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    ตารางที่ 2  เครื่องดับเพลิงมือถือประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือที่ใชใหคํานวณตามพื้นที่ 
                       ของสถานที่ ซึ่งมีสภาพเสีย่งตอการเกิดอัคคีภัยที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปน้ี 
 

ชนิดของ
เครื่อง
ดับเพลิง 

พ้ืนที่ของสถานที่ ซ่ึงมีสภาพ
เสี่ยง ตอการเกิดอัคคีภัย 

อยางเบา ตอเครื่องดับเพลิง 
1 เครื่อง 

พ้ืนที่ของสถานที่ ซ่ึงมี
สภาพเสี่ยง ตอการเกิด

อัคคีภัย 
อยางปานกลาง ตอ

เครื่องดับเพลงิ 1 เครื่อง 

พ้ืนที่ของสถานที่ ซ่ึงมี
สภาพเสี่ยง ตอการเกิด

อัคคีภัย 
อยางรายแรง ตอเครื่อง

ดับเพลิง 1 เครื่อง 

1- เอ 

2- เอ 

3- เอ 

4- เอ 

5- เอ 

10- เอ 

20- เอ 

40- เอ 

200 ตรม. 

560 ตรม. 

840 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม.  

ไมอนุญาตใหใช 

200 ตรม. 

420 ตรม. 

560 ตรม. 

840 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม. 

1,050 ตรม.  

ไมอนุญาตใหใช 

ไมอนุญาตใหใช 

200 ตรม. 

370 ตรม. 

560 ตรม. 

840 ตรม. 

840 ตรม. 

1,050 ตรม.  

 

           ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 1 อัตราสวนปริมาณนํ้าที่สํารองตอเนื้อที่อาคารเปนไปตามตารางตอไปน้ี 

เนื้อที ่ ปริมาณน้ําสํารองที่ใช 
ไมเกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 

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

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

 

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

 

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

 

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

สถานที่ซ่ึงมีสภาพเสี่ยง 
ตอการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเครือ่งดับเพลิง ระยะหางจากวัสดุ ที่กอใหเกิดเพลิง

ประเภท บ ี

อยางเบา 5- บ ี
10- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางปานกลาง 10- บี 
20- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางรายแรง 20- บี 
40- บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

 
 
ตารางที่ 5  มาตรฐานสีที่ใชในงานความปลอดภัย  
 
สีเพื่อความ
ปลอดภัย ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด 

สีแดง - หยุด - เครื่องหมายหยุด 
- เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 
- เครื่องหมายหาม 

สีขาว 

สีเหลือง - ระวัง 
- มีอันตราย 

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

สีดํา 

สีฟา - บังคับใหตอง 
  ปฏิบัติ 

- บังคับใหตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล 
- เครื่องหมายบังคับ 

สีขาว 

สีเขียว - แสดงภาวะ 
  ปลอดภัย 

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

สีขาว 
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ตารางที่  6   ขอกําหนดการใชงาน  ของสายไฟฟาชนิดตาง ๆ 
 

ชนิดของสาย ชื่อยอ แรงดันไฟฟา (V) ลักษณะการติดตั้ง 

สายไฟฟาหุมฉนวนแกน
เดียว 

IV 
HIV 

300 • เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน 
• เดินในทอที่แหง 
• หามฝงดินโดยตรง/รอยทอฝงดิน 

สายไฟฟาหุมฉนวนแกน
เดียว 

THW 750 • เดินลอยตองยึดดวยวัสดุฉนวน 
• เดินในทอที่แหง 
• หามฝงดินโดยตรง/รอยทอฝงดิน 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก แกนเดียว 

NYY 750 • ใชงานทั่วไป 
• เดินรอยทอฝงดิน 
• ฝงดินโดยตรง 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก หลายแกน 

NYY 750 • ใชงานทั่วไป 
• เดินรอยทอฝงดิน 
• ฝงดินโดยตรง 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก 3 แกน มีสาย
นิวทรัล 

NYY- N 750 • ใชงานทั่วไป 
• เดินรอยทอฝงดิน 
• ฝงดินโดยตรง 

สายไฟฟาหุมฉนวน มี
เปลือกนอก แกนเดียว 
และสายแบน 2 แกน 

VVF 
VVF-S 

750 กรณีเปนสายกลม 
• เดินลอย 
• เดินเกาะผนัง 
• เดินซอนในผนัง 
• เดินในทอสาย 
• เดินรอยทอฝงดิน 
กรณีเปนสายแบน 
• เดินเกาะผนัง 
• เดินซอนในผนัง 
• หามเดินในทอสาย 
• หามรอยทอฝงดิน/ฝงดินโดยตรง 
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ตารางที่ 7   ขนาดการทนกระแสของสายไฟฟา ทองแดง  หุมฉนวน  พีวีซี  
                ขนาดแรงดัน 250 และ 750 โวลต 
 

ขนาดการทนกระแสสูงสุด ( A ) ขนาดสายไฟ 

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

ขนาดการตั้งของอุปกรณปองกัน 
กระแสเกินพิกัด (A) 

ขนาดต่ําสุดของสายดิน (สายทองแดง)   
ตร.มม. 

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

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

 
ตารางที่ 9   มาตรฐานเกี่ยวกับอนุภาคฝุน 

มาตรฐาน ไทย OSHA NIOSH ACGIH 
Inhalable 

dust 
- 15 - 10 PNOC 

( mg/ m3) 
Respirable dust - 5 - 3 

Inhalable 
dust 

30/ 
(%s ilica + 2) 

- - - 
Silica 

( mg/ m3) 
Respirable dust 10/ 

(% silica + 2) 
10/ 

(%silica + 2) 
0.05 0.1 

Inhalable 
dust 

- - 10 10 Aluminium 
( mg/ m3) 

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

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

ระยะต่ําสุดของสายไฟฟา (เมตร) 

การติดตั้ง 
ระบบ
แรงดัน 
ไมเกิน
1,000 
โวลต 

ระบบแรงดัน 
1,001-11,000 

โวลต 

ระบบแรงดัน 
11,001-
22,000 
โวลต 

ระบบแรงดัน 
22,001-
33,0000 
โวลต 

เหนือบริเวณทีม่ียานพาหนะผาน 5.50 6.10 6.70 6.70 

เหนือพ้ืนที่ซึ่งคนเดินทางเทาน้ันที่จะเขาไปถึงได 4.60 4.60 5.20 5.20 

เหนือหลังคา อาคาร หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ และ
รวมทั้งเครื่องหมายที่ใชไฟฟาติดต้ังไวบนอาคารหรือ
โครงสรางแยกตางหากซึ่งคนเดินบนนั้นได 

2.40 2.40 3.00 3.00 

เหนือเครื่องหมายที่ใชไฟฟาติดต้ังไวบนอาคารหรือ 0.90 2.40 2.40 2.4 

 
 
ตารางที่ 12   เปรียบเทียบหนวยวัดคาความดัน (Pressure) ในระบบตางๆ 
 

bar PSI kg/cm2 Kilopascal inches of mercury atmosphere 

1 14.50377 1.019716 100 29.52999 0.9869233 

0.06894757 1 0.07030696 6.894757 2.036021 0.06804596 

0.980665 14.22334 1 98.0665 28.95903 0.9678411 

0.01 0.1450377 0.01019716 1 0.2952999 0.009869233 

0.03386388 0.4911541 0.03453155 3.386388 1 0.03342105 

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

celsius fahrenheit kelvin rankine 

1 33.8 274.15 493.47 

-17.22222 1 255.9278 460.67 

-272.15 -457.866 1 1.8 

-272.5944 -458.67 0.5555556 1 

 

 

ตารางที่ 14  การเทียบหนวยปริมาตร 

liter cubic foot cubic centimeter cubic meter gallon 

1 0.03531467 1000 0.001 0.2641721 

0.01638706 0.0005787037 16.38706 1.638706e-005 0.004329004 

28.31685 1 28316.85 0.02831685 7.480519 

0.001 3.531467e-005 1 1e-006 0.0002641721 

1000 35.31467 1000000 1 264.1721 

3.785412 0.1336806 3785.412 0.003785412 1 
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ตารางที่ 15  การเทียบหนวยความยาว 

inch foot meter centimeter mile 

1 0.08333333 0.0254 2.54 1.578283e-005 

12 1 0.3048 30.48 0.0001893939 

39.36996 3.28083 1 100 0.0006213712 

0.3937008 0.0328083 0.01 1 6.213712e-006 

63360 5280 1609.344 160934.4 1 

 

 

ตารางที่ 16  การเทียบหนวยน้ําหนัก 

gram kilogram ounce(OZ) pound ton 

1 0.001 0.0352736 0.0022046 1e-006 

1000 1 35.27392 2.20462 0.001 

28.34952 0.02834952 1 0.0625 2.834952e-005 

453.5924 0.4535924 16 1 0.0004535924 

1000000 1000 35273.96 2204.623 1 
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ตารางที่ 17  ระยะหางที่ปลอดภัยที่ต้ังของถังออกซิเจนเหลวในโรงพยาบาล 
 

สถานที่ ขนาดถังไมเกนิ 20 ตัน ขนาดถังมากวา 20 ตัน 

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

 
 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูชํานาญการ 
ที่รวมพิจารณา คูมือมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551    

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

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

ระหวางวันที่ 17-19 มิถุนายน 2551  ณ  โรงแรมธาริน  จังหวัดเชียงใหม 
 

1. นายภิญโญ  เอี่ยนเลง             ร.พ.คลองทอม     จ.กระบี่ 
2. นางพรพิมล  รัตนซอน           ร.พ.คลองทอม     จ.กระบี่ 
3. นายสมเกียรติ  ธรรมจารสุิริ     ร.พ.ไทรโยค        จ.กาญจนบุรี 
4. นางราตรี  นันทะสี                ร.พ.ไทรโยค        จ.กาญจนบุรี 
5. นางมยุร ี วิสุทธาจารย            ร.พ.บางคลา        จ.ฉะเชิงเทรา 
6. น.ส.สุทธิหญิง  ฝอยทอง          ร.พ.จัตุรัส           จ.ชัยภูมิ 
7. นายจเร  บุญเสนา                 ร.พ.ชัยภูมิ          จ.หนองบัวแดง 
8. นายสมฤทธิ ์ รอดสนใจ           ร.พ.บานเขวา      จ.ชัยภูมิ 
9. นางยุวเรศ  ศรีภิรมย              ร.พ.บานเขวา      จ.ชัยภูมิ 
10.  นายสุจิต  รัตนปญญา            ร.พ.ภูเขียว          จ.ชัยภูมิ 
11.  นายสถาพร  ปอมสุวรรณ        ร.พ.ภูเขียว          จ.ชัยภูมิ 
12.  นางวารุณี  ระเบียบดี             ร.พ.กันตัง          จ.ตรัง 
13.  นางกาญจนมาส  ชัยเกษตรสิน ร.พ.กันตัง          จ.ตรัง 
14.  นายสรณัฐ  กาญจนโบษย       ร.พ.หวยยอด      จ.ตรัง 
15.  นายพงษวิช  มณีพันธ            ร.พ.หวยยอด      จ.ตรัง 
16.  นายบรรจง  แดงวัน               ร.พ.นครนายก    จ.นครนายก 
17.  นายกิตติชัย  ผิวออนดี            ร.พ.นครนายก    จ.นครนายก 
18.  นางรจนา  คนซื่อ                  ร.พ.หลวงพอเปน   จ.นครปฐม 
19.  นายยิ่ง  แพสวัสด์ิ                  ร.พ.หลวงพอเปน   จ.นครปฐม 
20.  นางณัฐชนก  บุญเมือง           ร.พ.ทุงสง            จ.นครศรีธรรมราช 
21.  นายไพศิลป  บุญมาก             รพร.ฉวาง     จ.นครศรีธรรมราช 
22.  นายปรีชา  ขนัใส                  ร.พ.ทุงสง     จ.นครศรีธรรมราช 
23.  นายทวีศักด์ิ ทองทิพย            ร.พ.ทุงสง     จ.นครศรีธรรมราช 
24.  นายรังสรรค  โพธิ์หอม           ร.พ.ไทรนอย      จ.นนทบุรี 
25.  นายปองปรีดา  คงดั่น            ร.พ.ไทรนอย    จ.นนทบุรี 
26.  นายดิเรก  ดิษฐผล                ร.พ.บางกรวย       จ.นนทบุรี 
27.  นางชฎาภรณ  นฤภัย        ร.พ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 
28.  นายณรงค  จีนออน               ร.พ.บางกรวย         จ.นนทบุรี 
29.  นายเจียงศักด์ิ  เรืองไพศาล      ร.พ.ลําปลายมาศ     จ.บุรีรัมย 
30.  น.ส.จิติมา  เหีย่งมณี              ร.พ.กุยบุรี       จ.ประจวบคีรีขันธ 



 

กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                       คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 - 173 -

31.  นางวิมลิน  คัมภิรานนท       ร.พ.บางปะอิน     จ.พระนครศรีอยุธยา 
32.  นายไพรวัลย  โพธิใหญ          ร.พ.บางปะอิน         จ.พระนครศรีอยุธยา 
33.  นายสมชาย  จินดา             ร.พ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
34.  นายพงศธร  งามชื่น           ร.พ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
35.  นายศราวุธ  โภชนะสมบัติ    ร.พ.บางมูลนาก     จ.พิจิตร 
36.  น.ส.นพเกา  ชื้นตระกูล       ร.พ.บางมูลนาก    จ.พิจิตร 
37.  นายชอ  กลอมพร    ร.พ.บางมูลนาก      จ.พิจิตร 
38.  นายกีรติ  พลเพชร              ร.พ.ชะอํา               จ. เพชรบุรี 
39.  นายสุพจน  ทองนุม               ร.พ.บานลาด           จ.เพชรบุรี 
40.  นายวิโรจน  เจยเปลี่ยน           ร.พ.บานแหลม        จ.เพชรบุรี 
41.  นายวิรัตน  บุญบางเกง        ร.พ.บานแหลม         จ.เพชรบุรี 
42.  น.ส.สุนิสา  พระตลับ             ร.พ.วิเชียรบุรี           จ.เพชรบูรณ 
43.  นายสมบัติ  สวัสดิรักษ           ร.พ.วิเชียรบุรี           จ.เพชรบูรณ 
44.  นายวัลลพ  หริัญพฤกษ          ร.พ.วิเชียรบุรี            จ.เพชรบูรณ 
45.  นายอรุณ  พรมแดง               ร.พ.หลมสัก        จ.เพชรบูรณ 
46.  นายอภิชัย  ไพรเพชรศักด์ิ       ร.พ.หลมสัก      จ.เพชรบูรณ 
47.  นางแสงดาว  พรหมขันธ         ร.พ.ถลาง       จ.ภูเก็ต 
48.  นายอาทิตย  เมืองแกว           ร.พ.ดําเนินสะดวก     จ.ราชบุรี 
49.  นายศิริรัช  หวังศิริ         ร.พ.ชัยบาดาล     จ.ลพบุรี 
50.  นายชาลี  ศิริวัฒน          ร.พ.ชัยบาดาล            จ.ลพบุรี 
51.  นายอุดม  ไชยมงคล              ร.พ.แมทะ           จ.ลําปาง 
52.  นายภาคภูมิ  พรชัยพูลทวี       ร.พ.บางบอ         จ.สมุทรปราการ 
53.  น.ส.พัชรินทร  กันตไพเราะ      ร.พ.บางบอ         จ.สมุทรปราการ 
54.  น.ส.ธัญญา  กาญจนรชตะ       ร.พ.บางบอ         จ.สมุทรปราการ 
55.  นายเรวัตร  หนอคํา               ร.พ.แมทะ           จ.ลําปาง 
56.  นางพรทิพย  มลิวัลย              ร.พ.ดอนพุด             จ.สระบุรี 
57.  นายสมศักด์ิ  ขลังธรรมเนียม   ร.พ.ศรีประจันต     จ.สุพรรณบุรี 
58.  นายบํารุง  สวางศรี               ร.พ.ศรีประจันต      จ.สุพรรณบุรี 
59.  นาง   ธิดารัตน  ประภารัศม ี   ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่17   จ.สุพรรณบุร ี
60.  นายอํานาจ  นาคทองอินทร     ร.พ.อูทอง       จ.สุพรรณบุรี 
61.  นายประมวล  สุโขทัย             ร.พ.อูทอง      จ.สุพรรณบุรี 
62.  นายคงศักด์ิ  กลิ่นดีปลี           ร.พ.อูทอง          จ.สุพรรณบุรี 
63.  นายกอบเกียรติ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ร.พ. อูทอง    จ.สุพรรณบุรี 
64.  นางวาจา  สุขผล                   ร.พ.สมุย            จ.สุราษฎรธานี 



 

กองวิศวกรรมการแพทย  2551                                                       คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 - 174 -

65.  นางกนกรัตต  สุขเจริญ           ร.พ.สมุย               จ.สุราษฎรธานี 
66.  น.ส.สองศรี  วรรัตน               ร.พ.นากลาง            จ.หนองบัวลําภู 
67.  นางวชิราภรณ  แสงเลิศ          ร.พ.ศรีบุญเรือง         จ.หนองบัวลําภู 
68.  นายศุภฤกษ  พวงสุวรรณ        ร.พ.วิเศษชัยชาญ        จ.อางทอง 
69.  นายพิจิตร  พันภัย       ร.พ.วิเศษชัยชาญ       จ.อางทอง 
70.  นายสุบัน  ชัยแกว        ร.พ.บานไร                จ.อุทัยธานี 
71.  นายพิเชษฐ  เฮงบริบูรณพงศ  ร.พ.บานไร       จ.อุทัยธานี 
72.  นายธนพัฒน  มั่นทรัพย     ร.พ.หนองฉาง           จ.อุทัยธานี 
73.  นายบุญศักด์ิ  หาญเทอดสิทธิ์   ร.พ.ลําพูน            จ.ลําพูน 
74.  นายสาคร  เกตศักด์ิ              ร.พ.ลําพูน            จ.ลําพูน 
75.  นายสุวัฒชัย  แชมโสภา         ร.พ.ลําพูน            จ.ลําพูน 
76.  นายประสิทธิ ์ เรืองพุก           ร.พ.แกงกระจาน     จ.เพชรบุรี 
77.  นางสุเทวี  กิตติณิชกุล            ร.พ.โคกสําโรง        จ.ลพบุรี 
78.  นายอยุทธ  บาํรุงศักด์ิ            ร.พ.โคกสําโรง        จ.ลพบุรี 
79.  นางจันทรเพ็ญ  ไชยมงคล       ร.พ.จุน                 จ.พะเยา 
80.  น.ส.วรรทณี  รัตนบรรพต      ร.พ.สามชุก            จ.สุพรรณบุรี 
81.  นายอิทธิพล  ดวงจินดา          ร.พ.สามชุก           จ.สุพรรณบุรี 
82.  นายสุเวียต  ดวงแกว              ร.พ.จุน                จ.พะเยา 
83.  นายกมล  รอดสถิตย             ร.พ.ดานชาง         จ.สุพรรณบุรี 
84.  นายลือชา  เรอืงฉาย              ร.พ.ดานชาง         จ.สุพรรณบุรี 
85.  นายสงา  ไชยนา                   ร.พ.โนนสัง           จ.หนองบัวลําภู 
86.  ทพ.นฤชิต  ทองรุงเรืองชัย       ร.พ.โนนสัง          จ.หนองบัวลําภู 
87.  นายศิวเรศวร  ดลประสิทธิ์      ร.พ.ชุมพวง          จ.นครราชสีมา 
88.  นายชาติชาย  เดชรัตน           ร.พ.ชุมแสง           จ.นครสวรรค 
89.  นายวิเชียร  ทองสวาง       ร.พ.ชุมแสง          จ.นครสวรรค 
90.  นายนุกูล  ไกรกาศ                ร.พ.ชุมแสง         จ.นครสวรรค 
91.  นางธัญวรัตม  ศักด์ิสุภาพชน    สอ.ขุนแกว        จ.นครปฐม 
92.  นพ.ยอดชาย  ปลอดออน        ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห  จ.เชียงราย 
93.  นางบุญศรี  โปธา                  ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย 
94.  นายสานิตย เจริญพร             ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห  จ.เชียงราย 
95.  นายอภิชาติ  ไชยจิตต          ร.พ.ทุงหวา          จ.สตูล 
96.  นางเยาวลักษณ  อุณหสุทธิยานนท ร.พ.สามรอยยอด   จ.ประจวบคีรีขันธ 
97.  นางวรรณวิมล  ผลรอด           ร.พ.สามรอยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ 
98.  นายเฉลิมชัย  อาชาศรัย         ร.พ.เขาสมงิ       จ.ตราด 
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99.  นายนิรันดร  จงรักษ            ร.พ.ศรีเชียงใหม       จ.หนองคาย 
100.  นายกิจชัย  พรมมิ      รพร.ปว                  จ.นาน 
101.  นายนิรุติ  นันวงศ                รพร.ปว                  จ.นาน 
102.  นางรัศมี  ชิณวงศ                ร.พ.ดอนพุด              จ.สระบุรี 
103.  นายอนุโรจน  ศุภการกําจร     ร.พ.จุน                     จ.พะเยา 
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