำ ติดต้ังใน 2 ต ำแหน่งแยกจำกกัน ชุดหนึ่งอยู่

ในส ำนักงำนของเจ้ำหน้ำท่ีซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ ชุดอื่นๆให้อยู่ในท่ีๆมี
กำรเฝ้ำระวังตลอดเวลำ 

2) แผงสัญญำณเตือนหลักแต่ละชุดต้องประกอบด้วยตัวบ่งช้ีท่ีมองเห็นชัดเจน  
3 จัดให้มีสัญญำณเตือนประจ ำพื้นท่ีประกอบด้วย 

1) สัญญำณเตือนประจ ำพื้นท่ีส ำหรับระบบก๊ำซแต่ละชนิดท่ีจ่ำยให้บริเวณให้ยำระงับ
ควำมรู้สึก หน่วยช่วยชีวิตและหน่วยบ ำบัดวิกฤตอื่นๆ เช่น ห้องพักพื้น หออภิบำล
ผู้ป่วยหนัก หน่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น 

2) แผงสัญญำณเตือนประจ ำพื้นท่ีต้องติดต้ังในบริเวณท่ีมีพยำบำลอยู่ประจ ำหรือบริเวณท่ี
จัดไว้ส ำหรับผู้รับผิดชอบโดยเฉพำะ 

3) สัญญำณเตือนประจ ำพื้นท่ีต้องแจ้งให้ทรำบเมื่อควำมดันในท่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำก
ควำมดันใช้งำน 20% 

4 ต้องจัดให้มีสัญญำณเตือนเฉพำะจุด ประกอบด้วย 
1) มีตัวบ่งช้ีควำมดันและชนิดก๊ำซ ส ำหรับแต่ละสัญญำณเตือนท่ีใช้ 
2) จุดน้ ำค้ำงส ำหรับอำกำศอัดทำงกำรแพทย์ ต้องมีกำรเฝ้ำระวังและติดต้ังสัญญำณเตือน

เมื่อจุดน้ ำค้ำงในท่อเกินกว่ำ 4 องศำเซลเซียส(39 องศำฟำเรนไฮต์) 
3) ต้องมีกำรเฝ้ำระวังคำร์บอนมอนอกไซด์ส ำหรับอำกำศอัดทำงกำรแพทย์และติดสัญญำ

เตือนเพื่อแสดงให้ทรำบระดับท่ีเกินกว่ำ 10 ส่วนต่อล้ำน  
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5 จัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำสัญญำณเตือนให้ใช้งำนได้โดยปลอดภัย และเก็บผลกำร
ตรวจสอบไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
หมวด 5 

กำรฝึกอบรม 
1 จัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย ตำม
หน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย พร้อมท้ังวิธีกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 

2 ให้เก็บหลักฐำนกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์
ไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
 
 


