
131 

 

       ส ำนกังำนสนับสนนุบรกิำรสขุภำพเขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี  2560                คู่มือมำตรฐำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

ระบบแสงสว่าง 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. กำรติดตั้ง 1. มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภำยในอำคำรโรงพยำบำล
และบริเวณโดยรอบ และเส้นทำงสัญจรทั้งโรงพยำบำล 

2. กำรเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยนอกอำคำร เส้นทำงสัญจร ควร
เป็นระบบอัตโนมัติ 

3. หำกใช้เสำไฟฟ้ำ ที่ท ำจำกโลหะต้องมีระบบสำยดิน 

4. ไม่ควรใช้สะพำนไฟ หรือ Cut-out เป็นตัวเปิด-ปิด ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ให้
ใช้ Circuit Breaker (CB) ขนำดที่เหมำะสม 

5. กำรติดตั้งระบบเปิด-ปิด หำกอยู่กลำงแจ้ง ต้องติดตั้งภำยในกล่อง หรือ
ใช้อุปกรณ์ที่สำมำรถใช้ภำยนอกอำคำรได้ 

6. ควรพิจำรณำในเรื่องกำรให้ลักษณะแสงที่เหมำะสมแก่พ้ืนที่ใช้งำน เช่น
พ้ืนที่ท ำงำนที่มีกำรท ำงำนกระจำยอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ  ควรให้แสงที่มี
ควำมสม่ ำเสมอตลอดพ้ืนที่ 

7. หลอดฟูออเรสเซนต์ แบบยำว ต้องมีฝำครอบ หรือตะแกรงกันตก 

8. หลอดไฟที่อยู่ภำยนอกอำคำร ตัวโคมต้องเป็นชนิดที่ใช้กลำงแจ้ง 

2. อุปกรณ์/หลอดไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลอดไฟและโคมไฟ ต้องได้รับกำรหมั่นดูแลท ำควำมสะอำดเรื่องฝุ่น
ละออง 

2. เปลี่ยนหลอดไฟหรืออุปกรณ์ใหม่ เมื่อหมดอำยุกำรใช้งำน จะช่วยให้กำร
ส่องสว่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ต้องมีมำตรฐำนทำงไฟฟ้ำ เช่น สมอ. 
4. หลอดไส้ เป็นหลอดแสงสว่ำงรำคำถูก สีของแสงดี ติดตั้งง่ำยให้แสง

สว่ำงทันทีเมื่อเปิด สำมำรถติดอุปกรณ์เพ่ือปรับหรือหรี่แสงได้ง่ำย แต่มี
ประสิทธิภำพแสงต่ ำมำก อำยุกำรใช้งำนสั้น ไฟฟ้ำที่ป้อนให้หลอดจะถูก
เปลี่ยนเป็นควำมร้อนกว่ำร้อยละ 90  จึงไม่ประหยัด พลังงำน แต่
เหมำะสมกับกำรใช้งำนประเภทที่ต้องกำรหรี่แสง เช่น ห้องจัดเลี้ยงตำม
โรงแรม ส่วนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ไม่สำมำรถหรี่แสงได้ 

5. หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดที่มีประสิทธิภำพแสงและอำยุกำรใช้
งำนมำกกว่ำ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์แท่งยำวที่ใช้แพร่หลำยมี
ขนำด 36 วัตต์ แต่ยังมีหลอดแสง สว่ำงประสิทธิภำพสูง (หลอด
ซุปเปอร์ลักซ์) ซึ่งมีมำกกว่ำร้อยละ 20 ในขนำดกำรใช้ก ำลังไฟฟ้ำที่
เท่ำกัน นอกจำกนี้ยังมีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) หรือหลอด
ตะเกียบชนิดที่ให้สีของแสงออกมำเทียบเท่ำร้อยละ 8 เท่ำของหลอดไส้
มี 2 แบบ คือ แบบขั้วเกลียวกับข้ัวเสียบ 

6. กำรประสิทธิภำพของแสงจำกหลอดไฟ ให้ดูที่ค่ำลูเมนต่อวัตต์ ถ้ำยิ่งมำก
ยิ่งดีและมี ประสิทธิภำพสูง  (ลูเมน คือ ปริมำณแสงที่ปล่อยออกมำจำก 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. อุปกรณ์/หลอดไฟ(ต่อ) 
 

หลอดแสงสว่ำง ส่วนวัตต์ คือพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรก ำเนิดแสง) 
7. กำรให้แสงสว่ำงของหลอดไฟ 

ก. หลอดแสงจันทร์ ประสิทธิภำพแสงต่ ำกว่ำหลอดฟลูออเรสเซนต์
เล็กน้อยแต่อำยุ กำรใช้งำนนำนกว่ำ คุณภำพแสงลดลงมำกเมื่อใช้ไป
นำนๆเหมำะสมกับเป็นไฟถนน ไฟ สนำมตำมสวนสำธำรณะ 

ข. หลอดเมทัลฮำไลด์ ประสิทธิภำพสูง คุณภำพแสงดี แต่ต้องใช้เวลำอุ่น
หลอดเมื่อ เปิด เหมำะกับกำรใช้ส่องสินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำ 

ค. หลอดโซเดียมควำมดันสูง ประสิทธิภำพสูง แต่คุณภำพแสงไม่ดี มักใช้
กับไฟ ถนน ไฟส่องบริเวณท่ีเปลี่ยนหลอดยำก พ้ืนที่นอกอำคำร 

ง. หลอดโซเดียมควำมดันต่ ำ มีประสิทธิภำพสูงสุดแต่คุณภำพแสงเพ้ียน
มำกเหมำะสมกับไฟถนน ไฟรักษำควำมปลอดภัย 

8. สีของแสงที่มำจำกหลอดแสงสว่ำงต้องเหมำะกับลักษณะกำรใช้งำน เช่น
สีคูล ไวท์ (แสงสว่ำงค่อนไปทำงสีขำว) หรือเดย์ไลท์ (แสงสว่ำงสีขำว)
เหมำะส ำหรับห้องท ำงำน ห้องเรียน ซุปเปอร์มำร์เก็ตในห้ำงสรรพสินค้ำ
ส่วนสีวอร์มไวท์ (แสงสว่ำงค่อนไปทำงสีส้ม) เหมำะส ำหรับห้องนอนห้อง
จัดเลี้ยงห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น 

9. โคมประสิทธิภำพสูงจะไม่ดูดกลืนหรือกักแสงไว้ แต่จะช่วยในกำรลด
จ ำนวนหลอด แสงสว่ำงได้ในขณะที่ควำมสว่ำงคงเดิม เช่น จำกเดิมใช้
หลอดไฟ 4 หลอดต่อ 1 โคม จะ ลดลงเหลือ 2 หลอดต่อ 1 โคม โดยที่
แสงสว่ำงที่ส่องลงมำจะยังเท่ำเดิม โดยทั่วไปมักใช้ หลอดฟูออเรสเซนต์
ตำมอำคำรส ำนักงำน 

3. ค่ ำ ค ว ำ ม ส่ อ ง ส ว่ ำ ง ที่
โรงพยำบำล 

1. แผนกต่ำงๆของโรงพยำบำล(ห้องคนไข้) 
ก. แสงสว่ำงบริเวณท่ัวๆไป ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด  100 ลักซ ์
ข. ร้ำนตรวจสอบอำคำร ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 300 ลักซ์ 
ค. ที่อ่ำนหนังสือ ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 200 ลักซ์ 
ง. บริเวณสวนรอบๆที่มืด ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 5 ลักซ์ 

2. ห้องตรวจสอบอำกำร 
ก. แสงสว่ำงทั่วๆไป  ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 500 ลักซ ์
ข. ส่วนตรวจสอบเฉพำะโรค ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 1,000 ลักซ์ 
ค. อำยุรเวทผู้ป่วยหนัก 

ก. แสงสว่ำงหัวเตียง ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 50 ลักซ์ 
ข. บริเวณสังเกตกำรณ์คนไข้ ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 750 ลักซ์ 

ง. ที่พักของพยำบำล ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 300 ลักซ ์
3. ห้องผ่ำตัด 

ก. แสงสว่ำงทั่วๆไป  ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 750 ลักซ ์
ข. แสงสว่ำงเฉพำะที่ผ่ำตัด ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 30,000 ลักซ์ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. ค่ ำ ค ว ำ ม ส่ อ ง ส ว่ ำ ง ที่
โรงพยำบำล(ต่อ) 

4. ห้องชันสูตรศพ 
ก. แสงสว่ำงบริเวณท่ัวไป ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด  750 ลักซ ์
ข. แสงสว่ำงเฉพำะที่ ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 10,000 ลักซ์ 

5. ห้องปฏิบัติกำรและเภสัชกร(ห้องจ่ำยยำ) 
ก. แสงสว่ำงบริเวณท่ัวไป ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด  500 ลักซ ์
ข. แสงสว่ำงเฉพำะที่จ่ำยยำ ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 750 ลักซ์ 

6. ห้องปรึกษำแพทย์ 
ก. แสงสว่ำงบริเวณท่ัวไป ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด  500 ลักซ ์
ข. แสงสว่ำงเฉพำะที่ปรึกษำ ระดับควำมสว่ำงต่ ำสุด 750 ลักซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


