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ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอปุกรณทางการแพทยประเภทตางๆในโรงพยาบาล 
Safety  for Using Type of Medical Equipments and Device in Hospital 

 
บทนํา 
 การปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผูเขียนและเรียบเรียงในฐานะที่เปนผูรวมกอต้ังและ
ดําเนินการกิจกรรมดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมาตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ของการวางระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ท่ีรับผิดชอบโดยกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพในปจจุบัน  สิ่งสําคัญผูใชเครื่องมือแพทยในแตละโรงพยาบาล ตองตระหนกัและใหความใสใจตั้งแต 
การดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภัย เขาใจถึงจดุอันตรายของการใชเครื่องและขอควร
ระวังตางๆ ซึ่งในปงบประมาณ 2551 กองวิศวกรรมการแพทย ไดจัดทําโครงการจัดระบบวศิวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาลขึน้ เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล สามารถดําเนินกิจกรรมวิศวกรรมความปลอดภัยได
เอง ในรูปแบบของการการคนหาอันตราย การขจัด การปองกัน และกําหนดมาตรการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน
โรงพยาบาลไดเอง  โดยเฉพาะอันตรายจากเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการใชงานและ
สิ่งแวดลอม    
 ความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยในและสถานบรกิารสุขภาพ นับวันจะมี
ความสําคัญตอการใหบริการในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพมากขึ้น เพราะตั้งแตขบวนการจัดหา การติดต้ัง 
การใชและการบาํรุงรักษา ซึ่งหากทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ยอม
เปนหลักประกันไดวา โอกาสที่จะเกิดอันตรายทั้งตอผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนผูคนท่ัวไปมีนอยมาก  สิ่ง
สําคัญอีกอยางหนึ่งคือการสริมสรางความปลอดภัยความรู ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือแพทย อยาง
ถูกตองและเขาใจ สามารถประหยัดคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุไดอยางแนนอน และสามารถทําใหการ
ตรวจรักษาสําเรจ็เร็วขนดวย โดยทั่วไปหากปลอยใหเกิดอันตรายในโรงพยาบาลแลว กจ็ะนํามาซึ่ง 

o การเจ็บ พิการ หรือตาย 
o ทรัพยสินเสียหาย 
o เสียเวลา 
o การใหบริการหยุดชะงัก 
o เจาหนาท่ีเสียขวญั 
o การเสียชื่อเสยีง 

 สวนสําคัญสามประการในการเสริมสรางความปลอดภัยท่ีเปนสากล คือ  การรูและเขาใจถึงเทคโนโลยีของ
เครื่องมือแพทย  ประการที่สองคือการรูและเขาใจถงึการใช การดูแลและบํารุงรักษา และประการสุดทายคือการ
กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีการใชงานอยางปลอดภัย   ถึงแมหลักการทั้งสามประการจะตองดําเนินการไป
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พรอมๆกัน จึงจะทําใหการเกิดอันตรายจากการใชเครื่องมือแพทยจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสดุ ในที่น้ีจะเปนการ
นําเสนอขอกําหนดดานความปลอดภัยเฉพาะดานการใชเครื่องมือแพทยเทาน้ัน เพื่อเสริมสรางในสองประการแรกเปน
สําคัญ อันตรายที่เกิดในโรงพยาบาล  โดยทั่วไปจะแบงได 9 กลุมหลัก คือ 

1. อันตรายที่เกิดจากไฟฟา (Electrical hazard) 
2. อันตรายที่เกิดจากเครื่องจักรกล (Mechanical hazard) 
3. อันตรายที่เกิดจากเชื้อ/ชวีภาพ (Biological hazard) 
4. อันตรายที่เกิดจากสารเคมี ( Chemicals hazard ) 
5. อันตรายที่เกิดจากรังสี (Radiation hazard) 
6. อันตรายที่เกิดจากกาซทางการแพทย (Medical gases hazard)  
7. อันตรายที่เกิดจากของแหลมทิ่มตํา (Sharps Handling hazard) 
8. อันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอม (Environmental hazard) 
9. อันตรายที่เกิดจากไฟไหม ( Fire hazard) 

วัตถุประสงคในการจัดทํา 
1. เพื่อใชเปนคูมือประกอบการฝกอบรม และดําเนินกิจกรรมดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

ตามโครงการจัดระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาล ประจําป 2551 ท่ีดําเนินการโดย
กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. เพื่อใหผูใชเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล รูถงึอันตรายและการปองกันอันตราย  ท่ีอาจเกิดจากวัสดุ 
อุปกรณและสิง่ตางๆ ของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 

3. เปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดท่ี 3.3  ประจําปงบประมาณ 2550 

คุณสมบัติของผูใชคูมือเลมนี้ 
 1.  ผูท่ีทําหนาท่ี ผูใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาล 
 2.  นักวิชาการ / ผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในโรงพยาบาล 
 3.  วิศวกร / ชาง ผูดูแลรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาล 

วิธีการใชคูมือฉบับนี้ 
 1.  เปนเอกสารทางวิชาการ สําหรับใชอางองิทางวิชาการ กฎระเบียบตางๆ ท่ีใชประกอบการปฏิบัติงาน 

2. ใหอานและศึกษารายละเอียด ตามประเภทของเครื่องมือแพทย ในหัวขอท่ีเกี่ยวกับอันตราย  การระวัง 
การปองกัน และการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการใช   
        3. นําขอมูล ขอหาม ขอปฏิบัติ ขอหลีกเลี่ยง ขอควรระวงัทีจ่ําเปน ไปกําหนดเปนขอปฏิบัติ หรือขอเตือน
อันตรายจากการใชเครื่องมือแพทยน้ันๆ 
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คํานิยามศัพท ( ใชเฉพาะภายในเลมน้ีเทาน้ัน ) 
มาตรฐาน ( Standard)  หมายถึง สิ่งทีย่ึดถือเปนหลัก สําหรับเทียบกําหนดและนําไปใช 
ความปลอดภัย (Safety)  หมายถึง การปราศจากภัย ซึ่งในทางปฏิบัติเปนไปไมได ท่ีจะขจัดภัย หรือ

อันตรายทุกชนิดใหหมดไป โดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงใหรวมถึง การปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในทุกๆ 
ดาน และในทุกท่ีภายในโรงพยาบาล 
 เครื่องมือแพทย (Medical Equipments) ในที่น้ีหมายถึง   เครื่องมือ  เครื่องใชทางการแพทย  วัสดุทาง
การแพทย เครื่องมือและน้ํายาที่ใชในหองปฏิบัติการทางคลินิก  เครื่องทดสอบสําหรับเครื่องมือท่ีนํามาใชทางคลินิก  
ในที่น้ีหมายถึงเครื่องมือแพทยประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับไฟฟา (Medical Equipments about Electrical) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับความรอน (Medical Equipments about Heat) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับความดันดัน (Medical Equipments about Pressure) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับรังสี (Medical Equipments about Radiation) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับแกสพิษ (Medical Equipments about Toxic Gases) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Medical Equipments about Electromagnetic ) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับแมคคานิกส (Medical Equipments about Mechanical) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับไอน้ํา (Medical Equipments about Steam) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกบัระบบทําความเย็น (Medical Equipments about Cool System) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับสารเคมี (Medical Equipments about Chemical) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณ (Medical Equipments about Telemetry) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับแสงเลเซอร (Medical Equipments  about  laser) 
o เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับเสียง (Medical Equipments  about  Sound) 

ภัย (Hazard) หมายถึง สภาพการณท่ีมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ ตอบุคคล หรือความเสียหายตอ
ทรัพยสิน หรือวสัดุ หรอืผลกระทบตอขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามปกติของบุคคล 

อันตราย (Danger) หมายถึง ระดับความรุนแรงที่ตอเน่ืองมาจากคําวา ภัย อันตรายจากภัย อาจมีระดับสูง 
หรือมากนอยก็ได ขึ้นอยูกับมาตรการในการปองกันของสถานที่น้ันๆ 

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือความสูญเสียทางดานกายภาพ หรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตอการปฏิบัติงาน หรือดานการเงิน เน่ืองจากขาดการควบคุมภัย หรืออันตราย 

อบัุติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึ้น โดยมิไดวางคาดการณไวลวงหนา ซึ่งกอใหเกิดการ
บาดเจ็บ พิการ หรือตาย และทาํใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย 
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การใช หมายถงึ การกระทําอยางใดอยางน่ึงกับเครื่องมือหรือเคร่ืองใช เพื่อใหเครื่องดังกลาวสามารถทํางาน
ไดตามคุณสมบัติ หรือตามความตองการของผูใชงาน 

มลพิษ หมายถึง  ของเสีย  วตัถุอันตราย  และมลสารอื่นๆ  รวมทั้งกาก  ตะกอน  หรือสิ่งตกคาง จากสิ่ง
เหลาน้ัน ท่ีถูกปลอยท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูในสิ่งแวดลอม ตามธรรมชาติ  ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอให 
เกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  หรือภาวะ     ท่ีเปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได  และ
ใหหมายความรวมถึงรงัสี  ความรอน   ความสั่นสะเทือน  แสง เสียง  กลิ่น  หรือเหตุรําคาญอื่นๆท่ีเกิดหรือถูก
ปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 
          ภาวะมลพิษ  หมายถึง  สภาวะที่สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษซึ่งทําให      คุณภาพ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง  เชน  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางอากาศ  มลพิษในดิน 
          ของเสีย หมายถึง  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  นํ้าเสีย  อากาศเสีย  มลสารหรือวัตถุอันตราย     
อื่นใดซึ่งถูกปลอยท้ิง  หรือมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ  รวมทั้งกาก  ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลาน้ันท่ีอยูใน
สภาพของแข็ง  ของเหลว  หรือกาซ 

   นํ้าเสีย หมายถึง ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลว  รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 
อันไดแก มีคาออกซิเจนละลายน้ําคอนขางต่ํา ( คา DO  นอยกวา 1.0 มก./ล.) , ตะกอนทิ้งออกมีกลิ่นเหม็น , คา 
pH ตํ่ากวา 6.5 หรือมีคลอรีนในน้ํามากเกินไป เปนตน 

    อากาศเสีย หมายถึง  ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนไอเสีย  กลิ่นควัน  กาซ  เขมา  ฝุนละออง  เถาถาน    หรือ
มลสารอื่นท่ีมีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูในบรรยากาศได 

  วัตถุอันตราย หมายถึง  วัตถุระเบิดได  วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ  และวัตถุเปอรออกไซด (ปฏิกิริยาท่ี
เกี่ยวกับการเกิดออกซิเจน) วัตถุมีพิษ  วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค  วัตถุกัดกรอน  วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุ
กัมมันตรังสี  วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  วัตถุ            อยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ  หรือสิ่ง
อื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล  สัตว  พืช  หรือสิ่งแวดลอม 
              ความรอน หมายถึง พลังงานชนิดหน่ึงที่ทําใหบริเวณรอบ ๆ มีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น เกิดจาก การถายเทความรอน
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ไปสู บริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า 
         ความดัน หมายถึง แรงที่ไดจากการกระทําของ ของไหลตอหน่ึงหนวยพื้นท่ี ความดันของของไหลที่หยดุน่ิง 
ณ จุดใดๆจะเทากันทุกทิศทาง สําหรับของเหลวนั้นความดันจะเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกอันเน่ืองมาจากน้ําหนักของ
ของเหลว สวนความดันของกาซเราอาจจะพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงความดันน้ันไมเกิดขึ้นหากวาการเปลี่ยนแปลง
ระดับความสูงไมมากนัก หรือเรียกวามีความดันเทากันตลอดหรือเปนเอกรูป(uniform) เพราะน้ําหนักของกาซน้ันนอย
มาก แตถาหากวามีการเปลี่ยนแปลงความสงูที่มากพอสมควรก็อาจจะพิจารณาวาความดันน้ันเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับความสูงเพื่อใหการคํานวณถูกตองมากยิง่ขึ้น สวนมิติของความดันจะเปนมิติของแรงตอดวยมิติของพื้นท่ี 
สําหรับหนวยของความดันในหนวยตางๆมีความสัมพันธกันดังน้ี 
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• 1 pascal (Pa) = 1  
• 1 bar = Pa = 0.1 MPa = 100 kPa  
• 1 atm = 101325 Pa = 101.325 kPa = 1.01325 bars = 760 mmHg  

        รังสี คือ พลังงานในรูปของอนุภาคหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา   ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอะตอม 
        เลเซอร จึงหมายถึง การแผรังสีของการเปลงแสงแบบถูกเราดวยการขยายสัญญาณแสง ดังน้ันกลไกพื้นฐาน
ของเลเซอรจึงไดแก การเปลงแสงแบบถูกเรา และ การขยายสัญญาณแสง กลไกทั้งสองนี้เปนสาเหตุท่ีทําใหเลเซอรมี
คุณสมบัติพิเศษตาง ๆ เชน เปนลําแสงขนานที่มีความเขมสูง และมีคลื่นแสงที่เปนระเบียบดวยคาความยาวคลื่นท่ี
ตายตัว  เลเซอรเปนคําทับศัพท จากภาษาอังกฤษ คือ "LASER" ซึ่งเปนคํายอของ "Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation" 

การจําแนกวัตถุอันตรายตามหลักสากล 
     องคกรสหประชาชาติมีการจําแนกวัตถุอันตรายตามคุณสมบัติ ออกเปน 9 ประเภทใหญ คือ 

1. วัตถุระเบิด 
2. แกสไวไฟ กาซพิษ และกาซอดัภายใตความดันสูง 
3. ของเหลวไวไฟ 
4. ของแข็งไวไฟ 
5. ตัวเติมออกซิเจน 
6. สารพิษ และสารทําใหติดเชื้อ 
7. สารกัมมันตรังส ี
8. สารกัดกรอน 
9. สารอันตรายอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท 1-8  การจําแนกสารอันตรายเหลาน้ี ทําใหเราสามารถจัดสาร     
   อันตรายตาง ๆ ใหเปนระบบ พรอมกับมีตัวเลขกํากับไว เชน 

- แกสพิษ เชน คลอรีน 
- ของแขง็ติดไฟไดเอง เชน ฟอสฟอรัสเหลือง 
- เปอรออกไซดอินทรีย 
- สารที่ทําใหเกิดโรคติดตอได 

พระราชบัญญัติตางๆเกี่ยวกบัความปลอดภัย 
       ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย สิ่งแวดลอม และสาธารณสขุ ป พ.ศ.2535 ซึ่งเกี่ยวกับการเกษตร 
เกี่ยวกับโรงงาน เกี่ยวกับการขนสง เกี่ยวกับวตัถุระเบิด และเกี่ยวกับเชื้อเพลงิและอื่น ๆ รวมทั้งกฏและประกาศ
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กระทรวงตาง ๆ ท้ังน้ี เพื่อปองกันผูท่ีทํางานเกี่ยวของโดยตรงในวงการเหลาน้ีจากอุบัติเหตุ การรั่วไหล การใชหรือการ
ไดรับสัมผัสโดยตั้งใจหรือไมต้ังใจก็ตาม เชน เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล คนไข ญาติ ตลอดจนประชาชนซึ่งบริโภค
อาหารและยา เครื่องมือ สถานที่เก็บกาซตาง ๆ และวัตถุท่ีอาจจะระเบิด ในโรงพยาบาลรวมทั้งสิ่งแวดลอม ท่ีอาจเกิด
จากการรั่วไหล อุบัติเหตุ และการกําจัดวัตถุอันตรายตาง ๆ นอกจากนี้แลว พระราชบัญญัติเหลาน้ียังมีบทลงโทษตอผู
ท่ีไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อยางเครงครัด โดยมีการไลเบ้ียจนหาผูท่ีกระทําผิดได เชน ในกรณีรถแกสออกซิเจนระเบิด 
และเกิดความเสียหายตอประชาชนและสถานที่สาธารณะ โรงพยาบาลก็จะตองรับผิดชอบโดยถึงแมกฎหมายบางอยาง
จะยกเวนใหกับสถานประกอบการของรัฐ แตถาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยน้ันเปนของโรงพยาบาล หาก
ระบบตางๆในโรงพยาบาลไมเปนไปตามมาตรฐานดานความปลอดภัย  อยางไรก็ตามจะตองมีผูรับผิดชอบจนได 
นอกจากนี้หากเกิดอันตราย โรงพยาบาลอาจตองมีการชดใชไมเพียงแตความเสียหายสวนบุคคลและทรัพยท่ีเปน
สิ่งกอสราง ยังจะตองชดเชยความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ควรตองบูรณะใหสิ่งแวดลอมกลบัไปเหมือนเดิม รวมทั้ง
การขจัดของเสยีตาง ๆ ซึ่งอาจรั่วไหลหรือหลดุเล็ดรอดออกมาได  ภาครัฐตองชดเชยความเสียหายตอสุขภาพของ
เจาหนาท่ี  ท่ีตองทํางานในที่มีวัตถุอันตรายในลักษณะฝุนหรือละออง ในอากาศที่บ่ันทอนสุขภาพของคนงาน พ.ร.บ. 
เหลาน้ี ยังมีการบังคับใหมีเครื่องมือปองกันและบรรเทาอุบัติภัยขนาดเล็กและขนาดใหญ รวมทั้งใหมีการวางแผน
ปองกันอุบัติเหตุตางๆ และแผนฉุกเฉินในการลดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยตาง ๆ โดยมีการฝกอบรมและฝก
ภาคสนามใหแกเจาหนาท่ีหรือบุคลากรของโรงพยาบาล  ในภายภาคหนา พ.ร.บ. เหลาน้ีอาจมีผลบังคับ ดังน้ัน
จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความชาํนาญและประสบการณเกี่ยวกับหลาย ๆ ดานของวัตถุอันตรายดังที่กลาวขางตน 

มาตรฐานความปลอดภัยในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
มาตรฐานดานความรอน 

- ภายในสถานประกอบการที่มีเจาหนาท่ีทํางานอยู จะมีสภาพความรอนท่ีทําใหอุณหภูมิรางกายของเจาหนาท่ีสูง
เกินกวา 38 องศาเซลเซียส มิได 

- ในกรณีท่ีสถานประกอบการ มีสภาพความรอนท่ีทําใหอุณหภูมิรางกายของเจาหนาท่ีสูงเกินกวา 38 องศา
เซลเซียส ใหผูบริหารดําเนินการแกไขหรอืปรับปรุงเพื่อลดสภาพความรอนน้ัน หากแกไขหรือปรบัปรุง
ไมได ผูบริหารตองจัดใหเจาหนาท่ีมีเครื่องปองกันความรอน มิใหอุณหภูมิรางกายของเจาหนาท่ีสูงเกินกวา 38 
องศาเซลเซียส 

- ในกรณีอุณหภูมิรางกายของเจาหนาท่ีสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส ผูบริหารตองจัดใหเจาหนาท่ีหยุดพัก
ชั่วคราว จนกวาอุณหภูมิรางกายของเจาหนาท่ีอยูในสภาพปกติ 

- ในที่ท่ีเปนแหลงกําเนิดความรอน ท่ีมีสภาพความรอนสูงถึงขนาดที่เปนอันตรายแกสุขภาพอนามัยของบุคคล 
ใหผูบริหารปดประกาศเตือนใหทราบ 

- ใหผูบริหารจัดใหเจาหนาท่ีซึ่งทํางานใกลแหลงกาํเนิดความรอน ท่ีทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงเกินกวา 45 
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องศาเซลเซียส สวมชุดแตงกาย รองเทา และถุงมือสําหรับปองกนัความรอนมาตรฐานที่กําหนดในหมวด 4 
ตลอดเวลาการทํางาน 

มาตรฐานดานแสงสวาง 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม หมวด 2 แสงสวาง 

1. งานที่ไมตองการความละเอียด เชน การขนยาย การบรรจุ การบด ตองมีความเขมของแสงไมนอยกวา 
50 Lux 

2. ในโกดังหรือหองเก็บวัสดุ เฉลียง และบันไดในบริเวณสถานที่ประกอบการ ตองมีความเขมของแสงสวาง
ไมนอยกวา 50 Lux 

3. งานที่ตองการความละเอียดเล็กนอย เชน การผลิตหรือประกอบชิ้นสวนอยางหยาบๆ การสีขาว ตองมี
ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 100 Lux 

4. งานที่ตองการความละเอียดปานกลาง เชน การเย็บผา การเย็บหนัง ประกอบภาชนะ ตองมีความเขม
ของแสงสวางไมนอยกวา 200 Lux 

5. งานที่ตองการความละเอียดสูง เชน การกลึงแตงโลหะ การซอมแซมเครื่องจักร การทดสอบหรือตรวจ
ผลิตภัณฑ ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 300 Lux 

6. งานที่ตองการความละเอียดมากเปนพิเศษ เชน เจียระไนเพชร พลอย การประกอบชิ้นสวนที่มีขนาดเล็ก 
การเย็บผาสีมืดทึบ ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 1000 Lux  

7. ถนนและทางเดินนอกอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 20 Lux 

 มาตรฐานดานเสียง 
เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม หมวด 3 เสียง  
ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งทํางาน ดังตอไปนี้ 

1. ไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง ตองมีระดับเสียงที่เจาหนาท่ีไดรับติดตอกันไมเกิน 90 dB(A) 
2. เกินวันละเจ็ดชั่วโมง แตไมเกินแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่เจาหนาท่ีไดรับติดตอกันไมเกนิ90 dB(A) 
3. เกินวันละแปดชัว่โมง จะตองมีระดับเสียงที่เจาหนาท่ีไดรับติดตอกันไมเกิน 80 dB(A) 
4.ผูบริหารจะใหเจาหนาท่ีทํางานในที่ท่ีมีระดับเสียงเกินกวาหน่ึงรอย 40 dB(A) 
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มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดในการทํางาน 

มาตรฐาน TWA ( 8 hr ) Lmax 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 90 d B(A) 140 d B (A) 

OSHA 90 d B(A) 115 d B (A) 

ตารางที่ 1  คามาตรฐานของเสียงสําหรับการไดยิน 

 มาตรฐานดานสารเคมีและอนภุาค 
1.ตลอดระยะเวลาการทํางาน ภายในสถานประกอบการที่ใหเจาหนาท่ีทํางาน จะมีปริมาณความเขมขนของ
สารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดยเฉลี่ย เกินกวาท่ีกําหนดในตารางหมายเลข 1 ตามทายประกาศนี้มิได 

2. ไมวาระยะเวลาใดของการทํางาน หามใหเจาหนาท่ีทํางานในที่ท่ีมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีเกินกวาท่ี
กําหนดในตารางหมายเลข 2 ทายประกาศนี้ 

3.หามใหเจาหนาท่ีทํางานในที่ท่ีมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีเกนิกวาท่ีกําหนดไวในตารางหมายเลข 3 ทาย
ประกาศนี้ 

4.หามใหเจาหนาท่ีทํางานในที่ท่ีมีปริมาณฝุนแรในบรรยากาศของการทํางาน ตลอดระยะเวลาการทํางานปกติเฉลี่ย
เกินกวาท่ีกําหนดในตารางที่ 2 ทายน้ี 

มาตรฐานเกี่ยวกับอนุภาค/ฝุน 

มาตรฐาน ไทย OSHA NIOSH ACGIH 
Inhalable 

dust 
- 15 - 10 PNOC 

( mg/ m3) 
Respirable dust - 5 - 3 

Inhalable dust 30/ 
(%silica + 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 - 

ตารางที่ 2  คามาตรฐานของอนุภาค 
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มาตรฐานสีและเครื่องหมายเพือ่ความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
1. สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัดใหเปนไปตามตาราง ดังตอไปนี้ 
 
สีเพื่อความปลอดภัย ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด 
สีแดง - หยุด - เครื่องหมายหยุด 

- เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 
- เครื่องหมายหาม 

สีขาว 

สีเหลือง - ระวงั 
- มีอันตราย 

- ชี้บงวามีอันตราย ( เชน ไฟ วัตถุระเบิด 
กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ ) 
- ชี้บงถงึเขตอันตราย ทางผานที่มีอันตราย 
เครื่องกีดขวาง 2) 
- เครื่องหมายเตือน 

สีดํา 

สีนํ้าเงินหรอฟา - บังคับใหตองปฏิบัติ - บังคับใหตองสวมเครื่องปองกนัสวน
บุคคล 
- เครื่องหมายบังคับ 

สีขาว 

สีเขียว - แสดงภาวะ
ปลอดภัย 

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

สีขาว 

 
ตารางที่ 3  สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด 

หมายเหตุ :  
    1)  สีแดงยงัใชสําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิง และตําแหนงที่ต้ังอีกดวย 
    2)  อาจใชสแีดงสมวาวแสงแทนสีเหลืองได แตมิใหใชแทนสเีหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ตาม 
        ตาราง ท่ี 3 สีแดงสมวาวแสงนี้มองเห็นเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะทีมื่ดมัว 
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2.  รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีท่ีใชแบงเปน 4 ประเภท  ตามจุดประสงคของการแสดง     
 ความหมาย ตามตารางที่ 4 
 

ประเภท รูปแบบ สีท่ีใช หมายเหตุ 
เครื่องหมายหาม 

 

สีพื้น : สีขาว 
สีของแถบตามขอบวงกลม 
และขอบขวาง : สีแดง  
สีของสัญลกัษณภาพ : สีดํา 

- พื้นท่ีของสีแดง ตองมี
อยางนอยรอยละ 35 
ของพื้นท่ีท้ังหมดของ
เครื่องหมาย 
- แสดงสัญลักษณภาพ
ไวตรงกลาง ของ
เครื่องหมาย โดยไมทับ
แถบขวาง 

เครื่องหมายเตือน 

 

สีพื้น : สีเหลือง 
สีของแถบตามขอบ : สีดํา  
สีของสัญลกัษณภาพ : สีดํา 

- พื้นท่ีของสีเหลือง 
ตองมีอยางนอยรอยละ 
50 ของพื้นท่ีท้ังหมด
ของเครื่องหมาย 

เครื่องหมายบังคับ 

 

สีพื้น : สีฟา  
สีของสัญลกัษณภาพ : สีขาว 

- พื้นท่ีของสีฟา ตองมี
อยางนอยรอยละ 50 
ของพื้นท่ีท้ังหมดของ
เครื่องหมาย 

เครื่องหมายสารนิเทศ 
เกี่ยวกับภาวะปลอดภัย 

 

สีพื้น : สีเขียว  
สีของสัญลกัษณภาพ : สีขาว 

- พื้นท่ีของสีเขียว ตอง
มีอยางนอยรอยละ 50 
ของพื้นท่ีท้ังหมดของ
เครื่องหมาย 
- อาจใชรูปแบบเปน
สี่เหลี่ยมผืนผาได 

                  
ตารางที่ 4  รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 
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3. ในกรณีไมมีสัญลักษณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสื่อความหมายตามที่ตองการ ใหใชเครื่องหมายทั่วไปสําหรับ
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยรวมกับเครื่องหมายเสริม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   - รูปแบบของเครื่องหมายเสริมเปนสี่เหลี่ยมผืนผา หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส 

-สีพื้นเปนสีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีขอความเปนไปตามสีตัดในตารางที่ 1 หรือสีพื้นสีขาว 
ขอความสีดํา 

-ชองไฟระหวางตวัอักษรตองไมแตกตางกันมากกวารอยละ 10 
-ลักษณะตัวอกัษรตองดูเรียบงาย ไมมีแรเงาหรือลวดลาย 
-ความกวางของตัวอักษรไมนอยกวารอยละ 70 ของความสงูตวัอักษร  

ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและตัวอักษร 
        ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใชในเครื่องหมายเสริม กําหนดไวเปนแนวทางตาม
ตารางที่ 5 ดังน้ี 
 

ความสูงพิกัดของแผน
เครื่องหมาย (a) 

เสนผานศูนยกลาง หรือ
ความสูงของเครื่องหมาย (b) 

ความสูงของตัวอักษร ใน
เครื่องหมายเสริม 

75 
100 
150 
225 
300 
600 
750 
900 
1200  

60 
80 
120 
180 
240 
480 
600 
720 
960  

5.0 
6.6 
10.0 
15.0 
20.0 
40.0 
50.0 
60.0 
80.0  

 
ตารางที่ 5  แสดงขนาดของเครื่องหมายและตวัอักษร 
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มาตรฐาน OSHA  ( Occupational Safety and Health Association ) 
     เปนมาตรฐานระดับความดงัองเสียง ท่ียอมใหคนฟงหรือไดยินได 
 

Sound Level  

d B(A) 

OSHA  

* PEL ( hr/ day ) 

Sound Level  

d B(A) 

OSHA  

* PEL ( hr/ day ) 
85 16 101 1.7 
86 14 102 1.5 
87 12 103 1.4 
88 11 104 1.3 
89 9 105 1 
90 8 106 52 ( minutes) 
91 7 107 46( minutes) 
92 6.2 108 40( minutes) 
93 5.3 109 34( minutes) 
94 4.6 110 30( minutes) 
95 4 111 26( minutes) 
96 3.5 112 23( minutes) 
97 3 113 20( minutes) 
98 2.8 114 17( minutes) 
99 2.3 115 0 
100 2 - - 

ตารางที่ 6  มาตรฐานระดับเสียงที่อนุญาตใหสัมผัสไดในระยะเวลาหนึ่ง 

หมายเหตุ : PEL = Permissible Exposture Limit 
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มาตรฐานการบํารุงรักษา กับความปลอดภัยของเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
       ในมาตรฐานดังกลาวไดมีการพูดถึงอันตรายที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทยไวบางสวน ซึ่งจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุใน
งานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย โดยการเกิดอุบัติเหตุเหลาน้ัน สาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ  ไดแก  การกระทําท่ีไม
ปลอดภัย  ความประมาท สภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย  และเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ 
 

อุบัติเหตุ

การกระทํา
ท่ีไมปลอดภัย

สภาพแวดลอม
ท่ีไมปลอดภัย

เหตุสุดวิสัย
ภัยธรรมชาติ

หัวหนางานระดับตนละเลย

ระบบงานบกพรอง

ไมมีนโยบายชัดเจน

ผูบริหารระดับสูงไมสนับสนุน

ระบบงานบกพรอง

 
 

รูปที่ 1  แสดงใหเห็นสาเหตุพื้นฐานการเกิดอันตรายจากเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

การเกิดอุบัติเหตุในงานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย   
งานบํารุงรักษาน้ัน หากขาดความระมัดระวัง  ขาดความรู  ขาดความชํานาญ  หรือไมตระหนักถึงอันตรายที่

แฝงอยู  ก็จะกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บแกผูปฏิบัติงานเองและผูท่ีอยูใกลเคียง  ดังน้ัน การเรียนรูเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จะเปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูบริหารตระหนักถึงอันตรายตาง ๆ ท่ีแฝงอยู และ
คํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ   ซึ่งมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา  ดังน้ี 

1.  เกิดจากความบกพรองของตัวเครื่องมือท่ีใชในการบํารุงรักษา  ไดแก 
1.1 การออกแบบไมเหมาะสม  ไมสะดวกหรือไมปลอดภัยแกการใชงาน  เชน  เครื่องมือมีขนาดใหญ

หรือเล็กเกินไป  มีนํ้าหนักมากไป  ดามจับหรือมือถือไมมีวัสดุกันลื่น  หรือ ไมมีการตอสายดิน 
1.2 วัสดุท่ีใชทําเครื่องมือไมเหมาะสม ทําใหเกิดการชํารุดไดงาย  เชน  ใชเหล็กท่ีมีคุณสมบัติไม

เหมาะสมมาทําเครื่องมือ  ใชสายไฟฟาหรือฉนวนปองกันไฟฟาไมไดมาตรฐาน  หรือ ใชสายสง
ลมหรือสายสงแกสทําจากยางหรือพลาสติกท่ีเปาะหรือฉีกขาดงาย 

1.3 สภาพเครื่องมือชํารุด  เชน  ไขควงปากฉีกหรือดามแตกราว  สกดัหัวบานหรือปลายทื่อ
สายไฟฟาชอตภายในตัวเครื่อง  ทอหรือถังบรรจแุกสรัว่ บวม หรือบุบ 
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2.  เกิดจากการกระทําท่ีไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  ไดแก 
2.1 ใชเครื่องไมถูกตองกับงาน  เชน  ใชประแจแทนคอน  ใชไขควงหรือตะไบแทนเหล็กงัด 
2.2 ใชเครื่องมือท่ีชํารุดหรือท่ีไมปลอดภัย  เชน  ไมมีสายดิน  ไขควงหรือตะไบไมมีดาม  ฉนวนหุม

ท่ีดามจับหรือมือถือชํารุด 
2.3 ไมยอมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงานกับเครื่องมือท่ีมีวัสดุกระเด็น  

แสงจา  เสียงดัง  หรือฝุนมาก 
2.4 ปฏิบัติงานขณะที่รางกายไมพรอม  เชน  ปวย  งวงนอน  ออนเพลีย  และเมา  เปนตน 
2.5 ปฏิบัติงานเรงรีบเกินไป  เชน  เลื่อยเร็วเกินไป  ใชคอนตอกเร็วเกินไป 
2.6 ปฏิบัติงานในลักษณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน  มือถือเครื่องมือขณะที่ปนบันไดหรือตอง

ขึ้นท่ีสูง 
2.7 หยอกลอเลนกันขณะปฏิบัติงาน  เชน  ใชไขควงกระทุงหรือกระแทกกัน 
2.8 วางเครื่องมือไวบริเวณที่ไมปลอดภัย  เชน  ทางเดิน  ขอบหนาตาง  หรือบริเวณมีนํ้าขัง 
2.9 ขาดการเตรียมพรอม  ไมตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกอนใชงาน 
2.10 ไมสนใจที่จะทํางานดวยความปลอดภัย (ประมาท) 

3.  เกิดจากสภาพแวดลอมบริเวณการทํางานไมปลอดภัย  ไดแก 
3.1 บริเวณที่ปฏิบัติงานคับแคบ  มีพื้นท่ีจํากัด  หรือไมมีอากาศถายเท 
3.2 บริเวณที่ปฏิบัติงานมีสารไวไฟ หรือวัตถุระเบิด  ซึ่งจะมีการเกิดประกายไฟฟาไมได  และหาม

เชื่อมดวยไฟฟาหรือแกสอยางเด็ดขาด 
3.3 สภาพการทํางานมีลักษณะบังคับใหผูปฏิบัติงานอยูในทาทางที่กอใหเกิดการเม่ือยลาไดงาย  

เชน  งานที่ตองกมหรือโนมตัวไปขางหนาหรือขางหลังเปนเวลานาน ๆ หรือตองเงยหนา
ตลอดเวลา 

3.4 บริเวณที่ปฏิบัติงานไมม่ันคงหรือไมแข็งแรง  เชน  น่ังบนรานหรือหลังคาที่ไมแข็งแรง 
4.  เกิดจากเครื่องมือเครื่องใชทํางานอยางกระทันหัน  ไดแก 

4.1 การปด-เปดหรือกดปุมคันบังคับโดยบุคคลอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 
4.2 ชวงรอยตอ หรือหนาสัมผัสของปุมคันบังคับชํารุดเสียหาย  ทําใหเกิดการทํางาน 
      ขึ้นอยางกระทันหัน 
4.3 ในระบบที่นําแรงดันลมมาบังคับควบคุมการทํางาน  เกิดการบกพรองมีแรงดันหลงเหลืออยู

ขณะบํารุงรักษา  ทําใหเครื่องทํางานโดยอัตโนมัติ 
5.  เกิดจากการบํารุงรักษาไมดี  ไดแก 

5.1 มีชิ้นสวนตกคางอยู 
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5.2 ใชอะไหลไมเหมาะสม เชน ใชฟวส หรือสายพานที่มีขนาดไมเหมาะสมหรือมีคุณภาพต่ํา 
5.3 เชื่อมตออุปกรณไมแข็งแรงสมบูรณพอ 
5.4 ถอดอุปกรณท่ีควบคุมความปลอดภัยออกไป 

แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจากการบํารุงรักษา   
จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการบํารุงรักษาน้ัน  มีแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจาก

การบํารุงรักษา  ดังตอไปนี้ 
1.  ผูปฏิบัติงานตองมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  และมีทัศนคติในการทํางานที่ตองความปลอดภัย

ไวกอน (Safety First) 
2.  มีการใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีถูกตองและปลอดภัย 
3.  กําจัดสาเหตุของอันตราย หรือสภาพท่ีไมนาไววางใจ ขณะทําการบํารุงรักษา  เชน 

-  มีการปองกันการสัมผัสกับจุดอันตรายของเครื่อง 
-  การติดสัญญาณ  ปายเตือนตาง ๆ ใหพรอม 
-  แจงใหทุกสวนที่เกี่ยวของทราบ 
-  ใชกุญแจลอคในสวนควบคุม 

4.  มีการวิเคราะหหาสาเหตุของอันตรายตาง ๆ  ตรวจสอบ  รายงาน  และประเมินผล 
 
 

  - วัสดุ (วัตถุดิบ)
  - เครือ่งมือเครือ่งใช (เครือ่งจักร)

คน

- วิศวกรรมศาสตร
- การจัดซื้อ
- การสํารวจตรวจสอบ
- การควบคุมคุณภาพ
- การคนควาวิจัย
- การบํารงุรกัษา

- การคัดเลือก
- การบรรจุ
- การฝกอบรม
- สุขภาพ
- แรงงานสัมพันธ
- การจูงใจ

วิธีการ

ผลงาน (ผลผลิต)
ท่ีมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

วิธีการ

วิธีการ

ความปลอดภัย (Safety)

 
 

 
รูปที่  2   กรอบแนวคิดปจจัยหลักท่ีเกี่ยวของ ของความปลอดภัยในภาพรวม 
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ความปลอดภัยหมายถึงอะไร 
ความปลอดภัย (Safety)  คือ  สภาพท่ีไมมีภัยหรืออันตราย 
ความปลอดภัยในการทํางาน จึงหมายถึง  การทํางานที่ไมมีอันตราย  ไมอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุ หรือไมเปนโรค   ดังน้ัน การทํางานอยางปลอดภัย จะตองไมกอใหเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ดังตอไปนี้ 
- การบาดเจ็บ  พิการ  หรือตาย 
- การเจ็บปวย  หรือเปนโรค 
- ทรัพยสินเสียหาย 
- เสียเวลา 
- ขบวนการทํางาน (การผลิต) หยุดชะงัก  ไมสมํ่าเสมอ 
- ผูปฏิบัติงานเสียขวัญและกําลังใจ 
- องคกร หรือหนวยงาน เสียชื่อเสียง 

ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นไดเม่ือสภาพท่ีเปนอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมดไป  
โดยทั่วไปแลว เราจะตองกําจัดท่ีสาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันไดแก  การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Acts)  และ
สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) 

ความจําเปนที่ตองสรางเสริมความปลอดภัย และปองกันอุบัติเหตุ 
เพราะเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแลว จะมีผลเสียหายตามมาอยางมากมาย  ไดแก 
1.  สิ่งที่เกิดกับผูปฏิบัติงาน 

1.1  บาดเจ็บ และบางครั้งการบาดเจ็บจะรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต 
1.2  สูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน อาจจะชั่วคราวหรือถาวร 
1.3  ขาดสมรรถภาพในงานที่ทําอยูเดิม 
1.4  เกิดความหวาดกลัวตองานที่ทํา 
1.5  สูญเสียรายได 

2.  สิ่งที่เกิดขึ้นกับองคกร หรือหนวยงาน 
2.1  สญูเสียผลงาน (ผลผลิต)  วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องใช 
2.2  ผลงาน (ผลผลิต) หรือบริการ มีคุณภาพต่ําลง เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ 
2.3  ตองใหทํางานลวงเวลา  เน่ืองจากตองเรงงานชดเชยงานสวนที่สูญเสียไป เน่ืองจากอุบัติเหตุ 
2.4  ตองเสียเงินและเวลา ในการเปลี่ยนแปลง  ซอมแซม เครื่องมือเครื่องใชท่ีเสียหาย 
2.5  สูญเสียเวลาในการรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพผูปฏิบัติงานที่ไดรับบาดเจ็บ 
2.6  สูญเสียเวลาของเจาหนาท่ีผูควบคุมงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในการสอบสวนอุบัติเหตุ    
2.7  สูญเสียเวลาในการที่จะตองมาฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหม เพื่อใหทํางานทดแทนผูปฏิบัติงานเดิม 
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2.8  อาจทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความกลัวจนไมกลาท่ีจะทํางานที่มีอันตราย 
3.  สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผูปฏิบัติงาน 

3.1  เกิดความเศราสลดเสียใจ 
3.2  สูญเสียผูท่ีทํามาหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหขาดรายได 
3.3  การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในบานลดลง 

4.  สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมสวนรวม 
4.1  สูญเสียผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญ มีประสบการณ  ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญในการพฒันาชาติ 
4.2  สูญเสียทางเศรษฐกิจและกําลังการทํางาน (การผลิต) ของชาติ 

พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 
 เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย ในการมีการใชเครื่องมือแพทยท่ีมีขายหรือนําเขามา
ขายในประเทศไทย ซึ่งมีมาตราตางๆที่เกี่ยวของดังน้ี 
มาตรา 35   เพื่อประโยชนในการควบคุมเครื่องมือแพทย  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
          (1) ชื่อ ประเภท ชนิด และลกัษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูผลิต นําเขา  หรือขาย ตองไดรับใบอนุญาต 
          (2) คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทยตาม  (1) ตามชื่อ ประเภท  ชนิด และลักษณะเครื่องมือแพทย
น้ัน ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขในการผลิตหรือนําเขา 
          (3) ชื่อ ประเภท ชนิดและลักษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูประกอบการ ผลิต นําเขา หรือขาย ตองแจงรายการ
ละเอียดตาม มาตรา  16 
          (4) ชื่อ ประเภท ชนิด และลกัษณะเครื่องมือแพทยท่ีหามผลิต นําเขา  หรือขาย 
          (5) ชื่อ ประเภท ชนิด และลกัษณะเครื่องมือแพทยท่ีตองมีคําเตือน และขอควรระวังในการใชเปน
ขอความ เครื่องหมายหรือภาพ 
          (6) คุณภาพและมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจ ุตลอดจนวัตถุท่ีหามใชเปนภาชนะบรรจุ
เครื่องมือแพทย 
          (7) วิธีการขนสง เก็บรักษา ทําลายหรือทําใหสิ้นสภาพเครื่องมือแพทย 
          (8) ชื่อ ประเภท ชนิด และลกัษณะเครื่องมือแพทยท่ีตองแจงกําหนด อายุการใชไวในฉลาก 
          (9) ชื่อ ประเภท ชนิด และลกัษณะเครื่องมือแพทยท่ีผูรับอนุญาตตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิต นําเขา  
              หรือขาย 
มาตรา 36   หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทย  ดังตอไปนี้ 
          (1) เครื่องมือแพทยปลอม 
          (2) เครื่องมือแพทยท่ีตํ่ากวามาตรฐาน 
          (3) เครื่องมือแพทยเสือ่มคุณภาพ 
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          (4) เครื่องมือแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใช  
มาตรา 37   เครื่องมือแพทยปลอม หมายความวา เครื่องมือแพทย ท่ีมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
          (1) เครื่องมือแพทยท่ีทําเทียมหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางสวน 
          (2) เครื่องมือแพทยท่ีแสดงชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของ เครื่องมือแพทย หรือแสดงชื่อเครื่องหมายไม
ตรงตามที่ไดรับอนุญาต หรือแจงรายการละเอียดไวกับผูอนุญาต 
          (3) เครื่องมือแพทยท่ีแจงชื่อผูผลิต แหลงผลิต วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือสถานที่ผลิตซึ่งไมใชความจรงิ  
มาตรา 38   เครื่องมือแพทยท่ีตํ่ากวามาตรฐาน หมายความวา  เครื่องมือแพทยท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานต่ํากวาท่ี   
             รัฐมนตรีประกาศ กําหนดตาม มาตรา  35  (2)  
มาตรา 39  เครื่องมือแพทยเสื่อมคุณภาพ หมายความวา เครื่องมือ แพทยท่ีแปรสภาพจนมีคุณภาพต่ํากวา 
            มาตรฐาน หรือเครื่องมือแพทย ท่ีสิ้นอายุการใชตามที่แสดงไว  
มาตรา 40  เครื่องมือแพทยท่ีไมปลอดภัยในการใช หมายความวา  เครื่องมือแพทยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
           (1) เครื่องมือแพทยท่ีใชไดครั้งเดียว และผานการใชไปแลว 
           (2) เครื่องมือแพทยท่ีผลิตหรือเก็บรักษาโดยไมถูกสขุลักษณะ 
           (3) เครื่องมือแพทยท่ีมีสิ่งอื่นแปลกปนหรือสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแก สุขภาพปนอยูดวย 
           (4) เครื่องมือแพทยท่ีมีสารอันสลายไดรวมอยูดวยและอาจทําให เกิดพิษอันเปนอันตรายแกผูใช หรือ 
           (5) เครื่องมือแพทยท่ีมีสรรพคุณไมเปนท่ีเชื่อถือ 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วไฟฟา 
Safety for Use of Medical Equipments about Electrical 

 
อันตรายจากไฟฟาของเครื่องมือแพทยท่ีอาจทําอันตรายหรือเสียชวีิต โดยพื้นฐานมีอยู 3 ลักษณะคือ : 

shock, arc-flash, and arc-blast.  
Shock  คือการที่กระแสไฟฟาไหลผานระบบประสาทหรือระบบไหลเวียนเลือด และไหลผานผิวรางกาย  

โดยขนาดของไฟฟาเพียง 7.5 W 120 V. ก็ทําใหคนเราเสียชีวติได  
Arc-flash  คือการถูกไฟฟาเผา(burn) ไหมอันเกิดจากประกายไฟจากกระแสไฟฟา จํานวน 80 % ของ

อันตรายจากเกิดจากสาเหตุน้ี  ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 35,000 องศาฟาเรนไฮ 
Arc-blast  เปนการระเบดิอันเกิดจากการ Short Circuit ของวงจรหรือระบบไฟฟา หรือเปนตัวทําใหเกิด

การระเบิดจากกาซไวไฟตางๆ ท่ีใชรวมกัน 
อันตรายจากการใชเครื่องมือแพทยท่ีใชไฟฟาในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ ท่ีเกิดจากเนื่องจาก  
o ไฟฟาดูด  
o ไฟฟารั่ว  
o ไฟฟาลัดวงจร  
o ไฟฟาเกินขนาด  
o ไฟฟาตก 
o ไฟฟาดับ 

 

 
รูปที่ 3  แสดงระดับอันตรายของผูใช หากปริมาณของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานรางกาย 
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และโดยทั่วไปเกิดจากปจจัย ดังน้ีคือ 
 ความประมาท 
 ไมรู หรือรูเทาไมถึงการณ 
 ไมมีการแจงเตือน หรือปายเตือน 
 ไมมีการควบคุม 

ขอปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟาจากเครื่องมือแพทยดูด 
1. อยาสัมผัสอุปกรณ หรือเครื่องมือแพทย ในขณะที่มือหรือตัวเปยกนํ้า 
2. ควรสวมรองเทายาง หรือรองเทาฟองนํ้าท่ีแหงสนิททุกครั้ง 
3. เครื่องมือแพทยท่ีมีสัญญาลักษณ สายดิน ใหตอสายดิน 
4. กรณีท่ีมีไฟรั่วจากเครื่องมือแพทย ใหกลับปลัก๊(กลับรูเสียบ) ถาไมหายใหรีบแกไข 
5. อุปกรณชํารุด แตกหัก ตองรีบเปลี่ยนใหม 

สายดินหรือสายกราวดของเครื่องมือแพทย 
 เครื่องมือแพทยทุกเครื่องที่ใชไฟฟา ควรมีระบบสายดินหรือสายกราวด เพื่อความปลอดภัย 
 สายดิน หมายถึงตัวนํา หรือสายไฟที่ตอจากสวนที่เปนตัวนําไฟฟา หรือเปลือกโลหะของเครื่องมือแพทย 
หรืออุปกรณติดต้ังทางไฟฟา ซึง่ปกติเปนสวนที่ไมมีไฟและมักมีการจับตอง ขณะใชงานเพื่อใหเปนเสนทางที่สามารถ
นํากระแสไฟฟา กรณีท่ีมีไฟรั่วใหไหลลงดินโดยผูใชไฟไมเกดิอันตราย ขณะเดียวกันก็เปนเสนทางใหกระแสไฟฟา
รั่วไหลยอนกลับไปยังหมอแปลงไฟฟาไดสะดวก เพื่อใหเครื่องตัดไฟอัตโนมัติทํางานและตัดไฟออกทันที โดยทั่วไป
สายไฟดังกลาวมักเรียกสั้นๆวา สายดิน  
 ประโยชนของสายดิน ปองกันไมใหผูใชเครื่องมือแพทยถูกไฟฟาดูด กรณีมีกระแสไฟฟารั่วจากเครื่องมือ
แพทยเน่ืองจากกระแสไฟฟารั่ว จากเครื่องมือแพทยจะไหลลงดินทางสายดิน โดยไมผานรางกายผูสัมผัสเครื่องมือ
แพทยหรือผูปวย  จนอาจเปนผลทําใหอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจรและหรอืไฟฟารั่ว จะตัดกระแสไฟฟาออกทันที 
เครื่องมือแพทยทุกเครื่องที่ใชไฟฟา หรือท่ีมีอุปกรณอิเลคทรอนิคส อุปกรณคอมพิวเตอรอาจทํางานไดไมสมบูรณ 
หรือชํารุดไดงายหากไมมีสายดิน 

เครื่องมือแพทยที่ตองม/ีไมมีสายดิน 
• เครื่องมือแพทยประเภทที่ตองมีสายดิน เครื่องมือแพทยทุกประเภทที่ใชไฟฟาเกิน 24 โวลตรวมทั้งอุปกรณ

ติดต้ังทางไฟฟาท่ีมีโครงหรือเปลือกหุมเปนโลหะ ซึ่งบุคคลมีโอกาสสัมผสัไดตองมีสายดิน เชน ตูเย็นเก็บเวชภัณฑ
เก็บเลือด , เครื่องดูดเสมหะ , หมอตมเครื่องมือ , เครื่องทํานํ้ารอนหรืออุน เปนตน เราเรียกเครื่องใชเหลาน้ี วาเปน
เครื่องมือแพทยท่ีใชไฟฟา ประเภท 1  
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• เครื่องมือแพทยประเภทที่ไมตองมีสายดิน  คือเครื่องมือแพทยท่ีใชกับแรงดันไฟฟา ไมเกิน 24 โวลต โดย
ตอจากหมอแปลงชนิดพิเศษที่ไดออกแบบไว เพื่อความปลอดภัย   
 

 
 

รูปที่ 4  ลักษณะของปลัก๊และเตารับไฟฟา ท่ีมีสายดิน 
 

สัญลักษณและสีของสายดนิ 
 เครื่องมือแพทยท่ีมีมีสายดิน โดยมักจะแสดงไวในตําแหนงหรือจุดท่ีจะตองตอสายดิน สีของสายไฟฟาเสน
ท่ีแสดงเปนสายดิน คือ สีเขียว หรือ สีเขียวสลบัเหลือง 
 เม่ือเครื่องมือแพทยมีกระแสไฟฟารั่ว ควรตอสายดินหรือสายกราวด เปนวิธีคิดท่ีผิด แตถูกในกรณีการลด
อันตรายลงเทาน้ัน 

วิธีติดตั้งระบบสายดินที่ถูกตอง 
1. จุดตอลงดินของระบบไฟฟา (จุดตอลงดินของเสนศูนยหรือนิวตรอน) ตองอยูดานไฟเขาของเครื่องตัดวงจร

ตัวแรก ของตูเมนสวิตช  
2. ภายในอาคารหลังเดียวกันไมควรมีจุดตอลงดินมากกวา 1 จุด  
3. สายดินและสายเสนศูนยสามารถตอรวมกันไดเพียงแหงเดียวทีจุ่ดตอลงดิน ภายในตูเมนสวิตช หามตอ

รวมกันในที่อื่นๆ อีก เชน ในแผงสวิตชยอยจะตองมีขัว้สายดินแยกจากขัว้ตอสายศูนย และหามตอถึงกนั โดยมี
ฉนวนคั่นระหวางขั้วตอสาย เสนศูนยกับตัวตูซึ่งตอกับขั้วตอสายดิน  

4. ตูเมนสวิตชสําหรับหองชุดของอาคารชุดและตูแผงสวิตชประจําชั้นของอาคารสงูใหถือวาเปนแผงสวิตชยอย 
จึงหามตอสาย เสนศูนยและสายดินรวมกัน  

5. ไมควรตอโครงโลหะของเครื่องมือแพทยลงดินโดยตรง แตถาไดดําเนินการไปแลวใหแกไข โดยมีการตอลง
ดินท่ีเมนสวิตช อยางถูกตองแลวเดินสายดินจากเมนสวิตชมาตอรวมกับสายดนิท่ีใชอยูเดิม  

6. ไมควรใชเซอรกติเบรกเกอร ชนิด 120 V กับระบบไฟ 220 V เพราะพิกัด IC จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง  

รูสายดิน 
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7. การมีเครื่องตัดกระแสไฟฟารั่วดวย จะเสริมการปองกันใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น เชน กรณีท่ีมักจะมีนํ้าทวมขงั
หรือกรณี สายดินขาด เปนตน และจุดตอลงดินตองอยูดานไฟเขาของเครื่องตดัไฟรั่วเสมอ  

8. ถาตูเมนสวิตชไมมีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายเสนศูนยแยกออกจากกัน เครื่องตัดกระแสไฟฟารัว่จะตอ
ใชไดเฉพาะ วงจรยอยเทาน้ันจะใชตัวเดียวปองกันท้ังระบบไมได  

9. วงจรสายดินท่ีถูกตองในสภาวะปกติจะตองไมมีกระแสไฟฟาไหล  
10. ถาเดินสายไฟในทอโลหะ จะตองเดินสายดินในทอโลหะนั้นดวย  
11. ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณติดต้ังที่เปนโลหะควรตอลงดิน มิฉะน้ันตองอยูเกินระยะที่บุคคลทั่วไปสัมผสัไม

ถึง (สูง 2.40 เมตร หรือหาง 1.50 เมตร ในแนวราบ)  
12. ขนาดและชนิดของอุปกรณระบบสายดิน ตองเปนไปตามมาตรฐาน กฎการเดินสายและติดต้ังเครื่องมือ

แพทยของ การไฟฟา 
 

 
 

รูปที่ 5  มาตรฐานการตอสายดินจากเตาเสียบไปยัง หลักดินของหมอแปลงไฟฟา 
 
ขอแนะนําการใชเครื่องมอืแพทยที่ใชไฟฟาอยางปลอดภัย  
การใชไมถูกวิธี 
     การใชเครื่องมือแพทยไมถูกวิธี เชน ใชสายไฟฟาเสียบแทนเตารับ การถอดเตาเสียบโดยจับที่สายไฟฟา การใช
ลวดทองแดงมาตอแทนฟวส เหลาน้ีเปนตน อาจจะเปนเหตุใหทานถูกกระแสไฟฟาดูดหรือเกิดเพลิงไหมได ดังน้ัน
หากพบวามีการใชเครื่องมือแพทยไมถูกวิธี ตองรับแกไขใหถกูตองทันที เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  
เครื่องมือแพทยชํารุด ไมแกไข 
     หม่ันสํารวจเครื่องมือแพทยภายในหนวยงานทุกอยาง หากพบวามีการชํารุดเสียหาย ตองรีบซอมแซมแกไขหรือ
เปลี่ยนใหม  
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เสียบเครื่องมอืแพทยหลายเครื่องจากเตารับอันเดียว 
     การใชเตารับตัวเดียวกับเครื่องมือแพทยหลายอยางน้ัน ไมควรกระทําอยางยิ่ง เน่ืองจากสายไฟฟาท่ีตอลงเตารับ
และตัวเตารับเอง จะรับกระแสมากจนเกินพิกัด ทําใหเตารับมีความรอนสูงจนเกิดลุกไหมได หากตองการใชไฟฟาใน
คราวเดียวกันหลาย ๆ อยาง ควรจะแยกเสียบเตารับจะมีความปลอดภัยมากกวา  

   
 

รูปที่ 6  หามเสียบปลั๊กไฟฟาพรอมๆ กันหลายเครื่อง ท่ีเตารับตัวเดียว 
 
ติดตั้งเตารับต่ําเกินไป 
     - ไมควรติดต้ังเตารับไวในระดับต่ําเกินไปซึ่งอาจเกิดอันตรายได เม่ือมีนํ้าทวม หรือเด็กอาจใชน้ิว ลวดหรอืวัสดุอื่น
แหยเลนเขาไปในรูเตารับ ทําใหถูกกระแสไฟฟาดูดได 
     - หากมีความจําเปนจะตองตั้งเตารับไวในระดับต่ํา ตองปองกันไมใหนํ้าทวมถึงหรือไมใหเด็กเลน 
เตารับได  
 
ซอมแซมเครื่องมือแพทยโดยไมมีความรู 
     เครื่องมือแพทยภายในโรงพยาบาลชํารุด หากทานไมมีความรูความชํานาญในเครื่องมือแพทยน้ัน อยาทําการแกไข
เองโดยเด็ดขาด และหากเครื่องมือแพทยชํารดุขณะกําลังทํางานอยู ใหรับถอดเตาเสียบออกทันที และแจงชางที่
เกี่ยวของมาทําการแกไข  
 
สายไฟฟาเปอยขาดชํารุดจงรับแกไข 
     หากพบวาสายไฟฟาของเครื่องมือแพทยชํารดุ เชน ฉนวนเปอย หรือถลอกจนเห็นสายทองแดง ตองรบัทําการ
เปลี่ยนใหมทันที โดยผูมีความรูในเรื่องไฟฟา แตหากจําเปนตองใชอุปกรณน้ัน ควรใชเทปพันสายไฟฟา พันฉนวน
สวนที่ชํารุดไวกอน หากพิจารณาแลวเห็นวา ถาใชตอไปอาจเกิดอันตรายขึ้นไดใหหยุดใชแลวเปลี่ยนใหม  
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เครื่องมือแพทยประเภทใหความรอน 
 เครื่องมือแพทยประเภทใหความรอนท่ีใชกันอยูเปนประจําภายในโรงพยาบาล เชน กาตมนํ้า, เตารีด, กระทะ
ไฟฟา, เตาไฟฟา เปนตน อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดเม่ือทานใชอยางไมระมัดระวัง ดังน้ันขณะใชเครื่องมือแพทย
ดังกลาวควรดูแลใกลชิดและอยาใชใกลกับสารไวไฟ เม่ือใชงานเสร็จแลวใหถอดเตาเสียบเครื่องมือแพทยน้ันออก
ทันที  
 
สายไฟขาดอยาเขาใกล 
      เม่ือทานพบสายไฟฟาขาดหอยลงมา หรือขาดตกอยูบนพื้น อยาเขาไปแตะตองเปนอันขาด เพราะสายไฟที่
ขาดน้ันอาจจะมีกระแสไฟฟาอยู และหามผูอื่นเขาใกลดวย ควรรีบแจงชางไฟใหทราบโดยเร็ว  
 
สายไฟฟา 
     - สายไฟฟาเกาหรือหมดอายุใชงานสงัเกตไดจากฉนวนจะแตกหรือแหงกรอบบวม     
     - ฉนวนสายไฟชํารุด อาจเกดิจากหนูหรือแมลงกัดแทะหรอืวางของหนักทับ เดินสายไฟใกลแหลง 
 
ความรอน ถูกของมีคมบาด 
     - จุดตอสายไฟตองใหแนน หนาสัมผัสใหดี พันฉนวนใหเรียบรอย      
     - ขนาดของสายไฟฟา ใชขนาดของสายใหเหมาะสมกับปริมาณกระแสที่ไหลในสาย หรือใหเหมาะสมกับเครื่องมือ
แพทยในวงจรนัน้ 
     - สายไฟฟาตองไมเดินอยูใกลแหลงความรอน สารเคมี หรือถูกของหนักทับ เพราะทําใหฉนวนชํารุดไดงาย และ
เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรขึ้นได 
     - สายไฟฟาตองไมพาดบนโครงเหล็ก รั้วเหล็ก ราวเหล็ก หรือสวนที่เปนโลหะตองเดินสายไฟฟาโดยใชพกุประกับ 
หรือรอยทอใหเรียบรอย เพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่วลงบนโครงโลหะ ซึง่จะเกดิอันตรายขึ้นได  
 
เตารับ-เตาเสียบ 
     - เตารับ เตาเสียบ ตองไมแตกราว และไมมีรอยไหม 
     - การตอสายที่เตารับและเตาเสียบ ตองใหแนน และใชขนาดสายใหถูกตอง 
     - เตาเสียบ เม่ือเสียบใชงานกับเตารับตองแนน 
     - เตารับ ตองติดต้ังในที่แหง ไมเปยกชื้นหรือมีนํ้าทวม และควรติดใหพนมือเด็กเล็กท่ีอาจเลนถึง 
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รูปที่ 7  วิธีการเสียบและดึงปลัก๊ไฟฟาของเครื่องมือแพทยท่ีถกูตอง 
 
แผงสวิตชไฟฟา 
     - ตองติดต้ังในที่แหงไมเปยกชื้นและสูงพอควร หางไกลจากสารเคมีและสารไวไฟตาง ๆ  
     - ตรวจสอบดูวามี มด แมลงเขาไปทํารังอยูหรือไม หากพบวามี ใหดําเนินการกําจัด 
     - อยาวางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช 
     - ควรมีผังวงจรไฟฟาโดยสงัเขปติดอยูท่ีแผงสวิตช เพื่อใหทราบวาแตละวงจรจายไฟไปที่ใด 
     - แผงสวิตชท่ีเปนตูโลหะควรทําการตอสายลงดิน  
 
สวิตชตัดตอนชนิดคัดเอาท 

- ตัวคัทเอาทและฝาครอบตองไมแตก 
 - ใสฟวสใหถูกขนาดและมีฝาครอบปดใหมิดชิด 
 - หามใชวสัดุอื่นใสแทนฟวส 
 - ขั้วตอสายที่คัทเอาทตองแนนและใชขนาดสายใหถูกตอง 
 - ใบมีดของคัทเอาทเม่ือสับใชงานตองแนน  
 
เบรกเกอร (CB) 
 - ตรวจสอบฝาครอบเบรคเกอรตองไมแตกราว 
 - ตองมีฝาครอบปดเบรคเกอรใหมิดชิด 
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 - ตองติดต้ังในที่แหงไมเปยกชืน่และหางไกลจากสารเคมีสารไวไฟตาง ๆ 
 - เลือกเบรคเกอรท่ีมีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณเครื่องมือแพทย  
 
มาตรฐานทางดานไฟฟาท่ีเกี่ยวกบัเครื่องมือแพทย 
     ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 ไดจําแนก มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับเครื่องมือแพทยออกเปน 2 สวน คือ 

1. แบงระดับชั้นการปองกันอันตรายจากไฟฟาท่ีตัวเครื่องมือแพทย ตามลักษณะของการแยกระบบกราวด 
ออกเปน 3 ระดับ คือ 

 ระดับ 0 ( Class 0) จะเปนเคร่ืองมือท่ีไมมีการตอสายกราวด จากระบบจายไฟฟาหลักของเครื่อง 
มีเพียงฉนวนปองกันไฟฟาพื้นฐาน เชน กลอง ฝาครอบ หรือสวนที่จับตองหลักๆภายนอกตัวเครื่องเทาน้ัน 

 ระดับ 1 ( Class 1)  มีการตอสายกราวดจากตัวเครื่อง เพื่อลงดิน เปนการปองกันอันตรายจาก
การรั่วไหลกระแสไฟฟารัว่ไหลผานตัวผูใชหรือผูปวย 

ระดับ 2 ( Class 2)  เปนการใชฉนวนทางไฟฟาโดยเฉพาะในการนํามาทําเปนชิ้นสวนตางๆของ
เครื่อง เพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสเครื่องหากมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟา 
 2. แบงตามชนิด 
 

 
 

รูปที่ 8  มาตรฐานดานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย ตระกูล IEC 60601 
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รูปที่ 9  อีกรูปแบบหนึ่งของ มาตรฐานดานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย ตระกูล IEC 60601 
 
 
 

Current  Normal Single Fault 

Earth leakage  5 mA  10 mA  

Touch/chassis leakage  100 µA  500 µA  

Patient leakage  100 µA  500 µA  

Patient auxiliary leakage  100 µA  500 µA   
 
รูปที่ 10  คามาตรฐานของกระแสรั่วไหลที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย 

 
มาตรฐานทางไฟฟาของ UL  ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

UL 187             X-Ray Equipment  
UL 198             Fuses 
UL 498             Appliance Inlets 
UL 544             Medical and Dental Equipment  
UL 1577           Optical Isolators 
UL 60950-1      Information Technology Equipment - Computers, etc. 
UL 2111           Motors 
UL 60601-1      Medical Electrical Equipment 
UL 61010-1      Electrical Equipment for Laboratory Use 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัความรอน 
Safety for Use of Medical Equipments about Heat 

 
อันตรายจากความรอน  
         ในโรงพยาบาลแหลงที่พบ โรงซกัรีด หองติดต้ังหมอไอนํ้า โรงครัว เปนสถานที่ทํางานที่มีแหลงกําเนิดความ
รอน ทําใหอุณหภูมิบริเวณที่ทํางาน อยูสูงกวาปกติมาก 
         ผลตอสุขภาพ ความรอนมีผลกระทบตอสุขภาพ คือ ทําใหเกิดเปนลม เน่ืองจากความรอนในรางกายสูง 
(Heat stroke) เกิดการออนเพลียเน่ืองจากความรอน (Heat exhaustion) เกิดการเปนตะคริว (Heat Cramp) 
เน่ืองจากความรอน อาการผดผื่นขึ้น ตามบรเิวณผิวหนัง (Heat rash) และเกิดการขาดนํ้า (dehydration) 

Heat stroke เกิดจากรางกายไดรับความรอน จนอุณหภูมิในรางกายสงูมาก ทําใหระบบควบคุมอุณหภูมิขิง
รางกาย ท่ีสมองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ถอืเปนอาการรุนแรงที่สุด โดยมีอาการดังน้ัน ผิวหนังแหง มึนงง ปวด
ศีรษะ กระหายน้ํา อาเจียน เปนตะคริวที่กลามเน้ือ เกิดการสับสนทางสมอง ชกักระตุก และหมดสติ อุณหภูมิใน
รางกาย อาจสงูเกิน 41ºC หรือ 105ºF เม่ือผูปฏิบัติงานมีอาการดังกลาว ควรนําไปยังบริเวณที่มีอากาศเย็นทันที เช็ด
ตัวดวยนํ้าเย็น เพื่อใหมีการระเหยไดดีขึ้น ใชพดัลมชวยในการระบายอากาศ บริเวณนั้นดวย ขยับขยายเสื้อผาท่ีสวม
ใส เพื่อใหสบาย และใหแพทยทําการรักษาตอทันที  

Heat exhaustion เกิดจากรางกายไดรับความรอนสูง ทําใหเสนเลือดท่ีผิวหนังขยายตัว เลอืดจึงไหลเวยีน
ไปสูบริเวณผิวหนังมากขึ้น ทําใหระบบหมุนเวียนของเลือดไปเลีย้งสมอง ไดไมเต็มท่ี เกิดอาการออนเพลีย ปวดศีรษะ 
เปนลม หนามือ ชีพจรเตนออนลง มีอาการคลืน่ไส อาเขียน อุณหภูมิรางกายปกติ หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอย และอาจหมด
สติได เม่ือผูปฏิบัติงานมีอาการดังกลาว ควรนําไปยังบริเวณที่มีอากาศเย็น และใหด่ืมนํ้าจํานวนมาก กรณีท่ีอาการไม
รุนแรง และไดรบัการรักษาก็จะหาย กรณีท่ีอาการรุนแรง ตองใหแพทยดูแล และใชเวลาหลายวันกวาจะกลับสูสภาพ
ปกติ  

 
 
รูปที่ 11  ตัวอยางของเครื่องมือแพทย ( Hot Air Oven ) ท่ีอาศัยระบบความรอนในการทํางาน 
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Heat cramps เกิดจากรางกายไดรับความรอนมากเกินไป ทําใหรางกายสูญเสยีสมดุลของเกลอืแร 
(electrolyte) ซึ่งถูกขับออกมาพรอมเหงื่อ ทําใหเกิดอาการเกร็งของกลามเน้ือ หรือท่ีเรียกวา ตะคริว โดยจะเกดิขึ้นใน
สวนของกลามเนื้อ ท่ีถูกใชงาน เกิดในระหวาง หรือหลังการทํางาน และอาจคลายอาการเกร็งได เม่ือด่ืมเกลือแร  

Heat rash เกิดจากรางกายเมื่อไดรับความรอนสูง จะขับเหงื่อออกทางผิวหนัง ผิวหนังที่ชุมเหงื่อเปน
เวลานาน และไมมีการระเหยของเหงื่อ จะทําใหตอมขับเหงื่อเกิดการอุดตัน และระคายเคืองเกิดผื่น อาการคันอยาง
รุนแรง มีอาการคลายครั่นเน้ือครั่นตัว อาการอาจรุนแรงขึ้น จนนอนไมหลับ และเกิดความออนเพลียมาก การปองกัน
โดยใหผิวหนังแหง และสะอาด  

คามาตรฐาน และคาแนะนําใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2519) เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับภาวะแวดลอม ท่ีมี

ความรอนกําหนดไว ดังน้ีคือ  
 ภายในสถานที่ประกอบการ ท่ีมีเจาหนาท่ีทํางานอยู จะมีสภาพความรอนท่ีทําใหอุณหภูมิของรางกาย ของ

เจาหนาท่ีสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียสได  
 ในกรณีท่ีภายในสถานประกอบการ มีสภาพความรอนท่ีทําใหอุณหภูมิของรางกาย ของเจาหนาท่ีสูงกวา 

38 องศาเซลเซียส ใหผูบริหารดําเนินการแกไข หรือปรับปรุงเพื่อลดสภาพความรอนน้ัน หากแกไข หรือปรับปรุงไมได
ใหผูบริหาร จัดใหเจาหนาท่ีมีเครื่องปองกันความรอน มิใหอุณหภูมิของรางกายเจาหนาท่ี สูงกวา 38 องศาเซลเซียส  

 ในกรณีท่ีอุณหภูมิของรางกายเจาหนาท่ี สูงกวา 38 องศาเซลเซียส ผูบริหารจะตองใหเจาหนาท่ีหยุดพัก
ชั่วคราว จนกวาอุณหภูมิของรางกายเจาหนาท่ี จะอยูในสภาพปกติ  
 

 
 

รูปที่ 12  แผล burn ท่ีเกิดจากการสัมผัสกับสวนที่มีความรอนของเครื่องมือแพทย ท่ีมักเกิดบอยครั้ง 
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อันตรายจากความรอนที่มีตอผูใช 
 Burn   การเปนแผลผุพอง 
 Heat Stroke     อาการผิวหนังแหง กระหายน้ํา  
 Heat Exhaustion    อาการออนเพลีย หนามืด เปนลม 
 Heat Cramp     เปนตะคริว 
 Heat Rash    เกิดการระคายเคือง คันอยางรุนแรง  
 Dehydration   รางกายขาดนํ้า 

ขอกําหนดพื้นฐานของเครื่องมือแพทยที่มีระบบความรอน 
o เครื่องมือแพทยท่ีมีระบบความรอน ควรมีฉนวนหุม 
o มีมาตรวัดอุณหภูมิความรอน 
o มีระบบดูดความรอนออกจากบริเวณที่ต้ังเครื่อง 
o มีสัญญาลักษณแสดงถงึมีความรอน 
o มีระบบตัดการทํางานของเครื่องเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวาท่ีใชงาน 

         ผูใชเครื่องมือแพทย  ควรศึกษาคุณสมบัติทางเทคนิคของฉนวนที่ตองการนํามาใชใหเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
ตองคํานึงถึงความรอนท่ีมีผลกระทบตอทอ ผลของความชื้น และการสูญเสียความรอนออกจากทอ ประการแรก คือ 
ทําใหทอเกิดการขยายตัวโดยตรงแลวทําใหฉนวนเกิดการหดตัว ประการที่สอง ถาฉนวนที่ใชเพื่อหุมหนาแปลน ขอตอ 
หรือวาลว รวมทั้งวัสดุท่ีใชเพื่อแขวนทอท่ีสัมผสักับผิวทอรอนโดยตรง ประการที่สาม ความชื้นในบรรยากาศหรือการ
กลั่นตัวที่ผิวนอกทอท่ีประกบอยูกับฉนวน ประการที่สี ่ความรอนท่ีสูญเสียออกจากผิวทอ 
ประโยชนท่ีไดจากการใชฉนวนความรอน 

1. เพื่ออนุรักษพลังงาน 
2. ควบคุมการถายโอนความรอน 
3. ควบคุมอุณหภูมิ 
4. ปองกันการแข็งตัวเน่ืองจากความเย็นจัด 
5. ปองกันการเผาไหม 
6. ควบคุมไฟไหม 
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ตารางที่  7  คุณสมบัติของฉนวนกันความรอน 
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ความปลอดภัยของเครื่องมอืแพทยที่เกีย่วกับรังส ี 
 Safety for Use of Medical Equipments about Radiation  

 
ผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิต 
             ผลของรังสีตอเซล  คือ เกิดปฏิกิริยาโดยตรงกับ DNA หรือเกิดปฏิกิริยาโดยออม โดยรังสีจะทําปฏิกิริยากับ
นํ้าในเซล นํ้าจะแตกตัวเปนอนุมูลอิสระ จากน้ันอนุมูลอิสระจะทําปฏิกิริยากับเซล ทําใหเซลตายหรืออาจเกิดเซลที่
ผิดปกติ ถาเกิดกับเซลสืบพันธุ จะทําใหสงตอไปยังลูกหลานได เซลท่ีมีความไวตอรังสี คือ เซลที่อยูในระหวางแบง
เซล สรางทดแทน เชน เซลสืบพันธุ เซลเม็ดเลือด 

ผลของรังสีตอรางกาย แบงเปน 
1.  แบบเฉียบพลัน ไดรับปริมาณสูง ระยะสั้น มีผลตออวัยวะที่รับรังสี ซึ่งอาจทําใหอวัยวะนั้นเสียหาย  เห็น

ผลอยางชัดเจน 
2.  แบบชาชา ไดรับปริมาณต่ําแตนานๆ ผลไมเดนชัด ไมมีขีดจํากัด ขึ้นกับโอกาสที่ไดรับมากหรือนอย อาจ

เปนผลใหเกิดมะเร็งได 
             กฎหมายกําหนดไววา ผูปฏิบัติงานทางดานรังสี รับรังสไีดไมเกิน 5 Rem/ป หรือ 50 mSv/ป หรือ        
2.5 mRem/ ชั่วโมง 

อันตรายของสารรังส ี
             เม่ือสารรังสีอยูภายนอกรางกายจะแผรังสีชนิดตางๆ เขาสูรางกาย ผลที่ไดรับขึ้นกับชนิดของรังสีความแรง
รังส ี  อายุ   และเพศ   เชน   รังสีแกรมมา รังสีเอกซ   มีผลตอภายนอกรางกายมากกวารังสีแอลฟา รังสีเบตา  
ดังน้ัน ปองกันโดยใชหลกั ALARA (As Low As Resonably Achievable) 
             เม่ือสารรังสีอยูในรางกาย ผูท่ีมีโอกาสไดรับมากที่สุด คือ ผูท่ีปฏิบัติงานกับรังสชีนิดเปดผนึกซึ่งสามารถ
ระเหยและฟุงกระจายเขาสูรางการไดงาย  รังสท่ีีมีผลตอภายในรางกายมากสดุ คือ รังสีแอลฟา  รังสีเบตา เน่ืองจาก
จะมีการสะสมภายในอวัยวะตางๆ และทําลายอวัยวะภายใน 

ประเภทของรงัส ี
รังสีแอลฟา คือ กระแสของอนภุาคแอลฟาซึ่งเปนนิวเคลียส (nucleus) ของธาตุฮีเลียม (helium) มีมวล 4 u 

มีประจุ +2e อนุภาคชนิดน้ีมีมวลมากประจุสงูจึงมีความสามารถในการกอไอออนสูงมากและถายเทพลังงานใหกับ
ตัวกลางไดดี จะถูกหยุดยั้งไดดวยแผนกระดาษหรือเพียงแคผิวหนังชั้นนอกของคนเราเทาน้ัน  
          รังสีบีตา คือ กระแสของอนุภาคเนกาตรอน (อิเล็กตรอนประจุลบ) หรือโพซิตรอน (อิเล็กตรอนประจุบวก) มี
มวลเทากับ 0.000549 u มีประจุ +1e รังสีน้ีมีความสามารถในการกอไอออนสงู (แตตํ่ากวา   รงัสีแอลฟา) มี
คุณสมบัติทะลุทะลวงตวักลางไดดีกวารังสีแอลฟา สามารถทะลุผานนํ้าท่ีลึกประมาณ 1 น้ิว หรือประมาณความหนา
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ของผวิเน้ือท่ีฝามือได รังสีบีตาจะถูกกั้นไดโดยใชแผนอะลูมิเนียมชนิดบาง  
          รังสีแกมมา คือ รังสีท่ีมีจดุกําเนิดจากนิวเคลียสเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาพลังงานสงูมีความสามารถกอไอออนต่ํา 
มีคุณสมบัติ เชนเดียวกันกับรังสีเอกซท่ีสามารถทะลุผานรางกายได การกําบังรังสีแกมมาตองใชวสัดุท่ีมีความ
หนาแนนสูง เชน ตะกั่ว หรือ ยูเรเนียม เปนตน  

 

 
 

รูปที่ 13  เครื่องฉายรังสีแกมมา 
 
รังสีเอกซ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นสั้นมาก มีคุณสมบัติเชนเดียวกับรังสีแกมมา แตมิไดมา

จากนิวเคลียส มีจุดกําเนิดจากชั้นของอิเลก็ตรอนที่อยูรอบนิวเคลียส  
  

 

 
 

รูปที่ 14  เครื่องเอกซเรย ท่ีใชรังสีเอกซในการทําใหเกิดการสรางภาพบนฟลม 
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          รังสีนิวตรอน คือกระแสของอนุภาคนิวตรอน มีมวล 1.008665 u ไมมีประจุ มีคุณสมบัติอํานาจทะลุทะลวงสูง 
เกิดขึ้นในเครื่องเรงอนุภาคนิวตรอน หรือในเครื่องปฏิกรณปรมาณู โดยในเครื่องดังกลาว จะผลติอนุภาคนิวตรอนได
อยางมากมาย และนิวตรอนที่เกิดเหลาน้ัน มีปริมาณมาก และเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงมากดวย  

กัมมันตภาพรังส ี(radioactivity) 
          เปนปรากฏการณสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไมเสถียร ตามปกติแลว การที่อะตอม
สลายตัว มักมีการแผรังสี ติดตามมาดวย เชน รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา เปนตน โดยทั่วไปมักเรียกสั้นๆ วา 
"กัมมันตภาพ" ปริมาณกัมมันตภาพหรือปริมาณสารรังสี เรียกวา "ความแรงรงัสี" (activity) มีหนวยวัดเปนเบ็กเคอ
เรล (Becquerel; Bq) โดยที่ 1 เบ็กเคอเรล เทากับการสลายตวัของสารรังสี 1 อะตอมในหนึ่งวนิาที (1 
disintegration per second;dps) ผูคนพบปรากฏการณกัมมันตภาพรังสี คือ อองรี เบ็กเคอเรล ชาวฝรัง่เศส ซึ่งได
คนพบเม่ือป พ.ศ.2439  
 

 
 

รูปที่ 15  เครื่องฉายรังสีดวยเครื่องโคบอลต-60 
โคบอลต (Cobalt)  

โคบอลต เปนชื่อของธาตุหมายเลขท่ี 27 มีสัญลักษณชื่อธาตุเปน "Co" มีนํ้าหนักอะตอมเฉลี่ย (Atomic 
Weight) เทากับ 59 หนวย ประกอบดวยไอโซโทปทั้งสิ้น 26 ไอโซโทป มีไอโซโทปเสถียรเพียงไอโซโทปเดียว คือ 
โคบอลต-59 คนพบโดยนักเคมีชาวสวีเดน จอรจ แบรนท (George Brand) เม่ือประมาณป พ.ศ. 2278 ชื่อของธาตุน้ี
ไดต้ังจากคําวา "Kobold" ซึ่งเปนชื่อผีท่ีชอบขโมยเงินในนิทานพื้นบานของเยอรมัน โคบอลตเปนโลหะชนดิหน่ึง มีสี
เงินวาว ตามปกติจะใชผสมกับธาตุอื่นเพื่อทําเปนโลหะผสม (Alloy) มากกวา จะใชในรูปสารบริสุทธิ์ โคบอลตถูกใช



 - 35 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

เปนสารใหสีในสีสําหรับทาหรือเขียน (สีนํ้าเงินโคบอลต) และใชเปนสียอมในอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง (Thenard's 
blue, Riemann's green) นอกจากนี้ ยังมีการใชโคบอลตในผลติภัณฑปโตรเคมีและใชทําแมเหล็กถาวร  ในประเทศ
ไทยมีการใชเครื่องฉายรังสโีคบอลต-60 โดยมี กัมมันตภาพรังสีท่ีใชอยูประมาณ 10,000 คูรี สําหรับการรักษาผูปวย
โรคมะเร็งและเนื้องอกในโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทยจํานวน 39 เครื่อง 

โคบอลต-60 เปนสารกัมมันตรังสีสลายตัวใหรงัสีบีตา พลังงาน 0.318 MeV และรังสีแกมมาพลังงาน 1.33 
และ 1.17 MeV รังสีเหลาน้ี นอกจากจะมีคุณประโยชนอยางอเนกอนันตตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว เม่ือเขาสู
รางกายของมนุษยแลวอาจกอใหเกิดโทษอยางมหันตได เน่ืองจากรังสีเปนพลงังานรูปหนึ่งยอมมีผลกระทบตอรางกาย
ของสิง่มีชวีิตได เชน ผูปวยดวยโรคมะเร็งเม่ือมีการฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต-60 บริเวณอวยัวะที่เปนมะเร็งแลวจะ
ทําใหเซลลบริเวณนั้นตายลงไปเพื่อเปนการกําจัดเซลลท่ีเปนมะเร็งและ จะไมมีการตกคางของสารกัมมันตรังสี และ
รังสีในรางกายของผูปวย  

หลักการปองกนัอันตรายจากรังส ี 
     หลักการปองกันอันตรายจากรังสี การไดรบัอันตรายจากรังสีของบุคคลสามารถรับได 2 ทางดวยกัน คือ  
         1.จากการไดรับรังสีเขาสูรางกาย เชน จากการดื่มนํ้าท่ีมีสารรังสี การหายใจเอาอากาศที่มีฝุนกัมมันตรังสีเขา
ไป หรือ อาจเขาทางบาดแผล 
         2.จากการไดรับปริมาณรังสีภายนอกรางกาย เชน  จากการแผของสารกัมมันตรังสี การไดรับรังสีเอกซเปนตน 
 

 
 

รูปที่ 16  การสวมเสื้อตะกั่วเปนการปองกันรังสีในสวนที่สําคัญของรางกายขัน้พื้นฐาน 
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สําหรับการที่เราจะปองกันรังสีจากภายนอกรางกาย ก็สามารถทาํไดดังน้ี 
 1. เวลา (time) ปริมาณรังสีท่ีเราไดรับน้ันยอมขึ้นอยูกับเวลาที่ไดรับ เพราะยิ่งถาเราไปอยูในที่มีรังสีนานๆ ก็
จะทําใหเรารับปริมาณรังสีมากขึน้ แตถาเราอยูบริเวณนั้นในเวลาสั้นๆ เราก็จะไดรับรังสีนอยลง 
 2.ระยะทาง (distance) บริเวณที่เปนแหลงกําเนิดรังสี ถาเราเขาไปอยูใกลๆ ก็จะไดรับรังสีมากขึ้น ดังน้ันจึง
ควนพยายามอยูใหหางจากแหลงกําเนิดรังสใีหมากท่ีสุด เพราะเนื่องจากระยะทางเปนสัดสวนผกผันกําลังสองของ
ปริมาณรังสีท่ีไดรับ ปริมาณรังสีจะลดลงเมื่อเพิ่มระยะทางจากตนกําเนิดรังสี 

I1d2
1 = I2d2

2  

เม่ือ I = ความเขมรังส ี 
d = ระยะหาง  

 3. ท่ีกําบังรังส ี(shield) ท่ีกําบังรังสีหรือฉากกําบังรังสีเปนสิ่งทีจ่ําเปนมากในเรื่องของการปองกันอันตราย
จากรังสีดงเชน หองเอกซเรยควรที่จะมีฉากกําบังรังสไีวสําหรับเจาหนาท่ี และผนังหองเอกซเรยควรมีความหนาเพียง
พอท่ีจะสามารถปองกันรังสไีด และในขณะปฏบัิติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรังสีควรสวมเครื่องปองกันรงัสี เชน เสื้อตะกั่ว 
ถุงมือยางผสมตะกั่ว เปนตน เพื่อลดปริมาณรังสีใหนอยลง 
 

ขนาดของรังส ี(Rem) 
ท่ีรางกายไดรับทั้งราง 

อาการเจ็บปวยที่ปรากฏ 

0-25   ไมปรากฏแนชัด 

25-50   มีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดโลหิต 

50-100   เม็ดโลหิตมีการเปลี่ยนแปลง ออนเพลีย อาเจียนไมมีความพิการปรากฏ 

100-200   มีการเจ็บปวยเกิดขึ้น มีความพิการ 

200-400   มีการเจ็บปวยทางรังส ีมีความพิการ หรืออาจเสียชวีิตได 

400   โอกาสรอดชวีติ 50 เปอรเซ็นต 

มากกวา 400   โอกาสเสียชวีติสูง 

 
ตารางที่ 8  แสดงถึงจํานวนขนาดของรังสีท่ีทําใหเกิดการเจ็บปวยในอาการตางๆ 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่อง  
 1. ปฏิบัติตามตําแนะนําของรังสแีพทยและเจาหนาท่ีรังสีอยางเครงครัด เชน การถายภาพปอด (Chest X-ray) 
ตองเปลี่ยนเสื้อ ถอดสรอยหรือโลหะทุกชนิดท่ีอยูในบริเวณหนาอกออกใหหมดเพื่อจะไดไมตองถายซ้ําใหม หรือการ
ตรวจพิเศษ เชน การฉีดตรวจไต ถาไมรับประทานยาระบาย อาจมีอุจจาระบังสวนไต ทําใหตองถายภาพในทาพิเศษ
เพิ่มขึ้น ก็จะไดรับรังสีมากขึ้น รวมถึงการจัดทาทาง และกลั้นหายใจขณะถายภาพเอกซเรยดวย  
      2. สตรีวัยเจริญพันธุ ถาตองทําการตรวจทางเอกซเรยของทองนอย ควรทําภายใน 10 วัน หลังจากมีประจาํเดือน 
(นับจากวันท่ี 1 ของรอบประจําเดือน) ถือเปนชวงที่ไมมีไขตก  
     3. ผูปวยที่ต้ังครรภหรือสงสยัวาจะมีการตั้งครรภ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรยชวงทอง ถาจําเปนควรใช เครื่อง
Ultrasound แทน การเอกซเรยสวนอื่น ๆ ของรางกายถาจําเปน ตองใชเสื้อตะกัว่ปดบริเวณทองเสมอ  
    4. กรณีท่ีผูปวยเปนเด็ก หรือผูปวยที่มีสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดเอง ตองมีผูชวยเปนญาติหรือบุคลากรทาง
การแพทยฝายอืน่ ควรปฏิบัติดังน้ี สวมเสื้อตะถัว่ ถุงมือตะกัว่ทกุครั้งที่เขาชวย ถาเปนไปไดใหอยูหางจากแนวรงัสี
อยางนอง 2 เมตร กรณีน้ีรวมถึงการถายเอกซเรยตามหอผูปวย (Portable X-ray) ดวย  
    5. ผูปวยเด็กท่ีตองเอกซเรยบอย ๆ ควรจะใชตะกัว่ปดบริเวณอวัยวะสืบพนัธุ  
    6. ผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของกบัการตรวจเอกซเรย ไมควรเขามาในแผนกโดยไมจําเปน 
 

 
 

รูปที่ 16  โครงสรางภายในของหลอดเอกซเรย ตนกําเนิดของรังสีเอกซของเครือ่งเอกซเรย 
 
การประกันคุณภาพการวัดปริมาณรังส ีสามารถทําไดโดย 

1. การปรับเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีกับคามาตรฐาน ซึ่งบํารุงรักษาโดยหองปฏิบัติการวัดรังสมีาตรฐานทุติยภูมิ
ของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

2. การเปรียบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีกับเครื่องวัดปริมาณรังสีจากหนวยงาน สากลอื่น ๆ ท่ีมีการปรับเทียบ
มาตรฐานกบัหองปฏิบัติการมาตรฐาน 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัระบบทําความเย็น 
 (Safety for Use of Medical Equipments about Cooling System) 

 
เครื่องมือแพทยท่ีมีระบบทําความเยน็ 

1. ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็นในระบบ โดยใหมีสารทําความเย็นอยูเต็มในระบบเสมอ หากพบวา
สารทําความเย็นในระบบเหลือนอยกวาปกติ ใหตรวจสอบหารอยรั่ว หรือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทําการซอม
แกไข โดยอาจตรวจสอบหารอยรั่วของสารทําความเย็นไดจากคราบน้ํามันหลอลื่นท่ีรั่วไหลออกมาพรอมกับสารทํา
ความเย็นตามบริเวณจุดตอของอุปกรณหรือทอทางเดินของสารทําความเย็น 

2. ตรวจสอบฉนวนหุมทอสารทําความเย็นใหอยูในสภาพปกติ หากพบรอยฉีกขาดใหทําการซอมบํารุง 
3. ตรวจสอบใบพดัลม มอเตอรพัดลมและหยอดน้ํามันหลอลื่น 
4. ทําความสะอาดแผงขดทอคอยลเย็น ถาดรองรับนํ้า และทอนํ้าท้ิง อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. ทําความสะอาดแผงขดทอคอยลรอน และคอมเพรสเซอร ทุก 6 เดือน เพื่อใหเกิดการระบายความรอน

ไดดีท่ีสุด 
6. ตรวจสอบใบพดัลมและมอเตอรของพัดลมคอยลเย็น 
7. ตรวจสอบสายไฟฟาและจุดตอตาง ๆ ทางไฟฟาใหแนนและปลอดภัย 
8. ตรวจสอบระบบละลายน้ําแขง็ และฮีทเตอรละลายนํ้าแข็ง  
9. ตรวจสอบระบบแสงและ/หรือเสียงสัญญาณเตือน 
10. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาแสงสวางและหลอดไฟ 
11. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ภายในตูควบคุม เชน หลอดไฟแสดงการทํางาน, แมกเนติก          

คอนแทกเตอร , ไทมเมอร, รีเลย ตาง ๆ  
12. ทดสอบการสลบัการทํางานของเครื่องทําความเย็นแตละชุดท้ังระบบ Manual และ Automatic  
13. ตรวจเช็คตัวควบคุมและแสดงอุณหภูมิ 
14. ตรวจเช็คตัวบันทึกคาอุณหภูมิ 
15. วัดเทียบอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร ท่ีใชภายในหองเย็น , ท่ีตัวควบคุมและแสดงอุณหภูมิ , ท่ีตัว

บันทึกคาอุณหภูมิและที่ตัวสัญญาณเตือน 
16. ตรวจเช็ค นอต 
17.  สกรู ยางหรือสปริงปองกันการสั่นสะเทือน และปองกันเสียง 
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รูปที่ 17  ตูเย็นเก็บเลือด 

 
จุดสําคัญของตูเย็นเก็บเลือดที่ใชกันในปจจุบัน 

- ผนังตูดานนอกทําดวยโลหะเคลือบสีกันสนิม  
- มีระบบกระจายความเย็นภายในใหสมํ่าเสมอ และควบคุมอุณหภูมิโดย ไมโครโปรเซสเซอร  
    ไดระหวาง 2-8 oC ผิดพลาดไมเกิน +/- 1oC  
- มีเสียงเตือนเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากชวงอุณหภูมิท่ีต้ังไว ( ชวงอุณหภูมิปรับไดระหวาง 0-35 oC )  
- แสดงคาอุณหภูมิของอากาศภายใน และอุณหภูมิของเหลวในตูเปนตัวเลข ความละเอียด 0.1oC  
- มีระบบละลายน้ําแข็ง และขจดันํ้าแข็งที่ละลายโดยอัตโนมัติ  
- ประตูเปนกระจกใส และมีระบบใหแสงสวางภายในตู มีชั้นวาง 4 ชั้น  
- มีระบบปองกนัคอมเพรสเซอรทําความเย็นกรณีไฟฟาตก หรือเกิน  
- มีระบบจาย Ozone (UV) เพื่อขจัดกลิ่น และปองกันการแพร สะสมของเชือ้รา, แบคทีเรียภายในตู  
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การเลือกตําแหนงที่ตั้งตูเยน็เก็บเวชภัณฑ 
 ตําแหนงที่ต้ังตูเย็นเก็บเวชภัณฑมีความสําคัญและมีผลตออายุการใชงานของตูเย็นเก็บเวชภัณฑและความ
ปลอดภัยของผูใชตลอดจนผลความเย็นและการกินกระแสไฟฟา ถาการเลือกตําแหนงที่ต้ังของตูเย็นเก็บเวชภัณฑไม
ถูกตองแลวจะทาํใหเกิดผลเสียตามมาคือ ทําใหตูเย็นเก็บเวชภัณฑทํางานไดไมสมบูรณเทาท่ีควร ตูไมคอยเย็นและกิน
กระแสไฟฟามากกวาปกติสภาพตัวตูและอายกุารใชงานจะหมดสภาพเร็วกวาปกติ ดังน้ันการเลือกตําแหนงที่ต้ังตูเย็น
เก็บเวชภัณฑจะตองคํานึงถึงสิง่ตอไปนี้คือ 

1. ควรตั้งตูเย็นเก็บเวชภัณฑในตําแหนงที่สามารถถายเทอากาศไดดี เพราะตูเย็นเก็บเวชภัณฑหรือตูแช
โดยทั่วไปตัวระบายความรอน (คอนเดนเซอร) จะเปนแบบระบายความรอนดวยอากาศโดยใหอากาศผานธรรมดา 
ดังน้ันถาต้ังตูเย็นเก็บเวชภัณฑในตําแหนงที่อับทึบอากาศไมสามารถหมุนเวียนได การระบายความรอนออกที
คอนเดนเซอรจะไมดีสงผลใหความดันในระบบของดานความดันสูง มีความดันสูงมากขึ้น คอมเพรสเซอรตองทํางาน
หนักมากขึ้น กินกระแสไฟฟามากขึ้น อายุการใชงานของตูเย็นเก็บเวชภัณฑจะลดลง 

2. ไมต้ังตูเย็นเก็บเวชภัณฑในตําแหนงที่ถูกแสงแดดสอง ถานําตูเย็นเก็บเวชภัณฑไปตั้งในตําแหนงที่ถูก
แสงแดดสองถงึ ความรอนของแสงแดดอาจจะซึมผานเขาไปในตู ทําใหอุณหภูมิภายในตูสูง มอเตอรคอมเพรสเซอร
ตองทํางานยาวนานกวาปกติจึงจะไดหยุดพัก ทําใหเสียคาไฟฟาเพิ่มขึ้น และความรอนของแสงแดดอาจทําใหการ
ระบายความรอนออกจากคอนเดนเซอรไดไมดีพอ มีผลตอการทํางานของมอเตอรคอมเพรสเซอร และความรอนท่ี
เกิดขึ้นจะทําใหสวนประกอบของตูเย็นเก็บเวชภัณฑท่ีเปนพลาสติกเสื่อมสภาพเสียรูปทรงได 

3. อยาต้ังตูเย็นเก็บเวชภัณฑใกลเตาไฟ หรือเครื่องทําความรอนอื่น ๆ หรือชองระบายความรอน ความรอน
ท่ีเกิดจากเตาไฟและเครื่องทําความรอนท้ังหลายที่อยูบริเวณใกลเคียงยอมมีผลเสียไมนอยกวาความรอนท่ีไดรับจาก
แสงแดด 

4. บริเวณที่ต้ังตูเย็นเก็บเวชภัณฑควรมีอุณหภูมิของอากาศไมเกิน 40 องศาเซลเซียส ท้ังน้ีเพื่อไมให
อุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ ตูรอนเกินไป ซึ่งทําใหการระบายความรอนไมดีพอ ทําใหตูเย็นเก็บเวชภัณฑเสียประสิทธิภาพ 
ทํางานหนัก และกินกระแสไฟฟา 

5. ควรตั้งตูเย็นเก็บเวชภัณฑใหหางจากผนังอยางนอย 15 เซนติเมตร เพื่อใหอากาศสามารถถายเทไดดี 
ควรเวนระยะหางจากคอนเดนเซอรถึงดานขางและฝาเพดานดานบนไมนอยกวา 15 เซนติเมตร ถามากกวาน้ีไดยิ่งดี 

6. ตําแหนงที่ติดต้ังตองมีบริเวณที่กวางขวางพอตอการเปด ปด ตูเย็นเก็บเวชภัณฑ ใหสะดวกตอการใช 
7. บริเวณที่นําตูไปตั้งควรเปนฉนวนที่ดี เพื่อความปลอดภัยของผูใช ควรเลือกท่ีเปนฉนวนไฟฟาท่ีดีสําหรับ

การติดต้ัง ถาไมมีควรหาวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟามารองบริเวณนั้น ทางที่ดีผูใชควรสวมรองเทาหรือยืนในตําแหนงที่มี
ฉนวนไฟฟาปูไวดวย 

8. ต้ังตูเย็นเก็บเวชภัณฑใหไดระดับและมีความม่ันคงแข็งแรง ตูเย็นเก็บเวชภัณฑบางรุนมีอุปกรณเพื่อปรับ
ระดับขาตั้ง ใหปรับระดับความสูงตามที่ตองการ 



 - 41 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

9. การติดต้ังสวิตชหรือปลั๊กไฟฟา ควรอยูในตําแหนงที่ใกลกับตูเย็นเก็บเวชภัณฑเพื่อสะดวกในการใชงาน 
หรือซอมบํารุง และหามไมใหใชปลั๊กพวงรวมกบัเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ 
          10.การตอสายดิน (ground) ใหตอสายไฟฟาจากตูเย็นเก็บเวชภัณฑไปยังสายดินของอาคาร เพื่อปองกันใน
กรณีท่ีมีเหตุผิดปกติเน่ืองจากระบบไฟฟา เพื่อการปองกันอันตรายจากการถูกไฟฟาดูดได  
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัสารเคมี 
Safety for Use of Medical Equipments about Chemical 

 
เครื่องมือในโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับสารเคมีจะมีไมมากนัก สวนใหญมักจะพบในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

การทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีตางๆ การไดรับสารเคมี อาจทําใหเกิดพิษตอรางกายแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง
ตอผูปฏิบัติงานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัขนาด หรือปริมาณการไดรับ ทางเขาสูรางกาย คุณสมบัติทางฟสิกส และเคมี การ
สัมผัสสิง่แวดลอมการทํางานหลายอยาง ในเวลาเดียวกัน คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล เชน การสูบบุหรี่ การด่ืม
แอลกอฮอล หรอืรับประทานยา ก็มีผลกระทบตอสุขภาพเชนเดียวกัน 

1. ขนาด หรือปริมาณการไดรับสารเคมีในอากาศ มีหนวยเปนมวลตอปริมาตรอากาศ ท่ีคนสัมผัสในสถานที่
ทํางาน คาปริมาณความเขมตนของสารเคมีในอากาศ วัดออกมาเปนหนวยมิลลกิรัม ตอลูกบาศกเมตรอากาศ หรือ
สวนของสารเคมีในอากาศ ตอลานสวนของอากาศ กรณีท่ีสารเคมีน้ันมีลักษณะเปนเสนใย หนวยวัดเปนเสนใยตอ cc 
หรือเสนใยตอลกูบาศกเมตรอากาศ ปริมาณการสัมผัส จะเปนปริมาณสารเคมีท่ีเขาสูรางกาย อยางแทจริง ในชวงที่มี
การสัมผัสสารเคมีน้ัน ยังคงปรากฏอยูในรางกาย จนกระทั่งมีการเปลี่ยนรูป (metabolized) หรือถูกกําจัด สารเคมี
บางชนิดเม่ืออยูในรางกาย อาจเปลี่ยนรูปเปนสารอื่นไดเร็ว บางชนิดก็ไมเปลี่ยนรูป และอาจถูกขับออกมา โดยไม
เปลี่ยนแปลง สารเคมีบางชนิดถูกเก็บไวในเนื้อเยื่อ ไขมัน เชน สารตัวทําละลาย สารเคมีบางชนิด เชน ฝุน หรือเสนใย 
สะสมที่ปอดโดยตรง บางชนิดเก็บสะสมในกระดูก เชน ตะกั่ว เรดียม บางชนิดอยูในกระแสเลอืด เชน กาซที่ละลาย
ได เปนตน  
 

 
 

รูปที่ 18  การสวมชุดและอุปกรณปองกัน สําหรับเจาหนาท่ีท่ีตองทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
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2. ทางเขาสูรางกาย ( Route of entry in to the body)  สารเคมีสามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง เชน ทาง
ผิวหนังที่สัมผัส ทางเดินหายใจ ทางปาก โดยการกิน หรือรับประทาน ตา และเขาทางบาดแผลโดยบังเอิญ สารเคมี 
บางชนิดสามารถทําอันตราย ตอผิวหนัง หรือตาโดยตรง โดยไมมีการดูดซึม เชน สารตะกั่วอนินทรีย ( Inorganic 
lead) สามารถเขาสูรางกายทางหายใจ หรือทางปาก แตไมสามารถซึมผานเขาทางผิวหนังได สวน Tetraethyl lead ซึ่ง
มีอยูในนํ้ามันรถยนต สามารถดูดซึมเขาสูผิวหนังได เสนใย Asbestos สามารถเขาสูรางกายไดโดยทางปาก และ
หายใจ โดยจะกอใหเกิดอันตรายที่ทางหายใจมากกวา  
 

 
รูปที่ 19  หนากากปองกันไอระเหยจากสารเคมี หรือกาซพิษ 

 
3. คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี (Physical and chemical properties) เปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของ

สารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความดันไป การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว นํ้าหนักโมเลกุล ความ
ถวงจําเพาะ และโครงสรางของสาร (Morphology) เปนตน สวนคุณสมบัติทางเคมี หมายถึง ปฏิกิริยาของสารเคมี
ชนิดหน่ึง กับอีกชนิดหน่ึง  

4. คุณสมบัติการเตือน (Warning properties) กลิ่น เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเคมีบางชนิด ท่ี
สามารถเตือนใหทราบวา ขณะนี้มีสารเคมีปรากฏ หรือรั่วไหลออกมา ปริมาณกลิ่นท่ีเราสัมผัส และรับรูได ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของคนที่จะรับรูกลิ่น สารเคมีบางชนิดมีกลิ่นแรง บางชนิดมีกลิ่นออน บางชนิดไมมีกลิ่นเลย ความ
เขมขนตํ่าสุดของสารเคมี ท่ีสามารถรับรูได เรียกวา "Odor Threshold" สารเคมีท่ีไมมีกลิ่นน้ัน ไมสามารถที่จะเตือน
อันตรายได อยางไรก็ตาม เราไมสามารถที่จะนําเอากลิ่นอยางเดียว มาเปนเครื่องเตือนอันตราย ท้ังน้ีเพราะสารเคมี
บางชนิด เชน Ethylene Oxide ความเขมขนตํ่าสุดของสารเคมี ท่ีสามารถรับกลิน่ได คือ 700 ppm ซึ่งระดับความ
เขมจนดังกลาว จะทําใหเกินอันตายตอสุขภาพอยางรุนแรง ตอผูท่ีสัมผัส การสมัผัสกลิ่นสารเคมี สามารถทําให
ประสาทรับกลิ่นเสีย เชน บางคนสามารถรับกลิน่ cholrine ท่ีความเขมขน 0.02 ppm ขณะที่บางคนสามารถรับกลิ่น
ไดท่ี 0.2 ppm  
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รูปที่ 20  ปายเตือนอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน 
 

5. การตอบสนองแบบเสริมฤทธิ์กัน (synergistic effects of various hazards) หมายถึง การสมัผัสสิ่งที่
เปนอันตราย หลายอยางในเวลาเดียวกัน ทําใหรางกายตอบสนอง และมีผลใหเกิดอันตรายมากกวา ผลรวมของ
อันตรายที่ไดรับ จากการสัมผัสแตละชนิดรวมกัน ปฏิกิริยาดังกลาวเกิดขึ้นเกีย่วของ กับการสัมผัสสิง่แวดลอมทาง
เคมี และกายภาพ การสบูบุหรี่ การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล สภาวะทางสรรีวิทยา และจิตวิทยาของผูปฏิบัติงาน  

อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางเคมี การปองกัน และควบคุม 
         สารเคมีท่ีใชในโรงพยาบาลมีมากมาย และใชอยูตามที่ตางๆ มีดังน้ีคือ 
สารเคมีท่ีใชในการฆาเชื้อโรค (chemical disinfectants) เน่ืองจากโรงพยาบาลเปนสถานที่รับผูปวยที่ติดเชื้อ จากที่
ตางๆ เพื่อรับการรักษา ดังน้ัน การใชสารเคมีในการทําความสะอาด ฆาเชื้อโรคตามสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณทาง
การแพทย และอื่นๆ จึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อปองกันมิใหท้ังผูปวย หรือผูปฏิบัติงานเกิดการติดเชื้อได สารเคมีท่ีใชไดแก 
Isopropyl alcohol, Sodium Hypochlorite (chlorine), Iodine, Phenolics, Quaternary ammonium 
compounds, Glutaraldehyde, Formaldehyde 

สารเคมีท่ีกลาวมาแลวขางตน มีคุณสมบัติเปนสารที่คนสามารถรับกลิ่นได ท่ีความเขมขนตํ่าสุด อยางไรก็
ตาม ไมควรนําเอาการรับกลิ่นของสารเคมี เปนเครื่องเตือนปริมาณการรับสัมผัส เน่ืองจากความสามารถในการรับ
กลิ่น ของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน 

Isopropyl alcohol  แหลงที่ใช สารเคมีชนิดนี้ใชกันอยางกวางขวางในการฆาเชื้อโรค โดยใชกับอุปกรณ
ทางการแพทย เชน เทอรโมมิเตอร เข็มฉีดยา อุปกรณที่ใชในการดมยา และอื่นๆ 

          กลิ่นของ Isopropyl alcohol สามารถที่จะรับไดท่ีความเขมขนต้ังแต 40-200 ppm การสัมผัสกับสารนี้   
ทําใหเกิดระคายเคืองตอตา และเยื่อบุชุม (mucous membrane) สัมผัสทางผวิหนัง ทําใหผิวหนังเปนผื่นแดง 
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Ethylene oxide  
 Ethylene oxide เปนกาซที่ไมมีสี มีกลิ่นหวานเหมือน ether ไดมีการนําเอากาซน้ีไปใชในการอบฆาเชื้อทุก
ชนิด ซึ่งกระบวนการทางเคมีท่ีเกิดขึ้น จะหยุดยัง้การทํางานของเซลลท่ีมีชีวิต โดยการเปลี่ยนองคประกอบทางเคมี
ของโปรตีน ซึ่งมีอยูในจุลินทรียชนิดตางๆ การอบฆาเชื้อดวยกาซชนิดน้ี เหมาะสําหรับเครื่องมือประเภทที่ทนความ
รอนสูง และความชื้นไมได ประสิทธิภาพการทําลายเชื้อดีท่ีสุด เม่ือทําถูกวิธี เน่ืองจากกาซน้ี สามารถแทรกซึมผานเน้ือ
วัสดุตางๆ ไดดี ethylene oxide ท่ีใชในโรงพยาบาลมี 2 ลักษณะ คือ 

1. กาซที่บรรจุในปลอดกระปองเลก็ๆ อัดความดัน และปดผนึกไว เรียกวา Cartridge ซึ่งมีความเขมขน 
100% วิธีใช นําหลอดนี้ใสชองใสของตูอบกาซ เม่ือถึงเวลา หลอดกาซก็จะถูกดันใหเปดออก ขณะอบกาซ ภายในชอง
อบจะมีความดันตํ่ากวา ความดันบรรยากาศ ( Vacuum )  

2. กาซที่ใชอยูในรปูของเหลว บรรจุในถังกาซใหญ จะมี ethylene oxide 12% Freon 88% หรือ ethylene 
oxide 20% หรือ Carbondioxide 80% หรอื ethylene oxide 10% Carbondioxide 90% เปนตน ถังกาซน้ี จะตอ
เขากับตูอบกาซ ดวยทอนํากาซ ขณะทําการอบฆาเชื้อ ความดันภายในชองอบ สูงกวาความดันบรรยากาศ (Positive 
pressure)  

     แหลงที่ใช คือ หนวยจายกลาง คลินิกทันตกรรม และหนวยศัลยกรรม ผูท่ีมีโอกาสสัมผัสกาซน้ีโดยตรง คือ 
ผูท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของตูอบฆาเชื้อ อันตรายที่พบ เกิดจากการมีกาซ ethylene oxide ฟุงกระจายใน
อากาศ อันเน่ืองมาจากขั้นตอนการทํางาน ท่ีมีการเปดตูอบ เพื่อเคลื่อนยายเครื่องมือ อุปกรณการแพทย ท่ีผานการฆา
เชื้อแลว ไปเขาตูระบายอากาศ เพื่อทําการระบายกาซที่ติดอยูตาม เครื่องมืออุปกรณใหหมด (aeration) ขั้นตอนการ
นําเครื่องมือ อุปกรณท่ีผานการระบายอากาศ (aeration) แลวไปเก็บ หรือเกิดจากการรั่วไหลของกาซ ตามรอยตอทอ
ตางๆ ชองระบายอากาศ เปนตน 

ผลตอสุขภาพ การไดรับ ethylene oxide โดยการหายใจ หรอืสัมผัสกับผวิหนังที่ชื้น จะทําใหเกิดการระคาย
เคือง ซึ่งทําใหเกิดผลดังน้ี 
 3. ผลเฉียบพลนั ( Acute effects) แมวาปริมาณความเขมขนของกาซ ethylene oxide ตํ่าสุดท่ีคนสามารถ
รับกลิ่นได อยูท่ี 700 ppm แตพบวา ท่ีความเขมขน 200 ppm ทําใหเกิดการระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจ
สวนตน และที่ความเขมขนสูง กอใหเกิดผิวหนังไหมอยางรุนแรง เปนผื่น เจ็บปวด ปวดศรีษะ คลื่นไส เลือดออกใต
ผิวหนัง ซึ่งเกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทําลาย ท่ีความเขมขนสูงมาก ทําใหเกิดอาการอาเจียน หายใจสั้นเขา ออนเพลีย 
มึนงง การประสานงานของอวยัวะผิดปกติ ตัวเขียว ผวิหนังมีสนํ้ีาเงิน เปนผลจากการขาดออกซิเจน pulmonary 
edema 
          การจับตองเครื่องมือ อุปกรณการแพทยท่ีทําใหปราศจากเชื้อ โดยที่ยงัไมไดผานการระบายกาซออกใหหมด 
จะเปนสาเหตุท่ีทําใหผิวหนังไหม เปนตุม และลอก เม่ือแผลหายจะทําใหสีผวิหนัง เขมขึ้นเปนสีนํ้าตาล 
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กาซ ethylene oxide เปนกาซที่มีคุณสมบัติติดไฟได ดังน้ัน จึงตองระมัดระวังในเรื่องอัคคีภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับวิธีการ
เก็บ และใชกาซน้ี  
 4. ผลเรื้อรัง ( Chronic effects ) จากการศึกษาในสัตวทดลอง โดยใหสัมผัสกบักาซ ethylene oxide เปน
เวลานาน พบวา ทําใหเซลลของสัตวน้ัน เกิดการกลายพันธุ และเปนสาเหตุของการทําลายระบบสืบพันธุ (Hemminki 
et al. ค.ศ.1982) นอกจากน้ี ยงัพบวา กาซน้ีมีผลตออวยัวะสบืพันธุในคนอีกดวย มีการเพิ่มอัตราชุกของการแทง 
โดยมีความสัมพันธกับการไดรับสาร ethylene oxide Thiess et al. ค.ศ.1981 พบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม 
ในคนงานที่สัมผัสกับ akelene oxide, ethylene oxide และ Garry et al (ค.ศ.1978) พบวา ปริมาณการไดรับสาร 
ethylene oxide มีความสัมพันธกับ ความผิดปกติของโครโมโซม มาเชื่อมโยงกับสาเหตุ ของการเกิดมะเร็ง การ
ผิดปกติของระบบสืบพันธุ ในป ค.ศ.1981 NIOSH ไดตีพิมพบทความ และเสนอใหมีการพิจารณาวา กาซ ethylene 
oxide เปนสารที่อาจกอมะเร็งได และทําใหมีอัตราการเพิ่มของมะเร็ง ในเม็ดเลือดของคนงานที่สัมผัส นอกจากนี้ยัง
พบวา คนงานที่เปนมะเร็งในเม็ดเลือด เปนกลุมคนที่สัมผัสกับกาซ ethylene oxide ซึ่งมีความเขมขนของกาซน้ีใน
อากาศ ตํ่ากวาคามาตรฐาน ท่ี OSHA ไดกําหนดไวท่ี 50 ppm ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง และผลน้ียังมิได
มีการยืนยันจากการศึกษาอื่นๆ เลย 
        การสัมผัสสาร ethylene oxide ยังมีผลกระทบตอระบบประสาท ทําใหเกิดอาการเฉียบพลันทางสมอง (acute 
encephalopathy) และปลายประสาท (peripheral neuropathy) ความไวในการนําของประสาท (nerve conduction 
velocity) ผิดปกติ ในผูปวยทุกราย ถาลดปริมาณการสัมผัส จะทําใหอาการลดลง แตถาหยุดสมัผัสเลย จะทําให
ความไวในการนาํของประสาท กลับสูสภาพปกต ิ 

การปองกันอนัตราย 
 1. ตองมีอุปกรณปองกันอันตรายบุคคล ขึ้นอยูกับการใชสารเคมีชนิดใด และมีลักษณะการสัมผัสอยางใด 
เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน 
 2. ขณะทํางาน ถามีการเปรอะเปอนสารเคมีรีบลางทําความสะอาดทันที 
 3. ขณะทํางานถาเสื้อผาเปอนสารเคมีใหรับเปลี่ยนชุดใหม 
 4. จุดท่ีใชเครื่องมือ แหลงเก็บ แหลงบรรจุ จะตองมีการระบายอากาศที่ดี 
 5. มีปายเตือนท่ีชัดเจน ณ ตัวเครื่องและบริเวณโดยรอบ  
 6. ตองมีการตรวจคุณภาพอากาศในบริเวณที่มีการใชสารเคมีเปนระยะ ๆ 
 7. ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสขุภาพประจําป 
 8. ผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเกี่ยวของ ตองไดรับการอบรม วิธีการใช ขอควรระวงั และการปองกัน 
 9. มีระบบดูดกาซที่ระเหยจากสารเคมี ออกสูภายนอก โดยตองไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก    
หรือชุมชน 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบักาซ 
                Safety for Use of Medical Equipments about Gases  

  
       กาซสวนใหญท่ีใชในโรงพยาบาลมีท้ังชนิดท่ีติดไฟ ชวยใหไฟติด และไมติดไฟ โดยทั่วไปจะใชในสถานะที่เปน
กาซอัดภายใตความดัน กาซเหลว หรือกาซเหลวที่อุณหภูมิตํ่ามาก ๆ ( ตํ่ากวา - 150 องศาเซลเซียล) 
 

 
 

รูปที่ 21 ทอและถังบรรจุกาซอนัตรายชนิดตางๆ โดยทั่งไปจะใชสีเปนตัวบอกประเภทของกาซน้ันๆ 
 
แนวทางการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกาซเหลาน้ี    
การเกิดอัคคีภัย 

- ใหเลือกใชสารเคมีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะของเพลิงทีล่กุไหม 
- ถาไมมีความเสี่ยงมากนัก ใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุหรือวัสดุท่ียังไมเสียหายออกจากที่เกิดเหตุ 
- ภาชนะบรรจุท่ีเสียหายจะตองดําเนินการเคลื่อนยายโดยผูเชี่ยวชาญเทาน้ัน 

กรณีเพลิงไหมถังเก็บ 
- ใหดับเพลิงในระยะไกลที่สุดหรือใชสายฉีดนํ้าท่ีไมตองใชคนถอืดับเพลิงหรือใชหัวฉีดท่ีมี 
  ระบบควบคุม 
- หลังจากไฟดบัแลวใหใชนํ้าฉีดถังเก็บสารเคมีเพื่อลดอุณหภูมิจนเย็นเปนปกติ 
- หามฉีดนํ้าโดยตรงไปยงัรอยรั่วหรืออุปกรณระบายไอเพราะน้ําอาจแข็งตัวได 
- ถาไดยินเสียงจากอุปกรณระบายไอหรือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี ใหออกจากบริเวณนั้นทันที 
- อยูใหหางจากสวนหัวหรือสวนลางของถังภาชนะบรรจุ 
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การหกหรอืรั่วไหล 
- ใหเคลื่อนยายแหลงกอใหเกิดประกายไฟออกจากที่เกิดเหตุ ( เชน บุหรี่ ปลองไฟ ประกายไฟ) 
- อุปกรณทุกชนิดท่ีใชตองตอสายดิน 
- ตองเคลื่อนยายสารติดไฟ ( เชน ไม กระดาษ เสื้อผา นํ้ามัน เปนตน) ออกจากบริเวณที่มี  การหกรั่วไหล 
- อยาแตะตองหรือเดินย่ําไปบนบริเวณที่เปรอะเปอนหรือหกรั่วไหล และพยายามหยุดการรั่ว (ถาเปนไปไดและ  

ไมเสี่ยงอนัตรายมากนัก) 
 

 
 

รูปที่ 22   จุดท่ีมีการั่วไหลของกาซอันตรายขณะเติมภายในบริเวณโรงพยาบาลที่พบมากที่สุด 
 

- ใชนํ้าฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอของสารหรือลดการฟุงกระจาย 
- อยาใชนํ้าฉีดไปที่บริเวณหกรั่วไหลเปรอะเปอนโดยตรง 
- ถาทําได ใหขยับถังบรรจใุหมีแตกาซรั่วออกมาแทนของเหลว 
- ตองปองกันไมใหมีการรั่วลงไปสูทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ชั้นใตดิน หรือบริเวณที่อับอากาศ 
- ใหกันคนออกจากบริเวณเกิดเหตุจนกวากาซจะฟุงกระจายไปหมด ใหระบายอากาศออกจากบริเวณที่สารหก

รั่วไหลใหมากท่ีสุด 
- ปลอยใหสารทีร่ั่วไหลระเหยไปเองจนหมด 
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ขอควรระวัง 
- สารหรือวสัดุตาง ๆ อาจจะเปราะและแตกหักโดยงายหากไมระมัดระวังเม่ือสมัผัสกับสาร เยอืกแขง็ยิ่งยวด 

การปฐมพยาบาล 
- ใหเคลื่อนยายผูประสบอันตรายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อใหไดรับอากาศบริสุทธิ์ 
- ใหเครื่องชวยหายใจในกรณีท่ีผุประสบอันตรายไมสามารถหายใจไดเอง 
- ใหถอดเสื้อผาและรองเทาท่ีสกปรกเปรอะเปอนออกทันที 
- ชุดเสื้อผาท่ีเย็นแข็งติดผิวหนงั ทําใหออนตัวกอนคอยถอดออก 
- ถาสัมผัสกับกาซเหลวใหรีบลางสวนที่เยือกแขง็ดวยนํ้าอุนท่ีสะอาด 
- ใหผูประสบอนัตรายอยูในที่ ๆ อบอุนและเงียบสงบ 
- ใหผูประสบอนัตรายอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด เพราะผลของการไดรับสารไม 

วาจะเปนการสัมผัสกับหรือสูดดมเขาไปอาจจะเกิดอันตรายไดในภายหลัง 
- บุคคลผูเกี่ยวของกับการดูแลผูประสบอันตรายจะตองรูจักธรรมชาติและคุณลักษณะของสาร หรือผลิตภัณฑ

ท่ีเกี่ยวเนื่องและตองระวงัความปลอดภัยของตนเองดวยเมื่อสัมผัสกับสารดังกลาว 
ความปลอดภัยตอสาธารณะ 

- ใหกั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหลเปนรัศมีอยางต่ํา 25-50 เมตร และใหอยูเหนือลมหาม 
  บุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาในบรเิวณเกิดเหตุ 
- อยาอยูในที่ตํ่าๆ 

ชุดปองกันอนัตราย 
- เม่ือปฏิบัติงานกับกาซที่มีอุณหภูมิตํ่ามากๆ ควรใสชุดท่ีปองกันความเย็นได 

การอพยพ 
- กรณีหกรั่วไหลมาก : อันดับแรกใหอพยพผูคนที่อยูใตลมออกไป อยางนอย 250 เมตร 
- กรณีเกิดเพลิงไหม : กรณีท่ีในที่เกิดเหตุไฟไหมมีภาชนะบรรจุขนาดใหญ ในขั้นตนใหอพยพผูคนไปใหหาง

จากจุดดังกลาวอยางนอย 800 โดยรอบ  

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อัคคีภัยหรือการระเบิด  

- ไมติดไฟแตเปนตัวชวยทําใหไฟติด 
- อาจเปนตัวทําใหสารเชื้อเพลิงเชน ไม กระดาษ นํ้ามัน ผา หรือสารอื่นๆ ติดไฟได 
- ออกซิเจนเหลวอาจเกิดการระเบิด หากสัมผัสสารติดไฟบางชนิด เชน ยางมะตอย ยางลอรถที่มีความรอนขณะ

รถวิ่ง หรือ นํ้ามัน เปนตน 
- ไอระเหยจากกาซเหลวที่เกิดในตอนแรกจะหนักกวาอากาศ 
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- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเม่ือถูกความรอน 
- ทอบรรจุกาซที่ฉีกขาด มีแรงดันซึ่งอาจทําใหพุงลอยไปไดในอากาศสุขภาพอนามัย 
- การสูดดมกาซที่มีความเขมขนสูงนานๆ อาจกอใหเกิดการระคายเคืองในปอดและเปนแผลพุพองได 
- สารที่เกิดจากการเผาไหม อาจทําใหระคายเคืองได 
- การสัมผัสกับกาซหรือกาซเหลวอาจทําใหเกิดแผลไหม บาดเจ็บสาหัส และ/หรือเปนแผลเนื้อตายเนื่องจาก

ความเย็นได 

กรณีที่เปนกาซพิษ, กัดกรอน และออกซิไดต ในสถานะที่เปนกาซอัดภายใตความดัน กาซเหลว 
หรือกาซเหลวที่อุณหภูมิต่ํามาก ๆ ( ต่ํากวา - 150 องศาเซลเซียล) อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
การอัคคีภัย 

- ใชนํ้าดับเพลิงเพียงอยางเดียว หามใชสารเคมีแหง คารบอนไดออกซิไซด หรือฮาลอน 
- ถาสามารถทําไดโดยไมเกิดอันตราย ใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุหรือวัสดุท่ียงัไมเสียหายออกจาก 

ท่ีเกิดเหตุ 
- ภาชนะบรรจุท่ีเสียหายจะตองดําเนินการเคลื่อนยายโดยผูเชี่ยวชาญเทาน้ัน 
- ปลอยใหสารไวไฟใหหมด แตถาจําเปนตองดับเพลิง ก็ใหใชนํ้าฉีดเปนฝอย 
- อยาใหนํ้าเขาไปภายในภาชนะบรรจุ 

กรณีเพลิงไหมถังเก็บ 
- ใหดับเพลิงในระยะไกลที่สุดหรือใชสายฉีดนํ้าท่ีไมตองใชคนถอืดับเพลิง หรือใชหัวฉีดท่ีมีระบบควบคุม 
- หลังจากไฟดบัแลวใหใชนํ้าฉีดถังเก็บสารเคมีเพื่อลดอุณหภูมิจนเย็นเปนปกติ 
- หามฉีดนํ้าโดยตรงไปยงัรอยรั่วหรืออุปกรณระบายไอเพราะน้ําอาจแข็งตัวได 
- ถาไมสามารถดับเพลิงไดก็ใหถอนออกจากพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตุและปลอยใหไฟไหมจนดับเอง 
- ถาไดยินเสียงจากอุปกรณระบายไอหรือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี ใหออกจากบริเวณนั้นทันที 
- อยูใหหางจากสวนหัวและสวนปลายของถังภาชนะบรรจุ 

การหกหรอืรั่วไหล 
- ใหเคลื่อนยายแหลงกอใหเกิดประกายไฟออกจากที่เกิดเหตุ ( เชน บุหรี่ ปลองไฟ ประกายไฟ) 
- อุปกรณทุกชนิดท่ีใชตองตอสายดิน 
- ตองเคลื่อนยายสารติดไฟ (เชน ไม กระดาษ เสื้อผา นํ้ามัน เปนตน) ออกจากบริเวณที่มี  การหกรั่วไหล 
- อยาแตะตองหรือเดินผานบริเวณที่เปรอะเปอน และพยายามหยุดการรั่ว  
- ใชนํ้าฉีดเปนฝอยลดไอของสารหรือลดการฟุงกระจาย 
- อยาใชนํ้าฉีดไปยังที่บริเวณหกรั่วไหลเปรอะเปอนโดยตรง 
- ถาทําได ใหขยับถังบรรจุเพื่อใหมีแตกาซรั่วออกมาแทนของเหลว 
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- ตองปองกันไมใหมีการรั่วลงไปสูทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ชั้นใตดิน หรือบริเวณที่อับอากาศ 
- ใหกันคนออกจากบริเวณเกิดเหตุจนกวากาซจะฟุงกระจายหมด ใหระบายอากาศออกจากบริเวณที่สารหก

รั่วไหลใหมากท่ีสุด 
- หามทําความสะอาดหรือทําลายสารที่หกรั่วไหล เวนแตอยูภายใตการดูแลควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอควรระวัง 
- สารหรือวสัดุตาง อาจจะเปราะ และแตกหักโดยงายหากไมระมัดระวังเม่ือสัมผัสกับสารเยือกแข็งยิง่ยวด 

การปฐมพยาบาล 
- ใหเคลื่อนยายผูประสบอันตรายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อใหไดรับอากาศบริสุทธิ์ 
- ใชเครื่องชวยหายใจในกรณีท่ีผูประสบอันตรายไมสามารถหายใจไดเอง 
- อยาใชวิธีการเปาปากชวยเหลอืผูปวยในกรณีท่ี รับประทาน หรือสูดดมเอาสารพิษเขาไปใหใชวิธีการผายปอด 

หรือใชอุปกรณชวยหายใจทางการแพทยแทน 
- ใหออกซิเจนชวยหายใจในกรณีท่ีหายใจลําบาก 
- ใหถอดเสื้อผาและรองเทาท่ีสกปรกเปรอะเปอนออกทันที 
- ชุดเสื้อผาท่ีเย็นแข็งติดผิวหนงั ทําใหออนตัวกอนคอยถอดออก 
- หากสัมผัสกับสารใหลางออกดวยนํ้า เม่ือสารเขาตาใหลางตาดวยนํ้าไหลผานอยางนอย 15 นาที 
- ใหผูประสบอนัตรายอยูในที่ ๆ อบอุนและเงียบสงบ 
- ใหผูประสบอนัตรายอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด เพราะผลของการไดรับสารไมวาเปนการสัมผัส

หรือสูดดมเขาไปอาจจะเกิดอันตรายในภายหลัง 
- บุคคลผูเกี่ยวของกับการดูแลผูประสบอันตรายจะตองรูจักธรรมชาติและคุณลักษณะของสารหรือผลิตภัณฑท่ี

เกี่ยวเนื่องและตองระวงัความปลอดภัยของตนเองดวยเมื่อสัมผสัสารดังกลาว 
ความปลอดภัยตอสาธารณะ 

- ใหกั้นแยกบริเวณที่มีการหกรั่วไหลเปนรัศมีอยางต่ํา 50-100 เมตร และใหอยูเหนือลมหามบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
เขาไปในบริเวณเกิดเหตุ 

- กาซหลายชนิดหนักกวาอากาศจะกระจายไปตามพื้นดินและสะสมอยูตามที่ตํ่าๆ หรือพื้นท่ีตางระดับ เชน ตาม
ทอระบายน้ํา ฐานอาคาร หรือถังบรรจุ 

- อยาอยูในที่ตํ่าๆ 
- ใหระบายอากาศออกจากบริเวณอับอากาศ กอนท่ีจะเขาไป 

ชุดปองกันอนัตราย 
- ใชเครื่องชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวและสวมชุดท่ีปดมิดชิดและปองกนัไอของสารได 
- เม่ือปฏิบัติงานกับกาซเหลวที่มีอุณหภูมิตํ่ามากๆ ควรใสชุดท่ีปองกันความเย็น 
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การอพยพ 
- กรณีท่ีหกรั่วไหลมาก : อันดับแรกตองอพยพผูคนที่อยูใตลม เปนรัศมีอยางต่ํา 800 เมตร 
- กรณีเกิดอัคคีภัย : ถาในที่เกิดเหตุเพลิงไหมมีภาชนะบรรจุขนาดใหญ อพยพผูคนใหหางออกไปอยางนอย 

1500 เมตรโดยรอบ 
การดําเนนิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อัคคีภัยหรือการระเบิด 

- ไมติดไฟแตเปนตัวชวยทําใหไฟติดได 
- เปนสารออกซไิดตอยางแรง อาจจะทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกบัสารบางชนิด และทําใหเกิดการระเบิดได 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัสารเปนพิษ 
Safety for Use of  Medical Equipments about Toxic Substances  

 
สารพิษ (Toxic Substances)   
ประเภทของสารพิษ 
  1 สารพิษ (Toxic Substances)  

    
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
- ผลคุกคามตอสภาพแวดลอมจากการปนเปอนของสาร 

  2 สารที่ทําใหติดเชื้อ (Infectious substances)  

    
อันตราย 
- การไดรับพิษจากสาร  

อันตรายจากจากสารพิษหรือสารอันตราย 
-  การแผรังสีความรอนของสาร (Heat radiation)  
-  การไดรับพิษจากสาร (Intoxication) 
-  การบาดเจ็บจากสารกัดกรอน (Corrosive / caustic injunes) 
-  การกระเด็นของชิ้นสวนที่เปนเศษ ชิ้นสวนของภาชนะบรรจุจากการระเบิด สะเก็ด (Splinters) 
-  แรงผลักดันของอากาศธาตุอยางรุนแรง (Pressure wave) 
-  ความเย็นจัด (Chilling) 
-  การขาดออกซิเจน (Oxygen deficiency) 
-  ผลคุกคามตอสภาพแวดลอมจากการปนเปอนของสาร (Environmental threat) 

     กาซเปนพิษ สารติดไฟไดเอง (สารนี้เกิดลุกติดไฟดวยตวัเองทันทีเมื่อสมัผสักับอากาศ หรือ ออกซิเจน) กาซ
อัดภายใตความดันหรือกาซเหลว 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น     
อัคคีภัย  

- หามดับเพลิงที่เกิดจากกาซรั่วจนกวาจะปดรอยรั่วได 
- กรณีเพลิงไหมเล็กนอย : ใชผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด 
- กรณีเพลิงไหมรุนแรง  : ใชนํ้าดับเพลิงปริมาณมาก 

             : ถาไมเสี่ยงที่จะไดรบัอันตราย ใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ี 
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     ยังไมเสียหายออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม 
   : ใชนํ้าฉีดหลอเย็นภาชนะบรรจุหลังจากไฟดับแลวอยาใหนํ้าเขาไปใน 
       ภาชนะบรรจุ 
   : การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุท่ีไดรับความเสียหายจะตองดําเนินการ 
     โดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเทาน้ัน 
 

 
 

รูปที่ 23  ถังเก็บกาซขนาดใหญภายในโรงพยาบาล 
 
กรณีเพลิงไหมถังเก็บขนาดใหญ 

- ใหดับเพลิงในระยะไกลที่สุดหรือใชสายฉีดนํ้าชนิดท่ีไมตองใชคนถือ หรือหัวฉีดท่ีมีระบบควบคุม 
- หามฉีดนํ้าโดยตรงไปยงัรอยรั่ว หรืออุปกรณระบายไอ 
- เม่ือไดยินเสียงจากอุปกรณนิรภัยระบายไอ หรือเม่ือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสีใหออกไปจากบรเิวณนั้นทันที 
- หามยืนอยูบริเวณหัวทายของทอหรือภาชนะบรรจ ุ

การหกหรอืรั่วไหล 
- กําจัดแหลงทีก่อใหเกิดการลกุไหม (การสูบบุหรี่ ประกายไฟ หรือเปลวไฟ) อุปกรณท่ีใชท้ังหมด 
  ตองมีสายดิน 
- หามแตะตองหรือเดินย่ําไปบนบริเวณที่มีการหกรั่วไหล 
- ใหฉีดนํ้าเปนฝอยเพื่อลดไอระเหยหรือทําใหไอไมกระจายตัว 
- ใหฉีดนํ้าโดยตรงไปยังบริเวณที่หกหรือจุดท่ีมีการรั่วไหล 
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- ปองกันการไหลลงสูแหลงนํ้า ทอระบายน้ํา ชั้นใตดิน หรือบริเวณที่อับอากาศ 
- การทําความสะอาดหรือกําจัดสารน้ีตองอยูในการควบคุมดูแลของผูเชี่ยวชาญที่มีความรูในดานน้ีโดยเฉพาะ 

การปฐมพยาบาล 
- นําผูประสบอันตรายไปยังที่ท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 
- ใหใชเครื่องชวยหายใจ ถาผูประสบอันตรายหยุดหายใจ 
- หามใชวิธีผายปอดโดยวิธีเปาปาก ถาผูประสบอันตรายกินหรือหายใจเอาสารนี้เขาไป ใหใชวธีิ 
  ผายปอดแบบอื่น หรืออุปกรณชวยหายใจทางการแพทยท่ีเหมาะสม 
- ถาหายใจลําบากใหใชเครื่องใหออกซิเจนเขาชวย 
- ถอดเสื้อผาและรองเทาท่ีเปอนสารออกทันที ในกรณีท่ีสัมผัสกับสารใหลางออกดวยนํ้าหรือเม่ือ 
  สารเขาตาใหลางตาดวยนํ้าท่ีไหลผานอยางนอย 15 นาที 
- รักษารางการของผูประสบอันตรายใหอบอุน และนําสงแพทย 
- ผูปฐมพยาบาลจะตองมีความรูและเขาใจเกีย่วกับสาร และตองรูจักระมัดระวังตัวเอง 

ความปลอดภัยตอสาธารณะ 
- ใหกั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหลโดยทนัที อยางนอย 50-100 เมตรโดยรอบ 
- ใหอยูเหนือลม 
- ใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของออกไปจากบริเวณนี้ 
- อยาอยูในที่ตํ่า 
- ใหระบายอากาศในบริเวณที่อับอากาศกอนเขาไป 

ชุดปองกันอนัตราย 
- ใหใชเครื่องชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศในตัว และสวมชุดปองกันท่ีปดมิดชิดและปองกัน 
  ไอของสารได 
- ใหใสชุดปองกนัความเย็นตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกาซเหลวที่มีอุณหภูมิตํ่ามากๆ 
  (ตํ่ากวา - 150 องศาเซลเซียส) 

การอพยพ 
- กรณีท่ีหกรั่วไหลมาก : อันดับแรกใหอพยพผูคนที่อยูใตลมออกไปอยางนอย 1,000 เมตร 
- กรณีเกิดอัคคีภัย     : เม่ือเกิดเพลิงไหมภาชนะบรรจุขนาดใหญ ในขั้นตนใหอพยพผูคนหางออกไปใน 
                           ระยะ  1,500 เมตรโดยรอบ 

การดําเนนิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อัคคีภัยหรือการระเบิด 
 



 - 56 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

- สารบางตัวอาจสลายตวัหรือเกิดสารพอลิเมอร เม่ือไดรับความรอนหรือเกิดเพลิงไหม 
- เปนสารไวไฟมาก จะลุกติดไฟไดงายเม่ือไดรบัความรอน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ 
- เม่ือผสมกับอากาศอาจเกิดการระเบิดได 
- อาจลุกติดไฟไดเม่ือสัมผัสกับอากาศ 
- อาจลุกติดไฟขึ้นไดอีก หลังจากเพลิงดับแลว 
- ไอระเหยจากกาซเหลวที่เกิดในตอนแรกจะหนักกวาอากาศ 
- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเม่ือไดรับความรอน 
- ทอบรรจุกาซที่ฉีกขาดมีแรงดันซึ่งอาจทําใหพุงลอยไปไดในอากาศ 
- DIBORANE เม่ือทําปฏิกิริยากับความชื้นหรือนํ้าทําใหเกิดระเบิดได และใหกาซไฮโดรเจนที่มีความไวไฟ 

  สูงและอนุพันธของโบรอนที่มีความเปนพิษ 
สุขภาพอนามัย 

- มีความเปนพิษสูง อาจถงึเสียชีวิตไดหากหายใจเขาไป 
- หากสัมผัสกับกาซหรือกาซเหลวอาจทําใหเกิดแผลไหม บาดเจ็บสาหัส และหรือเน้ือตายเนื่องจากความ  เย็นจัด 
- เม่ือสารน้ีไหมไฟจะทําใหเกิดกาซระคายเคือง กัดกรอน และหรอืเปนพิษ 

สารเปนพิษ 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
การเกิดอัคคีภัย 

- กรณีเพลิงไหมเล็กนอย : ใชผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด หรือนํ้าฉีดฝอย  
      : ถาไมเสี่ยงตออันตรายใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ียังไมเสียหายออกจาก

บริเวณที่เกิดเพลิงไหม 
- กรณีเพลิงไหมรุนแรง   : ใชนํ้าฉีดฝอย , หรือโฟม 
     : หามใชนํ้าฉีดโดยตรง 
- กรณีเพลิงไหมถังบรรจุ : ใหดับเพลิงในระยะไกลทีสุ่ด  หรือใชสายฉีดนํ้าชนิดท่ีไม 
  หรือรถขนสง     ตองใชคนถือหรือหัวฉีดท่ีมีระบบควบคุม 
     : หลอเย็นภาชนะบรรจุดวยนํ้าปริมาณมาก ๆ หลังจากที่ไฟดับแลว 
     : ถาไดยินเสียงอุปกรณระบายไอ หรือเม่ือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสีใหออกจากบรเิวณนั้น 
   : หามอยูทางหัวหรือทายของทอหรือภาชนะบรรจุ 

การหกหรอืรั่วไหล 
- หามแตะตองภาชนะบรรจุท่ีไดรับความเสียหาย หรือสารที่หกรั่วไหลโดยไมไดสวมชุดปองกนัอันตราย หยุดการ

รั่วไหลถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย 
- ปองกันไมใหสารไหลลงสูแหลงนํ้า ทอระบายน้ํา ชั้นใตดิน หรือบริเวณที่อับอากาศ 



 - 57 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

- ดูดซับสารที่หกรั่วไหลดวยดิน ทราย และสารดูดซับอื่นท่ีไมติดไฟ และเก็บในภาชนะ 
- อยาใหนํ้าเขาภาชนะบรรจุ 
 

 
 

รูปที่ 24  จุดขอตอของเครื่อง ท่ีมักจะเปนจุดรั่วไหลของสารพิษที่พบบอยท่ีสุด 
 
การปฐมพยาบาล  

- นําผูประสบอันตรายใหไดรับอากาศบริสุทธิ์  
- กรณีผูประสบอันตรายไมสามารถหายใจไดเอง ใชเครื่องชวยหายใจ  
- กรณีผูประสบอันตรายหายใจลําบาก ใหออกซิเจน 
- ถอดเสื้อผาและรองเทาท่ีเปอนสารออกทันที  ถาสัมผัสทางผวิหนังหรือตา ใหลางดวยนํ้า จํานวนมาก โดยใหนํ้า

ไหลผานนาน ๆ  อยางนอย 15 นาที 
- ถาสัมผัสเลก็นอยตองหลีกเลีย่งไมใหแพรไปสวนอื่น 
- รักษารางกายของผูประสบอันตรายใหอบอุน  และนําสงแพทยทันที 
- ผูปฐมพยาบาลตองรูและเขาใจเกี่ยวกับสาร และวิธีปองกันตนเอง 
- ผลของการไดรับสารนี้ (หายใจ, กิน, ผิวหนัง) อาจแสดงออกในภายหลัง 

ความปลอดภัยตอสาธารณะ 
- ใหกั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหลโดยทนัที อยางนอย 50-100 เมตร โดยรอบ 
- ใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของออกไปจากบริเวณนี้ 
- อยาอยูในที่ตํ่า 
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ชุดปองกันอนัตราย 
- ใหใชเครื่องชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศในตัว และชุดปองกนัอันตรายจากสารเคมี 
- ใสชุดปองกันท่ีปดมิดชิดท้ังตัว 
- ชุดผจญเพลิงไมเหมาะสมที่จะปองกันอันตรายจากสารนี ้

การอพยพ 
- กรณีหกรั่วไหลมาก: ใหอพยพผูท่ีอยูใตลมออกไปเปนอันดับแรก อยางนอย 250 เมตร 
- กรณีเกิดอัคคีภัย : เม่ือเกิดเพลิงไหมภาชนะบรรจุขนาดใหญ อพยพผูคนใหหางออกไปอยางนอย    
                                     800   เมตรโดยรอบ 

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
การอัคคีภัยหรือการระเบิด 

- สารน้ีไมลุกไหม แตอาจสลายตัวเม่ือไดรับความรอน จะใหฟูมท่ีกัดกรอนและเปนพิษ 
- เม่ือสารน้ีไหมไฟอาจทําใหเกิดกาซที่ระคายเคือง กัดกรอน และหรือเปนพิษ 
- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเม่ือไดรับความรอน 
- นํ้าชะลางอาจกอใหเกิดปญหาน้ําเสีย 

สุขภาพอนามัย 
- เปนพิษสูง อาจทําใหเสียชีวิตหากหายใจเขา กลืนกิน หรือซมึผานผิวหนงั 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผวิหนัง 
- ผลกระทบจากการไดรับสารนี้ (สัมผัสและหายใจ) อาจแสดงออกในภายหลงั 
- เม่ือสารน้ีไหมไฟจะทําใหเกิดกาซที่ระคายเคือง กัดกรอน และหรือเปนพิษ 
- นํ้าจากการดับเพลิงอาจกัดกรอน เปนพิษ และกอใหเกิดปญหาน้ําเสีย 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัสารกัมมันตรงัสี 
Safety for Use of Medical Equipments about Radioactive Materials 

 
เครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 
 แหลงกําเนิดกัมมันตรังสี สวนใหญจะเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (Nuclear Reactor) คือ เครื่องผลิตพลังงาน
นิวเคลียรท่ีสามารถควบคุมการแบงแยกนวิเคลียรและปฏิกิริยาลูกโซใหเกิดขึ้นในอัตราที่พอเหมาะ ทําใหสามารถ
นําเอาพลังงานความรอน นิวตรอน และรังสีท่ีเกิดขึ้นไปใชใหเปนประโยชนได 
 เรื่องปฏิกรณนิวเคลียรมีหลายชนิด มีรูปรางและขนาดแตกตางกันไป โดยแบงการทํางานเปน 2 สวน ซึ่งแต
ละสวนมีสวนประกอบของเครือ่งโดยทั่วไปมีดังน้ี 
 1. เชื้อเพลิง (Fuel) อาจใชยูเรเนียม พลูโตเนียม เปนตน 
 2. มอเดอรเรเตอร (Moderator) มีหนาท่ีทําใหนิวตรอนวิ่งชาลงเพราะนิวตรอนชามีประสิทธิภาพในการทําให
เกิดการแบงแยกนิวเคลียสไดดีกวานิวตรอนเร็ว สารที่ใชเปนมอเดอรเรเตอรไดแก คารบอน เม่ือนิวตรอนวิ่งผาน
คารบอนจะชนกบัอะตอมของคารบอนทําใหมันวิ่งชาลงไดความเร็วตามตองการ 
 3. แทงบังคับ (Control Rods) มีหนาท่ีควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาไมใหเกิดมากเกินไป ท่ีนิยมใชคือ 
แคดเมียม หรือโบรอน แคดเมียมจะเปนตัวดูดกลืนนิวตรอนไวไดดีมาก ดังน้ันถาสอดแทงแคดเมียมใหลึกเขาไปใน
เครื่องมาก ๆ กจ็ะดูดกลืนนิวตรอนไวไดนอยลงทุกทีและปฏิกริิยาลูกโซก็จะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามมา 
 4. ตัวทําใหเย็น (Coolant) เพื่อนําเอาความรอนออกไปจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร โดยอาจใชนํ้าธรรมดา
หรือโลหะโซเดียมหรือแกสคารบอนไดออกไซด ฮีเลียม อากาศเปนตน 

 
รูปที่ 25   แสดงเตาปฏิกรณนวิเคลียร 
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 5. เครื่องกําบัง (Shield) มีหนาท่ีปองกันไมใหรังสีออกจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งอาจทําอันตรายตอ
สิ่งมีชวีิตทั้งหลาย เครื่องกําบังอาจทําดวยคอนกรีตหนา ๆ หรืออาจใชบอนํ้าก็ได 

ผลของรังสีตอสิ่งมีชีวิต 
 รังสีท่ีแผออกจากธาตุกัมมันตรังสีเม่ือผานเขาไปในสิ่งมีชวีิตทั้งหลาย จะทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออน

ของอะตอมตามแนวทางที่รังสผีานไป ทําใหเกิดผลเสียตอสิง่มีชวีิต 2 แบบ คือ 
1 ผลของรงัสีท่ีมีตอรางกาย คือ เกิดเปนผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง ผมรวง เซลลตาย เปนแผลเปอย เกิดเน้ือ

เสนใยจํานวนมากที่ปอด (fibrosis of the lung) เกิดโรคเม็ดโลหิตขาวมาก (leukemia) เกิดตอกระจก (cataracts) 
ขึ้นในนัยนตา เปนตน ซึ่งรางกายจะเปนมากหรือนอยขึ้นอยูกบัปริมาณของรังสีท่ีไดรับสวนของรางกายทีไ่ด และอายุ
ของผูไดรับรังส ี ดังน้ันผูไดรับรังสีมีอายุนอยแลวอันตรายเนื่องจากรังสีจะมีมากกวาผูท่ีมีอายุมาก ในทารกแรกเกิด
แลวอาจไดรับอนัตรายถึงพิการหรือเสียชีวิตได  

2 ผลของรังสีท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุ คือ ทําใหโครโมโซม (chromosome) เกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลทําให
ลูกหลานเกิดเปลี่ยนลักษณะได 
การปองกันรังส ี

           รังสีทุกชนิดมีอันตรายตอสิ่งมีชวีิตทั้งน้ัน จึงตองทาํการปองกันไมใหรางกายไดรับรงัสี หรือไดรบัแตเพียง
ปริมาณนอยท่ีสุด ในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเน่ืองจากตองทํางานเกี่ยวของกับรงัสีแลว ควรมีหลักยดึถือเพื่อ
ปฏิบัติดังน้ี 

1. เวลาของการเผย (time of exposure) โดยใชเวลาในการทํางานในบริเวณที่มีรังสีใหสัน้ท่ีสุด เพราะ
ปริมาณกําหนดของรงัสีจะแปรตรงกับเวลาของการเผย 

2. ระยะทาง (distance) การทํางานเกี่ยวกับรังสคีวรอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีมาก ๆ ท้ังน้ีเพราะความเขม
ของรงัสีจะแปรผกผันกับกําลังสองของระยะทาง  

3. เครื่องกําบัง (shielding) เครื่องกําบังที่วางกัน้ระหวางคนกับแหลงกําเนิดรังสีจะดูดกลืนบางสวนของรังสี
หรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได ดังน้ันในกรณีท่ีตองทํางานใกลกับสารกัมมันตรังสีและตองใชเวลานานในการปฏิบัติงาน 
เราจําเปนตองใชเครื่องกําบังชวยเครื่องกําบังที่ดีควรเปนพวกโลหะหนัก เพราะวาโลหะ หนักจะมีอิเล็กตรอนอยูเปน
จํานวนมาก ทําใหรังสีเม่ือวิง่มาชนกับอิเล็กตรอนแลวจะสูญเสียพลังงานไปหมด ตัวอยางของเครื่องกําบังเชน แผน
ตะกั่ว แผนเหลก็ แผนคอนกรตี ใชเปนเครื่องกําบังพวกรงัสีเอกซและรังสแีกมมา แผนลูไซทควอทซ ใชเปนเครื่อง
กําบังรังสีเบตาได อากาศและแผนกระดาษ อาจใชเปนเครื่องกําบังอนุภาคอัลฟา สวนนํ้าและพาราฟนใชเปนเครื่อง
กําบังอนุภาคนิวตรอนได 
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รูปที่ 26  แสดงเครื่องแพทยท่ีใชฉายรังสีรกัษาชนิดหน่ึง) 
 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
การหกหรอืรั่วไหล 

- หามแตะตองหรือเดินผานไปบนสารที่หก 
- หามแตะตองภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีเสียหายหรือสารที่หก   โดยไมสวมใสชุดปองกันอันตราย 
  ท่ีเหมาะสม 
- ปองกันการไหลลงสูแหลงนํ้า ทอระบายน้ํา ชั้นใตดิน หรือบริเวณอับอากาศ 
- ปดคลุมผงสารที่หกดวยแผนพลาสติกหรือผาใบชุบนํ้ามัน เพื่อปองกันการกระจาย  
- การทําความสะอาดหรือกําจัดสารน้ี ตองอยูในการควบคุมดูแลของผูเชี่ยวชาญที่มีความรูในดาน 
  น้ีโดยเฉพาะ 

การปฐมพยาบาล  
- กอนท่ีเคลื่อนยายผูประสบภยัใหหอหุมผูประสบภัยดวยแผนพลาสติกหรือผาหมแลว แยกผูประสบภัยไปในที่ท่ี

ปลอดภัย 
- ขอควรระวัง ผูประสบภัยอาจจะเปนแหลงแพรกระจายการปนเปอนตอไปได 
- ถอดและแยกเสื้อผาและรองเทาออกทันที แยกอุปกรณตาง ๆ ของผูประสบภยั เชน ถุงมือ,แผนพลาสติก ฯลฯ 

ออก แลวนําไปกําจัดท้ิงตามคําแนะนาํของเจาหนาท่ีสารกัมมันตรังสี ชําระลางรางกายดวยนํ้าและสบู  
- สงไปทําการรกัษาโดยเร็ว 
- ผูท่ีจะเขาไปทาํการรักษาตองรูจักสารน้ี และรูจักวิธีปองกันตัวเอง 
-ผลกระทบไดรบัสารนี้ เชน การหายใจเขา การกลืน หรือการสมัผัสกับผิวหนังอาจจะยังไมเกิดขึ้นทันที  
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ความปลอดภัยตอสาธารณะ 
- ใหกั้นแยกในบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหลของสารโดยทันที อยางนอย 50-100 เมตร โดยรอบใหอยูเหนือลม

และใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของออกไปจากบริเวณนี้ 
- ใหแยกเครื่องมือและผูท่ีสงสยัวาจะไดรับสารรังสีออกตางหาก แลวทําความสะอาดตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 

ดานกัมมันตภาพรังส ี
ชุดปองกันอนัตราย 
- ใหใชเครื่องชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศ และสวมชุดปองกนัอันตรายจากสารเคมี 
- ชุดผจญเพลิงทั่วไปไมเหมาะสมที่จะใชปองกันสารน้ี 
- ใหผูปฏิบัติงานอยูหางจากสารใหมากท่ีสุดและตองใชเครื่องกาํบัง 
- ใหใชเวลาในการทํางานกับสารเหลาน้ีใหนอยท่ีสุด 
- ใหมีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน 

การอพยพ 
- เม่ือเกิดเพลิงไหมขนาดใหญ ใหอพยพผูคนใหหางจากบริเวณนั้นอยางนอย 800 เมตรโดยรอบ 

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
การอัคคีภัยหรือการระเบิด 

- สารกัมมันตรังสีบางตัวอาจเผาไหมได แตไมติดไฟในทันที 
- เม่ือสารเหลาน้ีถูกเผาไหมจะเกิดกาซพิษ,สารรังสี และละอองฝุน 
- คุณสมบัติดานกัมมันตรังสีจะไมมีผลตอความไวไฟ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของสารนั้นๆ 

สุขภาพอนามัย 
- ระดับอันตรายจากการแผรงัสีมีต้ังแตนอยไปจนถึงมากสุด ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารกัมมันตรังสีและ

ชนิดของวสัดุท่ีใชในการบรรจสุารกัมมันตรังสี 
- สารกัมมันตรังสีบางตัวไมสามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมือธรรมดา 
- การหายใจเอาไอหรือละอองหรือการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสจีะทําใหรางกายไดรับรังสีดวย 
- สารกัมมันตรังสีบางตัวอาจเปนพิษ และกัดผวิหนังได 
- ผลกระทบของการหายใจหรือการสัมผัสเหลาน้ีอาจจะยังไมเกดิขึ้นทันทีทันใด แตอาจเกิดขึ้นในภายหลังได 
- การไดรับสารเหลาน้ีเขาไปนานๆ อาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรืออาจถึงตายได 
- นํ้าจากการดับเพลิงหรือนํ้าเจือจางอาจทําใหเกิดปญหาน้ําเสียได 

หนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 หนวยงานที่ใชสารรังสีจนเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี หนวยงานชวยเหลือผูประสบภัยระดับทองถิ่น เชนตํารวจ 
หนวยดับเพลิง โรงพยาบาล หนวยงานฝายปกครอง เปนตน และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ท้ังน้ีแตละ
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หนวยงานจะมีสวนรวมในการปฏิบัติมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความรุนแรงและขอบเขตของสถานการณท่ีเกิดขึ้น 
และในบางกรณอีาจมีความรุนแรงจนกระทั่งจําเปนตองมีหนวยงานระดับชาติเขามาเกี่ยวของ 

o หนวยงานที่ใชสารกัมมันตรังสีมีหนาท่ีรับผิดชอบเปนอันดับแรก ในการควบคุมการใชสารกัมมันตรังสีให
เปนไปอยางปลอดภัย โดยการออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยทางรังส ี
และมีความเสี่ยงภัยตอการเกิดอุบัติเหตนุอยท่ีสุด 

o หนวยงานที่ใชสารกัมมันตรังสี  ควรวางแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีท่ี
ครอบครองอยูแนวปฏิบัติในการตรวจระวงัอุบัติเหตุ ซึ่งคาดวาอาจมีโอกาสเกดิขึ้นไดและแนวปฏิบัติในการแจงเหตุ
เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถแกไขสถานการณใหทันทวงที 

o หนวยงานที่ใชสารกัมมันตรังสี ควรมีแผนฉุกเฉินทางรังสีในการใชสารกัมมันตรังสีท่ีครอบครองอยูท้ังหมด 
โดยใหมีขอบเขตครอบคลุมอุบัติเหตุตางๆซึ่งคาดวาอาจเกิดขึ้นได รวมถึงแนวทางการประเมินและการแกไข
สถานการณตลอดจนมาตรการขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 

o หนวยงานชวยเหลือผูประสบภยัระดับทองถิ่นมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกนัอันตรายใหกับประชาชน 
ไดแก การดับเพลิง การรักษาพยาบาล การปองกันประชาชนไมใหเขาไปในพืน้ท่ี อันตราย การใหความชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานคนหาสารกัมมันตรังสีท่ีเกิดสูญหายชวยเหลือในการปฏิบัติงานควบคุมการแพรกระจาย
ของสารกัมมันตรังสี รวมทั้งการแถลงขาวตอบขอซักถามใหประชาชนและสื่อมวลชนทราบ 

o สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันอันตรายจากรังสใีหกับประชาชนและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยหลังจากไดรับแจงอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีแลว ตองดําเนินการประเมินสถานการณ 
และคาดคะเนขอบเขตของอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีแลว ตองดําเนินการประเมินสถานการณ และคาดคะเน
ขอบเขตของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากขอมูลท่ีไดรบัแจง ประกอบกับขอมูลจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการ
ประเมินสถานการณเบ้ืองตนเพื่อใหสามารถวางแผน และดําเนินการปฏิบัติงานไดสอดคลองกบัสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

o การจัดเตรียมเครื่องมือ 
o การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ตองมีเครื่องวัดรังสีเพื่อใชประเมินอันตราย จากรังสีท่ีเกดิขึ้น ในทุก

ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสีและหนวยงานชวยเหลือผูประสบภัยระดับทองถิ่นรวมทั้ง
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ควรมีชุดเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปใชในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ตามหนาท่ี
รับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ 

o ชนิดและประเภทของเครื่องวัดรงัสี ซึ่งจะนําไปใชในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ขึน้อยูกับสารกัมมันตรังสีท่ีเกิด
อุบัติเหตุและวิธีการที่จะใชตรวจวัดรังส ี คุณสมบัติของเครื่องวัดรังสีท่ีใชในภาวะฉุกเฉินทางรังสีโดยทั่วไป สอดคลอง
กับ 4 

o เครื่องวัดรังสีท่ีจะนําไปใชในภาวะฉุกเฉินทางรังสี จะตองไดรบัการสอบ ปรับเทียบและซอมบํารุง อยาง
สมํ่าเสมอ และ ควรกําหนดรายละเอียด การดําเนินงานดังกลาวไวในระเบียบขอบังคับ ของการเตรียมการปฏิบัติงาน
ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี 
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o  ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณตางๆที่ใชงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสีตามอุบัติเหตุในแตละประเภท   

การตรวจวัดรงัส ี
การตรวจวัดรงัสี ตองพิจารณาเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณโดยการจัดทํารายละเอียดวิธีการ

ตรวจวัดรังส ี ในแตละอบัุติเหตุทางรังสี และความรนุแรงของสถานการณท่ีเกิดขึ้นเพื่อใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
นําไปใชเปนระเบียบปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังส ี

1. กรณีสารกัมมันตรังสีคางหรือหลุดจากที่เก็บ ในกรณีสารกัมมันตรังสีคางหรือหลุดจากที่เก็บซึ่งเปน
อุบัติเหตุทางรังสี ท่ีสามารถแกไขสถานการณไดงายท่ีสุด ระดับรังสีในบริเวณใกลเคียงกับสารกัมมันตรังสี อาจมีคา
มากกวา 100 R/h แตถาสารกัมมันตรังสีมีเครื่องกําบังรังสท่ีีเหมาะสมแลว จะมีระดับรังสีเพียง 1 R/h ดังน้ัน 
เครื่องมือท่ีใชวดัระดับรังสีควรมีชวงการวัดระดับรังสีกวาง โดยท่ัวไปควรใชเครื่องมือ 2 ชดุ ชุดแรกใชวัดระดับรังสี
ในบริเวณที่มีรังสีสูง และอีกชดุหน่ึงใชวัดระดับรังสีในบริเวณทีมี่รังสีตํ่ากวา ในการวัดระดับรังสีควรใหผูปฏิบัติงานอยู
หางจากสารกัมมันตรังสีประมาณ 2-3 เมตร โดยสามารถที่จะอานคาระดับรังสีจากที่กําบังรังสี เชน ผนังหอง 
เครื่องวัดระดับรังสีท่ีใชอาจใชเครื่องวัดท่ีสามารถเลื่อนหัววัดรงัสีใหไกลออกไปได หรือชนิดท่ีสามารถถอดหัววัดรังสี
และผูกติดกับอปุกรณท่ียื่นเขาไปวัดระดับรังสีได โดยทั่วไปสารกัมมันตรังสีท่ีคางหรือหลุดจากที่เก็บจะเปนสาร
กัมมันตรังสีประเภทมีการปดผนึกเปนอยางดี แตการดําเนินงานไมควรมองขามโอกาส ซึ่งอาจมีการเปรอะเปอนรังสี  
ดังน้ัน เม่ือแกไขสถานการณ โดยการนําสารกัมมันตรังสีกลับสูท่ีเก็บแลว ควรตรวจวัดการเปรอะเปอนรังสีเพื่อให
ม่ันใจวาไมมีการเปรอะเปอนรังสีเกิดขึ้น 

2. กรณีสารกัมมันตรังสีสูญหายหรือถูกโจรกรรม ในกรณีสารกมัมันตรังสีสูญหายหรือถูกโจรกรรมจะคนหา
ไดยากท่ีสุด โดยในขณะที่ยังไมทราบสถานที่แนนอนของสารกัมมันตรังสีท่ีหายไป การคนหาในเบื้องตนจะดําเนินการ
ไดเพียงสํารวจระดับรังสีในบริเวณพื้นท่ีท่ีสงสัยเทาน้ัน แตถามีขอมูลหรือสิ่งบงชีท่ี้แนนอนวา อาจมีสารกัมมันตรังสีอยู
ในพื้นท่ีใด จึงจะดําเนินการคนหาสารกัมมันตรังสีในพื้นท่ีน้ันโดยละเอียดได วิธีการคนหาสารกัมมันตรังสีในเบื้องตน
ขึ้นอยูกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น เชน กรณีท่ีทราบวาสารกัมมันตรังสีท่ีหายไปอยูภายในอาคารการคนหาอาจ ใช
เจาหนาท่ีเดินสํารวจระดับรังสีท่ัวบริเวณระเบียงของอาคาร แตถาสงสัยวาสารกัมมันตรังสีอยูในที่ซึ่งไมมีขอบเขต
แนนอนการคนหาอาจใชการสํารวจระดับรังสโีดยทางรถยนตหรือเครื่องบิน และ เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีสงสัยได
แลว จงึดําเนินการคนหาโดยละเอียดตอไป 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัคารบอนไดออกไซด 
Safety for Use of Medical Equipments about  Carbon Dioxide (CO2) 

 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
การเกิดอัคคีภัย 

- ใหเลือกใชสารเคมีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะของเพลิงทีล่กุไหม 
- ถาไมมีความเสี่ยงมากนัก ใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุหรือวัสดุท่ียังไมเสียหายออกจากที่เกิดเหตุ 
- ภาชนะที่เสียหาย จะตองเคลื่อนยายโดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทาน้ัน 

กรณีเพลิงไหมถัง 
- หลังจากไฟดบัแลวใหใชนํ้าฉีดถังเก็บสารเคมีจนกวาอุณหภูมิของถงัจะลดลงสูสภาวะปกต ิ
- ถาไดยินเสียงจากอุปกรณนิรภัยระบายไอหรอืภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี ใหออกจากบริเวณนั้นทันที 
- อยูใหหางจากสวนหัวหรือทายของทอหรือภาชนะบรรจุ 

การหกหรอืรั่วไหล 
- ใหระบายอากาศออกจากบริเวณเกิดเหตุใหมากท่ีสุด 
- อยาแตะตองหรือเดินย่ําบนบริเวณที่เปรอะเปอนหรือบริเวณสารหกรั่วไหล หยดุการรั่ว  
  (ถาเปนไปไดและไมเสี่ยงอันตราย) 
- ใชนํ้าฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอของสารหรือลดการฟุงกระจาย 
- อยาใชนํ้าฉีดไปที่บริเวณหกรั่วไหลโดยตรง 
- ขยับถงับรรจุใหมีแตกาซรั่วออกมาแทนของเหลว ในกรณีท่ีทําได 
- ตองปองกันไมใหมีการรั่วไปสูทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ชั้นใตดินหรือบริเวณที่อับอากาศ 
- ใหรวบรวมคารบอนไดออกไซดแข็งเขาเก็บในถังแตอยาปดถัง 
- ปลอยใหสารทีห่กเปรอะเปอนระเหยไปเองจนหมด 
ขอควรระวัง 
- สารหรือวสัดุตาง ๆ อาจะเปราะและแตกหักไดโดยงายหากไมระมัดระวังเม่ือสมัผัสกับสาร 
  เยือกแข็งยิง่ยวด 

การปฐมพยาบาล 
- ใหเคลื่อนยายผูประสบอันตรายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อใหไดรับอากาศบริสุทธิ์ 
- ใหใชเครื่องชวยหายใจในกรณีท่ีผูประสบอันตรายไมสามารถหายใจไดเอง 
- ใหออกซิเจนชวยหายใจในกรณีหายใจลําบาก 
- ชุดเสื้อผาท่ีเย็นแข็งติดผิวหนงัทําใหออนตัวกอนคอยถอดออก 
- ถาสัมผัสกับกาซเหลวใหรีบลางสวนที่เยือกแขง็ดวยนํ้าอุนท่ีสะอาด 
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- ใหผูประสบอนัตรายอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิดทันที 
ความปลอดภัยตอสาธารณะ 

- ใหกั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหลของกาซ 
- ใหอยูเหนือลม 
- ใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ 
- อยาอยูในที่ตํ่าๆ 
- ใหระบายอากาศในบริเวณอับอากาศกอนเขาไป 

ชุดปองกันอนัตราย 
- ใชเครื่องชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และสวมชุดท่ีปดมิดชิดท้ังตัวเพื่อปองกันไอของสาร 
- ชุดผจญเพลิงโดยทั่วไปอาจใชไดในขีดจํากัด 
- เม่ือปฏิบัติงานกับสารที่มีอุณหภูมิตํ่ามากๆ ควรใสชุดปองกันความเย็น 

การอพยพ 
- กรณีหกรั่วไหลมาก : อันดับแรกใหอพยพผูคนที่อยูใตลมออกไป อยางนอย 250 เมตร 
- กรณีเกิดเพลิงไหม : กรณีท่ีในที่เกิดเหตุไฟไหมมีภาชนะบรรจุขนาดใหญ  ในขั้นตนใหอพยพผูคนหาง    

                                ออกไป  อยางนอย 500 เมตรโดยรอบ 
การดําเนนิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อัคคีภัยหรือการระเบิด 

- เปนสารที่ไมไวไฟทั้งที่เปนกาซและของแข็ง 
- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเม่ือถูกความรอน 
- ทอบรรจุกาซที่ฉีกขาด มีความดันซึ่งอาจทําใหพุงลอยไปไดในอากาศ 
สุขภาพอนามัย 
- ถากาซมีความเขมขนมากอาจทําใหสลบไดโดยไมรูตัว 
- การสัมผัสกับกาซเหลวหรือแข็งอาจทําใหเปนแผลเนื้อตายเนื่องจากความเยน็ได 

ขอสังเกต ุ
- กระปองที่บรรจุคารบอนไดออกไซดแขง็เปนสารทําความเย็นอาจจะทําใหเกิดละอองน้ําหรือสะเก็ด 
  นํ้าแข็งอยาแตะตองของเหลวนี้เพราะอาจจะเปรอะเปอนจากสารที่บรรจุอยูได 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัไอน้าํ 
Safety for Use of Medical Equipments about  Steam 

 
องคประกอบเบื้องตนของระบบไอน้ํา ไดแก หมอไอนํ้า ระบบทอสงไอน้ํา เครื่องจักรใชไอนํ้า การนําคอนเดน

เสทกลับมาใช ท้ังน้ียังสามารถจําแนกออกเปนสวนประกอบที่สําคัญของหมอไอน้ํา ดังน้ี 
1. ชุดเผาไหมเชื้อเพลิง ( เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว ) 
2. อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ( ตัวหมอนํ้า ) 
3. ระบบควบคุมความดันไอนํ้า ( เกจความดัน สวิทชควบคุมความดัน ) 
4. ระบบควบคุมระดับนํ้า ( ลูกลอยควบคุมระดับนํ้า ปมนํ้า ) 
5. ระบบควบคุมความปลอดภัย ( สวิทชตัดความดัน สวิทชลูกลอยตัดระดับนํ้า วาวลนิรภัย ) 
6. ระบบควบคุมประสิทธิภาพหมอไอนํ้า 
 

         
 

รูปที่ 27  แสดงเครื่องมือแพทยท่ีตองใชไอนํ้าในการทํางาน 
 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้าํ 

1. การปฏิบัติงานกอนเดินเครื่องใหตรวจสอบความเรียบรอยท้ังหมด ดังน้ี  
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1. ตรวจระดับนํ้าในหมอนํ้าจากระดับนํ้าของหลอดแกวใหอยูในระดับที่กําหนด และทดสอบการอดุ
ตันของหลอดแกวโดยเปดวาลวที่ชุดหลอดแกว นํ้าจะไหลออกจากหลอดแกวจนหมดแลว ปด
วาลวเพื่อดูวาระดับนํ้าไหลกลับมาแทนที่ในระดับเดิมหรือไม  

2. ตรวจสอบความเรียบรอยของวาลวทอสงนํ้า เขาหมอนํ้า  
3. ตรวจสอบระดับนํ้าในถังพักนํ้า ทดสอบ สัญญาณเตือนระดับนํ้าตํ่า  
4. บริเวณหมอนํ้าตองไมมีสิ่งกีดขวาง หรือคราบน้ํามันท่ีทําใหลื่นหกลมได  
5. ตรวจสอบแก็สตกคางหรือระบายอากาศกอนจุดเตาทุกครั้ง  

2. การปฏิบัติหลังเดินเครื่องใหตรวจสอบและบันทึกการทํางานของหมอนํ้าลงในแบบบันทึกท่ีกําหนดทุกชั่วโมง 
เม่ือตรวจพบสิ่งผิดปกติใหรายงานหัวหนางานเพ่ือแกไข  

3. ระบายน้ําท้ิงทุกกะตามปริมาณท่ีกําหนด และตรวจตัวอยางนํ้าในหมอนํ้าเพื่อวิเคราะหคุณภาพนํ้า ตามวัน
เวลาที่กําหนด  

4. ตรวจสอบระดับนํ้าและชุดควบคุมระดับนํ้า  
1. ระบายน้ําในหลอดแกวทุกกะ เพื่อปองกันการอดุตัน  
2. ระบายน้ําในชุดควบคุมระดับนํ้า และทดสอบการทํางานชุดควบคุมระดับนํ้าตํ่าทุกกะ  

5. ทดสอบลิ้นนิรภัย อยางนอยสัปดาหละครั้ง  
6. ปรับความเปนกรด-ดาง และความกระดางของน้ํา 

       

รูปที่ 28  วาวลระบายแรงดันเกิน ( Safety Valve )  หรือลิ้นนิรภัย เปนอุปกรณปองกันท่ีสําคัญ ของเครื่องมือแพทย   
          ท่ีมีระบบกําเนิดไอนํ้า ทําหนาท่ีระบายไอน้ําท่ีมากเกินท้ิง เพื่อไมใหเกิดอันตรายจากการระเบิดของหมอไอนํ้า 
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โครงสรางสวนประกอบและอปุกรณเพ่ือความปลอดภัยของหมอน้ํา 
หมอไอนํ้าท่ีใชภายในประเทศปจจุบันมีหลายประเภทหลายชนิด มีท้ังที่สรางจากตางประเทศและสราง

ภายในประเทศ หมอไอนํ้าถึงแมวาจะออกแบบการใชงานใหสะดวกมีความปลอดภัยและถูกหลักวิศวกรรม อกีท้ังมี
อุปกรณเพื่อความปลอดภัยครบชุด แตก็ยังมีโอกาสท่ีจะเกิดจากความบกพรองของผูควบคุมหมอไอนํ้า และความ
บกพรองหรือการชํารุดของโครงสรางหรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยดังน้ันผูควบคุมหมอไอนํ้าควรจะมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับ โครงสราง สวนประกอบและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยของหมอไอนํ้า จะทําใหการควบคุม
การใชงานหมอไอนํ้ามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
โครงสรางหมอไอน้าํ  
     หมอไอนํ้าโดยทั่วไปจะมีโครงสรางทีส่ําคัญดังน้ี 
            1. เปลือกหมอไอน้ํา ( Boiler Shell ) หมายถึง เปลือกเหล็กท่ีหอหุมหมอไอนํ้าภายในมีนํ้าและไอน้ําอยู 
ไมไดหมายถึง อิฐหรือฉนวนหุม เน่ืองจากเปลือกหมอไอนํ้าเปนสวนที่ไดรับความดัน จึงตองออกแบบและสราง
อยางแขง็แรง วสัดุท่ีใชทําเปลือกหมอไอนํ้าเปนชนิดท่ีใชสําหรับทําหมอไอนํ้าเทาน้ัน เชน เหล็กหลอหรือเหล็กปลอด
สนิม หรือเหล็กกลาคารบอน เปนตน 

หมอไอนํ้าท่ีใชแผนเหล็กหนาเทากันทําเปลือกหมอไอนํ้า หมอไอนํ้าขนาดเล็กจะทนความดันไดสูงกวา
หมอไอนํ้าขนาดใหญ แผนเหล็กท่ีนํามาสรางหมอไอนํ้ามีขนาดเดียว แตหมอไอนํ้ามีการสรางหลายขนาด ดังน้ันจึงมี
การตัดและตอเหล็กเปลือกหมอไอนํ้า การตอแผนเหล็กเปลือกหมอไอนํ้าทําได 2 วิธี คือ 

1.1 การตอเปลือกหมอไอนํ้าโดยใชวิธีหมุดย้ํา การตอเปลือกหมอไอนํ้าวิธีน้ีทํามานานแลว ปจจุบันยังใช
วิธีน้ีอยู ประสิทธิภาพของรอยตอไมดีเทาท่ีควร มีความแข็งแรงประมาณ 50 - 90 % ของเน้ือเหล็ก นอกจากนั้น
รอยตอมีความหนากวาปกติ จึงไมเหมาะสมที่จะใชถายเทความรอน 

 

 
รูปที่ 29 แสดงเปลือกและผนังหนา – ผนังหลังหมอไอนํ้า 
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1.2 การตอเปลือกหมอไอนํ้าโดยวิธีการเชื่อม การตอเปลือกหมอไอนํ้าวิธีน้ีมีการคนพบตอมาภายหลัง 
การเชื่อมเปลือกหมอไอนํ้าตองใชผูมีความชํานาญ นอกจากนั้นยังตองตรวจสอบรอยเชื่อม โดยวิธี X-RAY หรือวิธี
อื่นท่ีใหผลเหมือนกัน หมอไอนํ้าท่ีผานการเชื่อมแลวตองลดความเครียดในเนื้อเหล็กบริเวณที่เชื่อมโดยใชความรอน 
จึงจะไดรอยเชื่อมที่มีความแข็งแรงเทากับเน้ือเหล็ก การเชื่อมโดยไมมีการตรวจสอบรอยเชื่อมอาจเกิดอันตรายได 
เพราะแนวเชื่อมอาจเกิดการแตกราวภายใน ซึ่งไมสามารถมองเห็นดวยตา 
            2. ผนงัหนาและผนังหลัง ( End Plate ) ผนังหนาและผนังหลงัหมอไอนํ้า เปนแผนเหล็กท่ีใชปดหัวและ
ทายเปลือกหมอไอนํ้า ดังรูปที่ 12 ผนังหมอไอนํ้าจะทําดวยเหล็กชนิดเดียวกันท่ีทําเปลือกหมอไอนํ้าแตจะมีความ
หนามากกวา ผนังหมอไอนํ้ามีการขึ้นรูปหลายแบบ ดังรูปที่ 13 

 2.1 ผนังหมอไอนํ้าแบบโคง ผนังหมอไอนํ้าแบบนี้จะทําใหโคงเปนรูปทรงกลม จึงสามารถทนแรงดัน
ภายในหมอไอนํ้าไดดี ดังน้ันไมจําเปนตองมีเหล็กยึดโยง ผนังแบบโครงสรางลําบากและการติดต้ังทอไฟทําไดยาก
โดยเฉพาะการติดต้ังทอไฟเล็ก ฉะน้ันหมอไอนํ้าท่ีใชผนังโคงจึงมีเฉพาะทอไฟใหญเทาน้ัน 

 2.2 ผนังหมอไอนํ้าแบบขอบโคง ผนังหมอไอนํ้าแบบนี้จะทําขอบใหโคง เพื่อสามารถทนความดันไดดี
แตผนังสวนอื่นยังคงเรียบ ทําใหการติดต้ังทอไฟใหญและทอไฟใหญและทอไฟเลก็งายผนังแบบนี้ยึดกับเปลือก
หมอไอนํ้าไมแขง็แรงพอ ตองใชเหล็กยึดโยงชวยเพิ่มความแข็งแรงบริเวณขอบโคงเปนจุดท่ีมีโอกาสเกิดการกัด
กรอนและแตกราวไดงาย ปจจุบันหมอไอนํ้าลูกหมูนิยมทําผนังดวยวิธีน้ี 

 2.3 ผนังหมอไอนํ้าแบบเรียบ ผนังหมอไอนํ้าแบบนี้สามารถสรางและติดต้ังทอไฟไดงายแตผนังกับ
เปลือกหมอไอนํ้าจะยึดกันไมแขง็แรงพอ จงึตองใชเหล็กยึดโยงชวย หมอไอนํ้าแพคเกจนิยมทําผนังแบบนี้ 

 

 
รูปที่ 30 ผนังหมอไอนํ้าแบบตาง ๆ 

 
3. ทอไฟหรือลกูหมู ( Fire Tube ) หมายถึงทอแกสรอนท่ีมีเสนผาศูนยกลางใหญกวา 6 น้ิว หมอไอนํ้า

บางแบบทอไฟใหญจะทําหนาท่ีเปนหองเผาไหมดวย แกสรอนท่ีทอไฟใหญอุณหภูมิไมควรเกิน 850 องศาฟาเรน
ไฮด หนาท่ีหลักของทอไฟใหญ คือ ถายความรอนท่ีไดรับจากแกสรอนไปยังนํ้า วัสดุท่ีใชทําทอไฟใหญตองมี
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คุณสมบัติทนความรอนและถายเทความรอนไดดี ทอไฟใหญท่ีใชโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ แบบทอตรงและทอเปน
ลอน การติดต้ังทอไฟใหญแสดงไวในรูปที่ 31 

 

 
รูปที่ 31 แสดงการติดต้ังทอไฟใหญ ทอไฟเล็ก Stay Rod และ Stay Tube 

 
            4. ทอไฟเล็กหรือหลอดไฟหรือจุบ ( Fire Tube ) เปนทอแกสรอนผานมีขนาดเสนผาศูนยกลางเลก็กวา 6 
น้ิว วัสดุท่ีใชสรางมีจุดหลอมละลายสงูถึง 2,500 องคศาฟาเรนไฮด โดยทั่วไปความรอนของแกสท่ีผานทอไฟเล็ก
อุณหภูมิสูงไมถงึจุดหลอมละลายของทอไฟเล็ก วัสดุท่ีใชสรางทอไฟเล็กควรมคุีณสมบัติถายความรอนไดดีและควร
เลือกใชทอไฟเลก็ชนิดไมมีตะเข็บ การยึดทอไฟเล็กกับผนังหมอไอนํ้า สามารถทําได 2 วิธี คือ 

4.1 ใชวิธีเชื่อม 
4.2 ใชวิธีเบง 

              5. เหล็กยึดโยงหรือสเตย ( Stay ) เน่ืองจากภายในหมอไอนํ้ามีแรงดันท่ีพยายามทําใหผนังหนาและผนัง
หลังของหมอไอน้ําแยกออกจากเปลือก เหล็กยดึโยงจะทําหนาท่ียึดผนังหนาและผนังหลงัของหมอไอนํ้าใหคงสภาพ
เดิมไมใหแยกออกจากเปลือกหมอไอนํ้า เหล็กยึดโยงมีหลายแบบดังน้ี 

 5.1 เหล็กยึดโยงระหวางผนังกับเปลือกหมอไอนํ้า เหล็กยึดโยงแบบนี้อาจจะใชเปนแผนเหล็ก 
ซึ่งเราเรียกวา Gusset Stay ( หูชาง ) หรือแบบที่ใชทอนเหล็กกลม ซึ่งมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน Scully Diagonal 
Stay, Palm Stay เปนตน แตปจจุบันนิยมใชเปนแบบแผนเหล็ก ( หูชาง ) กนัมากกวา วิธีการยึดทําได 2 วธีิ คือ 
วิธีการเชื่อมและใชหมุดย้ํา ดังแสดงในรูปที่ 15 
 

 



 - 72 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

 
รูปที่ 32  แสดงเหล็กยึดโยงระหวางผนังกับเปลือกหมอไอนํ้า 

 
 5.2 เหล็กยึดโยงระหวางผนงัหนาและผนังหลังหมอไอนํ้า   จะทําหนาท่ียึดผนังหนาและผนัง

หลังของหมอไอน้ําใหอยูในรูปทรงเดิม เหล็กยึดโยงแบบนี้มีแบบที่ทําดวยทอเหล็กกลวง ( Stay Tube ) และทอน
เหล็กตัน ( Stay Rod ) ดังแสดงในรูปที่ 32 
            6. ชองคนลอด ( Man Hold ) ชองมือลอด ( Hand Hold ) และชองทําความสะอาด มีไวสําหรบัเปน
ชองทางใหคนมามารถเขาไปภายในหมอไอนํ้า เพื่อทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหรือทําความสะอาด ภายในหมอ
ไอนํ้า    ( สวนที่สัมผัส ) ชองคนลอดอาจจะมีจํานวนมากกวา 1 ชองก็ได หรืออาจไมมีก็ไดเม่ือหมอไอนํ้ามีขนาด
เล็ก สําหรับชองมือลอดมีไวสําหรับเปนชองทางทําความสะอาด และใชสายตาตรวจสอบโครงสรางภายในหมอไอนํ้า
ซึ่งมีขนาดเล็กกวาชองคนลอด สวนชองทําความสะอาดจะมีขนาดเล็กกวาชองมือลอด 
             7. เตาหรือหองเผาไหม ( Combustion Chamber ) หองเผาไหมเชื้อเพลิงจะอยูภายในหรือภายนอก
หมอไอนํ้าก็ได แตในที่น้ีจะหมายถึงหองเผาไหมชนิดท่ีอยูภายในหมอไอนํ้าหรือเปนสวนหนึ่งของหมอไอนํ้า ท่ี
สามารถผลิตไอน้ําได เชน บริเวณเตาของหมอไอนํ้ารถไฟ เปนตน 

หองเผาไหมเปนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดของหมอไอนํ้า อุณหภูมิสูงเกินจุดหลอมละลายของเหล็ก แต
บริเวณนี้มีนํ้ามาหลอเลี้ยงอยางเพียงพอตลอดเวลา เหล็กจึงถายเทความรอนใหกับนํ้าทําใหไมหลอมละลาย 
            8. ปลองไฟ ( Stack or Chimney ) ปลองไฟทําหนาท่ีนําแกสรอนท่ีผานหมอไอนํ้าออกไปภายนอก ปลอง
ไฟอาจทําดวยเหล็กหรืออิฐทนไฟก็ได 
ขอแนะนําสําหรับการสรางปลองไฟมีดังน้ี 

1. ปลองไฟควรสรางใหสูงเพื่อลดความแตกตางของอุณหภูมิแกสรอนกับบรรยากาศ 
2. ปลองไฟทีส่รางควรจะเสียคาบํารุงรักษาเพียงเล็กนอย ไมควรเสียคาเดินเครื่อง 
3. สภาวะของบรรยากาศภายนอกมีผลตอแรงดูดของลมภายในปลอง 
4. ตองคํานึงถึงความแข็งแรงของปลองและฐานราก 
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5. ควรมีสายลอฟา                                                                                                                                                  
สวนประกอบของหมอไอน้ํา 

หมอไอนํ้ามีหลายชนิดหลายแบบ ดังน้ัน จึงยากที่จะแยกอธิบายถึงสวนประกอบของหมอไอนํ้าแยกตาม
ชนิดหรือแบบได ในที่น้ีจึงรวบรวมสวนประกอบของหมอไอนํ้าท่ีมีใชงานในหมอไอนํ้ามาอธิบายถึงหนาท่ีและ
ความสําคัญใหทราบ         
 1. เครื่องวัดระดับน้ํา ( Water Level Gauge ) เครื่องวัดระดับนํ้าจะทําหนาท่ีแจงระดับนํ้าแทจริง
ภายในหมอไอนํ้า ระดับนํ้าในหมอไอนํ้ามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตลอดเวลาที่ใชงาน ระดับนํ้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าท่ีปอนเขาหมอไอนํ้าและอัตราการผลิตไอ เครื่องวัดระดับนํ้ามีหลายชนิดดังน้ี 

1.1 เครื่องวัดระดับนํ้าแบบแกว 
1.2 เครื่องวัดระดับแบบความดันแตกตางกัน 

            2.เกจวดัความดันไอน้าํ ( Pressure Guage ) เกจวดัความดันจะทําหนาท่ีวัดความดันไอนํ้าภายในหมอไอ
นํ้า ทําใหผูควบคุมทราบความดันไอนํ้าท่ีหมอไอนํ้าผลิตได เกจวัดความดันโดยทั่วไปใชแบบทอบูรดอน มีโครงสราง
ดังใน รูปที่ 16 ภายในเกจวัดความดันแบบนี้ จะมีทองอเปนรูปสวนโคงของวงกลม ปลายขางหนึ่งตรึงแนนอยูกับที่ 
ปลายอีกขางอุดตัน เม่ือมีความดันเพิ่มขึ้นภายในทอ ทอโคงจะเหยียดออกทําใหสวนโคงขยายออก ถาความดัน
ลดลงทอโคงก็จะหุบเขา อาศัยการเคลื่อนท่ีน้ีไปหมุนเข็มท่ีหนาปทมบอกเปนความดันตามตองการ 
 

 
รูปที่ 33  เกจวดัความดันแบบทอบูรดอน 

                         
                3. ลิ้นหรือวาลว ( Valve ) วาลวที่ใชกับหมอไอนํ้ามีหลายชนิด ตามความเหมาะสมของงานที่จะใช โดย
มีรายละเอียดของวาลวแตละชนิดดังน้ี 

 3.1 โกลบวาลว ( Globe Valve ) มีลักษณะดังรูปที่ 17 เหมาะสําหรับที่จะใชงาน 
ตองการ เปด - ปดอยางชา ๆ วาลวชนิดน้ีมีความเสียดทานสูง มักจะใชเปนวาลวจายไอ 
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รูปที่ 34  โกลบวาลวและปลัก๊วาลว 

 
 3.2 ปลั๊กวาลว ( Plug Valve ) มีลักษณะดังรปูมที่ 17 เหมาะสําหรับงานที่ตองการปด - เปด

เร็ว เพราะหมุนเพียง ¼ รอบ ก็เปดกวางสุด วาลวชนิดน้ีมีความเสียดทานต่ํา พบมีการใชเปนวาลวหลอดแกวและ
วาลวถายนํ้า 

 3.3 เกทวาลว ( Gate Valve ) มีลักษณะดังรูปที่ 18 เหมาะสําหรับงานที่ตองการปด - เปด ไม
เรว็เกินไป ทิศทางการไหลจะผานตรงทําใหมีความเสียดทานต่ํา 

 
 

 
รูปที่ 35  เกทวาลวและบอลลวาลว 

 
 3.4 บอลลวาลว ( Ball Valve ) มีลักษณะดังรูปที่ 18 เหมาะสําหรับงานที่ตองการ ปด - เปด

เร็ว เพราะหมุนเพียง ¼ รอบก็เปดกวางสุด เชนเดียวกับปลั๊กวาลว แตวามีความเสียดทานต่ํากวา มักใชเปนวาลว
ถายนํ้าและวาลวทอนํ้าเขา 

 3.5 วาลวกันกลบัหรือเชควาลว ( Check Valve ) มีลักษณะดังรูปที่ 19 วาลวกนักลับจะยอม
ใหของไหลผานไปไดแตยอนกลับไมได     โดยทั่วไปจะติดต้ังไวท่ีทอนํ้าเขาหมอไอนํ้า  และทอจายไอ  
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( สําหรับโรงงานที่ใชหมอไอนํ้า ต้ังแต 2 เครื่องและตอทอจายไอรวมกัน ) วาลวกันกลับที่ใชในปจจุบันมีหลายแบบ 
เชน เชควาลวแบบสวิง เหมาะสําหรับติดต้ังกับทอท่ีวางในแนวดิ่ง เชควาลวแบบลูกสูบ เหมาะที่จะใชงานกับทอท่ีวาง
ในแนวนอน 
 

 
รูปที่ 36  เชควาลวแบบสวิงและแบบลูกสูบ 

 
 3.6 วาลวลดความดัน ( Pressure Reducing Valve ) มีลักษณะดังรูปที่ 20 วาลวลดความดัน

จะทําหนาท่ีควบคุมความดันหรือลดความดันของไอน้ําท่ีหมอไอนํ้าจายมาใหเหมาะสมกับงานที่ใช   การควบคุม
ความดันจะทํางานโดยอัติโนมัติ โรงงานที่หมอไอนํ้า 
 
  

 
 

รูปที่ 37  วาลวลดความดัน 
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อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยหมอไอน้าํ 
หมอไอนํ้าถึงแมวาจะมีโครงสรางที่แข็งแรงและสวนประกอบทีจ่ําเปนแลว แตก็ยังเกิดอันตรายไดจึงตอง

ติดต้ังอุปกรณเพื่อความปลอดภัย จึงจะทําใหหมอไอนํ้ามีความปลอดภัยในการใชงานมากยิง่ขึ้น อุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยของหมอไอนํ้ามีดังน้ี 
            1.ลิ้นนริภัยหรือโปโลหรือเซฟตี้วาลว ( Safety Valve ) เปนอุปกรณเพื่อความปลอดภัยท่ีสําคัญที่สุดของ
หมอไอนํ้า ทําหนาท่ีระบายไอน้ําออกจากหมอไอนํ้า เม่ือความดันในหมอไอนํ้าสูงกวากําหนด เพื่อปองกันไมใหหมอ
ไอนํ้าระเบิด ลิ้นนิรภัยท่ีใชสําหรบัหมอไอนํ้ามีอยู 3 แบบ ดังน้ี 

1.1 ลิ้นนิรภัยแบบน้ําหนักถวงโดยตรง มีลักษณะดังรูปที่ 21 ลิ้นนิรภัยแบบนี้ปจจุบันไมนิยมใช การ
ทํางานจะมีวาลววางกดบนบาวาลว แลวมีแผนเหล็กวางทับอีกที การปรับความดันใหไอนํ้าระบายออกทําไดโดยเพิ่ม
หรอืลดจํานวนแผนเหล็ก ลิ้นนิรภัยแบบนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ระบายไอน้ําออกที่ความดันกําหนดไวอยางเที่ยงตรง 
และเพื่อปองภัยแผนเหล็กกระเด็นออกจึงตองมีฝาครอบแผนเหล็ก 
 

 
 

รูปที่ 38 ลิ้นนิรภัยแบบน้ําหนักถวงโดยตรง 
 

1.2 ลิ้นนิรภัยแบบคานน้ําหนัก  มีลักษณะดังรปูที่ 22 ลิ้นนิรภัยแบบนี้ปจจุบันมีใชมากโดยเฉพาะหมอไอ
นํ้าแบบลูกหมู การทํางานตัววาลวจะวางบนบาวาลวแลวมีกระเดื่องพรอมคานและตุมนํ้าหนักกดบนวาลวอีกที การ
ปรับความดันใหไอนํ้าระบายออกทําไดโดยการเลื่อนตุมนํ้าหนักท่ีคานเขาหรือออก ลิ้นนิรภัยแบบนี้เหมาะสําหรับ
หมอไอนํ้าท่ีใชความดันไมเกิน 200 ปอนด/ตารางนิ้ว 
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รูปที่ 39  ลิ้นนิรภัยแบบคานน้ําหนัก 

 
 1.3 ลิ้นนิรภัยแบบสปริง  มีลักษณะดังรูปที่ 23 ลิ้นนิรภัยแบบนี้ปจจุบันเปนท่ีนิยมใชกับหมอไอ

นํ้าโดยทั่วไปแรงสปริงจะทําใหวาลวกดแนนกับบาวาลว การปรับความดันใหไอนํ้าระบายออกทําไดโดยขันสกรูเขา
หรือออก ทําใหสปริงแขง็หรือออนลง ลิ้นนิรภัยแบบสปริงตองมีคานงัดสําหรับทดสอบสภาพการใชงานได หมอไอ
นํ้าท่ีติดต้ังใชกับรถไฟหรือเรือซึง่มีการเคลื่อนท่ีอยูเสมอควรใชลิน้นิรภัยชนิดน้ี 
 

 
           รูปที่ 40  ลิ้นนิรภัยแบบสปริงมีคานงัด 

 
 



 - 78 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

หลักเกณฑลิ้นนิรภัยท่ีใชสาํหรับหมอไอน้าํ 
1. หมอไอนํ้าทุกเครื่องจะตองมีลิ้นนิรภัยอยางนอย 1 ชุด 
2. หมอไอนํ้าท่ีมีพื้นท่ีผิวรับความรอนมากกวา 50 ตารางเมตร จะตองมีลิ้นนิรภัยอยางนอย 2 ชุด 
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางบาลิ้นตองไมเล็กกวา 15 มิลลิเมตร 
4. ลิ้นนิรภัยตองมีความสามารถระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการผลิตไอน้ําของหมอไอนํ้า 
5. ลิ้นนิรภัยติดต้ังใกลหมอไอนํ้ามากที่สุด และหามติดต้ังวาลวใด ๆ ค่ัน 
6. ลิ้นนิรภัยต้ังใหระบายไอที่ความดันไมเกิน 10 เปอรเซ็นตของความดันใชงานปกติ แตตองไม 
    สูงเกินความดันใชงานสูงสุดของหมอไอนํ้าท่ีไดออกแบบไว 
7. ทอทางออกของลิ้นนิรภัยตองไมเล็กกวาทอทางเขา 
8. ทอทางออกที่ใชระบายไอน้ําจากลิ้นนิรภัยไมควรมีของอเกินกวา 2 แหง 
9. ลิ้นนิรภัยแบบสปริง ตองมีคานงัดสําหรับทดสอบสภาพการใชงานได 

            10. ลิ้นนิรภัยตองทดสอบสภาพการใชงานอยูเสมอ อยางนอยสัปดาหละครั้ง 
ปญหาของลิ้นนริภัย 

1. ลิ้นนิรภัยมีไอนํ้าออกมาตลอดเวลา เกิดจากการสึกหรอของตัวลิ้นหรือบาลิน้ หรือมีสิ่ง                                   
    สกปรก เชน ตะกรันมาคางที่บาลิ้น ทําใหลิ้นปดไมสนิทกับบา 
2. ปรับลิ้นนิรภัยสูงกวาความดันใชงานที่วิศวกรและเจาหนาท่ีกําหนด 
3. ลิ้นนิรภัยไมทํางาน สาเหตุอาจเกิดจาก สปริงเปนสนิม แกนลิ้นขัดตัวหรือคดงอ 
4. ลิ้นนิรภัยใชสปริงไมเหมาะสมกับการใชงาน 
5. เปลี่ยนลิ้นนิรภัยใหม ขนาดและรูปรางเทาของเดิม แตอัตราการระบายไอไมเทาเดิม 

หมอน้ําเปลอืงน้าํมัน  
1. เขมามาก  
2. ตะกรันมาก  
3. ปะเก็นเสียหาย  
4. วัสดุกันเปลวไฟมีปญหา 

ทอไฟรั่วหรือทอน้ํารั่ว  
1. คุณภาพนํ้าไมไดมาตราฐาน 
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ปญหาจุดไมติด  
1. มีนํ้าตามไปกลับไอมากทําใหไอนํ้าเปยกและทําใหผลิตภัณฑเสียหาย  
2. นํ้าในหมอนํ้ามีความเขมขนมากเกินกวา 3500 พีพีเอ็ม  
3. มีการใชไอนํ้าอยางกระชากคือมีการใชไอนํ้าเกินกําลังการผลิต 
4. แรงดันไอนํ้าท่ีสงไปเครื่องจักรแรงดันตํ่าเกินไป  
5. เกิดจากการใชไอนํ้ามากกวาความสามารถของการผลิต  
6. เกิดจากทอท่ีสงไอน้ําไปเครื่องจกัรมีขนาดเล็กเกินไป 

ความปลอดภยัเกี่ยวกับเครื่องจกัรกล 
1. กอนเปดสวิทซเดินเครื่อง ตองม่ันใจวา ไมมีสิ่งกีดขวางตอการทํางานของระบบ  
2. ขณะปฏิบัติงาน หามหยอกลอกบัผูรวมงาน หรือผูอื่น  
3. ในขณะที่เดินเคร่ืองจักร หามละทิ้งเครื่องจักรไว โดยไมมีผูควบคุม  
4. ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติกับเครื่องจักร ใหหยุดเครื่องเพื่อทําการตรวจสอบ ถาตองตรวจในขณะเครื่องจัก
กําลังทํางานตองระมดัระวังเปนพิเศษ อยาเขาไปใกลจนอาจเปนอันตรายได  

5. ตองทําความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสภาพ และบํารุงรักษาอยูเสมอ  
6. อยาใชเครื่องจกัรเกินกวากําลังของเครื่อง  
7. เครื่องจักรกลทกุชนิด มักจะมีความรอนเกิดขึ้นในการทํางาน ดังน้ันตองคํานึงถึงการปองกันอัคคีภัยท่ีอาจ
เกิดขึ้น เชน ตรวจไอระเหย แกสไวไฟ หรือนํ้ามันไวไฟ ในรัศมี 15-30 เมตร  

8. หัวหนางานมีหนาท่ีตองควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกลาว  
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัเลเซอร 
Safety for Use of Medical Equipments about  Laser 

 
            การใชเลเซอรดานการแพทย  เลเซอรถูกนํามาใชในการผาตัดและรักษาทางดานการแพทยและจักษแุพทย 
เชน การผาตัดท่ีมีขนาดเล็ก (Microsurgery) การผาตัดตอ เปนตน เลเซอรท่ีใช ไดแก เลเซอรคารบอนไดออกไซด 
เลเซอรอารกอน  

แสงเลเซอร (LASER) ยอมาจากคําวา Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation เปน
แสงที่ผลิตขึ้นโดยไปกระตุนอะตอมของธาตุ หรือสารประกอบบางชนิด ดวยพลังงานแสง เชน อะตอมของโครเมียม
ในผลึกทับทิม อะตอมของกาซฮเีลียม เปนตน  
คุณสมบัติของแสงเลเซอร  
          แสงเลเซอรเปนแสงที่มีความถี่เดียวลําแสงจะพุงเปนเสนตรง ไมมีการเบี่ยงเบนหรือหักเหออก เม่ือผานสิ่งกีด
ขวาง ผิดกับแสงธรรมดาจะมีการแพรกระจาย แตแสงเลเซอรเปนลําแสงขนานไมกระจาย แมจะผานปริซึมก็จะไมเกิด
การกระจายเชนกัน  

 

 
 

รูปที่ 41  เครื่องยิงแสงเลเซอรทางการแพทยท่ีใชในรกัษาดวงตา 
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เลเซอรทางการแพทย  
      ปจจุบันน้ีเลเซอรกําลังทวีบทบาทความสําคัญมากขึ้นทุกขณะสาํหรับวงการแพทยและนับเปน ผลประโยชน  
ของแสงเลเซอรตอมนุษยท่ัวไปโดยตรงมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับบทบาทของเลเซอร ในวงการตาง ๆ  

ขอดี ของแสงเลเซอรสําหรับวงการแพทย คือ แสงเลเซอรเปนลําแสงที่เล็ก และมีความเขมหรือพลังงาน 
ความรอนสูงซึ่งหมายความวานายแพทยสามารถจะใชแสงเลเซอรเปนมีดผาตัดท่ีคมมากเปนพิเศษสะดวก มากในการ 
ใชอยางที่สุดในบรรดาอุปกรณการแพทยท้ังมวลตลอดจนกระทั่งการใชแสงเลเซอรแทนตาในการ ตรวจดูสภาพภายใน
ของรางกายที่ไมสามารถจะมองเห็นไดโดยวิธีอื่น ประโยชนของแสงเลเซอรสาํหรับวงการแพทยท่ีใชกันมากที่สุดใน
ปจจุบัน คือการใชแสงเลเซอรรักษาโรค เกี่ยวกับตาหรืออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับตา โรคเกี่ยวกับตาที่รักษาไดดวย
แสงเลเซอร เชน มะเร็งที่ผิวหนังดานในเปลือกตา สําหรับมะเร็งที่ผิวหนัง ใตตา ปจจุบันน้ีสามารถรักษาไดดวยการยงิ
แสงเลเซอรเขาใสมะเรง็ใหสลายไปได สําหรับเรื่องของอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับตาซึ่งรักษาไดดวยแสงเลเซอรก็มี 
เชนการฉีกขาดของเรตินา หรือจอรับภาพ ของตาหรือเสนเลือดฝอยที่จอรับภาพของการแตก   โดยการใชแสงเลเซอร
นายแพทยสามรถยิงลําแสง เลเซอรเล็ก ๆ ผานเลนสลูกตาเขาไปยังเรตินาไดโดยไมเปนอันตรายแตอยางใด แสง
เลเซอรจะไปเชื่อมจอรับภาพ คือ เรตินาใหติดกันดังเดิม หรือไมก็ไปเชื่อมเสนเลือดฝอยที่แตกบนเรตินาไดทําใหตา
มองเห็นไดอีก ประโยชนของแสงเลเซอรในดานการแพทยท่ีกาํลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น คือ ศัลยกรรมตกแตง การ
ผาตัดโดยแสงเลเซอรกําลงัมีแนวโนมวาจะทํากันไดอยางมากมายตออวัยวะหลายสวนของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิง่ 
การผาตัดท่ีทําไดยากและเสี่ยงตออันตรายถาผาตัดโดยวิธีปกติ เชน การผาตัดสมองการผาตัด ลิ้นหัวใจในการผาตัด
ลิ้นสมองท่ีมีโรคราย เชน มะเร็งหรือเกิดขอดเลือดในสมองถาผาตัดดวยวธีิปกติก็เปน การผาตัดท่ีมีอัตราการเสี่ยงสงู
ท้ังจากเลือดออกท้ังจากอาการชอ็คอันเปนผลจากการผาตัดท่ีตองใชเวลานาน ท้ังจากความสะอาดของมีดผาตัดและ
อุปกรณประกอบ การผาตัดตลอดทั้งอันตรายที่อาจเกิดกับเสนประสาท ซึ่งมีเปนจํานวนมาก แถมถาเปนมะเร็งที่อยู
ลึกมาก ๆ ในสมอง การผาตัดโดยวิธีธรรมดาทํากันไมไดเลยแตถาใชแสงเลเซอรในการผาตัดสมอง มีโอกาสเกิด
อันตรายตอระบบประสาทนอย เพราะลําแสงเลเซอรมีขนาดเล็กมากและจงึแมนยําในการทําลาย เฉพาะเซลลของ
มะเร็งหรือขอดเลือดสําหรับเรื่องการใชแสงเลเซอรกับหัวใจนอกเหนือไปจากการใชแสงเลเซอรผาตัดลิ้นหัวใจไดแลวก็
ยังใช  ชวยหยุดเลือดไดและรวดเร็วขึ้น ท่ีทํากันอยูในปจจุบันก็มีอยางมากมาย ท้ังเรื่องของการดึงหนา การดึงหนาอก
ใหเตงตึง การผาตัดลดไขมันหนาทอง สําหรับคนที่อวนเอามาก ๆและ การตกแตงบาดแผลของไขหลงัการคลอดบุตร
ดวยวิธีผาทอง  
ประโยชนของแสงเลเซอร 
          การใชแสงเลเซอรในวงการแพทยอกีดวยหนึ่งซึ่งกําลงัไดรับความสนใจและกําลังประสบความ กาวหนาอยาง
นาพิศวงดวยเชนกันคือดานฟนเน่ืองจากลําแสงเลเซอรมีขนาดเล็ก และมีพลงังานความรอนสูงดังน้ันทันตแพทยยุค
ใหมจึงสามารถใช แสงเลเซอรฆาเชื้อโรคบริเวณแคบ ๆ ไดน่ันคือใชแสงเลเซอรยิ่งเขาไปในสวนของฟนท่ีกําลังถกู
แบคทีเรีย โจมตีอยางไดผล นอกจากน้ี ก็ใชในการเจาะฟนและอุดฟนไดอยางดีอีกดวย 
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           ในวงการแพทยนําแสงเลเซอรมาใชในการผาตัด ซึ่งสวนใหญแสงเลเซอรท่ีใชในการผาตัดเปน แสงที่ทําจาก
กาซคารบอนไดออกไซด ท่ีเรียกวาคารบอน ไดออกไซดเลเซอร  
ขอดีของการใชแสงเลเซอรมาผาตัด  
    1. ทําใหคนไขไมเสียเลือดมากในขณะผาตัด  
    2. ทําใหคนไขไมมีอาการเจ็บปวดในขณะผาตัด  
    3. ชวยไมใหเกิดการติดเชื้อเพราะแสงเลเซอรชวยฆาเชื้อโรค  
    4. บริเวณที่ไมสามารถใชมีดผาตัดได สามารถใชแสงเลเซอรชวยผาตัดได เชนบริเวณเรตินา  
    5. ทําใหการผาตัดใชเวลานอยซึ่งเปนผลดีตอคนไขเชน การผาตัดสมองสามารถใชแสงเลเซอรเชื่อมหลอดเลือดได  

 

 
 

รูปที่ 41  เครื่องยิงแสงเลเซอรในการรักษาผิว 

ขอเสียของการใชแสงเลเซอรในการผาตัด  
    เน่ืองจากแสงเลเซอรเปนแสงที่มีความเขมมากมีพลังสงูดังน้ันแพทยผูใชแสงเลเซอรจะตอง เปนผูชํานาญสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม เพราะอาจทําใหแสง เลเซอรไปทําอันตรายตออวัยวะ ใกลเคียงหรอือวัยวะที่อยูลกึลงไป
จากบริเวณที่ผาตัดได 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัเสียง 
Safety for Use of Medical Equipments about  Noise  

 
เสียงที่ดังเกินไปไมเพียงแตกอใหเกิดอาการหูตึงเทาน้ัน    การศึกษาวิจัยในตางประเทศ   ยังชี้ใหเห็นวาการ

ไดยินหรือสัมผสัเสียงดังมากตดิตอกันเปนเวลานาน      ทําใหอารมณเสีย    หงุดหงิดงาย    บางครั้งถึงกับเกิด
อาการนอนไมหลับได    

ถาเราไมสามารถไดยินเสียงเบาๆ  ได    แสดงวาเริ่มมีอาการหูตึง    หรือบางคนไดยินแตแยกเสียงและ
บอกความหมายของเสยีงไมได    อาจเปนเพราะมีอาการผิดปกติทางสมอง    อยางไรกต็ามถามีสิ่งที่ไปทําใหเสนทาง
เดินของเสียงขัดของตั้งแตหูชั้นนอก    หูชั้นกลาง    หูชั้นใน   ประสาทรับเสียงไปจนถงึสมอง     เราก็จะไดยินเสียง
ไมชัดจนไปถึงการสูญเสียการไดยิน     อาการจะเปนมากเปนนอย    เปนขางเดียวหรือ  2  ขาง    เปนแบบ
เฉียบพลันหรือเปนอยางชาๆ   ก็ขึ้นอยูกับสาเหตุและตําแหนงของความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น   ซึ่งอาจเกิดมาจากสาเหตุ
ในหูเองหรือมีสาเหตุเปนผลแทรกซอนมาจากความผิดปกติของรางกายสวนอืน่ก็ได 

 

 
 

รูปที่ 42 เครื่องกําเนิดไฟฟาในโรงพยาบาล เปนเครื่องมือชนิดหน่ึงที่มีเสียงดังมากขณะทํางาน 

อิทธิพลของเสยีงรบกวนตอมนุษย   (Harmful effect on human health) 
1. ทําใหสมรรถภาพการไดยินเสียงเสียไป   (Noise   induced  hearing  loss) 
2. รบกวนการพูดสื่อสารและความสามารถในการไดยินสัญญาณเตือนภัย 
3. รบกวนการพักผอนนอนหลับ 
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4. สรางความรําคาญ  (Annoyance) 
5. รบกวนประสิทธภิาพการทํางานที่ประณีตใหลดลง  
6. มีอิทธิพลตอสภาพอารมณ  ทําใหอารมณแปรปรวน 
7. ทําใหเกิดความเครียดซึ่งเปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร 
8. มีอาการอื่นๆ เชน อาการหูอื้อ (tinnitus) อาการเวียนศีรษะ (vertigo)  หรืออาการปวดศีรษะ 

องคประกอบของเสยีงที่มีผลตอสุขภาพ 
      เสียงมีอิทธิพลตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจของมนษุยแตกตางกันไปดวยปจจัยดังตอไปนี้ 
       1. ความเขมหรือความดังของเสยีง (Intensity   or   loudness) มีหนวยวัดเปนเดซิเบล (dB)  เน่ืองจาก
มนุษยมีขีดความ    สามารถในการรับพลังงานเสียงไดจํากัด   ดังน้ัน     เสียงที่มีความเขมสูง    คือ    เสียงที่ดัง
มากจะทําลายประสาทหูไดมาก 

2. ความถี่ของเสียง  (Frequency)  มีหนวยวัดเปนเฮิรทซ  (Hz)   เสียงที่มีความถี่สูงคือเสียงแหลม     จะ
ทําลายประสาทหูมากกวาเสียงที่มีความถี่ตํ่า 

3. ระยะเวลาที่ไดยนิเสียง   (Duration)   การที่เสียงจะทําลายประสาทหูไดมากหรือนอย     ขึ้นอยูกับ
พลังงานเสียงทั้งหมดที่เขาสูหูชั้นใน   ดังน้ัน   ถายิ่งสัมผัสกับเสยีงเปนเวลานานประสาทหูก็จะยิง่เสื่อมมาก 

4. ลักษณะของเสียง   (Nature  of  sound)  ถาเปนเสียงดังติดตอกัน  (continuous  noise)   จะทําลาย
ประสาทหูนอยกวาเสียงทีก่ระแทกไมเปนจังหวะ   (impulsive   noise) 

5. ความไวตอการเสื่อมประสาทหูในแตละบุคคล    (Individual    susceptibility) เปนลักษณะเฉพาะตัวของ
แตละคนที่ไมเหมือนกันและแตกตางกันไป    ขึ้นอยูกับพันธุกรรม    อายุ    เพศ     ตลอดจนประวัติการ เจ็บปวย
ในอดีตและปจจบัุน และการใชยาท่ีมีพิษตอประสาทหู   (เชน aminoglycoside drugs, lasix, etc.) 

6. ระยะหางระหวางหูและแหลงกําเนิดเสียง 
7. ตําแหนงหรือทิศทางของหูตอตนกําเนิดเสียง    เชน    ถาตนกําเนิดเสียงสงมาทางดานซายของรางกาย  หู

ขางซายยอมมีแนว โนมท่ีจะเสื่อมไดงาย และมากกวาหูขางขวา 

ประสาทหูเสื่อมหรือหูตึงเนื่องจากการทํางาน  
 ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  เชน โรงซักฟอก โรงเครื่องกําเนิดไฟฟา ซักชั่น ซึง่จุดเหลาน้ีมีตนกําเนิดเสียงดัง
จากกระบวนการผลิตตางๆ    ซึ่งเม่ือคนงานตองสัมผัสกับเสียงดังเปนประจําทุกวันก็ยอมมีโอกาสเสี่ยงที่จะไดรับ
อันตรายที่เกิดจากเสียงดังได 
 ประสาทหูเสื่อมเน่ืองจากการทํางานเปนอาการหูหนวก หรือหูตึงประเภท   Sensorineural  hearing  loss   ซึ่ง
เปนภาวะที่เกิดจากการทํางานในที่ท่ีมีเสียงดัง (อาจเปนเสียงรบกวนตอเน่ือง    หรือเสียงดังเปนชวงกไ็ด) เปน
เวลานานหลายป โดยมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 
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1. การสูญเสียการไดยินเปนชนิดประสาทหูเสื่อม   (Sensorineural   hearing loss)    เน่ืองจากมีพยาธิ
สภาพท่ีเซลลขนของ Organ  of  Corti  ในหูชั้นใน 

2. มักเปน  2 ขาง    โดยมีรูปแบบของบันทึกการไดยิน  (Audiogram)   คลายกันท้ัง  2  ขาง   (อาจเปนท่ี
หูขางเดียวถาแหลงกําเนิดเสียงอยูใกลหูขางใดขางหนึ่งมากกวาอีกขาง) 

3. มักไมมีลักษณะสูญเสียการไดยนิขั้นรุนแรง   (Profound   hearing  loss)   มักเสียท่ีความถี่ตํ่าประมาณ   
40  เดซิเบล    และความถี่สงูประมาณ  75  เดซิเบล 

4. เม่ือหยุดทํางานในที่ท่ีมีเสียงดัง  การไดยินจะไมเสื่อมเพิ่มขึ้น 
5. การมีประสาทหูเสื่อมจากการทํา งานในที่ท่ีมีเสียงดังมากอน    จะไมทําใหหูไวตอการเสื่อมของการไดยิน

มากขึ้น    ในขณะที่ระดับการไดยินเพิ่มมากขึ้น   (หูตึงมากขึ้น)  อัตราการเสื่อมจะชาลง 
6. การไดยินเริ่มเสื่อมท่ี 3000, 4000 และ 6000 เฮิรทซ  (Hz)  บอยกวาท่ี 500, 1000,  และ  2000  เฮิรทซ    

การเสื่อมการไดยินมักเกิดท่ี  4000  เฮิรทซ    บอยท่ีสุด  
7. ถายังคงทํางานในที่ท่ีมีเสียงดังตอไป การเสื่อมท่ี  3000,  4000,  6000   เฮิรทซ จะขึ้นถึง จดุสูงสุดใน

เวลาประมาณ  10 - 15   ป 
8. การสัมผัสเสยีงดังติดตอกันยาวนานตลอดปจะทําใหประสาทหูเสื่อมรุนแรงกวาการสัมผัสบาง     หยุดบาง

ซึ่งหูมีโอกาสไดพักจากการสัมผสัเสียง 

 รายงานเกี่ยวกับการเกิดโรคนี้พบครั้งแรกในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 18  ในกลุมคนงานทํารางรถไฟ     
คนงานทําหมอไอนํ้า ชางทอผาและชางตอเรือ   ซึ่งความเกี่ยวโยง ของคนงานในกลุมอาชีพเหลาน้ีมีขอเหมือน กันคือ
ทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดังติดตอกันเปนเวลานาน 

อุบัติการณ และอาชีพท่ีเปนกลุมเสี่ยง 
จากการศึกษาวจิัยพบวาไมมีอบัุติการณของโรคหูตึงจากการประกอบอาชีพในกลุมคนงานที่ทํางาน

สัมผัสกับเสียงที่ดังระหวาง   75-85   เดซิเบล   (dBA)  นาน   8   ชั่วโมงตอวัน แตพบวามีความสัมพันธระหวาง
การเกิดโรคและระดับความเขมของเสียงตอวันกับจํานวนปท่ีทํางาน ดังน้ี 
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ระดับเสียงที่สัมผัสตอวนั  (dBA) จํานวนปท่ีทํางาน %NIHL 
85 5 1 
 10 3 
 15 5 

90 5 4 
 10 10 
 15 14 

95 5 7 
 10 17 
 15 24 

ตารางที่ 8  ความสัมพันธระหวางการเกิดโรคและระดับความเขมของเสียงตอวนักับจํานวนปท่ีทํางาน 

          จากขอมูลขางตนสรุปไดวากลุมคนงานที่ทํางานสัมผัสกับเสียงที่ดังกวา   85  เดซิเบลเอ   นาน   8  ชั่วโมง
ตอวัน    ติดตอกันนาน   5  ป   มีโอกาสที่จะทําใหสมรรถภาพการไดยินเสียไป    อยางไรก็ตามยังมีปจจัยบาง
ประการที่มีอิทธิพลตอการเกิด   NIHL   แตกตางกันไป 

 

                                                          
  

รูปที่ 43  อุปกรณปองกัน/ลดเสยีงดัง( ear plug ) จากการทํางานของเครื่องมือ 
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การสูญเสยีความสามารถในการไดยินเนือ่งจากเสียงดัง  แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. การสูญเสยีความสามารถในการไดยินชั่วคราว   (Temporary  threshold  shift;  TTS) 
คนงานที่สัมผัสกับเสียงดังตอเน่ืองเปนเวลานานๆ    จะทําใหเซลลประสาทรับการไดยินมีอาการลาไม

สามารถแปรสัญญาณการสั่นสะเทือนเปนคลื่นประสาทได   ทําใหคนผูน้ันมีอาการหูตึงไปชั่วคราวและการไดยินจะ
กลับเขาสูสภาพเดิมไดเม่ือออกจากสถานที่ทํางานที่มีเสียงดัง    (ควรต่ํากวา  70 dBA)    การเสื่อมของประสาทหู
ชนิดน้ีอาจกินเวลานานเปนชั่วโมงหรือหลายหลายวันก็ได    ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความดังและระยะเวลาของเสยีงที่สมัผัส 

2. การสูญเสยีความสามารถในการไดยินถาวร  (Permanent  threshold shift;  PTS) 
เม่ือคนงานมีอาการลาของเซลลรับเสียงจนไมสามารถไดยินเสียงในระดับปกติแลว หากยงัคง

สัมผัสกับเสียงดังตอเน่ืองไปอีกก็จะทําใหเซลลรับเสียงถกูทําลายอยางถาวร 
          ระดับความสามารถในการไดยินของมนุษยอาจวัดไดดวยเครื่องมือ Audiometry โดยท่ีเครื่องมือน้ีจะถูก
ปรับระดับเกณฑการไดยินตามมาตรฐานของ ISO   ไวท่ี  0 dB   ซึ่งเทากับระดับความเขมของเสียงต่ําสุดท่ี     คน
ปกติสามารถไดยิน และหากผลการตรวจวัดระดับความเขมของเสียงต่ําสุดท่ี ผูรับการตรวจสอบไดยินดังกวา
มาตรฐานที่กําหนด 25 dB ท่ีความถี่ใด   ใหถอื  วามีการเสื่อมสมรรถภาพการไดยินท่ีความ  ถี่น้ัน 

แนวทางในการตรวจสมรรถภาพการไดยิน (Audiometry) 
แนวทางในการตรวจสมรรถภาพการไดยินโดยใชเครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยินไฟฟา    มี

วัตถุประสงคหลกัดังน้ี 
1. เพื่อท่ีจะประเมินสภาวะการไดยินของแตละบุคคล 
2. เพื่อติดตามสภาวะการไดยินของคนงานกลุมท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคประสาทหูเสื่อมจากการทํางาน 

ผลพลอยไดจากการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 
1. เพื่อท่ีจะตรวจสอบความสําเร็จของโครงการเฝาคุมโรคประสาทหูเสื่อมจากการทํางาน 
2. เพื่อท่ีจะแสดงถงึประโยชนจากการใชอุปกรณปองกันเสียงดัง 

ขอแนะนําในเรื่องความถี่ของการตรวจ 
1. ควรจะมีการตรวจกอนเขาทํางาน    และขณะทํางาน 

          2. ควรจะตรวจเปนประจําทุกปในชวง   2   ปแรกของการทํางานที่เสี่ยงตอสภาวะเสียงดัง    
หลังจากนั้นควรจะตรวจทุกๆ  3  ป 

การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ 
          เน่ืองจาก    NIHL   เปนการเสื่อมสภาพ ของเซลลประสาทรับการไดยินอยางถาวร การรักษาอาจไม
สามารถทําใหความเสื่อมกลับมาดีเชนปกติได     อยางไรก็ตาม    สิ่งที่จะชวยผูปวยไดก็คือปองกันไมใหการได
ยินเสื่อมลงและประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการไดยิน    เพื่อใหสามารถขอรับประโยชนทดแทนจากกองทนุเงิน
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ทดแทนได     และที่สําคัญประเมินวาคนงานสามารถกลับไป     ทํางานเดิมไดหรือไม     ถาหากงานที่ทําอยูตอง
มีการไดยินท่ีสมบูรณ    อาจตองเปลี่ยนงานหรือใชเครื่องชวยฟงเพื่อใหไดยินดีท่ีสุด 
          การดูแลผูปวยจึงมีเปาหมายอยูท่ีการประคับประคองใหผูปวยสามารถใชชีวิตใหใกลเคียงกับคนปกติให
มากท่ีสุด    ในการดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตอง    คํานึงถึงปญหาในทุกๆ  ดาน     เพราะผูปวย
กลุมน้ีนอกจากจะสูญเสียการไดยินแลว     ยังมีผลกระทบทางจิตใจและบุคลกิภาพเน่ือง จากขาดความมั่นใจใน
การสื่อสาร 
การฟนฟูผูปวยจึงมีหลักเกณฑการบําบัด   ดังนี ้

1. ใหความรูความเขาใจแกผูปวยใหตระหนักถึงธรรมชาติของโรค    แนะนําสิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงและสิ่งที่
เปนประโยชนในการปรับปรุงตนเองในการอยูรวมกับผูอื่น 

2. ใหคําปรึกษา     แนะแนวในดานจิต วิทยาแกผูปวยและครอบครัว    เพื่อใหเกิดความเขาใจขอจํากัด
ของผูปวยและวธีิชวย เหลือประคับประคองไมใหผูปวยเกิดความเครียดจากการสูญเสียสมรรถภาพดังกลาว 

3. จัดสรรเครื่องชวยฟงที่เหมาะสมแกผูปวย     ภายใตคําแนะนําและการดูแลจากผูเชี่ยวชาญ 
4. แนะนําผูปวยใหเขารับการอบรมวิธีการฟงเสยีง  (Audiotory   training)   ดวยสมรรถภาพที่เหลืออยู

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. แนะนําใหผูปวยเขารับการอบรมสนทนา   (Speech reading)   หรือวิธีการเดาคําสนทนาที่มี

ประสิทธิภาพ 

เกณฑการปองกัน 
     หลักเกณฑในการปองกันอนัตรายเนื่องจากเสียง     มีลักษณะเชนเดียวกับการปอง กันมลพิษประเภท
อื่นๆ  ตามลําดับความสําคัญ    ดังน้ี 

 1. กําจัดตนตอหรือปรับเปลี่ยน (Substitution)  แหลงกําเนิดของมลภาวะใหมีสภาพท่ีปลอดภัย 
 2. ควบคุมอันตรายของมลพิษจากแหลงกําเนิดไมใหมาถึงคนงานที่เกี่ยวของ   เชน    ติดต้ัง

อุปกรณลดอันตรายของมลพิษหรือแยกคนออกจากแหลงกําเนิดใหอยูท่ีปลอดภัย 
         3. จัดหาอุปกรณปองกนัสวนบุคคล   (Personal   protective   device)   ใหแกบุคลากรที่ตอง
ทํางานใกลชิดกบัแหลงกําเนิด 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัคลื่นวิทยุ 
Safety for Use of Medical Equipments about  Radio Wave 

 
 

คลื่นวิทยุท่ีสงออกมาจากเครื่องวิทยุรับ - สงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดหน่ึง(Electromagnetic Waves)
เชนเดียวกับคลื่นเสียง คลื่นแสง รังสีเอกซ และ อื่นๆแตมีความแตกตางกันตรงความยาวของคลื่น (Wavelength) 
หรือความถี่ของคลื่น(Frequency)คุณสมบัติทางฟสิคสและคุณสมบัติอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมากซึ่งไมสามารถ 
นํามากลาวไดท้ังหมด และอาจมีคุณสมบัติอีกหลายอยางทีย่งัไมทราบมากอนคลื่นวิทยุเปนคลื่นท่ีประกอบดวยเสน
แรงสนามแมเหล็ก และ เสนแรงสนามไฟฟาท่ีเกิดจากพลังงานกระแสสลับที่มีความถี่สูงนับตั้งแต 10,000 เฮิรทซ(  
10 KHz) จนถึง 3,000,000,000 เฮิรทซ(3000 MHz) คลื่นเหลาน้ีมีความสามารถที่จะแผกระจายออกไปในอากาศ
ไดดวยความเร็วประมาณ 300ลานเมตรตอวินาที (คุณสมบัติเหมือนกับคลื่นแสง)ในบรรดาคลื่นวิทยุท้ังหมดที่กลาว
มาแลวน้ันเขายังแบงยอยๆออกเปนชวงๆตามความถี่ และ คุณสมบัติเฉพาะกลุม เชนคลื่นวิทยุความถี่สูง (HF) 
คลื่นวิทยุความถี่สูงมาก(VHF)คลื่นวิทยุความถี่สูงยิ่ง(UHF) และ ฯลฯ. (ตารางที่ 2)คลื่นวทิยุแตละชวงความถี่จะมี
คุณสมบัติดานตางๆแตกตางกนัไป ซึ่งในที่น้ีจะเนนเฉพาะสวนที่มีผลตอรางกาย และ การดํารงชีวิตของมนุษยเทาน้ัน
ตารางที่ 1. คลื่นแมเหล็กไฟฟา (ดัดแปลงจาก "การถายภาพโดยการใชพลงัแมเหล็ก 

ชนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความถี ่(HERTZ) 
1. ความถี่เสียง และ คลื่นเหนือเสียง Audio and Ultrasonic 20 ถึง 2x104 
2. คลื่นวิทยุ Radio Freqeuncy 104 ถึง 3x1012 
3. อินฟราเรด nfrared 3x1012 ถึง 4.3x1014 
4. แสงธรรมดา Visible Light 4.3x1014 ถึง 7.5x1014 
5. อุลตราไวโอเลต Ultraviolet 7.5x1014 ถึง 30x1016 
6. รังสีเอกซ และ รังสีแกมมา X - ray & Gamma ray 3x1016 ถึง 3x1018 
7. รังสีเอกซ และ รังสีแกมมา X - ray & Gamma ray 3x1018 ถึง 3x1021ใชในทางการ    แพทย 

ชนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความถี ่(HERTZ) 
1. ความถี่ตํ่ามาก Very Low Freq 10 - 30 KHz. 
2. ความถี่ตํ่า Low Freq 30 - 300 KHz. 
3. ความถี่ปานกลาง Median Freq 300 - 3000 KHz. 
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4. ความถี่สูง High Freq 3 - 30 MHz. 
5. ความถี่สูงมาก Very High Freq 30 - 300 MHz. 
6. ความถี่สูงยิง่ Ultra High Freq 300 - 3000 MHz. 
7. ความถี่สูงพิเศษ Super High Freq 3 - 30 GHz. 
8. ความถี่สูงพิเศษยิ่ง Extra High Freq 30 - 300 GHz. 
9. (ยังไมมีชื่อ) 300 - 3000 GHz. 

         กระทรวงสาธารณสุขใชความถี่ยาน ความถี่สูง(HF)สาํหรับการติดตอระยะไกล และใชความถีสู่งมาก(VHF)
สําหรับการติดตอในระยะใกล)เปนท่ีรูกันมานานแลววาคลื่นแมเหล็กไฟฟายาน อุลตราไวโอเลต เอกซเรย และแกมมา
เรย น้ันมีอันตรายตอมนุษย เชนเดียวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟายานไมโครเวฟที่เคยมีรายงานวาทําใหเกิดอันตรายตอผูท่ี
ปฏิบัติงานหรือ ผูปวยที่ใสเครื่องกระตุนหัวใจ(Cardiac Pacemaker)( ) และเชื่อกันวาคลื่นวิทยุยานท่ีตํ่ากวา
ไมโครเวฟคอนขางปลอดภัยตอมนุษยจนกระทั่งในระยะ 10 ปท่ีผานมาน้ีเริ่มมีการสงสัยวาอาจกอใหเกิดอนัตรายได
แตไมสามารถหาหนทางพิสูจนใหไดแนชัดไดและ ในระยะหลงัๆมีผลการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ โดยเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญสาขาชีวะวิทยาทางการแพทย(Bio - Medical Expert)ใหผลสรุปวาสามารถทําใหเกิดอันตรายได
แมกระทั่งจากยานความถี่ตํ่ารวมถึง60 Hertz Power Line.ดวย ผูท่ีใชเครื่องสงวิทยุทุกทานควรจะทราบวาคลื่นวิทยุ
ท่ีออกมาจากเครื่องสงน้ันอาจทําอันตรายตอผูใชเครื่อง และผูใกลชิดได ดังน้ันหากไมไดศึกษา หรือไมมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องอันตรายของคลื่นวทิยุมากอน ทาน และผูใกลชิดทานอาจจะเปนผูท่ีโชครายไดรับอันตรายจากคลื่นวิทยุท่ี
ออกมาเนื่องจากรูเทาไมถึงการณซึ่งบางครั้งเกดิขึ้นโดยไมรูเน้ือรูตัวกวาจะรูกส็ายเกินแกเสียแลวทั้งน้ีเพราะอันตรายที่
เกิดจากคลื่นวิทยุมี สองประเภท คืออันตรายที่เรารูสึกไดโดยทันที ไดแก ความรอน ไฟฟาดูด ไฟไหม ปวดศีรษะ 
ความเครียด เปนตน สวนอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเราไมรูตัวไดแก การรบกวนระบบการทํางานของรางกายสวนที่ไมมี
ประสาทบอกความรูสึก หรือการรบกวนที่ละเล็กนอยเกิดความผิดปกติขึ้นอยางชาๆ สะสมมากขึน้ทีละนอยๆ คอยเปน
คอยไปกวาจะรสูึกตัวก็เปนมากแลว เชน เลนซแกวตาขุนมัว(เรียกวาตอกระจก หรือ Cataract) ประสาทตาถูกทําลาย
(Retinal Damage) ระบบการทํางานของเซลตางๆของมนุษยถกูรบกวน มะเร็งเม็ดโลหิตขาว(Leukemia) และมะเร็ง
ของสมอง(Brain Tumor) รวมถึงอันตรายที่ยังไมทราบ หรือ ยังไมปรากฎเปนตน รายละเอียดของเรื่องเหลาน้ีเปน
อยางไร มีความนาเชื่อถือ หรือความเปนไปไดเพียงไร แหลงที่มาของขอมูลนาเชื่อถือ หรือ ไม จะหลีกเลี่ยงอันตราย
เหลาน้ีไดอยางไร กรุณาติดตามบทความนี้ตอไป และเพื่อใหผูอานสามารถติดตามไปถึงตนตอของเอกสารอันจะทําให
ไดความรูเพิ่มเติมเพื่อจะใหขอมูลท่ีจะทําใหบทความนี้สมบูรณมากขึ้นผูเขียนไดใหรายละเอียดของเอกสารอางองิ
ท้ังหมดไวในตอนทายของบทความนี้พลังงานจากคลื่นวิทยุจะมผีลตอรางกายมนุษยอยางไรกอใหเกิดผลเสียมากนอย
เพียงไร ขึ้นอยูกับความแรงของคลื่นแมเหล็กไฟฟาอันน้ันท่ีจุดสัมผัส(ขนาดของพลงังานที่แพรออกมาและระยะหาง
จากแหลงพลังงาน) ความถี่ หรือ ความยาวคลื่นของคลื่นวิทย ุและอวยัวะสวนที่ไดรับพลังงานนั้น(แตละอวัยวะอาจมี
ผลไมเหมือนกัน)ปญหาที่ผูใชเครื่องวิทยุรับ - สงจะตองเผชิญ ไดแก การใชเครื่องวิทยุรับสง ลักษณะการใชงานแบบ
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ใชครั้งละนานๆ พลังงานที่ไดรับจากเครื่องสงจะมากหรือ นอยเพียงไร จะมีผลตอรางกายอยางไรยากที่จะชี้ชดัใหเห็น
ผูเขียนลองเปรยีบเทียบกับพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟายานตางๆ กับการรบกวนที่ปรากฏ เพื่อใชเปนแนวคิดเชิง
เปรียบเทียบคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ พลังงาน ผลที่ปรากฏเชิงเปรียบเทียบ 

1. หลอดไฟฟาชนิดจุดไส ขนาด 5 วัตต วางไว – ความรอนท่ีบริเวณหนาแสงสวางที่รบกวนตาที่ตําแหนง
หนาผาก     เหนือตา(เปรียบเทียบกับการใชวิทยมืุอถือ) 

2. วิทยุเปดเสียงดัง 5 วัตต วางไวใกลๆ เสียงดังรบกวน ไมสบายหู(เปรียบเทียบขนาดพลังงานที่ออกมาเปน
เสียง) 

3. เครื่องกายภาพบําบัดชนิดUltrasound ความรอนบริเวณที่สัมผัส และสวนที่ลกึลงไปขนาด 20 วัตต( MHz.) 
4. เครื่องจี้เน้ือสําหรับผาตัด 5 วัตต ผิวหนังแยกออกเปนแผลเหมือนกบัการใชมีด (RF       Energy 400 

KHz.) 
5. เครื่องกายภาพบําบัดชนิดคลื่นสั้น ความรอนบริเวณที่สัมผัส และสวนที่ลึกลงไป ( RF       Energy MHz.)    

CPU ของวิทยมืุอถือ02Nเสีย(เกิดขึ้น2ครั้ง) 
6.  พูดวิทยุมือถอื 144MHz. 5 Watt รอนบริเวณหนา ปวดศีรษะ ตามัว  นาน10นาที 
7. การแผกระจายคลื่นไมโครเวฟ อัตราการเตนของหัวใจออนลง (ไมบอกรายละเอียด) ตามัวเลนซตาขุน 

ประสาท    ตาถูกทําลายรบกวนการทํางานของเครื่องกระตุนหัวใจ 
8. เตาอบไมโครเวฟ นํ้าเดือด ไกสุก ฯลฯ. 
9. แสงแดด ผิวหนังรอน ทําปฏิกิริยากับเกลือเงนิ(ใชในการถาย ภาพ) 
10. แสงอลุตราไวโอเลต ทําลายประสาทตา ทําใหเชื้อโรคตายลบหนวยความจําถาวร ชนิด EPROM 
11.รังสีเอกซทะลุทะลวงเนื้อเยื่อไปทําปฏิกิริยากับเกลือเงินได(ใชในการถายภาพเอกซเรย) ทําใหเกิดการเปลี่ยน 

แปลงทางโครโมโซม จากตัวอยางที่ยกมาเทียบเคยีงคง จะทําใหทานผูอานพอท่ีจะคาดคะเนไดวาพลังงานจาก
คลื่นวิทยุท่ีออกมาน้ันนาจะมีอันตรายมากนอยเพียงไรโดยความเห็นของผูเขียนเชื่อแนวามีผลตอรางกายแนนอนและ
ควรพยายามหลกีเลี่ยงการใชคลืน่วิทยุท่ีไมจําเปนผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟายานคลื่นวิทยุตอรางกายมนุษยท่ีเปนท่ีรู
กันดีโดยทั่วไปมานานแลวคือ ผลของพลงังานที่ 
      ทําใหเกิดความรอน(เชนเดียวกับคุณสมบัติของคลื่นอินฟราเรดคลื่นแสง เม่ือมนุษยไดรับพลังงานจากคลื่นวิทยุ
จากเครื่องวิทยมืุอถือ หรือไดรบัจากการแผกระจายออกมานอกสายนําสัญญาณโดยที่เราไมรูตัว หรือไดรับออกมาจาก
ตัวเครื่องวิทยุเองโดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องวิทยท่ีุไมไดปดฝาขณะทําการซอมหรือ ปรับแตง หรือ ไดรบัจากการ
แพรกระจายออกมาจากเสาอากาศที่ติดต้ังภายนอกโดยการเขาไปใกลๆโดยเฉพาะอยางยิง่เสาอากาศที่มีอัตราการ
ขยายสงูๆ จะทําใหอวัยวะของรางกายเกิดความรอนขึ้นได เคยมีรายงานการใชคลื่นวิทยุความถี่ 27 MHz. ทําใหเกิด
ความรอนตอสวนที่เปนมะเร็งควบคุมความรอนท่ีเกิดขึ้นไวไมใหเกิน 50 องศา เซลมะเร็งจะคายความรอนไดชากวา
เซลปกติท่ีไมเปนมะเร็งทําใหเซลมะเร็งตาย(x1)  วิธีการดังกลาวเปนเพียงการศึกษาซึ่งในเวลาตอมาไมพบมีรายงาน
การใชวิธีน้ีในการรักษามะเร็งอีกจนถึงปจจุบัน การที่คลื่นวิทยทํุาใหเกิดความรอนท่ีรางกายอวัยวะที่ควรระวงัอยางยิง่
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ก็คือเลนซแกวตาของตวงตาซึ่งมีลักษณะเปนโปรตีนคลายไขขาวหากไดรับความรอนเปนปริมาณมากก็จะกลายเปนไข
ขาวสกุท่ีมีความขุนไมออนตัวหากไดรับความรอนเปนปริมาณไมมากแตเปนเวลานานก็จะเกิดผลคลายๆกัน แตจะ
เกิดขึ้นอยางชาๆ ใชเวลาหลายๆเดือน ซึ่งยากที่จะสงัเกตการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน เชน อาจสังเกตพบวา
ความสามารถในการมองในที่สลัวๆดอยลงเรื่อยๆ การที่เลนซแกวตาของตวงตาขุน มัว เรียกวา ตอกระจก(Cataract) 
ในสมัยกอนมีการกําหนดมาตรฐานกนัวาขนาดพลังงานที่มนุษยสามารถรับไดโดยไมเกิดอันตรายคือ 10 mW/Cm2 
เปนเวลาติดตอกันนาน 6 นาที่ แตในสมัยตอมา American National Standards Institute (ANSI) ไดออกรายงาน
มาตรฐานเกี่ยวกับExposure Standardใหม โดยคาท่ีจํากัดจะไมเทากันในแตละยานความถี ่ โดยยังคงใชเวลาexpose
นาน 6 นาทีเหมือนมาตรฐานเกา จากขอมูลท่ีนําเสนอใหมของ ANSI บงบอกวาคลื่นยานVHF และ UHF มีผลตอ
รางกายมากกวาท่ีความเขมของพลังงานเทากัน เหตุผลที่แนนอนไมไดรายงานไวเขาใจวาจะคลายกับเรื่องเรโซเนนท
ของสายอากาศ ซึ่งทําใหเชื่อวาความยาวของรางกายมนุษย(ความสูง)ก็มีสวนเกีย่วของกับความมากนอยในการที่จะรับ
พลังงานจากคลืน่วิทยุความถี่เดียวกัน กลาวคือในสิ่งแวดลอมท่ีมีคลื่นวิทยุอันเดียวกันคนที่มีความสูงขนาดหนึ่งจะ
สามารถรับพลังงานจากคลื่นวิทยุเขาไปไดไมเทากับคนที่มีความสูงอีกขนาดหนึ่ง ขอแตกตางจะมีตรงที่วาความยาวที่
จะสามารถรับคลื่นวิทยุไดดีไดมากท่ีสุดคือความยาวเทากับ0.4 แลมดาของคลื่นวิทยุน้ัน ซึ่งในยานความถี่ของ
กระทรวงสาธารณสุขเราความยาวนี้จะเทากับ 77.4 ซม.(ใกลเคียงกับความสงูของเด็ก) ดังน้ันจึงควรที่จะหามเด็กๆไป
อยูใกลกับเครื่องวิทย ุ เสาอากาศ และสายนําสญัญาณ สําหรับความถี่ท่ีพอดีกับคนที่มีความสูง175ซม.คือความถี่ 68 
MHz.ซึ่งเปนความถี่ยานVHFเชนกัน ขอมูลมาตรฐานของANSIยังไมเปนท่ียอมรับกันสําหรับนักวิชาการบางกลุม
เพราะเห็นวาเปนการกําหนดที่สูงเกินไปเนื่องจากเปนการศึกษาเรื่องผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแตเพียง
อยางเดียว ซึ่งความจริงแลวจากการศึกษาที่ลงลึกไปพบวาผลตอเน้ือเยื่ออันเน่ืองมาจากคลื่นวิทยุไมจําเปนตองเกิดขึ้น
ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีสมารถตรวจวัดไดแตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะเห็นไดจากการกําหนดมาตรฐาน
ของAustralia, Sweden และ ในบางรัฐของอเมริกาซึ่งใหคามาตรฐานของระดับความปลอดภัยตํ่ากวาท่ี ANSI 
กําหนดไว ในระยะหลังๆได Transfer interrupted !  เปลี่ยนแปลงของรางกายในระดับที่มากไปกวาการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ไดแก การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลของรางกาย** ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสารเคมีใน
รางกาย และ ศึกษาถึงระดับโมเลกุล อะตอม เทาท่ีคนความาไดมีรายละเอียดเบื้องตนดังน้ี 

ผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ท่ีมีตอประจุของอะตอม และ โมเลกุล มี 2 แบบ 
1. Ionizing Radiation 
2. Non Ionizing Radiation 

ผลแบบIonizing Radiation คือ การที่พลังงานที่แผกระจายออกมามีความสามารถในการที่จะ
ขับอิเลคตรอน ใหหลุดออกไปจากอะตอมซึ่งหากเกิดขึ้นกับเซลของสิง่มีชวีิตจะเปนอันตรายตอสิ่งมีชวีิตน้ัน เพราะเปน
การรบกวนสิง่ที่ประกอบกนัเปนสวนประกอบของเซล เชน หากมีการรบกวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในเซลที่
ประกอบกันเปนDNA จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม(เปลี่ยนพันธไป ไมเหมือนลักษณะของเซล
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เดิม) คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีทําใหเกิดผลเชนน้ีไดแก คลื่นท่ีมีความยาวคลื่นสั้นมาก ความถี่สูง และ มีHigh Energy 
Level ไดแก เอกซเรย แกมมมาเรย เปนตน  
      ผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบ Non Ionizing Radiation คือ ผลของพลังงานที่ไมสามารถทํา ใหอะตอม
แตกตัวได การแพรกระจายเชนน้ีไมมีผลตออะตอม หรือ โมเลกุลใหญ แตจะมีผลตอการทํางานของระดับเซลของสิ่งที่
มีชีวิต เชน ไปรบกวน เปลี่ยนแปลงระบบฮอรโมน ระบบเอนซัยม และ ระบบควบคุมการประสานงาน ระหวาง เซลของ
สิ่งมีชวีิต คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีทําใหเกิดผลเชนน้ีไดแกคลื่นท่ีมีความยาวคลื่นมากกวา มีความถี่นอยกวา และ มี
Lower Energy Level เชน คลื่นวิทย ุรังสีอินฟราเรด เปนตน  ศึกษาผลของ Non Ionizing Radiation จากสนาม
คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดในคน พบวาคลื่นแมเหล็กไฟฟาดังกลาวมีผลตอเซลของรางกายโดยไปรบกวนการทาํงานของ
เซลโดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่วกับการประสานงานการทํางาน ระหวาง เซล ทําใหมีผลตอรางกายแตอาจจะไมสามารถรูสึก
ไดวาไดเริ่มเกิดอันตรายขึ้นแลว นอกจากนี้เขายังไดศึกษาเพิ่มเติมโดยทําการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟาชนิดท่ีไมไดModulate(เปรียบงายๆเหมือนกับการสงวิทยุท่ีไมมีเสียงพูด หรือ เทากับ การสงCarrier) 
กับคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีถูกModulateมาแลว(เปรียบเหมือนกับการสงวิทยุท่ีมีเสียงพูด) 

ผลการศึกษาพบวาคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีถูกModulateมาแลวจะสามารถรบกวนการทํางานของเซลได
มากกวา ในป คศ.1988 Adey รายงานผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟาขนาดนอยๆกับผลการรบกวนการทํางานของเซลที่
เกี่ยวของกับแคลเซียม และ สารประกอบที่มีแคลเซียมในรางกาย พบวาการเคลื่อนยายแคลเซียม และสารประกอบ
ผานเขาไปในเซล หรือ ออกมาจากเซลเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปกติ และการเปลี่ยนแปลงนี้มีความแตกตางไปตาม
ความถี่ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาน้ันดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ที่ความถี่ยานVHF และ UHF ท่ีมีความถี่Carrier 
147MHz. และ 450MHz. เม่ือถูกModulateดวยความถี่ยานELF ความถี่ 16Hz. 40Hz. 60Hz. จะมีผลตอชีวะ
วิทยาของเซลอยางมีนัยสําคัญ(13) Lyle 1983(14) 1988(15) คนพบวาคลื่นแมเหล็กไฟฟาทําใหมีการรบกวนตอ
ระบบภูมิคุมกันภัยของรางกายทําใหระบบปองกันภัยของรางกายทํางานลดนอยลง โดยไปรบกวนการทํางานของเซล
เม็ดเลือดขาวในรางกาย เซลเม็ดเลือดขาวน้ีเรียกวา T- Lymphocyte ซึ่งเปนเซลที่ทําหนาท่ีตอตานสิ่งแปลกปลอม 
และ กําจัดเซลมะเร็ง คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีเกี่ยวของกับงานนีเ้ปน High Voltage Power Field และ Weak 
Microwave Field ซึ่งถูกModulateดวยคลื่น60Hz. แบบAM        ผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในแงของการทําให
เกิดโรคภัยไขเจ็บไดขอมูลพอสรุปไดดังตอไปนี้  

ในป คศ.1979 Wertheimer รายงานการตายของเด็กเน่ืองจากมะเร็งบางชนิด สัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเปน
ไฟฟาสลับ60Hz.ท่ีมีกระแสไฟปริมาณมากผาน และอีกสามปตอมาเขาไดรายงานผูปวยแบบเดียวกันแตเปนในผูใหญ 
และ ในป คศ.1988 Salviz ก็มีรายงานคลายกนัเพื่อสนับสนุนในเรื่องน้ี Milham 1982 และ Wright 1982 รายงาน
ในวารสารการแพทยท่ีมีชื่อเสียงในประเทศองักฤษที่ชื่อวา New England Journal Medicine และ Lancet กลาวถงึ
การพบมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)มากในผูท่ีทํางานเกี่ยวกับ Magnetic และ Electric Field และ ในเวลาตอมา
มีขอมูลเพิ่มเติมจาก Mc Dowell 1983 และ Coleman 1983 ซึ่งลงในวารสารการแพทย Lancet  ไดขอสรุปวาพวกที่
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ทํางานเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟามีอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกวา ซึ่งเชื่อวานาจะเปนผลมาจาก
สนามแมเหล็กไฟฟา จากรายงานของคุณหมอ Shulman ซึ่งลงตีพิมพในวารสารQST มีรายงานผูปวยที่ไดรับ
คลื่นวิทยุจนทําใหเลนซตาขุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในระยะแรกจะสงัเกตไดยาก อาจจะพบแตเพียงวาตองใชแสง
สวางในการอานหนังสือ หรือ ทํางานมากขึ้นกวาเดิม ระยะตอมาอาจเริ่มสังเกตพบวาตามัวคลายหมอกจางๆในบางครั้ง 
ระยะตอมาอาจเริ่มสังเกตเห็นความขุนปรากฏที่เลนซแกวตา(Cataract) ระยะตอมาความฝามัวมากขึ้นๆจนรบกวน
การมองเห็นตามปกติ ในทางการแพทยหากเลนซขุนมากแลวจักษุแพทยจะควักเอาเลนซอันน้ันออกมา เพราะหาก
ปลอยเน่ินนานไปจะมีผลใหประสาทตาขางน้ันเสื่อมสภาพไป ท่ีรายไปกวาน้ีคุณหมอยังมีรายงานรายที่เปนอันตรายตอ
ดวงตาขั้นรุนแรง กลาวคือ พลงังานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาน้ีสามารถทําใหประสามรับภาพในลูกตาเสียได ผลก็คือไม
สามารถมองเห็นอะไรไดอีก ซึ่งเรื่องน้ีเปนผลจากคลื่นวิทยุยานไมโครเวฟกําลงัสูง มีผูทําการศึกษาการดูดซบัพลังงาน
ของอวัยวะตางๆในผูท่ีใชเครื่องวิทยุมือถือ กําลังสง 1 วัตต ใชเสาอากาศชนิดเสาชักขนาดครึ่งความยาวคลื่น(1/2 
แลมดา) เทียบกับเสาอา กาศขนาด 5/8 แลมดา ผลปรากฏวาหากใชเสาอากาศชนิด1/2แลมดาจุดท่ีรับพลังงานมากที
สุดท่ีเรียกวาจุดHot Spotจะอยูท่ีตําแหนงของดวงตา และ หากใชเสาอากาศชนิด5/8แลมดา จุดน้ีจะอยูท่ีสมอง และ 
หนาผาก (การทดลองนี้ใชเครื่องเซลลูลา 800 MHz.)(6)   

นอกจากนี้ในรายงานนี้ยังกลาวถึงรายงานผูปวยที่แทงบุตรซึ่งสงสัยวาจะเปนผลจากการใชผาหมไฟฟา
(Electric Blanket) และ รายงานผูปวย 2 รายที่เปนมะเร็งของสมอง(Brain Tumor) ท่ีเชื่อวาเกี่ยวของกับคลื่นวิทยุ
ยานไมโครเวฟ จากรายงานดงักลาวน้ีจะเห็นไดวาคลื่นวิทยุยานไมโครเวฟกอปญหาไมนอย แมบานสมัยใหมในยุคน้ี
จํานวนมากนิยมใชเครื่องเตาอบไมโครเวฟชวยงานสารพัดอยาง นับตั้งแตการปรุงอาหาร ทําขนม อุนอาหาร ทํานํ้าให
เดือด อุนขวดนมใหลูก ฯลฯ. หากทานเปนผูหน่ึงที่ใชเครื่องดังกลาวก็ควรที่จะระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวทาน 
นับตั้งแตการเลือกหาซื้อเครื่อง ควรจะซื้อเครื่องที่มีระบบปองกันความปลอดภัยสูง เชน มีคลื่นวิทยุออกมาภายนอก
นอย โดยเฉพาะทางดานหนาของเครื่อง หากไมม่ันใจวาไดมีการตรวจคุมครองผูบริโภคแลว ก็ควรเลือกซื้อเครื่องที่มี
ยี่หอท่ีเชื่อถือไดเอาไวกอน การใชเครื่องก็ควรใชอยางระมัดระวังเม่ือเครื่องชํารุดก็ควรใหชางที่มีความรูชํานาญในดาน
น้ีซอม ฯลฯ. เม่ือไมนานมาน้ี   
นักวิทยาศาสตรไดคนพบผลของอํานาจสนามแมเหล็กท่ีคาดไมถึงมากอนวาจะเกิดขึ้นได โดยการใชสนามแมเหล็ก
รวมกับคลื่นวิทยุในการที่จะสรางภาพอวัยวะตางๆภายในรางกาย คลายๆกับการเอกซเรย แตใหรายละเอียดของภาพ
ไปในอีกแนวหนึง่ตามคุณสมบัติของแมเหล็กของนิวเคลียสของสวนตางๆของรางกายที่เรียกกนัวา Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) ผลที่คนพบน้ีเปนประโยชนอันหน่ึงของคลืน่แมเหล็กไฟฟาท่ียังไมเคยทราบมากอน 
และ ไดนํามาใชประโยชนอยางมากในการวินิจฉัยโรคในปจจุบัน ในประเทศไทยก็มีเครื่องมือดังกลาวใชหลายแหงแลว
สวนใหญเปนสถาบันเอกชน(เครื่องราคาแพง) และ จากการศึกษามาเปนเวลาหลายปจนถึงขณะนี้ยังไมพบอนัตรายที่
เกิดขึ้นจากคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมกับสนามแมเหล็กท่ีนํามาใชโดยวิธี  
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ความปลอดภัยสําหรับการใชทอบรรจุกาซออกซิเจนขนาดเล็ก และอปุกรณประกอบ 
(Small Size for Oxygen Cylinder and Accessories)  

 
 เพื่อใหทราบถึงวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเกี่ยวกับทอบรรจุกาซออกซิเจน,อุปกรณการใหออกซิเจน , 
การจัดเก็บที่ถูกตอง และความปลอดภัย 
 ทอบรรจุออกซิเจนขนาดเล็กมีใชมีหลายขนาด  แตท่ีนิยมใชคือทอบรรจุออกซิเจนแบบ D และ E  ซึ่งหาก
บรรจุกาซเต็มจะมีแรงดันภายใน ประมาณ 2,000 ปอนด/ตารางนิ้ว   โดยผานอุปกรณลดแรงดัน (Regulator) ให
เหลือแรงดันในการใชงานที่  50 ปอนด/ตารางนิ้ว  และควบคุมปริมาณการใชโดยใชอุปกรณในการปรับอัตราการไหล 
(Flow meter) ซึ่งจะบอกปริมาณเปน จํานวนลิตร/นาที 

 
                                                      A           B               C             D           E  
                                                     M4        M6            M9          MD        ME 

รูปที่ 44  แสดงถึงทอบรรจุกาซออกซิเจนขนาดเล็กขนาดตางๆ 
 

ข้ันตอนการใชงาน 
1. การลําเลียงขนยาย และเคลื่อนยายทอบรรจุกาซออกซิเจน จะตองใสรถเข็นทีละทอมีโซรัดกันลม และ

มีขอความ “ อันตราย ”  แขวนใหเห็นอยางชัดเจน 
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รูปที่ 45  แสดงถึงอุปกรณชุดใหออกซิเจนแกผูปวย ท่ีใชกับทอบรรจุกาซออกซเิจน 
 

2. ขณะเคลื่อนยายตองทําดวยความระมัดระวัง คือไมใหกระเทือนกระแทกหรือโยนทอ 
3. เม่ือถึงจุดใชงาน หากจําเปนตองนําลงจากรถเข็น ใหหาที่ต้ังที่เหมาะสมตอการใช และมีการล็อคทอ

ไมใหลมไดงาย 
4. กอนประกอบชุด Flow meter ใหตรวจสภาพของวาวลทางออกของกาซ สภาพเกลียวขอตอวามีคราบ

นํ้ามัน หรือสิ่งปนเปอนหรือไม หากพบใหทําความสะอาด 
5. ปดวาวลของ Flow meter กอน แลวจึงเปดวาวลท่ีทอ 
 

     
รูปที่ 46 วาวลเปดปดกาซที่ทอออกซิเจนตองใชมือเทาน้ันในการเปด-ปด และตองกระทําโดยนุมนวล 
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6. การเปดวาลวที่ทอ ใหใชมือเทาน้ัน และตองคอย ๆ เปด ไมควรเปดอยางรวดเร็วและรุนแรง 
7. เม่ือเปดวาลวที่ทอบรรจุกาซออกซิเจน แรงดันท่ีปรากฏเกจวัดแรงดันสูงสุดตองไมเกิน 2,200 ปอนด/

ตารางนิ้ว  กรณีท่ีมีแกสเต็มทอ ซึ่งปกติท่ัวไปจะอยูระหวาง 1,900-2,000 ปอนด/ตารางนิ้ว เทาน้ัน 
8. เม่ือเลิกใชงานควรปดวาลวที่ทอบรรจุกาซใหสนิทกอน รอจนลูกลอยของ Flow meter ตกลงที่ตําแหนง

ตําสุด ( 0 ลิตร/นาที) แลวจึงปดวาลวของชุดปรับแรงดัน  
9. ตองทําความสะอาดชุดอุปกรณปรับความดันใหปราศจากคราบน้ํามันและสิ่งสกปรกทุกครั้งทั้งกอนและ

หลังใชงาน 
10. ควรติดปาย “หามจุดไฟ” หรือ “สูบบุหรี่”  ในบริเวณที่มีการใชทอบรรจุกาซออกซิเจน 

การบํารุงรกัษา 
1. สีของทอบรรจุแกสออกซิเจนหากเลอะเลือนหรือถลอก ควรนําไปทาสีใหมและตองมีสีเดียวกับของเดิม 

(ทอสีเขียว สวนคอสีขาว) 
2. หม่ันตรวจเช็คอุปกรณนิรภัยท่ีติดอยูกับสวนบนของทอบรรจุแกสออกซิเจนอยางใหรูระบายแรงดันเม่ือ

แกสมีแรงดันเกิน มีสิ่งอุดตันหากมีสิ่งอุดตันใหแกไขทันที 
3. ลิ้นปดเปดของทอบรรจุแกสออกซิเจนจะตองแนนและไมโยกคลอน และในการเปดจะตองเปดได

โดยงาย โดยไมตองออกแรงปดมากจนไมสามารถควบคุมการเปดทีละนอยได 
4. สภาพของเกลียวทอตองไมบ่ินหรือสึกหรอ เพื่อใหการประกอบกับชุดปรับความดันเปนไปไดงาย แนบ

สนิทและไมรั่วไหล  
5. รถเข็นทอบรรจุแกสออกซิเจนตองอยูในสภาพที่ดี  โซจะตองรัดทอบรรจุแกสออกซิเจนไดอยางม่ันคง  
 

 
 

รูปที่ 47   ทอออกซิเจนขนาดเล็ก ตองยึดอยางม่ันคงกับรถเขน็ตลอดการเคลื่อนยาย 
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ปญหาและแนวทางการแกไขเบือ้งตน 
1. มีคราบน้ํามันติดอยูกับชุดอุปกรณประกอบทอบรรจุแกสออกซิเจน เชน ท่ีเกลียวทอหรือตามทางเดิน

ของแกสออกซิเจน จะตองทําความสะอาดคราบน้ํามันท่ีติดอยูออกโดยใชนํ้าสบู ผงซักฟอก แลวลางทํา
ความสะอาดดวยนํ้าเปลา 

2. ทอเปลาและทอที่มีแกสเต็มเก็บรวมปะปนกัน ควรแยกออกจากกันและควรทําเครื่องหมายไวเพื่อ
ปองกันการสับสนในการใชงาน 

3. หากทอบรรจุแกสออกซิเจนมีการรั่วไหลของแกส ใหเลิกใชทันที และสงคืนรานคาเพื่อเปลี่ยนทอบรรจุ
ใหมโดยเร็ว 

 

           รูปที่  48   ประแจปากตายที่ใชในการขันยึดอุปกรณลดแรงดัน เขากบัทอออกซิเจน 

ขอควรระวังในการใชงาน 
1. ขณะขนยายหรือเก็บ ควรมีฝาเหล็กครอบวาลวเปดปดใหแนนอยูเสมอ  เวนแตขณะใชงาน 
2. ใหใชมือเทาน้ันในการเปด-ปด วาลวทอกาซ  หามเคาะหรือใชเครื่องมืออื่นใดชวยเปด-ปด 
3. ไมควรใหอุณหภูมิของทอบรรจุแกสออกซิเจนสูงถึง 50 องศาเซลเซียส  เพราะความดันในทอบรรจแุกส

ออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น 
4. หามโยนทอ หรือทําใหทอไดรับการกระทบกระแทก โดยเฉพาะทอท่ีมีกาซบรรจุอยูเต็ม 
5. หามใชสารหลอลื่น  นํ้ามันหรือสารติดไฟในการประกอบชุดอปุกรณปรับความดัน (Oxygen  

Regulator)   เขากับทอบรรจุ 
6. ในการปรับชุดอุปกรณปรับความดันเขากับทอบรรจุแกสออกซิเจน ควรขันยึดใหแนน 
7. หามกระทําการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับอุปกรณนิรภัยท่ีติดตั้งมากับทอบรรจุแกสออกซิเจน หากพบวาเกิด

อาการผิดปกติ ใหแจงชางหรือผูท่ีมีความรูมาแกไข  
8. หามทําการถายเทแกสออกซิเจนจากทอเต็มไปยังทอเปลา โดยไมมีอุปกรณท่ีมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัยท่ีเพียงพอ 
9. หามนําทอบรรจุแกสออกซิเจนไปดัดหรือบรรจุแกสชนิดอื่นโดยเด็ดขาด 



 - 99 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

10. หามทําเครื่องหมายใด ๆ บนตัวทอบรรจุแกสออกซิเจนดวยวิธีการท่ีตองใชความรอน เพราะอาจทําให
คุณสมบัติของเน้ือเหล็กเปลี่ยนไปเนื่องจากความรอน 

11. ไมควรวางหรือกลิ้งทอบรรจแุกสออกซิเจน ซึ่งมีแกสบรรจุอยูเต็มในแนวนอน โดยไมมีอุปกรณจับยึด 
 

 
 

รูปที่ 49  การประกอบขอตอใดๆเขากับวาลวทอออกซิเจน ตองใชมือและประแจปากตายเทาน้ัน 
 

 
 

 รูปที่ 50    แสดงใหเห็นถึงรถเขน็ทอออกซิเจนขนาดเล็กท่ีไดมาตรฐาน 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบักาซหุงตม 
Safety for Use of Medical Equipments about LPG 

 
         ในเรื่องของวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล กาซหุงตมจัดเปนสิ่งที่มีอันตรายและความเสี่ยงคอนขางสงู   
และเนื่องจากกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงที่ใชกันคอนขางมากอยางหนึ่งในโรงพยาบาล    กาซหุงตมหรือชื่อทางการวา กาซ
ปโตรเลียมเหลว หรือกาซแอลพจีี ( Liquefied Petrolrum Gas : LPG ) เปนกาซที่นิยมใชมากในสวนตางๆของ
โรงพยาบาล   โดยกาซหุงตมน้ีเปนการผสมของไฮโดรคารบอนที่มีสวนผสมของโปรเพน ( Propane ) และบิวเทน ( 
Butane ) ในอัตราสวน 70 : 30  
           LPG is the generic name for commercial propane and commercial butane. There are 
hydrocarbon products produced by the oil and gas industries. Commercial Propane 
predominantly consists of hydrocarbons containing three carbon atoms, mainly propane (C3H8).  

คุณสมบัติท่ัวไปของกาซหุงตม 
o ไมมีสี ไมมีกลิ่น แตผูผลิตจะเติมกลิ่นเขาไป เพื่อใหผูใชรูตัวเม่ือกาซรั่วหรือหรอืลืมปดกาซ สารที่เติมคือสาร

พวกเมอรแคปแทน ( Mercaptan )  
o กาซหุงตม ในสภาพที่เปนไอจะหนักกวาอากาศประมาณ 2 เทา ดังน้ันเม่ือกาซรั่วจะลอยต่ําลงสูพื้น  
o ไมเปนพิษ แตถาเกิดการสันดาปไมสมบูรณก็จะเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดได และถาสูดดมเขาไปมากๆ 

กาซจะเขาแทนที่อากาศในรางกายจะทําใหรางกายขาดออกซิเจน เกิดอาการมึนงงเวียนศีรษะ และอาจ
เสียชีวิตได  

o เม่ืออยูในถังเกบ็จะเปนของเหลว โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิหรือท้ังสองอยางเพือ่ความสะดวกใน
การขนสงแตเม่ือเปดวาลวเพื่อใชงานออกมาสูนอกถัง จะเปลี่ยนรูปเปนกาซ  

o กาซมีอัตราการขยายตัวสูง โดยมีสัมประสิทธิ์การขยายตวัเปน 10 เทาของนํ้า เวลาเติมกาซลงในถงั จึง
กําหนดใหเติมไมเต็มถัง เพื่อมีชองวางในการขยายตัว ถากาซไดรับความรอนกาซเหลว 1 หนวยปริมาตรจะ
เปลี่ยนเปนไอกาซ 250 เทาของปริมาตร ดังน้ันกาซเหลวรั่วจะมีอันตรายกวาไอกาซรั่ว  

o เปนเชื้อเพลิงที่ดี มีอุณหภูมิของเปลวไฟสูงโดยมีอุณหภูมิประมาณ 1,900 องศาเซลเซียส  
o ไวไฟ ติดไฟงาย และ มีความปลอดภัยสูงเม่ือใชอยางถกูตอง  
o ประโยชนและขอดีของกาซหุงตม  
o เปนเชื้อเพลิงที่สะอาด และสะดวกตอการใชงาน  
o ไมมีเขมาและขี้เถา ใหเปนท่ีรําคาญ  
o ถังเก็บกาซใชพืน้ท่ีนอย  
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o จุดติดไฟงายและดับไดเร็วทันใจ  
o หุงตมอาหารสุกเร็วกวาการใชฟนและถาน  
o ปรับปริมาณความรอนไดตามตองการ  
o ชวยลดการตัดไมทําลายปา  
o เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใชอยางมีคุณคา  

ภาชนะบรรจุกาซ 
 ในปจจุบันมีภาชนะบรรจุกาซหุงตมหลายรูปแบบ คือ 

1. กระปอง 
2. ถังกาซรถยนต 
3. ถังกาซเรือยนต 
4. ถังกาซหุงตม 
5. ถังเก็บกาซ 
6. ถังขนสงกาซ 

 
รูปที่ 51  รูปแบบของถงุบรรจุกาซ LPG ในลักษณะตางๆ ขึ้นอยูกบมาตรฐานของแตละประเทศ 

 
การใชเตากาซหุงตมอยางปลอดภัย 
    1. ตองใชกาซที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  

o ตองมีเครื่องหมายของผูคากาซอยางชัดเจน  
o มีเครื่องหมายสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) รับรองคุณภาพ  
o เชื่อมดวยเครื่องมืออัตโนมัติ ไมมีการรั่วซึม  
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o หัวปรับความดัน ( Regulator ) ลดความดันได 2 ขั้นตอน สามารถปดตัวเองไดโดยอตัโนมัติ เม่ือเกิด
ผิดปกติ  

o มีซีลผนึกวาลวหัวถังและบอกน้ําหนักอยางชัดเจน  
o ผิวนอกถงัพนสารกันสนิม ไมผุกรอน ไมบุบ  

 

รูปที่ 52  แสดงถึงรูปแบบของถงักาซหุงตม ท่ีใชตามอาคารทั่วไป 

   2. ใชสายยางและเหล็กรัดมีคุณภาพ  
o ควรใชสายยางหรือสายพานพลาสติกชนิดหนาไมหักงองาย  
o ควรใชสายยางสาํหรับกาซหุงตมโดยเฉพาะ  
o ความยาวของสายยางประมาณ 1 – 1.5 เมตร  
o เหล็กรัด ควรเปนเหล็กรัดท่ีไมเปนสนิมงาย  

 

รูปที่ 53  สายยางพรอมอุปกรณ ท่ีตองตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
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   3. บริเวณที่ต้ังกาซ  
o ควรตั้งถังกาซนอกอาคาร ท่ีมีลมพัดผานสะดวก ไมถูกแสงแดดโดยตรง ถาถังกาซในอาคารควรตั้งถงั

หางจากเตาประมาณ 1 – 1.5 เมตร  
o อยูในบริเวณที่เคลื่อนยายเขา – ออกไดสะดวก  
o ต้ังถังกาซใหอยูในแนวตรงเสมอ หามวางถังเอยีงหรือวางนอน  

รูปที่ 54  สถานที่ติดต้ังพรอมอุปกรณ ตองไดรบัการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ เพื่อความปลอดภัย 

   4. หลังจากเลกิใชกาซ  
o ปดวาลวที่หัวเตาและหัวปรับความดัน  
o หม่ันทําความสะอาดหัวเตากาซเสมอ  

   5. หม่ันตรวจรอยรั่วของกาซ  
o หม่ันตรวจสอบรอยรั่วของกาซ โดยใชนํ้าสบูลูบตามจุดตางๆ หากมีฟองสบูผุดขึ้นมา แสดงวากาซรั่ว ให

ปดวาลวบนหัวถังกาซและทําการแกไขทันที  
   6. หากสงสยัวาเกิดกาซรั่ว โดยการไดกลิ่นไอกาซ  

o หามจุดไมขีดไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟ บริเวณกาซรั่ว  
o ปดวาลวที่หัวเตา และวาลวบนถังกาซ  
o ตรวจรอยรัว่ในจุดตางๆ หากไมสามารถแกไขไดใหนําถังกาซออกมาที่โลงแจงขางนอก  
o ปดหนาตางและประตู เพื่อระบายไอกาซใหกระจายออกขางนอกโดยใชพัด ไมกวาด หรือกระดาษ

หนังสือพิมพ พัดจนหมดกลิ่นกาซ หากบริเวณไอกาซรั่วมีทอระบายนํ้าใหปดฝาทอระบายน้ําไลไอกาซออกดวย  
o หากเกิดไฟลุกไหมใหใชสารเคมีดับไฟหรือนํ้าฉีดถึงตลอดจนกวากาซจะถูกเผาไหมหมด  
o หากเตากาซดับขณะใชอยูและไดกลิ่นกาซ หามจุดเตาใหมทันที   ใหรีบปดสวิตชท่ีเตาและวาลวที่หัวถัง 

ระบายอากาศใหกลิ่นกาซหมดกอน จึงคอยจุดเตาใหม  
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   7. หามนําถังกาซหุงตมไปอัดบรรจุตามสถานีท่ัวไป ท้ังเน่ืองจาก  
o อาจเกิดอันตรายไดจากการเติมกาซลงในถังเกินรอยละ 85  
o ถังไมไดผานการตรวจสอบจากบริษัทผูคากาซ  
o ถังกาซไมมีโอกาสไดรับการตรวจสอบ และซอมบํารุงจากโรงบรรจุท่ีรับผิดชอบ  
o ผิดกฎหมาย  

วิธีการใชงานทีถู่กตอง และการบํารุงรักษา  
o ไมควรตั้งเตาหุงตมในที่ลมพัดแรง หรือใชพัดลมเปาเขาเตา เพราะเปลวไฟจะไมสัมผัสกับกนภาชนะ 

ความรอนจะถูกพัดพาไปทําใหสิน้เปลืองกาซโดยใชเหตุ เน่ืองจากตองใชเวลาในการปรุงอาหารใหสุกเพิ่มมากขึน้
กวาเดิม  

o ควรตั้งภาชนะประกอบอาหารใหตรงกึ่งกลางของเตาและใชภาชนะกนแบนเพื่อใหเปลวไฟแผไปทั่ว
ภาชนะไดดี  

o ภาชนะที่ใชประกอบอาหารจะตองสะอาดไมมีเขมาเกาะหนา เพราะจะทําใหอาหารสุกชา หรือกาตมนํ้าไม
ควรมีตะกรันจับอยูเพราะจะทําใหนํ้าเดือดชา  

o ไมควรจุดไฟปลอยท้ิงไวระหวางเตรียมอาหาร  
o ถาตองการตมหรือเค่ียวอาหารใหเปอย ควรจะหรี่วาลวเตาใหพอดีไมใหรอนมากเกินไป ซึ่งจะทาํให

ความรอนสูญเสียโดยเปลาประโยชน  
o ปรับสวนผสมของอากาศและกาซใหถูกตอง จนไดเปลวไฟสีนํ้าเงิน ซึ่งจะใหความรอนสูงสุด  

 

รูปที่ 55  ตัวอยางการกระทําท่ีไมปลอดภัย ในการใชกาซหุงตม 
 

ระบบความปลอดภัยในสถานที่ติดต้ังหรือเก็บกาซ 
 ในบริเวณหรือสถานที่ท่ีถูกกําหนดใหเปนท่ีเก็บ หรือติดต้ังระบบกาซหุงตมในโรงพยาบาล จะตองเปนท่ีท่ีมี
ความปลอดภัยสูงสุด โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
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1. ระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟาตางๆ 
2. ระบบปองกันฟาผา 
3. ระบบดับเพลิง 
4. ระบบสงเสียงเตอืนเม่ือกาซรั่ว 
5. ปายเตือน 
6. การกําหนดเปนบริเวณเฉพาะ 
7. สภาพแวดลอมท่ัวไป 

การปฏิบัติเมื่อเกิดกาซรั่ว 
1. ปดลิ้นระบบกาซทุกตัวทันที 
2. ไมกระทําการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ 
3. เรงระบายกาซออกจากพื้นท่ี เชน การเปดประตู หนาตางทุกบาน 
4. เตรียมความพรอมในการดับเพลิง หากเกิดเหตุสุดวิสัย 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องอากาศอัดความดันสูง 
Safety for Use of Medical Equipments about High Pressure Air 

 
ระบบอากาศอัดความดันสูง 
1. สถานที่ติดตั้ง  

o หองติดต้ังตองมีอากาศถายเทไดสะดวก 
o ภายในหองตองไมมีฝุนละอองและสิ่งสกปรกปะปน 
o เครื่องผลิตอากาศอัดตองติดต้ังแยกจากหองระบบจายกาซหรือแหลงเก็บทอบรรจุ  
o ควรติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไวภายในหองจํานวนที่เหมาะสม ในตําแหนงที่สะดวกตอการใช

งานชุดผลิตอากาศอัดพรอมอุปกรณ 
 

 
 

รูปที่ 56  เครื่องอัดอากาศทางการแพทย 
 

o ปมอัดอากาศเปนชนิดนํ้ามันหลอลื่น อยางนอย 2 เครื่อง 
o ทออากาศเขาตองอยูภายนอกอาคารเหนือพื้นดินอยางนอย 6 เมตร 
o ทางอากาศเขาตองมีตะแกรงสามารถปองกันนํ้าเขาไดและฟลเตอร  เพื่อปองกัน

แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเขาไปในทอ                   
o มีอุปกรณกรองอากาศกอนเขาเครื่องผลิตอากาศ 
o มีอุปกรณลดอุณหภูมิอากาศอัด 
o มีอุปกรณชุดดักนํ้า 
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o ถังเก็บอากาศอัดทําจากวัสดุทนการสึกกรอน มีท่ีระบายน้ํากนถัง มีมาตรวัดความ
ดัน มีลิ้นนิรภัยระบายความดัน และสวิทชควบคุมความดัน 

o มีอุปกรณกรองอากาศขนาด 5 ไมครอน 
o มีอุปกรณทําอากาศใหแหง จํานวน 2 ตัว 
o มีเครื่องกรองอากาศแบบละเอียด 0.3 ไมครอน 
o มีเครื่องกรองอากาศแบบละเอียด 0.1 ไมครอน 
o มีเครื่องกรองกลิ่น 
o มีอุปกรณควบคุมความดัน     

2.ระบบไฟฟาและระบบควบคุม 
  อุปกรณและสายไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ชุดควบคุมการทํางานประกอบดวย

อุปกรณดังตอไปนี้ 
o ตูเหล็กสําหรับติดต้ังอุปกรณควบคุม ชนิดกันนํ้าได 
o สะพานไฟฟา 
o อุปกรณตอสะพานไฟฟาดวยแมเหล็ก 
o อุปกรณปองกันการทํางานเกินของระบบ 
o หลอดไฟแสดงการทํางาน 
o สวิทชเลือกการทํางานอุปกรณอื่นๆ ตามจําเปน ประกอบขึ้นตามวงจรไฟฟาที่วิศวกรออกแบบ 
 

 
 

รูปที่ 57  เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงที่สงไปตามทอในระบบไปปไลน 
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3.ระบบเสนทอ  ( Pipeline  System ) 
o ตองทาสีดําตลอดเสนทอ พรอมทําสัญลักษณบอกทิศทางการไหลของกาซ 
o ตองมีตัวยึดทอ (Support) อยางม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐานที่กําหนด 
o ไมเดินสายไฟหรือสายเคเบิ้ลพัน ไปกับเสนทออากาศอัด 
o ติดต้ังกลองครอบเสนทอในสวนที่เสี่ยงตอการกระทบกระแทกหรือ มือเอื้อมถึง 

4. ระบบลิ้นปด – เปดอากาศอัด  ( Zone Valve ) 
o ตองมีปายบอกชนิดของกาซและบอกการควบคุมหองไหนและจดุใดอยางชัดเจน 
o ทาสีใหตรงกับชนิดของอากาศอัดความดันสูง ( ดํา ) 
o มีมาตรวัดความดันติดต้ังหลังวาลว 
o ติดต้ังที่มองเห็นชัดเจนและเขาถงึไดอยางสะดวก 
o เปนวาวลโลหะแบบ 3 ชิ้น 

5.. ทางเปดออกของอากาศอัดความดันสูง   ( Station Outlet ) 
o ตองมีคาความดันอยางนอย 160 ปอนดตอตารางนิ้ว    
o มีอัตราการไหลที่เหมาะสมความดันไมตก ( 140 ลิตรตอนาที โดยวามดันในทอไมตํ่า  
o กวา   160  ปอนดตอตารางนิ้ว ) 
o ไมมีการรั่วของกาซ 
o อยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง  ( สูงจากพื้น 1.4  เมตร ) 
o OUT-LET ตองมีชุดสลกัลอคและไมสามารถใชสลับกับกาซอืน่ได 

6. ระบบสัญญาณเตือน   ( Alarm Sysytem ) 
o ตองมีชุดสัญญาณเตือน  เฝาระวังการทํางาน  
o สัญญาณเตือนท้ังแสงและเสียง ( เสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ท่ีระยะ 1   เมตร) สามารถ  
o ปดเสียงใหเงียบได แตถาเกิดสถานการณท่ีทําใหเกิดสัญญาณเตือนครั้งที่สองขณะ 
o สัญญาณ    
o เตือนครั้งแรกยังปดอยูตองสามารถกระตุน ใหสัญญาณดังไดอีกครั้งหนึ่ง  
o มีปุมทดสอบการใชงานของชุดควบคุมสัญญาณเตือน 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัแกสพิษ 
Safety for Use of Medical Equipments about Toxic Gas 

 
เครื่องมือแพทยที่เกี่ยวกับแกสพิษ 
 แกสพิษทีใ่ชในโรงพยาบาลมีหลายชนิด สวนใหญจะใชในการอบฆาเชื้อและในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร การเกิดอันตรายมักจะเกิดจากการสัมผัสกับแกสหรือการสูดดมแกสพิษเขาไปในรางกาย แตจะเปน
อันตรายมากนอยก็ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญ คือ 

o ความเขมขนของแกสพิษ 
o ปริมาณของแกสพิษ 
o ความชื้นสัมพันธ ในบริเวณนั้น 
o อุณหภูมิ ในบริเวณนั้น 
o เวลาที่ไดสัมผัสหรือสูดดม 

 

 
 

รูปที่ 58 เครื่องอบฆาเชื้อดวยแก็สเอธิลีน ออกไซดแบบแก็สผสม ซึ่งมีท้ังแบบประตูเดียวและสองประต ู
 
 โดยทั่วไปเครื่องอบฆาเชื้อดวยเอธิลีนออกไซดแบบแก็สผสม มักจะไดรับการออกแบบและผลติเพื่อการใช
งานในการอบฆาเชื้อ สําหรับวัสดุและอุปกรณทางการแพทย ท่ีไมสามารถทนอุณหภูมิสูงในการนึ่งฆาเชื้อดวยเครื่องน่ึง
ไอนํ้า แก็สท่ีใชในการอบฆาเชื้อเปนแบบ แก็สผสม ระหวาง CO2 :EO ในอัตราสวน 80:20 หรือ 70:30 
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อาการที่พบบอย 
o ผิวหนังผื่นแดง แตกไหม เปนตุม 
o ตาแดง บวม ระคายเคือง 
o หายใจลําบาก แนนหนาอก 
o ปวดศีรษะ มึนงง ชาท่ีแขนและขา 
o การทํางานของอวัยวะไมสัมพันธกัน 

 
การปฏิบัติตัวเมื่อพบอุบัติเหตุจากสารพิษ 
 เม่ือเกิดอุบัติเหตุจากสารพิษรั่วไหล ผูท่ีประสบเหตุควรปฏิบัติตัวดวยความระมัดระวัง  ดังน้ี 
วิธีปองกนัอันตรายจากสารพิษอันตราย ไดแก 
 1)  ไมสัมผัสภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีชํารุด  หรือสารรั่วไหล 
 2)  อยาเขาใกลจุดเกิดเหตุ  ควรอยูหางอยางนอย 50 เมตร 
 3)  อยูเหนือลม  หรือท่ีสูง  หรือออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันที  หากเห็นวาไมปลอดภัย 
เมื่อพบอุบัติภัยจากสารพิษตองทําอยางไร 
 เม่ือเกิดอุบัติเหตุไมวาจะเปนเหตุท่ีเกิดจากการหกรดรั่วไหล  เพลิงไหมหรอืการระเบิดของสารพิษในระหวาง
การขนยาย  หากทานอยูใกลจุดเกิดเหตุมากท่ีสุด หรือเปนผูพบเห็นเหตุการณเปนคนแรก  สิ่งที่ทานควรดําเนินการมี
ดังตอไปนี้ 

1)  มองหาผูบาดเจ็บหรือหมดสติในบริเวณที่เกิดเหตุอยางระมัดระวัง  ในระยะหางอยางนอย     50  เมตร 
ทางดานเหนือลม  หากประเมินสถานการณแลววาสามารถเขาชวยผูบาดเจ็บหรือผูหมดสติได โดยไมมี
ความเสี่ยงอันตรายใดๆ ใหรีบเคลื่อนยายผูปวยไปอยูในอากาศบริสุทธิ์ทันที 

2)  รีบแจงหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือศูนยประสานงานภาวะฉุกเฉินของทองที่เพื่อใหขอมูลท่ีจําเปน
เกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  ไดแก  

  -  สถานที่เกิดเหตุท่ีแนนอน 
  -  ประเภทของรถบรรทุกหรือลกัษณะรูปรางของภาชนะบรรจุสารเคมี 
  -  สัญลักษณหรือปายแสดงถงึชนิดของสารเคมี 

-  หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) และตัวเลข 4 หลักท่ีติดบนภาชนะบรรจุ หรือ     ขางรถ 
 -  ชื่อของบริษัทและหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 

-  มีไฟไหมหรือสารพิษรั่วไหลในที่เกิดเหตุหรือไม  โดยสังเกตจากกลุมควันหรือกลิ่น 
-  จํานวนผูบาดเจ็บ  และรองรอยความเสียหาย 
-  สภาพแวดลอมใกลเคียง ไดแก หนวยงานภายใน แหลงนํ้า  ชุมชน  โรงเรียน เปนตน 
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3) เขาสูท่ีเกิดเหตุทางดานเหนือลม อยาจอดรถในที่ท่ีเปนทางผานของสารพิษที่รั่วไหล อยาขับรถผานกลุม
ควันสารพิษ ใหระลึกเสมอวายานพาหนะเปนแหลงเกิดประกายไฟ  

4) หามกอใหเกิดประกายไฟในบริเวณใกลจุดเกิดเหตุเน่ืองจากอาจมีไอระเหยของสารเคมีหรือกาซที่ติดไฟ
ไดในบริเวณนั้น 

5) ถาพบวามีการรัว่ไหลของสารพษิลงทอระบายน้าํ  คู  คลอง  ควรแจงขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับปริมาณ
ของสารพิษที่รั่วไหลลงแหลงนํ้าแกหนวยงานที่รบัผิดชอบตอไป 

6) หามเหยียบหรือสูดดมบนสารพิษที่รั่วไหล 
7)  อยาพยายามกระทําในสิ่งทีไ่มรูจริง  เพราะอาจกอใหเกิดผลเสียหายอยางรนุแรงโดยมิไดคาดคิด 

     10)  ขอมูลท่ีทานควรแจง  เม่ือพบเห็นเหตุการณ 
   -  สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุ 
   -  ลักษณะเหตุการณท่ีเกิดเหตุ 
   -  มีผูบาดเจ็บหรือเสียชวีิตหรือไม 
   -  ชนิด/ประเภทของสารเคมี (ถาทราบ) 
   -  จํานวน/ปริมาณของสารพิษทีห่กหรือรั่วไหล  และภาชนะบรรจุสารพิษ (ถาทราบ) 
   -  มีแหลงนํ้าหรอืชุมชนอยูใกลเคียงบริเวณที่เกิดเหตุหรือไม 

 
เมื่อไดรับแจงเหตุควรทําอยางไร 
 หลังจากไดรับแจงเหตุ  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองดําเนินการ  ดังน้ี 
       1)  สอบถามขอมูลจากผูแจงเหตุหรือผูพบเห็นเหตุการณใหมากท่ีสุด 
  -  สถานที่เกิดเหตุท่ีแนนอน 
  -  ชนิดและปริมาณสารพิษที่หกรั่วไหล 
  -  ลักษณะการรัว่ไหล  มีควันหรือไอระเหยหรือไม 
  -  ทิศทางการแพรกระจาย 
  -  สภาพแวดลอมขางเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ  ไดแก  หนวยงานภายใน ชุมชน  โรงเรียน           
โรงพยาบาล  แหลงนํ้าเปนตน 
  -  จํานวนผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณหรือรองรอยความเสยีหาย 
 2)  สืบคนขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษและความเสี่ยง  อันตรายของสารพิษเบื้องตน  ไดแก        การติดไฟ  
การระเบิดและการทําปฏิกิริยากับนํ้าหรือวัตถุอื่นๆ 
 3)  ประเมินความรุนแรงของเหตุการณในเบื้องตน  และสงตอขอมูลไปยงัหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อ
ประสานแผนการปฏิบัติ 
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 4)  วางแผนเลือกเสนทางไปถึงที่เกิดเหตุใหเร็วที่สุดโดยหลีกเลีย่งเสนทางผานชุมชนหรือจราจรที่  ติดขัด 
(ถาเปนไปได) หากเห็นวาลาชาใหแจงหนวยงานทองที่ใกลเหตุมากท่ีสุด  ดําเนินการกั้นเขตอันตรายประมาณ 50 
เมตรโดยรอบ  และหามผูไมเกี่ยวของเขาไปในสถานที่เกิดเหตุ 
 
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุควรทําอยางไร 
 เม่ือเจาหนาท่ีปฏิบัติการฉุกเฉินเดินทางถึงที่เกิดเหตุ  จะตองประเมินสถานการณจากสภาพแวดลอม  และ
กําหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 1)  ในกรณีท่ีมิไดกั้นอันตรายไว  ใหดําเนินการกั้นเขตอันตรายมิใหผูไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีเกิดเหตุโดย
มีระยะหางโดยรอบจากจุดเกิดเหตุอยางนอย 50 เมตร 
 2)  ใชกลองสองทางไกลหาสัญลกัษณ  ชื่อสารพษิ  ชนิดของภาชนะบรรจุสารพษิ  โดยใหอยูระยะไกลและ
เหนือลมหรือท่ีสูง  ตองม่ันใจวาไมมีการใชอุปกรณเครื่องมือท่ีทําใหเกิดประกายไฟ 
 3)  หากไมทราบวาเปนสารเคมีชนิดใด  ใหถอยหางและคอยๆ ตรวจสอบอยางชาๆ และระมัดระวังกอน
ดําเนินการใดๆ 
 4)  หากมีการหกรดของสารพิษหรือสังเกตเห็นพื้นดินเปยก  ใหอยูหางจากสารเหลาน้ันและจอดรถในที่สูง  
เน่ืองจากไอระเหยสารพิษหลายชนิดอาจมองไมเห็นและสวนใหญหนักกวาอากาศ  มักลอยตํ่าเหนือพื้นดิน 
 5)  การเขาไปตรวจสอบในพื้นท่ีเกิดเหตุใหดําเนินการอยางชาๆ เพื่อปองกันการเขาพื้นท่ีลึกเกินไปโดยไม
รูตัว 
 6)  หากไมพบการรั่วไหลใหสอบถามผูพบเห็นเหตุการณวามีบาดเจ็บหรือหมดสติในบริเวณที่เกิดเหตุหรือไม  
ถามีใหอยูหางจากจุดเกิดเหตุจนกวาจะมั่นใจวาสถานการณน้ันเปนอยางไร  หรือตัดสินใจเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บใน
กรณีท่ีไมมีความเสี่ยงอันตรายหรือมีการสวมใสชุดปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม 
 7)  หากไมมีความพรอมและเสี่ยงอันตรายเกินไป  อาจจําเปนตองหยุดการเขาจุดเกิดเหตุและคอยทีม
ปฏิบัติการที่มีความชํานาญทางดานน้ีโดยเฉพาะเขาดําเนินการแทน 
 8)  หาขอมูลเพิม่เติมจากผูท่ีพบเห็นเหตุการณหรือพนักงานขบัรถเจาหนาท่ี  ขอมูลเอกสารกาํกับการขนยาย  
ขอมูลความปลอดภัยสารพิษ เปนตน 
 9)  ใชเครื่องมือตรวจสอบสารพษิ  สภาพการติดไฟและการระเบิด  เพื่อประเมินรัศมีอันตรายและระยะ
ปลอดภัยท่ีแทจริง 
 10)  กําหนดพื้นท่ีรองรับผูปวยและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  ซึ่งไดรับอันตรายจากสารพิษขณะปฏิบัติงานไว
โดยเฉพาะ 
 11)  วางแผนปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ  แผนความปลอดภัยของเจาหนาท่ี  แผนสื่อสาร  แผนเขาออก
พื้นท่ี  และแผนอพยพ 
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 12)  ดําเนินการระงับเหตุโดยพิจารณาใชเทคนิคความเหมาะสม เชน การเก็บกักเพื่อหยุดการรั่วไหลของ
วัสดุอาจทําไดโดยการปดวาลว  อุดรูรั่ว  หรือยกถังใหต้ังขึ้น และการกกักันเพื่อกักกันสารมิใหแพรกระจายออกไป
โดยการสรางสิ่งกีดขวาง เชนเขือ่น  กําแพง หรือรอง หากไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพังใหประสานความรวมมือ  
ขอความชวยเหลือหนวยงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวของ  หรือทีมผูเชี่ยวชาญดานสารพิษ 
 13)  จัดต้ังศูนยบัญชาการในทิศเหนือลมและใหอยูในบริเวณที่สงูกวาท่ีเกิดเหตุ (ถาเปนไปได) 

ขอควรระวัง 
 -  ไอระเหยของสารพิษหรือกาซพิษบางชนิดสามารถแทรกผานชุดปองกันสารพษิและซึมเขา  สูผิวหนังได 
 -  กรณีท่ีไมสามารถระบุไดวาสารพิษที่รั่วไหลเปนสารใด  ใหระลึกเสมอวาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจะตองไดรับ
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในระดับการปองกันสูงสุด  ซึ่งสามารถปองกันสารเคมี เขาสูรางกายทั้ง
ทางหายใจ  ผิวหนัง  และตาได 
จะชวยเหลือผูปวยไดอยางไร 

 การชวยเหลือผูบาดเจ็บจากสารพิษ  ตองกระทาํดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ  เพื่อความ
ปลอดภัยของผูปวยและหลีกเลีย่งการแพรกระจายของสารพิษ 
  1)  เคลื่อนยายผูปวยไปอยูในทีอ่ากาศบริสุทธิ์ 
  2)  ถอดเสื้อท่ีเปอนสารพิษออกและแยกใสถุงหรือภาชนะตางหาก 
  3)  หากสัมผัสหรือสูดดมสารใหลางดวยนํ้ามากๆ อยางนอย 15 นาที 
  4)  สงตวัไปพบแพทย 

หองที่มีการใชงานเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกับแกสพิษหรือสารพิษในโรงพยาบาล 
1. บริเวณหองที่ติดต้ังเครื่อง ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี 
2. มีระบบเตือน เม่ือมีกาซรั่วหรือระบบเครื่องทํางานบกพรอง 
3. มีอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล 
4. มีการตรวจสุขภาพผูใชอยางสมํ่าเสมอ 
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ความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องมือแพทยที่เกีย่วกบัสารติดเชื้อ 
Safety for Use of Medical Equipments about Infectious  Substances 

 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น   
การเกิดอัคคีภัย 

- กรณีเพลิงไหมเล็กนอย : ใชผงเคมีแหง, โซเดียมคารบอเนต หรือไลม 
- กรณีเพลิงไหมรุนแรง   : ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมฉีดรอบ ๆ เพลิงน้ัน 

การหกหรือรั่วไหล 
- หามแตะตองหรือเดินผานไปบนสารที่หก 
- หามแตะตองภาชนะบรรจุท่ีไดรับความเสียหายหรือสารที่หก   โดยไมสวมใสชุดปองกันอันตรายที่เหมาะสม 
- ใชดินหรือทราย หรือสารที่ไมติดไฟในการดูดซับสารที่หกน้ัน 
- ปดคลุมหีบหอท่ีชํารุดเสียหายหรือสารที่หกดวยผาท่ีชุบสารฟอกขาว หรือผาท่ีชุบดวยยาฆาเชื้อหลังจากนั้นราด

สารฟอกขาวบนลงผาคลุมน้ันอีกครั้งหนึ่ง  
- การทําความสะอาดหรือกําจัดสารน้ี ตองอยูในการควบคุมดูแลของผูเชี่ยวชาญที่มีความรูในดานน้ีโดยเฉพาะ 

การปฐมพยาบาล  
- แยกผูปวยไปในที่ ๆ ปลอดภัย 
- ควรระมัดระวงัเพราะผูปวยอาจเปนแหลงแพรเชื้อได 
- รีบถอดและแยกเสื้อผาและรองเทาท่ีปนเปอนสารติดเชื้อน้ีทันที  
- ถาสัมผัสกับสารนี้ใหรีบลางออก ถาเขาตาใหลางออกดวยนํ้าไหลผานอยางนอย 15 นาที 
- อาบนํ้าและลางดวยสบู 
- รีบพบแพทย และตองแจงใหแพทยทราบถึงชนิดและลักษณะของสารติดเชื้อน้ี เพื่อแพทยจะไดปองกันการตดิ

เชื้อน้ีได 
- ผลกระทบที่เกิดจากการหายใจเขา การกลืน หรือการสัมผัสสารน้ีอาจจะยังไมเกิดขึ้นทันที 
  แตอาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได 

ความปลอดภัยตอสาธารณะ 
- ใหกั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหลของสารโดยทันที อยางนอย 10 เมตร โดยรอบใหอยูเหนือลมและให

บุคคลที่ไมเกี่ยวของออกไปจากบริเวณนี้ 
- ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารนี้ควรทราบคุณสมบัติ หรือลักษณะของสารตดิเชื้อน้ันๆ 
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ชุดปองกันอนัตราย 
- ใหใชเครื่องชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศ และสวมชุดปองกนัสารเคมี 
- ชุดผจญเพลิงสามารถปองกันอันตรายจากสารนี้ไดอยางจํากดั 

การดําเนนิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อัคคีภัยหรือการระเบิด 

- สารติดเชื้อบางตัวจะขนสงในสถานะของเหลวที่ไวไฟ 
สุขภาพอนามัย 

- การหายใจเขาหรือการสัมผัสกบัสารนี้อาจจะทําใหเกิดการติดเชื้อ เปนโรคหรืออาจตายได 
- นํ้าจากการดับเพลิงหรือนํ้าเจือจาง อาจทําใหเกิดปญหาน้ําเสียได 

หมายเหตุ  
   หีบหอท่ีชํารุดเสียหายซึ่งบรรจุคารบอนไดออกไซดแขง็ซึง่ใชเปนสารทําความเย็นเม่ือถูกกับอากาศจะเกิดนํ้าหรือ
เกล็ดนํ้าแข็งที่เกิดจากการกลั่นตัวของอากาศอยาสัมผัสกับของเหลวนี้เพราะของเหลาน้ี อาจปนเปอนได 
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มาตรฐานสีที่ใชในงานความปลอดภัย 
 
        เรายอมรับกันวา "ส"ี มีอิทธิพลตออารมณและจิตใจของมนุษย เราจึงนําคุณคาของสีมาใชในงานความ 
ปลอดภัย เพ่ือเปนสัญลักษณ "สัญลักษณส"ี คือการแสดงความหมายโดยใชสเีปนตัวการบงบอก เรามาทํา 
ความรูจักกันวา สัญลักษณของสีใหความหมายอะไรบาง 
 

สี ความหมาย ตัวอยางการนําไปใช 

แดง 
หยุด 
หาม 

กิจกรรมที่อันตราย 

-เครื่องหมายหยุด 
-อุปกรณดับเพลิงและที่ต้ังอุปกรณดับเพลิง 
-เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 

เหลือง ระวัง 

-เตือนมีอันตราย เชน ไฟ การระเบิด การแผรังสี 
สะดุด ลื่น เปนตน 
-นอกอาณาเขต เชน เขตอันตราย ทางผานที่มี 
อันตราย เครื่องจักรกีดขวาง 
-ภายในการดของเครื่องจักรตางๆ  

เขียว ปลอดภัย 

-หนวยปฐมพยาบาล 
-หนวยกูภัย 
-บอกทิศทาง ทางหนี ทางออกฉุกเฉิน 
-ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน เปนตน 

นํ้าเงิน ขอปฏิบัติ 
-สวมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
เชน หมวก รองเทา ถุงมือ ชุดคลุมนิรภัยตางๆ  
-ใหลางมือกอน ใหใชการดประเภทที่กําหนด เปนตน 
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สัญลักษณที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย 
  

สัญลักษณ ความหมาย ความเสี่ยงอันตราย 

 

  
  

วัตถุระเบิด 
  

ระเบิดไดเมื่อถูกกระแทกเสียดสี หรือถูกความรอนเชน 
ทีเอ็นที ดินปน ดอกไมไฟ 

  
  
- รังสีความรอน 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดระเบิด 

 

  
  

กาซไวไฟ 
  

ติดไฟงายเมื่อถูกประกายไฟ  กาซหุงตม กาซไฮโดรเจน กาซ
มีเทน กาซอะเซทีลนี 

  
  
- รังสีความรอน 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ 
- อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน 

 

  
กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ 

  
ไมไวไฟ ไมเปนพษิ แตอาจเกิดระเบิดได หากภาชนะบรรจุ
ถูกกระแทกอยางแรง หรือไดรับความรอนสูงจากภายนอก 
เชน กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจนเหลว กาซ
คารบอนไดออกไซด 

  
  
- เกิดบาดแผลเนื่องจากสัมผัส
ของเหลว เย็นจัด 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ 

 

  
  

กาซพิษ 
  

อาจตายไดเมื่อสูดดม เชน กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย กาซ
ไฮโดรเจนคลอไรด 

  
  
- เปนพิษหรือกัดกรอน 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดชิ้นสวนภาชนะบรรจุ 
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 

  
  

ของเหลวไวไฟ 
  

ลุกติดไฟงายเมื่อถูกประกายไฟ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง  ทินเนอร  
อะซิโตน ไซลีน 

  
  
- รังสีความรอน 
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ 
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม 
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ของแข็งไวไฟ 
  

ลุกติดไฟงาย เมื่อถกูเสียดสี  หรือไดรับความรอนสูง ภายใน 
45 วินาที เชน ผงกํามะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไมขีดไฟ 

  
  
- อาจกอใหเกิดการระเบิดของผง
ฝุนสารเคมี 
- เมื่อลุกไหมจะสลายตัวใหกาซ
พิษ 

 

  
  

วัตถุท่ีเกิดการลุกไหมไดเอง 
  

ลุกไหมไดเองเมื่อสมัผัสกับอากาศภายใน 5 นาที เชน 
ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัลไฟด 

  
  
- เมื่อลุกไหมจะสลายตัวใหกาซ
พิษ 
- เกิดการลุกไหมอยางรุนแรงและ
มีความรอนสูง 

 

  
  

วัตถุท่ีถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ 
  

ถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟหรือลุกติดไฟไดเองเชน แคลเซยีมคาร
ไบต โซเดียม ลิเธียม แมกเนเซียม 

  
  
  
- ทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา 

 

  
  

วัตถุออกซิไดส 
  

ไมติดไฟ ไมระเบิด แตชวยใหสารอื่นเกิดการลุกไหมไดดีขึ้น 
เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด โปแตสเซียมคลอเรต  
แอมโมเนียไนเตรท 

  
  
- เมื่อทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย 
อาจเกิด การระเบิดหรือลุกไหม 
- เมื่อไดรับความรอนสูงอาจ
สลายตัวใหกาซพิษ 

 

  
ออรแกนิคเปอรออกไซด 

  
อาจเกิดระเบิดไดเมือ่ถูกความรอน เสียดสี หรือถูกกระแทก
อยางรุนแรง และสามารถทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่น ๆ  

เชน อะซิโตนเปอรออกไซด เมทิลเอทลิคีโตนเปอรออกไซด 
ไดเบนโซอิลเปอรออกไซด 

  
  
- ไวตอการระเบิดเมื่อถูกกระแทก
หรือเสียดสี 
- ทําปฏิกิริยารุนแรงกับ
สารอินทรีย 
- เมื่อลุกติดไฟจะเกิดการเผาไหม
อยางรวดเร็ว 
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วัตถุมีพิษ 

  
ของแข็งหรือของเหลวปริมาณเล็กนอยอาจทําใหเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน สูดดม  หรือสัมผัสทาง
ผิวหนัง  เชน อารซีนิค ไซยาไนด ปรอท สารกําจัดศัตรูพืช
โลหะหนักเปนพิษ 

  
  
  
- เปนพิษ 
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 

  
วัตถุติดเชื้อ 

  
วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปอนและอาจทําใหเกิดโรคได เชน ขยะ
ติดเชื้อจากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาใชแลว เชื้อโรคแอนแทรกซ 
แบคทีเรีย ไวรัส 

  
  
- แพรเชื้อโรค 
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 

  
  

วัตถุกัมมันตรังส ี
  

วัตถุที่สามารถแผรังสีที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน โคบอลต 
เรเดียม พลูโตเนียม ยูเรเนียม 

  
  
- เปนอันตรายตอผิวหนัง 
- มีผลตอเม็ดเลือด 

 

  
วัตถุกัดกรอน 

  
สามารถกัดกรอนผิวหนังและเปนอันตรายตอระบบทางเดนิ
หายใจ เชน กรดเกลือ กรดกํามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด 
แคลเซียมไฮเปอรคลอไรด 

  
  
- กัดกรอนผิวหนังและระคายเคือง
ตอระบบทางเดินหายใจ 
- ทําปฏิกิริยากับโลหะทําใหเกิด
กาซไวไฟ 
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 

  
วัตถุอื่น ๆ ท่ีเปนอันตราย 

  
สารและสิ่งของที่ในขณะขนสงมีความเปนอันตรายและไมจัด
อยูในประเภท 1 ถึง 8 หรือสารที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
ในขณะขนสงไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียสในสภาพ
ของเหลว หรือ 
มีอุณหภูมิไมต่ํากวา 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็ง เชน 
ยางมะตอยเหลว กํามะถันเหลว ขี้เถาจากเตาหลอมโลหะ 

  
  
- อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
- อาจกอใหเกิดความเปนพิษ 
- อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
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สัญลักษณและปายเตือนอันตราย ขอควรระวัง ที่เกี่ยวกบัเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
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 - 122 -

                   กองวิศวกรรมการแพทย   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2550 

เอกสารอางอิง 
 

1. ประมวลรายชื่อและรหสัเครื่องมือแพทย 2546 . กองควบคมุเครื่องมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการ 
      อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.    
    กรุงเทพ . ป 2546 
2. คูมือการใชงานและการดูแลรกัษาเครื่อง 3M Steri - Vac.  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด.  
3. ชูศักด์ิ เวชแพศย. การปองกันอันตรายจากไฟฟาและรงัสีทางการแพทย. โครงการวิจยัและพัฒนาอุปกรณชีว 
  การแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531 
4. วิทูรย สิมะโชคดี. วิศวกรรมความปลอดภัย. หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร กรุงเทพ  พ.ศ.2536 
5. สมศักด์ิ มาอุทธรณ. แผนควบคุมเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัย. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน).  
  สํานักพิมพ ส.ส.ท. พิมพครั้งที่ 2 . พ.ศ.2543 
6.มาตรฐานระบบไอน้ํา. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย. 
  พิมพครั้งที่ 1 : 2540 
7. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ. วัตถุอันตราย : ทําอยางไรจงึปลอดภัย. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล  
8. MRI" ศจ. นพ.กว ีทังสุบุตร วารสารรังสีวิทยาสาร ปท่ี 24 เลม 2 เมษายน2530 
9. Web Site ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
10. Bass Associates Inc.  13533 Larkin Drive, Minnetonka, MN 55305  , Last modified: 1998 
11. เอกสาร สมาคมการดับเพลิงและชวยชวีิต FARA Fire And Rescue Association Thailand  

องคกรเอกชนไมหวังผลตอบแทน ดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรูและผลิตครดูานการดับเพลิงและชวยชวีิต 
ดอนเมือง กทม 

12. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
13. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 120 ตอนพิเศษ 82 ง วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2546 
14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย . 2534.  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีอันตราย.  ราชกิจจานุเบกษา 
         เลมท่ี 108 ตอนที่ 167 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2534.  
15. วราภรณ  กัลยาเลิศ. 2545.  ปายกํากับสารเคมีอันตรายกับความหมาย.  วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัย   
       สิ่งแวดลอม ปท่ี 25 ฉบับที่ 2. 
16. กรมควบคุมมลพิษ.  คูมือประชาชน การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย. http://pcdv1.pcd.go.th 

 
.................................................................. 

 


