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เอกสารอางอิง 
 

1. กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  สรุปสาระสําคัญกฎหมายความ 
    ปลอดภัยในการทํางาน 17 ฉบับ.  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : 2540  
2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เรื่อง การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ                
                  สภาพแวดลอมในการทํางาน. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : 2541 
3. ขอมูลจาก http://www.oshthai.org  กองความปลอดภัย  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
4. ขอมูลจาก www.banluanghospital.com ของโรงพยาบาลบานหลวง  จังหวัดนาน 
5. ขอมูลจาก www.fara.ksc.th.org/fara-fs-hb2.html  ของสมาคมการดับเพลิงและชวยชีวิต 
6. ขอมูลจาก  www.inspector-engineering.com/  เรื่อง กฎหมายการตรวจสอบอาคาร 
7. ขอมูลจาก www.library.dip.go.th/  เรื่องการจรวจสอบหมอไอน้ํา 
8. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน         
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานระบบไอน้ํา ; พิมพครั้งที่ 1 : 2540 
9. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน      
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ; พิมพครั้งที่ 1 : 2540 
10. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมไฟฟา.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถมัภ. มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง ; พิมพครั้งที่ 1 : 2543 
11. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน      
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานระบบเครื่องกลขนสงในอาคาร(ลิฟต) ; พิมพครั้งที ่1 :  
                        2543 
12. คณะกรรมการวิชาการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน        
                 พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานกาซหุงตม ; พิมพครั้งที่ 2 : 2543 
13.  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถมัภ. มาตรฐานการติดต้ังสัญญาณเตือนอัคคีภัย ; พิมพครั้งที ่4 : 2540 
14.  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม 
    ราชูปถมัภ. มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและปายทางออกฉุกเฉิน ;                   
    พิมพครั้งที่ 1 : 2544 
15.  คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล. สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน        
                  พระบรมราชูปถัมภ. มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสาํหรับประเทศไทย ; พิมพครั้งที่ 2 :     
                        2540 
16.  คูมือระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น     
                  จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ : 2541 
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17.  จักรพันธ ภวังคะรัตน. การควบคุมการติดเชื้อทางอากาศสําหรบัโรงพยาบาล (Airborne Infection  
    Control  for Hospital) บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จํากัด 
18. นายแพทยมงคล  เชฏฐากุล และคณะ. คูมือระบบกาซทางการแพทย. สํานักงานปลัดกระทรวง 
    สาธารณสขุ  ; พิมพ ครั้งที่ 1 : 2543 
19.  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง.  
    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : 2540 
20.  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน 
    ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรบัลูกจาง.กระทรวงแรงงานและ 
    สวัสดิการสังคม : 2541 
21. มาตรฐานดานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล. กรมสนับสนุนบริการ   
                  สุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ; พิมพครั้งที่ 3 : กันยายน 2549 
22.  ระบบควบคุมควัน (SMOKE CONTROL SYSTEM). จักรพันธ ภวังคะรัตน. วิศวกรเครื่องกลอาวุโส  
    ฝายวิศวกรรมเครื่องกล.  บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จํากัด 
23.  วิฑูรย สิมะโชคดี.  วิศวกรรมความปลอดภัย.  หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซน็เตอร กรุงเทพ : 2532 
24.  วิฑูรย สิมะโชคดี.  คูมือการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย. สํานักพิมพ ส.ส.ท. 
    กรุงเทพ. พิมพครั้งที่ 1 : 2543  
25. สาธิต นฤภัย. และคณะ. มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เลม 1. กองวิศวกรรม 
   การแพทย กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ; พิมพครั้งที่ 2 :  มีนาคม 2546 
26. สาธิต นฤภัย. แนวทางการบริหารจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล. สํานักพัฒนา 
    เครือขายบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : 2543 
27. สาธิต นฤภัย. คูมือความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยประเภทตางๆใน 
    โรงพยาบาล. มาตรฐานการจัดวางระบบการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยดาน 
    เครื่องมือแพทย.  กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ : 2550 
28.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ภาชนะบรรจุกาซ   
                 ทนความดันแบบไมมีตะเข็บ มอก.359-2530 
29.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สีและสัญลักษณ 
    สําหรบัภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย มอก.87-2521 
30.  เอกพร รักความสุข และคณะ. ระบบบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เพ่ือสูแนวทาง
    สากล ISO 18000.  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน : 2540 
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