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หมวดที่ 3    
มาตรฐานออกแบบและติดตั้ง 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล 
(Generator set for Health care) 

3.1  ขอบเขต (Scope) 
มาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการออกแบบ การติดตั้ง และการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบไฟฟ้า
จำเป็น (essential electrical system, EES) และไฟฟ้าแสงสว่างของระบบสนับสนุนการทำงานในสถานพยาบาล (health 
care facilities) เมื่อเกิดการขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟหลัก ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งผู้ใช้บริการทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้อ้างอิงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ของมาตรฐาน
นี้ ส่วนข้อกำหนดในการเดินสายไฟสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานพยาบาลได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. ฉบับล่าสุด 
โดยสถานพยาบาลในมาตรฐานนี้จะหมายถึง อาคารหรือส่วนของอาคารซึ่งปกติใช้ดำเนินกิจกรรมในทางการแพทย์ ทันตก
รรม จิตเวช การพยาบาล การคลอดบุตร การผ่าตัดหรือการดูแลการผ่าตัด ทั้งนี้ มาตรฐานนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อกำหนด
พิเศษสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (uninterruptible power supplies, UPS) สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อ่ืนที่ใช้งาน  

 

3.2 วัตถุประสงค ์(Objective)  

เพ่ือระบุข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง สำหรับพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของสถานพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียชีวิตหรือป้องกันชีวิตผู้ป่วยจากกรณีที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการขาดช่วง
ของการจ่ายไฟจากระบบจ่ายไฟฟ้าหลักในสถานพยาบาลหรือพ้ืนที่บางส่วนของสถานพยาบาล ทั้งนี้ หากมีอาคารประเภท
อ่ืนที่อยู่ในบริเวณเดียวกับสถานพยาบาล ซ่ึงต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองเพ่ือจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดระดับ 2 (level 2) 
เท่านั้น ให้ใช้ข้อกำหนดในหมวดที่ 1 มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับอาคารทั่วไป 

 

3.3 พิกัดกำลังและสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Rating & Performance)  

3.3.1 ประเภทพิกัดกำลัง (rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้นิยามไว้ในภาคผนวก ก. หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้  
3.3.2 ระดับสมรรถนะ (performance class) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้นิยามไว้ในภาคผนวก ก.หมวดที่ 1ของ

มาตรฐานนี้ 
3.3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานพยาบาล ต้องมีระดับสมรรถนะไม่น้อยกว่าระดับ 

G2 
3.3.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานพยาบาลต้องมีพิกัดกำลังไม่น้อยกว่าพิกัดกำลัง

พร้อมใช้ (Prime Power : PRP)  



ร่างหมวดที่ 3  มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล (Generator set for Health care) 
 

 
2/48 

3.3.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องมีขนาดและพิกัดกำลังให้สามารถรองรับการใช้งานที่ความต้องการใช้งานกำลังไฟฟ้า
สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของโหลดระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, EES) โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่
อาจมีผลกระทบต่อขนาดพิกัดและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อยดังนี้ 
3.3.5.1 โหลด 1 เฟสหรือโหลดที่ไม่สมดุล 
3.3.5.2 โหลดมอเตอร์หรือโหลดที่ต้องการกระแสไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าสูงชั่วขณะเมื่อเริ่มทำงาน 
3.3.5.3 โหลดชนิดไม่เชิงเส้น (non-linear load)  
3.3.5.4 ผลรวมฮาร์โมนิค (total harmonic distortion, THD) ของโหลด 
3.3.5.5 ค่าตัวประกอบกำลัง (power factor, pf) ของโหลด 
3.3.5.6 การจัดลำดับการเชื่อมต่อของโหลด (load sequence) 

3.3.6 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ ระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, EES) จะต้องสามารถ
จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาลหลังจากแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดขัดข้องหรือล้มเหลว ได้
ภายในเวลาตามประเภท (type) ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 (5) ในหมวดนี้หรือตารางที่ 5.1 บทที่ 5 หมวดที่ 1 ของ
มาตรฐานนี้หรือกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ 
วสท.ฉบับล่าสุด 

 
3.4 ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและความปลอดภัย (Installation and Safety requirements) 

3.4.1 การติดตั้ งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวอาคารจะต้องติดตั้ งภายในห้องที่ มี ระดับการทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า  2                                 
ชั่วโมง  

3.4.2 การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในตู้ครอบภายนอกอาคาร มีข้อกำหนดด้านการติดตั้งดังต่อไปนี้:- 

3.4.2.1 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้สำรองแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามที่กำหนดในหัวข้อ 3.3 บทที่ 3 หมวดที่ 1   
3.4.2.2 ระยะห่างระหว่างตู้ครอบแต่ละตู้ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร 
3.4.2.3 ระยะห่างระหว่างตู้ครอบกับตัวอาคารต้องไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร  เพ่ือป้องกันการลามไฟ เว้นแต่มีการ

จัดเตรียมผนังกันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก้ันระหว่างตู้ครอบกับอาคารหรือจัดเตรียมตู้ครอบให้สามารถทนไฟ
ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง อนุญาตให้ใช้ระยะน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไมน่้อยกว่า 1.50 เมตร    

3.4.2.4 ตู้ครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ติดตั้งใกล้กับอาคารข้างเคียงอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกัน ต้องติดตั้งห่างจาก
รั้วให้มีระยะปลอดภัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดการลามไฟและการรบกวน เช่น เสียง ควันไอเสีย ลมปะทะจากการ
ระบายอากาศ เป็นต้น ต่ออาคารข้างเคียงนั้น ทั้งนี้ ระยะห่างจากผนังของตู้ครอบด้านที่ใกล้รั้วที่สุดต้องไม่
น้อยกว่า 3.0 เมตร เว้นแต่มีการจัดเตรียมผนังกันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก้ันระหว่างตู้ครอบกับอาคาร หรือ 
จัดเตรียมตู้ครอบให้สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง รวมทั้งได้จัดเตรียมการป้องกันการรบกวน
ดังกล่าวซึง่ไดพิ้จารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้ระยะน้อยกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร   

3.4.2.5 ข้อกำหนดทางด้านการออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศของตู้ครอบให้เป็นไปตามข้อ 2.1.1, 2.1.4 
และ 4.3.7 หมวดที่ 1  ของมาตรฐานนี้ 

3.4.2.6 ค่า Static Head ของพัดลมระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตู้ครอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของบริษัทผู้ผลิต กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้ค่า Max Air Flow Restriction มีค่าไม่เกิน 250 ปาสกาล (1.0 
นิ้วน้ำ)  

3.4.3 ระยะห่าง (spacing) ในการติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นไปตามหมวดที่ 1 บทที่ 2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่น
เครื่องและความต้องการในการติดตั้ง 
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3.4.4  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้ป่วยและผู้อาศัยใกล้เคียงโดยรอบ กรณีติดตั้งภายใน
อาคาร ห้องเครื่องต้องมีระดับเสียงวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากผนังห้องเครื่องด้านนอกหรือช่องเปิดใดๆ ค่าระดับเสียง
รบกวนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA) หรือตามที่กฎหมายกำหนด และ กรณี
ที่ติดตั้งนอกอาคารจะต้องติดตั้งภายในตู้ครอบแบบป้องกันสภาวะอากาศ (weatherproof enclosures) และป้องกัน
เสียง (soundproof enclosures) โดยต้องมีระดับเสียงวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากตู้ครอบหรือช่องเปิดใดๆ ค่าระดับ
เสียงรบกวนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ (dBA) หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ 
การวัดให้กระทำขณะที่จ่ายโหลดเต็มพิกัด 

3.4.5 แผงควบคุมเครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.1.3 บทที ่3 หมวดที ่1 
3.4.6 การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทำงานของอุปกรณ์และรายการแจ้ง

เตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าตามข้อ 3.1.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้ 
3.4.7 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้มีอย่างน้อยดังนี้ 

3.4.7.1 เครื่องยนต์ต้นกำลังประเภทสันดาปภายในที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องประกอบไปด้วย
อุปกรณอ์ย่างน้อยดังต่อไปนี้   
(1) อุปกรณ์วัดค่าของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าเกณฑ์ที่

ผู้ผลิตกำหนด 
 (2) อุปกรณ์วัดค่าและแจ้งเตือนล่วงหน้าที่สามารถมองเห็นได้ เพ่ือแจ้งค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงกว่าเกณฑท์ี่ผู้ผลิตกำหนด 
(ข) ความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑท์ี่ผู้ผลิตกำหนด 
(ค) ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ 

(3) เครื่องยนต์ดับอัตโนมัติและสัญญานแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะเกิดข้ึนในกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) การสตาร์ทล้มเหลว (over crank , failed to start) 
(ข) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ (overspeed) 
(ค) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low lubricating oil pressure) 
(ง) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ (excessive engine temperature) 

(4)  อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญานเตือนกรณีเกิดการแจ้งเหตุล่วงหน้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างในระบบ  

3.4.7.2 แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ซ่ึงสามารถควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้  
(1) ต้องมีสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ  ในกรณีที่ เกิดการลัดวงจร (short circuit) หรือกระแสเกินพิกัด 

(overload)  
(2) ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายให้เหมาะสมสำหรับวงจรควบคุมและเครื่องวัดต่างๆ เช่น ฟิวส์ เป็น

ต้น 
(3) ต้องมีระบบควบคุม ป้องกันและแสดงผลด้วยเสียงหรือแสงไฟ เมื่อระบบป้องกันพบสิ่งผิดปกติจะต้องมี

การเตือน และ/ หรือตัดวงจรไฟฟ้าอย่างน้อยดังต่อไปนี้ : 
(ก) แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (high /low AC voltage) 
(ข) กระแสไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกต ิ(over current) 
(ค) ความถี่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (under / over frequency) 
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3.4.7.3  ชุดผลิตไฟฟ้า (alternator) จะต้องมีเครื่องวัดต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี ้:- 
(1) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (voltmeter) 
(2) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (ammeter) 
(3) เครื่องวัดความถ่ี (frequency meter) 
(4) เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าจริง (kilowatt meter) หรือกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA meter) 
(5) เครื่องวัดชนิดอื่น ๆ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา 

3.4.7.4 ต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (surge suppressor) สำหรับป้องกันแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
3.4.7.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเพ่ือความปลอดภัยและปลดตัวเอง (shutdown) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

จะต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3-3.1 
3.4.7.6 สัญญานเตือนระยะไกล (remote alarm) ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในตารางที่ 3-3.1  
3.4.7.7 อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm annunciator) ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องจัดเตรียมไว้ให้สามารถใช้งานได้นอก

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และต้องเป็นตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ในบริเวณทำ
การปกติ ทั้งนี้ อุปกรณ์แจ้งเหตุ (alarm annunciator) จะต้องเป็นชนิดเดินสายควบคุมปกติ (hard wired) 
เพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือแหล่งจ่ายไฟเสริมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  สัญญานแจ้งเหตุที่มองเห็นได้  (individual visual signals ) จะต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินหรือแหล่งจ่ายไฟเสริมทำงานและจ่ายให้โหลด  
 (ข)  เมื่อเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ (the battery charger) ทำงานผิดเพี้ยน 

 (2) สัญญานแจ้งเหตุที่มองเห็นด้วยตาและเสียงสัญญานเตือนร่วม (individual visual signals plus a 
common audible signal) ซึ่งแจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดเหตุผิดปกติจะต้อง
แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(ก) ความดันของน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low lubricating oil pressure) 
(ข) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (low water temperature) 
(ค) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (excessive water temperature) 
(ง) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังต่ำ เหลือจ่ายให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงานที่เต็มพิกัดได้น้อยกว่า 

4 ชั่วโมง 
(จ) การสตาร์ทล้มเหลว (overcrank , failed to start) 
(ฉ) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ (overspeed) 

3.4.7.8 สัญญานเตือนและการแจ้งเตือนจะต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์ต้นกำลัง เว้นแต่มีข้อจำกัดในการ
ทำงานทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมได้ อนุญาตให้ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินอ่ืน เช่น แบตเตอรี่สำรอง 
หรือ UPS หรือวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอ่ืน เป็นแหล่งจ่ายไฟได ้

3.4.7.9 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์การแจ้งเตือนอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้  
 (1)  สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินระดับ 1 (level 1 EPS) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุด

ติดตั้งและสัญญานเตือนระยะไกล (local annunciation and facility remote annunciation) หรือ 
อุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุดติดตั้งและสัญญานการแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย ( local annunciation and 
network remote annunciation)  

 (2) สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินระดับ 2 (level 2 EPS) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุด
ติดตั้ง (local annunciation) 
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ตารางที่ 3-3.1 สัญญาณแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยและปลดตัวเอง (shutdown) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** 
ระบบการแจ้งเตือน การจัดเตรียม 

(Indicator Function at Battery Voltage) CV S RA 
(ก) การสตาร์ทล้มเหลว (overcrank) X X X 
(ข) อุณหภูมิของเหลวระบายความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ X NA X 
(ค) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ (pre-alarm) X NA X 
(ง) อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์ปกติ X X X 
(จ) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (pre-alarm) X NA X 
(ฉ) ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ X X X 
(ช) ความเร็วรอบสูงเกินเกณฑ์ปกติ X X X 
(ซ) ระดับน้ำมันในถังต่ำ X NA X 
(ฌ) ระดับของเหลวระบายความร้อนต่ำ X O X 
(ญ) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังจ่ายโหลด X NA NA 
(ฎ) สวิตช์ควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งอัตโนมัติ (automatic position) X NA X 
(ฏ) แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูง (high battery voltage) X NA NA 
(ฐ) ระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต่ำ (low cranking voltage) X NA X 
(ฑ) แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำ X NA NA 
(ฒ) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติล้มเหลว  
(battery charger ac failure) 

X NA NA 

(ณ) ปุ่มทดสอบ (lamp test) X NA NA 
(ด) หน้าคอนแทคสำหรับ local และ remote alarm X NA X 
(ต) สวิตช์สำหรับปิดสัญญาณเตือน (audible alarm-silencing switch) NA NA X 
(ถ) ความดันลมสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต่ำ – กรณีสตาร์ทด้วยลม X NA NA 
(ท) ความดันสำหรับสตาร์ทด้วยวิธี hydraulic starting ต่ำ X NA NA 
(ธ) ปุ่มหยุดเครื่องอัตโนมัติ (remote emergency stop) NA X NA 

**ที่มา NFPA 110 Standard for emergency and standby power systems 

CV : ติดต้ังบนแผงควบคุมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้  S : แสดงการดับ (Shutdown) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ 
RA : Remote Audible X : ต้องม ี(Required)  
O : เผ่ือเลือก (Option) NA : ไม่ต้องม ี(Not Applicable) 

 
หมายเหตุ 
1. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ระบุในข้อ (ณ) ไว้ แต่หากอยู่ในห้องที่ปกติมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแยก (remote 

audible signal) 
2. ไม่ต้องจัดเตรียมรายการใน (ข) สำหรับกังหันสันดาป (Combustion turbine) 
3. รายการ (ด) และ (ต) จัดเตรียมเฉพาะมีการใช้งานในการสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น 
4. รายการ (ญ) อนุญาตให้ใช้เครื่องวัดกระแสสลับ (ac ammeter) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นอุปกรณ์ทดแทนได้ 
5. การทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ (CV) ทั้งหมดจะต้องสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนได้ด้วยอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ใช้งานร่วมกัน

และอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (common,remote visual indicator) 
6. การทำงานในสดมภ์ (column) RA ทั้งหมดจะต้องแจ้งเตือนได้ด้วยอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ใช้งานร่วมกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล  (common,remote visual 

indicator) ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3.4.7.13  
7. ในกรณีที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง รายการ (ซ) จะต้องอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อแรงดันก๊าซต่ำ (low gas pressure alarm) 
8. อุณหภูมิต่ำสุดตามรายการ (ข) ให้ปรับตั้งค่าที่ต่ำกว่าระดับอุณหภูมิที่ควบคุมตามที่ผู้ผลิตกำหนดไม่เกิน 11˚c (20˚F)  
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3.4.7.10 นิยามชนิดของอุปกรณ์แจ้งเตือนท่ีระบุในข้อ 3.4.7.9 กำหนดให้เป็นดังนี้ 
(1) อุปกรณ์แจ้งเตือนที่จุดติดตั้ง (local annunciation) จะประกอบมาพร้อมกับอุปกรณ์หรือติดตั้งอยู่ใน

ห้องเดียวกันก็ได้ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเตือนระยะไกล (facility remote annunciation) จะติดตั้งในบริเวณสถานที่เดียวกันแต่

ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกับอุปกรณ ์
(3) อุปกรณ์สัญญานแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย  (network remote annunciation) จะติดตั้งนอกสถานที่  

3.4.7.11 จะต้องจัดเตรียมระบบปิดสัญญานแจ้งเหตุและต้องมีระบบแจ้งเหตุซ้ำที่แผงควบคุม ซึ่งหลังจากปิดสัญญาน
เสียงแจ้งเหตุแล้วหากระบบมีการส่งสัญญานเสียงแจ้งเหตุอีกครั้งหลังจากมีการแก้ไขข้อผิดพร่องแล้ว ระบบ
จะต้องกลับคืนสู่สภาวะปกติเสียงแจ้งเหตุต้องถูกปิดอีกครั้ง 

3.4.7.12 อนุญาตให้มีอุปกรณ์ปิดสัญญานแจ้งเหตุด้วยมือ แต่การปิดสัญญานแจ้งเหตุด้วยมือดังกล่าวจะไม่สามารถยับยั้ง
สัญญานเสียงแจ้งเหตุซ้ำได้ 

3.4.7.13 อุปกรณ์แจ้งเตือนจะต้องมีคุณสมบัติและรายการการแจ้งเหตุตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 3-3.1 จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ 
(2) ต้องมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
(3) ต้องมีหน้าสัมผัส (contact) หรือวงจร (circuit) สำหรับต่อพ่วงสัญญานเสียงเตือนร่วมเฉพาะที่ (local) 

และ ระยะไกล (remote) ในกรณีที่เกิดเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนด 
(4) ต้องมีสวิทซ์สำหรับทดสอบการทำงานของสัญญานเตือนด้วยแสงของหลอดไฟทั้งหมด 

3.4.7.14 ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (building 
automation system) เป็นต้น เป็นระบบแจ้งเหตุแทนอุปกรณ์แจ้งเหตุแต่อนุญาตให้ใช้เป็นระบบเสริมในการ
แจ้งเหตุได ้

3.4.7.15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่  5.3 บทที่ 5 
หมวดที ่1. 

 
3.5 ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)  

3.5.1 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ ระบบระบายอากาศให้เป็นไปตาม ข้อ 4.3 บทที่ 4 หมวดที่ 1 ระบบ
ระบายอากาศ (ventilation system) ภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อากาศที่ใช้สำหรับระบายความร้อนภายในห้อง
เครื่องและการสันดาปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องถูกนำเข้ามาจากภายนอกอาคารโดยตรง โดยอาศัยช่องเปิดของ
ผนังภายนอกหรือจากตำแหน่งภายนอกอาคาร (source outside the building) ผ่านระบบส่งอากาศซึ่งสามารถทน
ไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (2 – hour fire – rated air transfer system) 

3.5.2 ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency power supply : EPS) ทำงานที่เต็มกำลังพิกัด จะต้องจัดเตรียม
ระบบบายอากาศในห้องเครื่องให้เพียงพอเพ่ือรักษาอุณหภูมิห้องหรือตู้ครอบให้ไม่เกินค่าสูงสุดที่กำหนดโดยผู้ผลิต 
ทั้งนี้ วิธีการและข้อควรพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 4 หมวดที่ 1 ของมาตรฐานนี้ 

3.5.3 ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องพิจารณาถึงการแผ่ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในห้อง เช่น ท่อไอเสียทั้งท่ีไม่ได้หุ้มฉนวนและหุ้มฉนวนแล้ว รวมถึงบริภัณฑ์อ่ืนที่เป็นแหล่งกำเนิดความ
ร้อนด้วย 
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3.5.4 การออกแบบระบบอุ่นร้อน,ระบบระบายความร้อน และ ระบบระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ฉุกเฉินจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ 
3.5.4.1 ความร้อน  
3.5.4.2 ความเย็น 
3.5.4.3 ฝุ่นละออง 
3.5.4.4 ความชื้น 
3.5.4.5 ฝนหรือน้ำที่อาจขังอยู่รอบๆ เครื่อง 
3.5.4.6 ช่องบานเกล็ด 
3.5.4.7 ชุดพัดลมระบายความร้อน 
3.5.4.8 ทิศทางลมภายนอกท่ีอาจพัดต้านลมจากพัดลมระบายอากาศ 

 
3.6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Supply) 

3.6.1 หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามข้อ 4.6 บทที่ 4 หมวดที่ 1 ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยให้การจัดระดับของระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรองให้โหลดเป็นระดับ 1 (level 1) และให้สำรองน้ำมัน
เชื้อเพลิงไว้ไม่น้อยกว่าระดับชั้น (class) 48  

3.6.2 ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาตรไม่เกิน 2500 ลิตร ให้ถือเป็นส่วนควบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้งให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในมาตรฐานเล่มนี้และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. ฉบับล่าสุด มีลักษณะและวิธีการติดตั้ง
ดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1 ตัวถังต้องทำด้วยเหล็กที่มีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อย กว่า 1.5 เท่าของความเค้นที่เกิดขึ้น 
(allowable stress) เนื่องจากความดันใช้งานสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงในถังหรือทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟอ่ืนที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า 

3.6.2.2 ตัวถังต้องติดตั้งและยึดแน่นกับฐานรากโดยฐานรากต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับน้ำหนักของ
ตัวถังและน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ในถังรวมทั้งน้ำหนักอ่ืน ๆ ที่กระทำบนตัวถังได้อย่างปลอดภัย 

3.6.2.3 ผิวภายนอกของตัวถังต้องมีการป้องกันการกัดกร่อน 

3.6.2.4 รอบตัวถังต้องมีเข่ือนหรือกำแพงล้อมรอบที่มีขนาดเพียงพอที่จะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่ากับปริมาตรความจุ
ของถังใบใหญ่ที่สุดภายในเขื่อนหรือกำแพงโดยผนังเขื่อนหรือกำแพงจะต้องสามารถป้องกันของเหลวไหล
ผ่านและสามารถทนแรงดันของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ 

3.6.2.5 ต้องติดตั้งท่อระบายไอน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ทุกถังโดยท่อระบายไอน้ำมันต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร, 
ปลายท่อระบายไอน้ำมันต้องสูงจากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 4 เมตร และอยู่ห่างจากเขตสถานที่เก็บรักษา
น้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

3.6.2.6 ขอบถังต้องห่างจากขอบผนังอาคารไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และห่างจากช่องเปิด ใด ๆ ไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร 
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3.6.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตร (fuel main 
tank or Storage tank) จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

3.6.3.1 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนน้ำมันรั่ว (leak detection and annunciation) ที่ถังและระบบท่อน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

3.6.3.2 มาตรวัดแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (remote monitoring of fuel level) 

ข้อแนะนำ น้ำมันดีเซลที่ไม่เคลื่อนไหวอาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรก ซึ่งอาจทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ ควรทำการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรกในน้ำมันดีเซลอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน และจะต้องมีการ
ป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันเช้ือเพลิงที่เก็บรักษาไว้เนื่องจากการเกิดออกซิเดชัน การเติบโตของจุลินทรีย์และการกัด
กร่อน โดยติดตั้งระบบทำความสะอาดน้ำมันดีเซล (fuel polisher) ทั้งนี้ หากน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นไบโอดีเซลซ่ึงส่วนมากมีอายุไม่

เกิน 6 เดือน จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้นกำลัง การเก็บรักษาและการดูแลน้ำมันให้เป็นไปตาม
คำแนะนำผู้ผลิตน้ำมัน 

3.6.3.3 อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ (physical protection) ของท่อน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังสำรอง
น้ำมันเชื้อเพลิงถึงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำมัน (fuel filtration) 

3.6.4 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ควบคุมดูแล (operators) ให้มีความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุขณะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและในกรณีเป็นถังน้ำมันใต้ดิน (underground tank) ต้องระวังน้ำรั่ว
เข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย 

3.6.5 การติดตั้งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงานเรื่องสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับล่าสุด
และประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตฉบับล่าสุด 

3.6.6 ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรมากกว่า 2,500 ลิตร (fuel main tank or storage tank) 
จะต้องเป็นถังชนิดผนัง 2 ชั้น (double wall) 

หมายเหตุ ถังน้ำมันชนิดผนัง 2 ช้ัน (double wall) หมายถึง ถังผลิตเพื่อใช้บรรจุน้ำมันเป็นการเฉพาะ ท่ีมีผนังเป็น 2 ช้ันตรงกลางมี
ช่องว่าง ทั้งนี้ ในการทดสอบถังก่อนใช้งานจะทำการทดสอบ Vacuum Test เพื่อให้มั่นใจว่าถังน้ำมันไม่เกิดการรั่วซึม
ระหว่างผนังถังช้ันนอกและช้ันใน 

3.6.7 การซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันที่มีปริมาตรมากกว่า 2, 500  ลิตรขึ้นไปให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการซ่อมบำรุงถังเก็บ
น้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน ฉบับล่าสุด 

3.7   ระบบท่อไอเสีย (Exhaust System) 

3.7.1 หากไม่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ ระบบท่อไอเสียต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.6 บทที่ 3 หมวดที่ 1 และข้อ 4.2 
บทที่  4 หมวดที่  1 ทั้ งนี้  ท่อเก็บ เสียงไอเสียต้องเป็นชนิดลดมลพิษและลดเสียง (pollution and sound 
abatement) 

3.7.2 ชนิดของท่อเก็บเสียงไอเสีย (exhaust muffler) ต้องไม่น้อยกว่าแบบใช้งานกับที่พักอาศัย (residential type) 
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3.7.3 ท่อไอเสีย (exhaust pipe) ต้องเป็นชนิดท่อเหล็กดำ (black steel pipe) อย่างหนาตามมาตรฐาน มอก. หรือ
เทียบเท่าหรือวัสดุอ่ืนซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนและทนอุณหภูมิของแก๊สไอเสียได้ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส
โดยไม่เสียรูป  

3.7.4 ท่ออ่อนไอเสีย (flexible exhaust pipe) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์และท่อไอเสีย เพ่ือป้องกันการ
ขยายตัวของท่อไอเสีย เนื่องจากความร้อน การเคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแรงสั่นสะเทือน ท่ออ่อนไอเสีย
ต้องทำจากท่อสแตนเลสชนิดลูกฟูกไม่มีตะเข็บ (seamless corrugates stainless steel) ทั้งนี้ ต้องมีความยาวอย่าง
น้อย 610 มิลลิเมตร หรือ 24 นิ้ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ขึ้นไป และ ต้องมีความยาว
อย่างน้อย 457 มิลลิเมตร หรือ 18 นิ้ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 200  กิโลวัตต์ 

3.7.5 ฉนวนหุ้มท่อไอเสียต้องทำจากวัสดุชนิดไม่ติดไฟ (non-combustible material) โดยวัสดุทุกส่วนที่ประกอบเป็น
ฉนวนทั้งหมดจะต้องสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส 

3.7.6 วัสดุหุ้มระบบท่อไอเสีย (jacket) ต้องทำจากแผ่นอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร 

3.8   อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) 

ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.5 บทที่ 3 หมวดที่ 1 

3.9  ระบบแบตเตอรี่ (Battery System) 

3.9.1 ขนาดของแบตเตอรี่ต้องเพียงพอสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ตามตารางที ่3-3.2 หัวข้อ (ง) ไดอ้ย่างน้อย 3 ครั้ง  
3.9.2 แบตเตอรี่ต้องเป็นชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (maintenance free) และต้องเหมาะสมกับอุณหภูมิใช้งานในสภาวะ

แวดล้อมปกติในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ต้องมีขนาด cold cranking amp. (CCA) ตามข้อกำหนดของ
บริษัทผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  

3.9.3 ต้องมีเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่  (charging alternator) ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์พร้อมชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (integral automatic voltage regulator) เพ่ือใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ขณะเครื่องยนต์ทำงาน 

3.9.4 ต้องมีเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ (automatic battery charger) ซึ่งทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าปกติ (normal power source) เพ่ือชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ได้
ทำงาน รวมทั้งต้องมีระบบตัดการทำงานขณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงาน 

3.9.5 ต้องมีระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน (battery monitoring and warning system) ทั้งแสงและเสียง เมื่อ
แบตเตอรี่มีอาการแบตเตอรี่อ่อน (weak battery) แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ (low battery voltage) และ แรงดัน
แบตเตอรี่สูง (high battery voltage) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

3.9.6 การคำนวณหาขนาดกระแสต่ำสุดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2.4 บทที ่3 หมวดที ่1 
3.9.7 ขนาดพิกัดของแบตเตอรี่และจำนวนเครื่องนับจำนวนครั้งที่สตาร์ทสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามตารางที่ 

3-3.2 
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ตารางท่ี 3-3.2 ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้าใช้สวิตช์โซลีนอยด์ สั่งให้ชุดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ 

Starting Equipment Requirement ชุดที่จ่ายไฟให้โหลด 
ระดับ 1 

ชุดที่จ่ายไฟให้โหลด 
ระดับ 2 

(ก) Battery unit X X 

(ข) Battery certification X NA 

(ค) Cycle cranking X or O O 

(ง) Cranking limited time - outs    

         cycle crank (3 cycles) 75 วินาที 75 วินาที 

         continuous crank   45 วินาที 45 วินาที 

(จ) Float – type battery charger X X 

1. Dc - ammeter X X 

2. Dc - voltmeter X X 

(ฉ) Recharge time 24 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง 
 

X : ต้องมี ,   O  :เผ่ือเลือก ,  NA   :ไม่ต้องมี  

3.10 การทดสอบและการปรับแต่งระบบ (Testing & Commissioning) 

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับแต่งระบบจะกระทำหลังจากระบบทั้งหมดได้ติดตั้งอย่างเสร็จสมบูรณ์ 
โดยได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ในระบบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในมาตรฐานนี้ การ
ทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับแต่งระบบนี้จะกระทำ ณ สถานที่ติดตั้งเพ่ือใช้งานจริง เป็นการทดสอบเพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การ
ทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงาน (acceptance test) และ การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระหว่างการใช้งาน (operational test)  โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้  

3.10.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงาน (Acceptance Test) 
3.10.1.1 หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม หัวข้อ 

6.1 บทที ่6 หมวดที ่1  
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3.10.1.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือการส่งมอบงานเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง
อุปกรณ์และระบบครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งได้ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ในเบื้องต้นอย่างเต็มระบบ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือตามความประสงค์ของ
ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การทดสอบเพ่ือส่งมอบงานนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเอกสารบันทึกผลการทดสอบได้รับการ
ตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ใช้งานแล้ว 

แนวทาง ขั้นตอน และ วิธีการทดสอบจะต้องถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในการออกแบบรวมถึงเอกสาร
ข้อกำหนดในการก่อสร้าง ซึ่งจะระบุค่าความต้องการในสมรรถนะต่าง ๆ สำหรับนำมาเป็นแนวทางอ้างอิง
ในการทดสอบขั้นสุดท้ายเพ่ือส่งมอบงาน ในเอกสารดังกล่าวจะต้องระบุรายการที่ต้องตรวจสอบ (check 
list) และวิธีการ (procedures) ประกอบกับระบุค่าต่าง ๆ ในการทดสอบทั้งหมดที่ต้องการอ่านและบันทึก 
ตลอดจนตรวจสอบและสรุปผลการทดสอบ รวมทั้งจะต้องมีช่องสำหรับลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ทดสอบนี้ด้วย 

3.10.1.3 ลำดับขั้นตอนในการทดสอบ (Typical sequence of testing) 

การทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานพยาบาลทุกประเภทจะมีลำดับขั้นตอนอยู่ 5  ระดับดังนี ้

(1) การทดสอบระดับที่ 1 
เป็นการทดสอบอุปกรณ์ที่โรงงานผู้ผลิต โรงงานประกอบ หรือ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้ผลิตหรือผู้ขายกับผู้ใช้งาน (factory test) เพ่ือการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิต ก่อนการ
จัดส่งอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งใช้งาน 

(2) การทดสอบระดับที ่2 
เป็นการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (start-up) ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งใช้งานเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือผู้ขาย 

(3) การทดสอบระดับที่ 3 
เป็นการทดสอบอุปกรณ์และปรับแต่งระบบในแต่ละส่วน (module) อย่างเป็นอิสระต่อกันเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์  

(4) การทดสอบระดับที่ 4 
การทดสอบระดับที ่4 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
(ก) การทดสอบการทำงานของระบบ (system function testing) 

เป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลาย
ชุดที่ต่อขนานกัน หรือ UPS ให้เสมือนเป็นหน่วยเดียวกัน การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบ
ล่วงหน้าก่อนการทดสอบระบบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ 

(ข) การทดสอบการใช้งานของระบบ (system operational testing) 
เป็นการทดสอบระบบที่ได้ทำการติดตั้งอย่างสมบูรณ์ มีการเชื่อมต่อระบบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก 
(utility) ซึ่งจะแตกต่างจากการทดสอบการทำงานของระบบใน (ก) เป็นการทดสอบเพ่ือตรวจสอบ
ปฏิสัมพันธ์ของโหลดที่แปรผันตามการใช้งานจริงในส่วนต่างๆ ทั้งระบบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบ
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สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องเป็นส่วนเดียวกัน การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบล่วงหน้าก่อน
การทดสอบระบบประกอบอาคารเสร็จสมบูรณ์ 
 

การทดสอบระดับที่ 4  จะรวมถึงการทำการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบ บริภัณฑ ์ต่างๆ 
ในระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบด้วย 

(5) การทดสอบระดับที่ 5 
เป็นการทดสอบระบบประกอบอาคารทั้งหมด รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ป้อนเข้าไปในอาคาร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
ระบบสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องเป็นส่วนเดียวกัน การทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์การ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การใช้งานในภาวะปกติ การใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ การใช้งาน
ในช่วงที่ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น จะถูกนำมาใช้เพ่ือความสมบูรณ์ ทั้งนี้ การทำการบันทึกข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานโหลด (load profile) และนำมาปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพจะสามารถทำได้
ในการทดสอบนี้ 

3.10.1.4 เอกสารรายงานผลการทดสอบ (Documentation) 

(1) ความต้องการ (Requirements) 
เอกสารรายงานการทดสอบจะต้องประกอบด้วยเอกสารการปรับแต่งระบบ (commissioning tests) 
ทั้งหมดรวมทั้งรายงานการทดสอบของอุปกรณ์ท่ีกระทำที่โรงงานโดยผู้ผลิต  

(2) คำแนะนำ (Recommendations) 
แบบฟอร์มและรายการที่ใช้บันทึกค่าในการทดสอบ (form and check list) จะต้องมีการบันทึกค่า
บกพร่องต่าง ๆ และผลการทดสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการทดสอบ ผู้ใช้งาน
ที่ร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบนี้ควรบันทึกความเห็น ข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งรายการที่ต้องทำ
การแก้ไข (punch list) ซึ่งต้องจัดทำให้ถูกต้องและทำการทดสอบซ้ำ  

(3) ต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับมอบงาน  

(the authority having jurisdiction, AHJ)  
(ก) หลักฐานการทดสอบเครื่องต้นแบบ (prototype test) ที่ระบุขนาดพิกัดกำลังพร้อมชุดควบคุม

และอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความเสียหายจากการรบกวนปกติและไม่ปกติในภาวะการใช้งานโหลด
จริง ซึ่งอาจแยกจำลองการทดสอบโดยเครื่องต้นแบบ (prototype model) หรือ การทดสอบ
สมรรถนะของชุดควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันโดยผู้จำหน่ายชิ้นส่วนนั้น หรือ  การทดสอบที่
ดำเนินการตามข้ันตอนการประกอบเครื่อง 

(ข) เอกสารรับรองการตรวจสอบความสามารถในการรองรับการสั่นสะเทือนจากแรงบิดที่เกิดจากการ
ทำงานของเครื่องต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

(ค) จดหมายยืนยันจากผู้จำหน่ายในการปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานและสมรรถนะของเครื่องที่
ติดตั้งใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
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(ง) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต (manufacturer’s certification) ในการทดสอบเครื่องตามขนาดพิกัด
กำลัง ณ ค่าตัวประกอบกำลังพิกัด (rated power factor) พร้อมบันทึกค่าอุณหภูมิแวดล้อม 
(ambient temperature) ขณะทดสอบ ระดับความสูงที่ทดสอบ (altitude) และระดับคุณภาพ
ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ทดสอบ (fuel grade)  

 

3.10.1.5 การทดสอบซ้ำอุปกรณ์และระบบ (Retesting Equipment and Systems) 

(1) ความต้องการ (Requirements) 
ช่างเทคนิค/วิศวกร ที่ทำการปรับแต่งระบบ (commissioning) จะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน เมื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จะต้องเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งเพ่ือทดสอบการทำงาน การบูรณาการกับอุปกรณ์อ่ืน 
รวมทั้งสมรรถนะการใช้งานที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

(2) คำแนะนำ (Recommendations) 
ต้องทำการตรวจสอบการทำงานและสมรรถนะของระบบให้ถูกต้องในการทดสอบเบื้องต้นเป็น
การภายในของผู้ติดตั้งก่อนเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซึ่งจะต้องทำการทดสอบซ้ำอีก เอกสาร
บันทึกการทดสอบนี้จะต้องระบุผู้ที่รับผิดชอบในการทดสอบทุกฝ่าย เช่น ด้านกำลังคนในการ
ทดสอบ ด้านอุปกรณ์ในการทดสอบ และความต้องการในการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ สำหรับการ
ควบคุม และการสังเกตการณ์ในการทดสอบ หากเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือระบบและ
ต้องทดสอบซ้ำอีกครั้ง  

3.10.1.6 วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) และวงจรวิกฤต (critical branches) ในระบบจ่ายไฟฟ้าจำเป็น
ประเภทที่ 1 (type 1 EES) และ ระบบจ่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภทที่ 2 (type 2 EES) ซึ่งติดตั้งและ
เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟทางเลือกตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.13.2.2 (3) และ 3.13.2.2 (4) อุปกรณ์และ
ระบบในวงจรดังกล่าวจะต้องถูกทดสอบสมรรถนะการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟทางเลือกโดย
อัตโนมัติให้ทำงานได้ภายใน 10 วินาทีหลังจากเกิดการขัดข้องหรือล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟหลัก 

 3.10.1.7 การทดสอบแบบจ่ายโหลดครั้งเดียว (single step load test)  
ในการทดสอบเพ่ือส่งมอบงาน (acceptance test) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ
สำรองในสถานพยาบาล ให้ดำเนินการทดสอบ ณ สถานที่ใช้งานจริงทันทีหลังจากการอุ่นเครื่อง (cool 
down) ไม่น้อยกว่า 5 นาทีภายหลังจากการทดสอบตามข้อ 6.1.1 บทที่ 6 หมวดที่ 1 โดยให้จ่ายโหลด
ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (single step load) ทันทีเต็มพิกัดกำลังกิโลวัตต์ที่ระบุในป้ายกำกับประจำ
เครื่อง (name plate) หรือที่กำหนดในแบบหรือข้อกำหนดของผู้ใช้งาน  

 
ทั้งนี้ ให้บันทึกค่าต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า,ความถี่กระเพ่ือม (voltage and frequency dip) และ
เวลาเข้าสู่สภาวะใช้งาน (recovery time) เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามค่าที่ระบุไว้ในตาราง ก.1 
ภาคผนวก ก ตามท่ีระบุในระดับสมรรถนะ (Performance) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้ติดตั้ง 
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3.10.1.8 การทดสอบอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switches)  
(1) ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้เพ่ือการสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นในการ

ทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (emergency power supply,EPS) จะต้องจ่ายไฟจาก
ด้านโหลดของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (automatic transfer switch,ATS) หรือ
ด้านจ่ายไฟของขั้วต่อสายของแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (emergency power supply,EPS) 
หรือหากจำเป็นก็อนุญาตให้ต่อที่ขั้วต่อสายก่อนเข้าอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินได้ ทั้งนี้ เพ่ือความ
มั่นใจในความต่อเนื่องของสมรรถนะและการทำงานของระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency 
power supply system,EPSS)  

(2) ในภาวะปกติระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, EES) จะต้องรับไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เว้นแต่กรณีไฟฟ้าหลักเกิดเหตุการขาดหายไปหรือแรงดันไฟฟ้าเกิดตกลงต่ำ
กว่าค่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การตั้งค่าของอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าจะต้องพิจารณาแรงดันไฟฟ้า
ใช้งานของโหลดด้วยความระมัดระวัง 

(3) กรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดเหตุขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินจะต้องทำงานอัตโนมัติ
หลังจากการหน่วงเวลาช่วงสั้นๆ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.4.2.8 บทที่ 3 หมวดที่ 1 เมื่อแรงดันและ
ความถี่ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าจำเป็นได้ค่าต่ำสุดที่
ยอมรับได้ อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติจะต้องสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของโหลดไปยัง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 

(4) เมื่อทำการเชื่อมต่อโหลดของวงจรช่วยชีวิต (life safety branches) และ วงจรวิกฤติ (critical 
branches) เข้ากับแหล่งจ่ายไฟทางลือกให้สามารถกลับมาทำงานได้โดยอัตโนมัติแล้ว โหลดซึ่ง
ประกอบด้วยวงจรบริภัณฑ์ (equipment branch) จะต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ
หลังจากท่ีมีการหน่วงเวลาตามที่กำหนดในข้อ 3.4.2.7 บทที่ 3 หมวดที่ 1 หรือโดยไม่อัตโนมัติ ซึ่ง
การจัดลำดับการจ่ายโหลดดังกล่าวต้องไม่เป็นเหตุให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดเกิน 

(5) เมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลักกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง และหลังจากมีการหน่วงเวลาการ
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามที่กำหนดในข้อ 3.4.2.10 บทที่ 3 หมวดที่ 1 และข้อ 3.13.3.7 (4) 
(ฌ) อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติจะปลดวงจรจากแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน และทำ
การเชื่อมต่อโหลดมายังแหล่งจ่ายไฟหลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน จะ
ยังคงทำงานต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่งตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 3.4.2.12 บทที่ 3 หมวดที่ 1 และข้อ 
3.13.3.7 (4) (ฎ)  

(6) กรณีที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟทางเลือกและแหล่งจ่ายไฟ
หลักกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง การสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักจะต้องกระทำ
โดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการหน่วงเวลา 

(7) กรณีที่แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟทางเลือกเกิดความล้มเหลวขณะทำการทดสอบ 
ระบบจะต้องสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักโดยทันที 

(8) วงจรบริภัณฑ์ (equipment branch) ที่ใช้อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแบบไม่อัตโนมัติจะต้อง
ทำการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมายังแหล่งจ่ายไฟหลักโดยเร็วที่สุดที่สามารถดำเนินการได้ หรือ
ตามท่ีผู้ใช้งานเห็นสมควร 

 



ร่างหมวดที่ 3  มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล (Generator set for Health care) 
 

 
15/48 

3.10.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะใช้งาน (Operational Test) 

3. 1.20.1  การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะใช้งานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อที่  6.2 บทที่ 6 หมวดที่ 1 
ของมาตรฐานนี้ 

3.10.2.2 เกณฑ์ เงื่อนไข และบุคลากรที่ดำเนินการในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้ 
(1) เกณฑ์ในการทดสอบ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องได้รับการทดสอบสมรรถนะปีละ 12 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะต้องห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 20 วันและไม่เกิน 40 วัน รายละเอียด ขั้นตอนในการทดสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
บทที่ 6 หมวดที่ 1  

(2) เงื่อนไขในการทดสอบ 
การทดสอบตามกำหนดในข้อ 3.10.2.2 (1) จะต้องทดสอบพร้อมโหลดซึ่งรวมถึงการจำลองการเริ่ม
เดินเครื่องจากภาวะไร้โหลดและการทำงานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) ทั้ง
แบบอัตโนมัติ และ ด้วยมือ ของโหลดในระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system,EES) 
ทั้งหมด 

(3) บุคลากรในการทดสอบ 
การทดสอบตามที่กำหนดในข้อ 3.10.2.2 (1) จะต้องได้รับอนุญาตให้สามารถทำการทดสอบจากผู้มี
อำนาจรับผิดชอบ (work permit) พร้อมรายการลำดับขั้นตอนการดำเนินการและเงื่อนไขต่างๆ (work 
sequence) ภายใต้การอำนวยการทดสอบโดยผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของ
อุปกรณ์เครื่องจักร สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องหรือวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดทำงาน
ผิดพลาด รวมทั้งสามารถจัดการฝึกอบรมขั้นตอนในการดูแลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลการใช้
งานและบำรุงรักษา 

 

3.11 การบริห ารจัดการระบบไฟฟ้ าจำเป็ น  คู่ มื อและการบำรุ งรักษา  (Administration, 
Maintenance and Manual)  
3.11.1 หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ การซ่อมบำรุงรักษาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตาม บทที ่7 หมวดที่ 1 

มาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
3.11.2 การบำรุงรักษาและทดสอบแหล่งจ่ายไฟทางเลือกและอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Maintenance and Testing 

of Alternate Power Source and Transfer Switches) 
3.11.2.1 การบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟทางเลือก (Maintenance of Alternate Power Source) 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟทางเลือกอ่ืนและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะต้องได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถทำงานจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในระยะวลาสั้นที่สุดและต้องไม่
เกิน 10 วินาที ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 (5)  
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3.11.2.2 เกณฑ์ที่กำหนด 10 วินาที ตามข้อ 3.11.2.1 ดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้ในระหว่างการทดสอบประจำเดือน
ของระบบไฟฟ้าจำเป็น แต่จะต้องนำมาเป็นเกณฑ์และจัดเตรียมขั้นตอนการดำเนินการในการทดสอบ
ประจำปี เพ่ือยืนยันว่าสามารถรองรับวงจรช่วยชีวิต และ วงจรวิกฤติได้ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 3.10.2 

3.11.3 การบำรุงรักษาและทดสอบวงจรไฟฟ้า (Maintenance and Testing of Circuitry) 
3.11.3.1 เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit Breakers) 

เซอร์กิตเบรคเกอร์หลักและสายป้อน (Main and feeder circuit breakers) จะต้องทำการตรวจสอบเป็น
ประจำรายปี กำหนดการ วิธีการทดสอบ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนในการทดสอบให้เป็นไปตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต 

3.11.3.2 ความต้านทานของฉนวน (Insulation Resistance) 
ต้องทำการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายป้อนหลักในการทดสอบเพ่ือส่งมอบงานในครั้งแรกและ
จะต้องทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งหากพบว่าฉนวนของตัวนำสายป้อนหลักเกิดความเสียหายในระหว่างใช้งาน 
โดยค่าความเป็นฉนวนดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ 

3.11.3.3 การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance of Batteries) 
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 7 หมวดที่ 1 และตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

3.11.4  ต้องทำการบำรุงรักษาชุดสวิทซ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ เช่น การหล่อลื่นระบบสับเปลี่ยน (Transfer 
Mechanism) หน้าสัมผัส ระบบควบคุม (Control System) ทุกปี 

3.11.5  ให้ทำการตรวจสอบท่อยางบน-ล่างในระบบระบายความร้อนตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 7.1 บทที่ 7 ให้ทำการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำระบายความร้อน (Coolant) และเติมน้ำยาหม้อน้ำของเครื่องยนต์ต้นกำลังทุกๆ 2 ปี หรือตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต 

3.11.4 การเก็บบันทึก (Record Keeping) 
บันทึกการตรวจสอบ สมรรถนะ ช่วงเวลาการทดสอบ และการซ่อมบำรุงต่างๆ จะต้องเก็บรักษาไว้ให้สามารถ
เรียกดูหรือตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้โดยผู้ที่รับผิดชอบที่ได้รับอนุญาต 

 
 

3.12 การจัดกลุ่มเสี่ยง (Risk) 
3.12.1 กลุ่มเสี่ยง (Risk Categories) 

กิจกรรมในการทำงาน ระบบ หรืออุปกรณ์ จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่ระบุในกลุ่มเสี่ยงที่ 1 
ถึง 4 ที่กำหนดรายละเอียดในมาตรฐานนี้ 
3.12.1.1 กลุ่มเสี่ยงที่ 1 (category 1) 

เป็นพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (critical care space) ซึ่งมีกิจกรรมในการทำงาน ระบบ หรืออุปกรณ์ ซึ่ง
หากเกิดความบกพร่อง ล้มเหลว ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือดำเนินกิจกรรมได้ เป็นเหตุก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตต่อผู้ป่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ อ่ืนได้ จะต้องได้รับการออกแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเสี่ยงที่ 1 (category 1) ตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรฐานนี้ 
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3.12.1.2  กลุ่มเสี่ยงที่ 2 (category 2) 
เป็นพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยทั่วไป (general care space) ซึ่งมีกิจกรรมในการทำงาน ระบบ หรืออุปกรณ์ ซึ่ง
หากเกิดความบกพร่อง ล้มเหลว ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือดำเนินกิจกรรมได้ เป็นเหตุก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บไม่รุนแรงต่อผู้ป่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้อ่ืนได้ จะต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเสี่ยงที่ 2 (category 2) ตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรฐานนี้ 

3.12.1.3  กลุ่มเสี่ยงที่ 3 (category 3) 
เป็นพ้ืนที่การให้บริการพ้ืนฐาน (basic care space) ซึ่งมีกิจกรรมในการทำงาน ระบบ หรืออุปกรณ์ ซึ่ง
หากเกิดความบกพร่อง ล้มเหลว ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือดำเนินกิจกรรมได้ ไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ แต่จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้ป่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้อ่ืนได้ จะต้องได้รับ
การออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเสี่ยงที่ 3 (category 3) ตามรายละเอียดที่ระบุใน
มาตรฐานนี้ 

3.12.1.4  กลุ่มเสี่ยงที่ 4 (category 4) 
เป็นพ้ืนที่ส่วนสนับสนุนการทำงาน (support space) ซึ่งมีกิจกรรมในการทำงาน ระบบ หรืออุปกรณ์ ซึ่ง
หากเกิดความบกพร่อง ล้มเหลว ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือดำเนินกิจกรรมได้ ไม่มีผลกระทบใดๆ  ต่อ
ผู้ป่วย จะต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเสี่ยงที่ 4 (category 4) ตาม
รายละเอียดที่ระบุในมาตรฐานนี้ 

3.12.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3.12.2.1 ผู้บริหารอาคารสถานพยาบาลจะต้องจัดการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มเสี่ยงของสถานพยาบาลนั้นตาม

คุณลักษณะและการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาล 
3.12.2.2 ผู้บริหารอาคารสถานพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดการจัดกลุ่มความเสี่ยง (risk categories) โดยเป็นไปตาม

เนื้อหาและเอกสารในขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ หากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบหรือต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ (authority 
having jurisdiction, AHJ) ก่อน ให้จัดเตรียมข้อมูลเสนอต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ตรวจสอบตามคุณลักษณะการให้บริการ และ การใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาลนั้น 

3.12.2.3 กลุ่มเสี่ยงที่ 1 ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารการประเมินความเสี่ยง 
 

3.13 การจัดวางระบบไฟฟ้ าจำเป็นสำหรับสถานพยาบาล  (Essential Electrical System 
Arrangement for Health Care)  

3.13.1 ทั่วไป (General) 
3.13.1.1 การติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และมาตรฐาน

การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. ฉบับล่าสุด 
3.13.1.2 ระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, EES) เป็นระบบที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟสำรอง

อ่ืนนอกเหนือจากแหล่งจ่ายไฟหลักรวมทั้งระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นเพ่ือให้มีไฟฟ้าจ่าย
ให้ในพ้ืนที่ที่กำหนด ทำให้การใช้งานของระบบสาธารณูปโภคในสถานพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดเหตุขัดข้อง หรือไม่สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในพ้ืนที่ที่กำหนดได้
ด้วยสาเหตุใด ๆ ระบบไฟฟ้าจำเป็นจะจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามความสำคัญของความต่อเนื่องใน
การจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการใช้งานของโหลดในพื้นที่ตามการจัดประเมินความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงดังนี้ 



ร่างหมวดที่ 3  มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล (Generator set for Health care) 
 

 
18/48 

(1) ระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) 
เป็นระบบไฟฟ้าซึ่งจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้าแสงสว่างและโหลดอ่ืนอย่างจำกัดจำนวนซึ่งมีความจำเป็น
ต่อความปลอดภัยในชีวิตรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนที่การทำงานมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ดังกล่าวในระหว่างที่ไฟจากแหล่งจ่ายไฟปกติเกิดขัดข้องด้วยสาเหตุใด ๆ ประกอบด้วย 3 วงจรซึ่งแยก
ออกจากกันได้แก่ วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) วงจรวิกฤติ (critical branch) และ วงจร
บริภัณฑ์ (equipment branch) โดยมีการจัดวางดังรูปที่ 3-3.1(ก) และ รูปที่ 3-3.1 (ข) 
 

ระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) จัดเตรียมเพ่ือรองรับโหลดในบริเวณพ้ืนทีพ่ยาบาลผู้ป่วย
วิกฤติ (critical care space) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ 1 และ พ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยทั่วไป (general care 
space) ซึ่งจัดเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่ 2  

(2) ระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (type 2 EES) 
เป็นระบบไฟฟ้าซึ่งจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้าแสงสว่างและโหลดอ่ืนอย่างจำกัดจำนวนซึ่งมีความจำเป็น
ต่อการป้องกันชีวิตและความปลอดภัย (safety) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนที่การทำงานมีผลต่อ
การทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวในระหว่างที่ไฟจากแหล่งจ่ายไฟปกติเกิดขัดข้องด้วยสาเหตุใด ๆ 
ประกอบด้วย 2 วงจรซึ่งแยกออกจากกันได้แก่ วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) และ วงจร
บริภัณฑ์ (equipment branch) โดยมีการจัดวางดังรูปที่ 3-3.1(ค) และ รูปที่ 3-3.1 (ง) 
 

ระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (type 2 EES) จัดเตรียมเพ่ือรองรับโหลดในบริเวณพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วย
ทั่วไป (general care space) ซึ่งจัดเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่ 2 เท่านั้น 

3.13.1.3 ระบบไฟฟ้าที่จำเป็น (essential electrical system, EES) สำหรับสถานพยาบาลประกอบด้วยระบบที่
แยกกัน 3 วงจร คือ วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) วงจรวิกฤติ (critical branch) และ วงจร
บริภัณฑ์ (equipment branch) โดยมีรายละเอียดของแต่ละวงจรดังนี้  
(1) วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) เป็นวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วย สายป้อน และ

วงจรย่อย ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับที่เลือกไว้แล้ว และอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 
สำหรับรองรับการใช้งานเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้ วงจรนี้ถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักและ
แหล่งจ่ายไฟทางเลือกโดยอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (automatic transfer switch) 
หนึ่งตัวหรือมากกว่า 

(2) วงจรวิกฤติ (critical branch) เป็นวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วย สายป้อน และวงจร
ย่อย ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งกับที่ (ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้) เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้ว และวงจรไฟฟ้าที่เลือกไว้เพ่ือรองรับการใช้งานในบริเวณ
บริบาลผู้ป่วย ทั้งนี้ วงจรนี้ถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักและแหล่งจ่ายไฟทางเลือกโดยอุปกรณ์
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (automatic transfer switch) หนึ่งตัวหรือมากกว่า 

(3) วงจรบริภัณฑ์ (equipment branch) เป็นระบบจ่ายไฟฟ้าให้แก่บริภัณฑ์ไฟฟ้าหลักที่จำเป็นในการ
ให้บริการผู้ป่วยและการดำเนินงานด้านพ้ืนฐานทางสถานพยาบาล โดยจัดให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟหลักและแหล่งจ่ายไฟทางเลือกเพ่ือรองรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า 3 เฟส เป็นพ้ืนฐานผ่าน
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) แบบหน่วงเวลา แบบอัตโนมัติหรือด้วยมือ 
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รูปที่ 3-3.1(ก) การจัดวางระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (Type 1 EES) สำหรับสถานพยาบาล 
ในกรณีที่โหลดต่อเนื่องของ ATS เกิน 300 kVA 
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รูปที่ 3-3.1(ข) การจัดวางระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (Type 1 EES) สำหรับสถานพยาบาล 
ในกรณีที่โหลดต่อเนื่องของ ATS ไม่เกิน 300 kVA 
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รูปที่ 3-3.1(ค) การจัดวางระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (Type 2 EES) สำหรับสถานพยาบาล 
ในกรณีที่โหลดต่อเนื่องของ ATS เกิน 300 kVA 
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รูปที่ 3-3.1(ง) การจัดวางระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (Type 2 EES) สำหรับสถานพยาบาล 
ในกรณีที่โหลดต่อเนื่องของ ATS ไม่เกิน 300 kVA 
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3.13.2 แหล่งจ่ายไฟ (Sources)  
3.13.2.1 แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) และประเภท 2 (type 2 EES) ให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ การรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก 2 แหล่ง ไม่ถือว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
ทดแทนตามมาตรฐานนี้ 

3.13.2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ สถานที่ติดตั้งใช้งาน (On-Site Generator Set) 
(1) ให้พิจารณาเลือกอุปกรณ์ตรวจวัดค่ากระแสเฟสและดินเพ่ือวัดการเกิดกระแสที่ผิดปกติด้วยเหตุของ

การใช้โหลดเกินหรือเกิดกระแสลัดวงจร หรือทั้งคู่ ให้เหมาะสมเพ่ือลดการขาดช่วง ไม่ต่อเนื่องของ
ระบบไฟฟ้าให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด  

(2) วงจรที่ออกแบบเพ่ือการปลดโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator load-shed circuits) เพ่ือ
ลดโหลด หรือการจัดลำดับความสำคัญของโหลด จะต้องไม่ทำการปลดโหลดในวงจรช่วยชีวิต  (life 
safety branch loads)  วงจรวิกฤติที่จ่ายไฟให้กับพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติหรือกลุ่มเสี่ยงที่ 1 
เครื่องอัดลมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (medical air compressors) เครื่องดูดสำหรับอุปกรณ์
ทางศัลยแพทย์ (medical–surgical vacuum pumps) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (กรณีที่ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า) เครื่องรักษาแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง (jockey pump) เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า (generator fuel pumps) หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการทำงานของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น 

(3) ระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical systems, EES) จะต้องมีแหล่งจ่ายที่เป็นอิสระต่อกัน
อย่างน้อย 2 แหล่ง ดังนี้ 
(ก)  แหล่งจ่ายไฟหลักจากการไฟฟ้าท้องถิ่น 
(ข)  แหล่งจ่ายไฟทางเลือกอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 แหล่ง สำรองไว้กรณีแหล่งจ่ายไฟหลักจากการไฟฟ้า

ท้องถิ่นเกิดขัดข้อง 
(4) ในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟหลัก แหล่งจ่ายไฟทางเลือกจะต้องเป็น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดอ่ืนอีกชุด หรือ เป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกแหล่งอ่ืน 
(5) โดยทั่วไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งจ่ายไฟทดแทนให้กับระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้อง

ได้รับการออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของการใช้งานดังกล่าว  โดยเครื่องกำเนิดที่ใช้เป็น
แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) และประเภท 2 (type 2 EES) 
จะต้องถูกจัดหมวดเป็นประเภท 10 (type 10), ระดับชั้น 48 (class 48), โหลดระดับ 1 (level 1) 
ตามท่ีระบุในบทที่ 5 หมวด 1 ของมาตรฐานนี้  

3.13.2.3 การใช้งานระบบไฟฟ้าจำเป็น (Uses for Essential Electrical System) 
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการใช้งาน 2 ลักษณะคือ ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับระบบที่กำหนดไว้

เป็นการเฉพาะหรือเป็นแหล่งจ่ายไฟเพ่ือการอ่ืนเป็นปกติวิสัย อาทิ ใช้เพ่ือควบคุมการใช้กำลังไฟฟ้า
สูงสุด (peak demand control) ควบคุมรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าภายใน (internal voltage 
control) เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโหลดอ่ืนภายนอกหรือเป็นการผลิตและจ่ายกำลังไฟฟ้าร่วม 
(cogeneration) ซึ่งหากมีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟเพ่ือการอื่นเป็นปกติวิสัยจะต้อง
จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ชุด เพ่ือรองรับการใช้งานที่ความต้องการใช้งานไฟฟ้า
สูงสุดที่เกิดขึ้นจากวงจรช่วยชีวิต (life safety branch) และวงจรวิกฤติ (critical branch) ที่ติดตั้ง
ในระบบ เช่น เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ (medical air compreesors)  เครื่องดูดสำหรับ
อุปกรณ์ทางศัลยแพทย์ (medical-surgical vacuum pump) มอเตอร์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่อง
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สูบน้ำรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (jockey pump) เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นใน
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น จะต้องสามารถใช้งานได้ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าหลายชุดดังกล่าวเป็นแหล่งจ่ายไฟแม้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ใหญ่ที่สุดในระบบจะไม่สามารถ
จ่ายไฟได้ ทั้งนี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบป้ายบอกทางการอพยพในกรณีฉุกเฉิน และระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องรับไฟจากระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system) 
ด้วย 

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่จัดเตรียมเพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, 
EES) สามารถใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟเป็นการเฉพาะเพ่ือการอ่ืนตามที่ระบุในข้อ 
3.13.2.3 (1) ได้ แต่ต้องไม่เป็นเหตุให้รอบการซ่อมบำรุงใหญ่ (service overhaul) ลดลงเหลือน้อย
กว่า 3 ปี 

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่จัดเตรียมเพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system, 
EES) สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้โหลดอ่ืน (optional load) ได้ โดยที่โหลดนั้นจะต้องรับไฟผ่าน
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) อีกชุดแยกต่างหากซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับ
โหลดนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การถ่ายโอนโหลดอ่ืนนั้นจะต้องไม่เป็นเหตุให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดการใช้
งานเกินกำลัง (overload) และต้องสามารถปลดโหลดนั้นได้กรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดการใช้งาน
เกินกำลัง การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโหลดอ่ืนนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการจ่ายไฟ “ เพ่ือการอ่ืน” 
ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.2.3 (1) จึงไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายชุดเพ่ือรองรับการใช้งาน  

(4) ในกรณีที่โหลดเสริมอ่ืนที่ติดตั้งใช้งานในหน่วยงานเดียวกันหรือใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเดียวกัน
ที่ไม่เข้าข่ายการครอบคลุมของมาตรฐานนี้ การติดตั้งเพ่ือใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง ภายใต้เงื่อนไขการปลดโหลดไดข้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

3.13.2.4 พ้ืนที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน หรือ ห้อง 
(1) หากไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ พ้ืนที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน หรือห้องให้เป็นไปตามหมวดที่  1 

บทที ่2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้งของมาตรฐานนี้ 
(2) แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency power supply, EPS) สำหรับจ่ายไฟให้โหลดระดับ 1 

(Level 1) ต้องติดตั้งในห้องที่แยกออกไปต่างหาก อนุญาตให้ติดตั้งบริภัณฑ์ของระบบจ่ายไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (emergency power supply system , EPSS) อยู่ในห้องเดียวกันได ้
(ก) ห้องต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ หากติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องติดตั้งในตู้ครอบ

แบบป้องกันสภาวะอากาศ (weatherproof enclosures) ที่สามารถกันฝนเข้ามาในห้องเครื่อง
ได้ที่ความเร็วลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1.1 และ 2.1.4 บทที่ 2 หมวดที่ 1  

(ข) ห้องเครื่อง ตู้ครอบ หรือ อาคารแยกต่างหากสำหรับติดตั้ งบริภัณฑ์จ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินให้โหลด
ระดับ 1 (level 1) หรือ โหลดระดับ 2 (level 2) จะต้องออกแบบและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่จะ
เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมจากสาเหตุดังต่อไปนี้ให้น้อยที่สุด 
1. น้ำท่วมเนื่องจากการดับเพลิง 
2. น้ำเสีย 
3. เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ  

(3) บริภัณฑ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (EPS equipment) ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก
และมีพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานให้สามารถทำการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง บำรุงรักษา ทำความสะอาด หรือ
เปลี่ยนยกเครื่องได้โดยง่าย โดยกำหนดระยะห่างจากฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้



ร่างหมวดที่ 3  มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล (Generator set for Health care) 
 

 
25/48 

ในข้อ  2.1.8 บทที่ 2 หมวดที่ 1 ข้อกำหนดนี้ไม่ต้องนำไปบังคับใช้กับชุดตู้ครอบที่ติดตั้งภายนอก
อาคาร 

3.13.3 ระบบจำหน่าย (Distribution) 
3.13.3.1 หากไม่ได้ระบุให้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ การติดตั้งระบบจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง

ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล 
ของ วสท.ฉบับล่าสุด 

3.13.3.2 การจัดวางระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องออกแบบให้มีความต่อเนื่องของระบบไฟฟ้าไม่ให้เกิดการขาดช่วงใน
การจ่ายไฟด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีพิกัดเพียงพอเหมาะสม 

3.13.3.3 การออกแบบระบบจำหน่ายต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ 
(1) แรงดันไฟฟ้าในระบบที่ผิดปกติ เช่น การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ในระบบ 3 เฟส ซึ่งจะเกิด

ความไม่สมดุลของเฟส การเกิดแรงดันพุ่งสูงชั่วขณะ (surge) เนื่องจากการตัด-ต่ออุปกรณ์ในระบบ
หรือการเกิดฟ้าผ่าหรือท้ัง 2 กรณี การลดแรงดันไฟฟ้าลงและการปรับตั้งค่าแรงดันใช้งาน และอ่ืนๆ  

 (2) ความสามารถและความเป็นไปได้ในการฟ้ืนคืนของระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายหลังการแก้ ไขความผิด
พร่องในระบบอย่างรวดเร็วที่สุด 

 (3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเพ่ิมโหลด หรือขนาดพิกัดกำลัง (capacity) หรือ
ทั้ง 2 กรณ ี

 (4) เสถียรภาพและความสามารถในการส่งกำลังของเครื่องยนต์ต้นกำลังในระหว่างและภายหลังการเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติ 

 (5) การจัดลำดับของโหลดในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหากระแสพุ่งสูงชั่วขณะ 
(inrush current)  ซึ่งอาจทำให้เครื่องป้องกันกระแสเกินเปิดวงจร หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดภาวะ
ใช้งานเกินกำลัง (overload) 

(6) การจัดการสวิทซ์ต่อตรง (by pass switch) ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการทดสอบและบำรุงรักษาโดยไม่ทำ
ให้เกิดการขาดช่วงในการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำงานในสถานพยาบาล 

 (7) ผลกระทบจากผลรวมฮาร์โมนิคกระแส (total current harmonic distortion, THDi) ค่าต่างๆ ต่อ
ตัวนำนิวทรัล (neutral conductor) และต่อบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต่อในระบบ 

 
3.13.3.4 วงจรไฟฟ้าในพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (critical care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่ 1 (category 1 

spaces) จะต้องจ่ายมาจากแผงไฟของวงจรวิกฤติ (critical branch panel(s)) ด้วยอุปกรณ์สับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) ชุดเดียวและต้องมีอีกอย่างน้อย 1 วงจรที่จ่ายไฟจากแผงจ่ายไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟหลักดังรูปที่ 3-3.2 (ก) หรือจากระบบที่จ่ายไฟจากชุดอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
อัตโนมัติ (ATS) ของวงจรวิกฤติ (critical branch) อีกชุด ดังรูป 3-3.2 (ข) 
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รูปที่ 3-3.2 การจัดวางระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (critical care space)  

ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ 1 (category 1 space) 
 

3.13.3.5 การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical systems,EES) เพ่ือรองรับโหลดในพ้ืนที่กลุ่ม
เสี่ยงที่ประเมินและจัดกลุ่มเสี่ยงแล้วตามข้อ 3.12 ให้เป็นไปดังนี้ 
(1) การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (critical care space) ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม

เสี่ยงที่ 1 (category 1)  
(ก) จะต้องจ่ายไฟฟ้าโดยระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) 
(ข) ไม่อนุญาตให้จ่ายไฟฟ้าโดยระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (Type 2 EES) 
(ค) จะต้องจ่ายไฟฟ้าจากตู้จ่ายไฟวงจรวิกฤติ (critical branch panel) ที่รับไฟจากอุปกรณ์

สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) 1 ชุดต่างหาก และต้องมีอีกอย่างน้อย 1 วงจรที่รับไฟ
จากตู้จ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือ จากอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) 
ของวงจรวิกฤติ (critical branch) ชุดอ่ืน 

(ง) อนุญาตให้ระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) ที่จ่ายไฟให้พ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 
(critical care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่ 1 (category 1) สามารถจ่ายไฟให้พ้ืนที่
พยาบาลผู้ป่วยทั่วไป (general care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนทีก่ลุ่มเสี่ยงที่ 2 (category 2) โดย
ใช้บริภัณฑ์ชุดเดียวกันได้ 

(2) การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยทั่วไป (general care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่
กลุ่มเสี่ยงที่ 2 (category 2)  
(ก) จะต้องจ่ายไฟฟ้าโดยระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 EES) หรือ ประเภท 2 (type 2 

EES) 
(ข) จะต้องจ่ายไฟฟ้าจากตู้จ่ายไฟ (branch panel) ที่รับไฟจากอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

อัตโนมัติ (ATS) 1 ชุดต่างหาก และต้องมีอีกอย่างน้อย 1 วงจรที่รับไฟจากตู้จ่ายไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟหลัก หรือ จากอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS)  
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(3) พ้ืนที่การให้บริการพ้ืนฐาน (basic care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่  3 หรือพ้ืนที่ส่วน
สนับสนุนการทำงาน (support space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่ 4 (category 3 or category 4) 
ไม่ต้องจ่ายไฟด้วยระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical systems , EES).  

  
ทั้งนี้ หากมีข้อกำหนดหรือเป็นความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานหรือเพ่ือความเหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการ ในระหว่างที่ไฟจากแหล่งจ่ายไฟปกติเกิดขัดข้องด้วยสาเหตุใด ๆ 
สำหรับพ้ืนที่การให้บริการพ้ืนฐาน (basic care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่ 3 ให้จ่ายไฟจาก
ระบบไฟฟ้าจำเป็นที่มีแหล่งจ่ายไฟสำรองซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้าแสงสว่างและโหลดอ่ืน
อย่างจำกัดจำนวน  

3.13.3.6 ความต้องการทั่วไป (General Requirements) 
(1) คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) จะต้องเหมาะสมกับการใช้

งานของทุกกิจกรรมและทุกอุปกรณ์ที่มีความประสงค์ในการจ่ายไฟให้ 
(2) อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (overcurrent device) ของระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้องทำงานสัมพันธ์กัน

กับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านจ่ายไฟทั้งหมด โดยการเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ทำงาน
สัมพันธ์  (selective coordination) กันดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นหลัก และเป็นผู้
ถือใบประกอบวิชาชีพตามที่สภาวิศวกรกำหนด ทั้งนี้ การเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้อง
จัดทำเป็นเอกสารนำเสนอผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและใช้
งานระบบ 

(3) การทำงานสัมพันธ์กันของอุปกรณป์้องกัน (Coordination) ตาม (2) ให้เป็นดังนี้ 
(ก) อุปกรณ์ป้องกันการใช้โหลดเกิน (overcurrent protective devices) ที่ใช้งานในระบบไฟฟ้า

จำเป็น (the essential electrical system) จะต้องทำงานสัมพันธ์กัน  (coordination) 
ในช่วงเวลาที่เกิดความผิดพร่องในระบบเป็นระยะเวลานานกว่า 0.1 วินาที   

(ข) ไม่ต้องมีการทำงานสัมพันธ์กัน (coordination) กันของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
1. ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านปฐมภูมิ (primary) และทุติยภูมิ(secondary) ของ

หม้อแปลงที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเพียงหนึ่งชุดหรือหลายชุดที่มีติดตั้งทางด้านทุติย
ภูมขิองหม้อแปลง  

2. ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันการใช้โหลดเกินที่มีขนาดพิกัดกระแสเท่ากันและต่อกันแบบอนุกรม 
(4) เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (Ground fault protection, GFP) 

(ก) ข้อกำหนดใน (ค) (ง) จะนำมาใช้กับโรงพยาบาลและอาคารสถานพยาบาลที่มีพ้ืนที่พยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤติ (critical care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่  1 (category 1) หรือมีการ
ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์พยุงชีพ (life-support equipment) และเป็นอาคารซึ่งจัดเตรียมระบบ
สาธารณูปโภคที่จำเป็น (essential utilities) หรือ ให้บริการเพ่ือการทำงานของกิจกรรม
สำหรับพ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ  (critical care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่  1 
(category 1) หรือ ทีม่ีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์พยุงชีพ (life-support equipment) 
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(ข) ไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (ground fault protection, GFP) 
ที่เครื่องปลดวงจรอัตโนมัติ (automatic disconnecting means) ของแหล่งจ่ายไฟสำรอง
ฉุกเฉิน ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ชนิดส่งเสียงและแสงแจ้งเตือนเมื่อเกิดกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ 
(ground fault alarm) เท่านั้น โดยให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดิน (the sensor for 
the ground-fault signal devices) ณ ตำแหน่งบริภัณฑ์ประธานหรือก่อนเข้าบริภัณฑ์
ประธานของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน หากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายชุดเป็นแหล่งจ่ายไฟ
สำรองฉุกเฉินและร่วมกันจ่ายโหลด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดินที่สายป้อนของโหลด
แต่ละชุดแทนได้ ซึ่งค่าปรับตั้งของกระแสรั่วลงดินสูงสุดไม่เกิน 1,200 แอมป์ ทั้งนี้ ให้จัดทำ
คำแนะนำ ข้อต้องปฏิบัติในกรณีเกิดกระแสรั่วลงดินไว้ที่ตำแหน่งหรือใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วลงดิน 

(ค) หากจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ทีเ่ครื่องปลดวงจรของบริภัณฑ์ประธาน 
(service disconnecting means) หรือสายป้อน (feeder disconnecting means) ตามที่
กำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ให้จัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแส
รั่วลงดินของบริภัณฑ์เพ่ิมเติมที่เครื่องปลดวงจรของสายป้อน (feeder disconnecting means) 
ในระดับล่าง (down stream) ในลำดับถัดไปทั้งหมดที่จ่ายไฟให้กับโหลด ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดเตรียม
เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินทางด้านจ่ายโหลดของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer 
switch) ของระบบไฟฟ้าจำเป็น (ดูรูปที่ 3-3.3) อนึ่ง การป้องกันดังกล่าวจะประกอบด้วยเครื่อง
ป้องกันกระแสเกินและหม้อแปลงกระแส หรือ เครื่องป้องกันอ่ืนที่เทียบเท่าสามารถสั่งการหรือ
ดำเนินการให้อุปกรณ์ป้องกันสายป้อนทำการเปิดวงจรได้ 

(ง) การทำงานของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ของเครื่องปลดวงจรบริภัณฑ์ประธาน
และสายป้อนจะต้องทำงานสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ (fully selectivity) 100 เปอร์เซ็น โดยเมื่อ
เกิดการรั่วลงดินที่โหลด เครื่องปลดวงจรสายป้อนระดับล่าง(downstream) ที่ใกล้โหลดที่เกิด
การรั่วลงดินที่สุดจะต้องทำการเปิดวงจรก่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องปลดวงจรลำดับสูงขึ้นถัดไป 
(upstream) เปิดวงจร ซึ่งอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากเกิดการขาดช่วงในการจ่ายไฟในระบบ
ไฟฟ้าจำเป็นได ้ 
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รูปที่ 3-3.3 การจัดเตรียมเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้าจำเป็น 
 

3.13.3.7 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switch) 
(1) หากไม่มีระบุเป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟให้เป็นไปตามข้อ 3.4 บทที่ 3 

หมวดที่ 1 
(2). พิกัดของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจะต้องเพียงพอสำหรับรองรับโหลดทุกประเภท สามารถ

ทนทานต่อผลกระทบอันเนื่องมาจากกระแสลัดวงจรโดยที่หน้าสัมผัสไม่เกิดการหลอมละลาย 
(3) อุปกรณ์ สับ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ  (automatic transfer switch) เป็นชนิดที่มี พิกัด

แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสไม่เกิน 1,000 โวลท์ หรือแรงดันเฟสเทียบกับดินไม่เกิน 600 โวลท์จะต้อง
เป็นชนิดที่ผลิตและประกอบสำเร็จจากโรงงานและอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ 

(4). คุณสมบัติของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ  (automatic transfer switch features) 
เป็นไปตามข้อ 3.4.2 บทที่ 3 หมวดที่ 1 และต้องจัดให้มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ 
(ก) หากไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้คุณสมบัติในการตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ  (source 

monitoring) ให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2.2 บทที่ 3 หมวดที่ 1 
(ข) อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ไม่ต้องติดตั้งที่อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ หากมีการติดตั้งรวมไว้

ที่แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว 
(ค) ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความถี่สำหรับวัดค่าความถ่ีของไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้า แต่ให้

เตรียมไว้เพื่อวัดค่าความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน 
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(ง) อุปกรณ์ป้องกันการทำงานพร้อมกัน (interlocking) เป็นชนิดทำงานทางกลหรือชนิดอ่ืนที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้แทนกันได้ เพ่ือป้องกันการทำงานพร้อมกันของแหล่งจ่ายไฟหลักและแหล่งจ่ายไฟ
สำรอง หรือระหว่างแหล่งจ่ายไฟอ่ืนที่แยกกัน 

(จ) ต้องจัดเตรียมคำแนะนำพร้อมอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถทำงานด้วยมือ (manual operation) ใน
กรณีอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 

(ฉ) อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ชุดควบคุม
ของเครื่องยนต์ต้นกำลัง (engine control panel) ของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทนการติดตั้งที่
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (transfer switches) ได ้

(ช) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพ่ือป้องกันการ
สตาร์ทของเครื่องโดยไม่จำเป็นในกรณีที่เกิดไฟกระพริบและการหายไปชั่วขณะ (Dip) ของ
แหล่งจ่ายไฟหลัก 

(ซ) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก มา
เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS) ของบริภัณฑ์ที่เป็นโหลดระดับ 
1 โดยจะต้องเป็นชนิดปรับตั้งค่าได้เพ่ือหน่วงเวลาการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟรวมทั้งการ
จัดลำดับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของโหลดจากแหล่งจ่ายไฟหลักมายังแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (normal to emergency) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบตกมากเกิน
กำหนดโดยจะเริ่มสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถผลิตระดับ
แรงดันไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าได้ค่าตามที่กำหนด 

(ฌ) ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลาสำหรับการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 
(emergency power supply, EPS) มาเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก โดยจะต้องเป็นชนิดปรับตั้งค่าได้
และต่อตรงอัตโนมัติ (automatic bypass) เพ่ือหน่วงเวลาการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินมายังแหล่งจ่ายไฟหลัก (emergency to normal) โดยจะเริ่มสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักสามารถผลิตระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าได้ค่าตามที่
กำหนด 

(ญ) การทำงานของอุปกรณ์หน่วงเวลาของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเกิดทำงานล้มเหลวโดยจะต้องจัดเตรียมการทำงาน
ของอุปกรณ์ดังนี้ 
1.  ต้องสามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าของโหลดที่เตรียมการไว้ให้ยอมรับการขาดช่วงของ

การจ่ายไฟชั่วขณะได้ มายังแหล่งจ่ายไฟหลักโดยการควบคุมด้วยมือ 
2.  หากมีการทำงานตามที่ระบุในข้อ 1 จะต้องสามารถยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์หน่วง

เวลาให้สามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟมายังแหล่ งจ่ายไฟหลักได้โดยอัตโนมัติเมื่อ
แหล่งจ่ายไฟหลักพร้อมจ่ายไฟ 
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(ฎ) ค่าหน่วงเวลาเพ่ือระบายความร้อน (engine cool down time delay) ให้เป็นไปตามข้อ 
3.4.2.12 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย 
1.  ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เครื่องยนต์ต้นกำลังระบายความร้อนด้วย

อากาศ ขนาดไม่เกิน 15 kW 
2.  ไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หน่วงเวลานี้ เพ่ิมต่างหากในกรณีที่ได้ติดตั้งไว้ที่ชุดควบคุม

เครื่องยนต์ต้นกำลังเรียบร้อยแล้ว หรือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าท้องถิ่นเป็นแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power supply, EPS)  

(ฏ) การโอนถ่ายโหลดที่เป็นมอเตอร์ 
ในการโอนถ่ายโหลดที่เป็นมอเตอร์จะเกิดกระแสกระชากสูงชั่วขณะ (inrush current) อุปกรณ์
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติต้องมีคุณสมบัติในการลดกระแสกระชากขณะโอนถ่ายโหลด
มอเตอร์เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโหลดหรือการปลดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันโดยไม่
จำเป็น 

(ฐ) หน้าสัมผัสสายศูนย์ (neutral contact) 
ในกรณีที่มีการแยกระบบสายดินระหว่างสองแหล่งจ่าย คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และแหล่งจ่าย
จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้การทำงานของชุดป้องกันความผิดพร่องลงดิน (ground fault 
protection) ถูกต้อง ต้องมีขั้วหน้าสัมผัสสายศูนย์ติดตั้งที่  อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
อัตโนมัติ เพ่ือแยกสายศูนย์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักกับแหล่งจ่ายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก
จากกัน เพ่ือลดกระแสไหลวนเมื่อเกิดความผิดพร่องลงดินที่มีผลทำให้การตรวจเช็คของเครื่อง
ป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (ground fault protection, GFP) ผิดพลาด 

(ฑ) การจัดเตรียมการเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (engine 
generator exercising) อย่างน้อยให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2.13 บทที่ 3 หมวดที่ 1 โดย 
1.  อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจะต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency 

power supply, EPS) และต้องเปลี่ยนมารับไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักโดยอัตโนมัติทันที
หากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน  (emergency power supply, EPS) เกิดการทำงาน
ล้มเหลว 

2.  อนุญาตให้ติดตั้งชุดตั้งเวลาการเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า (exercising timers) ที่ชุดควบคุมเครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ฉุกเฉินแทนที่อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ 

3.  ไม่ต้องมีอุปกรณ์เพ่ือการตั้งเวลาการเดินเครื่องเพ่ือตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า (program timing device) สำหรับสถานพยาบาลซึ่งมีการจัดตารางการ
ทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานแล้ว 

3.13.3.8 สวิตช์ต่อตรง (bypass and isolating transfer switches) ให้เป็นไปตามข้อ 3.4.4 บทที่ 3 หมวดที่ 1 
โดย 

(ก) ต้องออกแบบให้ทำงานเป็นอิสระเสมือนเป็นอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแบบไม่อัตโนมัติ 
(nonautomatic transfer device) และยอมให้โหลดต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟด้านใดด้านหนึ่งได้ 

(ข) การเชื่อมต่ออีกครั้งของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสามารถทำได้โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ขาดช่วงของการจ่ายไฟฟ้าให้โหลดเป็นเวลานาน (เป็นวินาที) เกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประเภท 
(type) ของระบบการจ่ายไฟฟ้า 
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(ค) ต้องมีระบบ interlock เพ่ือป้องกันการต่อตรงไปผิดด้านและป้องกันการถอด (isolate) อุปกรณ์
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ โดยไม่ได้ตั้งใจ 

3.13.3.9 การจัดวงจรไฟฟ้า (Branches) 
(1) การจัดวงจรไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าที่จำเป็น (essential electrical system) สำหรับสถานพยาบาล

เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อ 3.13.1.3 หมวดที่ 3 
(2) การแบ่งระหว่างวงจรให้จัดแบ่งที่อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) หากต้องติดตั้ง

อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) มากกว่า 1 ชุด 
(3) การจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟสำรองให้แต่ละวงจรหลังจากไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดขัดข้อง

หรือไม่ได้คุณภาพจะต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในตารางที่ 5.1 บทที่ 5 หมวดที่ 1 ของ
มาตรฐานนี้ ทั้งนี้ เวลาทั้งหมด (total transfer time) ต้องไม่เกิน 10 วินาที 

(4) จำนวนของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) จะขึ้นอยู่กับความเชื่อถือได้ของระบบ 
การออกแบบ และการพิจารณาโหลด โดยให้เป็นไปดังนี้ 
(ก) ในแต่ละวงจรของระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential electrical system) จะประกอบด้วยอุปกรณ์

สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) มากกว่า 1 ชุดก็ได้ 
(ข) อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) 1 ชุด รองรับโหลดได้ 1 วงจร

หรือมากกว่า โดยมีโหลดต่อเนื่องของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟนั้นไม่เกิน 300 kVA (240 
kW)  

3.13.3.10 สายป้อนจากแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Feeders from Alternate Source) 
(1) อนุญาตให้ใช้สายป้อนชุดเดียวจากแหล่งจ่ายไฟสำรองที่ติดตั้งที่สถานที่นั้นหรือแหล่งจ่ายไฟสำรอง

อ่ืนที่อยู่ห่างออกไปจ่ายไฟให้ระบบไฟฟ้าจำเป็นได้ที่จุดซึ่งมีอุปกรณ์แยกจ่ายไฟให้ วงจรช่วยชีวิต 
วงจรวิกฤติ และ วงจรบริภัณฑ์ 

(2) อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch) อยู่คนละห้องกับแหล่งจ่ายไฟ
สำรอง 

(3) สายป้อนจากแหล่งจ่ายไฟสำรอง (feeders from alternate source) จะต้องเป็นชนิดสายทนไฟ 
(fire resistance cable) 

3.13.4 ความต้องการของระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (Type 1 Essential Electrical System Requirements ) 
3.13.4.1 การจัดวงจรไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1   

(1) หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในส่วนนี้ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 ต้องเป็นไปตามที่
กำหนดในข้อ 3.13.3 หมวด 3 

(2) การจัดวงจรไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 1 (type 1 essential electrical system) จะ
จัดแบ่งออกเป็น 3 วงจร ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 หมวดที่ 3 ได้แก่ 
(ก) วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) 
(ข) วงจรวิกฤติ (critical branch) 
(ค) วงจรบริภัณฑ์ (equipment branch) 

(3) วงจรช่วยชีวิต (Life Safety Branch) 
(ก) วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) จะถูกจำกัดให้รองรับเฉพาะวงจรที่มีความจำเป็นในการ

ช่วยชีวิตเท่านั้น 
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(ข) วงจรช่วยชีวิต (life safety branch) จะประกอบไปด้วยโหลดดังต่อไปนี้ 
1. ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับทางหนีไฟ ตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน วสท.021004-18 
2. ป้ายบอกทางหนีไฟและป้ายบอกทิศทางหนีไฟ ตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน วสท.021004-18 
3. ระบบสื่อสารเพ่ือใช้สั่งการในกรณีฉุกเฉินของสถานพยาบาล รวมทั้ง ระบบกระจายเสียง 

ระบบศูนย์ควบคุมภัยพิบัต ิหรือ ศูนย์สื่อสารฉุกเฉิน 
4. ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินโดยมีรายการดังนี้ 

4.1 ไฟฟ้าแสงสว่างในการปฏิบัติงาน 
4.2 เครื่องอัดประจุของชุดไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากแบตเตอรี่ 
4.3 เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกไว้แล้วในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและห้องที่ติดตั้ง

อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (transfer switch)  
5. ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องโดยสารลิฟท์ ชุดควบคุม ระบบสื่อสารอาณัติสัญญานของระบบลิฟท์ 
6. ประตูไฟฟ้าที่ใช้เป็นประตูหนีไฟ 
7. ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามที่กำหนดในมาตรฐาน วสท.021002-19 และระบบ

เสริมอ่ืนที่กำหนดในมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(ค) ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุอ่ืนนอกเหนือจากระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต่อรวมเข้ากับ

กลุ่มวงจรช่วยชีวิตหรือกลุ่มวงจรวิกฤติก็ได้ 
(ง) โหลดของอุปกรณ์ที่เจาะจงใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินเป็นการเฉพาะรวมถึง 

เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง พัดลมระบายอากาศ บานเกล็ดระบายอากาศที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ชุด
ควบคุม ระบบหล่อเย็น และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนที่มีความจำเป็นในการทำงานของชุดเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน จะต้องต่อเข้ากับวงจรช่วยชีวิต หรือขั้วต่อด้านจ่ายไฟของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้วย 

(จ) ไม่อนุญาตให้นำเอาวงจรอ่ืนที่มีการทำงานนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ข) (ค) และ (ง) มาจัดอยู่
ในกลุ่มวงจรช่วยขีวิต ยกเว้นระบุอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 3.13.4.1(3) 

(4) วงจรวิกฤติ (Critical Branch)  
(ก) อนุญาตให้จัดวงจรวิกฤติ (critical branch) แบ่งเป็น 2 วงจรหรือมากกว่าได้ 
(ข) วงจรวิกฤติ (critical branch) จะจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน อุปกรณ์ที่ติด

ต้ังอยู่กับที่ (fixed equipment) เต้ารับไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เลือกแล้วในพ้ืนที่และการทำงาน
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 
1. พ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ  (critical care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มความเสี่ยงที่  1 

(category 1) ที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว (deep sedation) หรือมีการวางยาสลบ (anesthetizing 
gases) โดยจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน, เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้ว และ 
บริภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ (fixed equipment) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอรี่
สำรอง  

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าแยกอิสระในสภาพแวดล้อมเฉพาะ 
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3. ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงานและเต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้วในพ้ืนที่ดังนี้ 
3.1 พ้ืนที่บริบาลผู้ป่วย (patient care spaces) รวมทั้งบริเวณอนุบาลเด็กทารก (infant 

nurseries) บริเวณพยาบาลผู้ป่วยหนัก (acute nursing areas) บริเวณเตียงจิตเวช 
ไม่รวมเต้ารับไฟฟ้าในบริเวณเตียงจิตเวช (psychiatric bed areas) ห้องรักษารวม 
(ward treatment rooms) 

3.2 จุดพักของพยาบาล (nurses’ stations) เว้นแต่ว่าจะมีการส่องสว่างที่เพียงพอจาก
โคมไฟทางเดิน  

3.3 เตียงดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ (respiratory care beds)  
4. ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้ว และวงจรไฟฟ้าที่พิจารณาให้จัดเป็น

วงจรวิกฤติในพ้ืนที่ดังนี้ 
4.1 พ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ  (critical care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่  1 

(category 1) หรือ พ้ืนที่พยาบาลผู้ป่วยทั่วไป (general care space) ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่
กลุ่มเสี่ยงที่ 2 (category 2)  ที่ผู้บริหารอาคารหรือผู้ใช้งานกำหนดให้จัดเตรียมเต้ารับ
คู่อย่างน้อย 1 จุด ต่อเตียงและไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน 

4.2 ห้องฉีดสีเส้นเลือด (angiographic labs) 
4.3 ห้องปฏิบัติการและห้องส่องกล้องหัวใจ (cardiac catheterization labs) 
4.4 หน่วยดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary care units) 
4.5 ห้องหรือบริเวณฟอกไต ล้างไต (hemodialysis rooms or areas) ไฟฟ้าแสงสว่างใน

การทำงานและเต้ารับไฟฟ้า 1 จุด สำหรับเครื่องกรองเลือดที่หัวเตียงผู้ป่วย (dialysis 
unit) 

4.6 บริ เวณ ห้ องฉุ ก เฉิน และห้ องพยุ งชีพ  ที่ พิ จ ารณ าเลื อก  (emergency room 
treatment areas and life support rooms) 

4.7 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์ (human physiology labs) 
4.8 ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive care units, ICU) ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน และ หัว

เตียงผู้ป่วย  
4.9 ห้องพักฟ้ืนหลังผ่าตัด (surgical recovery rooms) : โคมไฟฟ้าแสงสว่างเหนือเตียง

ผู้ป่วยแต่ละเตียง เต้ารับไฟฟ้า 1 ชุดต่อเตียง และ วงจรแจ้งเตือนฉุกเฉิน  
5. ห้ อ งย าแล ะ พ้ื น ที่ เต รี ย ม ย า  (medication rooms and medication preparation 

areas) : ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้ว และตู้แช่  
6. พ้ืนที่จ่ายยา (pharmacy dispensing spaces) รวมถึงห้องจ่ายยาที่ตั้งอยู่ในที่ห่างออกไป 

(satellite pharmacies) :ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน แฟ้มข้อมูล เครื่องดูดอากาศ ตู้แช่/
ตู้เย็น เครื่องถ่ายเอกสารเพ่ือนำส่งใบสั่งแพทย์ และเต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้ว 

7. ไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้าในพ้ืนที่บริบาลผู้ป่วยพื้นที่อ่ืนที่มีความจำเป็น 
8. ระบบเรียกพยาบาล (nurse call systems) 
9. ธนาคารเลือด กระดูกและเนื้อเยื่อ (blood, bone, and tissue banks)  
10. ห้องคอมพิวเตอร์หลัก ห้องคอมพิวเตอร์สำรอง ห้องโทรคมนาคม ห้องพนักงานโทรศัพท์ 

และห้องอุปกรณ์รับและขยายสัญญานโทรทัศน์  
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11. ระบบโทรศัพท์ไร้สาย (wireless phone) ระบบแจ้งติดตาม (paging system) เพ่ือการ
สื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์ 

12. ห้องผ่าตัดย่อย (minor operating rooms) 
13. ห้องผ่าตัด (surgical operating rooms) : ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน (ไม่น้อยกว่า 50% 

ของโคมไฟฟลูออเรสเซนท์ที่ใช้ส่องสว่างทั่วไปเหนือโต๊ะผ่าตัดรวมทั้งต้องมีแบตเตอรี่สำรอง
สำหรับโคมไฟดังกล่าวอย่างน้อย 2 ชุด)  

14. เครื่อง X-Ray ทุกชุด และเครื่องประมวลผลฟิล์ม 1 ชุดต่อห้อง  
15. ห้องทันตกรรม (dental suites) : ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการผ่าตัด ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับ

ชุดทำทันตกรรมแต่ละชุด เต้ารับคู่ 1 ชุดในบริเวณบำบัดรักษา และตู้แช่/ตู้เย็น  
16. ห้องเครื่องไฟฟ้า (electrical rooms) : ไม่น้อยกว่า 50% ของไฟฟ้าแสงสว่างและ ไม่น้อย

กว่า 50% ของเต้ารับ รวมทั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จที่จ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่  
  

หมายเหตุ ห้องเครื่องไฟฟ้า หมายถึง ห้องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักของอาคาร เช่น หม้อแปลง
ไฟฟ้า ตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) เป็นต้น 

 
17. ห้องศูนย์ควบคุมทางด้านวิศวกรรมและห้องเครื่องวิศวกรรมเครื่องกล (engineering 

control center and mechanical equipment rooms) : UPS ไฟฟ้าแสงสว่างในการ
ทำงาน เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้วสำหรับการทำงานและควบคุมระบบเสริมภายใน แผง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ชุดควบคุมเครื่องอัดอากาศ (air compressor) เครื่องเป่าแห้ง 
(dryers)  และแผงควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

18. ห้องปฏิบัติการ (laboratory service) : ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน เต้ารับไฟฟ้าที่เลือก
แล้วในพ้ืนที่เพ่ือการใช้งานในกระบวนการที่จำเป็นและการทดลองที่สำคัญยิ่งยวดได้อย่าง
ต่อเนื่องในกรณีไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้องล้มเหลว เครื่องดูดควัน พัดลมระบายอากาศ และตู้
แช่/ตูเย็น  

19. ระบบการจัดส่งเภสัชกรรมและพ้ืนที่จัดส่ง (pharmacy delivery systems and delivery 
areas) : ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน เต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้ว ลิฟท์ส่งของ(dumbwaiter) 
และระบบท่อลมส่งของ (pneumatic tube system)  

20. ห้องรักษาความปลอดภัย (security station) : ชุดเฝ้าดูระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย 
(monitoring security alarm systems)  ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน เต้ารับไฟฟ้า ชุด
แจ้งเตือนการบุกรุกและการข่มขู่ที่จุดรับชำระเงิน ห้องจ่ายยา ห้องเก็บยา สำนักงาน
ห้องอาหาร ห้องขายอาหาร และห้องเก็บของห้องอาหาร  

21. ห้องปฏิบัติการพิเศษ (รังสีวิทยา) (special procedure rooms (radiology)) : ไฟฟ้าแสง
สว่างในการทำงาน และ เครื่อง X-Ray  

22. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องผ่าตัด (surgical suites) ห้องผู้ป่วยหนัก 
(intensive care) ห้องดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary care)  บริเวณดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (emergency treatment spaces) และพ้ืนที่ อ่ืนที่ผู้ใช้งานเห็นว่ามีความ
จำเป็น  

23. อุปกรณ์จ่ายยา (medical dispensing equipment) 
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24. ไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่จำเป็นซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานรวมทั้ง 
มอเตอร์ 1 เฟส ขนาดเล็กอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ต่อเข้ากับกลุ่มวงจรวิกฤติได้ 

(5) วงจรบริภัณฑ์ (Equipment Branch) 
(ก) ทั่วไป (general) 

บริภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (ค) ถึง (จ) ต้องต่อเข้าวงจรบริภัณฑ์ 
(ข) การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟทางเลือก (connection to alternate power source) 

1. บริภัณฑ์ที่ระบุในข้อ (ค) จะต้องทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติโดยไม่หน่วงเวลา (non-delayed 
automatic connection)  

2. บริภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ (ง) จะต้องหน่วงเวลาในการเชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติที่เหมาะสม
ภายหลังจากได้มีการจ่ายไฟให้กับกลุ่มวงจรช่วยชีวิต (life safety branch) และกลุ่มวงจร
วิกฤติ (critical branch) แล้ว 

3. บริภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน (จ) จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟทางเลือกในลำดับถัดมา 
(ค) บริภัณฑ์ที่มีรายการดังนี้ ให้ทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติ โดยไม่หน่วงเวลา (non-delayed 

automatic connection)   
1. บานเกล็ดระบายอากาศที่ทำงานด้วยไฟฟ้า (electrically operated louvers)  
2. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จำเป็นในการทำงาน (other generator 

accessories essential for generator operation)  
3. เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง (transfer fuel pump)  

(ง) บริภัณฑ์ที่มีรายการดังนี้ให้ทำการหน่วงเวลาในการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่างอัตโนมัติ (delayed-
automatic connection) 
1. อนุญาตให้บริภัณฑ์ตามรายการต่อไปนี้มีการหน่วงเวลาในการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่าง

อัตโนมัติ (delayed-automatic connection) 
1.1 central suction system ที่รองรับการบริการทางการแพทย์และการผ่าตัด โดยที่ชุด

ควบคุมของ suction system นี้ได้รับอนุญาตให้รวมอยู่ในกลุ่มวงจรวิกฤติ (critical 
branch) 

1.2 เครื่องสูบน้ำทิ้งและอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการทำงานเพ่ือความปลอดภัยของ
อุปกรณ์หลักต่างๆ รวมถึงชุดควบคุมท่ีเกี่ยวข้องและการแจ้งเตือน 

1.3 ระบบอัดอากาศ (compressed air system) รองรับการบริการทางการแพทย์และ
การผ่าตัด โดยที่ชุดควบคุมของระบบอัดอากาศ (compressed air system) นี้ได้รับ
อนุญาตให้รวมอยู่ในกลุ่มวงจรวิกฤติ (critical branch) 

1.4 ระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ (smoke control and stair 
pressurization systems) 

1.5 ระบบเติมอากาศสำหรับเครื่องดูดควันในครัว (kitchen hood supply) หรือระบบ
ระบายอากาศครัว (exhaust systems) หรือ ทั้งคู่หากต้องการให้ทำงานในขณะเกิด
เหตุเพลิงไหม้ที่ใต้หรือในเครื่องดูดควัน 
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1.6 ระบบลมจ่าย ลมกลับ ระบบระบายอากาศ สำหรับพื้นที่ต่อไปนี้  
ก. ห้องติดเชื้อ/ห้องคัดแยก (airborne infectious/isolation rooms) 
ข. พัดลมระบายอากาศสำหรัลดูดควันในห้องปฏิบัติการ (exhaust fans for 

laboratory fume hoods) 
ค. บริ เวณ เวชศาสตร์นิ วเคลีย ร์  (nuclear medicine areas) ซึ่ งมีการใช้วัสดุ

กัมมันตภาพรังสี (radioactive Material) 
ง. บริเวณเคลื่อนย้ายเอททีลีน อ๊อกไซด์ (ethylene oxide evacuation) 
จ. บริเวณเคลื่อนย้ายยาสลบ (anesthetic evacuation) 

1.7 Uninterruptible Power Supply (UPS) ที่รองรับการทำงานของอุปกรณ์ระบบ
โทรคมนาคม 

1.8 ตู้เย็น/ตู้แช่ที่ใช้ในทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการตามที่กำหนด 
1.9 แผงควบคุมระบบจัดเก็บก๊าซอ็อกซิเจน (oxygen storage control panel) 

2. ในกรณีที่การหน่วงเวลาการเชื่อมต่อมีความไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อนุญาตให้นำระบบ
ระบายอากาศที่ระบุในข้อ (ง) 1.6 เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มวงจรวิกฤติ (critical branch) ได ้

(จ) บริภัณฑ์ที่มีรายการดังนี้ให้ทำการหน่วงเวลาในการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่างอัตโนมัติ (delayed-
Automatic connection) หรือให้เชื่อมต่อด้วยมือ (manual connection)   
1. ลิฟท์โดยสารที่ถูกเลือกเพ่ือให้บริการผู้ป่วย เกี่ยวกับการผ่าตัด เกี่ยวกับการคลอด และการ

ปฏิบัติงานที่ชั้นล่างในขณะที่เกิดเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้าหลัก 
2. ระบบการจ่ายลม ลมกลับ ระบบระบายอากาศ สำหรับห้องผ่าตัดและห้องสูติกรรม  

(surgical and obstetrical delivery suites) ห้องผู้ป่วยหนัก (intensive care) ห้องดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary care)  ห้องอนุบาลเด็ก  (nurseries) บริเวณดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (emergency treatment spaces)  

3. ระบบปรับความดันบรรยากาศสูง (hyperbaric facilities) 
4. ระบบปรับความดันบรรยากาศต่ำ (hypobaric facilities) 
5. อุปกรณ์อบฆ่าเชื้อ (autoclaving equipment) ซึ่งอนุญาตให้จัดวางให้ เชื่อมต่อแบบ

อัตโนมัติหรือด้วยมือ 
6. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (fire pumm) เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันในระบบดับเพลิง (jockey 

pump) และเครื่องสูบน้ำดีสำหรับเติมน้ำดับเพลิง (make-up pump) รวมถึงไฟฟ้าแสง
สว่างและเต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้วในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง   

7. เครื่องสูบน้ำดี (domestic water pumps) : อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ชุดควบคุม โคมไฟฟ้า
แสงสว่าง และเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เครื่องสูบน้ำ 

8. ประตูอัตโนมัติ (automatic operated doors) 
9. ส่วนอำนวยการ : ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน และเต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้วในพ้ืนที่ของ

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล ส่วนงานวิศวกรรม ส่วนงานรักษาความปลอดภัยและการ
สื่อสาร 

10. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Heating, Ventilating and Air-Conditioning 
(HVAC) systems) :  
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10.1 เครื่องทำความร้อน (heating equipment) : ห้องผ่าตัด (operating suites), 
ห้องพักฟ้ืนหลังผ่าตัด (recovery), ห้องผู้ป่วยหนัก (intensive care), ห้องดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary care), ห้องติดเชื้อ และ/หรือ ห้องคัดแยก 
(infection and/or isolation rooms), บริเวณดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (emergency 
treatment spaces), และห้องผู้ป่วยทั่วไป (general patient rooms) 

10.2 เครื่องปรับอากาศ (Air-conditioning equipment), เครื่องสูบน้ำมันเครื่องสำหรับ
เค รื่ อ ง อั ด อ าก าศ ช นิ ด ห อ ย โข่ ง  ( lubricating oil pumps for centrifugal 
compressors, control air compressors) , air dryer แ ล ะ  absorption 
machine refrigerant pump เพ่ือดึงลิเธียม คลอไรด์ ไว้ก่อนที่จะตกผลึก (ยกเว้น
หากเครื่องมีประกอบสำเร็จมาแล้ว)  

10.3 เค รื่ อ งท ำน้ ำ เย็ น  (Chillers) ,เค รื่ อ งสู บ น้ ำ เย็ นห มุ น เวี ยน  (chilled water 
circulating pumps), พัดลม (fans),และชุดควบคุมของอุปกรณ์ทั้งหมด สำหรับที่
ใช้รองรับการใช้งานของ ห้องผ่าตัด (Surgical suite) ห้องพักฟ้ืนหลังผ่าตัด 
(Recovery room) ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care) และห้องดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Care units )  

10.4 เครื่องทำความเย็น (Chillers), เครื่องสูบน้ ำเย็นหมุนเวียน  (chilled water 
circulating pumps), พัดลม (fans) และชุดควบคุมของอุปกรณ์ทั้งหมด สำหรับที่
ใช้รองรับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนการวิจัยสัตว์  

10.5 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) สำหรับพื้นที่ส่วนการปลูกถ่าย
ไขกระดูก 

10.6 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) สำหรับห้องถ่ายภาพด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  (Magnetic Resonance Imaging (MRI) Suites) และห้องเครื่อง
สแกน เนอร์ด้ วยระบบภาพด้ วยคอมพิวเตอร์  (CT Scan) (Computerized 
Topographic (CT) Scanners)  

10.7 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) สำหรับบริเวณที่จัดไว้เพ่ือ
รองรับผู้ป่วยนอกสำหรับพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น  

10.8 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์หลัก 
(Main Computer Room) ห้องสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications 
Rooms) ห้องพนักงานรับโทรศัพท์  (Telephone Operators Room) และห้อง
อุปกรณ์สายสัญญาณ (Antenna Headend Equipment Room)  

10.9 พัดลมระบายอากาศของห้องชันสูตรศพ (Autopsy Rooms) ห้องเก็บสารเคมี
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย (reagent-grade Water Treatment Rooms) พัดลม
ระบายอากาศเฉพาะของ Orthotic Laboratory พ้ืนที่ อัดประจุแบตเตอรี่   
(battery charging areas) ห้องเก็บวัตถุไวไฟ (flammable storage rooms) และ
ห้องเก็บฟิล์มประวัติคนไข้ (illustration rooms (Medical Media))  
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10.10 ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับห้องเครื่อง
ไฟฟ้า 

10.11 ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับห้องเครื่องลิฟท์  
11. Hot Water Circulatory แ ล ะ  Steam Condensate Return Pumps: อุ ป ก รณ์  ชุ ด

ควบคุม โคมไฟฟ้าแสงสว่าง และเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เครื่องสูบน้ำ  
12. เครื่องทำน้ำร้อน (Hot Water Generator) : อุปกรณ์ ชุดควบคุม โคมไฟฟ้าแสงสว่าง และ

เต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เครื่องทำน้ำร้อน  
13. ครัว (Kitchen) : ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานน้อยที่สุดเพ่ือให้บริการแก่

ผู้ป่วยในระหว่างการขัดข้องของระบบไฟฟ้าหลัก และ ตู้เย็น/ตู้แช่  
14. Laboratory Air Compressors and Vacuum Pumps: อุปกรณ์ ชุดควบคุม โคมไฟฟ้า

แสงสว่าง และเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ compressors และ pumps  
15. ไฟฟ้าแสงสว่างในหน่วยอภิบาลสัตว์ (Animal Ward lighting)  
16. ตู้แช่ศพ หรือห้องเย็น (Mortuary Refrigerator or Cold Room) : อุปกรณ์ทำความเย็น

และไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือการทำงาน  
17. ห้องรังสีวินิจฉัย (Radiology Suite) : ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือการทำงาน เครื่องประมวลผล

ฟิล์ม X-Ray อัตโนมัติ 1 เครื่อง และ เครื่อง X-Ray 1 ชุด  
18. ห้ อ งเก็ บ อุป กรณ์ ท างก ารแพ ท ย์  (Refrigerated Medical Storage: Refrigeration 

equipment)  
19. เครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pumps) : อุปกรณ์ ชุดควบคุม โคมไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ

ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เครื่องสูบน้ำ  
20. ระบบส่ง กระบวนการผลิตและระบบจำหน่ายในสถานพยาบาล (Supply, Processing, 

and Distribution (SPD)):  
20.1 ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงาน เต้ารับไฟฟ้าท่ีเลือกแล้วในบริเวณดังนี้ ห้องเก็บปลอด

เชื้อ (sterile storage) ห้องจัดเก็บที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ (non-sterile storage) 
ห้องเตรียมการ(preparation) และห้องที่มีการปนเปื้อน  (decontamination)  

20.2 เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกหนึ่งเครื่อง (ultrasonic cleaner) เครื่องฆ่าเชื้อ
เอธิลีนออกไซด์ 1 เครื่อง (ethylene oxide gas sterilizer) เครื่องนึ่งขวดนม 
(steam sterilizer) 1 เครื่อง, เครื่องล้างขวดนม 1 เครื่อง (washer sterilizer) 
และเครื่องกำเนิดก๊าซ 1 เครื่อง (gas generator) 

20.3 บริภัณฑ์ในพ้ืนที่เก็บของซึ่งจำป็นในการรักษาสภาพของเวชภัณฑ์และฟิล์ม X-Ray 
ไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการรบกวนของความชื้นหรืออุณหภูมิ  

20.4 บ่อบำบัดน้ำเสีย : ไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ และลบริภัณฑ์ซึ่งจำเป็นต้องทำงานใน
ภาวะฉุกเฉิน 

21. ชุดควบคุมของอุปกรณ์ท่ีกำหนดในข้อ 3.13.4.1(4) วงจรวิกฤติ (Critical Branch) 
22. บริภัณฑ์อ่ืนที่พิจารณาแล้ว (Other selected equipment) 

3.13.4.2 ข้อกำหนดในการเดินสาย (Wiring Requirements) 
(1) ข้อกำหนดในการเดินสายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองถึงอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของวงจร

ช่วยชีวิต (Life Safety Branch) และวงจรวิกฤติ (Critical Branch) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
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ติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประทศไทย และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณ
สถานพยาบาล ของ วสท.ฉบับล่าสุด เว้นแต่กำหนดไว้ให้เป็นอย่างอ่ืนในมาตรฐานนี้ 

(2) การเดินสายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองถึงอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของวงจรช่วยชีวิต (Life 
Safety Branch) และวงจรวิกฤติ (Critical Branch) ให้เดินสายและช่องเดินสาย (raceway) แยก
ต่างหากจากการเดินสายและช่องเดินสายของวงจรสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืน 

(3) การเดินสายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองถึงอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของวงจรช่วยชีวิต (Life 
Safety Branch) และวงจรวิกฤติ  (Critical Branch) ต้องทำการป้องกันความเสียหายทางกล 
(Mechanical Protection) ด้วยการเดินสายในท่อ ทางเดินสาย โดยมีวิธีและข้อกำหนดใน มาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท.ฉบับล่าสุด   

3.13.4.3 เกณฑ์และการทดสอบสมรรถนะระบบจ่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภทที่ 1 (Type 1 EES  Performance 
Criteria and Testing) 
เกณฑ์และการทดสอบสมรรถนะระบบจ่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
3.10 และ ข้อ 3.11 

3.13.5 ความต้องการของระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (Type 2 Essential Electrical System Requirements) 
3.13.5.1 การจัดวงจรไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2   

(1) หากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนในส่วนนี้ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 ต้องเป็นไปตามท่ี
กำหนดในข้อ 3.13.3 หมวด 3 

(2) การจัดแบ่งวงจรในระบบไฟฟ้าจำเป็นประเภท 2 (type 2 EES) มีการจัดแบ่งเป็น 2 วงจรดังนี้ 
(ก) วงจรช่วยชีวิต (Life safety branch) 
(ข) วงจรบริภัณฑ์ (Equipment branch) 

(3) วงจรช่วยชีวิต (Life Safety Branch) 
(ก) วงจรช่วยชีวิต (Life Safety Branch) จะถูกจำกัดให้รองรับเฉพาะวงจรที่มีความจำเป็นในการ

ช่วยชีวิตเท่านั้น 
(ข) วงจรช่วยชีวิต (Life Safety Branch) จะประกอบไปด้วยโหลดดังต่อไปนี้ 

1. ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับทางหนีไฟ 
2. ป้ายบอกทางหนีไฟและป้ายบอกทิศทางหนีไฟ 
3. ระบบสัญญานแจ้งเหตุดังนี้ 

3.1 ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
3.2 ระบบสัญญานแจ้งเหตุสำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์ที่ไม่ติดไฟตามที่กำหนด 

4. ระบบสื่อสารเพื่อใช้สั่งการในกรณ๊ฉุกเฉิน รวมทั้ง ระบบกระจายเสียง ระบบศูนย์ควบคุมภัย
พิบัติ หรือ ศูนย์สื่อสารฉุกเฉิน 

5. ไฟฟ้าแสงสว่างในการปฏิบัติงานและเต้ารับไฟฟ้าที่เลือกไว้แล้วในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองฉุกเฉินและห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switch)  

6. ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องโดยสารลิฟท ์ชุดควบคุม ระบบสื่อสารอาณัติสัญญานของระบบลิฟต์ 
(ค) ไม่อนุญาตให้นำเอาวงจรอ่ืนที่มีการทำงานนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ข) มาจัดอยู่ในกลุ่มวงจร

ช่วยขีวิต  
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(4) วงจรบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Equipment Branch) 
(ก) อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในข้อ (2) จะต้องทำการเชื่อมต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟทางเลือกโดยอัตโนมัติเพ่ือให้

สามารถทำงานได้ภายหลังจากที่มีการเชื่อมต่อเพ่ือใช้งานของวงจรช่วยชีวิต (the life safety 
branch) แล้ว  

(ข) อุปกรณ์ทีร่ะบุในข้อ 3) ให้จัดเข้าอยู่ในกลุ่มวงจรสำหรับอุปกรณ์ 
(ค) อุปกรณ์ที่ไม่ต้องทำการหน่วงเวลาในการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่างอัตโนมัติ  (Non-Delayed-

Automatic Connection) ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
(Generator accessories) ซึ่งรวมถึงเครื่องสูบน้ำมัน (the transfer fuel pump) ช่องเปิดบาน
เกล็ดระบายอากาศที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (electrically operated louvers) และอุปกรณ์
ประกอบอ่ืนที่จำเป็นในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องจัดให้ เชื่อมต่อเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟทางเลือกโดยอัตโนมัติ 

(ง) อุปกรณ์ที่มีรายการดังต่อไปนี้ให้ทำการหน่วงเวลาในการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่างอัตโนมัติ  
(Delayed-Automatic Connection) 
1. ไฟฟ้าแสงสว่างในการทำงานและเต้ารับไฟฟ้าที่เลือกแล้วในบริเวณดังต่อไปนี้ 

1.1 พ้ืนที่ดูแลผู้ป่วย (Patient care spaces) 
1.2 พ้ืนที่เตรียมยา (Medication preparation spaces) 
1.3 พ้ืนที่จ่ายยา (Pharmacy dispensing spaces) 
1.4 จุดรวมพยาบาล (Nurses’ stations) เว้นแต่ว่ามีแสงสว่างที่ เพียงพอจากโคมไฟ

บริเวณทางเดิน 
2. ระบบลมจ่าย ลมกลับ ระบบระบายอากาศ สำหรับห้องคัดแยกการติดเชื้อ (airborne 

infectious isolation rooms) 
3. เครื่องสูบน้ำทิ้ง (Sump pumps) และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการทำงานเพ่ือความ

ปลอดภัยของอุปกรณ์หลักต่างๆ รวมถึงชุดควบคุมท่ีเกี่ยวข้องและการแจ้งเตือน 
4. ระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ (Smoke control and stair 

pressurization systems) 
5. ระบบเติมอากาศสำหรับเครื่องดูดควันในครัว (Kitchen hood supply) หรือระบบระบาย

อากาศครัว (Exhaust Systems) หรือ ทั้ง 2 ระบบหากต้องการให้ทำงานในขณะเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ท่ีใต้หรือในเครื่องดูดควัน 

6. ระบบเรียกพยาบาล (Nurse call systems) 
7. ระบบ ป รับ อากาศและระบ ายอากาศสำห รับ ห้ อ ง EF (ejection fraction) TER 

(transitional endoplasmic reticulum),TR (tricuspid regurgitation) 
(จ) ให้ ทำการหน่ วงเวลาในการเชื่ อมต่อ เข้ าระบบอย่ างอัตโนมั ติ  (Delayed-Automatic 

Connection) หรือทำการเชื่อมต่อด้วยมือ (Manual Connection) ของระบบลิฟต์โดยสารเป็น
การชั่วคราว เพ่ือไม่ให้ติดค้างระหว่างชั้นและให้เปิดประตูเพ่ือให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ได้ใน
ขณะที่แหล่งจ่ายไฟหลักเกิดขัดข้อง 

(ฉ) อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายที่รองรับหลายระบบตามที่อนุญาตไว้ในข้อ 3.13.3.9(4) ไม่ต้องทำ
การหน่วงเวลาการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ 

 



ร่างหมวดที่ 3  มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล (Generator set for Health care) 
 

 
42/48 

3.13.5.2 ข้อกำหนดในการเดินสาย (Wiring Requirements) 
(1) ข้อกำหนดในการเดินสายให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประทศไทย และ 

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. ฉบับล่าสุด 
(2) การเดินสายของอุปกรณ์และระบบในวงจรช่วยชีวิต (life safety branches) และวงจรบริภัณฑ์ 

(Equipment Branches) ให้เดินสายและช่องเดินสาย (raceway) แยกต่างหากจากการเดินสาย
และช่องเดินสายของวงจรสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืน  

(3) เต้ารับไฟฟ้าหรือฝาปิดเต้ารับไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิต (Life Safety Branches) และวงจรบริภัณฑ์ 
(Equipment Branches) จะต้องทำสีหรือสัญญลักษณ์เพ่ือระบุวงจรให้สามารถจำแนกได้ทันที 

3.13.5.3 เกณฑ์และการทดสอบสมรรถนะระบบจ่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภทที่  2 (Type 2 EES Performance 
Criteria and Testing ) 
เกณฑ์และการทดสอบสมรรถนะระบบจ่ายไฟฟ้าจำเป็นประเภทที่  2 ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
3.10 และ ข้อ 3.11 

 
3.14 สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ (Load test facilities) 

ต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพ้ืนที่เพ่ืออำนวยการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (load test) ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานพยาบาล โดยให้จัดเตรียมเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมจุดต่อสายรวมทั้งเดินสายมายังตำแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงได้สะดวกและจัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงการระบายอากาศและความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทดสอบ รวมทั้งให้สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อทำการทดสอบด้วยโหลดเทียมชนิด
เคลื่อนย้ายได ้(mobile load bank) 
 

3.15 ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Fire protection system in 
generator room) 

3.15.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (heat detector) ซึ่งจะเชื่อมต่อเพ่ือ
ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมและเฝ้าระวังให้แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ห้องควบคุมรักษาความปลอดภัย 
สถานีดับเพลิง หรือสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแล้ว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ เมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้และสั่งการให้ระบบอ่ืนที่เกีย่วข้องให้ทำงานโดยอัตโนมัติ  

3.15.2 ระบบดับเพลิงสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (pre-action sprinkler 
system) หรือเป็นระบบอ่ืนที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต เครื่องยนต์ต้นกำลังให้
สามารถใช้งานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

3.15.3 การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.ฉบับล่าสุด 

3.15.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท.ฉบับ
ล่าสุด 
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ภาคผนวก 3ก  
ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าจำเป็น (Essential 
Electrical System,EES) 
3ก.1 แนวทางในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจำเป็น (Maintenance Guide for an Essential Electrical System) 

แนวทางในการบำรุงรักษานี้ตามตารางที่ 3ก.1 จะเป็นแนวทางที่ช่วยแนะนำในการบริหารจัดการ การควบคุมดูแลให้แก่
ผู้ใช้งานในการจัดเตรียมและประเมินตารางกำหนดการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 3ก.1 แนวทางในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจำเป็น (Maintenance Guide for Essential Electrical System) 
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ตารางที่ 3ก.2 แนวทางในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจำเป็น (Maintenance Guide for Essential Electrical System) 
(ต่อ) 
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3ก.2 ข้อเสนอแนะรูปแบบในการจัดทำรายการที่รองรับด้วยระบบไฟฟ้าจำเป็นสำหรับโรงพยาบาล (Suggested Format for 
Listing Functions to Be Served by the Essential Electrical System in a Hospital) 
การทำรายการที่ระบุฟังก์ชั่นการทำงานที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการก่อสร้ างอาคารใหม่หรืองานปรับปรุงอาคาร 
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมฟังก์ชั่นต่างๆอย ่างครบถ้วน โดยทุกห้องหรือพ้ืนที่จะต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาให้
รวมรายการดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
 
3ก.1.1 ไฟฟ้าแสงสว่าง (บางส่วนหรือทั้งหมด) 
3ก.1.2 เต้ารับไฟฟ้า (บางตัวหรือทั้งหมด) 
3ก.1.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งถาวร 
 
ตารางรูปแบบที่เสนอแนะนี้ไม่เพียงแต่เป็นรายการที่ระบุฟังก์ชั่นการทำงานหลังจากที่มีการจ่ายไฟฟ้าหลังจากสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟมาเป็นแหล่งจ่ายไฟทางเลือกเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในการพิจารณา การหารือ และการคัดแยกออกไป
ต่างหากเนื่องจากเห็นว่าไม่เข้าข่ายที่จำเป็น ซึ่งจะแสดงไว้ในคอลัมภ์สุดท้ายของ ตารางที่ 3ก.3 ในการพิจารณาเรื่องนี้จะ
เป็นไปด้วยความถ่ีถ้วนซึ่งวิศวกรประจำโรงพยาบาลหรือผู้ที่มีอำนาจในการตรวจสอบอาจต้องการเก็บรายการที่สรุปสุดท้ายไว้
เป็นข้อมูลหลักฐาน ซึ่งรายการนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบทางวิศวกรรม และแม้ว่า รายการตามตารางที่เสนอแนะนี้จะมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานในโรงพยาบาล แต่ก็สามารถนำไปปรับใช้กับงานสำหรับสถานพยาบาลได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 3ก.3 ระบบไฟฟ้าจำเป็น (Essential Electrical System) 
 

 
 
 


