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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม 

สิ่งติดตั้งทางไฟฟาของอาคาร: 
ขอกําหนดสําหรับส่ิงติดตั้งหรือสถานท่ีพิเศษ – 

สถานพยาบาล 
710.1  ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้ใชสําหรับส่ิงติดต้ังทางไฟฟาของอาคารสถานท่ีพิเศษ - สถานพยาบาล
เพื่อท่ีจะแนใจในความปลอดภัยของผูปวยและเจาหนาท่ีเวชกรรม (medical staff)  ขอกําหนดเหลานี้สวนมาก
ครอบคลุมถึงส่ิงติดต้ังทางไฟฟาในโรงพยาบาล  คลินิกเอกชน  สถานฝกหัดแพทยและทันตแพทย  ศูนยดูแล
สุขภาพ  และหองเวชกรรมเฉพาะงานในสถานท่ีทํางาน 

หมายเหตุ 1 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชสอยของสถานพยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานฉบับนี้  อาจจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงส่ิง
ติดต้ังทางไฟฟาที่มีอยูแลว จึงสมควรระมัดระวังเปนพิเศษในบริเวณที่มีการบําบัดภายในหัวใจ (intracardiac procedures) ในส่ิง
ติดต้ังทางไฟฟาที่มีอยูแลว 

หมายเหตุ 2 มาตรฐานฉบับนี้สามารถใชไดกับคลินิกสัตว หามใชกับบริภัณฑไฟฟาแพทย 

หมายเหตุ 3 สําหรับบริภัณฑไฟฟาแพทย, ดูอนุกรม IEC 60601 

710.2  เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงท่ีระบุนี้  ประกอบดวยขอกําหนดท่ีนํามาอางอิงในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับ
นี้ เอกสารอางอิงฉบับท่ีระบุปท่ีพิมพจะไมนําเอกสารอางอิงฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติมหรือแกไขปรับปรุงมาใชในการ
อางอิง อยางไรก็ตาม การจะนําเอกสารอางอิงฉบับลาสุดมาใช ผูเกี่ยวของอาจรวมพิจารณาตกลงกันวาสามารถใช
อางอิงไดเพียงใด สวนเอกสารอางอิงฉบับท่ีไมไดระบุปท่ีพิมพนั้นใหใชฉบับลาสุด 

IEC 60050-826:2004, International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations 

IEC 60364-4-41:2001, Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety –Protection against 
electric shock 

IEC 60364-5-55:2001, Electrical installations of buildings – Part 5-55: Selection and erection of electrical 
equipment – Other equipment 
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IEC 60364-6-61:2001, Electrical installations of buildings – Part 6-61: Verification – Initial verification 

IEC 60601-1:1988, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety Amendment 2 (1995) 

IEC 60601-1-1:2000, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety –Collateral standard: 
Safety requirements for medical electrical systems 

IEC 60617-1:1985, Graphical symbols for diagrams – Part 1: General information, general index –Cross-reference 
tables 

IEC 60617-11(Data Base), Graphical symbols for diagrams – Part 11: Architectural and topographicalinstallation 
plans and diagrams 

IEC 61082-1:1991, Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: General Requirements 

IEC 61557-8:1997, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – 
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices 
for IT systems 

IEC 61558-2-15:1999, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-15: Particular 
requirements for isolating transformers for the supply of medical locations 

710.3  บทนิยาม 

710.3.1 สถานพยาบาล (medical location)  หมายถึง  สถานท่ีซ่ึงมีเจตนาเพ่ือการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค 
(รวมท้ังการรักษาเสริมความงาม) การเฝาสังเกตและดูแลผูปวย 

หมายเหตุ เพื่อใหแนใจในการปองกันผูปวยจากอันตรายทางไฟฟาที่เปนไปไดจึงจําเปนตองใชมาตรการปองกันเพิ่มเติม 
(additional protective measures) ในสถานพยาบาล  ชนิดและรายละเอียดของอันตรายเหลานี้สามารถแปรเปล่ียนไป
ตามการอํานวยการการรักษา  ลักษณะการใชหองที่จําเปนตองแบงบางสวนออกเปนพื้นที่ตาง ๆ เพื่อลําดับข้ันตอน
ทางการแพทย (medical procedures) ที่ตางกัน 

710.3.2 ผูปวย (patient)  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิต (คนหรือสัตว) ท่ีไดรับการตรวจโรคหรือการรักษาโรค ทางแพทย
หรือทางทันตกรรม 

หมายเหตุ คนที่ไดรับการรักษาเสริมความงามใหถือวาเปนผูปวยตราบเทาที่เกี่ยวของกับมาตรฐานฉบับนี้ 

710.3.3 บริภัณฑไฟฟาแพทย (medical electrical equipment)  หมายถึง  บริภัณฑไฟฟา (electric equipment – 
ศัพท 826-16-01) ซ่ึงมีการตอวงจรไมเกินหนึ่งแหงถึงแหลงจายไฟฟาประธาน (supply mains) หนึ่งแหลง
โดยเฉพาะ และมีเจตนาเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาโรค หรือการเฝาสังเกตอาการผูปวยภายใต
การดูแลทางการแพทย  ซ่ึง 



มอก.2433-2555 
 

-3- 

- สัมผัสกับผูปวยทางกายภาพหรือทางไฟฟา และ/หรือ 

- ถายโอนพลังงานไปถึงหรือจากผูปวย และ/หรือ 

- ตรวจจับการถายโอนพลังงานไปถึงหรือจากผูปวย 

หมายเหตุ บริภัณฑไฟฟาแพทย  หมายรวมถึง  อุปกรณประกอบของบริภัณฑไฟฟาแพทยที่ผูทําแจงวาจําเปนตอการใชตามปกติ
ของบริภัณฑนั้น 

710.3.4 สวนใชสัมผัส (applied part)  หมายถึง  สวนของบริภัณฑไฟฟาแพทยซ่ึงในการใชตามปกติ 

- จําเปนตองสัมผัสทางกายภาพกับ (physical contact with) ผูปวย  เพื่อใหบริภัณฑไฟฟาแพทยทํา
หนาท่ีได  หรือ 

- สามารถนํามาสัมผัสกับผูปวย  หรือ 

- จําเปนตองใหผูปวยแตะ (touch) 

710.3.5 กลุม 0 (group 0)  หมายถึง  สถานพยาบาลซ่ึงมีเจตนาไมตองใชสวนใชสัมผัส 

710.3.6 กลุม 1 (group 1)  หมายถึง  สถานพยาบาลซ่ึงมีเจตนาตองใชสวนใชสัมผัสดังนี้ 

- โดยภายนอก 

- โดยฝงกับสวนใดของรางกาย  ยกเวนท่ีระบุในกลุม 2 

710.3.7 กลุม 2 (group 2)  หมายถึง  สถานพยาบาลซ่ึงมีเจตนาใชสวนใชสัมผัสในการรักษาโรค  เชน การบําบัด
ภายในหัวใจ เปนตน  หองผาตัดรักษาชีวิตเปนบริเวณท่ีซ่ึงการขาดความตอเนื่อง (ลมเหลว) ของ
แหลงจายไฟฟาสามารถทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิต 

หมายเหตุ การบําบัดภายในหัวใจ คือ การบําบัดซ่ึงวางตัวนําไฟฟาไวในหัวใจของผูปวยหรือมักสัมผัสกับหัวใจของผูปวย ตัวนํา
ไฟฟานี้ตองแตะตองถึงไดจากภายนอกรางกายของผูปวย  ในเรื่องนี้ตัวนําไฟฟาใหรวมถึงสายไฟฟาหุมฉนวน เชน 
อิเล็กโตรดแปะหัวใจหรืออิเล็กโตรดตรวจคลื่นไฟฟา (ECG electrodes) ในหัวใจ หรือหลอดหุมฉนวนมีของไหลนํา
ไฟฟาบรรจุอยู  เปนตน 

710.3.8 ระบบไฟฟาแพทย (medical electrical system)  หมายถึง  การรวมบริภัณฑหลายอยางซ่ึงอยางนอยหนึ่งอยาง
เปนบริภัณฑไฟฟาแพทยและตอระหวางกันตามหนาท่ี  หรือการใชเตารับไฟฟาหลายชองแบบหยิบยกได 

หมายเหตุ ระบบไฟฟาแพทยรวมถึงอุปกรณประกอบซ่ึงจําเปนเพื่อทําใหระบบไฟฟาแพทยทํางานและที่ผูทําระบุไว 

710.3.9 ภาวะแวดลอมผูปวย (patient environment)  หมายถึง  ภายในปริมาตรซ่ึงสามารถเกิดการสัมผัสโดย
เจตนาหรือโดยบังเอิญ ระหวางผูปวยกับสวนของระบบไฟฟาแพทย หรือระหวางผูปวยกับคนอ่ืนท่ีแตะ
สวนของระบบไฟฟาแพทย (ดูรูปท่ี 710A) 
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หมายเหตุ ใชภาวะแวดลอมผูปวยเม่ือไดกําหนดตําแหนงของผูปวยไวลวงหนา  มิฉะนั้นสมควรพิจารณาตําแหนงของผูปวยที่
เปนไปไดทุกตําแหนง 

710.3.10 ตูจายไฟฟาประธาน (main distribution board)  หมายถึง  ตูในอาคารซ่ึงทําหนาท่ีทุกอยางในการแจกจาย
ไฟฟาประธาน (main electrical distribution) ใหพื้นท่ีอาคารตามท่ีไดกําหนดไว  และแรงดันไฟฟาตกถูก
วัดเพื่อทําใหส่ิงบริการนิรภัย (safety services) ทํางาน 

710.3.11 ระบบไฟฟา IT แพทย (medical IT system)  หมายถึง  ระบบไฟฟาท่ีสวน (live parts – ศัพท 826-12-08) 
มีไฟฟาถูกฉนวนจากดินหรือตอกับดินผานอิมพิแดนซสูงเพียงพอ (IT electrical system) ซ่ึงมีขอกําหนด
จําเพาะสําหรับการใชงานทางการแพทย 

710.30  การประเมินลักษณะเฉพาะโดยท่ัวไป 

การจัดประเภทของสถานพยาบาลตองทําความตกลงกับเจาหนาท่ีเวชกรรม  องคการสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ หรือ
หนวยงานรับผิดชอบดานความปลอดภัยของคนงานตามกฎหมาย  ในการกําหนดการจัดประเภทของสถานพยาบาล
เจาหนาท่ีเวชกรรมจําตองบงช้ีลําดับข้ันตอนทางการแพทยท่ีจะเกิดข้ึนในสถานพยาบาลนั้น  การจัดประเภท
สถานพยาบาลใหไดเหมาะสมตองกําหนดบนพื้นฐานการใชงานตามเจตนา (ความเปนไปไดท่ีสถานพยาบาลอาจถูก
ใชงานตามวัตถุประสงคตางกัน ซ่ึงความจําเปนสําหรับกลุมสูงกวาสมควรกําหนดโดยการบริหารความเส่ียง) 

หมายเหตุ 1 การจัดประเภทของสถานพยาบาลสมควรสัมพันธกับชนิดของการสัมผัสระหวางสวนใชสัมผัสกับผูปวย รวมถึงวัตถุประสงค
ของการใชงานสถานพยาบาล (ดูภาคผนวก ข.) 

หมายเหตุ 2 สวนใชสัมผัสกําหนดตามมาตรฐานเฉพาะสําหรับบริภัณฑไฟฟาแพทย 

710.31  วัตถุประสงค แหลงจายไฟฟา และโครงสราง 

710.312.2 ชนิดของระบบไฟฟาตอกับดิน 

หามใชระบบไฟฟา TN-C ในสถานพยาบาลและในอาคารแพทยดานปลายทางของตูจายไฟฟาประธาน 

710.313 แหลงจายไฟฟากําลัง 

710.313.1 ท่ัวไป 

ในสถานพยาบาลสมควรออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟาแจกจาย (distribution system) เพื่อสะดวกตอ
การสับเปล่ียนอัตโนมัติ (automatic changer-over) จากโครงขายไฟฟาแจกจายประธาน (main 
distribution network) ไปยังตนกําเนดิไฟฟานิรภัย (electrical safety source) ท่ีจายไฟฟาใหโหลดสําคัญ 
(ตาม IEC 60364-5-55:2001, clause 556) 
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710.4  การปองกันเพ่ือความปลอดภัย 

710.41 การปองกันช็อกไฟฟา (electric chock – ศัพท 826-12-01) 

710.411 การปองกันการสัมผัสท้ังโดยตรงและโดยออม 

710.411.1 ระบบไฟฟาแรงดันตํ่าพิเศษข้ันปลอดภัยและระบบไฟฟาแรงดันตํ่าพิเศษปองกัน 

เม่ือใชระบบไฟฟา SELV (safety extra low voltage system: SELV system– ศัพท 826-12-31) และ/หรือ
ระบบไฟฟา PELV (protective extra low voltage system: PELV system– ศัพท 826-12-32) ใน
สถานพยาบาลกลุม 1 และสถานพยาบาลกลุม 2  แรงดันไฟฟาระบุ (nominal voltage – ศัพท 826-11-01) 
ท่ีจายใหบริภัณฑใชกระแสไฟฟา (current-using equipment – ศัพท 826-16-02) ตองไมเกิน 25 โวลต 
rms. กระแสสลับ หรือ 60 โวลต กระแสตรง ไมมีริปเปล  จําเปนตองมีการปองกันดวยฉนวนของสวนมี
ไฟฟาตามขอ 412.1 ของ IEC 60364-4-41:2001 และดวยส่ิงขวางกั้น (barriers) หรือเปลือกหุม 
(enclosures – ศัพท 826-12-20) ตามขอ 412.2 ของ IEC 60364-4-41:2001 

ในสถานพยาบาลกลุม 2  สวนนํากระแสไฟฟาเปดโลง (exposed-conductive-parts – ศัพท 826-12-10) 
ของบริภัณฑ (เชน โคมไฟฟาหองผาตัด (operating theatre luminaire) เปนตน) ตองตอถึงตัวนําตอ
ประสานใหศักยเทากัน (equipotential bonding conductor – ศัพท 826-13-24) 

710.412 การปองกันการสัมผัสโดยตรง (direct contact – ศัพท 826-12-03) 

710.412.3 ส่ิงกีดขวาง 

หามปองกันโดยใชส่ิงกีดขวาง (obstacle) 

710.412.4 การวางพนระยะเอ้ือม 

หามปองกันโดยการวางพนระยะเอ้ือม (placing out of reach) 

ใหปองกันโดยฉนวนของสวนมีไฟฟา หรือ ปองกันโดยส่ิงขวางกั้นหรือเปลือกหุม เทานั้น 

710.413 การปองกันการสัมผัสโดยออม (indirect contact – ศัพท 826-12-04) 

710.413.1 การตัดวงจรจายไฟฟาอัตโนมัติ (automatic disconnection of supply – ศัพท 826-12-18) 

710.413.1.1 ท่ัวไป 

710.413.1.1.1 การตัดวงจรจายไฟฟา 

ในสถานพยาบาลกลุม 1 และสถานพยาบาลกลุม 2  ตองใชดังนี้ 

- สําหรับระบบไฟฟา IT  ระบบไฟฟา TN  และระบบไฟฟา TT,  แรงดันไฟฟาแตะธรรมดา 

(conventional touch voltage, UL)  ตองไมเกิน 25 โวลต (UL ≤ 25 V) 
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- สําหรับระบบไฟฟา TN และระบบไฟฟา IT,  เวลาการตัดวงจรสูงสุด (maximum disconnecting 
time) ตองเปนไปตามตารางท่ี 41C  IEC 60364-4-41:2001 

หมายเหต ุ การตัดวงจรจายไฟฟาเม่ือเกดิภาวะโหลดเกินหรือภาวะวงจรลดั (short-circuit – ศัพท 826-14-10)  สามารถ
ทําใหบรรลไุดโดยวิธีออกแบบที่ตางกันภายในลําดับข้ันตอนตามกฎทัว่ไปเพือ่ใหไดระดับความปลอดภัย
ตามกําหนดที่พอใจ 

710.413.1.3 ระบบไฟฟา TN 

ในวงจรสุดทายของอาคาร (final circuits of buildings – ศัพท 826-14-03) ของกลุม 1 ตองใชอุปกรณ
กระแสตกคาง (residual current devices, RCD – ศัพท 442-05-02) พิกัดไมเกิน 32 แอมแปร มี
กระแสไฟฟาทํางานตกคางสูงสุด 30 มิลลิแอมแปร (การปองกันเพิ่มเติม (additional protection - ศัพท 
826-12-07)) 

ในสถานพยาบาลกลุม 2 การปองกันโดยการตัดวงจรจายไฟฟาอัตโนมัติ (automatic disconnection of 
supply) โดยอุปกรณปองกันกระแสตกคางมีกระแสทํางานตกคางท่ีกําหนด (residual current 
protective device with rated residual-operating-current) ไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร เฉพาะวงจรไฟฟา
ตอไปนี้ 

- วงจรไฟฟาสําหรับแหลงจายไฟฟาของเตียงผาตัด (operating table) 

- วงจรไฟฟาสําหรับเคร่ืองเอ็กซเรย 

หมายเหต ุ ขอกาํหนดนี้สวนมากใชกบัเคร่ืองเอก็ซเรยเคลือ่นที ่(mobile X-ray unit) ซ่ึงนําไปใชงานในสถานพยาบาลกลุม 2 

- วงจรไฟฟาสําหรับบริภัณฑขนาดใหญมีกําลังไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 5 กิโลโวลตแอมแปร 

- วงจรไฟฟาสําหรับบริภัณฑไฟฟาไมวิกฤต (ไมไดใชเพื่อการชวยชีวิต) 

ตองระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาการใชบริภัณฑไฟฟาหลายอยางพรอมกันตอถึงวงจรไฟฟาเดียวกันจะ
ไมทําให RCD ปลดวงจรโดยไมตองการ 

ในสถานพยาบาลกลุม 1 และสถานพยาบาลกลุม 2 ท่ีซ่ึงกําหนดใหตองติดต้ัง RCD ตามขอนี้ ให
เลือกใชแตแบบ A หรือ แบบ B ตามกระแสผิดพรองท่ีเปนไปไดซ่ึงจะเกิดข้ึน 

หมายเหตุ แนะนําวาตองเฝาสังเกตระบบไฟฟา TN-S เพื่อใหแนใจในระดับฉนวน (insulation level) ของตัวนํามีไฟฟา (live 
conductors) ทุกเสน 

710.413.1.4 ระบบไฟฟา TT 

ในสถานพยาบาลกลุม 1 และสถานพยาบาลกลุม 2 ใหใชขอกําหนดตามระบบไฟฟา TN (ดูขอ 
710.413.1.3) และตองใช RCD ทุกกรณี 
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710.413.1.5 ระบบไฟฟา IT แพทย 

หมายเหตุ 1 ในสหรัฐอเมริการะบบไฟฟา IT แพทยเรียกวา “Isolated Power System” 

ในสถานพยาบาลกลุม 2 ตองใชระบบไฟฟา IT แพทยสําหรับวงจรจายไฟฟาใหบริภัณฑไฟฟาแพทย
และระบบไฟฟาแพทยซ่ึงมีเจตนาเพื่อการชวยชีวิต การศัลยกรรม และบริภัณฑไฟฟาอ่ืนซ่ึงติดต้ังใน 
“ภาวะแวดลอมผูปวย” ไมรวมถึงบริภัณฑตามขอ 713.413.1.3 

สําหรับหองแตละกลุมท่ีมีการใชงานหนาท่ีเหมือนกัน จําเปนตองมีระบบไฟฟา IT แพทยแยกตางหาก
อยางนอย 1 ระบบ  ระบบไฟฟา IT แพทยตองติดต้ังอุปกรณเฝาสังเกตฉนวน (insulation monitoring 
device, IMD) ตาม IEC 61557-8:1997 มีขอกําหนดจําเพาะดังนี้ 

- อิมพีแดนซกระแสสลับภายใน อยางนอยตองเปน 100 กิโลโอหม 

- แรงดันไฟฟาทดสอบ ตองไมเกิน 25 โวลตกระแสตรง 

- กระแสไฟฟาฉีด (injected current) ตองไมเกิน 1 มิลลิแอมแปร พีก  แมในภาวะผิดพรอง 

- ตองมีการเตือนข้ึนทันทีท่ีความตานทานฉนวนลดลงถึง 50 กิโลโอหม  และตองมีอุปกรณทดสอบ
ดวย 

หมายเหตุ 2 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  กําหนดใหตองแสดง ถาการตอวงจรดินหรือสายไฟฟาเสียไป 

หมายเหตุ 3 ขอกําหนดเพื่อเติมที่จําเปนเกี่ยวกับ IMD ขณะนี้ยังไมมีการกําหนดใน IEC 61157-8:1997  เม่ือใดที่มีการ
กําหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวของก็จะถูกตัดออก 

สําหรับระบบไฟฟา IT แพทยแตละระบบ  ตองจัดระบบเตือนภัยเสียงและมองเห็นได (acoustic and 
visual alarm system) ซ่ึงทํางานรวมกับสวนประกอบตอไปนี้ไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  เพื่อให
เจาหนาท่ีเวชกรรมสามารถเฝาสังเกตไดตลอดเวลา (ดวยสัญญาณท่ีมองเห็นไดและสัญญาณท่ีไดยิน
ได) ประกอบดวย 

- หลอดสัญญาณไฟสีเขียว  เพื่อช้ีบอกการทํางานตามปกติ 

- หลอดสัญญาณไฟสีเหลือง  จะติดสวางเม่ือถึงคาความตานทานฉนวนตํ่าสุดท่ีต้ังไว  ตองเปนไป
ไมไดท่ีจะยกเลิกหรือตัดวงจรแสงสวางนี้ 

- สัญญาณเตือนภัยท่ีไดยินได จะดังข้ึนเม่ือถึงคาความตานทานฉนวนต่ําสุดท่ีต้ังไว  สัญญาณเตือน
ภัยท่ีไดยินไดนี้อาจปดเสียงได 

- สัญญาณไฟสีเหลือง ตองดับเม่ือความผิดพรองไดรับการแกไขและกลับคืนสูภาวะตามปกติ 

บริเวณท่ีซ่ึงมีบริภัณฑเพียง 1 ตัว รับไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟาเฉพาะงาน IT ลูกเดียว (single 
dedicated IT transformer) หมอแปลงไฟฟาตัวนั้นสามารถติดต้ังโดยไมมีอุปกรณเฝาสังเกตฉนวน 
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ตองกําหนดใหมีการเฝาสังเกตโหลดเกินและอุณหภูมิสูงสําหรับหมอแปลงไฟฟา IT แพทย 

710.413.1.6 การประสานใหศักยเทากันเพิ่มเติม 

710.413.1.6.1 ในสถานพยาบาลกลุม 1 และสถานพยาบาลกลุม 2 แตละแหง ตองติดต้ังตัวนําประสานใหศักย
เทากันเพิ่มเติม (supplementary equipotential bonding conductor) และตอถึงตัวนําแทงตอประสาน
ใหศักยเทากัน (equipotential bonding busbar – ศัพท 826-13-35) เพื่อทําใหความตางศักยระหวาง
สวนตอไปนี้ซ่ึงอยูใน “ภาวะแวดลอมผูปวย” มีศักยเทากัน 

- ตัวนําปองกัน (protective conductor, PE – ศัพท 826-13-22) 

- สวนนํากระแสไฟฟาไมเกี่ยวของ (extraneous-conductive-parts – ศัพท 826-12-11) 

- กําบังสนามรบกวนทางไฟฟา (screening against electrical interference field) (ถาติดต้ัง) 

- การตอวงจรถึงกริดพื้นนํากระแสไฟฟา (conductive floor grid) (ถาติดต้ัง) 

- กําบังโลหะ (metal screen) ของหมอแปลงแยกขดลวด (isolating transformer) (ถามี) 

หมายเหต ุ ส่ิงรองรับผูปวยไมเปนสวนทางไฟฟาแตนํากระแสไฟฟายึดกบัที ่(fixed conductive non-electrical patient 
support) เชน เตียงผาตัด เกาอี้กายภาพบําบัด และเกาอี้ทันตกรรม เปนตน สมควรตอถึงตัวนําประสานศักยให
เทากัน (equipotential bonding conductor) ยกเวนมีเจตนาใหแยกส่ิงรองรับดังกลาวจากดิน 

710.413.1.6.2 ในสถานพยาบาลกลุม 2  ความตานทานของตัวนํารวมท้ังความตานทานของส่ิงตอ  ระหวางข้ัวตอ
สําหรับตัวนําปองกัน (PE) ของเตารับไฟฟาและของบริภัณฑยึดกับท่ี (fixed equipment – ศัพท 826-
16-07) หรือสวนนํากระแสไฟฟาไมเกี่ยวของ กับ ตัวนําแทงตอประสานใหศักยเทากัน ตองไมเกิน 
0.2 โอหม 

หมายเหต ุ คาความตานทานนี้ยังสามารถหาไดโดยการใชพื้นทีห่นาตัดเหมาะสมของตัวนําอีกดวย 

710.413.1.6.3 ตัวนําแทงตอประสานใหศักยเทากัน ตองอยูในหรือใกลสถานพยาบาล  ในตูแจกจายไฟฟา 
(distribution board - ศัพท 826-16-08) แตละตูหรือในบริเวณใกลเคียงตูแจกจายไฟฟาตองจัดใหมี
แทงตอประสานใหศักยเทากันเพิ่มหนึ่งแทงตอถึงตัวนําประสานใหศักยเทากันเพิ่มเติมและถึงตัวนํา
ดินปองกัน (protective earthing conductor – ศัพท 826-13-23)  ตองจัดส่ิงตอดังกลาวในลักษณะท่ี
มองเห็นไดชัดเจนและตัดวงจรเปนรายวงจรไดงาย 

710.422 การปองกันอัคคีภัย 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยแหงชาติ 
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710.5  การเลอืกและการติดต้ังของบริภัณฑไฟฟา 

710.51 กฎรวม (common rule) 

710.512 ภาวะการทํางานและผลกระทบภายนอก 

710.512.1 ภาวะการทํางาน (operational condition) 

710.512.1.1 หมอแปลงไฟฟาสําหรับระบบไฟฟา IT แพทย 

ตองติดต้ังหมอแปลงไฟฟาในบริเวณใกลชิดกับสถานพยาบาล ภายในหรือภายนอก และอยูในตู 
(cabinet) หรือเปลือกหุมเพื่อปองกันการสัมผัสสวนมีไฟฟาโดยบังเอิญ 

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (Un) ดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาตองไมเกิน 250 โวลตกระแสสลับ 

710.512.1.6 ระบบไฟฟา IT แพทยสําหรับสถานพยาบาลกลุม 2 

หมอแปลงไฟฟาตองเปนไปตาม มอก.454 โดยมีขอกําหนดเพิ่ม ดังนี้ 

เม่ือวัดกระแสไฟฟาร่ัวของขดลวดดานออกถึงดินและกระแสไฟฟาร่ัวของเปลือกหุม ในภาวะไมมี
โหลดและหมอแปลงไฟฟาถูกปอนดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและความถ่ีท่ีกําหนด ตองไมเกิน 0.5 
มิลลิแอมแปร 

ตองใชหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส ในระบบไฟฟา IT แพทยสําหรับบริภัณฑยึดกับท่ีและหยิบยกได และ
กําลังไฟฟาดานออกท่ีกําหนดตองไมนอยกวา 0.5 กิโลโวลตแอมแปร และไมเกิน 10 กิโลโวลต
แอมแปร 

ถากําหนดใหตองจายโหลด 3 เฟส ผานระบบไฟฟา IT ดวย ตองจัดใหมีหมอแปลงไฟฟา IT แยก
ตางหาก เพื่อการนี้ แรงดันไฟฟาเสนไฟกับเสนไฟดานออก ตองไมเกิน 250 โวลต 

710.512.2 ผลกระทบภายนอก (external influence) 

หมายเหตุ สมควรใสใจในการปองกันการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ตามบริเวณที่ซ่ึงเหมาะสม 

710.512.2.1 ความเส่ียงดานการระเบิด 

หมายเหตุ 1 ขอกําหนดสําหรับบริภัณฑไฟฟาแพทยสําหรับการใชงานรวมกับแกสและไอระเหยไวไฟ ใหเปนไปตาม IEC 
60601-1:1988 

หมายเหตุ 2 บริเวณที่ซ่ึงมักเกิดภาวะอันตราย (เชน ในขณะที่มีแกสและไอระเหยไวไฟ เปนตน) อาจกําหนดใหมีคําเตือนพิเศษ 

หมายเหตุ 3 แนะนําใหมีการปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
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อุปกรณไฟฟา (เชน เตารับไฟฟา และสวิตชไฟฟา เปนตน) ตองติดต้ังท่ีระยะหางอยางนอย 0.2 เมตร 
ตามแนวราบ (ศูนยกลางถึงศูนยกลาง) จากหัวจายแกสแพทยเพื่อลดความเส่ียงจากจากการจุดติดของ
แกสไวไฟใหเหลือตํ่าสุด 

710.514.5 แผนภาพ เอกสาร และขอแนะนําการใชงาน 

ตองจัดใหมีแบบแปลนของการติดต้ังทางไฟฟา พรอมดวยบันทึก แบบ แผนภาพการเดินสายไฟฟา และ
ขอแกไขตาง ๆ รวมถึงขอแนะนําในการใชงานและการบํารุงรักษา สําหรับผูใช 

หมายเหตุ แบบและแผนภาพการเดินสายไฟฟา  สมควรเปนไปตาม IEC 60617-1:1985, IEC60617-2, IEC60617-3, 
IEC60617-6, IEC60617-7, IEC60617-8 และ IEC61082-1:1991 

เอกสารท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

- แผนภาพกรอบ (block diagram) แสดงระบบไฟฟาแจกจายของตนกําเนิดจายไฟฟากําลังตามปกติ 
(normal power supply source) และตนกําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย (power supply 
source for safety service) เปนแผนภาพเสนเดี่ยว (single-line representation)  แผนภาพเหลานี้ตองมี
สารสนเทศดานสถานท่ีของตูแจกจายไฟฟายอย (sub-distribution board) ในอาคาร 

- แผนภาพกรอบตูจายไฟฟาประธานและยอย แสดงสวิตชเกียรและเกียรควบคุม (switchgear and 
controlgear – ศัพท 826-16-03) และตูแจกจายไฟฟา เปน แผนภาพเสนเดี่ยว 

- แผนภาพสถาปตย ตาม IEC 60617-11 

- แผนภาพเคาราง (schematic diagram) ของตัวควบคุม 

- ขอแนะนําสําหรับการทํางาน การตรวจสอบ  การทดสอบและการบํารุงรักษาแบตเตอร่ีสะสมไฟ 
(storage battery)  และตนกําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย 

- การทวนสอบทางการคํานวณวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน (เชน ดวยขอ 710.413.1 เปน
ตน) 

- รายการโหลดซ่ึงตออยางถาวรถึงตนกําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย  แสดง
กระแสไฟฟาตามปกติ และกระแสไฟฟาเร่ิมเดินเคร่ืองในกรณีท่ีโหลดท่ีทํางานดวยมอเตอร 

- สมุดบันทึก (logbook) ซ่ึงบันทึกการทดสอบและการตรวจสอบตามท่ีกําหนดท้ังหมดใหสมบูรณ
กอนเร่ิมใชงานจริง 

710.52 ระบบการเดินสายไฟฟา (wiring systems – ศัพท 826-15-01) 

ระบบการเดินสายไฟฟาในสถานพยาบาลกลุม 2 ตองแยกตางหากจากการใชบริภัณฑและอุปกรณติดต้ัง 
(fitting) ในสถานพยาบาลกลุม 2 นั้น 



มอก.2433-2555 
 

-11- 

710.53 สวิตชเกียรและเกียรควบคุม 

710.53.1 การปองกันของระบบการเดินสายไฟฟาในสถานพยาบาลกลุม 2 

สําหรับวงจรสุดทายของอาคารแตละวงจร จําเปนตองมีการปองกันกระแสไฟฟาเกินท่ีเกิดจากวงจรลัด
และกระแสไฟฟาโหลดเกิน  หามมีการปองกันกระแสไฟฟาโหลดเกินในวงจรไฟฟาปอน (feeder circuit) 
ตนทางและปลายทางของหมอแปลงไฟฟาของระบบไฟฟา IT แพทย  อาจใชฟวสสําหรับการปองกัน
วงจรลัดก็ได 

710.55 บริภัณฑอ่ืน 

710.55.1 วงจรแสงสวาง 

ในสถานพยาบาลกลุม 1 และสถานพยาบาลกลุม 2  ตองจัดใหมีตนกําเนิดการจายไฟฟากําลังอยางนอย 2 
แหลงตางกัน สําหรับโคมไฟฟาบางดวงรับไฟฟาจาก 2 วงจร วงจรหนึ่งในสองวงจรตองตอถึงส่ิงบริการ
นิรภัย 

ในเสนทางหนีภัย โคมไฟฟาเผ่ือเลือกตองตอถึงส่ิงบริการนิรภัย (ดูขอ 710.556) 

710.55.3 วงจรเตารับไฟฟาในระบบไฟฟา IT แพทยสําหรับสถานพยาบาลกลุม 2 

ท่ีสถานท่ีรักษาผูปวยแตละแหง เชน หัวเตียง เปนตน รูปแบบของเตารับไฟฟาตองเปนดังนี้ 

- ตองติดต้ังวงจรปอนเตารับไฟฟาอยางนอย 2 วงจร แยกออกจากกัน  หรือ 

- เตารับไฟฟาแตละเตาตองมีการปองกันกระแสไฟฟาเกิน เปนรายเตา 

บริเวณที่ซ่ึงวงจรไฟฟารับไฟฟาจากระบบไฟฟาอ่ืน (ระบบไฟฟา TN-S หรือ ระบบไฟฟา TT) ใน
สถานพยาบาลเดียวกัน เตารับไฟฟาซ่ึงตอถึงระบบไฟฟา IT แพทยตองเปนดังนี้ 

- เปนการสรางในลักษณะซ่ึงไมสามารถใชในระบบไฟฟาอ่ืน (ระบบไฟฟา TN-S หรือระบบไฟฟา TT) 
หรือ 

- มีเคร่ืองหมายอยางชัดเจนและถาวร 

710.556 ส่ิงบริการนิรภัย 

710.556.5.2 แหลงจายไฟฟา 

การจัดประเภทของส่ิงบริการนิรภัยใหไวในภาคผนวก ก. 

710.556.5.2.1 ขอกําหนดโดยท่ัวไปสําหรับตนกําเนิดจายไฟฟากําลังนิรภัย (safety power supply source) ของกลุม 1 
และกลุม 2 
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710.556.5.2.1.1 ในสถานพยาบาลซ่ึงกําหนดวาตองมีตนกําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย  ตองมี
พลังงานไฟฟาปอนบริภัณฑตามขอ 710.556.5.2.2.1  ขอ 710.556.2.2.2  และขอ 710.556.5.2.2.3  
ดวยพลังงานไฟฟาเปนเวลานานตามที่กําหนดและภายในคาบสับเปล่ียน (changeover period) ท่ี
กําหนดไวลวงหนา ในกรณีท่ีตนกําเนดิจายไฟฟากําลังตามปกติลมเหลว 

710.556.5.2.1.2 ถาแรงดันไฟฟาท่ีตูจายไฟฟาประธานตกในตัวนํา 1 เสน หรือหลายเสนมากกวารอยละ 10 ของ
แรงดันไฟฟาระบุ  ตนกําเนิดจายไฟฟากําลังนิรภัยตองจายไฟฟาไดตามคาดโดยอัตโนมัติ 

การถายโอนแหลงจายไฟฟาสมควรทําใหบรรลุดวยการหนวงเวลาเพ่ือใหสอดคลอง (cater) 
สําหรับการปดวงจรซํ้าอัตโนมัติ (auto re-closure) ของอุปกรณสวิตชทางกล (circuit-breakers - 
ศัพท 442-05-01) ของแหลงจายไฟฟาดานเขา (incoming supply) (ตัวตัดกระแสไฟฟาเวลาส้ัน 
(short-time interruptions)) 

710.556.5.2.1.3 สําหรับเคเบิลตอระหวาง สวนประกอบแตละสวน กับ ตูไฟฟายอย (sub-assembly) ของตนกําเนิด
จายไฟฟากําลังนิรภัยดูขอ 710.52 

หมายเหต ุ วงจรซ่ึงตอตนกําเนิดจายไฟฟากําลงัสําหรับส่ิงบริการนิรภัยถึงตูจายไฟฟาประธานสมควรถือวาเปน
วงจรไฟฟานิรภัย (safety circuit) 

710.556.5.2.1.4 บริเวณที่ซ่ึงเตารับไฟฟารับไฟฟาจากตนกําเนิดจายไฟฟากําลังนิรภัย  เตารับไฟฟาเหลานั้นตอง
พรอมรูไดทันทีโดยไมยุงยาก 

710.556.5.2.2 ขอกําหนดโดยละเอียดสําหรับส่ิงบริการจายไฟฟากําลังนิรภัย 

710.556.5.2.2.1 ตนกําเนิดจายไฟฟากําลังมีคาบสับเปล่ียนนอยกวาหรือเทากับ 0.5 วินาที 

เม่ือมีตัวนํา 1 เสนหรือหลายเสนท่ีตูแจกจายไฟฟาเกิดแรงดันไฟฟาลมเหลว  ตนกําเนิดจายไฟฟา
กําลังนิรภัยพิเศษ (special safety power supply source) ตองจายไฟฟาใหโคมไฟฟาของเตียงผาตัด
และโคมไฟฟาจําเปนอ่ืน ๆ เชน กลองสองอวัยวะภายใน (endoscope) เปนตน ตอเนื่องตลอดเวลา
อยางนอย 3 ช่ัวโมง  ตองกลับคืนแหลงจายไฟฟาดังกลาวภายในคาบสับเปล่ียนไมเกิน 0.5 วินาที 

710.556.5.2.2.2 ตนกําเนิดจายไฟฟากําลังมีคาบสับเปล่ียนนอยกวาหรือเทากับ 15 วินาที 

เม่ือมีตัวนํา 1 เสนหรือหลายเสนท่ีตูจายไฟฟาประธานสําหรับส่ิงบริการนิรภัยเกิดแรงดันไฟฟา
ลดลงมากกวารอยละ 10 ของแรงดันไฟฟาระบุและนานกวา 3 วินาที  บริภัณฑตามขอ 710.556.7.5 
และขอ 710.556.8 ตองตอตนกําเนิดจายไฟฟากําลังนิรภัยภายใน 15 วินาทีและสามารถใชไฟฟาได
ตอเนื่องตลอดเวลาอยางนอย 24 ช่ัวโมง 

หมายเหต ุ ถาสามารถสรุปไดวาขอกําหนดทางการแพทยและการใชสถานพยาบาลรวมทั้งการรักษา และถาสามารถ
อพยพออกจากอาคารไดหมดภายใน 24 ชั่วโมง อาจลดเวลาจาก 24 ชัว่โมง ลงไดแตตองไมนอยกวา 3 ชัว่โมง 
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710.556.5.2.2.3 ตนกําเนิดจายไฟฟากําลังมีคาบสับเปล่ียนเกิน 15 วินาที 

บริภัณฑนอกเหนือจากตามขอ 710.556.5.2.2.1 และขอ 710.556.5.2.2.2 ซ่ึงมีไวเพื่อการดํารงของ
ส่ิงบริการทางโรงพยาบาล อาจตอถึงตนกําเนิดจายไฟฟากําลังนิรภัยโดยอัตโนมัติหรือโดยการใช
มือใหสามารถใชงานไดตลอดเวลานอยกวา 24 ช่ัวโมง  บริภัณฑเชนนี้อาจรวมถึง 

- บริภัณฑนึ่งฆาเช้ือ 

- ส่ิงติดต้ังอาคารทางเทคนิค โดยเฉพาะระบบปรับอากาศทําความเย็น  ระบบทําความรอน และ
ระบบระบายอากาศ  ส่ิงบริการอาคารและระบบจัดการของเสีย 

- บริภัณฑทําความเย็น 

- บริภัณฑประกอบอาหาร 

- เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสะสมไฟ 

710.556.7 วงจรแสงสวางนิรภัย 

710.556.7.5 การใหแสงสวางนิรภัย 

เม่ือไฟฟากําลังประธานลมเหลว ตองจัดใหมีความสวาง (illuminance) จําเปนตํ่าสุดจากตนกําเนิดจาย
ไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัยสําหรับสถานท่ีตอไปนี้  คาบสับเปล่ียนไปยังตนกําเนิดจายไฟฟา
กําลังนิรภัยดังกลาวตองไมเกิน 15 วินาที 

- เสนทางหนีภัย 

- การใหแสงสวางของปายทางออก 

- สถานท่ี: 

• สําหรับสวิตชเกียรและเกียรควบคุม (switchgear and controlgear) สําหรับชุดเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาฉุกเฉิน 

• สําหรับตูจายไฟฟาประธานของแหลงจายไฟฟากําลังตามปกติ  และ 

• สําหรับแหลงจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย 

- หองซ่ึงเจตนาใหมีส่ิงบริการจําเปนภายใน โคมไฟฟาในแตละหองอยางนอย 1 ดวง ตองรับไฟฟา
จากตนกําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย 

- หองของสถานพยาบาลกลุม 1  โคมไฟฟาในแตละหองอยางนอย 1 ดวง ตองรับไฟฟาจากตน
กําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย 
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- หองของสถานพยาบาลกลุม 2  อยางนอยรอยละ 50 ของการใหแสงสวางแตละหอง  ตองรับไฟฟา
จากตนกําเนิดจายไฟฟากําลังสําหรับส่ิงบริการนิรภัย 

หมายเหตุ คาความสวางตํ่าสุดใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

710.556.8 ส่ิงบริการอ่ืน 

ส่ิงบริการที่มิใชการใหแสงสวางซ่ึงกําหนดใหส่ิงบริการนิรภัยจายไฟฟาดวยคาบสับเปล่ียนไมเกิน 15 
วินาที อาจรวมถึงตัวอยางตอไปนี้ 

- ลิฟตซ่ึงถูกกําหนดไวสําหรับคนดับเพลิง 

- ระบบระบายอากาศสําหรับระบายควัน 

- ระบบติดตามตัว (paging system) 

- บริภัณฑไฟฟาแพทยซ่ึงใชในสถานพยาบาลกลุม 2 ซ่ึงส่ิงบริการสําหรับการผาตัดหรือมาตรการอ่ืน
ท่ีสําคัญถึงชีวิต บริภัณฑเชนนี้ใหกําหนดโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

- บริภัณฑไฟฟาของแหลงจายกาซแพทย รวมท้ัง อากาศอัด  การดูดอากาศ   การระบายยาสลบ 
(narcosis exhaustion) และอุปกรณเฝาสังเกตของบริภัณฑดังกลาว 

- ระบบตรวจจับเพลิงไหม ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และระบบดับเพลิง 

710.6  การทวนสอบ 

ตองบันทึกวันท่ีและผลลัพธของการทวนสอบแตละคร้ัง 

710.61 การทวนสอบเบ้ืองตน 

ตองทําการทดสอบตามขอยอย ก) ถึงขอยอย จ) เพิ่มเติมจากขอกําหนดตาม IEC 60364-6-61:2001 ท้ังกอน
การใชงานจริงและหลังจากการปรับเปล่ียนหรือซอมและกอนการใชงานจริงใหมอีกคร้ัง 

ก) การทดสอบตามหนาท่ีของอุปกรณเฝาสังเกตฉนวนของระบบไฟฟา IT แพทย  และระบบเตือนภัยท้ัง
เสียงและมองเห็นได 

ข) การวัดเพื่อทวนสอบวาการตอประสานใหศักยเทากันเพิ่มเติมเปนไปตามขอ 710.413.1.6.1 และขอ 
710.413.1.6.2 

ค) การทวนสอบท้ังระบบไมแยกสวน (integrity) ของส่ิงอํานวยความสะดวกตามท่ีกําหนดในขอ 
710.413.1.6.3 สําหรับการตอประสานศักยใหเทากัน 

ง) การทวนสอบระบบไมแยกสวนตามขอ 710.556 สําหรับส่ิงบริการนิรภัย 
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จ) การวัดกระแสไฟฟาร่ัวของวงจรไฟฟาออก และของเปลือกหุมของหมอแปลงไฟฟา IT แพทย (medical 
IT transformer) ในภาวะไมมีโหลด 

710.62 การทวนสอบเปนคาบ 

การทวนสอบเปนคาบตามขอยอย ก) ถึงขอยอย จ) ของขอ 710.61 ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
หรือถาไมมีใหเปนดังนี้ 

ก) การทดสอบตามหนาท่ีของอุปกรณสับเปล่ียน: 12 เดือน 

ข) การทดสอบตามหนาท่ีของอุปกรณเฝาสังเกตฉนวน: 12 เดือน 

ค) การตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ การตั้งคาของอุปกรณปองกัน: 12 เดือน 

ง) การวัดเพื่อการทวนสอบการตอประสานใหศักยเทากันเพิ่มเติม: 36 เดือน 

จ) การทวนสอบระบบไมแยกสวนของส่ิงอํานวยความสะดวกตามท่ีกําหนดสําหรับการตอประสานใหศักย
เทากัน: 36 เดือน 

ฉ) การทดสอบตามหนาท่ีประจําเดือน: 

- ส่ิงบริการนิรภัยมีแบตเตอร่ี: 15 นาที 

- ส่ิงบริการนิรภัยมีเคร่ืองยนตสันดาป: ใหทํางานจนถึงอุณหภูมิเดินเคร่ืองท่ีกําหนด (rated running 
temperature), 12 เดือน สําหรับ “การเดินเคร่ืองความทนทาน (endurance run)” 

- ส่ิงบริการนิรภัยมีแบตเตอร่ี: การทดสอบความจุ 

- ส่ิงบริการนิรภัยมีเคร่ืองยนตสันดาป : 60 นาที 

ในทุกกรณีตองทดสอบอยางนอยรอยละ 50 ถึงรอยละ 100 ของกําลังไฟฟาท่ีกําหนด 

ช) การวัดกระแสไฟฟาร่ัวของหมอแปลงไฟฟากําลัง IT: 36 เดือน 

ซ) การตรวจสอบการปลดวงจรของ RCD ท่ี IΔN: ไมนอยกวา 12 เดือน 
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หมายเหต ุ มิติที่แสดงไมเปนกฎ (prescriptive) 

รูปท่ี 710A  ตวัอยางของภาวะแวดลอมผูปวย (IEC 60601-1-1:2000) 

(ขอ 710.3.9) 
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ภาคผนวก ก. 
(ขอกําหนด) 

การจัดประเภทของสิ่งบริการนิรภัยสําหรับสถานพยาบาล 
(ขอ 710.556.5.2) 

ตารางท่ี ก.1  การจัดประเภทของสิ่งบริการนิรภัยสําหรับสถานพยาบาล 
(ดูขอ 556.1 ตาม IEC 60364-5-55:2001 ดวย) 

ประเภท 0 
(ไมสะดดุ) 

มีการจายไฟฟาอัตโนมัติไมสะดุด 

ประเภท 0.15 
(สะดุดส้ันมาก) 

มีการจายไฟฟาอัตโนมัติภายใน 0.15 วนิาที 

ประเภท 0.5 
(สะดุดส้ัน) 

มีการจายไฟฟาอัตโนมัติภายใน 0.5 วนิาที 

ประเภท 15 
(สะดุดปานกลาง) 

มีการจายไฟฟาอัตโนมัติภายใน 15 วนิาที 

ประเภท > 15 
(สะดุดนาน) 

มีการจายไฟฟาอัตโนมัติเกิน 15 วินาที 

หมายเหตุ 1 โดยทั่วไปไมจําเปนตองจัดใหมีการจายไฟฟากําลังไมสะดุด (no-break power supply) สําหรับบริภัณฑไฟฟา
แพทย  แตบริภัณฑควบคุมดวยไมโครโพรเซสเซอรบางตัวอาจกําหนดใหมีการจายไฟฟาเชนนี้ 

หมายเหตุ 2 ส่ิงบริการนิรภัยซ่ึงจัดไวสําหรับสถานพยาบาลตางประเภทกัน สมควรเปนไปตามการจัดประเภทซ่ึงใหความ
ม่ันคงสุดของการจายไฟฟา ดูภาคผนวก ข. ซ่ึงเปนแนวทางการจัดประเภทเขารวมกันของส่ิงบริการนิรภัยกับ
สถานพยาบาล 
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ภาคผนวก ข. 
(ขอแนะนํา) 

ตัวอยางสําหรับกําหนดหมายเลขกลุมและการจัดประเภทสําหรับส่ิงบริการนิรภัยของสถานพยาบาล 
(ขอ 710.30 และภาคผนวก ก.) 

รายการเชิงบทนิยามของสถานพยาบาลแสดงกลุมกําหนดปฏิบัติไมไดจริง ดวยการใชสถานท่ีพยาบาล (หอง) 
อาจจะแตกตางระหวางประเทศตาง ๆ และแมในประเทศหนึ่ง  รายการท่ีแนบมาพรอมกับตัวอยางใหไวเปน
แนวทางเทานั้น 

ตารางท่ี ข.1  รายการตัวอยาง 

สถานพยาบาล  กลุม  ประเภท 

 0 1 2 t ≤ 0.5 
วินาที 

0.5 < t ≤ 15 
วินาที 

1.  หองนวด (massage room) x x   x 
2.  หองนอนพักผูปวย (bedroom)  x    
3.  หองคลอด (delivery room)  x  xก x 
4.  หองตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ (electrocardiography room, ECG) 

หองตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง (electroencephalography room, EEG) 
หองตรวจคล่ืนไฟฟามดลูก (electrohysterography room, EHG) 

 x   x 

5.  หองสองกลอง (endoscopic room)  xข   xข 

6.  หองตรวจรักษา (examination or treatment room)  x   x 
7.  หองศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ (urology room)  xข   xข 

8.  หองรังสีวินิจฉัยและรักษานอกเหนือจาก ขอ 21. 
(radiological diagnostic and therapy room, other than mentioned under 21) 

 x   x 

9.  หองธาราบําบัด (hydrotherapy room)  x   x 
10.  หองกายภาพบําบัด (physiotherapy room)  x   x 
11.  หองดมยาสลบ (วิสัญญี) (anaesthetic room)   x xก x 
12.  หองผาตัด (operating theatre)   x xก x 
13.  หองเตรียมผาตัด (operating preparation room)  x x xก x 
14.  หองเฝอก (operating plaster room)  x x xก x 
15.  หองพักฟนหลังผาตัด (operating recovery room)  x x xก x 
16.  หองสวนเสนเลือดหัวใจ (heart catheterization room)   x xก x 
17.  หองอภิบาลผูปวยหนัก (intensive care room)   x xก x 
18.  หองฉีดสีเสนเลือด (angiographic examination room)   x xก x 
19.  หองลางไต (haemodialysis room)  x   x 
20.  หองตรวจดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (MRI) (magnetic resonance imaging (MRI) room)  x   x 
21.  หองเวชศาสตรนิวเคลียร (nuclear medicine room)  x   x 
22.  หองทารกเกิดกอนกําหนด (premature baby room)   x xก x 
ก  โคมไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาแพทยเพื่อชวยชีวิต  ซึ่งจําเปนตองไดรับไฟฟากําลังภายใน 0.5 วินาที หรือ นอยกวา 
ข ไมถือวาเปนหองผาตัด 



มอก.2433-2555 
 

-19- 

คําอธิบายถอยคําตามรายการในตารางท่ี ข.1 

1. หองนวด 

2. หอผูปวยท่ัวไป (หองนอนพักผูปวย) 

หองหรือกลุมหองซ่ึงภายในใชทางการแพทยโดยการปรับสภาพใหเหมาะกับผูปวยตามชวงเวลาท่ีอยูใน
โรงพยาบาลหรือในสถานประกอบการแพทยอยางอ่ืน 

3. หองคลอด 

หองซ่ึงภายในเปนท่ีเด็กเกิด 

4. หองตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ  หองตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง  หองตรวจคล่ืนไฟฟามดลูก 

5. หองสองกลอง 

หองซ่ึงมีเจตนาเพื่อใชงานตรวจสอบอวัยวะผานทอธรรมชาติ (natural orifices) หรือทอเทียมโดยวิธีสองกลอง 

ตัวอยางวิธีสองกลอง ไดแก วิธีสองกลองตรวจหลอดลม (bronchoscopic)  วิธีสองกลองตรวจกลองเสียง 
(laryngoscopic)  วิธีสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะ (cystoscopic)  วิธีสองกลองตรวจกระเพาะ (gastroscopic)  
และวิธีท่ีคลายกัน  ถาจําเปนก็ทําภายใตอาการสลบ 

6. หองตรวจรักษา 

7. หองศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ (ไมเปนหองผาตัด) 

หองซ่ึงภายในมีลําดับข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยหรือการบําบัดรักษาดานทางเดินปสสาวะ (urogenital tract) โดย
การใชบริภัณฑไฟฟาแพทย เชน บริภัณฑรังสีเอ็ก  บริภัณฑสองกลองและบริภัณฑผาตัดความถ่ีสูง เปนตน 

8. หองรังสีวินิจฉัย 

หองซ่ึงมีเจตนาเพื่อการใชรังสีไอออนสําหรับแสดงโครงสรางภายในรางกายโดยการถายภาพรังสี (radiography)  
การดูภาพรังสีบนจอ (fluoroscopy) หรือโดยการใชไอโซโทปกัมมันตรังสี (radio-active isotope) หรือเพื่อการ
รักษาอ่ืน 

หองรักษา 

หองซ่ึงมีเจตนาเพื่อการใชการแพรรังสีไอออนเพื่อใหไดผลรักษาโรคได (therapeutic effect) 

9. หองธาราบําบัด 

หองซ่ึงภายในผูปวยไดรับการรักษาโดยวิธีธาราบําบัด เชน  การบําบัดรักษาดวยน้ํา (therapeutic treatment with 
water)  น้ําเกลือ  โคลน  เลน  ดินเหนียว  ไอน้ํา  ทราย  น้ําผสมแกส  น้ําเกลือผสมแกส  การบําบัดดวยกล่ิน  การ
บําบัดไฟฟาในน้ํา (มีหรือไมมีส่ิงเติม)  การนวดอุณหบําบัดและอุณหบําบัดในน้ํา (มีหรือไมมีส่ิงเติม)  เปนตน 
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สระวายน้ําสําหรับการใชท่ัวไปและหองน้ําธรรมดา ไมถือวาเปนหองธาราบําบัด 

10. หองกายภาพบําบัด 

หองซ่ึงภายในผูปวยไดรับการรักษาโดยวิธีกายภาพบําบัด 

11. หองดมยาสลบ 

หองซ่ึงภายในใชงานทางการแพทยท่ัวไปในการวางยาสลบ 

หมายเหตุ หองดมยาสลบประกอบดวย  เชน  หองผาตัดจริง  หองเตรียมการผาตัด  หองเฝอก  และหองรักษา  เปนตน 

12. หองผาตัด 

หองซ่ึงภายในปฏิบัติงานผาตัด 

13. หองเตรียมผาตัด 

หองซ่ึงภายในผูปวยถูกเตรียมสําหรับผาตัด  เชน  การวางยาสลบ  เปนตน 

14. หองเฝอก 

หองซ่ึงภายในใชทําเฝอกหรือแตงแผลท่ีคลายกันขณะท่ีทําใหชา 

หมายเหตุ หองเฝอกอยูในกลุมหองผาตัดและโดยปกติพ้ืนที่ตอถึงหองผาตัด 

15. หองพักฟนหลังผาตัด 

หองซ่ึงภายในผูปวยอยูภายใตการดูแลพักฟนจากผลกระทบของการดมยาสลบ 

หมายเหตุ หองพักฟนหลังผาตัดโดยปกติอยูชิดกลุมหองผาตัดและไมจําเปนตองเปนสวนของกลุมหองผาตัด 

16. หองสวนเสนเลือดหัวใจ 

หองซ่ึงมีเจตนาเพื่อการตรวจสอบหรือการรักษาหัวใจโดยการใชหลอดสวน ตัวอยางการบําบัด คือ ลําดับ
ข้ันตอนการวัดศักยการทํางานของพลังไหลเวียนเลือดของหัวใจ  การดูดตัวอยางเลือด  การฉัดสารเทียบเคียง  
หรือการใชยากระตุน เปนตน 

17. หองอภิบาลผูปวยหนัก 

หองซ่ึงภายในมีผูปวยนอนเตียงถูกเฝาสังเกตไมเกี่ยวของกับการผาตัดโดยบริภัณฑไฟฟาแพทย  อาจกระตุนการ
ทํางานของรางกาย (ถากําหนด) 

18. หองฉีดสีเสนเลือด 

หองซ่ึงมีเจตนาเพื่อแสดงหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดํา มีตัวกลางเทียบเคียง 
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19. หองฟอกไต 

หองซ่ึงภายในสถานประกอบการแพทยมีเจตนาเพ่ือตอผูปวยถึงบริภัณฑไฟฟาแพทยเพื่อถอนพิษออกจากเลือด
ของผูปวย 

20. หองตรวจดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (หองภาพกําธรแมเหล็ก, หองเอ็มอารไอ) 

21. หองเวชศาสตรนิวเคลียร 

22. หองทารกเกิดกอนกําหนด 

 
 

__________________ 


