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บทที ่1 
บทนิยาม 

คู่มือ (Manual) หมายถึง ข้อความท่ีมีเน้ือหาเชิงให้ความรู้หรือข้อมูล
ส าหรับปฏิบติัการ โดยระบุไวเ้ป็น 2 แนวทางคือ “ตอ้ง” หมายถึงการ
ปฏิบติัท่ีมิอาจละเวน้หรือหลีกเล่ียงไดแ้ละ “ควร” หมายถึงการปฏิบติัท่ี
น่าจะท าหรือแนะน าใหท้  า 
ออกซิเจน  (Oxygen)  หมายถึง  ธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์ทางเคมี “O2”  คุณสมบติัให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  มาตรฐานเลขท่ี  
มอก. 540-2545  ออกซิเจนท่ีใชใ้นการแพทย ์(ถา้มีการแกไ้ข ให้ใชฉ้บบั
ล่าสุด) 
ระบบขนาดใหญ่  (Bulk System)  หมายถึง 
 ระบบออกซิเจนขนาดใหญ่  (Bulk Oxygen System)  คือชุด
อุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยภาชนะบรรจุท่ีเป็นถังเก็บออกซิเจน   อุปกรณ์
ควบคุมความดนั  อุปกรณ์ระบายความดนั  อุปกรณ์ท าระเหย  ชุดจ่ายก๊าซ
และการวางเส้นท่อเช่ือมต่อระหวา่งกนั  ซ่ึงมีความจุในการเก็บออกซิเจน
มากกว่า  566  ลูกบาศก์เมตร (20,000  ลูกบาศก์ฟุต)  ท่ี NTP  (normal 
temperature and pressure)  รวมถึงการส ารองให้พร้อมใชง้านท่ียงัไม่ได้
เช่ือมต่อกับจุดใช้งานด้วย  (ออกซิเจนน้ีสามารถเก็บในรูปก๊าซหรือ
ของเหลวซ่ึงติดตั้งถาวรประจ าท่ีหรือเคล่ือนท่ีได)้ 
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ถังบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เป็นถัง  (Container)  หมายถึง   ภาชนะ
ส าหรับบรรจุก๊าซท่ีอยู่ในสถานะของเหลวและมีความดันต ่ า   ใช้
สุญญากาศเป็นฉนวน 
ท่อบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่ เป็นท่อ (Cylinder) หมายถึง  ภาชนะ
ส าหรับบรรจุก๊าซความดนัสูง ซ่ึงอาจเกิน 13,700 กิโลปาสคาล (2,000 
ปอนดต่์อตารางน้ิว หรือ 140 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ได ้
เส้นท่อ   (Pipeline หรือ pipe)   หมายถึง  เส้นท่อทองแดงท่ีน ามาใชใ้น
ระบบก๊าซทางการแพทย ์  
ระบบเส้นท่อก๊าซ  (Piped Gas System)  หมายถึง  ระบบท่ีประกอบดว้ย
ระบบจ่ายกลาง (ชุดจ่ายก๊าซ  ท่อบรรจุ  ถงัขนาดใหญ่ )  พร้อมอุปกรณ์
ควบคุมและการวางเส้นท่อไปยงัทางเปิดออกท่ีเหมาะสมเพื่อต่อใช้งาน
กบัอุปกรณ์ทางการแพทย ์
การวางเส้นท่อ  (Piping)  หมายถึง  การออกแบบและติดตั้งเส้นท่อเป็น
ระบบ  โดยทัว่ไปมี  3  ลกัษณะดงัน้ี  คือ 

1. เส้นท่อหลกั  (Main  Line)  หมายถึง  เส้นท่อของระบบท่ี
ต่อจากแหล่งก๊าซไปยงัเส้นท่อแนวตั้ งหรือเส้นท่อสาขา  
(branch)  หรือทั้งสองอยา่ง 

2. เส้นท่อแนวตั้ง   (Riser)  หมายถึง  เส้นท่อของระบบท่ี
วางตวัในแนวตั้ง  เป็นส่วนต่อระหว่างเส้นท่อหลกักบัเส้น
ท่อสาขาของชั้นต่าง ๆ 
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3. เส้นท่อสาขา  (Branch  หรือ Lateral Line)  หมายถึง เส้น
ท่อของระบบท่ีป้อนเขา้สู่หอ้งหรือกลุ่มหอ้งในชั้นเดียวกนั 

ข้อต่อลิน้ท่อบรรจุ  (Cylinder Valve Connector)  หมายถึง  ขอ้ต่อก๊าซ
ทางการแพทยซ่ึ์งมีทั้งชนิดเกลียวและชนิดโยก้  (yoke)  ตามขอ้ก าหนด
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  มาตรฐานเลขท่ี  มอก. 1095-2535  ขอ้
ต่อล้ินภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใช้ในการแพทย ์(ถ้ามีการแก้ไข  ให้ใช้ฉบบั
ล่าสุด) 
ชุดจ่ายก๊าซ  (Manifold)   หมายถึง     อุปกรณ์ส าหรับต่อเช่ือมทางออก
ของท่อบรรจุท่ีมากกว่าหน่ึงท่อเขา้กบัศูนยร์วมของระบบจ่ายกลางของ
ก๊าซชนิดหน่ึง 
ทางเปิดออก   (Station  Outlet)  หมายถึง  จุดทางออกของระบบเส้นท่อ
ก๊าซทางการแพทยท่ี์ผูใ้ช้งานสามารถต่ออุปกรณ์ทางการแพทยเ์ขา้และ
ถอดออกได ้
อุปกรณ์ควบคุมความดัน  (Pressure  Regulator) หมายถึง  อุปกรณ์ท่ีใช้
ควบคุมความดนัก๊าซให้คงท่ีโดยอตัโนมติัให้อยูใ่นระดบัความดนัใชง้าน
ท่ีตั้งไว ้
ความดันใช้งาน   (Working Pressure)   หมายถึง  ความดนัท่ีเหมาะสม
กบัระบบหรืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ไม่เกิน  1,100  กิโลปาสคาล  (11  
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  หรือ 160  ปอนดต่์อตารางน้ิว) 
หมายเหตุ:  ความดนัใชง้านของออกซิเจน  ไนทรัสออกไซด์และอากาศ
อดัทางการแพทยใ์ช้ท่ี  340-400 กิโลปาสคาล  (3.15-4.22  กิโลกรัมต่อ
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ตารางเซนติเมตร  หรือ  50-60  ปอนด์ต่อตารางน้ิว) ส่วนอากาศอดัหรือ
ไนโตรเจนความดนัสูงส าหรับขบัเคล่ือนอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ชไ้ม่เกิน  
1,100  กิโลปาสคาล (11  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ 160 ปอนด ์
ต่อตารางน้ิว) 
กโิลปาสคาล  (kPa)  บาร์  (bar)  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  (kg/cm2)  
หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว  (psi, pound per square inch)  หมายถึง  หน่วย
ความดันท่ีว ัดโดยใช้ความดันบรรยากาศเป็นฐานอ้างอิง   (gauge 
pressure) 
แหล่งจ่ายส ารอง  (Reserve  Supply)  หมายถึง  ส่วนของอุปกรณ์ท่ีจ่าย
ก๊าซใหร้ะบบอยา่งอตัโนมติัเม่ือระบบหลกัไม่สามารถท างานได ้
ระบบสัญญาณเตือนหลัก  (Master  Alarm  System)  หมายถึง  ระบบ
สัญญาณเตือนท่ีสามารถมองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียงเม่ือมี
ความผดิปกติของแหล่งจ่ายและระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย ์
ระบบสัญญาณเตือนประจ าพืน้ที่  (Area  Alarm  System)  หมายถึง  
ระบบสัญญาณเตือนท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากแสงและไดย้นิจากเสียงเม่ือ
มีความผดิปกติของระบบก๊าซทางการแพทย ์ ในบริเวณท่ีก าหนด    
ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะจุด   (Local Alarm  System)  หมายถึง  
ระบบสัญญาณเตือนท่ีสามารถมองเห็นได้จากแสงและได้ยินจากเสียง 
เม่ือมีความผดิปกติของระบบก๊าซทางการแพทย ์ ณ ต าแหน่งท่ีก าหนด 
อตัโนมัติ  (Automatic)  หมายถึง  การท างานไดโ้ดยกลไกของตวัเองเพื่อ
ด ารงสถานภาพหรือเม่ือถูกกระตุน้โดยผลกระทบท่ีไม่ได้เกิดจากการ
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กระท าของมนุษย ์ เช่น  การเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้า  ความต่าง
ศกัยห์รือความดนั เป็นตน้ 
ไวไฟ  (Flammable)   หมายถึง  คุณสมบติัของสารท่ีติดไฟง่าย  ไหมรุ้นแรง  
เปลวไฟขยายรวดเร็วระหวา่งการสันดาป    
หมายเหตุ:   สารท่ีไม่ไวไฟในอากาศอาจกลายเป็นสารไวไฟได ้ ถ้า
ปริมาณออกซิเจนสูงเกิน  0.235  atm  (ความดนัสัมบูรณ์  หรือ  absolute 
atmosphere) 
ไม่ไวไฟ   (Nonflammable)  หมายถึง  คุณสมบติัของสารท่ีไม่ติดไฟง่าย  
ภายใตภ้าวะท่ีก าหนดในนิยามการตา้นไฟของ  NFPA 701 
ก๊าซไวไฟ  (Flammable Gas)  หมายถึง  ก๊าซซ่ึงจะติดไฟเมื่อผสม
กับอากาศ  ออกซิเจนหรือไนทรัสออกไซดใ์นทุกสัดส่วน 
ก๊าซไม่ไวไฟทีใ่ช้ทางการแพทย์  (Nonflammable  Medical  Gas)  ไดแ้ก่  
ก๊าซออกซิเจน  ไนทรัสออกไซด์  อากาศอดัหรือก๊าซทางการแพทยอ่ื์น ๆ  
ท่ีไม่อยูใ่นนิยามของก๊าซไวไฟ 

 
ติดไฟได้  (Combustible)  หมายถึง  คุณสมบติัของสารซ่ึงเม่ือจุดติดไฟ
แลว้จะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนและไหมไ้ฟ 
วสัดุไม่ติดไฟ  (Noncombustible  Material)  หมายถึง  วสัดุซ่ึงเม่ืออยูใ่น
สภาพท่ีใช้งานตามประเภทจะไม่สมารถจุดติดไฟ  ไม่ไหมไ้ฟ  ไม่ช่วย
การสันดาปหรือไม่ปล่อยไอท่ีติดไฟได้เ ม่ือโดนไฟหรือความร้อน 
(ทดสอบตาม ASTM E136 ท่ี 750  องศาเซลเซียส) 
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บทที ่2 
ระบบเส้นท่อก๊าซ 

(Piped Gas System) 
 

1.    แหล่งก๊าซ 
1.1 ท่อบรรจุและถังบรรจุ                         

 
       1.1.1  ตอ้งทดสอบและบ ารุงรักษาท่อบรรจุตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  ในกรณีท่อเก่าให้เป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี  
มอก.  358-2551  การใชแ้ละการซ่อมบ ารุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนั  
(ถ้ามีการแก้ไข  ให้ใช้ฉบับล่าสุด)  ในกรณีท่อใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเลขท่ี  มอก.  359-2549  ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนัแบบไม่
มีตะเข็บ  (ถา้มีการแกไ้ข  ให้ใชฉ้บบัล่าสุด)   ส าหรับถงับรรจุให้เป็นไป
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ตามมาตรฐานท่ีสากลยอมรับ  หรือข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม  (ถา้มี) 
     1.1.2   ให้แสดงส่ิงบรรจุภายในท่อบรรจุ ตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  มาตรฐานท่ี  มอก. 87-2521  สีและสัญลกัษณ์
ส าหรับภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใช้ในทางการแพทย ์(ถ้ามีการแก้ไข  ให้ใช้
ฉบบัล่าสุด) 
       1.1.3   หา้มขดูฉลากออก  เปล่ียนแปลงหรือแกะออก 
1.2 การจัดเกบ็และการจัดวาง 
          หลกัทัว่ไปส าหรับก๊าซไม่ไวไฟ  มีดงัน้ี 
      1.2.1    ท่อบรรจุก๊าซและถงับรรจุท่ีใส่ของเหลวระเหยได้ตอ้งเก็บ
ห่างจากเคร่ืองท าความร้อน ท่อไอน ้ าร้อนและแหล่งความร้อน   ถ้าอยู่
ใกล้แหล่งความร้อนต้องป้องกนัไม่ให้ท่อบรรจุหรือก๊าซร้อนเกิน  54  
องศาเซลเซียส  (130 องศาฟาเรนไฮต์)   ภาชนะบรรจุของเหลวเยน็จดั  
(cryogenic  liquid)    ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหส้ัมผสัโดยตรงกบัผวิ 
     1.2.2    ตอ้งมีผนังกั้นรอบสถานท่ีเก็บของระบบจ่ายก๊าซท่ีเป็นสาร
ออกซิไดซ์  (oxidizing  agent)   เช่น  ออกซิเจนและไนทรัสออกไซด์  ซ่ึง
ตอ้งท าจากวสัดุก่อสร้างท่ีสามารถทนไฟไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ชัว่โมง  และไม่
ติดต่อโดยตรงกับสถานท่ีให้ยาดมสลบ   ผนังกั้ น น้ีห้ามใช้ เพื่ อ
จุดประสงค์อ่ืน  ห้ามเก็บก๊าซไวไฟรวมกับสารออกซิไดซ์  ก๊าซทาง
การแพทยอ่ื์นท่ีไม่ไวไฟเช่นก๊าซเฉ่ือยอาจเก็บไวใ้นท่ีเดียวกนัได ้ท่อบรรจุ



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข  

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 11 

เต็มและท่อบรรจุเปล่า ก็อาจเก็บรวมในสถานท่ีเดียวกนัได้โดยติดป้าย
แสดงใหช้ดัเจน 
      1.2.3    ต้องมีราวหรือท่ีรัดท่อบรรจุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีท าให้
เสียหายจากการลม้หรือเล่ือนหลุด 
      1.2.4    อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งภายในสถานท่ีเก็บหรือชุดจ่ายก๊าซของ
ก๊าซไม่ไวไฟ  ตอ้งท าตามมาตรฐาน  NFPA 70  (ถา้มีการแกไ้ข  ให้ใช้
ฉบบัล่าสุด)   อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดผนงัเช่น  สวิตช์หรือเตา้เสียบตอ้งติดตั้ง
ในท่ีถาวรซ่ึงสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่  1.5  เมตร   เพื่อป้องกนัความเสียหาย
จากการถูกกระทบกระแทก 
      1.2.5    ตอ้งไม่เก็บวสัดุไวไฟในสถานท่ีเก็บออกซิเจนและไนทรัส 
ออกไซด ์
      1.2.6    ตอ้งไม่เก็บวสัดุติดไฟไดเ้ช่น  กระดาษ  พลาสติกหรือผา้ใกล้
ท่อบรรจุหรือชุดจ่ายก๊าซของออกซิเจนและไนทรัสออกไซด์  ชั้นเก็บท่อ
บรรจุสามารถท าดว้ยไมไ้ดแ้ละตอ้งแกะส่ิงห่อหุม้ท่อออกก่อนเก็บเขา้ท่ี 
     1.2.7    ถ้ามีฝาครอบท่อบรรจุ  ต้องครอบสวมให้แน่นตลอดเวลา
จนกระทัง่เปิดใชง้าน 
     1.2.8    ตอ้งไม่เก็บท่อบรรจุหรือถงับรรจุไวใ้นท่ีอบัทึบ 
     1.2.9    สถานท่ีตั้งระบบจ่ายก๊าซ 
                 1.2.9.1    ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทยท่ี์มีความจุ   (รวมท่ีต่อ
กบัระบบและท่ีเก็บ)  ไม่เกินก าหนด  (ออกซิเจนไม่เกิน  566  ลูกบาศก์
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เมตร  หรือ  20,000  ลูกบาศก์ฟุต  ไนทรัสออกไซด์ไม่เกิน 1,452  
กิโลกรัม  หรือ  3,200  ปอนด์)    อาจอยู่กลางแจง้ท่ีมีก าแพงล้อมรอบ
โดยเฉพาะหรือในห้อง หรืออยูภ่ายในอาคารท่ีใชก้บังานอ่ืนได ้ โดยตอ้ง
มีผนงักั้นแยกออกจากกนั 
                1.2.9.2    ส่วนประกอบเก่ียวกบัการเก็บก๊าซท่ีอยูภ่ายนอกแต่อยู่
ชิดกบัผนังของอาคารตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีห่างจากช่องเปิดใด ๆ  ของ
อาคารโดยรอบมากกวา่  7.6  เมตร  (25  ฟุต) 
                1.2.9.3    ตอ้งไม่ใชส้ถานท่ีตั้งระบบจ่ายก๊าซเป็นท่ีเก็บท่อบรรจุ
อ่ืน นอกจากเป็นก๊าซไม่ไวไฟ  ก๊าซทางการแพทยอ่ื์นท่ีไม่ไวไฟให้ตั้ง
รวมกบัออกซิเจนและไนทรัสออกไซด์ได ้ แต่ตอ้งให้มีการถ่ายเทอากาศ
เพียงพอท่ีจะระบายก๊าซในบริเวณนั้นออกไป  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
บรรยากาศท่ีขาดออกซิเจนในกรณีท่ีอุปกรณ์ระบายความดนั  (pressure-
relief  device)  ของท่อบรรจุหรือชุดจ่ายก๊าซ  (manifold)  ก าลงัท างานซ่ึง
อาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 
                1.2.9.4    เคร่ืองผลิตอากาศอดัและเคร่ืองผลิตสุญญากาศตอ้ง
ติดตั้งแยกจากห้องระบบจ่ายก๊าซหรือแหล่งเก็บท่อบรรจุ  ต้องติดตั้ ง
เคร่ืองผลิตอากาศอดัในห้องเฉพาะซ่ึงมีการระบายอากาศเพียงพอและ
ตอ้งสามารถเขา้ซ่อมแซมได ้
       1.2.10     การก่อสร้างสถานท่ีตั้ งระบบจ่ายก๊าซและการจัด
ระเบียบ 
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           1.2.10.1    ผนัง  พื้น  เพดาน  หลังคา  ประตู  อุปกรณ์
ตกแต่งภายใน  ชั้นและท่ียดึตอ้งท าจากวสัดุท่ีไม่ติดไฟหรือมีขีดจ ากดัการ
ติดไฟ 
           1.2.10.2    ต าแหน่งห้องจ่ายออกซิเจนและไนทรัสออก
ไซดต์อ้งไม่ติดต่อกบัหอ้งใหย้าดมสลบหรือหอ้งเก็บยาดมสลบท่ีไวไฟ 
           1.2.10.3    ประตูหอ้งระบบจ่ายก๊าซตอ้งใส่กุญแจได ้
           1.2.10.4    ถา้ระบบจ่ายก๊าซตั้งอยูใ่กลแ้หล่งความร้อน เช่น  
เตาเผา  ห้องก าเนิดไอน ้ า  ห้องน่ึงอบฆ่าเช้ือ    ตอ้งสร้างท่ีป้องกนัไม่ให้
ท่อบรรจุมีอุณหภูมิเกิน  54  องศาเซลเซียส  (130   องศาฟาเรนไฮต)์  ตอ้ง
ไม่อยูติ่ดกบัของเหลวท่ีไวไฟหรือติดไฟไดง่้าย 
           1.2.10.5    ห้ามติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า  สายไฟฟ้าแรงสูง
และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีท าใหเ้กิดประกายไฟใกลท่ี้ตั้งระบบจ่ายก๊าซ 
           1.2.10.6    ตอ้งติดป้าย        
    

ห้ามสูบบุหร่ีหรือท าให้เกดิประกายไฟ 

                  
ท่ีบริเวณระบบจ่ายก๊าซ ขนาดตวัหนงัสือตอ้งอ่านไดช้ดัเจน 
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ข้อก าหนดเพิม่เติมส าหรับแหล่งเกบ็ก๊าซไม่ไวไฟ 
ก.   ขนาดมากกว่า  85  ลูกบาศก์เมตร  (3,000  ลูกบาศก์ฟุต) 
 1)     ระบบจ่ายออกซิเจนหรือสถานท่ีเก็บท่ีมีความจุมากกว่า   
566   ลูกบาศก์เมตร   (20,000  ลูกบาศก์ฟุต)  ท่ี  NTP  (รวมแหล่งส ารอง
ท่ีไม่ไดต่้อกบัระบบดว้ย)  ตอ้งเป็นไปตาม  NFPA50  มาตรฐานระบบ
ออกซิเจนขนาดใหญ่ท่ีติดตั้งในสถานท่ีใช้งาน  (ถ้ามีการแก้ไข  ให้ใช้
ฉบบัล่าสุด)  ต าแหน่งของถงับรรจุออกซิเจนเหลวตอ้งห่างจากโครงสร้าง
อ่ืน ๆ    ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้(รูปท่ี 1) 
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2) ผนงั พื้น เพดาน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งระบบจ่ายก๊าซน้ี ตอ้งทนไฟได้
นานอยา่งนอ้ย  1  ชัว่โมง 

3) ตอ้งมีการระบายอากาศสู่ภายนอกโดยเคร่ืองระบายหรือ
ระบายตามธรรมชาติ   ถ้าระบายตามธรรมชาติตอ้งมีช่องระบายขนาด
พื้นท่ีช่องวา่งรวมอยา่งนอ้ย  0.05  ตารางเมตร (72  ตารางน้ิว) 
ข.  ขนาดน้อยกว่า  85  ลูกบาศก์เมตร  (3,000 ลูกบาศก์ฟุต) 
 ประตูท่ีใช้ตอ้งมีบานเกล็ดขนาดพื้นท่ีระบายอากาศไม่น้อยกว่า  
0.05 ตารางเมตร  (72  ตารางน้ิว)  แต่ถ้าประตูน้ีเปิดออกสู่ทางเดินใน
อาคารตอ้งเป็นบานทึบ  และตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับ
แหล่งเก็บก๊าซไม่ไวไฟขนาดมากกวา่  85  ลูกบาศกเ์มตร  ขอ้  ก (3) 
1.3   วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้กบัออกซิเจน 
 1.3.1   ส่วนประกอบระบบออกซิเจนได้แก่  ท่อบรรจุหรือถัง
บรรจุ  ล้ิน  ฐานรองล้ิน  (valve  seat)  สารหล่อล่ืน   ขอ้ต่อ  (fitting)   
ประเก็น  (gasket)  และอุปกรณ์ท่ีต่อเช่ือมรวมทั้งท่อส่งก๊าซ  (hose)  ตอ้ง
สามารถเขา้กนัไดก้บัออกซิเจนภายใตส้ภาพของอุณหภูมิและความดนัใช้
งาน ห้ามใช้วสัดุท่ีจุดไฟติดง่าย  ยกเวน้เป็นส่วนประกอบท่ีพิสูจน์หรือ
ทดสอบแลว้วา่เหมาะสม 
 1.3.2   คุณสมบติัในขอ้ 1.3.1   ให้ใช้กบัไนทรัสออกไซด์และ
ก๊าซผสมทางการแพทยอ่ื์นท่ีมีออกซิเจนมากกว่า  23.5 %  หรือเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  (ถา้มี) 
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1.4     ระบบจ่ายกลางก๊าซ  (Gas Central Supply System) 
          ประกอบด้วยระบบท่อบรรจุและอุปกรณ์จ่ายท่ีติดตั้งแบบถาวร
หรือแบบเคล่ือนท่ีได ้  (traler)  มี  3  แบบ  ดงัต่อไปน้ีคือ 
          1.4.1     ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุท่ีไม่มีแหล่งจ่ายส ารอง 
(รูปท่ี 2) ประกอบดว้ย 
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    1.4.1.1    ชุดจ่ายก๊าซจากท่อบรรจุ ประกอบดว้ยท่อบรรจุ 2 ฝ่ัง
สลบักนัจ่ายเขา้ระบบเส้นท่อแต่ละฝ่ังมีอุปกรณ์ควบคุมความดนัและท่อ
บรรจุต่อกบัหวัความดนัสูง    (high pressure header)  แต่ละฝ่ังตอ้งมีท่อ
บรรจุอยา่งนอ้ย  2  ท่อ   หรือจ่ายไดเ้ฉล่ียอยา่งนอ้ย  1  วนั   เม่ือฝ่ังท่ีหน่ึง  
(primary bank)  ไม่สามารถจ่ายให้ระบบได ้ ฝ่ังท่ีสอง  (secondary bank)   
ตอ้งเร่ิมท างานอย่างอตัโนมติัเพื่อจ่ายให้ระบบ   ตอ้งต่อตวัรับสัญญาณ     
(actuating switch)  กบัแผงสัญญาณเตือนหลกั  (master signal panel)  เพื่อ 
แสดงใหท้ราบวา่ขณะน้ีมีการเปล่ียนไปใชท้่อบรรจุฝ่ังท่ีสอง 
   1.4.1.2   ล้ินทางเดียว  (check valve)  ตอ้งติดตั้งท่ีเส้นท่อระหวา่ง 
ท่อบรรจุ (cylinder lead)  หรือหางหมู  (pigtail)  กบัหวัความดนัสูงเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียก๊าซในกรณีท่ีล้ินระบายความดนัของท่อบรรจุเปิด
ออกหรือเส้นท่อจากท่อบรรจุเสีย   ล้ินทางเดียวตอ้งท าจากวสัดุท่ีเหมาะสม 
ส าหรับก๊าซและความดนัใชง้าน 
          1.4.2.  ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุท่ีมีแหล่งจ่ายส ารอง  
(รูปท่ี 3) 
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1.4.2.1  ระบบจ่ายจากท่อบรรจุท่ีมีแหล่งจ่ายส ารองประกอบดว้ย 
ก. แหล่งจ่ายชุดแรก  (primary supply)  ซ่ึงจ่ายให้ระบบ

เส้นท่อ 
ข. แหล่งจ่ายชุดท่ีสอง  (secondary supply)   ตอ้งท างาน

อย่างอตัโนมติัเม่ือแหล่งจ่ายชุดแรกไม่สามารถจ่ายให้ระบบได ้ ตอ้งต่อ
ตวัรับสัญญาณกับแผงสัญญาณเตือนหลักเพื่อแสดงให้ทราบว่ามีการ
เปล่ียนไปใชแ้หล่งจ่ายชุดท่ีสอง 

ค. แหล่งจ่ายส ารอง  (reserve supply)  ตอ้งท างานอยา่ง
อตัโนมัติในกรณีท่ีแหล่งจ่ายชุดแรกและชุดท่ีสองไม่สามารถจ่ายให้
ระบบได ้   ตอ้งต่อตวัรับสัญญาณกบัแผงสัญญาณเตือนหลกัเพื่อแสดงให้
ทราบวา่ขณะน้ีแหล่งจ่ายส ารองเร่ิมจ่ายก๊าซใหก้บัระบบแลว้ 
 1.4.2.2   แหล่งจ่ายส ารองประกอบดว้ยท่อบรรจุความดนัสูงท่ีมี
ชุดจ่ายก๊าซตั้งแต่  3  ท่อข้ึนไปต่อเช่ือมตามขอ้  1.5.2   และตอ้งติดตั้งล้ิน
ทางเดียวตามข้อ  1.4.1.2   หรือต้องมีตัวรับสัญญาณท่ีกระตุ้นแผง
สัญญาณเตือนหลกัเม่ือความดนัของแหล่งจ่ายส ารองลดลงถึงระดบัท่ีจ่าย
ไดเ้พียง  1  วนั 
 1.4.2.3   การใช้ถังเก็บของเหลวเย็นจดั  (cryogenic liquid 
storage vessel)  เป็นแหล่งจ่ายปฏิบติัการ  (operating supply)   ตอ้งติดตั้ง
แบบมีแหล่งจ่ายส ารองเท่านั้น 
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 1.4.2.4   ถังเก็บของเหลวเย็นจัดท่ีออกแบบให้ป้องกันการ
สูญเสียก๊าซท่ีระเหยจากของเหลวในแหล่งจ่ายชุดท่ีสองตอ้งออกแบบให้
มีล้ิน  bleeder back pressure  เพื่อให้ก๊าซท่ีเกิดข้ึนไหลผ่านอุปกรณ์
ควบคุมความดนัก่อนเขา้สู่ระบบเส้นท่อ 
 1.4.2.5   ถงัเก็บของเหลวเย็นจดั  ตอ้งสร้างให้ทนความดนัสูง  
(15.2  เมกะปาสคาล  หรือ  350  ปอนดต่์อตารางน้ิว)   หรือตอ้งมีอุปกรณ์
ระบายความดนัท่ีเหมาะสมติดตั้งตน้ทางต่อหน่วยควบคุม  (control unit) 
 1.4.2.6   ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุท่ีมีแหล่งจ่ายส ารองน้ี
ตอ้งมีล้ินทางเดียวระหว่างเส้นท่อจากท่อบรรจุแต่ละอนักบัหัวความดนั
สูงของแหล่งจ่ายทั้งสองชุด 
           1.4.3   ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่ท่ีมีแหล่งจ่ายส ารอง 
(รูปท่ี 4)  
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 1.4.3.1   ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่ประกอบด้วย
แหล่งจ่าย  2  แหล่ง   โดยแหล่งหน่ึงตอ้งใช้ส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้นและตอ้งต่อตวัรับสัญญาณกบัแผงสัญญาณเตือนหลกัเพื่อแสดงให้
ทราบวา่แหล่งจ่ายส ารองเร่ิมท างาน        
ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบขนาดใหญ่มี    2   แบบ  คือ 
  ก.  ชนิดสลบัขา้ง (alternating type)  มีจ  านวน  2  หน่วย 
หรือมากกว่า สลับกันจ่ายเข้าระบบเส้นท่อ  เม่ือแหล่งจ่ายชุดแรกไม่
สามารถจ่ายได้ แหล่งจ่ายชุดท่ีสองจะกลายเป็นชุดแรกโดยอตัโนมัติ   
และต้องเปล่ียนท่อบรรจุใหม่ให้กับแหล่งจ่ายชุดท่ีหมด  (ซ่ึงไม่ใช่
แหล่งจ่ายส ารอง)  แล้วต่อเขา้กับระบบให้พร้อมก่อนการสลับใช้คร้ัง
ต่อไป  ตอ้งต่อตวัรับสัญญาณกบัแผงสัญญาณเตือนหลักเพื่อแสดงให้
ทราบเม่ือเกิดการสลบัขา้งใชง้าน 
  ข.  ชนิดจ่ายต่อเน่ือง (continuous type) มีจ  านวน  1  
หน่วย หรือมากกว่า จ่ายเข้าระบบเส้นท่ออย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีอีก
หน่วยหน่ึงคงสภาพเป็นแหล่งจ่ายส ารองและท างานเฉพาะในกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น   
 1.4.3.2    แหล่งจ่ายชุดท่ีสองหรือแหล่งจ่ายส ารองท่ีกล่าวใน  
1.4.3.1  แต่ละแหล่งตอ้งมีความจุอยา่งนอ้ยเพียงพอท่ีจะจ่ายไดเ้ฉล่ีย 1 วนั 
และประกอบดว้ย 
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ก. ท่อบรรจุความดนัสูง  3  ท่อหรือมากกว่า  ท่ีต่อกบั
ชุดจ่ายก๊าซตามขอ้  1.4.1.1  และ  1.5.2  ตอ้งมีตวัรับสัญญาณกระตุน้ให้
สัญญาณเตือนหลักท างานเม่ือความดันของแหล่งจ่ายส ารองลดลงถึง
ระดบัท่ีจ่ายไดเ้พียง 1 วนั 

ข. ถังเก็บของเหลวเย็นจัดท่ีใช้เป็นแหล่งจ่ายส ารอง
ให้กบัระบบจ่ายกลางก๊าซขนาดใหญ่  ตอ้งมีตวัรับสัญญาณกระตุน้ให้
สัญญาณเตือนหลักท างานเม่ือความดันของแหล่งจ่ายส ารองลดลงถึง
ระดบัท่ีจ่ายไดเ้พียง  1  วนั  และตวัรับสัญญาณอีกอนัหน่ึงซ่ึงจะกระตุน้
ให้ระบบสัญญาณเตือนหลักท างานเม่ือความดันใช้งานท่ีเหลือใน
แหล่งจ่ายส ารองลดลงต ่ากว่าความดนัท่ีตอ้งการให้ท างานอย่างถูกตอ้ง  
ตอ้งติดตั้งล้ิน  bleeder back pressure   เพื่อป้องกนัการสูญเสียก๊าซท่ีเกิด
จากการระเหยของของเหลวในแหล่งจ่ายส ารอง  โดยให้ก๊าซท่ีเกิดข้ึนน้ี
ไหลผา่นอุปกรณ์ควบคุมความดนัก่อนเขา้สู่ระบบเส้นท่อ       
1.5     ข้อก าหนดทัว่ไปส าหรับระบบจ่ายกลางก๊าซ 

1.5.1 ท่อบรรจุ  ตอ้งออกแบบ  สร้าง  ทดสอบและบ ารุงรักษาตาม
ขอ้ 1.1 ท่อบรรจุท่ีใชง้านและท่ีเก็บตอ้งมีท่ียึดอยา่งมัน่คงเพื่อป้องกนัการ
ตกหล่นหรือถูกชนลม้ 

1.5.2 ชุดจ่ายก๊าซ  ตอ้งสร้างอย่างมัน่คง  การออกแบบและวสัดุ
ตอ้งเหมาะสมกบัก๊าซและความดนัท่ีเก่ียวขอ้ง  วิธีการทางเคร่ืองกลท่ีใช้
ตอ้งมีความมัน่คงในการต่อท่อบรรจุก๊าซกบัชุดจ่ายก๊าซ  ทางออกจากท่อ
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บรรจุและข้อต่อทางเข้าชุดจ่ายก๊าซหรือตัวควบคุมต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  มาตรฐานเลขท่ี  มอก. 1095-2535  ขอ้
ต่อล้ินภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใช้ในการแพทย์  (ถ้ามีการแก้ไขให้ใช้ฉบบั
ล่าสุด)  เม่ือต่อก๊าซทางการแพทยท่ี์ไม่ไวไฟเป็นระบบแลว้  ตอ้งแน่ใจวา่
ไม่สามารถสลับชนิด  (non-interchangeability)  ของท่อบรรจุและ
อุปกรณ์ได ้ วสัดุอุปกรณ์ตอ้งสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรง
และการติดตั้งต้องเป็นไปตามค าแนะน าของช่างผูช้  านาญการในการ
ติดตั้งและใชง้านอยา่งถูกวธีิ  

1.5.3 จุดต่อระหวา่งท่อบรรจุกบัล้ินทางเดียวก่อนเขา้สู่หวัความดนั
สูง  ตอ้งใส่เส้นท่อจากท่อบรรจุหรือหางหมูเพื่อให้มีการยืดหยุ่นตวัได ้ 
เพื่อสะดวกในการเปล่ียนท่อบรรจุและป้องกนัจุดต่อร่ัว 

1.5.4 อุปกรณ์ควบคุมความดนัเส้นท่อ  (Line Pressure Regulator)  
ตอ้งติดตั้งตน้ทางต่อล้ินระบายความดนัในท่อตวัสุดทา้ย  (ขอ้  1.5.7)   ใน
ท่ีซ่ึงก๊าซชนิดเดียวกนัมีเส้นท่อหลายระบบ  เพื่อให้มีความดนัใชง้านต่าง 
ๆ กนั  ตอ้งแยกติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความดนั ล้ินระบาย และล้ินปิดเห
ล่งจ่าย  (source shutoff valve)  ส าหรับแต่ละความดนั 

1.5.5 หวัจ่ายก๊าซความดนัสูง (Header) ตอ้งติดตั้งมาตรวดัความดนั
และล้ินระบายความดนั 
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1.5.6 ล้ินปิด  (Shutoff Valve)  ท่ีใชมื้อหมุน ตอ้งติดตั้งตน้ทางต่อ
อุปกรณ์ควบคุมความดนัแต่ละอนั และตอ้งมีล้ินทางเดียวและล้ินปิดท่ีใช้
มือหมุนติดตั้งปลายทางเรียงตามล าดบั 

1.5.7 ล้ินระบายความดนั (Pressure Relief Valve)  ระบบจ่ายกลาง
ก๊าซแต่ละระบบตอ้งมีล้ินระบายความดนัสูง  ตั้งค่าให้สูงกวา่ความดนัใช้
งานในท่อ  50  เปอร์เซ็นต์  ติดตั้งปลายทางต่ออุปกรณ์ควบคุมความดนั
ท่อและตน้ทางต่อล้ินปิดแหล่งจ่าย  ล้ินระบายความดนัน้ีอนุญาตให้ตั้งค่า
สูงกวา่ไดถ้า้มีล้ินระบายความดนัอีกอนัหน่ึงท่ีตั้งค่าให้สูงกวา่ความดนัใช้
งานในท่อ  50 เปอร์เซ็นต ์ ติดตั้งอยูแ่ลว้ในเส้นท่อหลกั  ล้ินระบายความ
ดนัทุกอนัตอ้งปิดเองโดยอตัโนมติัหลงัจากระบายความดนัท่ีเกินออกไป
แล้ว  ล้ินระบายความดันท่ีตั้ งค่าให้สูงกว่าความดันใช้งานในท่อ  50  
เปอร์เซ็นต ์ ตอ้งระบายออกสู่ภายนอกระบบจ่ายก๊าซทั้งหมด   ถา้ก๊าซนั้น
ไม่ใช่อากาศทางการแพทยห์รือความจุก๊าซรวมของระบบจ่ายเกิน  85  
ลูกบาศก์  (3,000  ลุกบาศก์ฟุต)  ล้ินระบายความดันต้องท าจาก
ทองเหลืองหรือสัมฤทธ์ิ  (bronze)  และออกแบบพิเศษเพื่อใชง้านกบัก๊าซ  
[ล้ินระบายความดนัท่ีอยู่ปลายทางต่อตวัควบคุมความดนัในเส้นท่อของ
ระบบไนโตรเจนท่ีใชข้บัเคล่ือนเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งแตกต่างจากความดนั
ปกติ  (340-400  กิโลปาสคาล  หรือ 50-60  ปอนด์ต่อตารางน้ิว)  ตอ้งตั้ง
ค่าใหสู้งกวา่ความดนัในเส้นท่อ  50  เปอร์เซ็นต]์ 
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1.5.8 ล้ินทางเดียว ระบบจ่ายกลางก๊าซตามขอ้  1.4.2  หรือ  1.4.3  
ต้องมีล้ินทางเดียวในแหล่งจ่ายหลักชุดแรกอยู่ต้นทางต่อจุดบรรจบ  
(point of intersection) กบัแหล่งจ่ายหลกัชุดท่ีสองหรือแหล่งจ่ายส ารอง 

1.5.9 อุปกรณ์ควบคุมความดนัเส้นท่ออนัสุดทา้ย  ตอ้งเป็นชนิดคู่ 
(duplex)  เพื่อให้สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้งปิด
ระบบเส้นท่อก๊าซทั้งหมด 

1.5.10 ตอ้งติดตั้งมาตรวดัความดันหลงัจากผ่านอุปกรณ์ควบคุม
ความดนัเส้นท่อเพื่อใหท้ราบความดนัในเส้นท่อก่อนจ่ายไปใชง้าน 

1.5.11 การต่อหวัจ่ายออกซิเจนฉุกเฉิน (emergency oxygen supply 
connection)  ต้องมีจุดต่อเข้าเพื่อน าแหล่งจ่ายเสริมมาต่อเข้าในกรณี
ฉุกเฉินหรือส าหรับการซ่อมบ ารุง  (รูปท่ี 5)   ออกซิเจนฉุกเฉินน้ีตอ้งผา่น
อุปกรณ์ควบคุมความดันอย่างเหมาะสมมาแล้วเป็น  340-400  กิโล
ปาสคาล  (50-60 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)  จุดต่อเขา้น้ีตอ้งอยูภ่ายนอกอาคาร
ซ่ึงมีการป้องกนัไม่ให้บุคคลท่ีไม่ไดรั้บมอบหมายเขา้ไปได ้และติดป้าย
ดงัน้ี 
 
               ทางเข้าฉุกเฉินของออกซิเจนความดันใช้งาน            
 
                 จุดต่อน้ีตอ้งอยูป่ลายทางต่อล้ินปิดของเส้นทางหลกั  ตอ้งมีล้ิน
ทางเดียว  (ล้ิน A)  ในเส้นท่อหลกัระหวา่งล้ินปิดเส้นท่อหลกัและจุดต่อ
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รูปตวั T  และล้ินทางเดียวอีกหน่ึงอนั (ล้ิน B)  ระหวา่งจุดต่อรูปตวั T  กบั
ล้ินปิดการจ่ายฉุกเฉิน 

1.5.11.1 เส้นท่อท่ีเช่ือมกบัท่ีจ่ายออกซิเจนฉุกเฉินตอ้งมีล้ิน
ระบายความดนัท่ีใหญ่พอ เพื่อป้องกนัระบบจ่ายดว้ยเส้นท่อและอุปกรณ์
ท่ีเ ก่ียวข้องท่ีอยู่ถัดไปเกิดความเสียหายจากความดันท่ีสูงเกิน 50 
เปอร์เซ็นตข์องความดนัใชง้าน 

1.5.11.2 ทางเขา้ตอ้งเป็นท่อชนิดเกลียวใน  มีขนาดใหญ่พอ
ส าหรับความตอ้งการทั้งหมดในระบบท่ีความดนัก๊าซของแหล่งฉุกเฉิน 

1.5.11.3 จุดต่อหัวจ่ายออกซิเจนฉุกเฉิน  ต้องอยู่บริเวณท่ี
รถบรรทุกออกซิเจนฉุกเฉิน สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาและจุดต่อหัว
จ่ายน้ีตอ้งไม่ติดกบัแหล่งจ่ายออกซิเจนหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
30                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข  

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 31 

1.6  ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ออกซิเจนชนิดก๊าซหรือออกซิเจน
เหลว  (ตารางที ่1) 
 
ตารางที ่ 1 ข้อควรพจิารณาในการเลอืกออกซิเจนชนิดก๊าซหรือ 
 ออกซิเจนเหลว 

 ออกซิเจนชนิดก๊าซ ออกซิเจนเหลว 

สภาพทัว่ไป
ของภาชนะ
บรรจุ 

ท่อบรรจุเป็นท่อเหล็ก
ขนาด Gน ้าหนกัท่อเตม็  
33  กิโลกรัม 

ถงับรรจุเป็นถงัเหล็กมี
ผนงั  2  ชั้นระหวา่งชั้น
เป็นสุญญากาศ 

สถานะภายใน อยูใ่นรูปก๊าซ อยูใ่นรูปของเหลวและมี
ก๊าซอยูเ่หนือของเหลว 

ความดนั
ภายในภาชนะ
ท่ีบรรจุ 

ความดนัเตม็ท่อบรรจุสูง
ถึง  13,600กิโลปาสคาล 
(2,000  ปอนดต่์อตาราง 
น้ิว) และจะลดลงเร่ือย ๆ 
เม่ือเปิดใช ้

ความดนั 800-1,000 
กิโลปาสคาล 
(120-150 ปอนดต่์อ
ตารางน้ิว) และจะคงท่ี
ตลอดการใชง้านถา้
ภายในยงัมีของเหลว
เหลืออยู ่
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 ออกซิเจนก๊าซ ออกซิเจนเหลว 
ความบริสุทธ์ิ
และส่ิงเจือปน 

มีโอกาสเจือปนไดม้าก
จากการผา่นการใชง้าน
และจากกระบวนการอดั 
ก๊าซจากโรงงานผลิต 

มีโอกาสเจือปนไดน้อ้ย
เพราะเป็นของเหลวซ่ึง
จะถูกถ่ายจากรถของ
โรงงานเขา้สู่ถงับรรจุ
โดยตรง 

ปริมาณบรรจุ ท่อบรรจุขนาด G  1 ท่อ  
จุไดป้ระมาณ  5,000  ลิตร 

ถงับรรจุขนาดตามแต่
ปริมาณการใชอ้อกซิเจน
เหลว 1 ลิตร เม่ือ
กลายเป็นก๊าซจะได้
ประมาณ  862  ลิตร 

ความดนัในท่อ
ก๊าซ 

จาก  2,000  ลดลงเหลือ  
150-200  เม่ือ 
ผา่นชุดจ่ายก๊าซจะปรับ
ลดลงเหลือ 50-60  ปอนด์
ต่อตารางน้ิว 

จาก350 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิวลดลงเหลือ 
120-150  เม่ือผา่นชุด
จ่ายก๊าซจะปรับลดลง
เหลือ 50 – 60 ปอนด ์ต่อ
ตารางน้ิว 
 
 
 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข  

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 33 

 ออกซิเจนชนิดก๊าซ ออกซิเจนเหลว 
ความปลอดภยั 
ในการเก็บ
รักษาและ
เคล่ือนยา้ย 

-  เป็นระบบความดนัสูงมี
การเปล่ียนแปลงความดนั
ในระบบมาก 
-  การเคล่ือนยา้ยท่ออยา่ง
ไม่รอบคอบมกัเกิด
อุบติัเหตุไดง่้าย 

-  เป็นระบบความดนัต ่า
กวา่ มีการเปล่ียนแปลง
ความดนัในระบบนอ้ย
กวา่ 
-  ตั้งอยูก่บัท่ีไม่
เคล่ือนยา้ย มีระบบ 
รักษาความปลอดภยั 

บริเวณท่ีใชเ้ก็บ
รักษา 

จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากใน
การเก็บท่อบรรจุเม่ือมี
ประมาณการใชม้าก 

สถานท่ีตั้งถงับรรจุ
ภายนอกอาคารตอ้งการ
พื้นท่ีอยา่งนอ้ย  16 
ตารางเมตร 

ค่าแรงงาน ปกติมีการใช ้ 2 ลกัษณะ
คือ 
-  ใชเ้ป็นท่อเดียวแยกกนั 
ตอ้งใชแ้รงงานขนยา้ย 
-  ใชเ้ป็นระบบจ่ายกลาง
โดยมีชุดจ่ายก๊าซต่อเส้น
ท่อน าก๊าซไปใชง้าน ตอ้ง
มีคนคอยดูแลสับเปล่ียน 

ใชแ้รงงานนอ้ย  เพียง
คอยตรวจสอบระดบั
ของเหลวท่ีลดลงถึง
เกณฑท่ี์ควรเติมหรือไม่ 
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 ออกซิเจนชนิดก๊าซ ออกซิเจนเหลว 
 ท่อบรรจุท่ีหมดอยูเ่สมอ  
ความสูญเสีย -  เม่ือใชไ้ปจนความดนั

ภายในท่อลดลงก๊าซจะไม่
ไหลออกเขา้เส้นท่อก๊าซ
ส่วนหน่ึงจะคา้งอยูใ่นท่อ
ท าใหเ้กิดการสูญเปล่า    
5-10% ต่อท่อ 
-  ถา้ความดนัภายในท่อ
สูงเกินกวา่ความปลอดภยั
ของระบบก็จะปล่อยให้
ก๊าซระบายออกเพื่อลด
ความดนั 

-  ใชไ้ดต้ามจ านวนท่ี
รับมาทั้งหมดไม่มีการ
สูญเสีย 
-  เน่ืองจากมีตวัปรับ
ความดนัจึงไม่มีโอกาส
ท่ีความดนัจะสูงข้ึนเกิน
ขีดความปลอดภยั จึงไม่
สูญเสียก๊าซจากถงั 
 

การขนส่ง ท่อเหล็กหนกัมาก  กิน
เน้ือท่ีใชแ้รงงานการขน
ยา้ยมาก 

ใชร้ถบรรทุกออกซิเจน
เหลวมาเติมสะดวกและ
ปลอดภยักวา่ 
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โรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนจากท่อบรรจุออกซิเจนมาเป็นถังบรรจุ
ออกซิเจนเหลว  ควรพจิารณาดังนีค้ือ 

1.6.1 มีรถบรรทุกออกซิเจนเหลวมาบริการเติมไดอ้ย่างสะดวก 
ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน 

1.6.2 มีอตัราการใชอ้อกซิเจนอยา่งสม ่าเสมอ และมีปริมาณการ
ใชเ้ป็นจ านวนมากจนตอ้งเปล่ียนท่อก๊าซทั้งหมดมากกว่าวนัละหน่ึงคร้ัง 
(เปล่ียนท่อบรรจุใหม่ทุกวนั)  รวมทั้ งปริมาณการใช้ต้องไม่น้อยกว่า
ปริมาตรของออกซิเจนเหลวท่ีจะถูกระเหยไปเป็นก๊าซ   อนัเป็นผลจาก
อุณหภูมิรอบ ๆ ถงับรรจุ (ประมาณวนัละ 0.1-1.0%  ของความจุทั้งหมด)  
ถา้อตัราการใชต้  ่ากวา่น้ีจะไม่คุม้ทุน 

1.6.3 มีจ  านวนเตียงผูป่้วยตั้งแต่  150  เตียงข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
36                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

2.  การจ่ายก๊าซ  (Distribution) 
(ชุดจ่ายก๊าซ  การติดตั้ งเส้นท่อ ลิ้น/การควบคุม ทางเปิดออกและ
สัญญาณเตือน) 

2.1  ระบบเส้นท่อ 
      2.1.1.   วสัดุอุปกรณ์  ประกอบดว้ย 

 
  2.1.1.1  เส้นท่อ   ตอ้งเป็นท่อทองแดงไร้ตะเขบ็ โก่งยาก  
(hard-drawn) ชนิด K หรือ L  ยกเวน้ส าหรับระบบท่ีความดนัใช้งาน
ระหวา่ง  1,380-2,070 กิโลปาสคาล  (200-300 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)  ตอ้ง
ใชท้องแดงชนิด K (ไม่ต ่ากวา่ขอ้ก าหนดของ ASTM B-88 หรือ B-819)  
เส้นท่อหลักและสาขาในระบบตอ้งมีเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่ต ่ากว่า  1.27  
เซนติเมตร (1/2น้ิว)  และใช้ขนาด  0.635  เซนติเมตร (1/4 น้ิว) ส าหรับ
เส้นท่อท่ีต่อไปแผงสัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ี  แต่ละช่วงของเส้นท่อตอ้ง
เขียนช่ือสัญลกัษณ์ก ากบัไวอ้ย่างถาวรและอุดปลายเส้นท่อทั้งสองขา้ง
ขณะขนส่ง ข้อต่อเส้นท่อ ล้ินและอุปกรณ์อ่ืนต้องปิดผนึกและท า
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เคร่ืองหมายก ากบั  ในกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์น าเขา้จากต่างประเทศผูติ้ดตั้ง
ตอ้งมีหลกัฐานรับรองจากผูผ้ลิตตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 
  2.1.1.2  ขอ้ต่อเส้นท่อ  (joint  or  fitting)  ตอ้งเป็นโลหะ
ท่ีผา่นการรับรองแลว้วา่มีความแกร่ง  กนัร่ัวและทนความร้อนไดเ้ท่ากบั
การเช่ือม  (braze)  ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า  538  องศาเซลเซียส  (1000  
องศาฟาเรนไฮท)์ 
  2.1.1.3  ตวัแขวนและตวัยดึ  (hanger and support)   ช่วง
ห่างสูงสุดของเส้นท่อตอ้งมีท่ียึดติดกบัโครงสร้างอาคาร ช่วงห่างสูงสุด
ของการยดึเป็นดงัน้ีคือ 
 ท่อ  0.635  เซนติเมตร  (1/4  น้ิว) ห่าง   1.5   เมตร  (5 ฟุต) 
 ท่อ  0.953  เซนติเมตร  (3/8  น้ิว) ห่าง   1.8   เมตร  (6  ฟุต) 
 ท่อ  1.27    เซนติเมตร  (1/2 น้ิว) ห่าง   1.8   เมตร  (6  ฟุต) 
 ท่อ  1.91    เซนติเมตร  (3/4 น้ิว) ห่าง    2     เมตร  (7  ฟุต) 
 ท่อ  2.54    เซนติเมตร  (1 น้ิว) ห่าง  2.5  เมตร  (8  ฟุต) 
 ท่อ  3.175  เซนติเมตร  (1 1/4 น้ิว) ห่าง  2.7  เมตร  (9  ฟุต) 
 ท่อ  3.81    เซนติเมตร  (1 1/2 น้ิว)  หรือใหญ่กวา่ห่าง  3.05 เมตร 
(10 ฟุต) ทุกชั้น 
 ท่อแนวตั้ง   ห่างไม่เกิน  4.57  เมตร (15 ฟุต) 
  ตัวแขวนหรือตัวยึดส าหรับท่อทองแดงต้องขัดเรียบ    
(copper finish)  ในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงตวัแขวนหรือตวัยึดท่อทองแดง
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ต้องเคลือบด้วยพลาสติกหรือต้องใช้วสัดุหุ้มมิให้สัมผสักับเส้นท่อ
โดยตรง 
  2.1.1.4   ล้ิน 
   ก.   ล้ินปิด  (shutoff valve) 
   ตอ้งท าจากโลหะ  3  ช้ิน  แบบลูกบอลหมุน  ¼  
รอบ  มีช่วงก๊าซผา่นเต็มขนาด(full size port)  มีดา้มจบั  มีการแสดง
ทิศทางไหลของก๊าซ  มีส่วนยื่นส าหรับการเช่ือมต่อ  (brazing)  ต้อง
ออกแบบให้ใช้ไดก้บัก๊าซหรืออากาศทางการแพทยโ์ดยเฉพาะ ตอ้งระบุ
คุณสมบติัในการใชง้านอยา่งชดัเจน ทนอุณหภูมิการใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า  
250  ปอนด์ต่อตารางน้ิว  และไม่นอ้ยกวา่  2  เท่าของความดนัใชง้าน บ่า
ล้ินและตวัล้ินตอ้งปิดสนิทป้องกนัการร่ัวเป็นอย่างดีในกรณีตอ้งการปิด
ไม่ให้ก๊าซไหลผ่านและตอ้งให้อากาศไหลผ่านไดดี้ในกรณีตอ้งการเปิด  
วสัดุท่ีใช้ต้องคงทนเหมาะสมกับสภาพใช้งาน ต้องเลือกใช้ล้ินให้
เหมาะสมกบัความดนัใช้งาน  ชนิดของล้ินตอ้งเป็นไปตามก าหนดของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ  ห้ามน าล้ินท่ีใชก้บัน ้ า  ไอน ้ าหรือใชเ้พื่อวตัถุประสงค์
อ่ืนมาใชก้บัระบบก๊าซหรืออากาศทางการแพทย ์ ล้ินตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ออกแบบตามมาตรฐานท่ีสากลยอมรับเช่น  NFPA, ASTM หรือ CGA 
เป็นตน้ 
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  ข.   ล้ินทางเดียว  (Check  Valve) 
  ต้องท าจากวสัดุท่ีคงทนแข็งแรง  ได้รับการอกแบบ
เพื่อให้ใช้กับก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์โดยเฉพาะ   ต้องระบุ
คุณสมบติัในการใช้งานอย่างชัดเจน ทนอุณหภูมิการใช้งานไม่ต ่ากว่า  
200  องศาเซลเซียส   ทนความดันใช้งานได้ไม่ต ่ากว่า   1700  กิโล
ปาสคาล  (250  ปอนด์ต่อตารางน้ิว)  และไม่นอ้ยกวา่  2  เท่านของความ
ดนัใชง้าน  ควบคุมการไหลยอ้ยกลบัโดยแรงกดของสปริง  บ่าล้ินและตวั
ล้ินตอ้งสัมผสักนัสนิทไม่ท าให้เกิดการร่ัวได้ง่าย และป้องกนัการไหล
ยอ้นกลบั  วสัดุท่ีใช้ตอ้งคงทนเหมาะสมกบัสภาพใช้งาน  จุดต่อท าดว้ย
เกลียว  ตอ้งเลือกล้ินทางเดียวให้เหมาะสมกบัความดนัใชง้าน ห้ามน าล้ิน
ทางเดียวท่ีใช้กบัน ้ า  ไอน ้ าหรือใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนมาใช้กบัระบบ
ก๊าซหรืออากาศทางการแพทย ์ล้ินทางเดียวตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบ
ตามมาตรฐานท่ีสากลยอมรับเช่น NFPA, ASTM หรือ CGA เป็นตน้ 
  ค.   ล้ินระบายความดนั (Pressure Relief Valve) 
  ตอ้งท าจากวสัดุท่ีคงทนแข็งแรง  ได้รับการออกแบบ
เพื่อให้ใช้กับก๊าซหรืออากาศทางการแพทย์โดยเฉพาะ    ต้องระบุ
คุณสมบติัในการใชง้านอยา่งชดัเจน ทนอุณหภูมิการใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 
200  องศาเซลเซียส   ทนความดันใช้งานได้ไม่ต ่าหว่า  1700  กิโล
ปาสคาล  (250  ปอนด์ต่อตารางน้ิว)  และไม่น้อยกว่า  2  เท่าของความ
ดนัใชง้าน  มีกา้นโยกเพื่อทดสอบการท างาน  มีชุดกลอุปกรณ์นิรภยัแบบ
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ระบาย  (safety relief device)  เพื่อระบายก๊าซหรืออากาศตามความ
ตอ้งการ มีช่องระบายท่ีกวา้งพอเพื่อให้ระบายไดดี้ในกรณีความดนัท่ีมาก
เกินและตอ้งสามารถต่อท่อระบายออกภายนอกอาคารได ้ จุดต่อท าดว้ย
เกลียวหรือจุดต่อสวมท่ีมัน่คงเข็งแรง   ตวัเรือนล้ินระบายความดนัในจุด
ต่อเขา้กับอุปกรณ์ตอ้งต่อด้วยเกลียว  ตอ้งเลือกล้ินระบายความดนัให้
เหมาะสมกบัความดนัใชง้าน   ห้ามน าล้ินระบายท่ีใช้กบัน ้ า   ไอน ้ า หรือ
ใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นมาใชก้บัระบบก๊าซหรืออากาศทางการแพทย ์ ล้ิน
ระบายความดันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบตามมาตรฐานท่ีสากล
ยอมรับเช่น NFPA, ASTM หรือ CGA เป็นตน้ 

     2.1.2     การวางเส้นท่อ 

 
  2.1.2.1     การท าความสะอาดภายในเส้นท่อ  ตอ้งลา้ง
น ้ ามนัและคราบไขมนัออกให้หมดโดยใชน้ ้ ายา  sodium  carbonate หรือ  
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trisodium  phosphate  อตัราส่วน  1  กิโลกรัมต่อน ้ า  30  ลิตร   แลว้ลา้ง
น ้ายาดงักล่าวออกใหห้มดดว้ยน ้ าร้อนและเป่าให้แห้ง   เส้นท่อท่ีท าความ
สะอาดแลว้ตอ้งมีจุกอุดท่ีปลายทั้งสองขา้ง  ส่วนเส้นท่อท่ีท าความสะอาด
มาแลว้จากบริษทัผูผ้ลิต  (ASTM B 819)   ซ่ึงมีจุกอุดปลายทั้งสองขา้ง ไม่
ตอ้งท าความสะอาดภายในท่ออีก 
  2.1.2.2     ล้ิน    ขอ้ต่อเส้นท่อและส่วนประกอบอ่ืนของ
เส้นท่อ   ตอ้งท าความสะอาดส าหรับใช้งานกบัออกซิเจนโดยผูผ้ลิตตาม  
CGA Pamphlet G-4.1   ยกเวน้ตวัสวมเหล่านั้นไดรั้บอนุญาตให้ท าความ
สะอาดโดยตวัแทนท่ีไม่ใชผู้ผ้ลิต 
  2.1.2.3     การเช่ือมเส้นท่อ    ต้องเช่ือมด้วยลวดท่ีมี
ส่วนผสมของเงินสูง  (silver brazing  alloy)   ท่ีมีจุดหลอมตวัไม่ต ่ากวา่  
538  องศาเซลเซียส   (1000  องศาฟาเรนไฮต)์   ขณะเช่ือมตอ้งเป่าภายใน
เส้นท่อดว้ยไนโตรเจนท่ีปราศจากความช้ืนและน ้ ามนัตลอดเวลา    การ
เช่ือมตอ้งไม่ให้โลหะบดักรีเหลือคา้งภายในท่อ   ขอ้ต่อหรือโดยรอบท่อ  
ตอ้งเช่ือมให้รอบท่อโดยไม่มีรูร่ัว   จุดเช่ือมของขอ้ต่อในกรณีท่ีขอ้ต่อ
เป็นเกลียว   ห้ามขยายหรือบีบเส้นท่อเพื่อให้สวมกนัโดยตรง  ห้ามใช้
น ้ ายาประสานขณะเช่ือม   ห้ามท าการเช่ือมชนิดท่ีท าให้ขนาดเส้นท่อ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงตลอดทั้งระบบเส้นท่อ  รวมถึงขอ้ต่อไปสู่ทางเปิดออก   
สัญญาณเตือนและส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
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  2.1.2.4     การเช่ือมขอ้ต่อและการเปล่ียนทิศทางเส้นท่อ  
ตอ้งใชข้อ้ต่อเส้นท่อเท่านั้น  ห้ามงอเส้นท่อ   ต าแหน่งขอ้ต่อเส้นท่อตอ้ง
ไม่เจาะผา่นผนงัหรือฝังในก าแพง 
  2.1.2.5     การติดตั้ งเส้นท่อ   เส้นท่อควรติดตั้งลอย  
ส่วนท่ีอยูใ่นเพดานตอ้งทาสีเป็นสีเดียวกบัสีสัญลกัษณ์ของก๊าซท่ีบรรจุอยู่
ในเส้นท่อ  โดยทาเป็นระยะห่างกนัไม่นอ้ย  1.8  เมตร   ถา้เป็นเส้นท่อใน
ท่ีเปิดเผยตอ้งทาสีตลอดแนวเส้นท่อ   เส้นท่อท่ีติดตั้งผ่านบริเวณท่ีเส่ียง
ต่อการกระทบกระทัง่ตอ้งมีส่ิงป้องกนั    เช่น   ใชแ้ท่งอลูมิเนียมเป็นตน้   
การวดัระยะเส้นท่อทองแดงตอ้งตดัให้พอดีกบัระยะใช้งาน  เม่ือติดตั้ง
แลว้ตอ้งไม่มีแรงสปริงหรือแรงดนัในเส้นท่อ 
  2.1.2.6     สีท่ีใช้ทาระบบเส้นท่อ   ต้องเป็นสีน ้ ามัน
ส าหรับทาโลหะโดยเฉพาะ   โดยทาสีรองพื้นก่อน   สีรองพื้นต้องมี
คุณลกัษณะในการยึดเกาะโลหะกบัโลหะท่ีไม่ใช้เหล็กเป็นอยา่งดี และมี
คุณสมบติัเป็นตวัประสานระหวา่งเส้นท่อกบัสีท่ีทาทบัคร้ังสุดทา้ย 
   
ก าหนดให ้ ออกซิเจน  สี  เขียวมรกต 
  ไนทรัสออกไซด ์ สี  น ้าเงิน 
  อากาศทางการแพทย ์ สี  เหลือง 
  อากาศความดนัสูง สี  ด า 
  สุญญากาศ  สี  ขาว 
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2.1.2.7 ขนาดเส้นท่อของระบบ     ตอ้งมีขนาดใหญ่พอ
ส าหรับอตัราไหลตามตอ้งการท่ีความดนัใช้งาน     ช่วงห่างสูงสุดของ
เส้นท่อตอ้งมีตวัยดึติดกบัโครงสร้างอาคารตาม  NFPA  99C 

2.1.2.8 ต้องมีการป้องกันการกัดก ร่อนและความ
เสียหายทางกายภาพ  เส้นท่อท่ีฝังใตดิ้นนอกอาคาร  ตอ้งฝังให้ลึกมากพอ
เพื่อป้องกนัแรงกดในกรณีท่ีพื้นผิวหน้าดินตอ้งรับน ้ าหนกัมาก  คือ ลึก
อยา่งนอ้ย  90  เซนติเมตร  (36  น้ิว)   ยกเวน้ถา้ไม่มีผลจากน ้ าหนกักดทบั
อาจใหเ้ส้นท่อฝังลึกเพียง  45  เซนติเมตร (18  น้ิว)   พื้นท่ีรองรับเส้นตอ้ง
รองรับอย่างต่อเน่ือง  เส้นท่อตอ้งมีรางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตลอดเส้นท่อ เพื่อป้องกันการกดทบัและมีช่องเปิดตรงบริเวณข้อต่อ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  วสัดุท่ีใช้กลบทบัต้องสะอาดและแน่น
พอท่ีจะป้องกนัและยดึเส้นท่อท่ีฝังไว ้

2.1.2.9 เส้นท่อใตดิ้นผา่นก าแพง (wall sleeve)  ตอ้งอุด
ช่องว่างระหว่าง  sleeve  กับเส้นท่อท่ีปลาย  sleeve  ทั้ งสองด้าน  เพื่อ
ป้องกนัน ้ าซึมเขา้  เส้นท่อแนวตั้งอาจติดตั้งในช่องท่อ  (pipe shaft)   ได้
ถา้มีการป้องกนัความเสียหายทางดา้นกายภาพจากความร้อนสูง  ป้องกนั
การกดักร่อนและปนเป้ือนจากน ้ามนัโดยมีฉนวนกั้นแยกท่ีเหมาะสม 

2.1.2.10 หา้มต่อเส้นท่อเขา้ในครัวหรือห้องเคร่ืองจกัร 
กลไฟฟ้า 
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2.1.2.11 ไม่แนะน าให้ติดตั้งเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์
รวมในช่องทางเดียวกบัท่อก๊าซเช้ือเพลิง   สายไฟฟ้าและท่อไอน ้ า   แต่ถา้
จ าเป็น  ต้องมีการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือโดยใช้เคร่ืองก็ได ้  
โดยอุณหภูมิรอบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ต้องไม่เกิน  54 องศา
เซลเซียส  และไม่ติดตั้งในท่ีซ่ึงอาจจะโดนน ้ามนัได ้

2.1.2.12 เส้นท่อตามทางเดินท่ีอาจโดนเฉ่ียวชน   ตอ้ง
มีท่ีป้องกนัอยา่งเหมาะสม 

2.1.2.13 เส้นท่อส่งก๊าซ  (hose)  และข้อต่อท่ีงอได ้ 
(flexible  connector)  ทั้งชนิดโลหะและไม่ใช่โลหะ  ตอ้งไม่ยาวเกิน
ความจ าเป็นและไม่สอดผา่นผนงัทึบ  พื้นหอ้งเพดานหรือฉากกั้น   ขอ้ต่อ
ชนิดงอตอ้งสามารถตา้นแรงดนัได้ไม่น้องกว่า  2,700   กิโลปาสคาล  
(400  ปอนดต่์อตารางน้ิว) 

2.1.2.14 ถ้าระบบท่ีเคยใช้กับก๊าซหรือความดันชนิด
หน่ึงถา้จ าเป็นตอ้งเปล่ียนไปใชก้๊าซหรือความดนัชนิดอ่ืน ตอ้งน ากฎทุก
ขอ้มาใชเ้หมือนกบัวา่เป็นระบบใหม่ 
 “ห้ามเปลีย่นระบบสุญญากาศไปเป็นระบบก๊าซ” 
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    2.1.3     การติดตั้งล้ินปิดก๊าซ   (Gas  Shutoff  Valve) 

 
2.1.3.1 ล้ินปิดท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง

ได ้  ตอ้งมีกล่องครอบและมีฝาท่ีสามารถทุบให้แตกหรือถอดได ้  ขนาด
ช่องตอ้งใหญ่พอท่ีจะใชมื้อเขา้ไปเปิดปิดล้ินได ้  ล้ินปิดท่ีใชเ้ฉพาะแผนก
จิตเวชหรือกุมารเวชตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ ตอ้งปิดอยา่งแน่นหนาเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หมี้การปิด-เปิดอยา่งไม่ถูกตอ้ง 

2.1.3.2 ล้ินปิดตอ้งติดตั้งทนัทีท่ีทางออกจากแหล่งจ่าย
เพื่อแยกแหล่งจ่ายทั้งหมด   (รวมอุปกรณ์เสริม เช่น  ตวัท าอากาศแห้ง  
ตวัควบคุมสุดทา้ย ฯลฯ )   ออกจากระบบเส้นท่อ   ล้ินของแหล่งจ่ายตอ้ง
อยูต่น้ทางต่อล้ินปิดเส้นท่อหลกัและติดตั้งชิดกบัอุปกรณ์แหล่งจ่ายมีป้าย
ติดไวว้า่ 
 

                     
       ลิน้ปิดแหล่งจ่ายส าหรับ..............(ช่ือก๊าซ)................... 
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2.1.3.3 เส้นท่อจ่ายหลกั ตอ้งมีล้ินปิด   ต าแหน่งล้ินตอ้ง
อยูใ่นท่ี ๆ เฉพาะเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบเขา้ไปไดเ้ท่านั้น  เช่น อยูใ่นเพดาน
หรือหลงัประตูทางเขา้ท่ีใส่กุญแจได ้ล้ินน้ีตอ้งติดตั้งปลายทางต่อล้ินของ
แหล่งจ่ายและอยู่นอกห้องแหล่งจ่าย  หรือจุดแรกท่ีเส้นท่อหลกัน้ีเขา้มา
ในอาคาร  ล้ินน้ีตอ้งอยูใ่นท่ี ๆเห็นไดช้ดัเจนถา้เราสามารถเขา้ถึงล้ินของ
แหล่งจ่ายไดจ้ากภายในตวัอาคาร  ไม่จ  าเป็นตอ้งมีล้ินเส้นท่อหลกัน้ี 

2.1.3.4 เส้นท่อแนวตั้งแต่ละอนัท่ีแยกออกจากเส้นท่อ
หลกั   ตอ้งมีล้ินปิดอยู่ติดกบัขอ้ต่อของเส้นท่อแนวตั้งน้ี  ล้ินน้ีตอ้งอยูใ่น
ท่ีเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาและหา้มมีส่ิงกีดขวาง 

2.1.3.5 ทางเปิดออก  (station outlet)  ตอ้งไม่ออกจาก
เส้นท่อแนวตั้งโดยตรง ยกเวน้ถา้มีล้ินปิดท่ีบงัคบัดว้ยมือของชั้นเดียวกนั
ติดตั้งอยู่ระหว่างเส้นท่อแนวตั้งกบัทางเปิดออก  พร้อมกบัมีก าแพงกั้น
ระหว่างล้ินกบัทางเปิดออก  (รูปท่ี 6)   ตอ้งสามารถเปิดปิดล้ินน้ีไดจ้าก
ต าแหน่งท่ียืนบนระเบียงของชั้นนั้น   เส้นท่อสาขาแต่ละอนัท่ีส่งไปยงั
ห้องผูป่้วยตอ้งมีล้ินปิดซ่ึงควบคุมการไหลของก๊าซทางการแพทยไ์ปยงั
ห้องผูป่้วย  ล้ินปิดเส้นท่อสาขาตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
การจ่ายก๊าซในส่วนท่ีเหลือของระบบ   ต้องติดตั้ งมาตรวดัความดัน
ปลายทางต่อล้ินของเส้นท่อสาขาแต่ละอนั 
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  2.1.3.6   ล้ินปิดท่ีติดกบัเส้นท่อเพื่อใชแ้ยกระบบท่ีมีอยู ่  
ส าหรับการซ่อมบ ารุงหรือต่อเติมระบบท่อใหม่   ล้ินเหล่าน้ีตอ้งอยู่ใน
บริเวณท่ีมิดชิดหรือใส่กุญแจได ้  และติดป้ายดว้ยขอ้ความดงัน้ี 
 

 
ลิน้ปิดของก๊าซ  .......................................... 

ลิน้นีค้วบคุมการจ่ายไปที่ 
ห้อง  .......................................................... 

ห้ามปิดยกเว้นกรณฉุีกเฉิน 
  
  2.1.3.7   ล้ินปิดเส้นท่อท่ีจะติดตั้งใหม่หรือเปล่ียนใหม่
จะเป็นแบบลูกบอล  หมุน 1/4  รอบ (quarter-turn  ball  type)   มีส่วนยื่น
ออกมาเพื่อใหเ้ช่ือมกบัเส้นท่อและตอ้งเป็นโลหะ  3  ช้ิน  พร้อมกบัมีทาง
ต่อท่ีใหญ่เตม็ขนาดท่ีก าหนด  (full port size) 
  2.1.3.8   ล้ินปิดดว้ยมือท่ีอยูใ่นกล่องครอบ   ตอ้งติดตั้ง
ในท่ีมองเห็นได้และเข้าถึงได้ตลอดเวลา  ไม่ติดตั้ งกล่องไวห้ลังบาน
ประตูท่ีปกติเปิดหรือปิดคาไว ้  หรืออยู่ในท่ีซ่ึงปกติไม่สามารถมองเห็น
ได ้
  2.1.3.9  ตอ้งติดตั้งล้ินปิดเพื่อการซ่อมบ ารุง (service  
shutoff  valve)  หน่ึงอนัท่ีเส้นท่อสาขาท่ีแยกออกจากเส้นท่อแนวตั้งก่อน
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ถึงกล่องล้ินประจ าพื้นท่ี  (zone  valve  box)   ของเส้นท่อสาขานั้น   ให้มี
ล้ินปิดส าหรับการซ่อมบ ารุงเพียงอนัเดียวในเส้นท่อสาขาท่ีแยกออกจาก
เส้นท่อแนวตั้ง   โดยไม่ค  านึงวา่จะมีกล่องล้ินประจ าพื้นท่ีก่ีอนัท่ีติดตั้งบน
เส้นท่อสาขานั้น   ล้ินเหล่าน้ีติดตั้งเพื่อสะดวกแก่การเปล่ียนเส้นท่อใน
บริเวณใดบริเวณหน่ึงโดยไม่ตอ้งปิดเส้นท่อแนวตั้งทั้งระบบ   ล้ินเหล่าน้ี
ตอ้งใส่กุญแจท่ีดา้มจบัหรือฝาของกล่องบรรจุล้ินอย่างปลอดภยัและติด
ป้ายเพื่อป้องกนัการ ปิดโดยบงัเอิญ 

    2.1.4     มาตรวดัความดนั   (Pressure  Gauge) 
 

 
 

 ช่วงสเกลบนมาตรวดัความดันต้องท าให้อ่านค่าปกติได้ตรง
บริเวณก่ึงกลางมาตรวดั  ตวัเลขสูงสุดสเกลไม่เกิน  2   เท่า  ของความดนั
ใชง้าน 
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2.1.4.1 มาตรวดัความดัน  ต้องติดตั้ งในเส้นท่อหลัก  
อยูชิ่ดกบัตวัรับสัญญาณท่ีตอ้งมีตามขอ้   2.2.3.4  มีขอ้ก าหนดก ากบัอยา่ง
ถูกตอ้งและมองเห็นไดช้ดัเจน 

2.1.4.2 มาตรวดัความดันท่ีติดกับเส้นท่อท่ีเฝ้าระวงั    
ตอ้งติดตั้งท่ีแผงสัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีแต่ละแห่ง  มีช่ือก ากบัอย่าง
ถูกตอ้งและมองเห็นไดช้ดัเจน 

    2.1.5   ระบบรางเล่ือนส าหรับก๊าซทางการแพทย ์ (Surface-
Mounted  Medical  Gas  Rail  System) 
 

 
 

  2.1.5.1  ใชส้ าหรับกรณีท่ีผูป่้วยรายหน่ึงท่ีตอ้งการระบบ
ก๊าซหลายอย่างพร้อมกบัระบบสุญญากาศ   ตอ้งท าจากวสัดุตาม  2.1.1  
ขนาดท่อแต่ละก๊าซตอ้งเป็นไปตามหลกัวศิวกรรมท่ีสามารถส่งก๊าซให้ได้
ปริมาตรสูงสุดตามท่ีก าหนดไว ้
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2.1.5.2 อนุญาตให้ท าราง เ ล่ือนเฉพาะ ท่ีสามารถ
มองเห็นไดใ้นห้องเท่านั้น  และตอ้งไม่ท ารางผ่านเขา้ไปในก าแพงหรือ
ผนงักั้น 

2.1.5.3 ต าแหน่งทางเปิดออกท่ีปิดดว้ยฝาครอบไวซ่ึ้งจะ
ขยายไดใ้นอนาคตตอ้งไม่สามารถถอดออกไดด้ว้ยเคร่ืองมือธรรมดา เช่น 
ไขควง   คีม หรือกุญแจปากตาย แต่ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษส าหรับถอด
ออกเม่ือตอ้งการขยายระบบเท่านั้น 

2.1.5.4 ทางเปิดออกของระบบรางเล่ือน   ต้องเป็น
เฉพาะของก๊าซแต่ละชนิดท่ีไม่สามารถใชส้ลบักนัได ้

2.1.5.5 ตวัสวมขอ้ต่อทุกชนิดส าหรับต่อทั้งภายในและ
ภายนอกของระบบรางเล่ือนตอ้งท าพิเศษส าหรับเช่ือม 

2.1.5.6 การต่อระบบรางเล่ือนกบัระบบท่อก๊าซท่ีโลหะ
ไม่เหมือนกนั  ตอ้งชุบส่วนประกอบท่ีต่อกนัเพื่อป้องกนัปฏิกิริยาระหวา่ง
โลหะท่ีแตกต่างกนั 

2.1.5.7 ก า รทดสอบร า ง เ ล่ื อนส า ห รับก๊ า ซท า ง
การแพทย ์ ให้เป็นไปตามการทดสอบและเกณฑ์ตดัสินสมรรถนะของ
ระบบก๊าซ 
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    2.1.6    ทางเปิดออก   (Station  Outlet)  

 

 
 

2.1.6.1 ทางเปิดออกของก๊าซทางการแพทยแ์ต่ละอนั    
ไม่ว่าจะเป็นชนิดเกลียวหรือหัวต่อสวมเร็ว  (quick-connector)   ตอ้งมี
ลักษณะเฉพาะก๊าซแต่ละชนิดท่ีไม่สามารถใช้สลับกันได้  และต้อง
ประกอบดว้ยล้ินชั้นนอกและชั้นใน   ล้ินชั้นในตอ้งปิดอยา่งอตัโนมติัเพื่อ
ปิดก๊าซเม่ือปลดล้ินชั้นนอกออก   แต่ละทางเปิดออกตอ้งมีช่ือหรือสูตร
เคมีท่ีอ่านง่ายและมีสีสัญลักษณ์ของก๊าซชนิดนั้น  สีต้องเป็นตามข้อ  
2.1.2.6 สัญลักษณ์และสูตรเคมีต้องเป็นตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  มอก. 87-2521   สีและสัญลกัษณ์ส าหรับภาชนะ
บรรจุก๊าซท่ีใชใ้นทางการแพทย ์(ถา้มีการแกไ้ข ใหใ้ชฉ้บบัล่าสุด) 

2.1.6.2 ทางเปิดออกชนิดเกลียวต้องไม่สามารถใช้
สลบักนัได ้
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2.1.6.3 ทางเปิดออกของก๊าซแต่ละชนิด  รวมท่ีติดตั้ง
ในกล่อง  (column)  จากเพดานหรือติดตั้ งพิเศษ  ต้องออกแบบให้
ส่วนประกอบมีลกัษณะเฉพาะก๊าซแต่ละชนิดไม่สามารถใชส้ลบักนัได ้

2.1.6.4 ทางเปิดออกท่ีอยู่ในห้องผูป่้วยต้องติดตั้ งใน
ระดบัพอเหมาะ  (สูงจากพื้นประมาณ 1.4  เมตร)   และอยูใ่นต าแหน่งท่ีมี
การป้องกนัไม่ใหถู้กชนกระแทกจนเกิดความเสียหายได ้

บริเวณท่ีให้ยาระงบัความรู้สึกหรือบริเวณท่ีดูแลผูป่้วย
วิกฤต  เช่น  ห้องพกัฟ้ืนหออภิบาลผูป่้วยหนัก  หน่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ  ตอ้งได้รับก๊าซโดยตรงจากเส้นท่อแนวตั้งโดยไม่มีล้ินคัน่กลาง   
ยกเวน้กรณีต่อไปน้ี คือ   ห้องผา่ตดัแต่ละห้อง  หออภิบาลผูป่้วยหนกัแต่
ละหน่วย   ห้องพกัฟ้ืนแต่ละห้องและหน่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ละ
หน่วย   ก าหนดใหมี้ล้ินภายในหอ้งไดเ้พียง 1 ล้ินต่อเส้นท่อ 1 ชนิด 

2.1.6.5 ใหมี้ล้ินปิดภายนอกเพียง 1  ล้ินต่อ 1 เส้นท่อติด
ตั้งอยูภ่ายนอกบริเวณท่ีดูแลผูป่้วยวกิฤตแต่ละแห่งในท่อก๊าซแต่ละชนิด 

ถ้าขนาดพื้นท่ีในหน่วยดูแลผูป่้วยวิกฤตมีขนาดใหญ่   
ให้มีมากกวา่  1 เส้นท่อ  ในบริเวณท่ีให้ยาระงบัความรู้สึกตอ้งมี 1 เส้น
ท่อต่อ 1 หอ้ง  ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกในกรณีฉุกเฉิน  ตอ้ง
มีการป้องกนัล้ินและท าเคร่ืองหมายตาม 2.1.3.6 
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  กล่องติดหัวจ่ายก๊าซยื่นลงมาจากเพดาน (pendant  
boom)  แผงควบคุมแผงสัญญาณเตือนหรือส่ิงติดตั้งพิเศษจะติดตั้งหลงั
ต่อล้ินน้ี 

2.1.6.6 ล้ินปิดเส้นท่อก๊าซทางการแพทยแ์ต่ละเส้นท่อ    
ตอ้งติดตั้งอยู่นอกบริเวณท่ีให้ยาระงบัความรู้สึกแต่ละแห่ง  ซ่ึงสามารถ
เขา้ถึงไดต้ลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน  เม่ือปิดล้ินห้องหน่ึงตอ้งไม่มีผลต่อ
การจ่ายก๊าซห้องอ่ืน ๆ   เป็นชนิดท่ีผ่านการรับรองและมีท่ีป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสียหายกบัตวัล้ินและตอ้งท าเคร่ืองหมายตาม  2.1.3.6   

2.1.6.7 เม่ือติดตั้งทางเปิดออกท่ีผนงัหลายอนั   รวมทั้ง
ทางเปิดเขา้ของระบบสุญญากาศช่องวา่งระหวา่งทางเปิดออกท่ีอยูติ่ดกนั 
2 อนั  ตอ้งกวา้งพอท่ีจะใชง้านไดพ้ร้อม ๆ กนั ไม่วา่จะใชอุ้ปกรณ์บ าบดั
ชนิดใด 

2.1.6.8 มาตรวดัความดนัและ  manometer  ส าหรับระบบ 
ก๊าซทางการแพทยต์อ้งสะอาดและไดรั้บการขจดัไขมนัออกเรียบร้อยแลว้ 

2.1.6.9 ทางเปิดออกส าหรับต่อกบัอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ตอ้งเป็นขอ้ต่อชนิด  diameter-indexed safety system 
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2.2     ระบบสัญญาณเตือนของก๊าซ  (Gas  Warning System) 

 
            2.2.1   หลกัทัว่ไป 

2.2.1.1     สัญญาณเตือนเฉพาะจุด  (local)   ประจ าพื้นท่ี  
(area)  และสัญญาณเตือนหลกั (main) ทุกอนัส าหรับก๊าซทางการแพทย์
ตอ้งประกอบดว้ยตวับ่งช้ี (indicator)  ท่ีสามารถมองเห็นได ้ เพื่อแยกให้
ทราบแต่ละสถานการณ์ท่ีเฝ้าระวงัอยู ่

ก. ต้องมีเสียงดังเพื่อให้ทราบสภาพสัญญาณเตือน มี
ความดงัอยา่งนอ้ย  80  dBA  วดัท่ีระยะห่าง  1  เมตร  สามารถปิดเสียงให้
เงียบได ้  แต่ถา้เกิดสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดสัญญาณเตือนคร้ังท่ีสองขณะ
สัญญาณเตือนคร้ังแรกยงัปิดอยูต่อ้งสามารถกระตุน้ให้สัญญาณดงัไดอี้ก
คร้ังหน่ึง 

ข. แผงระบบต้องมีวิธีการทดสอบให้เห็นด้วยตาว่า
ระบบไฟฟ้าหรือ light emission diode (LED)  เสีย 
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2.2.1.2 สัญญาณเตือนทั้งเฉพาะจุด   ประจ าพื้นท่ีและ
สัญญาณเตือนหลกั   ตอ้งเกิดสัญญาณเสียงและแสงท่ีมองเห็นไดเ้ม่ือ 

ก. มีสถานการณ์ท่ีตอ้งเผา้ระวงัเกิดข้ึน 
ข. สายไฟท่ีต่อไปยงัตวัรับสัญญาณ  (sensor)   หรือ

สวติช์ถูกตดัขาด 
2.2.1.3 สัญญาณเตือนเฉพาะจุด   ประจ าพื้นท่ีและหลกั

แต่ละชนิดตอ้งมีป้ายระบุต าแหน่ง สภาวะและชนิดของก๊าซท่ีท าการเฝ้า
ระวงั 

2.2.1.4 ถา้มีแผงแสดงสัญญาณเตือนหลายแห่งท่ีตอ้งการ 
แสดงสถานการณ์เดียวกนั 

ก. อย่างน้อยต้องมีแผงแสดงสัญญาณหน่ึงแห่งท่ีต่อ
โดยตรงกบัตวัรับสัญญาณ 

ข. สัญญาณเตือนหลักทั้ งสองอย่างตามข้อ  2.2.2.2   
ตอ้งต่อโดยตรงกบัตวัรับสัญญาณ 

ค. แผงแสดงสัญญาณต าแหน่งอ่ืน อนุญาตให้ต่อทางออ้ม
ได ้เช่น สายส่งผา่นขอ้มูล (data transmission line)   ถา้การส่งสัญญาณ
ทางออ้มน้ีเสียตอ้งแสดงให้ทราบว่าเป็นแผงสัญญาณท่ีเช่ือมต่อกบัสาย
นั้น 
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2.2.1.5 สัญญาณเตือนเฉพาะจุด  ประจ าพื้นท่ีและหลกั  
ต้องสามารถท างานได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินส ารองของ
โรงพยาบาลทนัทีในกรณีท่ีไฟฟ้าดบั 

2.2.1.6 สวิตซ์ความดนัและตวัรับสัญญาณความดนัทุก
อนัสามารถทดสอบได้เม่ือตอ้งการ  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการซ่อม
บ ารุง ทดสอบและเปล่ียนใหม่ 

2.2.1.7 ผูรั้บผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบสัญญาณเตือนกบัต าแหน่งปลายทางเสมอ 

2.2.1.8 สายไฟทุกเส้นจากสวิตซ์และตัวรับสัญญาณ 
ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพโดยท าเป็นรางหรือท่อ
ส าหรับร้อยสายไฟฟ้า   (conduit)   ตามขอ้บงัคบัหรือมาตรฐานของการ
ไฟฟ้านครหลวง 

2.2.1.9 ห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์(เช่น ระบบบริหาร
จดัการในอาคาร)แทนแผงแสดงสัญญาณเตือนของก๊าซ  แต่ใช้เสริม
ระบบสัญญาณเตือนก๊าซทางการแพทยไ์ด ้

    2.2.2    สัญญาณเตือนหลกั   (Master  Alarm)  
  2.2.2.1  สัญญาณเตือนหลกัมีไวเ้พื่อเฝ้าระวงัการท างาน
และสภาพของแหล่งจ่าย  แหล่งส ารอง (ถา้มี)  และความดนัในท่อหลกั
ของทุกระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย ์
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2.2.2.2 ระบบสัญญาณเตือนหลักต้องประกอบด้วย 
แผงสัญญาณเตือน 2  ชุด หรือมากกว่าติดตั้งใน 2 ต าแหน่งแยกจากกนั 
ชุดหน่ึงอยูใ่นส านกังานของเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย ์ 
ชุดอ่ืน ๆ ให้อยู่ในท่ี ๆ มีการเฝ้าระวงัตลอดเวลา เช่น โอเปอเรเตอร์
โทรศพัท ์หรือหน่วยรักษาความปลอดภยั 

2.2.2.3 แผ ง สั ญญ าณ เ ตื อนหลัก แ ต่ ล ะ ชุ ด  ต้อ ง
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีท่ีมองเห็นได ้(Visual indicator)  ในภาวะต่อไปน้ีคือ 

ก. ตวับ่งช้ีแยกเด่ียว  ซ่ึงติดตั้งส าหรับทุกระบบท่ีจ่ายมา
จากชุดจ่ายก๊าซหรือระบบขนาดใหญ่ชนิดสลับข้าง  (alternating-type  
bulk system)  ซ่ึงแสดงเม่ือมีการสลบัจากขา้งท่ีท างานอยูไ่ปเป็นอีกขา้ง
หน่ึง 

ข. เม่ือชุดจ่ายก๊าซหรือแหล่งจ่ายก๊าซขนาดใหญ่เปล่ียนไป 
ใชแ้หล่งจ่ายส ารอง ควรมีตวับ่งช้ีแต่ละระบบแยกกนั 

ค. เม่ือใช้ถงัเก็บของเหลวเย็นจดัเป็นแหล่งจ่ายส ารอง
ของระบบจ่ายกลางขนาดใหญ่  ต้องแสดงสัญญาณแยกให้เห็นแต่ละ
ระบบ  เม่ือปริมาณส ารองลดลงถึงระดบัท่ีจ่ายไดเ้พียง  1  วนั  หรือเม่ือ
ความดนัก๊าซท่ีมีอยูใ่นแหล่งจ่ายส ารองลดลงต ่ากวา่ความดนัใชง้าน 

ง. ส าหรับระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทยแ์ต่ละชนิด
ตอ้งแยกแสดงเม่ือความดนัในเส้นท่อหลกัเพิ่มข้ึนหรือลดลง  20%  จาก
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ความดนัใช้งาน สวิตช์กระตุน้สัญญาณเหล่าน้ีตอ้งติดตั้งในเส้นท่อหลกั
ปลายทางต่อล้ินปิดท่อหลกัก่อนจะแยกไปใชง้าน 
  จ. สัญญาณเตือนเฉพาะจุดแต่ละอันท่ีต้องมีตามข้อ  
2.2.4.1  ตอ้งมีตวับ่งช้ีให้เห็นแต่ละสถานการณ์ท่ีเฝ้าระวงัแต่ละอนัแยก
จากกนั  หรือมีตวับ่งช้ีเด่ียวเป็นตวัอกัษรเขียนวา่ 
 

            ระบบก๊าซทางการแพทย์บกพร่อง 

  หรือขอ้ความท านองคลา้ยกนัน้ี  และแสดงเม่ือสภาวะท่ีเฝ้าระวงัเกิดข้ึน 
  ฉ.  ต้องมีตัวบ่งช้ีแยกต่างหากส าหรับจุดน ้ าค้างและ
คาร์บอนมอนอกไซดใ์น ขอ้ 2.2.4.2  และ ขอ้ 2.2.4.3 

    2.2.3   สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ี  (Area  Alarm) 
2.2.3.1 สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีมีไวส้ าหรับระบบ

ก๊าซทางการแพทย์แต่ละชนิดท่ีจ่ายให้บริเวณให้ยาระงับความรู้สึก   
หน่วยช่วยชีวติและหน่วยบ าบดัวิกฤตอ่ืน ๆ  เช่น ห้องพกัฟ้ืน  หออภิบาล
ผูป่้วยหนกั  หน่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ เป็นตน้ 

2.2.3.2 แผงสัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีต้องติดตั้ งใน
บริเวณท่ีมีพยาบาลอยู่ประจ าหรือบริเวณท่ีจัดไวส้ าหรับผูรั้บผิดชอบ
โดยเฉพาะ 

2.2.3.3 สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีตอ้งแสดงให้ทราบ
เม่ือความดนัในท่อเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากความดนัใชง้าน 20% 
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2.2.3.4 ตวัรับสัญญาณส าหรับบริเวณบ าบดัวิกฤต  ตอ้ง
ติดไวใ้นเส้นท่อเฉพาะท่ีจ่ายเขา้ในแต่ละบริเวณดงักล่าว  ห้ามติดตั้งล้ิน
ระหวา่งตวัรับสัญญาณกบัทางเปิดออก นอกจากล้ินส าหรับซ่อมบ ารุงซ่ึง
ติดตั้งในต าแหน่งส าหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้มาท างานได้
เท่านั้น 

2.2.3.5 ตวัรับสัญญาณของบริเวณให้ยาระงบัความรู้สึก  
ตอ้งติดตั้งในท่อเฉพาะตวัท่ีจ่ายเขา้แต่ละบริเวณ  พร้อมดว้ยล้ินปิดเฉพาะ
แต่ละหอ้งและมีเพียงอนัเดียวท่ีอยูร่ะหวา่งตวัรับสัญญาณกบัทางเปิดออก 
                2.2.4   สัญญาณเตือนเฉพาะจุด  (Local  Alarm) 

2.2.4.1 ตอ้งมีตวับ่งช้ีความดนัและชนิดของก๊าซ 
 ส าหรับแต่ละสัญญาณเตือนท่ีใช้  ณ ห้องควบคุมเคร่ืองผลิต

อากาศและสุญญากาศ   ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัทัว่ไป (ขอ้ 
2.2.1.1, 2.2.1.2  และ 2.2.1.3)  และตอ้งน ามารวมเป็นกลุ่มในท่ีเดียวกนั  
เช่นในแผงสัญญาณเตือนเดียวกนัหรือในหอ้งควบคุมระบบ 

2.2.4.2 จุดน ้าคา้งส าหรับอากาศอดัทางการแพทย ์
    ต้องมีการเฝ้าระวงัและติดตั้ งสัญญาณเตือน เพื่อแสดงให้

ทราบเม่ือจุดน ้าคา้งในท่อเกินกวา่ 4 องศาเซลเซียส (39  องศาฟาเรนไฮต)์ 
2.2.4.3 ตอ้งมีการเฝ้าระวงัคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ส าหรับอากาศอดัทางการแพทยแ์ละติดสัญญาณเตือนเพื่อแสดง
ใหท้ราบระดบัท่ีเกินกวา่  10  ส่วนต่อลา้น      
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 ตารางที ่  2  สถานการณ์ทีต้่องเฝ้าระวงัและชนิดของสัญญาณเตือน 
สัญญาณเตือนหลกั 

 

 
สัญญาณเตือนหลกั
จากแหล่งจ่ายก๊าซ 

ระบบจ่ายกลาง
ก๊าซแบบท่อบรรจุ 

ระบบจ่ายกลางก๊าซ
แบบท่อขนาดใหญ่ 

 
ระบบ 
อากาศ
อดัทาง 
การ  
แพทย์ 

 
ระบบ 
สุญญา
กาศ 
ทาง 
การ 
แพทย์ 

ไม่มี
แหล่ง 
จ่าย
ส ารอง 

มี 
แหล่ง 
จ่าย 
ส ารอง 

มี
แหล่งจ่าย 
ส ารอง
แบบ 

ออกซิเจน
เหลว 

มี
แหล่งจ่าย 
ส ารอง
แบบ 

ท่อบรรจุ 

- เม่ือแหล่งจ่ายชุดท่ี2
เร่ิมใชง้าน 
- เม่ือระดบัออกซิเจน
เหลวลดถึงเกณฑข์ั้น
ต ่า 
- เม่ือแหลงจ่าย
ส ารองเร่ิมใชง้าน 
- เม่ือออกซิเจนเหลว
แห่งจ่ายส ารองลดถึง 
เกณฑข์ั้นค  ่า 
- เม่ือความดนั
แหล่งจ่ายส ารองถึง
เกณฑข์ั้นต ่า 
- เม่ือจุดน ้ าคา้งสูง
เกิน 4 องศาเซลเซียส 
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- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

B 
 
- 
 
 

C 
 
- 
 
 

D 
 
 
- 

F 
 

E 
 
 

E 
 
I 
 
 
I 
 
 
- 

G 
 

E 
 
 

E 
 
- 
 
 

H 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

N 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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สัญญาณเตือนหลกัจากระบบเส้นท่อ 
 

 
สัญญาณเตือนหลกั
จากแหล่งจ่ายก๊าซ 

ระบบจ่ายกลาง
ก๊าซแบบท่อบรรจุ 

ระบบจ่ายกลางก๊าซ
แบบท่อขนาดใหญ่ 

 
ระบบ 
อากาศ
อดัทาง 
การ  
แพทย์ 

 
ระบบ 
สุญญา
กาศ 
ทาง 
การ 
แพทย์ 

ไม่มี
แหล่ง 
จ่าย
ส ารอง 

มี 
แหล่ง 
จ่าย 
ส ารอง 

มี
แหล่งจ่าย 
ส ารอง
แบบ 

ออกซิเจน
เหลว 

มี
แหล่งจ่าย 
ส ารอง
แบบ 

ท่อบรรจุ 

- ความดนัในเส้นท่อ
สูงหรือต ่ากวา่ความ 
ดนัใชง้าน  20% 
- ความดนัสุญญากาศ
ต ่ากวา่ระดบัใชง้าน 

J 
 
 
- 

J 
 
 
- 

J 
 
 
- 

J 
 
 
- 

Q 
 
 
- 

S 
 
 

T 

สัญญาณเตือนประจ าพืน้ที่ 
- เม่ือความดนัในเส้น
ท่อสูงหรือต ่ากวา่ 
20% 
- เม่ือความดนั
สุญญากาศต ่ากวา่
ปกติ 
 
 
 
 

K 
 
 
- 

K 
 
 
- 

K 
 
 
- 

K 
 
 
- 

Q 
 
 
- 

S 
 
 

U 
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สัญญาณเตือนเฉพาะจุด 
 

 
สัญญาณเตือนหลกั
จากแหล่งจ่ายก๊าซ 

ระบบจ่ายกลาง
ก๊าซแบบท่อบรรจุ 

ระบบจ่ายกลางก๊าซ
แบบท่อขนาดใหญ่ 

 
ระบบ 
อากาศ
อดัทาง 
การ  
แพทย์ 

 
ระบบ 
สุญญา
กาศ 
ทาง 
การ 
แพทย์ 

ไม่มี
แหล่ง 
จ่าย
ส ารอง 

มี 
แหล่ง 
จ่าย 
ส ารอง 

มี
แหล่งจ่าย 
ส ารอง
แบบ 

ออกซิเจน
เหลว 

มี
แหล่งจ่าย 
ส ารอง
แบบ 

ท่อบรรจุ 

- เม่ือระดบัน ้าในถงั
เก็บอากาศอดัสูงเกิน
ก าหนด 
- เม่ือระดบัน ้าในชุด
ดกัน ้าสูงเกินก าหนด 
- ระดบั
คาร์บอนมอนอกไซด์
สูงเกินมาตรฐาน 
- อุณหภูมิอากาศอดั
สูงหรือต ่าเกิน
ก าหนด 
- เคร่ืองอดัอากาศ
ส ารองเร่ิมใชง้าน 
- เคร่ืองผลิต
สุญญากาศส ารองเร่ิม
ใชง้าน 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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- 
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- 
 
- 

M , P 
 
 

L , P 
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- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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สัญลกัษณ์และขอ้ก าหนดในตาราง 
A     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่   ขณะน้ีมีการ 

เปล่ียนไปใชใ้นท่อบรรจุแหล่งท่ี 2 
B     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่   ขณะน้ีมีการ 

เปล่ียนไปใชแ้หล่งจ่ายชุดท่ี 2 
C     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่   ขณะน้ีแหล่งจ่าย 

ส ารองเร่ิมจ่ายใหก้บัระบบ 
D     = สัญญาณเตือนหลกั     เม่ือแรงดงัของแหล่งจ่ายส ารองลดถึง 

ระดบัท่ีจ่ายไดเ้พียง 1 วนั 
E     = สัญญาณเตือนหลกั     เม่ือแหล่งจ่ายส ารองฉุกเฉินเร่ิมท างาน 
F     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบเม่ือเกิดการสลบัขา้งใช ้

งาน   (กรณีแหล่งจ่ายก๊าซชุดแรกไม่สามารถจ่ายได ้ชุดท่ีสองท า 
หนา้ท่ีจ่ายแทน) 

G     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่เม่ือก๊าซชนิดจ่าย 
ต่อเน่ือง ระบบส ารองฉุกเฉินเร่ิมท างาน 

H     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบเม่ือท่อบรรจุความดนั 
สูง 3 ท่อ หรือมากกวา่ ความดนัแหล่งจ่ายส ารองลดลงถึงระดบั 
จ่ายไดเ้พียง 1 วนั 

I     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบเม่ือถงัเก็บของเหลว 
เยน็จดัท่ีใชเ้ป็นแหล่งจ่ายส ารองใหก้บัระบบจ่ายกลางก๊าซขนาด 
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ใหญ่ ความดนัลดลงถึงระดบัจ่ายไดเ้พียง 1 วนั 
J     = สัญญาณเตือนหลกั     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ความดนัก๊าซในเส้น 

ท่อหลกัเพิ่มข้ึนหรือลดลง 20% จากความดนัใชง้าน 
K     = สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ี     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ความดนัใน 

ท่อเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากความดนัใชง้าน 20%  
L     = สัญญาณเตือน     เพื่อแสดงใหท้ราบเม่ืออุปกรณ์ไม่สามารถลด 

อุณหภูมิในช่วง  5 – 7 องศาเซลเซียส 
M     = สัญญาณเตือนเฉพาะจุด     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ระดบัน ้าในถงั 

เก็บอากาศอดัสูงเกินก าหนด 
N     = สัญญาณเตือน     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่จุดน ้าคา้งสูงเกิน 4  องศา 

เซลเซียส 
O     = สัญญาณเตือน     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่เคร่ืองอดัอากาศเคร่ือง 

ส ารองเร่ิมใชง้าน (กรณีเคร่ืองใหญ่ท่ีสุด  ช ารุด  ไม่สามารถ 
ท างานได ้

P     = สัญญาณเฉพาะจุด     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ระดบั 
คาร์บอนมอนอกไซดสู์งเกินมาตรฐาน 

Q     = สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ี     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่เคร่ืองผลิต 
อากาศขดัขอ้ง 

R     = สัญญาณเตือน     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่อุณหภูมิอากาศรอบ ๆ 
เคร่ืองสูงหรือต ่ากวา่ท่ีก าหนด 
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S     = สัญญาณเตือนหลกัประจ าท่ี     เพื่อแสดงใหท้ราบวา่เคร่ืองผลิต 
สุญญากาศมีไม่เพียงพอ 

T     = สัญญาณเตือนหลกั แยก 2  ต  าแหน่ง (ผูใ้ชแ้ละผูดู้แล) เพื่อแสดง 
ใหท้ราบวา่แรงดูดสุญญากาศในเส้นท่อหลกัต ่ากวา่ระดบัท่ี 
ตอ้งการ 

U     = สัญญาณเตือน  จากทุกเส้นท่อส าหรับหอ้งผา่ตดัและหน่วยเวช 
บ าบดัวกิฤต เพื่อแสดงวา่ความดนัสุญญากาศต ่ากวา่ปกติ 

 
3. ข้อก าหนดและการจัดการระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ 
 3.1 การจัดการก๊าซในท่อบรรจุและก๊าซเหลวในถังบรรจุ 
 การด าเนินการเก่ียวกับก๊าซ ต้องก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้
มาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติักบัท่อบรรจุ เคร่ืองหมายของท่อ
บรรจุ อุปกรณ์ควบคุมความดนัล้ินและการต่อเช่ือมท่อบรรจุส าหรับให้ผู ้
จ  าหน่าย ผูบ้รรจุก๊าซและผูติ้ดตั้งปฏิบติัตาม 
 ขอ้ควรระวงัพิเศษเก่ียวกบัท่อบรรจุออกซิเจนและจุดจ่ายก๊าซคือ
การป้องกนัไม่ให้ออกซิเจนท่ีมีความดนัสัมผสักบัน ้ ามนั น ้ ามนัหล่อล่ืน 
สารอินทรียห์ล่อล่ืนยางและวสัดุท่ีเป็นอินทรียส์าร 

    3.1.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบัท่อบรรจุ มีดงัต่อไปน้ี 
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  3.1.1.1 ห้ามน าน ้ ามนั น ้ ามนัหล่อล่ืนหรือวสัดุไวไฟมา
สัมผสักับท่อบรรจุ ล้ิน อุปกรณ์ควบคุมความดัน มาตรวดัและข้อต่อ
เกลียว 
  3.1.1.2 หา้มใชน้ ้ามนัหรือสารไวไฟทุกชนิดเป็นตวัหล่อ
ล่ืนอุปกรณ์ควบคุมความดนั ขอ้ต่อเกลียวหรือมาตรวดัความดนั 
  3.1.1.3 ห้ามใช้มือ ถุงมือหรือวสัดุท่ีเป้ือนน ้ ามนัหรือ
น ้ามนัหล่อล่ืนจบัท่อบรรจุ ถงับรรจุหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.1.1.4 ก่อนต่ออุปกรณ์ใดๆเขา้กบัท่อบรรจุ ตอ้งก าจดั
ฝุ่ นหรือผงท่ีอาจค้างอยู่ตรงทางออกล้ินของท่อบรรจุ โดยการเปิดท่อ
บรรจุใหก้๊าซออกเล็กนอ้ยแลว้ปิดเพื่อขจดัส่ิงสกปรกออกไป 
  3.1.1.5 ตอ้งปิดล้ินท่อบรรจุและล้ินความดนัสูง(ถ้ามี) 
ของท่อบรรจุออกซิเจนก่อนน าไปใชก้บัผูป่้วยหรือก่อนน าผูป่้วยมาต่อเขา้
กบัอุปกรณ์ทางการแพทย ์
  3.1.1.6 ตอ้งเปิดล้ินท่อบรรจุอย่างช้าๆโดยหันมาตรวดั
ของอุปกรณ์ควบคุมความดนัให้ห่างจากตวัคนเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิด
จากการท างานผดิปกติของอุปกรณ์ควบคุมความดนั 
  3.1.1.7 ไม่น าวสัดุมาห่อหุม้ท่อบรรจุออกซิเจน 
  3.1.1.8 อุปกรณ์ท่ีใช้กบัท่อบรรจุออกซิเจน เช่น ขอ้ต่อ
เกลียว ล้ิน อุปกรณ์ควบคุมความดันหรือมาตรวดั ห้ามน าไปใช้กับ
อุปกรณ์อ่ืนนอกเหนือจากท่อบรรจุออกซิเจน 
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  3.1.1.9 ห้ามน าก๊าซชนิดอ่ืนมาผสมลงในท่อบรรจุ
ออกซิเจน 
  3.1.1.10 ห้ามน าออกซิเจนไปใช้กบัผูป่้วย โดยไม่ผ่าน
อุปกรณ์ควบคุมความดนัเสมอ 
  3.1.1.11 อุปกรณ์ออกซิเจนท่ีช ารุดหรือผิดปกติ ห้าม
น ามาใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผูช้  านาญ ถ้าช่างไม่
สามารถซ่อมไดต้อ้งส่งไปซ่อมท่ีโรงงานหรือเปล่ียนใหม่ 

3.1.1.12 ต้องป้องกันท่อบรรจุออกซิ เจนจากการ
กระทบกระแทกท่ีอาจท าให้ส่วนประกอบต่าง ๆ  เช่น  ล้ินหรืออุปกรณ์
นิรภยัเสียหาย  ห้ามวางท่อบรรจุแหล่าน้ีใกลท้างเขา้ ออกของลิฟต์  เชิง
บนัได  ทางลาดหรือในท่ี ๆ อาจโดนวตัถุหนกัเฉ่ียวชนได ้

3.1.1.13 ถา้มีฝาครอบป้องกนัล้ินท่อบรรจุ  ตอ้งใส่ให้
เขา้ท่ีโดยขนัใหแ้น่นดว้ยมือจนกวา่จะน ามาใชง้าน 

3.1.1.14 ห้ามบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่อบรรจุ
เขา้มาด าเนินการกบัท่อบรรจุ 

3.1.1.15 ตอ้งปิดล้ินของท่อบรรจุเปล่าท่ีเก็บไวทุ้กคร้ัง 
3.1.1.16 ท่อบรรจุออกซิเจนต้องใช้ช่ือ  ออกซิเจน

การแพทย์ ใหถู้กตอ้ง  ไม่ใชค้  าวา่  อากาศ  แทน  เช่นเดียวกบั   ออกซิเจน
เหลว   หา้มใชค้  าวา่   อากาศเหลว  แทน 

3.1.1.17 หา้มใชอ้อกซิเจนแทนอากาศอดั 
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3.1.1.18 หา้มดดัแปลงท่อบรรจุหรือล้ินท่อบรรจุ 
3.1.1.19 การซ่อมบ ารุงท่อบรรจุ  ตอ้งท าตามขอ้  1.1.1 
3.1.1.20 ห้ามซ่อมล้ินท่อบรรจุเองโดยช่างท่ีไม่มีความ

ช านาญ 
3.1.1.21 ห้ามปรับแต่งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย 

(Safety relief device)  ของท่อบรรจุ  ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 255-2521  กลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบาย
ของถงัก๊าซ (ถา้มีการแกไ้ข  ให้ใชฉ้บบัล่าสุด)  ห้ามท าให้เกิดประกายไฟ
ใกลท้่อบรรจุ  หา้มน าเปลวไฟหรือโคมไฟมาสัมผสัโดนล้ินท่อบรรจุหรือ
อุปกรณ์นิรภยั  ล้ินทางออกท่ีมีน ้ าแข็งเกาะห้ามละลายดว้ยน ้ าเดือดหรือ
อุปกรณ์ท่ีใหค้วามร้อนสูง 

3.1.1.22 ห้ามดดัแปลงเคร่ืองหมายท่ีประทบัลงบนท่อ
บรรจุ 

3.1.1.23 ห้ามลอกเคร่ืองหมายท่ีใช้แสดงส่ิงบรรจุ
ภายในท่อบรรจุออก  รวมทั้ งตัวอักษรและเคร่ืองหมายท่ีพิมพ์ลงบน
โลหะของท่อบรรจุ 

3.1.1.24 ถา้ส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปในท่อบรรจุหรือล้ิน
ท่อบรรจุ  ตอ้งแจง้ให้ผูท่ี้รับผิดชอบทราบทนัที   โดยให้รายละเอียดและ
หมายเลขประจ าท่อบรรจุ 
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3.1.1.25 ห้ามใช้ท่อบรรจุส าหรับการอ่ืน  เช่นเป็น
ลูกกล้ิงหรือใชด้นัส่ิงของอ่ืน  แมว้า่จะเป็นท่อเปล่าก็ตาม 

3.1.1.26 ขณะใชง้านท่อบรรจุขนาดเล็ก  (ขนาด A B D 
หรือ E)    ตอ้งมีท่ียึดท่อบรรจุติดกบัขาตั้งหรืออุปกรณ์ทางการแพทยน์ั้น
อยา่งมัน่คง 

3.1.1.27 ห้ามกระแทก  ลากหรือกล้ิงท่อบรรจุและถงั
บรรจุ 

3.1.1.28 ท่อบรรจุท่ีวางตั้ งอยู่  ต้องคล้องโซ่หรือยึด
อยา่งถูกตอ้งหรือวางบนลอ้เขน็ท่ีมีท่ียดึ 

3.1.1.29 ห้ามล่ามโซ่หรือยึดท่อบรรจุติดกบัอุปกรณ์ท่ี
เคล่ือนท่ีได ้ เช่น  เตียงหรือเตน็ทอ์อกซิเจน 

3.1.1.30 ห้ามยึดท่อบรรจุไวก้ับเคร่ืองท าความร้อน  
ท่อไอน ้าหรือท่อน าความร้อน  หรือวางไวใ้กลก้บัอุปกรณ์ดงักล่าว 

3.1.1.31 ท่อบรรจุหรือถังบรรจุ  ต้องจับด้วยความ
ระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากความเยน็ 

3.1.1.32 ต้องติดตั้ ง ป้ายห้ามสูบบุหร่ีให้ เ ห็นอย่าง
ชดัเจน 

    3.1.2   การต่อท่อบรรจุและถงับรรจุเพื่อใชง้าน 
3.1.2.1 คีมหรือประแจท่ีใช้ขันข้อต่อให้แน่นต้องท า

จากเหล็กหรือวสัดุท่ีเหมาะสมและมีความแขง็แรงพอ 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข  

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 71 

3.1.2.2 การเปิด-ปิด และการต่ออุปกรณ์กบัล้ินท่อบรรจุ ตอ้ง
ปฏิบติัตามวธีิการต่อไปน้ี  

ก. อุปกรณ์ เช่น  ล้ิน  ขอ้ต่อและเกลียวท่อบรรจุท่ีจะต่อ
กนัตอ้งแน่ใจว่าไม่มีวสัดุแปลกปลอม  หันทางออกของล้ินท่อบรรจุไป
ทางดา้นท่ีไม่มีคน  ตอ้งยืนดา้นขา้ง  (ไม่ใช่ดา้นหนา้หรือดา้นหลงั)  ก่อน
ต่ออุปกรณ์เขา้ล้ินท่อบรรจุใหเ้ปิดล้ินเล็กนอ้ยเพื่อไล่ฝุ่ นผงออก 

ข. การต่ออุปกรณ์กับล้ินท่อบรรจุ  ตอ้งใช้ประแจขนั
แหวน  (nut)  ใหแ้น่น   

ค. ในกรณีท่ีใช้อุปกรณ์ควบคุมความดนัท่ีมีเกลียวชนิด
ปรับความดนัได ้(low-pressure screw)  ให้คลายเกลียวให้สุดก่อน (ความ
ดนั=0) 

ง. ค่อย ๆเปิดล้ินท่อบรรจุช้า ๆ จนเปิดเต็มท่ีแลว้หมุน
กลบัเล็กนอ้ย 

จ. ค่อย ๆ หมุนเกลียวปรับความดันต ่ าของอุปกรณ์
ควบคุมความดนัจนไดค้วามดนัใชง้านท่ีเหมาะสม 

ฉ. เปิดล้ินไปยงัอุปกรณ์ใชง้าน(ถา้มี) 
   3.1.2.3  การต่อใชง้านถงับรรจุ  ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน า
ของผูผ้ลิตอุปกรณ์ 
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     3.1.3   การดูแลกลไกเพื่อความปลอดภยั (Safety Mechanism) 
3.1.3.1 บุคคลท่ีใช้ท่อบรรจุ  ถังบรรจุและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั Pin-indexed Safety system (PISS)  และ 
Diameter-indexed safety system (DISS)  ซ่ึงถูกก าหนดมาเพื่อป้องกนั
การต่อก๊าซผดิชนิด 

3.1.3.2 ห้ามถอด  ดัดแปลงหรือเปล่ียนกลไกของกล
อุปกรณ์นิรภยัแบบระบาย (Safety relief  device)  ขอ้ต่อตอ้งไม่สามารถ
สับเปล่ียนกนัไดแ้ละส่วนประกอบอ่ืนเพื่อความปลอดภยั 

          3.1.4    การเก็บท่อบรรจุและถงับรรจุ 
3.1.4.1 ต้องออกกฎส าหรับการเก็บท่อบรรจุและถัง

บรรจุของออกซิเจนและไนทรัสออกไซด์ในห้องเก็บและห้องใชง้านทาง
วสิัญญี 

3.1.4.2  จดัเก็บท่อบรรจุใหส้ามารถใชง้านไดต้ามล าดบั
ท่ีรับมาจากผูจ้  าหน่าย 

3.1.4.3 ในกรณีท่ีเก็บท่อเปล่าและท่อเตม็ในบริเวณ 
เดียวกนัตอ้งวางแบ่งแยกจากกนัและท าป้ายแสดงแต่ละ

ท่อบรรจุเพื่อป้องกนัความสับสนและเพื่อความรวดเร็วในการใชง้าน 
 

3.1.4.4 บริเวณท่ีเก็บท่อบรรจุ  ตอ้งป้องกนัน ้าฝน 
ความร้อนจากแสงแดดและความช้ืนจากพื้น 
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    3.1.5   การขนส่งและเคล่ือนยา้ยท่อบรรจุและถงับรรจุ 
3.1.5.1 บุคคลท่ีท าหน้าท่ีขนส่งอุปกรณ์ต้องผ่านการ

ฝึกอบรมอย่างถูกตอ้งในเร่ืองเก่ียวกบัท่อบรรจุ  ถงับรรจุ  รถเข็น  ท่ียึด
และฝาครอบล้ิน 

3.1.5.2 ท่อบรรจุขนาดใหญ่  (ขนาดใหญ่กวา่ E ข้ึนไป)  
และถงับรรจุท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่  45.5  กิโลกรัม  (100 ปอนด์)  ตอ้งขน
ถ่ายโดยใชร้ถเขน็อยา่งถูกตอ้ง 
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3.2     การจัดการระบบก๊าซทีใ่ช้กบัผู้ป่วย 
           3.2.1  การดูแลและบ ารุงรักษา 
  3.2 .1 .1   ต้องมีการวางแผนและสามารถรองรับ
สถานการณ์ท่ีระบบก๊าซทางการแพทยข์ดัขอ้งทั้งระบบ 
  3.2.1.2  ห้ามต่อสายดินของระบบไฟฟ้าหรือของ
อุปกรณ์ใด ๆ เขา้กบัระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย ์
  3.2.1.3  ตอ้งก าหนดแผนการบ ารุงรักษาตามค าแนะน า
ในหนังสือคู่มือน้ี  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ/หรือของผู ้
ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย ์
  3.2.1.4  เม่ือมีการปรับเปล่ียนระบบตอ้งมีการตรวจสอบ
ระบบปลายทางต่อการปรับเปล่ียนทุกคร้ังก่อนใชก้บัผูป่้วย 
  3.2.1.5  ต้องมีวิธีการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือน
และมีมาตรการแกไ้ขใหร้ะบบก๊าซทางการแพทยท์  างานไดใ้หม่อีกคร้ัง 
  3.2.1.6  ตอ้งก าหนดระยะเวลาการทดสอบระบบก๊าซ
ทางการแพทยแ์ละสัญญาณเตือน 
  3.2.1.7  ตอ้งทดสอบสัญญาณเตือนทั้งเสียงและแสงตาม
ก าหนดท่ีเหมาะสมและเก็บบนัทึกผลการตรวจไวจ้นถึงการตรวจคร้ัง
ต่อไป 
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    3.2.2    การเก็บบนัทึก ผู้รับผิดชอบต้องท าการทดสอบทุก
รายการท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัระบบท่อก๊าซทางการแพทยก่์อนใชง้านกบัผูป่้วย
และเก็บบนัทึกอยา่งถาวรในแฟ้มประวติั 
      3.2.3   ขอ้มูลระบบก๊าซและสัญญาณเตือน 

3.2.3.1 ต้องแสดงช่ือก๊าซและความดันใช้งานของ
ระบบเส้นท่อซ่ึงอ่านไดง่้าย  อาจท าเป็นป้ายโลหะ  พ่นสีประทบัตราหรือ
ใช้แถบกาวท่ีไม่หลุดออกง่าย  แสดงทุกระยะไม่เกิน  6  เมตร  และเม่ือ
เส้นท่อผ่านเขา้แต่ละห้องหรือแต่ละชั้นตอ้งมีป้ายช่ือแสดงทุกห้องและ
ทุกชั้น   ถา้เพิ่มการใชสี้แสดงชนิดตอ้งเป็นไมตามขอ้ 2.1.2.6 

3.2.3.2 ท่ีล้ินปิดต้องมีป้ายแสดงห้องท่ีล้ินน้ีควบคุม   
ตอ้งปรับปรุงป้ายใหถู้กตอ้งทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง  ดงัตวัอยา่ง  

 
 

ค าเตือน 

ลิน้ปิดของ.......( ช่ือก๊าซ) 

ลิน้นีค้วบคุมการจ่ายไปที่ห้อง............. 

ห้ามปิด ยกเว้นกรณฉุีกเฉิน 
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3.2.3.3 ต้องแสดงช่ือก๊าซท่ีมาตรวัดความดันของ
ระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทยโ์ดยมีขอ้ความวา่ 
 

 

.........(ช่ือก๊าซ)...... ห้ามใช้น า้มันหล่อลื่น 
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บทที ่ 3 
การทดสอบและเกณฑ์ตัดสินสมรรถนะของระบบก๊าซทางการแพทย์ 

(Gas System Performance Criteria and Testing) 
 ระบบก๊าซผู้ป่วย  (Patient Gas System) 

1.  หลกัทัว่ไป 
  ระบบก๊าซทางการแพทยท่ี์ติดตั้งและเดินเส้นท่อก๊าซ
ใหม่ทั้งระบบ  หรือท าการติดตั้งเพิ่มเติมและระบบท่ีท าการซ่อมแซมแลว้
เสร็จ  ตอ้งท าการทดสอบและตรวจสอบคุณสมบติัของระบบก่อนเร่ิมใช้
งาน  เพื่อความมัน่ใจและความปลอดภยัในการใชง้าน 
  การตรวจสอบและการทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย ์ 
ตอ้งตรวจสอบทุกส่วนประกอบของระบบ  ไดแ้ก่  แหล่งจ่ายก๊าซ  ชุด
จ่ายก๊าซ  ระบบเส้นท่อ  ระบบผลิตอากาศอดัทางการแพทย ์(เช่นเคร่ือง
อดัอากาศ  อุปกรณ์ท าอากาศใหแ้หง้  ไส้กรอง  อุปกรณ์ควบคุมความดนั)   
ชุดเฝ้าระวังและสัญญาณเตือน  สัญญาณเตือนหลัก  ล้ินแบ่งแยก  
(isolation valve) สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีล้ินเฉพาะพื้นท่ี (zone valve)  
ทางเปิดออก (ส าหรับระบบก๊าซทางการแพทย์)  และทางเปิดเข้า  
(ส าหรับระบบสุญญากาศทางการแพทย)์ 
  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายในระบบเช่น   การลดส่วน
ของระบบออก  การเปล่ียนหรือเพิ่มอุปกรณ์เขา้ไปในระบบ   ตอ้งมีการ
ทดสอบและตรวจสอบระบบในช่วงปลายทางต่อจุดท่ีท าการซ่อม   
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เปล่ียนหรือเพิ่มอุปกรณ์ส าหรับระบบก๊าซและตน้ทางต่อจุดท่ีท าการซ่อม
เปล่ียนหรือเพิ่มอุปกรณ์ส าหรับระบบสุญญากาศ 
  การทดสอบและตรวจสอบต้องมีการรับรองผลและ
รายงานผลการตรวจสอบ  ซ่ึงการทดสอบและการตรวจสอบระบบตอ้ง
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 นายช่างผูค้วบคุมงานตอ้งควบคุมการทดสอบเม่ือติดตั้งแลว้ 
เสร็จโดยผูติ้ดตั้ง และรับรองรายงานผลการทดสอบดงักล่าว 

1.2  มีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งคร้ังสุดทา้ย  โดยผูท่ี้ 
มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการทดสอบระบบก๊าซทางการแพทย์จาก
ภาครัฐ  หรือวิศวกร/ผูช้  านาญจากหน่วยงานเอกชน ซ่ึงผ่านการอบรม
หลกัสูตรผูต้รวจจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดภ้ายในประเทศหรือต่างประเทศ 

2. การทดสอบเมื่ อด า เ นินการติดตั้ งแ ล้ว เส ร็จโดยผู้ติดตั้ ง  
(Installer Performance Testing) 

การทดสอบเม่ือด าเนินการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทยใ์หม่   
ผูติ้ดตั้งหรือตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นผูท้  าการทดสอบร่วมกบั
นายช่างผูค้วบคุมการก่อสร้างท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่จา้ง  ก๊าซท่ีใชใ้น
การทดสอบตอ้งใชก้๊าซไนโตรเจนท่ีปราศจากความช่ืนและน ้ามนั 

2.1  การเป่าทิง้ก่อนต่ออุปกรณ์  (Blow  down)   ตอ้งเป่าระบบ
เส้นท่อหลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ  โดยตอ้งท าก่อนติดตั้งทางเปิดออกและ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ  (เช่น  สวิตช์ความดนัของระบบสัญญาณเตือน  ชุดจ่าย
ก๊าซ  มาตรวดัความดนัและล้ินระบายความดนั เป็นตน้) 

2.2  การทดสอบความดันเบือ้ต้น  (Initial  Pressure  Test)   
ต้องทดสอบก่อนท่ีจะติดตั้ ง อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบก๊าซทาง
การแพทย์เช่น  (สวิตช์ความดนัของระบบสัญญาณเตือน  ชุดจ่ายก๊าซ  
มาตรวดัความดนั)  ควรด าเนินการทดสอบภายหลงัการ  ติดตั้งทางเปิด
ออกเรียบร้อยแล้ว  (ถ้ามีฝาปิดทางเปิดออก  ให้ปิดฝาแล้วจึงทดสอบ
ความดนั)   ขณะทดสอบตอ้งดูท่ีจุดเช่ือมต่อของเส้นท่อทุกจุดให้ทดสอบ
แต่ละส่วนดว้ยความดนั  1.5  เท่าของความดนัใชง้านปกติ   อยา่งต ่า  1  
เมกะปาสคาล  (150 ปอนด์ต่อตารางน้ิว)   โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนท่ี
ปราศจากความช้ืนและน ้ ามนั  ขณะทดสอบความดนัในเส้นท่อตอ้งคงท่ี
อยู่เสมอและตรวจหารอยร่ัวแต่ละขอ้ต่อโดยใช้น ้ าสบู่  หรือใช้วิธีการ
ทดสอบอ่ืน ๆ  ท่ีไม่มีอนัตรายเม่ือน ามาทดสอบกบัก๊าซออกซิเจนหรือ
ก๊าซท่ีใช้ในการทดสอบ  โดยปิดล้ินท่ีแหล่งจ่ายก๊าซ  หากมีการร่ัวของ
ก๊าซตอ้งซ่อมทนัทีจนแลว้เสร็จและท าการเป่าก๊าซลา้งเส้นท่อใหม่จนไม่
มีส่ิงสกปรกท่ีเกิดจากการซ่อมคัง่คา้งอยูแ่ละทดสอบใหม่จนกวา่จะแน่ใจ
วา่  ไม่มีการร่ัวซึมของก๊าซ  โดยการอดัก๊าซเขา้ในเส้นท่อทิ้งไวเ้ป็นเวลา
อยา่งนอ้ย  24  ชัว่โมง เพื่อดูการร่ัวซึมของระบบก๊าซ 

 
 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
82                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

2.3 การทดสอบการเช่ือมต่อสลบักนั  (Cross-connection  Test) 
  2.3.1   ตอ้งทดสอบเส้นท่อต่าง ๆ ท่ีจะฝังอยู่ในผนงัว่า

ไม่มีการเช่ือมต่อสลบักนั  โดยลดความดนั ของก๊าซทุกประเภทในเส้น
ท่อใหเ้ท่ากบัความดนับรรยากาศปกติถอดแหล่งจ่ายก๊าซทุกประเภทออก
จากระบบ  การตรวจสอบให้เลือกตรวจสอบคร้ังละหน่ึงระบบก๊าซจน
ครบทุกชนิดของก๊าซ  โดยอดัไนโตรเจนท่ีปราศจากความช่ืนและน ้ ามนั
ท่ีความดนั  350  กิโลปาสคาล  (50  ปอนดต่์อตารางน้ิว)  เขา้ไปในระบบ  
แลว้ใช้หวัต่อ  (adapters)  ของก๊าซต่าง ๆ เสียบทดสอบท่ีทางเปิดออก
ของก๊าซแต่ละชนิด  ทางเปิดออกท่ีมีก๊าซออกมาตอ้งเป็นทางเปิดออก
ของระบบก๊าซท่ีก าลงัทดสอบเท่านั้นส่วนทางเปิดออกอ่ืน ๆ ตอ้งไม่มี
ก๊าซออกมา   

ก. ถอดแหล่งจ่ายก๊าซออกจากระบบท่ีตอ้งการทดสอบ  
แลว้ลดความดนัให้เท่ากบัความดนับรรยากาศ   หลงัจากนั้นแต่ละระบบ
จะตอ้งทดสอบตามรายละเอียดตามขอ้  2.5  ต่อไป 

ข. เม่ือท าการติดตั้ งระบบเส้นท่อสุญญากาศร่วมกับ
ระบบเส้นท่อก๊าซทางทางการแพทยอ่ื์น   ตอ้งมีการทดสอบการเช่ือมต่อ
สลบักนัร่วมกบัระบบเส้นท่อก๊าซอ่ืน ๆ ดว้ย 

ค.  ต้องเปิดระบบเส้นท่อสุญญากาศให้ท างาน  ขณะ
ทดสอบระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์  เพื่อทดสอบระบบทั้งหมด
พร้อมกนั 
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ง. ทางเปิดออกของก๊าซทุกชนิดต้องระบุให้ชัดเจน   
โดยใชสี้และสัญลกัษณ์ 

    2.3.2  ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของสัญลกัษณ์และสีของ
ส่วนประกอบทุกช้ิน เช่น ทางเปิดออก ล้ินปิดและแผงสัญญาณเตือน 
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2.4 การทดสอบโดยการเป่าไล่ส่ิงสกปรกภายในเส้นท่อ (Piping 
Purge Test) 

 ใช้ก๊าซไนโตรเจนท่ีปราศจากความช้ืนและน ้ ามนัท่ีมี
อตัราไหลสูงส่งเขา้ไปในระบบเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ หลาย ๆ คร้ัง  ให้ไหล
ออกมาตามทางเปิดออกต่าง ๆ   โดยใช้อุปกรณ์ต่อเช่ือมท่ีเหมาะสม  
จนกระทัง่ก๊าซท่ีออกจากทางเปิดสัมผสักบัผา้ขาวท่ีรองรับ   แลว้ไม่ท าให้
ผา้ขาวเปล่ียนสี 

2.5 การทดสอบความดันคงที ่ (Standing Pressure Test) 
 ทดสอบความดันหลังจากด าเนินการทดสอบตามข้อ 

2.2  โดยติดตั้งทางเปิดออกและอุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์แลว้  (เช่น สวิตช์
แรงดันในระบบสัญญาณเตือน  ชุดจ่ายก๊าซ  มาตรวดัความดัน  ล้ิน
ระบายความดนั)  ท าการอดัความดนัในระบบเส้นท่อให้สูงกวา่ความดนั
ท่ีใชง้านตามปกติ  20%  เป็นเวลา   24  ชัว่โมง  โดยใชก้๊าซไนโตรเจนท่ี
ปราศจากความช้ืนและน ้ามนัและใหปิ้ดล้ินท่ีแหล่งจ่ายก๊าซ 
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 หลงัจากระบบเส้นท่อถูกอดัดว้ยก๊าซท่ีใชท้ดสอบจนได้
ความดนัท่ีตอ้งการ  ล้ินท่ีจ่ายก๊าซและทางเปิดออกทุกตวัจะตอ้งปิดและ
ถอดแหล่งจ่ายก๊าซทดสอบออกจากระบบ   ระบบเส้นท่อ ตอ้งไม่มีการ
ร่ัวซึมขณะทดสอบเป็นเวลา  24  ชัว่โมง  โดยยอมให้ค่าคลาดเคล่ือนได้
เล็กน้อยอนัเกิดจากอุณหภูมิภายนอกท่ีอยู่รอบ ๆ  ระบบเส้นท่อซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและความดนัโดยค านวณจากสูตร  

P 1/T1 = P2/T2 
 เม่ือเกิดการร่ัวซึมของอุปกรณ์ขณะทดสอบ   ตอ้งท า

การซ่อมและท าการทดสอบใหม่ตามค าแนะน าขอ้  2.3 
3.  การตรวจยนืยันความถูกต้องของระบบ  (System 

Verification) 
 หลงัการทดสอบตามขอ้  2  แล้วเสร็จ  ตอ้งตรวจสอบ

ระบบโดยผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการการทดสอบระบบก๊าซทาง
การแพทยจ์ากภาครัฐหรือจากหน่วยงานเอกชนท่ีมีวศิวกรหรือผูช้  านาญท่ี
ผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้รวจสอบจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ภายใน 
ประเทศหรือต่างประเทศและต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้ง    แต่ตอ้งไม่ใช่คณะผูติ้ดตั้ง  โดยก๊าซท่ีใช้
ทดสอบตอ้งเป็นก๊าซไนโตรเจนท่ีปราศจากความช่ืนและน ้ามนั 
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3.1   การทดสอบการเช่ือมต่อสลบักนั (Cross-connection Test)  
หลงัท าการทดสอบตามขอ้ 2  และท าการปิดผนงัแลว้   

ตอ้งตรวจสอบวา่ไม่มีการเช่ือมต่อสลบักนั  โดยวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 
วธีิที ่1 ลดความดนัในระบบก๊าซทุกระบบให้เท่าความ

ดันบรรยากาศปกติ  แล้วถอดแหล่งจ่ายทุกประเภทออกจากระบบ  
ตรวจสอบคร้ังละหน่ึงระบบ  โดยอดัก๊าซไนโตรเจนท่ีปราศจากความช้ืน
และน ้ ามนัท่ีความดนั  350   กิโลปาสคาล  (50  ปอนด์ต่อตารางน้ิว)  เขา้
ในระบบ  แลว้ใชห้วัต่อของก๊าซต่าง ๆ เสียบทดสอบท่ีทางเปิดออกของ
ระบบก๊าซแต่ละระบบ   ทางเปิดออกท่ีมีก๊าซออกมาตอ้งเป็นทางเปิดออก
ของระบบก๊าซท่ีก าลงัทดสอบเท่านั้น  ส่วนทางเปิดออกอ่ืนๆ ตอ้งไม่มี
ก๊าซออกมา 

เม่ือท าการติดตั้งระบบเส้นท่อสุญญากาศร่วมกบัระบบ
เส้นท่อก๊าซทางการแพทยอ่ื์น ๆ   ตอ้งมีการทดสอบไม่ให้มีการเช่ือมต่อ
สลบักนัดว้ย 

วธีิที ่2 ลดความดนัในระบบก๊าซทางการแพทยใ์ห้เท่า
ความดนับรรยากาศปกติ เพิ่มความดนัของก๊าซท่ีจะทดสอบเขา้ในระบบ
เส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ให้ได้ความดันตามตารางท่ี 3  เพื่อท าการ
ทดสอบก๊าซพร้อมกนัทุกชนิดและให้คงความดนัระดบัน้ีไวต้ลอดเวลา
การทดสอบ 
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  ตอ้งเปิดระบบเส้นท่อสุญญากาศใหท้ างานขณะทดสอบ
ระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย ์เพื่อทดสอบระบบทั้งหมดพร้อม ๆ กนั 
  หลงัจากการปรับค่าความดนัตามตารางท่ี 3  แลว้ให้
ทดสอบทางเปิดออกของก๊าซแต่ละจุดโดยใชม้าตรวดัความดนัท่ีผา่นการ
สอบเทียบมาแลว้   จะไดค้่าความดนัของก๊าซชนิดนั้น ๆ 
  ทางเปิดออกทุกจุดต้องมีการระบุชนิดก๊าซให้ชัดเจน  
โดยใชสี้และสัญลกัษณ์ ส่วนค่าความดนัท่ีอ่านไดบ้นมาตรวดัตอ้งเป็นไป
ตามตารางท่ี  3 
 

ตารางที ่ 3  ความดันทดสอบของก๊าซชนิดต่าง ๆ 

ชนิดก๊าซ ความดัน 

กโิลปาสคาล ปอนด์ต่อตารางนิว้ 

ไนโตรเจน 

ไนทรัสออกไซด์ 

ออกซิเจน 

อากาศอดั 

210 

280 

350 

420 

30 

40 

50 

60 
 

หมายเหตุ :     ส าหรับก๊าซอ่ืนท่ีไม่ไดก้  าหนดค่าความดนัไวใ้น
ตาราง  ต้องทดสอบท่ีความดันต่างจากก๊าซอ่ืนอย่างน้อย  69  
กิโลปาสคาล  (10  ปอนดต่์อตารางน้ิว) 
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3.2 การทดสอบลิน้ปิด  (Valve  Test) 
 ตอ้งบนัทึกขอ้มูลของล้ินปิดแต่ละตวัและใชข้อ้มูลน้ีในการ

ทดสอบการท างานในพื้นท่ีควบคุมและมีป้ายแสดงท่ีถูกตอ้ง 
3.3 การทดสอบการไหลทีท่างเปิดออก  (Flow  Test) 
 ทางเปิดออกทุกจุดตอ้งทดสอบการไหลของก๊าซไนโตรเจน

ท่ีปราศจากความช้ืนและน ้ามนั หรือใชก้๊าซในระบบนั้นๆ 
 ทางเปิดออกของก๊าซออกซิเจน  ไนทรัสออกไซด์และ

อากาศ  ตอ้งไดก้๊าซไม่นอ้ยกวา่  100  ลิตรต่อนาที  (3.5  ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที)  โดยความดนัลดลงไดไ้ม่เกิน  35  กิโลปาสคาล  (5  ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว)  จากความดนัใชง้าน 

 ทางเปิดออกก๊าซไนโตรเจน  ตอ้งไดก้๊าซไม่น้อยกว่า  140  
ลิตรต่อนาที  (5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)  โดยความดนัลดลงไดไ้ม่เกิน  35 
กิโลปาสคาล  ( 5  ปอนดต่์อตารางน้ิว)  จากความดนัใชง้าน 

3.4 การทดสอบระบบสัญญาณเตือน  (Alarm  Test) 
    3.4.1 อุปกรณ์ทุกช้ินในระบบสัญญาณเตือน   ต้องมีการ

ตรวจสอบการท างานได้อย่างถูกต้องก่อนการใช้งานและเก็บบันทึก
รายงานการตรวจสอบไวเ้ป็นหลกัฐาน  ระบบสัญญาณเตือนของระบบ
เส้นท่อท่ีติดตั้งเพิ่มเติมตอ้งถูกทดสอบความถูกตอ้งก่อนท่ีจะเช่ือมกับ
ระบบท่ีมีอยูเ่ดิม 
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3.4.2 ตอ้งทดสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบเส้นท่อท่ี
ติดตั้งใหม่ หลงัจากการทดสอบการป้องกนัเช่ือมต่อสลบักนัและก่อนท า
การทดสอบตอ้งเป่าไล่ส่ิงสกปรกภายในเส้นท่อออกเสียก่อน    ก๊าซท่ีใช้
ในการทดสอบเป็นก๊าซไนโตรเจนท่ีปราศจากความช้ืนและน ้ ามนั  หรือ
ก๊าซท่ีใชใ้นระบบนั้น ๆ 

3.4.3 ระบบสัญญาณเตือนหลกั   ตอ้งทดสอบระบบสัญญาณ
เตือนหลกัของระบบก๊าซแต่ละชนิดและตอ้งบนัทึกผลการตรวจสอบไว้
ทุกคร้ัง 

3.4.4 ระบบเตือนใช้สัญญาณเตือนท่ีมีทั้งแสงและเสียง  ตอ้ง
ส่งสัญญาณเม่ือความดันในเส้นท่อก๊าซหลักเพิ่มข้ึนหรือลดลง  20  
เปอร์เซ็นตจ์ากความดนัใชง้าน  สัญญาณเสียงสามารถปิดให้เงียบได ้ แต่
สัญญาณแสงตอ้งยงัคงอยูจ่นกวา่ไดรั้บการแกไ้ขใหเ้ป็นปกติ  

3.4.5 ระบบสัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ี   ให้ทดสอบการส่ง
สัญญาณเตือนส าหรับบริเวณให้ยาระงับความรู้สึก  หน่วยช่วยชีวิต  
หน่วยบ าบดัผูป่้วยวิกฤต  ห้องพกัฟ้ืน  หออภิบาลผูป่้วยหนกั  หน่วยโรค
หลอดเลือดและหัวใจ เป็นตน้  เม่ือความดนัในเส้นท่อก๊าซเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง  20  เปอร์เซ็นต ์จากความดนัใชง้าน 
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3.5   การทดสอบโดยการเป่าไล่ส่ิงสกปรกภายในเส้นท่อ 
 ต้องปล่อยก๊าซเป่าไล่ส่ิงสกปรกภายในเส้นท่อเป็น

ช่วงเวลาสั้น ๆ หลาย ๆ คร้ัง  โดยตอ้งใช้อุปกรณ์ต่อเช่ือมของก๊าซแต่ละ
ชนิดจากโรงงานผูผ้ลิตเท่านั้น   เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัทางเปิดออก  โดยเป่าก๊าซด้วยอตัราการไหลสูงอย่างน้อย  225  
ลิตรต่อนาที  (8  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)  แลว้ปล่อยก๊าซทิ้งออกท่ีทางเปิด
ออกแต่ละจุด  หลงัจากนั้นตอ้งทดสอบความสะอาดของระบบ  โดยใช้
ผา้ขาวรองรับก๊าซท่ีเป่าออกมาหน้าทางเปิดออกของก๊าซสีขาวของผา้
ตอ้งไม่เปล่ียนแปลง 

 ในกรณีท่ีสามารถท าได้  ส าหรับระบบก๊าซความดัน
บวก  ควรมีการพิสูจน์ความสะอาดของระบบ  โดยการกรองก๊าซ
ปริมาตรอยา่งนอ้ย  1,000  ลิตร  (35  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)  ผา่นบนแผน่
กรองสะอาดสีขาวขนาดกรอง  0.45  ไมครอน  ท่ีอตัราการไหลอยา่งต ่า  
100  ลิตรต่อนาที  (3.5  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)  โดยตอ้งตรวจสอบพื้นท่ี  
25  เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ีทั้งหมด  โดยเลือกตรวจสอบทางเปิดออกท่ีอยู่
ไกลจากแหล่งจ่ายก๊าซมากท่ีสุด   แผ่นกรองตอ้งไม่มีส่ิงตกคา้งมากกว่า  
0.1  มิลลิกรัมต่อหน่ึงทางเปิดออก  ถา้ผลการทดสอบปรากฏวา่  ทางเปิด
ออกใดมีส่ิงตกคา้งเกินก าหนด  ทางเปิดออกท่ีอยูไ่กลจากแหล่งจ่ายก๊าซ
ในทุกพื้นท่ีตอ้งถูกตรวจสอบใหม่อีกคร้ังโดยใช้ก๊าซไนโตรเจนแห้งท่ี
ปราศจากน ้ามนั 
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3.6     การทดสอบความบริสุทธ์ิของก๊าซภายในเส้นท่อ 
 ในแต่ระบบก๊าซความดันบวก  ต้องตรวจสอบความ

บริสุทธ์ิของก๊าซในระบบเส้นท่อ โดยตอ้งทดสอบจุดน ้ าคา้ง ปริมาณสาร
ไฮโดรคาร์บอนรวม (เช่น  Methane)   และปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนท่ี
มีส่วนประกอบของฮาโลเจน  การทดสอบน้ีตอ้งกระท าท่ีทางเปิดออกจุด
ท่ีอยู่ไกลจากแหล่งจ่ายก๊าซมากท่ีสุด   แล้วเปรียบเทียบกับก๊าซจาก
แหล่งจ่าย  ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบจาก  2  จุดน้ีตอ้งแตกต่างไดไ้ม่เกินค่า
ความแตกต่างสูงสุดท่ียอมรับไดใ้นตารางท่ี 4  ก๊าซท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
คือก๊าซไนโตรเจนท่ีปราศจากความช้ืนและน ้ามนั 
 

ตารางที ่ 4  ค่าความแตกต่างสูงสุดทีย่อมรับได้ 

จุดน า้ค้าง 4  องศาเซลเซียส ที ่50  

ปอนด์ต่อตารางนิว้ 

ปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนรวม 1   ส่วนในล้าน 

ปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนที่มี

ส่วนประกอบของฮาโลเจน 

2  ส่วนในล้าน 

 

3.7     การทดสอบส่วนทีต่่อข้ันสุดท้าย  (Final  Tie-in Test) 
 ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อส่วนเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ 

เขา้กบัระบบท่ีมีอยู ่ ตอ้งทดสอบตามขอ้  3.1  ถึง  3.6  ให้แลว้เสร็จก่อน  
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หลงัเช่ือมต่อแลว้ก่อนท่ีจะใช้งานกบัผูป่้วยตอ้งผ่านการทดสอบตามขอ้  
3.8  ถึง  3.10  อยา่งสมบูรณ์และตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 การเช่ือมต่อขั้นสุดทา้ยระหวา่งส่วนท่ีเพิ่มเติมใด ๆ  กบั
ระบบท่อท่ีมีอยู่เดิมตอ้งทดสอบการร่ัวด้วยก๊าซใช้งานของระบบนั้นท่ี
ความดนัใชง้านปกติ   คงความดนัน้ีไวจ้นกวา่ทุกจุดเช่ือมต่อจะไดรั้บการ
ตรวจสอบรอยร่ัวโดยใชน้ ้าสบู่หรือวธีิการทดสอบอ่ืนท่ีไม่มีอนัตราย 

3.8    การทดสอบความดันใช้งาน  (Operational Pressure 
Test) 

3.8.1 โดยทัว่ไปต้องทดสอบการไหลท่ีทางเปิดออกหรือ
ทางเปิดเขา้หรือในจุดท่ีผูใ้ชง้านท าการต่อหรือปลดออก 

3.8.2 ระบบเส้นท่อก๊าซ ยกเวน้ระบบไนโตรเจนหรืออากาศ
ความดนัสูง  ตอ้งคงความดนัไวท่ี้ 340-400  กิโลปาสคาล  (50-60  ปอนด์
ต่อตารางน้ิว)  ท่ีทุกทางเปิดออกท่ีอตัราไหลสูงสุดตามขอ้ 3.8.4  และ 
3.8.5 

3.8.3 ระบบไนโตรเจนหรืออากาศความดนัสูงตอ้งสามารถ
ไดก้๊าซท่ีความดนัอยา่งนอ้ย  1103  กิโลปาสคาล  (160  ปอนดต่์อตารางน้ิว)   
ไปยงัทางเปิดออกทั้งหมดตามอตัราการไหลในขอ้  3.8.7 

3.8.4 ระบบเส้นท่อก๊าซท่ีใชค้วามดนัแตกต่างจากความดนั
ปกติในขอ้  3.8.2  และ 3.8.3  ตอ้งสามารถจ่ายก๊าซท่ีอตัราไหลและความ
ดนัตามท่ีตอ้งการใชง้าน 
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3.8.5 ทางเปิดออกของออกซิเจน ไนทรัสออกไซด์และ
อากาศ  ตอ้งไดก้๊าซ 100  ลิตรต่อนาที  (3.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)  โดยความ
ดนัตกไม่เกิน 35 กิโลปาสคาล  (5 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) และท่ีความดนัคงท่ี
ไม่นอ้ยกวา่  340  กิโลปาสคาล (50  ปอนดต่์อตารางน้ิว) 

3.8.6 ทางเปิดออกของออกซิเจนและอากาศท่ีใช้ส าหรับ
หน่วยดูแลผูป่้วยวิกฤติ  ตอ้งสามารถไดก้๊าซดว้ยอตัราไหล่ช่วงสั้น ๆ ท่ี 
170  ลิตรต่อนาที (6.0 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที)  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  3 นาที 

3.8.7 ทางเปิดออกของก๊าซไนโตรเจน  ต้องได้ก๊าซ 140  
ลิตรต่อนาที (5.0  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)  โดยความดนัตกได้ไม่เกิน  350  
กิโล ปาสคาล  (5  ปอนด์ต่อตารางน้ิว) และความดนัคงท่ี  1103  กิโล
ปาสคาล  (160  ปอนดต่์อตารางน้ิว) 

3.8.8 ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองอดัอากาศร่วมกัน   คืออากาศอดั
ทางการแพทยก์บัอากาศอดัความดนัสูง    ตอ้งพิจารณาวิธีตรวจสอบให้
เหมาะสมไม่ใหเ้กิดผลกระทบระหวา่งระบบทั้งสอง 

3.9     การทดสอบความเข้มข้นของก๊าซทางการแพทย์ 
(Medical Gas Concentration Test) 

หลงัจากการเป่าไล่ส่ิงสกปรกภายในเส้นท่อดว้ยก๊าซท่ีใช้
ในระบบนั้นแลว้ ตอ้งด าเนินการดงัน้ีคือ 

3.9.1 วิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซโดยปริมาตรท่ีแต่ละ
แหล่งจ่ายและทางเปิดออกของก๊าซท่ีมีความดนั 
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3.9.2 การวเิคราะห์ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีออกแบบมาส าหรับวดั
ค่าของก๊าซแต่ละชนิด 

3.9.3 ค่าความเข้มข้นของก๊าซทางการแพทย์ท่ียอมรับได้
ตามตารางท่ี  5 
   

ตารางที ่5  ค่าความเข้มข้นของก๊าซทีย่อมรับได้ 

ก๊าซ เกณฑ์ตัดสิน 

ออกซิเจน ไม่นอ้ยกวา่  99% 

ไนทรัสออกไซด ์ ไม่นอ้ยกวา่  99% 

ไนโตรเจน ไม่นอ้ยกวา่  99% 

อากาศอดัทางการแพทย ์ มีออกซิเจน  19.5-23.5% 

 
3.10    การตรวจสอบความถูกต้องของป้ายช่ือ 

 ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของป้ายช่ือให้ถูกตอ้งตรง
กบัสภาพปัจจุบนัตลอดเวลาตามมาตรฐานของส่วนประกอบทุกช้ิน เช่น  
ทางเปิดออก  ล้ินปิดและแผงสัญญาณเตือน เป็นตน้ 

4. การตรวจยนืยันความถูกต้องของอุปกรณ์แหล่งจ่ายก๊าซ 
(Source Equipment Verification) 

 ต้องตรวจสอบอุปกรณ์แหล่งจ่ายก๊าซหลังจากการ
เช่ือมต่อระบบท่อ   ส่วนประกอบและอุปกรณ์  การทดสอบความดนัตอ้ง
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ท าท่ีปลายทางต่อล้ินแยกของเคร่ืองอดัอากาศ  (compressor)  และตน้ทาง
ต่ออุปกรณ์ควบคุมเส้นท่อท่ีความดนัใช้งานสูงสุดเป็นเวลา  2  ชัว่โมง  
โดยความดนัตกไดไ้ม่เกิน  10%  (ตารางท่ี  3) 

 การทดสอบน้ีต้องด า เนินการโดยผู ้มีความรู้ความ
ช านาญด้านเทคนิคและมีประสบการณ์ด้านทดสอบระบบก๊าซทาง
การแพทย ์

4.1   การตรวจสอบแหล่งจ่ายก๊าซ 
4.1.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของอุปกรณ์ในระบบ  รวมทั้ง

ตรวจสอบการสลับเปล่ียนโดยอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายชุดแรกไปยงั
แหล่งจ่ายชุดท่ีสองและตรวจสอบการท างานของสัญญาณแจง้การสลบั
เปล่ียน 

4.1.2 ก่อนใช้งานระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุท่ีมี
แหล่งจ่ายส ารอง  (4.2)  ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบว่าท างาน
ถูกตอ้งรวมทั้งตรวจสอบการท างานและสัญญาณการเปล่ียนสลบัโดย
อตัโนมติัจากแหล่งจ่ายชุดแรกไปยงัแหล่งจ่ายชุดท่ีสองและตรวจการ
ท างานและสัญญาณของแหล่งจ่ายส ารอง 

4.1.3 ถ้าระบบมีสวิตช์รับสัญญาณและสัญญาณเฝ้าระวงั
ปริมาณของแหล่งจ่ายส ารองตอ้งตรวจสอบการท างานก่อนใช้งานถ้า
ระบบแหล่งจ่ายส ารองท่ีเป็นของเหลวตอ้งทดสอบสัญญาณเตือนเม่ือ
ปริมาณแหล่งจ่ายส ารองต ่ากวา่ก าหนด 
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4.1.4 ถา้มีสวิตช์รับสัญญาณและอุปกรณ์เฝ้าระวงัความดนั
ของแหล่งจ่ายส ารอง  ตอ้งตรวจสอบการท างานก่อนใชง้าน 

4.1.5 สัญญาณเตือนส าหรับแหล่งจ่ายขนาดใหญ่และแผง
สัญญาณเตือนหลกั  เจา้ของหน่วยงานหรือผูแ้ทนตอ้งตรวจสอบเพื่อให้
แน่ใจวา่ชนิดของสัญญาณท่ีแสดงและการกระตุน้สัญญาณเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถเฝ้าระวงัสภาวะของระบบ
แหล่งจ่ายถา้เปล่ียนแหล่งเก็บตอ้งท าการทดสอบใหม่ทุกคร้ัง 

4.1.6 ระบบสัญญาณเตือนหลกั  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของผูผ้ลิตหรือองคก์รท่ีรับผิดชอบการท างานและซ่อมบ ารุง โดยท าการ
ทดสอบดงัน้ี 

ก. อดัความดนัเขา้ระบบเส้นท่อก๊าซและต่อเช่ือมระบบ
ไฟฟ้าเขา้กบัแผงสัญญาณเตือน 

ข. ตรวจสอบมาตรวดัความดนัของเส้นท่อหลกัเพื่อให้
แน่ใจว่าไดค้วามดนัท่ีตอ้งการตามขอ้  3.8   และระบุชนิดของก๊าซได้
ถูกตอ้ง  ตรวจสอบแผงสัญญาณเตือนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ท างานเป็นปกติ 

ค. ตรวจสอบการท างานของสัญญาณเ ตือนของ
แหล่งจ่ายและแหล่งส ารองเพื่อให้แน่ใจว่าแสดงสัญญาณท่ีถูกตอ้งและ
ระบุช่ือท่ีถูกตอ้ง 
 

 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
96                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 
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บทที่ 4 

คุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนและการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

1. ลกัษณะทัว่ไปของออกซิเจน 

ออกซิเจน (O2) เป็นส่วนประกอบท่ีมากเป็นอนัดบัท่ีสองใน
บรรยากาศ ประมาณ 21% โดยปริมาตร (รองจากไนโตรเจน (N2) 
ประมาณ 78% นอกจากน้ียงัมีอาร์กอน (Ar) ประมาณ 0.9% และก๊าซ
เฉ่ือยอ่ืน ๆ (CO2, Ne, Xe, He) ประมาณ 0.1 %) ออกซิเจนเหลวมีสีน ้ าเงิน
จาง ๆ และเยน็จดั ถึงแมไ้ม่เป็นสารติดไฟ แต่ออกซิเจนสามารถช่วยให้
ติดไฟไดดี้และเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละสัตว ์

ออกซิเจนจะท าปฏิกิริยากบัสารอินทรียแ์ละโลหะในรูป Oxide 
การเผาไหมใ้นออกซิเจนรุนแรงกว่าการเผาไหมใ้นอากาศ อุปกรณ์ท่ีท า
มาใช้กบัออกซิเจนตอ้งสะอาด ระบบตอ้งเป็นวสัดุท่ีสามารถทนความ
ร้อนได้สูงและไม่ท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนภายใตก้ารใช้งาน ถงับรรจุ
ต้องผลิตตามข้อก าหนดของ American Society of Mechanical 
Engineers (ASME) และถูกออกแบบเพื่อให้สามารถตา้นทานอุณหภูมิ
และความดนั 

ออกซิเจนเหลวเป็นของเหลวท่ีเย็นจัด (Cryogenic Liquid) 
ของเหลวเย็นจดัคือก๊าซเหลวใดๆ ท่ีมีจุดเดือดต ่ากว่า -38˚F (-150˚C) 
ในขณะท่ีออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดอยูท่ี่ -97.3˚F (-183˚C)  
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อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันอย่างมากระหว่างออกซิเจนเหลวและ
สภาวะแวดลอ้มภายนอก การเก็บออกซิเจนเหลวจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์พิเศษส าหรับการจดัเก็บ 

ออกซิเจนนิยมจดัเก็บในรูปของของเหลวถึงแมจ้ะถูกน าไปใช้
ในรูปของก๊าซก็ตาม เน่ืองจากประหยดัเน้ือท่ีจดัเก็บและค่าใช้จ่ายท่ีถูก
กวา่แบบการบรรจุก๊าซแรงดนัสูง รูปแบบการจดัเก็บประกอบไปดว้ย ถงั
บรรจุของเหลวเยน็จดั Vaporization ระบบควบคุมแรงดนั และท่อต่าง ๆ 
ส าหรับการเติม การระเหย และการจ่ายก๊าซ หลักการสร้างถังบรรจุ
ของเหลวเยน็จดัคลา้ยกบัขวด Thermos โดยจะมีถงับรรจุภายในและมีถงั
ภายนอกหุ้มอีกหน่ึงชั้นโดยมีฉนวนกั้นอยู่ตรงกลางท าหน้าท่ีป้องกัน
ความร้อนไม่ให้เขา้ไปในถงับรรจุออกซิเจนเหลวขา้งใน Vaporizer ท า
หน้าท่ีแปรสภาพออกซิเจนเหลวให้ระเหยกลายเป็นก๊าซ ท่อควบคุม
แรงดนัท าหนา้ท่ีควบคุมแรงดนัก๊าซก่อนจ่ายเขา้สู่กระบวนการใชง้าน ถงั
ท่ีน ามาใชส้ าหรับออกซิเจนเหลวควรออกแบบตาม ASME  วา่ดว้ยเร่ือง
อุณหภูมิและความดนั แบบท่อตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ American 
National Standards Institute (ANSI)  

2. การผลติ 

ออกซิเจนกลัน่ออกมาจากการแยกอากาศ (Air Separate unit; 
ASU) ผ่านกระบวนการท าให้อากาศเป็นของเหลวและแยกออกซิเจน
ออก โดยหอกลั่นความเย็นและเก็บในรูปของเหลวเย็นจดั ออกซิเจน
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สามารถกลั่นออกมาในรูปแบบของเหลวท่ีไม่เย็นจัดได้โดยวิธีการ
เลือกใชต้วัดูดจบับางตวัเพื่อน าออกซิเจนออกมาในรูปของก๊าซ 

กระบวนการแยกอากาศ (ASU) เร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองอดัอากาศและ
ส้ิ น สุ ด ท่ี ถั ง เ ก็ บ  ซ่ึ ง ถู ก อัด แล ะ ส่ ง ไปย ัง ร ะบบแ ย กค ว าม ช้ื น 
คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนท่ีสะอาด อากาศถูกส่งผา่นไป
ยงัระบบแลกเปล่ียนความร้อนซ่ึงท าให้เยน็ลงถึงเยน็จดั และถูกส่งผ่าน
เข้าสู่หอกลั่นความดันเพื่อแยกไอของออกซิเจนออกไปทางบริเวณ
ดา้นบนของหอกลัน่ ในขณะเดียวกนัออกซิเจนดิบ (ออกซิเจนบริสุทธ์ิ 
90% โดย ประมาณ) ดา้นล่างของหอกลัน่ถูกดูดออก  และส่งต่อไปยงั
หอกลัน่ความดนัเพื่อกลัน่ออกซิเจนออกมาตามความตอ้งการ และจดัเก็บ
ในถงัเก็บของเหลว 

ตารางที ่1: ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของออกซิเจนเหลว 

สูตรทางเคมี    O2 

มวลโมเลกุล    31.999 

จุดเดือดท่ีความดนั 1 บรรยากาศ   -297.4˚F (-183.0˚C)  

จุดเยอืกแขง็ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ -361.9˚F (-218.8˚C) 

อุณหภูมิวกิฤต     -181.8˚F (-118.4˚C) 

ความดนัวกิฤต     729.1 psia(49.6 atm) 
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ความหนาแน่นในสถานะของเหลวท่ีความดนั 1 atm71.23 lb/scf 

ความหนาแน่นในสถานะก๊าซท่ี 68˚F (20˚C), 1 atm 0.0831 lb/scf 

ความถ่วงจ าเพาะ, 

สถานะก๊าซ เทียบกบัอากาศท่ี 68˚F (20˚C), 1 atm1.11 

สถานะของเหลวเทียบกบัอากาศท่ี68˚F (20˚C), 1 atm1.14 

ปริมาตรจ าเพาะท่ี 68˚F (20˚C), 1 atm12.08 scf/lb 

ความร้อนแฝงในการระเหยกลายเป็นไอ 2,934 BTU/lb mole 

อตัราการขยายตวัจากของเหลวกลายเป็นไอท่ี 68˚F (20˚C)1 to 862 

ความสามารถในการละลายไดใ้นน ้ าท่ี 77˚F (25˚C), 1 atm3.16% โดย
ปริมาตร 

3. การใช้ประโยชน์ 

ลกัษณะการใช้งานของออกซิเจนโดยทัว่ไปอยู่ในรูปของก๊าซ 
แต่ออกซิเจนนิยมผลิตในรูปของเหลวเน่ืองจากสะดวกในการขนส่งและ
จดัเก็บ การใชง้านออกซิเจนโดยทัว่ไปมกัเก่ียวขอ้งกบัการเติมออกซิเจน
และใช้ในการด ารงชีวิตทัว่ ๆไป ออกซิเจนถูกน าไปประยุกต์ใช้ทาง
การแพทยเ์พื่อสุขภาพ ออกซิเจนเหลวถูกใช้เป็นพลงังานเช้ือเพลิงเหลว
ส าหรับระบบขีปนาวธุ (Missiles) และจรวด (Rockets) 
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 ออกซิเจนถูกน าไปใช้อยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมโลหะ ใช้
ร่วมกบัแก๊ส Acetylene และแก๊สเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ เพื่อช่วยในการตดั เช่ือม 
ขดั ท าแข็ง ท าความสะอาด และหลอมโลหะ ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
น าออกซิเจนมาใช้เพื่อฟอกสารเคมีและท าความร้อนด้วยคาร์บอนท่ี
ออกมา และการท าปฏิกิริยากบัออกไซด์อ่ืน ๆ ผลประโยชน์ เช่น การ
ประหยดัเช้ือเพลิงและพลงังานรวมถึงปริมาณการแผรั่งสีท่ีต ่ากวา่คือส่ิงท่ี
ไดรั้บเสมอเม่ืออากาศถูกแทนท่ีดว้ยออกซิเจนบริสุทธ์ิท่ีมากกวา่ 

 ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียมน าออกซิเจนไปท าปฏิกิริยา
กบัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพื่อผลิตสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ และ 
aldehydes ซ่ึงมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบในหลาย  ๆ ขบวนการท างาน 
ออกซิเจนท่ีใชท้  าปฏิกิริยาไดม้าจากอากาศอยา่งไรก็ตามการใชอ้อกซิเจน
โดยตรง หรือการฟอกอากาศดว้ยออกซิเจนก็จ  าเป็นในบางกระบวนการ
ผลิต การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมขนาดกลางมีการใช้ออกซิเจน
บริสุทธ์ิ รวมถึง เอทิลีน และ propylene Oxide (สารต่อตา้นความเยน็) 
Vinyl Chloride (ส าหรับ PVC) และ Caprolactam (ส าหรับไนลอน) 

 ในอุตสาหกรรมกระดาษใช้ออกซิเจนในการฟอก และเป็น 
Oxidizing ในหลายกระบวนการ คุณสมบติัทางกายภาพแสดงผลท่ีดีข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดั หลงัจากผา่นการบ าบดัโดยออกซิเจน ซ่ึงท าให้ตน้ทุนใน
การผลิตลดลงดว้ย เฉกเช่นเดียวกนั ออกซิเจนช่วยในการท าปฏิกิริยาเผา
ไหมใ้นอุตสาหกรรมการผลิตกระจก อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง ตะกัว่ 
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และซีเมนต ์หรือขบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเตาเผาขยะ หรือการบ าบดัของ
เสีย ขบวนการบ าบดัน ้ าเสียประสบความส าเร็จในการน าออกซิเจนมา
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางเคมี อุตสาหกรรมประมงได้รับ
ประโยชน์ในด้านคุณภาพและขนาดของสัตวน์ ้ าในแหล่งเพาะเล้ียงใน
ภาวะออกซิเจนท่ีเหมาะสม  

4. ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 อากาศโดยทัว่ไปจะมีออกซิเจน 21 % เป็นส่วนประกอบและไม่
มีความเป็นพิษ ออกซิเจนท่ีขยายเพิ่มข้ึนในอากาศไม่เกิน 50% ไม่เกิดผล
กระทบใด ๆ ต่อมนุษย ์ในสภาวะบรรยากาศปกติ (1 atmosphere) ได้
นานกวา่ 24 ชัว่โมง หรือมากกวา่นั้น 

 การสูดดมออกซิเจนท่ีมากกวา่ 80%เป็นเวลามากกวา่ 12 ชัว่โมง 
จะมีผลท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ระบบการรับรู้ลดลง ไอ 
หายใจไม่สะดวก แสบคอ  และเจ็บหน้าอก  อาจจะเ กิดอาการ 
Tracheobronchitis และอากาศแน่นท่ีปอด หรือ Edema การสูดออกซิเจน
บริสุทธ์ิเขา้ไปนานกว่า 24 ชัว่โมง จะท าให้เกิดการอกัเสบท่ีปอด หรือ 
Edema 

 อาการทางการหายใจจะเกิดข้ึนภายใน 2 ถึง 6 ชั่วโมง ภายใต้
ความดันมากกว่า 1 ความดันบรรยากาศ อาการเร่ิมแรกคือการท่ีมีน ้ า
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ภายในช่องว่างของปอด ซ่ึงส่งผลให้การท างานของปอดลดลง ส่วน
อาการอ่ืน ๆ คือเป็นไข ้ไซนสั และแสบตา 

 หากสูดดมออกซิเจนบริสุทธ์ิท่ีความดนั 2-3 บรรยากาศ จะเกิด
อาการทางประสาทรวมถึงคล่ืนเหียน อาเจียน วิงเวียน หอบเหน่ือย หวิว 
ๆ อารมณ์แปรปรวน Euphoria สับสน in coordination กลา้มเน้ือเป็น
ตะคริว ปวดแสบปวดร้อนท่ีบริเวณน้ิวมือและน้ิวเท้า สูญเสียการรับรู้ 
และเกิดอาการชกัคลา้ยลมบา้หมู รวมทั้งการสูญเสียการมองเห็น ซ่ึงหาก
ปล่อยไว้นานอาจชักจนตายได้ แต่อาการจะดีข้ึนถ้าความดันของ
ออกซิเจนลดลง 

 เด็กทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดท่ีตอ้งการอยู่ในเตาอบหากไดรั้บ
การสูดออกซิเจนท่ีมีความเขม้ขน้มากไปอาจท าให้เกิดปัญหากบัดวงตา
ได ้ภายใน 6 ชัว่โมง จะท าใหห้ลอดเลือดของ retina ขยายตวัอยา่งรุนแรง 
ต้องรีบน าเด็กออกจากเตาอบทนัที การท่ีเน้ือเยื่อสัมผสักับออกซิเจน
เหลวหรือไอเยน็ของออกซิเจนท าใหเ้กิดแผลเผาไหม ้

5. การพจิารณาความปลอดภัย 

 อนัตรายจากออกซิเจนเหลวคืออุณหภูมิท่ีเยน็จดัสามารถท าให้
เน้ือไหมไ้ด ้ความดนัท่ีสูงเกินอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของออกซิเจน
เหลวอย่างรวดเร็วในบริเวณท่ีไม่สามารถระบายไดท้นั ในบริเวณท่ีเติม
ไปดว้ยออกซิเจนอาจเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมไ้ด ้



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
104                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

 อุณหภูมิท่ีต ่ามากของออกซิเจนเหลวและไอระเหยไม่เพียงแต่ท า
ให้เกิดการเผาไหมท่ี้เน้ือเยื่อของมนุษยเ์ท่านั้นแต่ยงัท าให้โครงสร้างของ
โลหะสูญเสียความแขง็แรงและเปราะแตกไดง่้าย 

 อตัราการขยายตวัอย่างรวดเร็วจากของเหลวเป็นก๊าซนั้นอาจท า
ให้เกิดความดนัเกินได้ ดงันั้นบริเวณดงักล่าวควรมีการติดตั้งตวัระบาย
ความดนั ปฏิกิริยาการเผาไหมเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงทนัทีกบัปริมาณออกซิเจน
ในอากาศเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยแค่เพียง 23% วตัถุซ่ึงจุดติดไฟในอากาศไดง่้าย
นั้นจะเกิดการลุกไหมอ้ยา่งรุนแรงในออกซิเจน วตัถุดงักล่าวไดแ้ก่เส้ือผา้ 
และเส้นผมซ่ึงมีช่องว่างพอท่ีจะดักจบัออกซิเจนได้ ความเขม้ขน้ของ
ออกซิเจนแค่เพียง 23% สามารถลุกไหมไ้ดอ้ย่างรวดเร็วเป็นอนัตรายท่ี
ทุกคนควรระวงั 

 เส้ือผา้ท่ีถูกออกซิเจนเหลวหกใส่ หรือผึ่งไวใ้นบริเวณท่ีมีความ
เข้มข้นของออกซิเจนสูง ควรรีบน าไปผึ่ งอากาศหรือบริเวณท่ีมีการ
ระบายอากาศท่ีดีอย่างรวดเร็วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชัว่โมง จนแน่ใจว่า
เส้ือผา้นั้นปราศจากออกซิเจน เส้ือผา้ท่ีชุ่มไปด้วยออกซิเจนสามารถจุด
ติดไฟไดง่้ายและเกิดการลุกไหมท่ี้รุนแรง 

 ห้ามไม่ให้สูบบุหร่ีหรือจุดประกายไฟใด ๆ ในบริเวณท่ีมีการ
จดัเก็บออกซิเจนเหลว อย่าปล่อยให้ออกซิเจนเหลวหรืออากาศท่ีเติมไป
ดว้ยออกซิเจนสัมผสักบัสารอินทรียห์รือวตัถุซ่ึงติดไฟได ้หรือระเบิดได ้
สารอินทรียบ์างชนิดสามารถท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนอยา่งรุนแรงเม่ือถูก
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จุดประกายด้วยสะเก็ดไฟ หรือการสั่น สารเหล่านั้นคือ น ้ ามนั จาระบี 
ยางอสัฟัลต ์น ้ามนัก๊าด เส้ือผา้ น ้ ามนัดิบ และกากน ้ ามนัหรือจาระบี หาก
ออกซิเจนเหลวถูกกระฉอกลงบน Asphalt หรือผิวหน้าวตัถุอ่ืนท่ีระเบิด
ได้ อย่าเดินเขา้ไปบริเวณดงักล่าว และเก็บแหล่งก าเนิดไฟให้ห่างจาก
บริเวณดงักล่าว เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาที หรือจนกวา่จะหมอกจาง 

6. พืน้ทีใ่นการติดตั้ง 

 เน่ืองจากอตัราการขยายตวัท่ีสูงมากจากการเปล่ียนสภาวะจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ ตอ้งมีการเตรียมระบบระบายให้เพียงพอในบริเวณท่ี
ใช้งาน อย่างน้อยคือ 6 เท่าของอตัราการเปล่ียนแปลงของอากาศใน 1 
ชัว่โมง CGA ก าหนดวา่อากาศซ่ึงเตม็ไปดว้ยออกซิเจนนั้น คือ อากาศท่ีมี
ค่าความเขม้ขน้ของออกซิเจนอยา่งนอ้ย 23%  

พึงจ าไวว้า่! “ออกซิเจนไม่มีสัญญาณเตือนอนัตราย” 

7. อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

 บุคคลท่ีต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับออกซิเจนเหลว และภาชนะ
จดัเก็บตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของออกซิเจนอยา่งถ่อง
แท ้

 ตาเป็นส่วนท่ีไวต่อความเย็นจดัของออกซิเจนเหลวและไอเย็น 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีแนะน าเม่ือต้องปฏิบติังานกบัออกซิเจน
เหลวท่ีนอกเหนือไปจากแวน่ตานิรภยัแลว้คือ อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ ถุง
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มือหนงัท่ีมีฉนวนป้องกนัอุณหภูมิเย็นจดั เส้ือแขนยาวไม่พบัแขน สวม
ใส่อุปกรณ์ PPE ทุกคร้ังเม่ือมีการเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัออกซิเจนเหลว และ
รองเทา้ Safety ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสวมใส่ทุกคร้ัง 

 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน SCBA เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งน ามาใช ้ชุดกนั
ไฟสามารถติดไฟไดง่้ายเม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของออกซิเจน
สูง ผู ้ท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้ นจึงสามารถเข้าไปจัดการกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินน้ีได ้

8. การปฐมพยาบาล 

 ส าหรับผิวหนงัท่ีสัมผสักบัออกซิเจนเหลวให้รีบปลดหรือถอด
เส้ือผ้าบริเวณนั้นออกเพื่อป้องกันการซึมและลุกลาม ห้ามถูบริเวณ
ผิวหนังท่ีแข็งตวัเน่ืองจากท าให้เน้ือเยื่อบริเวณนั้นบาดเจ็บยิ่งข้ึน ให้รีบ
ล้างผิวหนังบริเวณดงักล่าวด้วยน ้ าสะอาดหรือน ้ าอุ่นท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 
105˚F (40˚C) ในปริมาณมาก ๆ และต่อเน่ืองและห้ามใช้การรักษาดว้ย
ความร้อนแบบแหง้ (Dry Heat) รีบท าการน าส่งแพทยโ์ดยทนัที 

 เน้ือเยื่อบริเวณท่ีแข็งตวัไม่มีความรู้สึกและซีดคล้ายข้ีผึ้ง ต่อมา
จะกลายเป็นแผลผุพอง แสบ และอาจติดเช้ือได้ เม่ือบาดแผลบริเวณท่ี
แข็งตวัจนอ่อนตวัลง ให้น าผา้ท่ีสะอาดปราศจากเช้ือคลุมให้ทัว่บริเวณ
ดงักล่าวจนกว่าจะได้รับการรักษา ในกรณีท่ีผิวหนังสัมผสัออกซิเจน
เหลวเป็นบริเวณกวา้ง ให้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดหรือน ้ าอุ่นในปริมาณมาก ๆ 
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เพื่อใหผ้วิหนงัอ่อนตวัและตดัเส้ือผา้บริเวณนั้นออก และติดต่อแพทยโ์ดย
ทนัที 

 ถา้ตาโดนไอเยน็หรือไอระเหยของออกซิเจนเหลว ให้ลา้งออก
ทนัทีด้วยน ้ าสะอาดปริมาณมาก ๆ หรือน ้ าอุ่นอุณหภูมิไม่เกิน 105˚F 
(40˚C) และรีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 

คุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนทีใ่ช้ในโรงพยาบาล 

- ไม่มีสีในสภาวะก๊าซ (มีสีฟ้าอ่อนในสภาวะแก๊สเหลว) 
- ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่เป็นพิษ 
- ไม่ติดไฟ แต่ช่วยใหไ้ฟติด 
- มีจุดเดือดท่ีอุณหภูมิประมาณ -183˚C (สภาวะแก๊สเหลว) 
- เกิดหมอกเม่ือสัมผสักบัอากาศ (สภาวะแก๊สเหลว) 
- อตัราการขยายตวัจากของเหลวเป็นก๊าซประมาณ 862 เท่า 
- หนกักวา่อากาศในสภาวะก๊าซ (Vapor Density = 1.11) 

การปฏิบัติงานกบัออกซิเจน อย่างปลอดภัย 

- ห้ามสูบบุหร่ีหรืกระท าการใด ๆ อนัอาจก่อให้เกิดประกายไฟ 
หรือความร้อนสูง ในบริเวณท่ีตั้ ง และสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัออกซิเจนโดยเด็ดขาด 
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- ห้ามใชส้ารหล่อล่ืน/สารท าความสะอาดทัว่ไปโดยเด็ดขาด ตอ้ง
ใช้ชนิดท่ีรับรองว่าใช้งานร่วมกบัออกซิเจนได้อย่างปลอดภยั
เท่านั้น 

- หา้มมีหรือเก็บวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด ท่ีสามารถติดไฟ และระเบิด
ได้ไวใ้กล้บริเวณการท าให้ความหนาแน่นของออกซิเจน เพิ่ม
มากกวา่ 23% ข้ึนไป 

- เก็บรักษาและใชง้านในท่ีร่ม ซ่ึงมีการระบายอากาศท่ีดีเพียงพอ 
- วัสดุท่ีแนะน าให้ใช้ได้ส าหรับออกซิเจน ได้แก่  ทองแดง 

ทองเหลือง และสแตนเลสสตีล เท่านั้น 
- การบาดเจ็บเน่ืองจาการสัมผ ัสกับออกซิเจนเหลว ควรใส่

อุปกรณ์ป้องกนัทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน 

มาตรฐานบังคับผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกซิเจนทางการแพทย์  
มอก. 540-2545 

คุณลกัษณะต่าง ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

- คามบริสุทธ์ิ (Purity) Oxygen 99.0% 

- คาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide) 300 ppm (max) 

- คาร์บอนมอนนอกไซด ์(Carbon Monoxide) 5.0 ppm (max) 

- ความช้ืน (Moisture) 60 ppm (max) 
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- ความเป็นกรด หรือ ด่าง (pH) ผา่นการทดสอบ 

- สารออกซิไดส์ (Oxidizing substance) ผา่นการทดสอบ 

- ภาชนะบรรจุท่ีเป็นท่อทนความดนัไม่มีตะเขบ็  มอก. 359-2549 

- การใชแ้ละการซ่อมบ ารุงภาชนะบรรจุ มอก. 358-2551 

- สีท่อ มอก. 87-2517 

- ขอ้ต่อท่อบรรจุออกซิเจน มอก. 1095-2535 

การใช้งานก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดท่อบรรจุแรงดันสูง 

ท่อออกซิเจนทางการแพทย ์(มอก. 540-2545) 

-     ท่อสีเขียวมรกต  ไหล่สีขาว 

-     ก าหนดปริมาณส่ิงเจือปน เช่น CO , CO2 ,  Moisture 

-  ความบริสุทธ์ิ (Purity ) Oxygen 99.0% 

-  คาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide) 300 ppm (max) 

- คาร์บอนมอนนอกไซด ์(Carbon Monoxide)  5.0 ppm (max) 

- ความช้ืน (Moisture) 60 ppm (max) 

- ความเป็นกรด หรือ ด่าง (pH) ผา่นการทดสอบ 

- สารออกซิไดส์ (Oxidizing substance) ผา่นการทดสอบ 
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มาตรฐานทีต้่องปฏิบัติตาม 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี 
การใชแ้ละการซ่อมบ ารุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดนั  มอก. 358-2551 
สีและสญัลกัษณ์ส าหรับภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใชใ้นทาง 
การแพทย ์ มอก. 87-2521 
วาลว์และขอ้ต่อของท่อบรรจุก๊าซ มอก. 1095-2535 

เคร่ืองหมายบริเวณไหล่ท่อบรรจุ      

O2  คือ ใชบ้รรจุก๊าซออกซิเจน 
2210001     คือ หมายเลขท่อ  
2012-10  คือ ทดสอบเดือน ตุลาคม ปี 2012  
V 40.1     คือ ความจุ 40.1 ลิตรน ้า 
W 48.3    คือ น ้าหนกัท่อเปล่า 48.3 กิโลกรัม  
TP 250    คือ ความดนัท่ีใชท้ดสอบ 250 บาร์ (3,600 PSIG) 
WP 150    คือ ความดนัสูงสุดของก๊าซท่ีบรรจุ 150 บาร์ (2,200 PSIG) 
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ฉลากบรรจุ 
 เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Asian Industrial Gases Association 
(AIGA) และ สมอ. 
ข้อมูลบนฉลากบรรจุ 

ช่ือผลิตภณัฑ์,  สูตรเคมี 
1. ค าเตือนต่าง ๆ –“Danger or Warning” 
2. สัญลกัษณ์ท่ีก าหนดระดบัของอนัตรายต่างๆ  
3. UN No. and Hazard No. 
4. ขอ้ควรระวงัต่าง ๆ  
5. ขอ้แนะน าในการดูแลและใชง้านท่อก๊าซ 
6. ช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. 
7. ความดนัท่ีใชบ้รรจุก๊าซ 

การดูแลและบ ารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย 
ระยะเวลาการทดสอบท่อไม่มีตะเข็บ (ท่อแรงดนัสูง) 

1. ความจุน ้ าไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร (150 ลิตร) ตรวจสอบ
ทุก 5 ปี 

2. ตรวจสอบภายนอก (โดยการพิจารณา) 
3. น ้าหนกัท่อ ตอ้งลดลงไม่เกินกวา่ 5% ของน ้าหนกัท่อตอนผลิต 
4. ตรวจสอบภายในท่อ (Visual Inspection) 
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5. ทดสอบแรงดนั (Hydrostatics Test)  ท่อตอ้งมีการขยายตวัไม่เกิน 
10% ของการขยายตวัรวม 

 

การใช้งานก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดถังบรรจุขนาดใหญ่ 
 (Liquid Oxygen System) 

ถังบรรจุขนาดใหญ่ (VIE) 

1. เป็นถงัชนิดพิเศษสามารถเก็บออกซิเจนในสถานะของเหลวได ้
2. ถงับรรจุตอ้งระบุชนิดก๊าซอยา่งชดัเจน 
3. ควบคุมแรงดนัท่ี 150 psi 
4. มีระบบความปลอดภยัของถงัท่ีบรรจุ 
5. ส่วนประกอบของถงับรรจุ 

- อุปกรณ์แสดงระดบัแรงดนัภายในถงั  (Pressure Gauge) 
- อุปกรณ์แสดงระดบัแก๊สเหลว (Liquid Level Gauge) 
- อุปกรณ์แสดงวงจรป้องกนัถงั (Safety System) 

ชุดท าระเหย  (Vaporizer) 

1. เพิ่มพื้นผวิสัมผสัเพื่อการแลกเปล่ียนความร้อนท่ีดีข้ึน 
2. เปล่ียนของเหลวให้เป็นก๊าซโดยใช้พลังงานความร้อนจาก

ส่ิงแวดลอ้ม 
3. การเลือกใชต้อ้งค านึงถึงปริมาณใชก้๊าซ 
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ชุดควบคุมความดันและสัญญาณเตือน (Pressure Control Unit; PCU & 
Alarm) 

1. PCU จะท าหน้าท่ีปรับลดความดนัจาก 150 psi (ถงับรรจุ) เป็น50- 
60 psi (ความดนัใชง้านปกติ) 

2. เป็นแบบ Duplex คือมี Regulator 2 ชุด ติดตั้งขนานกนั 
3. ชุด PCU จะถูกตั้งค่าใหท้  างานแบบอตัโนมติั 
4. สัญญาณเตือนหลกัตอ้งสามารถแจง้เตือนความผิดปกติของระบบ

อยา่งนอ้ย 4 สัญญาณ คือ 
- Re Order 
- Tank Low Pressure 
- Line Low Pressure 
- Line High pressure 

6. สัญญาณเตือนจะตอ้งแสดงผลไดท้ั้งสัญญาณเสียงและแสง 
7. ติดตั้งในหอ้งท่ีมีเจา้หนา้ท่ีอยูเ่ป็นประจ า 

สรุปการใช้งานระบบก๊าซทางการแพทย์ 

ระบบท่อ 

1. สถานท่ีจดัเก็บโดยเฉพาะส าหรับท่อเต็ม ท่อเปล่า และแยกชนิด
ของท่อส าหรับก๊าซแต่ละชนิด โดยคดัแยกตามสีท่อ 
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2. ในสถานท่ีจดัเก็บตอ้งปราศจากวตัถุไวไฟ หรือวสัดุท่ีสามารถติด
ไฟได ้

3. ห้ามใช้เทปพนัเกลียวในงานประปามาใช้กับงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ออกซิเจน 

4. ท่อเต็มต้องมีฝาครอบวาล์วสวมไวเ้สมอ พร้อมโซ่คล้องในขณะ
เก็บรักษาหรือเคล่ือนยา้ย 

5. ตรวจเช็ค เดือน-ปี ท่ีท่อไดรั้บการทดสอบ และฉลากบอกชนิดของ
ก๊าซก่อนใช้งานเสมอ ท่อบรรจุก๊าซต้องมีการตรวจสอบตาม
ระยะเวลา โดย มอก. ระบุทุก 5 ปี 

6. ปิดวาลว์ท่อไวเ้สมอทุกคร้ังหลงัการใชง้าน ทั้งท่อเตม็และท่อเปล่า 

ระบบออกซิเจนเหลว 

1. ตอ้งมีการตรวจสอบอตัราการใชง้านก๊าซออกซิเจนอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อพิจารณาขนาดของถงับรรจุ และขนาดของระบบก๊าซส ารองท่ี
เหมาะสม 

2. ในการต่อเติม ตดัต่อระบบ จะตอ้งทบทวนการออกแบบทั้งระบบ
ทุกคร้ังซ่ึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความดนัลดลง (Pressure 
Drop), ขนาดท่อ, ขนาดของชุดลดความดนั, ขนาดของชุดท่อ
ส ารอง ฯลฯ 

3. ตอ้งมีระบบก๊าซส ารองแบบ Double Manifold ซ่ึงใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 
ชัว่โมง และตอ้งมีจ านวนท่อส ารองพอส าหรับการใช ้24 ชัว่โมง 
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4. ระบบจ่ายก๊าซส ารองควรมีสัญญาณเตือนท่ีเหมาะสมและต้อง
ติดตั้งในท่ีซ่ึงมีคนอยูต่ลอดเวลา 

การสังเกตกรณีเกดิการร่ัวไหล 

1. การร่ัวเล็กนอ้ย เช่น จากคอวาล์ว, ขอ้ต่อต่าง ๆ, กา้นวาล์ว การร่ัวใน
ลกัษณะน้ีจะสังเกตไดย้าก ตอ้งท าการตรวจทดสอบจึงจะสามารถ
สังเกตไดจ้ากเสียง, ควนัขาว, น ้าแขง็, หรือฟองของน ้ ายาทดสอบ 

2. การร่ัวอยา่งรุนแรง เช่น จากแผน่นิรภยั, วาล์วหกั, ท่อแตก การร่ัว
ในลกัษณะน้ีสามารถสังเกตไดจ้าก เสียงดงัมาก, ควนัขาวปริมาณ
มาก หรือ ความดนัลดลงอยา่งรวดเร็ว 

กรณเีกดิเพลงิไหม้ 

1. ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ใกล้ถังบรรจุ ห้องควบคุมการจ่ายก๊าซ
ออกซิเจน หรือแนวเส้นท่อก๊าซออกซิเจน ตอ้งตรวจสอบให้มัน่ใจ
ว่าส ารองก๊าซให้ผูป่้วยในบริเวณท่ีไม่เก่ียวขอ้งเรียบร้อยแล้ว ปิด
วาลว์จ่ายก๊าซก่อนถึงบริเวณเกิดเพลิงไหม ้

2. ฉีดน ้ าหล่อถังบรรจุ หรือท่อไวต้ลอดเวลา เพื่อไม่ให้อุณหภูมิ
ภายในสูงเกิน จนอาจเกิดอนัตรายได ้

3. ในกรณีเพลิงไหม้บางส่วนของอาคารบริเวณท่ีมีหัวจ่ายก๊าซ
ออกซิเจน ให้ท าการปิดโซนวาล์ว ท่ีควบคุมบริเวณนั้น ๆ ทนัทีท่ี
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกเรียบร้อยแลว้ 
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กรณก๊ีาซเหลวร่ัว 

1. เคลียร์พื้นท่ีในบริเวณนั้นใหมี้การระบายอากาศใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. ท าการปิดวาล์วจ่ายก๊าซในบริเวณท่ีก๊าซร่ัว โดยตอ้งปฏิบติัอย่าง

ปลอดภยั หรืออาจใช้ผา้ชุบน ้ าปิดบริเวณท่ีร่ัว แลว้ฉีดน ้ าเป็นฝอย
ซ ้ าในบริเวณนั้น ความเยน็จากออกซิเจนเหลวจะท าให้น ้ ากลายเป็น
น ้าแขง็ ช่วยชะลอการร่ัวไดช้ัว่คราว 

3. ระมดัระวงัการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

กรณก๊ีาซร่ัวจากท่อ 

1. เคลียร์พื้นท่ีในบริเวณนั้นใหมี้การระบายอากาศใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. ต้องมัน่ใจว่ามีก๊าซส ารองให้กับผูป่้วยเรียบร้อยแล้ว ท าการปิด

วาลว์ท่ีหวัท่อท่ีมีการร่ัวของก๊าซ 
3. เคล่ือนยา้ยท่อไปยงัสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
4. ระมดัระวงัการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

กรณก๊ีาซร่ัวจากหัวจ่ายก๊าซ (Outlet) 

1. เคลียร์พื้นท่ีในบริเวณนั้นใหมี้การระบายอากาศใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. ไม่ควรใชง้าน หากไม่จ  าเป็น 
3. ระมดัระวงัการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 
4. แจง้ผูรั้บผดิชอบรีบด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน 
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บทที่ 5 
สาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุเท่าทีป่รากฏ 

 
 อุบติัเหตุท่ีเกิดจากท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนและอุปกรณ์มีไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น การระเบิดของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน การระเบิดของชุด
อุปกรณ์ให้ออกซิเจน การร่ัวของก๊าซอยา่งรุนแรง การลม้ของท่อบรรจุ
ก๊าซออกซิเจน เป็นตน้   ความเสียหายอนัเกิดจากอุบติัเหตุเหล่าน้ีอาจท า
ใหเ้กิดการสูญเสียชีวติ และทรัพยสิ์น สาเหตุอนัท าให้เกิดอุบติัเหตุ พอ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนอยูใ่นสภาพท่ีเก่าและช ารุดมาก จนไม่
สามารถทนแรงดนัของก๊าซ ซ่ึงบรรจุอยูภ่ายในท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนได ้

2. เกิดการกระทบกระเทือนของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนอยา่ง
รุนแรงในขณะท่ีมีก๊าซบรรจุอยู ่

3. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนลม้ เป็นสาเหตุใหเ้กิดการระเบิดได้
ง่ายท่ีสุด 

4. เม่ือท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไดรั้บความร้อน ท าให้ก๊าซท่ีอยู่
ภายในเกิดการขยายตวั และขณะเดียวกนัอุปกรณ์นิรภยัท่ีติดตั้งมากบัท่อ
บรรจุก๊าซออกซิเจนไม่ท างาน ท าใหเ้กิดระเบิดข้ึน 

5. การเปิดล้ินอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้อุณหภูมิภายใน
อุปกรณ์ปรับความดนั (Oxygen regulator) สูง ท าให้เกิดการลุกไหมแ้ละ
ระเบิดตามมา 
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6. ไม่มีการตรวจสอบสภาพของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนเม่ือ
ครบก าหนดทุกๆ 5 ปี 

7. บรรจุก๊าซออกซิเจนมากเกินกว่าความดนัท่ีก าหนด คือเกิน
กวา่ 2,200 ปอนด/์ตารางน้ิว 

8. น าท่อผดิประเภทมาบรรจุก๊าซออกซิเจน 
9. มีคราบน ้ ามนัติดอยู่กับชุดอุปกรณ์ประกอบท่อบรรจุก๊าซ

ออกซิเจน เช่น ท่ีเกลียวขอ้ต่อ หรือตามทางเดินของก๊าซออกซิเจน 
10. ใช้ของแข็งเคาะบริเวณล้ินปิด-เปิด ของท่อบรรจุก๊าซ

ออกซิเจน 
11. เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไวใ้นห้องท่ีอบั และอากาศไม่

สามารถถ่ายเทได ้เม่ือมีการร่ัวของก๊าซออกมาในบรรยากาศสูงเกินไป 
การติดไฟจะเพิ่มมากข้ึนจนเกิดการลุกไหมข้องวตัถุอยา่งรุนแรงในทนัที
ท่ีมีประกายไฟหรือความร้อน 

12. มีน ้ ามนัหรือจารบีหรือเช้ือเพลิงอยู่ในห้องเก็บออกซิเจน 
หากมีก๊าซร่ัวไหลมากเกินไป อาจท าใหลุ้กไหมห้รือระเบิดได ้

13. สภาพผิวภายนอกของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนมีรอยขรุขระ
หรือรอยร้าว 

14. ไม่ได้ครอบฝาเหล็กไว้ เ ม่ือเกิดการล้มหรือกระแทก 
ส่วนบนของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนซ่ึงมีวาลว์ปิด-เปิดติดตั้งอยู ่จะเป็นจุด
ท่ีแตกหกัไดง่้าย ท าใหก้๊าซร่ัวไหลออกมาอยา่งรุนแรง 
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15. สถานท่ีเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไม่เป็นเขตหวงห้าม 
บุคคลภายนอก ผูป่้วยตลอดจนญาติของผูป่้วยสามารถเขา้ไปจบัตอ้งหรือ
หมุนวาล์วปิด-เปิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจท าให้ก๊าซพุ่งเข้าหน้าเกิด
อนัตรายได ้
 16. การถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากท่อหน่ึงไปอีกท่อหน่ึง โดยไม่
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีใหค้วามปลอดภยัเพียงพอ 
 17. การวางหรือกล้ิงท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนซ่ึงมีก๊าซบรรจุอยู่
เตม็ ในแนวนอน 
 18. มีการให้ความร้อนโดยตรงต่อท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน เช่น 
ทดสอบการ Spark (ท าให้เกิดประกายไฟ) ของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากบัผิว
ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน 
  
การเกบ็ การบ ารุงรักษา และการใช้ทีถู่กวธีิ 
 เน่ืองจากการใชก้๊าซออกซิเจนในการแพทยไ์ดถู้กบรรจุในท่อซ่ึง
มีความดันภายในสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ดังนั้ นเพื่อความ
ปลอดภัยต่อผู ้ใช้ จึงจ าเป็นต้องมีความระมัดระว ังในการเก็บ การ
บ ารุงรักษา และการใชใ้หถู้กตอ้ง ดงัน้ี 

การเกบ็  
 1. สภาพของหอ้งเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ตอ้งเป็นท่ีแหง้ มี
การถ่ายเทของอากาศไดดี้ และมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส 
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2. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทุกท่อตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีปกติ คือ ตั้ง
ตรงในแนวด่ิง ห้ามวางท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนท่ีมีก๊าซอยู่ เต็มใน
แนวนอน โดยเด็ดขาด 

3. แยกท่อเปล่าและท่อท่ีมีก๊าซเต็มออกจากกัน และควรท า
เคร่ืองหมายไว ้เพื่อป้องกนัสับสน 

4. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทุกท่อตอ้งครอบฝาเหล็กไวเ้สมอ เวน้
แต่ขณะใชง้าน 

5. บริเวณท่ีเก็บหรือหน่วยจ่ายก๊าซกลางตอ้งมีขอ้ความ “ห้าม
บุคคลภายนอกเขา้” หรือ “ก๊าซอนัตราย” 

6. ห้ามเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไวใ้นสถานท่ีท่ีมีการผลิตอะ
เซททีลีน หรือใกลก้บัท่อบรรจุก๊าซอะเซททีลีน หรือก๊าซอ่ืนๆ ท่ีไหมไ้ฟ
ได ้

การบ ารุงรักษา 
1. สีของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนหากเลอะเลือนหรือถลอก ควร

น าไปทาสีใหม่ และตอ้งมีสีเดียวกบัของเดิม 
2. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์นิรภัยท่ีติดอยู่กับส่วนบนของท่อ

บรรจุก๊าซออกซิเจน อยา่ให้รูระบายแรงดนัเม่ือก๊าซมีแรงดนัเกินมีส่ิงอุด
ตนั หากมีส่ิงอุดตนัใหแ้กไ้ขทนัที 
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3.  ล้ินปิด-เปิดของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนจะตอ้งแน่นและไม่
โยกคลอน และในการเปิดจะตอ้งเปิดไดง่้ายโดยไม่ตอ้งออกแรงบิดมาก 
จนไม่สามารถควบคุมการเปิดทีละนอ้ยได ้

4. สภาพของเกลียวขอ้ต่อ ตอ้งไม่บ่ินหรือสึกหรอ เพื่อให้การ
ประกอบกบัชุดปรับความดนัเป็นไปไดง่้าย แนบสนิทและไม่ร่ัวไหล 

5. รถเข็นท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนตอ้งอยู่ในสภาพดี โซ่ตอ้งรัด
ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไดอ้ยา่งมัน่คง 

การใช้ 
1. การล าเลียง ขนยา้ย และเคล่ือนยา้ยท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน 

จะตอ้งใส่รถเขน็ทีละท่อ มีโซ่รัดกนัลม้   
2. ขณะเคล่ือนย้ายต้องท าด้วยความระมัดระว ัง คือไม่ให้

กระเทือน กระแทก หรือโยนท่อ 
3. ตอ้งมีฝาเหล็กครอบวาล์วปิด-เปิด ให้แน่นอยู่เสมอ เวน้แต่

ขณะใชง้าน 
4. ไม่ควรใหอุ้ณหภูมิของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนสูงถึง 50 องศา

เซลเซียส เพราะความดันในท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนจะเพิ่มข้ึนตาม
อุณหภูมิท่ีเพิ่ม 

5. ห้ามใช้สารหล่อล่ืน น ้ ามนัหรือสารติดไฟกับอุปกรณ์ท่ีใช้
งานกบัออกซิเจนเป็นอนัขาด 
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6. ในการติดตั้ ง ชุดอุปกรณ์ต่างๆ  เข้ากับท่อบรรจุก๊ าซ
ออกซิเจน ควรขนัยดึใหแ้น่น 

7. การเปิดวาล์ว จะต้องค่อยๆ เปิด ไม่ควรเปิดอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง 

8.  กรณีใช้ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนกับผูป่้วย ก่อนท่ีจะเปิด
วาล์วท่ีท่อก๊าซ หรือก่อนท่ีจะเสียบเขา้กบั Outlet  จะตอ้งปิดวาล์วท่ีชุด 
Flow meter เพื่อป้องกนัลูกลอยกระแทกกบัปลายหลอดแกว้ 

9.  เม่ือเปิดวาล์วท่ีท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน แรงดนัท่ีปรากฏท่ี
เกจวดัแรงดนัตอ้งไม่เกิน 2,200 ปอนด/์ตารางน้ิว กรณีท่ีมีก๊าซเตม็ท่อ 

10.  กรณีใชชุ้ดปรับความดนักบัท่อก๊าซโดยตรง เม่ือเลิกใชง้าน
ควรปิดวาล์วท่ีท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนให้สนิทเสียก่อน แลว้เปิดวาล์วท่ี
ชุดปรับความดนั เพื่อปล่อยก๊าซท่ีเหลืออยูใ่ห้หมด แลว้จึงปิดให้สนิทอีก
คร้ัง 

11. ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์นิรภยัท่ีติดตั้งมากบั
ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน หากพบวา่เกิดอาการผดิปกติ ตอ้งแจง้ให้ช่างหรือ
ผูท่ี้มีความรู้มาแกไ้ข 

12. ห้ามท าการเคล่ือนยา้ยท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขณะท่ีวาล์ว
ของท่อยงัเปิดอยู ่

13. หา้มท าการถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากท่อเตม็ไปยงัท่อเปล่า 
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14. ตอ้งท าความสะอาดชุดอุปกรณ์ปรับความดนัให้ปราศจาก
คราบน ้ามนัและส่ิงสกปรกทุกคร้ังก่อนต่อกบัท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน 

15. ควรติดป้าย “หา้มจุดไฟ” หรือ “สูบบุหร่ี” ในบริเวณท่ีมีการ
ใชก้๊าซออกซิเจน 

16. ห้ามน าท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไปอดัหรือบรรจุก๊าซชนิด
อ่ืนโดยเด็ดขาด 

17. หา้มท าเคร่ืองหมายใดๆ บนตวัท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ดว้ย
วิธีการท่ีต้องใช้ความร้อน เพราะอาจท าให้คุณสมบัติของเน้ือเหล็ก
เปล่ียนไปเน่ืองจากความร้อน 

18. หากท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนมีการร่ัวไหลของก๊าซ ให้เลิกใช้
ทนัที และส่งคืนร้านเพื่อเปล่ียนท่อใหม่โดยเร็ว 
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ปัญหาอุปสรรคทีพ่บและแนวทางแก้ไข 

 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

ถงับรรจุก๊าซ
ออกซิเจนเหลว 
(Liquid 
Oxygen 
Container) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีน ้าแขง็จบัหนามาก
ท่ีท่อส่งออกซิเจน
เหลวและแผงเปล่ียน
สถานะ ท าใหท้่อรับ
น ้าหนกัมากและ
ออกซิเจนเปล่ียน
สถานะจากของเหลว
เป็นก๊าซไดไ้ม่เตม็ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แกไ้ขระยะสั้นโดย
ฉีดน ้าลา้งน ้าแขง็ทุก
วนั หรือใชท้่อ 
P.V.C. เจาะรูเป็น
ระยะวางเหนือเส้น
ท่อท่ีเป็นน ้าแขง็
และใชท้่อฝักบวัวาง
เหนือแผงเปล่ียน
สถานะ แลว้เปิด
วาลว์ใหน้ ้าฉีด
ละลายน ้าแขง็ การ
แกไ้ขระยะยาวแจง้
บริษทัเจา้ของถงั 
ติดตั้งแผงเปล่ียน
สถานะเพิ่มอีก 1 ชุด 
สลบัการใชง้าน 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีรถยนต ์
จกัรยานยนตจ์อดใกล้
ถงั เม่ือเคร่ืองยนต์
ท างานจะเกิดประกาย
ไฟ ความร้อน ละออง
น ้ามนั สันดาปกบั
ออกซิเจนท่ีอาจ
ร่ัวไหล 

- ติดตั้งอยูใ่กลถ้นน
สาธารณะ, อยูต่  ่ากวา่
ระดบัถนนมาก เส่ียง
ต่อการถูกรถยนตพ์ุง่
ชน, ตกลงมาชนถงั
บรรจุก๊าซเหลว 

 
 
 
 

- ในระยะ 5 เมตร 
จากถงับรรจุก๊าซ
ออกซิเจนเหลว 
ก าหนดใหเ้ป็นเขต
หา้มจอดรถยนต ์

 
 
 
- จดัท าแนวร้ัวสีขาว

แดงดา้นหนา้และ
ดา้นขา้งถงั
ออกซิเจนเหลวติด
ป้ายเตือนริมถนน
ทั้ง 2 ดา้น ก่อนถึง
ถงั “ระวงัถงั
ออกซิเจนเหลว” 
ป้องกนัและเป็นการ
เตือนใหผู้ข้บัข่ี
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- สถานท่ีติดตั้งถงั

บรรจุออกซิเจนเหลว 
ไม่มีป้ายแสดงและ
ป้ายเตือน 

 
 
 
 
 
 
- บริเวณท่ีตั้งถงั

ระมดัระวงั, 
ก่อสร้างก าแพง
คอนกรีตริมถนน 2 
ดา้น ท่ีแขง็แรง
พอท่ีจะป้องกนัการ
พุง่ชนของรถยนต์
ไม่ใหต้กลงมาได ้

- ติดตั้งป้าย ขนาด
ตวัหนงัสืออ่านได้
ชดัเจน ดงัน้ี 

“ออกซิเจนเหลว “  
(พื้นขาวตวัอกัษรสีด า) 
“หา้มเขา้ใกล ้“ 
(พื้นแดงตวัอกัษรสีขาว) 
“หา้มสูบบุหร่ีหรือท าให้
เกิดประกายไฟ” 
(พื้นแดงตวัอกัษรสีขาว) 
- ติดป้ายเตือนบริเวณ
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกซิเจนเหลวอยู่
ใกลศ้าลาพกัญาติ  
 
 

- บริเวณท่ีตั้งถงั
ออกซิเจนเหลวอยูใ่ต้
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง 
และอาคารผา่ตดั 

 
 
 
 
- ชุดเปล่ียนสถานะ

ออกซิเจนเหลวให้
เป็นก๊าซซ่ึงมี 2 ชุด มี
การใชง้านดา้นซา้ย
ดา้นเดียว ท าให้เกิด
น ้าแขง็เกาะหนามาก 

ศาลาพกัญาติ  
ขอ้ความ  

“อนัตราย ระวงัถงั
ออกซิเจนเหลว” 
- การแกไ้ขระยะยาว 

เน่ืองจากไม่
สามารถยา้ย
โครงสร้าง ๆ ได ้
ควรยา้ยถงั
ออกซิเจนเหลวไป
ติดตั้งใหม่ใน
บริเวณท่ีเหมาะสม 

- สลบัการใชง้าน
ซา้ย-ขวา ดา้นละ 2  
วนั เพื่อละลาย
น ้าแขง็ของชุดท่ี
หยดุใชง้าน 
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โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หอ้งจ่ายก๊าซ
ออกซิเจน
ส ารอง 
(Oxygen 
Reserve 
Supply)   
 
 
 

อุปกรณ์ตอ้งรับ
น ้าหนกัสูง 

- บริเวณท่ีตั้งถงั
ออกซิเจนเหลวอยู่
ใกลอ้าคารผูป่้วยใน
และระเบียงพกัญาติ 
ชั้น 2, 3 และ 4 ของ
อาคาร  
 

- หนา้หอ้งไม่มีป้าย
แสดงและป้ายเตือน 

 
 
 
 
 
 
- ท่อบรรจุก๊าซวางตั้ง

 
 
- ติดป้ายเตือนบริเวณ

ระเบียงพกัญาติตาม
ชั้นต่าง ๆ  ขอ้ความ 
“อนัตราย ระวงัถงั
ออกซิเจนเหลว” 
 
 

- ติดป้ายแสดง ขนาด
ตวัหนงัสืออ่านได้
ชดัเจน 

“ห้องจ่ายก๊าซ
ออกซิเจน” 
 
“ห้ามสูบบุหร่ีหรือท าให้
เกดิประกายไฟ” 
- ยดึท่อบรรจุก๊าซให้
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไว ้โดยไม่มีการยดึ
กนัลม้ หากท่อก๊าซ
ลม้จะเกิดอนัตรายได ้

- ท่อบรรจุก๊าซ
ออกซิเจนบางท่อขาด
อายกุารตรวจสอบ
ความแขง็แรง ยิง่ใช้
งานนานวนัผนงัท่อ
จะบางลงจนทนความ
ดนัท่ีบรรจุไม่ได ้อาจ
เกิดอนัตรายจากการ
แตกระเบิดของท่อ
บรรจุก๊าซ 

- ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจน
ส ารองไม่พร้อมจ่าย
ก๊าซ และติดตั้งท่อ
บรรจุก๊าซไวไ้ม่เตม็
ตามจ านวนหวัจ่าย

มัน่คง 
 
 
- ใชท้่อบรรจุก๊าซท่ี

ผา่นการตรวจสอบ
ไม่เกิน 5 ปี หากท่อ
บรรจุก๊าซเป็นของ
ร้านจ าหน่ายก๊าซ 
แจง้ใหร้้านเป็นผู ้
น าไปตรวจสอบ 
หากเป็นของ รพ. 
ตอ้งจา้งให้ร้าน
น าไปตรวจสอบ 

- ติดตั้งท่อบรรจุก๊าซ
ออกซิเจนท่ีมีก๊าซ
เตม็เตรียมไวใ้ห้
ครบตามจ านวนหวั
จ่ายของ Header 



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
130                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ Header เม่ือ
ระบบออกซิเจนเหลว
ช ารุดกะทนัหนัจะจ่าย
ก๊าซส ารองใหผู้ป่้วย
ไม่ทนั และจ่ายก๊าซ
ไดไ้ม่นานตาม
ตอ้งการ 

- มีก๊าซร่ัวท่ีชุดลด
แรงดนั(Regulator) 
และควบคุมแรงดนั
ก๊าซไม่คงท่ี 

- มีก๊าซร่ัวท่ีท่อหางหมู
จ  านวนมาก 
 

- ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจน
อยูใ่นหอ้งเดียวกบั
เคร่ืองผลิตสุญญากาศ 
หากก๊าซออกซิเจน

และทดสอบจ่าย
ก๊าซเขา้ระบบไปใช้
งานจริงอยา่งนอ้ย 3 
เดือน/คร้ัง 

 
 
 
- เปล่ียนชุดซ่อม 

วาลว์ลดแรงดนัและ 
แผน่ไดรอะแฟรม 
ภายในRegulator 

- เปล่ียนชุดซ่อม 
Check Valve ท่ีท่อ
ร่วม (Header) 

- ก่อสร้างก าแพงกอ
นกรีตกั้นระหวา่ง
ชุดจ่ายก๊าซ
ออกซิเจนกบัเคร่ือง
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หอ้งเก็บท่อ
บรรจุก๊าซ
ออกซิเจน 

ร่ัวไหลจะไปสันดาป
กบัความร้อนและ
น ้ามนัเคร่ืองของ 
Pump ได ้

- การทดสอบการจ่าย
ก๊าซ.ใชเ้วลาสั้น
เกินไป เม่ือระบบ
ออกซิเจนเหลวช ารุด
กะทนัหนัชุดจ่ายก๊าซ
อาจติดขดัและท าให้
ไม่ทราบขอ้มูลการ
ส ารองก๊าซใหผู้ป่้วย 
 
 
 
 

- มีถงัก๊าซหุงตม้/
อุปกรณ์เป้ือนน ้ามนั 
เก็บรวมไวก้บัท่อ

ผลิตสุญญากาศ 
และติดตั้งประตูเขา้
หอ้งเคร่ืองผลิต
สุญญากาศ 1 บาน 

- ทดสอบจ่ายก๊าซเขา้
ระบบไปใชง้านจริง
จนหมดท่อบรรจุ
ก๊าซ อยา่งนอ้ย 3 
เดือน/คร้ัง และ
บนัทึกเวลาท่ีชุด
ส ารองสามารถจ่าย
ก๊าซใหผู้ป่้วยได้
นานเท่าใด เพื่อท า
แผนส ารองก๊าซ 
 
 

- ยา้ยก๊าซหุงตม้/
น ้ามนัไปเก็บใหเ้ป็น
สัดส่วน 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บรรจุก๊าซออกซิเจน 
หากมีร่ัวไหลจะเกิด
การลุกไหมไ้ดง่้าย 

- ราวเหล็กส าหรับ
คลอ้งโซ่รัดยึดท่อ
บรรจุก๊าซไม่แขง็แรง 
 

- มีรถยนตจ์อดหนา้
หอ้งในระยะใกล ้
หากมีการร่ัวซึมของ
ก๊าซจะสันดาปกบั
ประกายไฟฟ้าและ
น ้ามนัของระบบ
เคร่ืองยนตไ์ดง่้าย 

- หอ้งจ่ายก๊าซ
ออกซิเจนส ารอง
ติดตั้งบนอาคาร
ดา้นหลงัไม่มีหอ้ง 

 
 
 
- ติดตั้งราวเหล็ก

คลอ้งโซ่ท่ีแขง็แรง
สามารถยดึท่อบรรจุ
ก๊าซไดอ้ยา่งมัน่คง 

- จดัใหร้ถยนตจ์อด
ห่างจาก
หอ้งควบคุมการจ่าย
ก๊าซอยา่งนอ้ย 5 
เมตร 

 
 
- กั้นหอ้งใหเ้ป็น

สัดส่วนและยา้ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไป
เก็บนอกห้อง 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสัดส่วนและเก็บ
วสัดุต่าง ๆ รวมอยู่
จ  านวนมาก 

- มีการร่ัวของก๊าซ
ออกซิเจนในปริมาณ
มากท่ีบริเวณขอ้ต่อ 
Pigtail กบั Valve ท่อ
บรรจุก๊าซ 

- ท่อบรรจุก๊าซวางตั้ง
ไว ้โดยไม่มีการยดึ
กนัลม้ หากท่อก๊าซจะ
ลม้เกิดอนัตรายได ้

- ท่อบรรจุก๊าซท่ีเก็บใน
หอ้งไม่มีป้ายแสดง
สถานะของก๊าซใน
ท่อวา่ เตม็ หรือ หมด 

- ท่อบรรจุก๊าซท่ีเก็บ
ส ารอง ไม่ครอบฝา

 
 
 
- แกไ้ขจุดช ารุดท่ีขอ้

ต่อ แลว้ตรวจสอบ
การร่ัวซึมของก๊าซ
โดยใชน้ ้าฟองสบู่ 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์ยดึท่อ
บรรจุก๊าซใหม้ัน่คง 
ทั้งขณะท่ีใชง้าน
และไม่ไดใ้ชง้าน 

- แบ่งแยกท่อเปล่า
และเตม็ พร้อมท า
ป้ายแสดง เพื่อ
ป้องกนัการสับสน 

- จดัหาฝาครอบวาลว์
ท่อบรรจุก๊าซ มา
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกนัล้ินปิดเปิด
ก๊าซ เส่ียงต่อการท่ี
วาลว์ไดรั้บการ
กระทบกระแทก และ
การเปิดโดยไม่ตั้งใจ 

- หอ้งเก็บท่อบรรจุก๊าซ
ไม่มีป้ายแสดงและ
ป้ายเตือน 

 
 
 
 
 
 
 
- ท่อบรรจุก๊าซ

ออกซิเจนสีลบเล่ือน 
บางท่อทาสีด าและสี

ครอบท่อท่ีมีก๊าซ
บรรจุ 

 
 
 
- ติดตั้งป้าย ขนาด

ตวัหนงัสืออ่านได้
ชดัเจน ดงัน้ี 

“หอ้งเก็บท่อบรรจุก๊าซ” 
(พื้นแดงตวัอกัษรสีขาว) 
“หา้มเขา้ใกล ้” 
(พื้นแดงตวัอกัษรสีขาว) 
“หา้มสูบบุหร่ีหรือท าให้
เกิดประกายไฟ”  
(พื้นแดงตวัอกัษรสีขาว) 
- ทาสีท่อบรรจุก๊าซ

ออกซิเจนใหเ้ป็นสี
เขียวมรกต คอท่อสี
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญญาณเตือน

น ้าเงิน ผูใ้ชอ้าจ
สับสนน าก๊าซไปใช้
ผดิ 

- บริเวณท่ีเก็บท่อบรรจุ
ก๊าซไม่มีร้ัวกั้นเป็น
สัดส่วน เด็กหรือ
บุคคลภายนอก
สามารถเขา้ถึงท่อก๊าซ
ซ่ึงมีจ านวนมาก อาจ
ท าใหเ้กิดอนัตรายได ้

- พื้นหอ้งเก็บท่อบรรจุ
ก๊าซมีน ้าฝนขงั มีดิน
โคลนเปียกแฉะและ
ล่ืน มีน ้าฝนขงัท าให้
ท่อบรรจุก๊าซเกิด
สนิมผกุร่อน  
 

- สัญญาณเตือนสภาวะ

ขาว 
 
 

- ติดตั้งร้ัวตะข่ายท่ี
อากาศถ่ายเทได้
สะดวก พร้อมประตู
ใส่กุญแจ 

 
 
 
- ปรับพื้นคอนกรีต

ของหอ้งใหสู้งเพื่อ
กนัน ้าท่วมและท า
หลงัคากนัสาดเพื่อ
ป้องกนัน ้าฝนสาด
เขา้ภายในหอ้ง 
 

- ซ่อมสัญญาณเตือน
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

สภาวะก๊าซ
ประจ าพื้นท่ี 
(Area Alarm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เส้นท่อส่งก๊าซ 
(Piping) 
ภายนอกและ
ภายในอาคาร
ต่าง ๆ 
.  

ก๊าซช ารุดใชง้าน
ไม่ได/้  หลอดไฟ
ขาด/ไม่มีติดตั้ง ซ่ึง
แผนกผูป่้วยวกิฤติ 
เช่น วสิัญญี, O.R., 
I.C.U.,  ควรมี
อุปกรณ์การเฝ้าระวงั
สภาวะก๊าซใหก้บั
ผูใ้ชง้าน 

 
 
 
- ไม่มีลูกศรบอกทิศ

ทางการไหลของก๊าซ 
 

- เส้นท่อส่งก๊าซ
ออกซิเจนบางส่วน
ทาสีขาวตามสีอาคาร

ใหใ้ชง้านได ้/ 
ติดตั้ง เพื่อแจง้เหตุ
ผดิปกติให้
ผูป้ฏิบติังานทราบ
ล่วงหนา้เพื่อแกไ้ข
หรือหาท่อก๊าซ
ส ารองมาใชแ้ทน
ระบบ Pipeline และ
ควรทดสอบ 
(Test)ทุกเดือน 

 
 
- ติดลูกศรบอก

ทิศทาง ฯ ทุกระยะ 
1.80 เมตร 

- ทาสีเส้นท่อตาม
สัญลกัษณ์
มาตรฐาน ดงัน้ี 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรับปรุงใหม่ 
บางส่วนทาสีเป็นช่วง 
ๆ บางส่วนสีจางลอก
หลุด ซ่ึงเส้นท่อท่ี
มองเห็นไดต้อ้งทาสี
ตามสัญลกัษณ์ตลอด
แนว 

- เส้นท่อแนวด่ิงจากท่อ
สาขาเขา้ Outlet ท่ีหวั
เตียงอยูใ่นระดบัต ่า
สามารถจบัตอ้งได ้
บางชุดไม่มีกล่อง
ครอบ เส่ียงต่อการถูก
กระทบกระแทก 

- มีสายไฟฟ้าวางพาด
พนักบัท่อส่งก๊าซ เม่ือ
ฉนวนสายไฟฟ้า
ช ารุดกระแสไฟจะ

 
เส้นท่อออกซิเจนทาสี
เขียว 
 
 
 
 
- ติดตั้งกล่องครอบ

เส้นท่อป้องกนัการ
ถูกกระทบกระแทก 

 
 
 
 
- ติดตั้ง Support วาง

สายไฟฟ้าแยกออก
จากท่อส่งก๊าซ 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล้ินปิดก๊าซ
ประจ าแผนก 
(Zone Valve) 
 

ลดัวงจรเขา้ท่อก๊าซ 
- เส้นท่อส่งก๊าซ

ออกซิเจน ท่ีติดตั้ง
ทางเดินหนา้ตึก หลุด
จากตวัยดึ (Support) 
เป็นแนวยาว ท าให้
เส้นท่อเสียรูปทรง 
และอาจแตกหกัได ้

- ติดตั้งริมราวบนัได 
เส้นท่อก๊าซถูกคนข้ึน
ลงบนัไดจบัดึงจบั
โยกจนเสียรูปทรง 
อาจแตกหกัได ้
 

- กล่องล้ินปิดก๊าซ 
(Gas Shutoff Valve) 
ไม่มีป้ายแสดงชนิด
ก๊าซและจุดท่ีควบคุม 

 
- จบัยดึเส้นท่อให้

มัน่คงแขง็แรง 
 
 
 
 
 
- ติดตั้งกล่องครอบ

เส้นท่อป้องกนัการ
ถูกดึง ถูกจบัโยก 
ถูกกระแทก 
 
 

- ติดป้ายแสดง ขนาด
ตวัหนงัสืออ่านได้
ชดัเจน 

ค าเตือน 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ก๊าซร่ัวอยา่งแรง 
หรือเพลิงไหม ้ตอ้ง
ปิดก๊าซในแผนกนั้น
อยา่งเร่งด่วน จะท า
ใหส้ับสน 

- บางแผนกล้ินปิดก๊าซ 
(Zone valve) ไม่มี
มาตรวดัความดนั 
แสดงสภาวะก๊าซใน
แผนกนั้น 

- บางแผนกท่อก๊าซ
ของ Zone Valve แต่
ละอนั ไม่ทาสีแสดง
ชนิดก๊าซใหท้ราบ 

- ไม่มีล้ินปิดก๊าซ
ประจ าแผนก เม่ือจะ
ท าการซ่อมหรือต่อ

ล้ินปิดของ (ช่ือก๊าซ) 
ล้ินน้ีควบคุมการจ่ายไป

ท่ีหอ้ง (ช่ือหอ้ง) 
หา้มปิดยกเวน้กรณี

ฉุกเฉิน 
 

- ควรติดตั้งมาตรวดั
ความดนั เพื่อใช้
ตรวจสอบความดนั
ประจ าวนั, ตรวจ
การร่ัวซึมประจ าปี 

- ทาสีท่อก๊าซ ตามสี
สัญลกัษณ์
มาตรฐาน 

 
- ติดตั้งล้ินปิดก๊าซ

พร้อมกล่อง,มาตร
วดัความดนั และ
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หวัจ่ายออก 
(Outlet) ของ
ออกซิเจน  
 
 
 
 

เติมในแผนก ตอ้งปิด
ก๊าซทั้งชั้น ท าให้
แผนกอ่ืนท่ีอยูใ่นชั้น
เดียวกนัไม่มีก๊าซใช้
งาน 

- บางแผนกไม่มีฝาปิด
กล่องล้ินปิดก๊าซ อาจ
มีผูไ้ม่เก่ียวขอ้งมาปิด
ล้ิน ท าใหไ้ม่มีก๊าซ
จ่ายเขา้แผนก 
 

- มีก๊าซร่ัวซึมท่ี Outlet 
ของออกซิเจน ท าให้
สูญเสียก๊าซออกซิเจน 

 
 
- ระบบ Pipeline ติดตั้ง

หวัจ่ายก๊าซไม่

ป้ายเตือนประจ า
แผนกต่าง ๆ แผนก
ละ 1 ชุด 

 
 
- จดัหาฝาปิดกล่อง

เป็นแผน่พลาสติก
ใส่เปิดปิดได้
สะดวก 
 
 

- ตรวจสอบหาหวั
จ่ายท่ีร่ัว เม่ือพบ
แลว้ท าการซ่อม
เปล่ียน Seal และ
อุปกรณ์ภายใน 

- ในหอผูป่้วยมีระบบ 
Pipeline อยูแ่ลว้
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งท่อ
บรรจุก๊าซ
ออกซิเจนใน
รถยนตรั์บส่ง
ผูป่้วย 
 
 

พอเพียงกบัจ านวน
ผูป่้วย การใชก้๊าซ
ออกซิเจนจึงตอ้งยา้ย
ผูป่้วยไปท่ีหวัจ่ายก๊าซ 
หรือน าท่อบรรจุก๊าซ
มาตั้งวางใชง้านท่ี
เตียงผูป่้วย  

- Oxygen Outlet ฝา
หนา้ช ารุดไม่สามารถ
เสียบชุดใชง้านได ้ 
 

- การติดตั้งท่อบรรจุ
ก๊าซความดนัสูงบน
รถยนต ์ ในลกัษณะ
วางนอน โดยไม่มี
วสัดุรองรับกนั
สะเทือน อาจท าให้
เกิดอนัตรายจากการ

สามารถต่อเติม 
Outlet ของ
ออกซิเจน เพิ่มเติม
ไดส้ะดวก โดย
ติดตั้งเพิ่มตามความ
จ าเป็น 
 

- ตรวจซ่อมใหใ้ชง้าน
ได ้ 

 
 

- ติดตั้งแผน่ยางหรือ
สักหลาดรองรับท่อ
บรรจุก๊าซ, ยดึท่อ
บรรจุก๊าซใหแ้น่น
กบัแท่นรองรับ และ
เลือกใชท้่อบรรจุ
ก๊าซท่ีไดรั้บการ
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช ้Oxygen 
ของระบบ 
Pipeline ท่ีหวั
เตียงผูป่้วยตาม

แตกระเบิดของท่อ
บรรจุก๊าซได ้
 

- เดินท่อน าก๊าซแรงดนั
สูง (2000 Psig) ไปยงั
ชุดลดแรงดนัท่ี
ก าแพงรถ อาจท าให้
ท่อแตกและเกิด
อนัตรายท่ีรุนแรงได ้

- ติดตั้งสายหรือท่อน า
ก๊าซผดิประเภทอาจ
ท าใหเ้กิดการลุกไหม้
หรือระเบิดได ้

 
- มีการเสียบ Oxygen 

Flow meter  ทิ้งไวท่ี้
ช่อง Outlet เป็น
เวลานานโดยไม่มีการ

ตรวจสอบความ
แขง็แรงมาแลว้ไม่
เกิน 5 ปี 

- ติดตั้งชุดลดแรงดนั
ท่ีวาลว์หวัท่อก๊าซ
และลดลงแรงดนั
เหลือท่ี 50 Psig  
 
 

- ติดตั้งสายหรือท่อ
น าก๊าซชนิดท่ีใชก้บั
ก๊าซออกซิเจน
โดยเฉพาะ 

 
- ถอดชุด Flow meter 

และ Suction 
regulator ออกจาก 
Outlet และ Inlet 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

แผนกต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งท่อ
บรรจุก๊าซ
ออกซิเจนขนาด
กลาง ใตเ้ตียง
รถเขน็ขนส่ง
ผูป่้วย 
 
 
 

ถอดออก ท าให ้Seal 
ยางและสปริงภายใน 
Outlet  ถูกกดทบั
ตลอดเวลา อายกุารใช้
งานของ Outlet และ 
Inlet จะสั้นกวา่ปกติ 
และเกิดการร่ัวซึม
ของก๊าซ 

 
- วางท่อบรรจุก๊าซใน

ลกัษณะวางนอน โดย
ไม่มีวสัดุรองรับกนั
สะเทือนและท่ียดึรัด 
น ้าหนกัของชุด 
Regulator, Flow 
meter และกระบอก
น ้า ท าใหท้่อบรรจุ
ก๊าซหมุนเอียงลง น ้า

ทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้าน 
หากจ าเป็นตอ้ง
เสียบไวน้านๆ เม่ือ 
Case วา่งตอ้งถอด
ออกและเสียบเขา้ 2-
3 คร้ัง เพื่อนวด Seal 
ยาง และกระตุน้
อุปกรณ์ไม่ให้ติดขดั 

 
- ติดตั้งแผน่ยางหรือ

สักหลาดท่ีจุด
รองรับน ้าหนกัท่อ
บรรจุก๊าซ,  ยดึท่อ
บรรจุก๊าซใหแ้น่น 
และเลือกใชท้่อ
บรรจุก๊าซท่ีไดรั้บ
การตรวจความ
แขง็แรงมาไม่เกิน 5 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
อุปกรณ์ลด
ความดนัก๊าซ
ออกซิเจน หรือ 
เกยอ์อกซิเจน 
(Oxygen 
Regulator)  
 
 
 
 
 
มีการถ่ายก๊าซ
ออกซิเจนจาก
ท่อบรรจุก๊าซ

จะเทไหลเขา้อุปกรณ์
ดงักล่าวและเขา้ Tube 
สู่ผูป่้วยได ้
 

- การเก็บเกยอ์อกซิเจน
ส ารองไวเ้ป็น
เวลานานโดยไม่มีการ
ใชง้าน ท าให้
ส่วนประกอบภายใน
ท่ีท าดว้ยยางเกิด
เส่ือมสภาพเป่ือยแตก 
เม่ือน ากลบัมาใชก้๊าซ
จะร่ัวไม่สามารถใช้
งานได ้

 
- ท่อบรรจุก๊าซขนาด

เล็กขาดการ
ตรวจสอบสภาพ

ปี  หรือท าท่ีวางท่อ
บรรจุก๊าซติดกบั
เตียงในแนวตั้ง 

 
- ตอ้งน าเกย์

ออกซิเจนมา
ทดสอบใชง้านจริง
อยา่งนอ้ย 6 เดือน/
คร้ัง เพื่อช่วยนวด
แผน่ยางDiaphram  
และกระตุน้อุปกรณ์
ภายในไม่ใหติ้ดขดั 

 
 
 
- ควรจดัซ้ือก๊าซ

ออกซิเจนท่ีบรรจุ
ส าเร็จแลว้จาก
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

ขนาดใหญ่ลงสู่
ท่อบรรจุก๊าซ
ขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
การตั้งท่อบรรจุ
ก๊าซออกซิเจน 
ใชง้านผูป่้วย
ตามแผนกต่างๆ 
 
 
 
การใชก้๊าซจาก
ท่อบรรจุก๊าซ 
 

ความแขง็แรง ยิง่ใช้
งานนานวนัผนงัท่อ
จะบางลงจนทนความ
ดนัท่ีบรรจุไม่ได ้อาจ
เกิดอนัตรายจากการ
แตกระเบิดของท่อ
เหล็กท่ีบรรจุก๊าซ 

 
- ตั้งวางท่อบรรจุก๊าซ

โดยไม่มีการยดึรัด 
หรือผกูยดึกบัขาเตียง
ผูป่้วยหากเตียงเล่ือน
จะพาท่อก๊าซลม้เกิด
อนัตรายได ้

 
- หลงัใชง้านเกย์

ออกซิเจน (Pressure 
Regulator) มีก๊าซขงั

ร้านคา้ และไม่ควร
ถ่ายก๊าซเอง 

 
 
 
 
 
 
- ติดตั้งโซ่ยดึรัดท่อ

บรรจุก๊าซท่ีก าแพง 
และยดึจบัท่อก๊าซ
ทั้งขณะท่ีใชง้าน
และไม่ไดใ้ชง้าน 

 
 
- ปิดวาลว์ท่ีท่อบรรจุ

ก๊าซ และเปิดปุ่ม
ปรับ Flow meter 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในตวัเคร่ือง ท าให้
อุปกรณ์ภายใน เช่น 
สปริง, แผน่
ไดรอะแฟรม รับ
แรงดนัก๊าซ
ตลอดเวลา อายกุารใช้
งานจะสั้นลง 

- มีการใชก้๊าซ
ออกซิเจนและ
ไนโตรเจนสลบัชนิด
กนัเน่ืองจากไม่ทราบ
สีสัญลกัษณ์และมี
การเปล่ียนวาลว์
ออกซิเจนไปติดตั้งท่ี
ท่อบรรจุก๊าซ
ไนโตรเจน 

 
 

ระบายก๊าซในเคร่ือง
ออกใหห้มด(เขม็วดั
ตกลงท่ีเลข 0 ) 

 
 
 
 
- ใหค้วามรู้เร่ืองสี

และสัญลกัษณ์
ภาชนะบรรจุก๊าซ
ออกซิเจนตวัภาชนะ
สีเขียวมรกตคอสี
ขาว ก๊าซไนโตรเจน
ตวัภาชนะสีเทาคอสี
ด า และหา้ม
สับเปล่ียนวาลว์ปิด
เปิดของท่อบรรจุ
ก๊าซต่างชนิด 
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 อาคาร/แผนก รายละเอยีดทีพ่บว่าไม่
มาตรฐาน / ปลอดภัย 

แนวทางแก้ไข 

- ชุด Flow meter มีน ้า
เขา้ไปขงัใน
หลอดแกว้วดัปริมาณ
จ่ายก๊าซ และชุดท า
ฝอยละอองน ้าใน
กระบอกน ้าเป่ือยขาด
เน่ืองจากหมดอาย ุ
และน ้ามีตะกอนขุ่น
ขน้ 
 

- เปล่ียนอะไหล่ชุด
ท าฝอยละอองน ้า 
และน ้าท่ีเติมใน
กระบอกน ้าใชน้ ้า
กลัน่เท่านั้น รวมทั้ง
ระมดัระวงัการจบั
ถือไม่ใหเ้อียงจนน ้า
ไหลเขา้สู่ ชุด Flow 
meter 

 
 
 

ท่ีมา : สรุปผลการตรวจสอบวศิวกรรมการความปลอดภยัในโรงพยาบาล  
กองวศิวกรรมการแพทย ์ปี พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก 
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การดูแลบ ารุงรักษาระบบก๊าซจ่ายก๊าซ 
ระยะเวลา ข้อปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ หมายเหตุ 

ทุกสัปดาห์หรือ 
เมื่อมีการเปลี่ยน
ถัง 

ตรวจสอบรอยร่ัว
บริเวณขอ้ต่อเกลียว
หวัถงั 

ตรวจเช็คดว้ยน ้า
ฟองสบู่ 

ผูดู้แลจาก
หน่วยงาน 

 เช็คระดบัแรงดนัท่ี 1 
st Stage Regulator 

ตรวจ/ปรับตั้งให้
อยูใ่นระดบั
มาตรฐาน 

 

 เช็คระดบัแรงดนัท่ี 
Line  Regulator 

ตรวจ/ปรับตั้งให้
อยูใ่นระดบั
มาตรฐาน 

 

ทุกเดือน ตรวจสอบรอยร่ัว
บริเวณขอ้ต่อเกลียว
ทั้งระบบและ Outlet 

ตรวจเช็คดว้ยน ้า
ฟองสบู่ 

ผูดู้แลจาก
หน่วยงาน 

 เช็คการท างานชุด 
Automatic Change 
Over 

ตรวจ/ทดสอบ
จากการใชง้าน
จริง 

 

 ทดสอบระบบ   
Alarm & Lamp 
Control 

ตรวจ/ทดสอบ
จากการใชง้าน
จริง 
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ระยะเวลา ข้อปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ หมายเหตุ 

ทุกเดือน ตรวจเช็คมาตรวดั 
Zone Valve 

ตรวจเทียบค่า
มาตรวดัใหอ้ยูใ่น
ระดบัมาตรฐาน 

ผูดู้แลจาก
หน่วยงาน 

 บนัทึกระดบัแรงดนั
ใชง้าน 

ตรวจ/ปรับตั้งให้
อยูใ่นระดบั
มาตรฐาน 

 

ทุก 6 เดือน ทดสอบการท างาน
ของระบบ 

ตรวจสอบร่ัว/
แรงดนั Manifold 
,Zone Valve 
,Outlet ,Alarm 
,Flowmeter  

ผูดู้แล/ผู ้
ผา่นการ
อบรม 

ทุกปี เปล่ียน  O-Ring & 
Seal ท่ีจ  าเป็น 

ตรวจ/เปล่ียนตาม
อายกุารใชง้าน 

ผูจ้  าหน่าย/
ผูดู้แล/ผู ้
ผา่นการ
อบรม 

ทุก 2 ปี เปล่ียนO-Ring  
Outlet  

ตรวจ/เปล่ียนและ
ทดสอบร่ัว 

ผูจ้  าหน่าย/
ผู ้ ดู แ ล / ผู ้
ผ่ า น ก า ร
อบรม 
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ระยะเวลา ข้อปฏิบัติ วธีิปฏิบัติ หมายเหตุ 

 เปล่ียนวาลว์ลด
แรงดนัและ
ไดรอะแฟรม ชุด 
Regulator 

เปล่ียน/ปรับตั้ง
ใหอ้ยูใ่นระดบั
มาตรฐาน 

 

ทุก  3  ปี เปล่ียน High 
Pressure Filter 
Element 

ตรวจ/เปล่ียนตาม
อายกุารใชง้าน 

ผูจ้  าหน่าย/
ผู ้ ดู แ ล / ผู ้
ผ่ า น ก า ร
อบรม 

 ตรวจเช็คระบบเส้น
ท่อ(อุปกรณ์จบัยดึ
และสีท่อ) 

ปรับแต่งอุปกรณ์
จบัยดึและทาสี
ท่อท่ีหลุดลอก
และติดลูกศร
บอกทิศทางการ
ไหลของก๊าซ 

 

    

ห้ามใช้น า้มันหล่อลืน่ทุกชนิดกบัอุปกรณ์ระบบก๊าซ 
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เอกสารอา้งอิง 

1. คู่มือระบบก๊าซทางการแพทย ์ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ปี 2544 

2. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการใชง้านอยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัระบบแก๊สทางการแพทย ์บริษทั ไทยอินดสัเตรียล 
แก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

3. สรุปผลการตรวจสอบวศิวกรรมการความปลอดภยัใน
โรงพยาบาล  กองวศิวกรรมการแพทย ์
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ค าส่ังกองวศิวกรรมการแพทย์ 
ท่ี ๑๕/๒๕๕๗ สัง่ ณ วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะท างานโครงการ จดัท าคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
การแพทยใ์นสถานบริการสุขภาพ 

 
1. นายสุรพนัธ์   ชยัลอ้รัตน์    ผูอ้  านวยการกองวศิวกรรมการแพทย ์

    ท่ีปรึกษาโครงการ 
2. นายเชาวลิต   เมฆศิริธกลุ            วศิวกรเคร่ืองกลช านาญการพิเศษ 

    ประธานคณะท างานฯ 
3. นายสละ          กสิวตัร์  วศิวกรไฟฟ้าช านาญการ    คณะท างานฯ 
4. นายหฤษฎ์ิชาติ   หนองตะไกร   วศิวกรเคร่ืองกลช านาญการ  คณะท างานฯ 
5. นายสงกรานต ์   นิลถาวรกลุชยั  นายช่างเทคนิคช านาญงาน    คณะท างานฯ 
6. นายอดุลย ์   จุกสีดา    นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน    คณะท างานฯ 
7. นายสุทศั   ฝากฝน   นายช่างเทคนิคช านาญงาน    คณะท างานฯ 
8. นายประวทิย ์   สพัพะเลข   นายช่างเทคนิคช านาญงาน    คณะท างานฯ 

              และเลขานุการ 
 
 

 
  



กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
กระทรวงสาธารณสุข    

โครงการจัดท าคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
156                             และอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

 


