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ຂໍຕ້ກົລງົ 

ວ່າດວ້ຍດາ້ນອະນາໄມສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການອະນາໄມ, ກນັພະຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບສະບບັ 

ປັບປຸງ  ເລກທ ີ08/ສພຊ, ລງົວນັທ່ ີ21 ທນັວາ 2011. 

- ອງີຕາມ ດໍາລດັ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວ່າດວ້ຍ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ, ເລກທ ີ096/ນຍ, ລງົວນັທ ີ09 ມນີາ 2017. 

- ອງີຕາມ ການສະເໜ ີຂອງ ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ. 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 

ພາກທ ີI 

ຫຼກັການທົ່ ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ໄດກໍ້ານດົມາດຕະຖານດາ້ນອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອຮກັສາ

ຄວາມສະອາດຈບົງາມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຮບັປະກນັຫຼກັການອະນາໄມ,   ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຂອງ ການແຜ່ເຊືອ້ພະຍາດຈາກຄນົເຈບັ, ຈາກເຄື່ ອງມ,ື ເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ອຸປະກອນການແພດ  ໂດຍ

ສະເພາະແນໃສ່ປົກປອ້ງ ສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານແພດໝໍ, ຄນົເຈບັ, ພີ່ ນອ້ງຄນົເຈບັ ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ບໍລເິວນໃກ ້

ຄຽງ ລວມທງັປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຍງັໄດກໍ້ານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຫຼກັໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ມາດຕາ 2 ນຍິາມຄໍາສບັ  

Ø ອະນາໄມ ໝາຍເຖີງ ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການກໍາຈດັສິ່ ງທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຫຼ ືອາດຈະເປັນອນັຕະ ລາຍ

ຕ່ໍສຸຂະພາບທງັດາ້ນຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ສງັຄມົຂອງມະນຸດ ເຊັ່ ນ ການອະນາໄມສ່ວນບຸກຄນົ, ການອະນາໄມ

ການກນີ, ການຢູ່, ການນຸ່ ງຫົ່ ມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

Ø ອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໝາຍເຖີງ ການຄວບຄຸມ ຂະບວນການອດິທພິນົ ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆທງັທາງກາຍຍະພາບ

, ເຄມ,ີ ຊວີະພາບ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ເຮດັ ຫຼ ືອາດເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົເສຽັຕ່ໍສຸຂະພາບທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ ແລະ 

ການດໍາລງົຊວິດິຢູ່ໃນສງັຄມົມະນຸດໂດຍທາງຕງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. 

Ø ມາດຕະຖານ ໝາຍເຖີງ ລະດບັການປະຕບິດັທີ່ ສະແດງເຖີງຄວາມສໍາເລດັທີ່ ເປັນຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ. 

Ø ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ໝາຍເຖີງໂຮງໝໍ, ໂຮງໝໍນອ້ຍ, ຫອ້ງກວດພະຍາດເອກະຊນົທົ່ ວໄປ, ຫອ້ງວ ິ
ເຄາະທາງດາ້ນການແພດ ແລະ ຊວີະແພດ, ສະຖາບນັ ແລະ ຫອ້ງວເິຄາະທາງດາ້ນຊວີະເຕກັໂນ, ສູນຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນ
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ການແພດ, ສູນທດົລອງ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ສດັ, ທະນາຄານເລອືດ, ການພະຍາບານຢູ່ເຮອືນສໍາລບັຜູສູ້ງອາຍຸ, ສູນເກບັ

ມຽ້ນ ແລະ ຜ່າສບົຄນົຕາຍ, ຫອ້ງປິ່ ນປົວແຂວ້ເອກະຊນົ, ການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮອືນ, ສະຖານທີ່ ປັກເຂມັ, ຫອ້ງ

ກວດໂລກຈດິ, ຮາ້ນຂາຍຢາທີ່ ຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊຢ້າທີ່ ບໍ່ ຖືກຕອ້ງ, ສະຖານບໍລ ິການເຜາົສບົ
ຄນົຕາຍ, ສະຖາບນັ ແລະ ສູນບໍລກິານຟືນ້ຟູຄນົພກິານ, ສູນບໍລກິານປິ່ ນປົວສດັ ແລະ ແຫ່ງອື່ ນໆທີ່ ມຂີີເ້ຫຍືອ້ຈາກ

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. 

Ø ແຜນນໍາ້ປອດໄພ (ຜນປພ) (Water Safety Plan) ໝາຍເຖິງ ວທິີການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຄວາມ 

ສ່ຽງຕ່ໍນໍາ້ປອດໄພທີ່ ລວມເອາົທຸກຂັນ້ຕອນຂອງລະບບົການສະໜອງນໍາ້ ເລີ່ ມແຕ່ແຫລ່ງ ນໍາ້ຈນົເຖງິກ໋ອກນໍາ້ ຊຶ່ ງມີ

ແຜນນໍາ້ປະປາປອດໄພ (ຜນປປປພ) ແລະ ແຜນນໍາ້ສະອາດປອດໄພ (ຜນສປພ). 

Ø ບໍລເິວນຮອບນອກອາຄານ ໝາຍເຖີງ ພືນ້ທີ່ ທງັໝດົທີ່ ຢູ່ອອ້ມຮອບອາຄານ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັ ຜິດຊອບຂອງ 

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. 

Ø ສິ່ ງອນັຕະລາຍ ໝາຍເຖີງ ສິ່ ງໃດໜຶ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກງານ ທີ່ ມຄີວາມສາມາດກ່ໍໃຫເ້ກດີຜົນກະທບົຕ່ໍ

ສຸຂະພາບ ຫຼ ືການບາດເຈບັ ເຊັ່ ນ: ສານເຄມທີີ່ ໃຊໃ້ນການຂາ້ເຊືອ້ພະຍາດ, ລງັສທີີ່ ໃຊໃ້ນການກວດ ຫຼ ືປິ່ ນປົວຄນົ

ເຈບັ, ສຽງດງັ ເປັນຕົນ້. 

Ø ຄວາມສ່ຽງ ໝາຍເຖີງ ສິ່ ງທີ່ ສະແດງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ສິ່ ງອນັຕະລາຍຈະກ່ໍໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຕ່ໍສຸຂະພາບ ຫຼ ືການ

ບາດ ເຈບັ ຕ່ໍຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານ ຫຼ ືເກດີຄວາມເສຽັຫາຍຕ່ໍຊບັສນີ ເຊັ່ ນ: ຍກົເຄື່ ອງຂອງໜກັເປັນປະຈ າທຸກວນັ

ໂດຍບໍ່ ມ ີອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼອືອາດກ່ໍໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັກາ້ມຊີນ້ສນັຫຼງັ. 

Ø ວຽກເບາົ ໝາຍເຖີງ ລກັສະນະວຽກງານທີ່ ໃຊແ້ຮງນອ້ຍ ຫຼ ືໃຊກໍ້າລງັງານທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີການເຜາົຜານອາຫານ ໃນ

ຮ່າງ ກາຍບໍ່ ເກນີ 200 ກໂິລກາໂລຣີຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ ເຊັ່ ນ: ຂຽນໜງັສ,ື ພມິດດິ, ບນັທກຶຂໍມູ້ນ, ຍບິຈກັ, ນັ່ ງກວດສອບ

ຜະລດິຕະພນັ, ປະກອບຊິນ້ສ່ວນຂະໜາດນອ້ຍ, ບງັຄບັເຄື່ ອງຈກັດວ້ຍຕີນ, ການຢືນຄຸມວຽກງານ ຫຼ ືວຽກງານ 

ອື່ ນໆທີ່ ໃກ ້ຄຽງກບັວຽກ ງານດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

Ø ວຽກປານກາງ ໝາຍເຖີງ ລກັສະນະວຽກງານທີ່ ໃຊແ້ຮງປານກາງ ຫຼ ືໃຊກໍ້າລງັງານທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີການເຜາົຜານ ອາ 

ຫານໃນຮ່າງກາຍເກນີ 200 ເຖີງ 350 ກໂິລກາໂລຣີຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ ເຊັ່ ນ: ວຽກຍກົ, ລາກແກ່ ຫຼ ືເຄື່ ອນຍາ້ຍ ສິ່ ງຂອງ 

ທີ່ ໃຊແ້ຮງປານກາງ, ຕອກຕະປູ, ຂບັລດົບນັທຸກ, ຂບັລດົແທກເຕີ ຫຼ ືວຽກງານອື່ ນໆທີ່ ໃກຄ້ຽງກບັວຽກງານດັ່ ງ 

ກ່າວນີ.້ 

Ø ວຽກໜກັ ໝາຍເຖີງ ລກັສະນະວຽກງານທີ່ ໃຊແ້ຮງງານຫຼາຍ ຫຼ ືໃຊກໍ້າລງັງານທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີການເຜາົຜານອາຫານ 

ໃນ ຮ່າງກາຍເກນີ 350 ກໂິລກາໂລຣີຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ ເຊັ່ ນ: ວຽກງານທີ່ ໃຊລ້ົວ້ ຫຼ ືສຽມຂຸດຕກັ, ເລື່ ອຍໄມ,້ ເຈາະໄມ ້

ເນືອ້ແຂງ, ທຸບໂດຍໃຊຄ້ອ້ນຕຂີະໜາດໃຫ່ຍ, ຍກົ ຫຼ ືເຄື່ ອນຍາ້ຍໜກັຂຶນ້ໄປບ່ອນສູງ ຫຼ ືບ່ອນຄອ້ຍ ຫຼ ືວຽກງານ 

ອື່ ນໆ ທີ່ ໃກ ້ຄຽງກບັວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

Ø ອຸນນະພູມເວດບນັໂກລບ (WBGT: Wet Bulb Globe Temperature) ໝາຍເຖີງ ອຸນນະພູມທີ່ ວດັ ແທກ

ເປັນອງົສາແຊນຊດັສ ຊຶ່ ງວດັແທກນອກອາຄານທີ່ ບໍ່ ມແີສງແດດ ຫຼ ືໃນອາຄານ, ມລີະດບັຄວາມຮອ້ນເທົ່ າກບັ 0.7 

ເທົ່ າຂອງອຸນນະພູມທີ່ ອ່ານຄ່າຈາກເທີໂມມເີຕີເບົາ້ປຽກຕາມທໍາມະຊາດບວກ 0.3 ເທົ່ າທີ່ ອ່ານຄ່າຈາກໂກລບເທີ

ໂມມເີຕີ ຫຼ ືອຸນນະພູມທີ່ ວດັແທກເປັນອງົສາແຊນຊດັສ ຊຶ່ ງວດັແທກນອກອາຄານທີ່ ມແີສງແດດມລີະດບັຄວາມ

ຮອ້ນເທົ່ າກບັ 0.7 ເທົ່ າຂອງອຸນນະພູມທີ່ ອ່ານຄ່າຈາກເທໂີມມເີຕເີບົ ້າ້ປຽກຕາມທໍາມະຊາດບວກ 0.2 ເທົ່ າທີ່ ອ່ານ

ຄ່າຈາກໂກລບເທໂີມມເີຕ ີແລະ ບວກ 0.1 ເທົ່ າຂອງອຸນນະພູມທີ່ ອ່ານຄ່າຈາກເທໂີມມເີຕກີະເປາະແຫງ້. 

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ ້ 
 ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົບງັຄບັໃຊໄ້ດກ້ບັທຸກສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທງັພາກສ່ວນລດັ, ເອກະຊນົ 

ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ພາກທ ີII 

ພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ 

ມາດຕາ 4 ອງົການຄຸມ້ຄອງດາ້ນອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ  
ອງົການຄຸມ້ຄອງດາ້ນອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ປະກອບດວ້ຍຂັນ້ຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ:້     

- ຂັນ້ສູນກາງ: ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ກມົປິ່ ນປົວ ແລະ ຟືນ້ຟູໜາ້ທີ່ ການ. 

- ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ: 

• ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ.  

• ຫອ້ງການ ສາທາລະນະສຸກເມອືງ. 

• ໂຮງໝໍນອ້ຍ. 

ມາດຕາ.5 ພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້  

ກ.1.  ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສີມສຸຂະພາບ 

- ເຜຍີແຜ່ ຂໍຕ້ກົລງົ ສະບບັນີ ້ໃຫແ້ກ່ທຸກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນທຸກຂັນ້. 

- ຄຸມ້ຄອງແຜນງານດາ້ນອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ  

- ຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນັກງານດາ້ນອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລິການ

ສາທາລະນະສຸກ ໃນແຕ່ລະຂັນ້. 

- ຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ການລາຍງານ. 

- ສະໜອງສື່ ໂຄສະນາສຸຂະສກຶສາທີ່ ພວົພນັກບັວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. 

- ໃຫຂ້ໍແ້ນະນໍາກ່ຽວກບັການປັບປຸງວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ໃຫແ້ກ່ການຈດັ

ຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

- ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຍອ້ງຍໍ, ສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ມມີາດຕະການ ຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ ຕ່ໍບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ 

ແລະ ການຈດັຕັງ້. 

- ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ພາຍໃນທຸກໆ 5 ປີ ນບັແຕ່ມືເ້ລີ່ ມຕົນ້ນໍາໃຊ ້ແລະ ທຸກໆ 5 ປີ ຫຼງັ

ຈາກນັນ້. 

ກ.2.   ກມົປິ່ ນປົວ ແລະ ຟືນ້ຟູໜາ້ທີ່ ການ 

- ສງັລວມແຜນການ ແລະ ງບົປະມານດາ້ນການປັບປຸງວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານ ທີ່ ບໍລ ິການ ສາທາລະນະ

ສຸກຈາກສະຖານທີ່ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນຂັນ້ຕ່າງໆ ສົ່ ງໃຫກ້ົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມສືາກົນ, 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

- ຊີນ້ໍາ ແລະ ແນະນໍາໃຫທຸ້ກສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທີ່ ຂືນ້ກບັຕນົ ປະຕບິດັຕາມ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັ

ນີ.້ 

- ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຮ່ວມກບັກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ. 

ກ.3.  ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ  

- ຊ່ວຍກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນການຮບັປະກນັ ໃຫ ້ທຸກພາກສ່ວນຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັໃຫ້

ສອດຄ່ອງກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ລວມທງັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ. 

- ສງັລວມແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ແລວ້  ສົ່ ງ

ໃຫ ້ສູນອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຫານໍາ້ສະອາດ, ກມົອະນາໄມ-ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ. 
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- ຈດັຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊີນ້ໍາ ນໍາພາ ການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານການອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍ ລິການ 

ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ໂດຍມອບໃຫຄ້ະນະກໍາມະການ ຄຸມ້ຄອງດາ້ນອະນາໄມ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້

ເມອືງ. 

- ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາວຽກງານການອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫແ້ກ່ການຈັດຕັງ້ ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

- ລາຍງານໃຫ ້ສູນອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຫານໍາ້ສະອາດ,  ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສີມສຸຂະພາບ 

ກ່ຽວ ກບັ ການຍອ້ງຍໍ ແລະ ການປັບໃໝໃສ່ໂທດ. 

ກ.4.  ຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ   

- ຊ່ວຍພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໃນການຮບັປະກນັໃຫ ້ທຸກພາກສ່ວນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງ

ກບັ ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ລວມທງັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ. 

- ສາ້ງແຜນການ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ພອ້ມທງັ 

ສະຫຸຼບລາຍງານໃຫແ້ກ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ືແຂວງ ເປັນປົກກະຕ.ິ 

- ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັວຽກງານການອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

- ລາຍງານໃຫແ້ກ່ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ກ່ຽວກບັ ການຍອ້ງຍໍ ແລະ ຕ່ໍບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ການ

ຈດັຕັງ້ ແລະ ໃຊມ້າດຕະການ ຕ່ໍຜູລ້ະເມດີຜູປ້ະກອບການ. 

ກ.5.  ໂຮງໝໍຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ໂຮງໝໍນອ້ຍ 

- ສາ້ງແຜນການ ແລະ ງບົປະມານກ່ຽວກບັການປັບປຸງວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະ

ສຸກສົ່ ງໃຫກ້ມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ກມົປິ່ ນປົວ ແລະ ຕາມສາຍການຈດັຕັງ້. 

- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

- ສະລຸບ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະ ນະສຸກສົ່ ງໃຫ້

ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ກມົປິ່ ນປົວ ແລະ ຕາມສາຍການຈດັຕັງ້ 

ກ.6.  ວຽກງານອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຫານໍາ້ສະອາດໃນແຕ່ລະຂັນ້ 

- ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາທາງດາ້ນວຊິາການກ່ຽວກບັວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ.   

- ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີວຽກງານອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະຂັນ້ຮ່ວມກບັກມົ

ອະນາໄມ-ສົ່ ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການ

ສາທາລະນະສຸກເມອືງ.   

ມາດຕາ 6 ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ  ພອ້ມທງັກໍາ ນດົ ພາລະ

ບົດບາດ, ສິດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະອຽດ  ແມ່ນຢູ່ໃນຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ ຢູ່

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ສະບບັເລກທ ີ1373/ສທ ລງົວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2017. 
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ພາກທ ີIII 

ມາດຕະຖານດາ້ນອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

ມາດຕາ 7 ມາດຕະຖານດາ້ນອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

 ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານດາ້ນອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່

ບໍລກິານ ສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ ງປະກອບມ ີ15 ມາດຕະຖານ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ຄ ື: 

1. ມາດຕະຖານດາ້ນບໍລເິວນຮອບນອກອາຄານ 

2. ມາດຕະຖານດາ້ນພາຍໃນອາຄານ 

3. ມາດຕະຖານດາ້ນລະບບົການຈດັຫາ ແລະ ການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ 

4. ມາດຕະຖານດາ້ນປະລມິານນໍາ້ 

5. ມາດຕະຖານດາ້ນຄຸນນະພາບນໍາ້ 

6. ມາດຕະຖານດາ້ນການກໍາຈດັອາຈມົ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ 

7. ມາດຕະຖານດາ້ນການກໍາຈດັນໍາ້ເປືອ້ນ 

8. ມາດຕະຖານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກໍາຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

9. ມາດຕະຖານດາ້ນການຊກັ-ລດີເຄື່ ອງ 

10. ມາດຕະຖານດາ້ນການສຸຂະພບິານອາຫານ 

11. ມາດຕະຖານດາ້ນການປອ້ງກນັອກັຄໄີພ 

12. ມາດຕະຖານດາ້ນການຄວບຄຸມສດັ ແລະ ແມງໄມທ້ີ່ ເປັນພາຫະນໍາເຊືອ້ພະຍາດ  

13. ມາດຕະຖານດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການສົ່ ງເສມີອະນາໄມ 

14. ມາດຕະຖານດາ້ນລະບບົແກ໊ສ ແລະ ອຸປະກອນຄວາມດນັ  

15. ມາດຕະຖານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພະນກັງານ 

ມາດຕາ 8 ມາດຕະຖານດາ້ນບໍລເິວນຮອບນອກອາຄານ 

 ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ຢູ່ບໍລເິວນຮອບນອກອາຄານຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຕອ້ງສະອາດ, 

ສະດວກ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ມສີະພາບແວດລອ້ມໂດຍທົ່ ວໄປ ສະອາດ, ສະດວກ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ປອດໄພເຊັ່ ນ:   

o ມສີະຖານທີ່ ຈອດລດົຮບັ-ສົ່ ງສໍາລບັຄນົເຈບັສຸກເສີນ, ຄນົເຈບັທົ່ ວໄປ ແລະ ຄນົພກິານທີ່ ມຫຼີງັຄາປົກຄຸມ 

ພຽງພໍ, ສະອາດ ແລະ ສະດວກໃນການເຂົາ້ອອກ. 

o ມລີະບບົການຈດັການດາ້ນການສນັຈອນເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ລະບບົການປົກປັກຮກັສາຍານພາ ຫະ

ນະ ທີ່ ປອດໄພ. 

o ຄວນມປີາ້ຍສະແດງຕກຶອາຄານ ພອ້ມທງັລູກສອນ ຊີບ້ອກທດິທາງຊດັເຈນ ລວມເຖິງທາງເຂົາ້ພາຍນອກ
ອາຄານ ແລະ ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງອາຄານ, ຕອ້ງມພີືນ້ຜີວທາງຍ່າງລຽບ, ບໍ່ ມ ື່ ນປອດໄພ ແລະ ມໂີຄມໄຟ

ສ່ອງສະຫວ່າງ ໃນເວລາ ກາງຄນືລວມທງັມແີສງສະຫວ່າງພຽງພໍຢ່າງນອ້ຍ 20-50 ລກັຊ. 

o ມລີະບບົໄຟຟາ້ ແລະ ແສງສະຫວ່າງບໍ່ ເປເພ, ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ປອດໄພ ແລະ ໄດຮ້ບັການດູແລເປັນປົກກະຕ ິ

ແລະ ມແີສງສະຫວ່າງພຽງພໍ. 

o ມເີສາົໄຟຟາ້, ສາຍໄຟ, ສາຍໂທລະສບັ ບໍ່ ເປເພ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ປອດໄພ ແລະ ສາຍໄຟຕອ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ

ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ສິ່ ງກ່ໍສາ້ງຢ່າງນອ້ຍ 2.5 ແມດັ ລວມທງັຕົນ້ໄມສູ້ງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕກົແຕ່ງງ່າໄມໃ້ຫພ້ົນ້ຈາກ 

ແນວ ສາຍໄຟຟາ້ຢ່າງນອ້ຍ 1-2 ແມດັ. 
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o ສະຖານທີ່ ຕັງ້ໝໍໄ້ຟຟາ້ ຕອ້ງມຮີົວ້ອອ້ມຮອບສູງຢ່າງນອ້ຍ 2 ແມດັ: 

ü ໃນກໍລະນີທີ່ ໝໍໄ້ຟຟາ້ຕັງ້ຢູ່ເທິງດີນ ທາງເຂົາ້ ຕອ້ງໃສ່ກະແຈ ແລະ ມີປາ້ຍເຕືອນສະແດງຂໍຄ້ວາມ ”

ອນັຕະລາຍ ໄຟຟາ້ແຮງສູງ” ແລະ ”ສະເພາະພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເທົ່ ານັນ້” ໃຫເ້ຫນັຊດັເຈນ ແລະ 

ຮົວ້ທີ່ ເປັນໂລຫະ ຕອ້ງຕ່ໍສາຍດນີ. 

ü ໃນກໍລະນທີີ່ ໝໍໄ້ຟຟາ້ຕັງ້ຢູ່ເທີງເສາົໄຟຟາ້ ຕອ້ງມປີາ້ຍເຕອືນສະແດງຂໍຄ້ວາມ ”ອນັຕະລາຍ ໄຟຟາ້ແຮງ 

ສູງ” ແລະ ຫາ້ມຈອດລດົຢູ່ໃຕໝໍ້ໄ້ຟຟາ້ຢ່າງນອ້ຍ 2.5 ແມດັ ແລະ ມປີາ້ຍສະແດງຂໍຄ້ວາມ ”ຫາ້ມໃຊ ້

ໂທລະສບັມຖື”ື 

o ສວນດອກໄມ,້ ສະຖານທີ່ ປະກອບກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆທີ່ ຢູ່ບໍລເິວນຮອບນອກອາຄານ 

ສວຍງາມ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. 

Ø ມກີານປອ້ງກນັສິ່ ງລບົກວນຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ:  

o ມລີະບບົປອ້ງກນັມນົລະພດິຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ສຽງລບົກວນ, ຝຸ່ນລະອອງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່

ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. 

o ມລີະບບົປອ້ງກນັການສະທອ້ນແສງຂອງແວ່ນຂອງອາຄານສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກເອງ, ອາຄານ 

ໃກຄ້ຽງ ຫຼ ືອາຄານກງົກນັຂາ້ມ. 

o ມລີະບບົປອ້ງກນັສຽງດງັ, ອາຍນໍາ້, ຄວນັໄຟ, ລງັສີ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກໍາການປິ່ ນປົວໃນ

ໂຮງໝໍ 

o ມລີະບບົລະບາຍນໍາ້ທີ່ ດ ີແລະ ມລີະບບົປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. 

ມາດຕາ 9 ມາດຕະຖານດາ້ນພາຍໃນອາຄານ 

 ສະພາບແວດລອ້ມຢູ່ພາຍໃນອາຄານ ຕອ້ງມກີານຈດັແບ່ງອາຄານເປັນລະບຽບ, ສະອາດ, ສວຍງາມ, ການ

ລະບາຍອາກາດດ,ີ ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ, ມກີານຄວບຄຸມສຽງ, ການສັ່ ນສະເທອືນ, ຄວາມຮອ້ນ ແລະ ລງັສຢ່ີາງເໝາະ

ສມົ.  

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ມຄີວາມກວາ້ງຂອງທາງຍ່າງຢ່າງນອ້ຍ 2 ແມດັ. ບໍລເິວນພືນ້ຫອ້ງ ຕ່າງລະດບັ ຕອ້ງເຮດັເຄື່ ອງໝາຍເຕອືນບໍລເິວນ

ພາຍໃນອາຄານສະອາດ, ເປັນສດັສ່ວນ. 

Ø ຄວນມີການຕິດຕັງ້ລີບເພື່ ອສະດວກໃນການຂນົຍາ້ຍຄນົເຈບັ ຫຼື ມີທາງຄອ້ຍສໍາລບັ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍຄົນເຈບັ ໃນ

ກໍລະນອີາຄານມ ີ2 ຊັນ້ຂືນ້ໄປ. 

Ø ມີການຈດັສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູພ້ິການ ຫຼື ຄົນສູງອາຍຸ ເຊັ່ ນ: ປາ້ຍສະແດງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ, ສະຖານທີ່ ຈອດລດົ, ທາງຄອ້ຍ, ລບິຂືນ້-ລງົ, ຮາວຈບັຄນັໃດ ເປັນຕົນ້. 

o ທາງຄອ້ຍ ຕອ້ງມຄີວາມຄອ້ຍບໍ່ ເກນີ 1:12, ມຄີວາມກວາ້ງບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 1 ແມດັ ແລະ ມຄີວາມຍາວຊ່ວງລະບໍ່

ເກນີ 6 ແມດັ, ມບ່ີອນພກັບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 1.5 ແມດັຂັນ້ແຕ່ລະຊ່ວງຂອງທາງຄອ້ຍ. 

o ປາ້ຍສະແດງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັຄນົພກິານ, ມສີນັຍາລກັ ຫຼ ືຕວົອກັສອນເປັນສຂີາວ, ພືນ້ຂອງ

ປາ້ຍສຟີາ້ ແລະ ສາມາດແນມເຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນ. 

o ສະຖານທີ່ ຈອດລດົສໍາລບັຄນົພກິານ ແລະ ຄນົຜູສູ້ງອາຍຸ ຕອ້ງຈດັໄວໃ້ກທ້າງເຂົາ້-ອອກ. 

o ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຫີອ້ງນໍາ້ສໍາລບັຄນົພກິານ ແລະ ຄນົຜູສູ້ງອາຍຸຢ່າງນອ້ຍ 1 ຫອ້ງ. 

Ø ມີການທໍາຄວາມສະອາດພືນ້, ຝາ, ເພດານ, ຫລອດໄຟ, ພັດລົມ, ແອເຢັນ, ເຄື່ ອງປັບອາກາດ ແລະ ວັດຖຸ

ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ ີໂດຍ: 



7 
 

o ພະນກັງານໄດຮ້ບັການອບົຮມົທາງດາ້ນອະນາໄມ ແລະ ໄດແ້ນະນໍາວທິີການປະຕບິດັການທໍາຄວາມສະອາດ

ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ແຈ່ມແຈງ້ ເຊັ່ ນ:  

ü ຄວາມຖ່ີໃນການເຮດັຄວາມສະອາດຕ່ໍວນັ, ຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

ü ວທິກີານທໍາຄວາມສະອາດໃນແຕ່ລະວຽກງານ 

ü ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ 

ü ການບນັທກຶການປະຕບິດັວຽກງານປະຈໍາວນັ ຫຼ ືຊົ່ ວໂມງ ເປັນຕົນ້ 

o ມຜູີຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງພະນກັງານ, ມແີບບຟອມ

ລາຍງານຜົນການປະຕບິດັວຽກງານປະຈໍາວນັ ຫຼ ືຊົ່ ວໂມງ, ມກີານເຊນັຮບັຮອງຜົນການປະຕບິດັວຽກງານ 

ແລະ ການໃຫຂ້ໍສ້ະເໜແີນະຂອງຜູຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ເປັນໄລຍະ. 

o ມກີານລາຍງານຜນົການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ກວດສອບສະພາບຄວາມສະອາດເດອືນລະເທື່ ອ. 

Ø ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວສໍາລບັຄນົເຈບັທີ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕ່ໍຮາ້ຍແຮງ. 
Ø ບໍ່ ຄວນມຜີາ້ກັງ້ ໃນຫອ້ງນອນຄນົເຈບັ ເນື່ ອງຈາກເປັນແຫ່ຼງເພາະພນັຂອງເຊືອ້ພະຍາດ. 

Ø ບໍ່ ຄວນມດີອກໄມປ້ະດບັ ຫຼ ືໂຖດອກໄມພ້າຍໃນອາຄານ. 

Ø ມກີານຈດັແບ່ງອາຄານເປັນລະບຽບ, ສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ເປັນສດັສ່ວນ.  

Ø ມປີາ້ຍໂຄສະນາໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ປາ້ຍເຕອືນຕ່າງໆ ຢ່າງຊດັເຈນ ໂດຍລກັສະນະຂອງປາ້ຍ ເຊັ່ ນ: ຂະໜາດຂອງ

ປາ້ຍ, ສຂີອງຕວົໜງັສ ືແລະ ພືນ້ສປີາ້ຍ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. 

Ø ຕອ້ງມໃີບອະນຸຍາດ ຫຼ ືໜງັສຮືບັຮອງຈາກກມົກອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ ້ສະຖານທີ່ ບໍລິການອື່ ນໆ ທີ່ ມາເປີດບໍລິການຮັບໃຊຢູ່້ພາຍໃນ

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ເຊັ່ ນ: ຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນຄາ້ ເປັນຕົນ້. 

Ø ມີການລະບາຍອາກາດຊຶ່ ງມີຊ່ອງລະບາຍອາກາດບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 1 ໃນ 10 ຂອງພືນ້ທີ່ ຫອ້ງ ຫຼື ມີລະບົບລະບາຍ

ອາກາດ ປະເພດ ອື່ ນທີ່ ມສີະມດັທະພາບທີ່ ທໍາງານທດົແທນກນັໄດ.້ ຖາ້ກໍລະນເີປັນຫອ້ງປັບອາກາດ ຕອ້ງມກີານ

ແລກປ່ຽນອາກາດ ລະຫວ່າງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອາຄານ ເຊັ່ ນ: ພດັລມົດູດອາກາດ ເປັນຕົນ້ ໂດຍແນະນໍາ

ໃຫກ້ວດສອບອາກາດ ຕາມຕາຕະລາງ 1 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຕອ້ງການໃນການລະບາຍອາກາດຂອງບາງພືນ້ທີ່ ຢູ່ໂຮງໝໍ 

ພືນ້ທີ່  

(Area) 

ຄວາມສມັພນັໃນ 

ການເຄື່ ອນທີ່ ຂອງ 

ອາກາດກບັພືນ້ທີ່  

ໃກຄ້ຽງ 

(Air movement 

relationship to 

adjacent area) 

ອາກາດພາຍນອກປ່ຽ

ນແປງນອ້ຍທີ່  

ສຸດຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

(Minimum air 

changes of 

outdoor air per 

hour) 

ການປ່ຽນແປງ 

ອາກາດຂັນ້ຕ່ໍາ 

ລວມຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

(Minimum total 

air change per 

hour) 

ຄວາມຊືນ້ສມັພນັ 

(Relative 

humidity) 

ອຸນນະພູມ 

(Temperatu

re) 

1. ການຜ່າຕດັ ແລະ ການດູແລພືນ້ທີ່ ສໍາຄນັ 

1.1.  ຫອ້ງຜ່າຕດັ ອອກ 3 15 30-60 20-23 

1.2. ຫອ້ງເກດີລູກ ອອກ 3 15 30-60 20-23 

1.3. ຫອ້ງພກັຟືນ້ - 2 6 30-60 21-24 

1.4. ຫອ້ງມໍລະສຸມ - 2 6 30-60 21-24 

1.5. ຫອ້ງມໍລະສຸມ ເດກັ 

ເກດີໃໝ່ 

- 2 6 30-60 22-26 
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ພືນ້ທີ່  

(Area) 

ຄວາມສມັພນັໃນ 

ການເຄື່ ອນທີ່ ຂອງ 

ອາກາດກບັພືນ້ທີ່  

ໃກຄ້ຽງ 

(Air movement 

relationship to 

adjacent area) 

ອາກາດພາຍນອກປ່ຽ

ນແປງນອ້ຍທີ່  

ສຸດຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

(Minimum air 

changes of 

outdoor air per 

hour) 

ການປ່ຽນແປງ 

ອາກາດຂັນ້ຕ່ໍາ 

ລວມຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

(Minimum total 

air change per 

hour) 

ຄວາມຊືນ້ສມັພນັ 

(Relative 

humidity) 

ອຸນນະພູມ 

(Temperatu

re) 

1.5 ຫອ້ງປ່ິນປົວ - - 6 - 24 

1.6 ຫອ້ງກະທບົ ອອກ 3 15 30-60 21-24 

1.7 ຫອ້ງເກບັມຽ້ນ 

ແກສສໍາລບັ ວາງຢາ 

ສະລບົ 

ເຂົາ້ - 8 - - 

1.8 ຫ້ອງໃຊ ້ກ ້ອງ ສ່ອງ 

ເບິ່ ງກະເພາະລໍາໃສ ້

ເຂົາ້ 2 6 30-60 20-23 

1.9 ຫອ້ງສ່ອງເບິ່ ງຫຼອດ 

ປອດ 

ເຂົາ້ 2 12 30-60 20-23 

1.10 ຫອ້ງລໍຖາ້ເຮດັລງັສ ີ ເຂົາ້ 2 12 - 21-24 

2. ພະຍາບານ 

2.1 ຫອ້ງນອນຄນົເຈບັ - 2 6 - 21-24 

2.2 ຫອ້ງສວ້ມຖ່າຍ ເຂົາ້ - 10 - - 

2.3 ຫອ້ງເດກັເກດີໃໝ່ - 2 6 30-60 22-26 

2.4 ຫອ້ງປົກປັກຮກັສາ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມດວ້ຍ

ລະບບົ ກັ່ ນຕອງອາ 

ກາດດວ້ຍ ຮປີາ 

(HEPA: ) 

ອອກ 2 12 - 24 

2.5 ຫອ້ງແຍກການ ຕດິ 

ເຊືອ້ທາງອາກາດ 

ເຂົາ້ 2 12 - 21-24 

2.6 ຫອ້ງເກດີລູກ⁄ 
ຫອ້ງພກັພືນ້⁄ຫອ້ງ
ຫູງັເກດີລູກ 

- 2 6 - 21-24 

3. ລງັສ ີ

3.1 ຫອ້ງຖ່າຍລງັສ ີ

(ຜ່າຕດັ⁄ການແຍ່ທ່ໍ) 

ອອກ 3 15 30-60 21-24 

3.2 ຫອ້ງຖ່າຍລງັສ ີ

(ການບົ່ ງມະຕ ິແລະ 

ການປ່ິນປົວ) 

- - 6 - 24 

3.3 ຫອ້ງລາ້ງ  ແລະ 

ຂະຫຍາຍຮູບ 

ເຂົາ້ - 10 - - 

4. ການວເິຄາະ 

4.1 ຫອ້ງວເິຄາະທົ່ ວ ໄປ - 6 6 - 24 
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ພືນ້ທີ່  

(Area) 

ຄວາມສມັພນັໃນ 

ການເຄື່ ອນທີ່ ຂອງ 

ອາກາດກບັພືນ້ທີ່  

ໃກຄ້ຽງ 

(Air movement 

relationship to 

adjacent area) 

ອາກາດພາຍນອກປ່ຽ

ນແປງນອ້ຍທີ່  

ສຸດຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

(Minimum air 

changes of 

outdoor air per 

hour) 

ການປ່ຽນແປງ 

ອາກາດຂັນ້ຕ່ໍາ 

ລວມຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ 

(Minimum total 

air change per 

hour) 

ຄວາມຊືນ້ສມັພນັ 

(Relative 

humidity) 

ອຸນນະພູມ 

(Temperatu

re) 

4.2 ຊວີະເຄມ ີ ອອກ 6 6 - 24 

4.3 ຫອ້ງລາ້ງແກວ້ ເຂົາ້ 10 10 - 24 

4.4 ເນືອ້ເຍື່ ອວທິະຍາ  ເຂົາ້ 6 6 - 24 

4.5 ຈລຸະຊວີະວທິະຍາ ເຂົາ້ 6 6 - 24 

4.6 ການແພດນວີເຄລຍັ ເຂົາ້ 6 6 - 24 

4.7 ກາຍຍະວພິາກວທິະ 

ຍາ 

ເຂົາ້ 6 6 - 24 

4.8 ຊຣຸີມວທິະຍາ ອອກ 6 6 - 24 

4.9 ຫອ້ງຂາ້ເຊືອ້ ເຂົາ້ 10 10 - - 

5.  ຫອ້ງພສູິດສບົຄນົ 

ຕາຍ 

ເຂົາ້ 12 12 - - 

6.  ຫອ້ງເກບັຮ່າງກາຍ 

ທີ່ ບ່ໍຕອ້ງການຄວາມ 

ເຢັນ 

ເຂົາ້ 10 10 - 21 

7.   ການຢາ ອອກ 4 4 - - 

8.   ການບົ່ ງມະຕິ ແລະ 

ການປ່ິນປົວ 

   -  

8.1 ຫອ້ງກວດພະຍາດ - 6 6 - 24 

8.2 ຫອ້ງຢາ ອອກ 4 4 - - 

8.3 ຫອ້ງປ່ິນປົວ - 6 6 - 24 

8.4 ຫ້ອ ງ ປ່ິ ນ ປົ ວທາ ງ 

ກາຍຍະພາບ ແລະ 

ຫອ້ງປ່ິນປົວດວ້ນນໍາ້ 

ເຂົາ້ 6 6 - 24 

9. ຫອ້ງຂາ້ເຊືອ້ ເຂົາ້ 10 10 30-60 24 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, CDC, 2003  

Ø ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ພາຍໃນອາຄານ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 2: ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ພາຍໃນອາຄານ 

ປດັໃຈຄຸນນະພາບອາກາດ ຄ່າມາດຕະຖານທີ່ ກໍານດົ ໄລຍະເວລາ ແຫ່ຼງຂໍມ້ນູ 

ອຸນນະພູມ 

(Temperature) 

- Summer 23 to 

28◌ໍC (74 to 82◌ໍF) 

- Winter 20 to 

25.5◌ໍC  (68 to 

ຕະລອດເວລາ ASHRAE Standard 55- 

2010�ISO 7730 
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ປດັໃຈຄຸນນະພາບອາກາດ ຄ່າມາດຕະຖານທີ່ ກໍານດົ ໄລຍະເວລາ ແຫ່ຼງຂໍມ້ນູ 

78◌ໍF) 

 

ຄວາມຊືນ້ສມັພນັ 

(Relative humidity) 

30-65% ຕະລອດເວລາ ASHRAE Standard 55- 

2010�ISO 7730  

ຄາບອນໄດອອກໄຊ 

(Carbon dioxide) 
1800 mg/m3 

(1 000 ppm) 

8 ຊົ່ ວໂມງ Guideline for good indoor 

air quality in office 

premises. Institute of 

Environmental 

Epidemiology Ministry of 

the Environment, 

Singapore. 1996 

ຄາບອນມໍນອກໄຊ 

(Carbon monoxide) 
100 mg/m3 15 minutes WHO guidelines for 

indoor air quality: 

selected pollutants. 2010 

 

35 mg/m3� 1 ຊົ່ ວໂມງ 

10 mg/m3 8 ຊົ່ ວໂມງ 

7 mg/m3 � 24 ຊົ່ ວໂມງ 

ອະນຸພາກຂະໜາດນ ້ອຍ 

(PM10) 

25 μg/m3 24 ຊົ່ ວໂມງ WHO guidelines for 

indoor air quality: 

household fuel 

combustion, 2014 
 10 μg/m3 1 ປ ີ

ອະນຸພາກຂະໜາດນ ້ອຍ 

(PM2.5) 

25 μg/m3 24 ຊົ່ ວໂມງ WHO guidelines for 

indoor air quality: 

household fuel 

combustion, 2014 

10 μg/m3 1 ປ ີ

ເຣດອນ (Radon) 2.7 ພໂີຄຄວີຣີ/ລດີ 

(Pico curie: pCi/L) 

1 ປ ີ WHO Hankbook on 

Indoor Radon. A Public 

Health Perspective. 2009 

 ໂອໂຊນ (Ozone) 100 μg/m3 

0.05 ppm 

8 ຊົ່ ວໂມງ WHO Air quality 

guidelines�for particulate 

matter, ozone, nitrogen 

dioxide and sulfur 

dioxide. Global update 

2005. Summary of risk 

assessment 

ແຮ່ໄຍແກວ້ (Asbestos) 0.1 fiber/cc 8 ຊົ່ ວໂມງ OSHA 3095 

1995(Revised) 

ໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊ  200 μg/m3 1 ຊົ່ ວໂມງ 
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ປດັໃຈຄຸນນະພາບອາກາດ ຄ່າມາດຕະຖານທີ່ ກໍານດົ ໄລຍະເວລາ ແຫ່ຼງຂໍມ້ນູ 

(Nitrogen oxide) 40 μg/m3 � 1 ປ ີ WHO guidelines for 

indoor air quality: 

selected pollutants. 2010 

ຟໍມານດໄີຮ  

(Formaldyhyde) 
0.1 mg/m3 

120 μg/m3 

30 ນາທ ີ WHO guidelines for 

indoor air quality: 

selected pollutants. 2010 

ເຊືອ້ຈລຸນີຊ ີ(Bacteria) < 100 CFU (Colony 

forming unit)/m3 

ຕະລອດເວລາ Hospital Air Borne 

Infection Control, 2012  

 

ເຊືອ້ເຫດັ (Fungi) < 50 CFU (Colony 

forming unit)/m3 

ຕະລອດເວລາ Hospital Air Borne 

Infection Control, 2012  

ເຊືອ້ເຫດັ (Aspergillus) < 2 CFU/m3 ຕະລອດເວລາ WHO 
 

ພອ້ມທງັມກີານບໍາລຸງຮກັສາຢ່າງເປັນປົກກະຕຕິາມປະເພດຂອງເຄື່ ອງປັບອາກາດ. 

ü ທໍາຄວາມສະອາດເຄື່ ອງປັບອາກາດ ແລະ ເຄື່ ອງກອງອາກາດ 

ü ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກອງອາກາດ ຫຼ ືເຄື່ ອງຟອກອາກາດເພື່ ອຈບັຝຸ່ນລະອອງ,  ມນົລະພດິ, ເຊືອ້ຈລຸນີຊ,ີ ເຊືອ້ເຫດັ 

ແລະ ສິ່ ງປົນເປືອ້ນໃນອາກາດອື່ ນໆ 

ü ກວດກາການລະບາຍອາກາດໃນແຕ່ລະຫອ້ງ ແລະ ປັບປຸງແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງເໝາະສມົ 

ü ຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້ທາງອາກາດ 

ü ສອ້ມແປງປົກປັກຮກັສາເຄື່ ອງປັບອາກາດໃນສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເຊືອ້ເຫດັເປັນປົກກະຕ:ິ 

1. ດວ້ຍການຖອດລາ້ງເຄື່ ອງກອງຂີຝຸ່້ນຢ່າງນອ້ຍເດອືນລະ 2 ເທື່ ອ 

2. ເຄື່ ອງຟອກອາກາດ ຢ່າງນອ້ຍເດອືນລະ 1 ເທື່ ອ 

3. ຖອດລາ້ງແຜ່ນຄບີປັບທດິທາງລມົເຢັນຢ່າງນອ້ຍ 6 ເດອືນ 1 ຄັງ້ 

Ø ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ແນມເຫນັສິ່ ງຕ່າງໆ ຢ່າງຊດັເຈນ ໂດຍ: 

o ປະຕບິດັຕາມລໍາດບັຄວາມສະຫວ່າງໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ແລະ ໃນແຕ່ລະວຽກງານ ດັ່ ງຕາຕະລາງ 3 

ແລະ 4 ລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຕອ້ງການຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງສະຫວ່າງໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ ຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະ

ສຸກ 

ລກັສະນະວຽກງານ 
ຄວາມຕອ້ງການຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງ

ສະຫວ່າງ (ລກັສ: Lux) 

ທາງເຂົາ້: 

Ø ທາງເຂົາ້ຫອ້ງໂຖງ ຫຼ ືຫອ້ງພກັລໍຖາ້ 

Ø ບໍລເິວນໂຕະປະຊາສໍາພນັ ຫຼ ືບ່ອນຕດິຕ່ໍວຽກງານ 

Ø ປະຕູທາງເຂົາ້ໃຫ່ຍ 

Ø ປອ້ມຍາມ 

Ø ຈດຸຂນົຍາ້ຍວດັຖຸອຸປະກອນ, ຂີເ້ຫຍືອ້, ຢາ 

 

200 

400 

50 

100 

100 
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ລກັສະນະວຽກງານ 
ຄວາມຕອ້ງການຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງ

ສະຫວ່າງ (ລກັສ: Lux) 

ພືນ້ທີ່ : 

Ø ທາງຍ່າງສໍາລບັພືນ້ທີ່ ສນັຈອນທີ່ ມຄີນົທຽວບໍ່ ຫຼາຍ 

Ø ທາງຍ່າງສໍາລບັພືນ້ທີ່ ສນັຈອນທີ່ ມຄີນົທຽວຫຼາຍ 

Ø ທາງຂືນ້ລງົຄນັໃດ 

 

20 

50 

50 

ຫອ້ງຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຫອ້ງບນັລະຍາຍທົ່ ວໄປ 300 

ຫອ້ງການບໍລຫິານ: 

Ø ຫອ້ງຄອມພວີເຕບີໍລເິວນທົ່ ວໄປ 

Ø ຫອ້ງຄອມພວີເຕສີໍາລບັບນັທກຶຂໍມູ້ນ 

Ø ບໍລເິວນສະແດງຂໍມູ້ນ (ຈໍພາບ ແລະ ເຄື່ ອງພມິ) 

Ø ຫອ້ງອດັເອກະສານ 

Ø ຫອ້ງປະຊຸມ 

 

400 

600 

600 

300 

300 

ຮາ້ນອາຫານ ຫຼ ືຫໍອາຫານ: 

Ø ພືນ້ທີ່ ທົ່ ວໄປ 

Ø ບໍລເິວນໂຕະເກບັເງນີ 

Ø ບໍລເິວນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດ 

 

200 

300 

300 

ບໍລເິວນຫອ້ງອບົ ຫຼ ືຫອ້ງເຮດັໃຫແ້ຫງ້ຂອງສະຖານທີ່ ຊກັ-ລດີເຄື່ ອງ 100 

ຫອ້ງປິ່ ນປົວ: 

Ø ຫອ້ງພກັຟືນ້ 

Ø ຫອ້ງປິ່ ນປົວ 

 

50 

400 

ຫອ້ງນໍາ້ ຫຼ ືວດິຖ່າຍ 100 

ວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໝໍອ້າຍນໍາ້ (Boiler): ໃຊເ້ຄື່ ອງມວືດັແທກ 200 

ວຽກງານສອ້ມແປງ 400 

ຫອ້ງວເິຄາະ ແລະ ຫອ້ງທດົສອບ 800 

ຫອ້ງພກັຜ່ອນຂອງພະນກັງານ: 

Ø ຫອ້ງປ່ຽນເສືອ້ຜາ້ ແລະ ບໍລເິວນຕູເ້ກບັມຽ້ນສິ່ ງຂອງ 
Ø ຫອ້ງພກັຜ່ອນ 

 

100 

50 

ສາງ: 

Ø ຫອ້ງເກບັວດັຖຸດບິຂະໜາດໃຫ່ຍ 

o ເກບັລວບລວມໄວໂ້ດຍບໍ່ ມກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍ 

o ເກບັລວບລວມໄວເ້ພື່ ອການເຄື່ ອນຍາ້ຍ 

Ø ຫອ້ງເກບັວດັຖຸດບິຂະໜາດປານກາງ ຫຼ ືລະອຽດອ່ອນ 

o ເກບັລວບລວມໄວໂ້ດຍບໍ່ ມກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍ 

o ເກບັລວບລວມໄວເ້ພື່ ອການເຄື່ ອນຍາ້ຍ 

 

 

50 

100 

 

100 

200 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: (CIE: International Commission on Illumination) 
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ຕາຕະລາງ 4: ຄ່າມາດຕະຖານດາ້ນແສງສະຫວ່າງໃນແຕ່ລະວຽກງານຢູ່ໂຮງໝໍຕາມມາດຕະຖານ ຂອງຄະນະ 

ກໍາມະການສາກນົດາ້ນແສງສະຫວ່າງ  

ປະເພດຂອງວຽກງານ ຄວາມຕອ້ງການຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງສະຫວ່າງ (ລກັສ: Lux) 

ພະແນກປິ່ ນປົວ: 

- ແສງສະຫວ່າງທົ່ ວໄປ 

- ບ່ອນສອບຖາມ 

- ບ່ອນອ່ານໜງັສ ື

- ບໍລເິວນອອ້ມຮອບທີ່ ມດື 

 

100 

300 

200 

5 

ຫອ້ງກວດ ຫຼ ືຫອ້ງວເິຄາະເຊືອ້ພະຍາດ 

- ແສງສະຫວ່າງທົ່ ວໄປ 

- ກວດສະເພາະ 

 

500 

1000 

ຫອ້ງຄນົເຈບັໜກັ 

- ໄຟຫວົຕຽງ 

- ບ່ອນສງັເກດການ 

- ຫອ້ງນອນພະຍາບານ 

 

50 

750 

300 

ຫອ້ງຜ່າຕດັ 

- ແສງສະຫວ່າງທົ່ ວໄປ 

- ສະເພາະທີ່  

 

750 

30 000 

ຫອ້ງພສູິດຊາກສບົ 

- ແສງສະຫວ່າງທົ່ ວໄປ 

- ສະເພາະທີ່  

 

750 

10 000 

ຫອ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ຫອ້ງຈ່າຍຢາ 

- ແສງສະຫວ່າງທົ່ ວໄປ 

- ສະເພາະທີ່  

 

500 

750 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: (CIE: International Commission on Illumination) 

o ແນະນໍາໃຫຜູ້ປ້ະຕບິດັວຽກງານ ເຂົາ້ໃຈເຖີງປັດໃຈສ່ຽງຈາກແສງສະຫວ່າງ. 

o ກວດສາຍຕາເປັນໄລຍະ ກ່ອນ ແລະ ໃນເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ1 ຄັງ້ ຕ່ໍປີ. 

o ນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນປອ້ງກນັຕາ ແລະ ສາຍຕາຕາມລກັສະນະວຽກງານທີ່ ຈໍາເປັນ. 

Ø ມີການຄວບຄຸມແຫ່ຼງກໍາເນີດສຽງ ເຊັ່ ນ: ການກ່ໍສາ້ງ, ການສອ້ມແປງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ບໍລິການ

ສາທາລະນະສຸກ, ຕອ້ງບໍ່ ໃຫລ້ບົກວນຕ່ໍຄນົເຈບັ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົໃນທາງລບົຕ່ໍສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ແລະ ຊຸມຊນົໃກຄ້ຽງ ຊຶ່ ງຕອ້ງ: 

o  ມກີານຄວບຄຸມສຽງໃນຊ່ວງເວລາກາງວນັ ແລະ ກາງຄນື ໂດຍໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານສຽງຂອງກະຊວງຊບັ

ພະກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 5 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 5: ການຄວບຄຸມສຽງຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃນຊ່ງເວລາກາງວນັ ແລະ ກາງຄນື 

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານ

ສາທາລະນະສຸກ 

ຄ່າມາດຕະຖານເປນັເດຊເີບລ (Standard Value in dBA) 

6.00-18.00 ມ 18.00-22.00 ມ 22.00-6.00 ມ 

50 45 40 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ປີ 2010 

o ແນະນໍາໃຫຜູ້ປ້ະຕບິດັວຽກງານ ຮູເ້ຖີງອນັຕະລາຍຈາກການໄດຍ້ນີສຽງເກນີຂະໜາດ. 

o ກວດສະພາບການໄດຍ້ນີ: 

ü ກ່ອນເຂົາ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຊຶ່ ງເປັນການກວດເພື່ ອເລອືກຄນົໃຫເ້ໝາະສມົກບັວຽກງານ ທີ່ ປະກອບ

ດວ້ຍ: ການຖາມປະຫວດັ, ການກວດຮ່າງກາຍໂດຍເນັນ້ໃສ່ ການຊ່ອງຫູ, ເຈ ັຽ້ຫູ ແລະ ລະດບັການໄດ ້

ຍນີ 

ü ການກວດຫູເປັນໄລຍະ ແລະ ປົກກະຕ ິຢ່າງນອ້ຍປີລະ 1 ຄັງ້. 

o ສະໜບັສະໜູນໃຫມ້ກີານໃຊອຸ້ປະກອນປອ້ງກນັສ່ວນບຸກຄນົຢ່າງເໝາະສມົໃນແຕ່ລະວຽກງານ. 

Ø ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມສຽງຢູ່ໃນບາງພະແນກຂອງໂຮງໝໍ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານໃນຕາຕະລາງ 6 ຂາ້ງລຸ່ມ

ນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 6: ການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວມຄຸມສຽງຢູ່ໃນບາງພະແນກຂອງໂຮງໝໍ 

ປະເພດຫອ້ງ dBA 

ຫອ້ງຄນົເຈບັ 35-45 

ຫອ້ງມໍລະສຸມ 30-40 

ຫອ້ງຜ່າຕດັ 45-55 

ສະຖານທີ່ ທົ່ ວໄປຂອງໂຮງໝໍ 40-50 

ຫອ້ງວເິຄາະ  50-60 

ຫອ້ງສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ 45-55 

ຫອ້ງທ່ານໝໍ, ຫອ້ງກວດພະຍາດ 35-45 

ຫອ້ງປະຊຸມ 30-40 

ຫອ້ງສດິສອນນກັຮຽນຢູ່ໂຮງໝໍ 30-35 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: Noise in Health Care Facilities. Raffaele Mariconte and Claudia Giliberti. 2015 

Ø ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຮອ້ນໃນອາຄານທີ່ ມແີຫ່ຼງຜະລດິຄວາມຮອ້ນ ຢ່າງເໝາະສມົເຊັ່ ນ: ສະຖານ

ທີ່ ຊກັ-ລດີ, ຫອ້ງຕດິຕັງ້ໝໍໄ້ອນໍາ້, ຫອ້ງຄວົ ເປັນຕົນ້ ໂດຍ: 

o ປະຕບິດັຕາມຄ່າມາດຕະຖານລະດບັຄວາມຮອ້ນຕາມລກັສະນະວຽກງານໃນຕາຕະລາງ 7 ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ລກັສະນະວຽກງານ ຄ່າມາດຕະຖານ 

ວຽກເບາົ ບໍ່ ເກນີຄ່າສະເລັ່ ຽອຸນນະພູມເວດບນັໂກລບ 34 ◌ໍC 

(WBGT: Wet Bulb Globe Temperature) 

ວຽກປານກາງ ບໍ່ ເກນີຄ່າສະເລັ່ ຽອຸນນະພູມເວດບນັໂກລບ 32 ◌ໍC 

(WBGT: Wet Bulb Globe Temperature) 

ວຽກໜກັ ບໍ່ ເກນີຄ່າສະເລັ່ ຽອຸນນະພູມເວດບນັໂກລບ 30 ◌ໍC 

(WBGT: Wet Bulb Globe Temperature) 
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ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments, Revised Criteria 2016, 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Centers for Disease Control 

and Prevention National Institute for Occupational Safety and Health, February 2016. 

o ປອ້ງກນັບໍ່ ໃຫຄ້ວາມຮອ້ນພາຍໃນຮ່າງກາຍສູງຂືນ້ເກນີ 0.6  ◌ໍC 

o ຈດັໃຫມ້ກີານລະບາຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືລຸດຄວາມຮອ້ນທີ່ ເໝາະສມົໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກງານ 

o ໃຊອຸ້ປະກອນປອ້ງກນັຄວາມຮອ້ນທີ່ ເໝາະສມົກບັລກັສະນະວຽກງານ 

o ຕຽມອຸປະກອນດບັເພງີໄວໃ້ນບໍລເິວນທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດທ້ນັທ ີແລະ ມແີຜນປອ້ງກນັອກັຄໄີພ 

o ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາອາການສະແດງຜິດປົກກະຕຂິອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານ ເຊັ່ ນ: ເປັນລມົໜາ້ມດື, ຮ່າງກາຍຮອ້ນ

ຜດິປົກກະຕ,ິ ຊກັຈາກຄວາມຮອ້ນ 

o ກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຂົາ້ເຮັດວຽກງານເພື່ ອຫາພະຍາດປະຈໍາຕົວ ເຊັ່ ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ-ເສັນ້ເລືອດ, 

ເບາົຫວານ, ຂາດເກອືແຮ່, ຂບັເຫື່ ອຜດິປົກກະຕ ິເປັນຕົນ້ 

o ກວດຮ່າງກາຍ 1 ຄັງ້ ຕ່ໍປີເພື່ ອຊອກຫາພະຍາດທີ່ ເກດີຂືນ້ໃນເວລາປະຕບິດັວຽກງານ 

Ø ມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມລງັສຢ່ີາງເໝາະສມົ ໂດຍອງີໃສ່ຕາຕະລາງ 8 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 8: ຂໍແ້ນະນໍາສໍາລບັການສມັພດັກບັລງັສີຊະນດິທີ່ ກ່ໍໃຫເ້ກດີການແຕກຕວົ (Ionizing radiation) 

ຮ່າງກາຍ/ອະໄວຍະວະ ສໍາລບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານທາງລງັສ ີ
ສໍາລບັປະຊາຊນົ

ທົ່ ວໄປ 

ປະລມິານລງັສທີີ່ ຮ່າງກາຍໄດຮ້ບັສະເລັ່ ຽ/ປີ 

ບໍ່ ເກນີ  20 mSv ສະເລັ່ ຽໄລຍະເວລາ 5 ປີ

ຕິດຕ່ໍກັນໂດຍໃນປີໃດປີໜຶ່ ງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ປະລມິານລງັສ ີບໍ່ ເກນີ 50 mSv/ປີ 

1 mSv/ປີ 

ເລນຕາ, ອະໄວຍະວະສບືພນັ, ໄຂກະດູກ ບໍ່ ເກນີ  150 mSv/ປີ 15 mSv/ປີ 

ຜວີໜງັ, ໄທຣອຍ, ມ,ື ແຂນ, ຂາ 500 mSv/ປີ 50 mSv/ປີ 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ:  American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), TLV and BEI 

Based on the Documentation of the Threshold Limit for Chemical Substances and 

Physical Agents & Biological Exposure Indices, 2017.  

ພະນກັງານຊ່ຽວຊານທາງລງັສີ ຕອ້ງ: 

3. ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ ຫຼ ືໃຫຄ້ໍາປຶກສາເຈົາ້ຂອງສະຖານປະກອບການ ແລະ ພະນກັງານກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃນ 

ການ ເຮດັວຽກງານກ່ຽວກບັລງັສ ີລວມທງັສາ້ງຂໍແ້ນະນໍາ, ກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັ

ວຽກງານກ່ຽວກບັລງັສ ີເພື່ ອໃຫພ້ະນກັງານໃຊເ້ປັນຄູ່ ມໃືນການປະຕບິດັວຽກງານ. 

4. ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມດູແລການປະຕບິດັວຽກງານ, ສະພາບການເຮດັວຽກງານ, ການໃຊ ້ແລະ ການບໍາ

ລຸງຮກັສາວດັຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືລວມທງັການເຮດັຄວາມສະອາດ ແລະ ການກໍາຈດັສິ່ ງປົນເປືອ້ນ

ທາງລງັສ ີແລວ້ລາຍງານ ໃຫເ້ຈົາ້ ຂອງສະຖານປະກອບການເພື່ ອປັບປຸງແກໄ້ຂ. 

5. ບນັທກຶ, ເຮດັສະຖຕິ ິແລະ ສບືຄົນ້ຫາສາເຫດຂອງການເກດີອຸປະຕເິຫດ ແລະ ພະຍາດທີ່ ເກດີຂືນ້ທີ່ ພວົພນັ

ກບັລງັສ ີແລວ້ ລາຍງານເຈົາ້ຂອງສະຖານປະກອບການ. 

6. ປະເມນີອນັຕະລາຍຈາກລງັສໃີນສະຖານປະກອບການຕາມຫຼກັວຊິາການທາງລງັສ ີແລະ ບນັທກຶຫຼກັຖານ

ຢ່າງນອ້ຍເດອືນລະ 1 ຄັງ້ ແລະ ນໍາເອາົມາສາ້ງແນວທາງປອ້ງກນັອນັຕະລາຍຈາກລງັສ.ີ 
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7. ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ຂອງສະຖານປະກອບການ ເພື່ ອແຈງ້ເຫດການ. 

ມາດຕາ 10 ມາດຕະຖານດາ້ນລະບບົການຈດັຫາ ແລະ ການຊມົໃຊນໍ້າ້ສະອາດ 

 ລະບົບການຈັດຫານໍາ້ດື່ ມ-ນໍາ້ໃຊ  ້ຕອ້ງເປັນລະບົບເຊື່ ອມຕ່ໍໃສ່ກອກນໍາ້ທີ່ ໃຊໃ້ນແຕ່ລະຈຸດຂອງທຸກ

ສະຖານທີ່ , ຊມົໃຊງ່້າຍ, ຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ນີໍາ້ໃຊຕ້ະຫລອດ 24 ຊົ່ ວໂມງ ພອ້ມທງັຈດັຫານໍາ້ດື່ ມ-ນໍາ້ໃຊ ້

ໃຫທຸ້ກໆຫອ້ງ ເຊັ່ ນ: ຫອ້ງນອນຄນົເຈບັ, ຫອ້ງເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານ, ຫອ້ງລໍຖາ້, ບໍລເິວນຮອບນອກອາຄານ 

ແລະ ບ່ອນອື່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າຈໍາເປັນ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ອອກແບບ ແລະ ກ່ໍສາ້ງລະບົບການຈດັຫານໍາ້ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານວິຊາການ ເພື່ ອຮັບປະກັນໃຫທຸ້ກ

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານ ສາທາລະນະສຸກ ໄດຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. 

Ø ເຊື່ ອມຕ່ໍລະບບົນໍາ້ໃສ່ກບັກອກນໍາ້ທີ່ ຕອ້ງການໃຊໃ້ນແຕ່ລະຈດຸຂອງທຸກສະຖານທີ່ . 

Ø ມອ່ີາງ ຫຼ ືຖງັເກບັກກັນໍາ້ທີ່ ປອ້ງກນັການຮົ່ ວຊມຶ ແລະ ໃຊໄ້ດຍ້າວນານ ຊຶ່ ງ: 

o ຄວາມສູງ ຕອ້ງພຽງພໍ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມດນັແຈກຢາຍນໍາ້ໄປໃຫທ້ົ່ ວເຖີງຢູ່ພາຍໃນບໍລເິວນຂອງໂຮງໝໍ 

o ຂະໜາດ ຕອ້ງພຽງພໍກບັປະລມິານນໍາ້ທີ່ ຕອ້ງການໃຊໃ້ຫກຸ້ມ້ຢ່າງນອ້ຍ 36 ຊົ່ ວໂມງ 

o ຕດິຕັງ້ໂປມດູດນໍາ້ເພື່ ອດູດນໍາ້ຂືນ້ມາໃສ່ອ່າງໂດຍໃຊລ້ະບບົໄຟຟາ້ 

o ຄົນ້ຄວາ້ຈກັໄຟຟາ້ສໍາຮອງໄວ ້ຖາ້ໄຟຟາ້ຕດິຂດັ 

Ø ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ມແີຫ່ຼງນໍາ້ສໍາຮອງໄວໃ້ຊ ້ໃນກໍລະນທີີ່ ແຫ່ຼງນໍາ້ຕົນ້ຕໍເກດີຕດິຂດັ. 

Ø ສະໜອງອຸປະກອນເກບັນໍາ້ດື່ ມ ຫຼ ືກອກນໍາ້ດື່ ມທີ່ ສະອາດ ເພື່ ອໃຫພ້ະນກັງານ, ຄນົເຈບັ ແລະ ຜູກ່້ຽວຂອ້ງລວມ

ທງັ ຜູທ້ີ່  ມາຮບັບໍລກິານຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ໄດດ້ື່ ມນໍາ້ທີ່ ສະ ອາດທຸກເວລາ. 

Ø ຈດັຫານໍາ້ດື່ ມ-ນໍາ້ໃຊໃ້ຫແ້ກ່ທຸກໆຫອ້ງ ເຊັ່ ນ ຫອ້ງນອນຄນົເຈບັ, ຫອ້ງເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານ, ຫອ້ງລໍຖາ້, 

ນອກອາຄານ ແລະ ຫອ້ງອື່ ນໆ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນ ເພື່ ອສະດວກໃນການຊມົໃຊ ້ແລະ ເຮດັອະນາໄມ

ທົ່ ວໄປ ແລະ ດແີທ ້ກອກນໍາ້ທີ່ ຢູ່ນອກອາຄານ ສາມາດລອກກະແຈໄດເ້ພື່ ອປະຫຍດັໃນການຊມົໃຊນ້ໍາ້. 

ມາດຕາ 11 ມາດຕະຖານດາ້ນປະລມິານນໍາ້ 

 ປະລມິານນໍາ້ ຕອ້ງພຽງພໍ ເພື່ ອຊມົໃຊຢູ່້ໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ມີແຜນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານນໍາ້ທີ່ ດີ ເພື່ ອນໍາໃຊນ້ໍາ້ຢ່າງມີປະສດິທຜິົນ ແລະ ປະຢັດລວມທັງມີແຜນ ການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປອ້ງກນັການຮົ່ ວໄຫຼຂອງນໍາ້. 

Ø ຕອບສະໜອງນໍາ້ໃຫໄ້ດຢ່້າງນອ້ຍ 5-400 ລດິ/ຄນົ/ມື.້  

Ø ນໍາໃຊຕ້າຕະລາງ 9 ຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ເພື່ ອວາງແຜນການ ແລະ ອອກແບບລະບບົນໍາ້ ຊຶ່ ງປະລມິານນໍາ້ທີ່ ຕອ້ງການຕ່ໍາ

ສຸດໃນບາງພະແນກການ ຫຼ ືຂະແໜງການ ມຄີ:ື 

ຕາຕະລາງ 9: ປະລມິານນໍາ້ທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ຕ່ໍາສຸດໃນບາງພະແນກການ ຫຼ ືຂະແໜງການຂອງໂຮງໝໍ 

ສະຖານທີ່  ປະລມິານນໍາ້ 

ກວດເຂດນອກ 5-10 ລດິ/ຄນົ 

ຄນົເຈບັນອນ 40-60 ລດິ/ຄນົເຈບັນອນ/ມື ້

ຫອ້ງຜ່າຕດັ ຫຼ ືຫອ້ງເກດີລູກ 100 ລດິ/ກດິຈະກໍາ 

ສູນໃຫອ້າຫານເສມີ ຫຼ ືອາຫານແຫງ້ 0.5-5 ລດິ/ກວດ 
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ສູນໃຫອ້າຫານເສມີປະເພດນໍາ້ 15 ລດິ/ກວດ 

ສູນໃຫອ້າຫານເພື່ ອປິ່ ນປົວຄນົເຈບັນອນ 30 ລດິ/ຄນົເຈບັນອນ/ມື ້

ສູນປິ່ ນປົວພະຍາດອະຫວີາ 60 ລດິ/ຄນົເຈບັ/ມື ້

ສູນແຍກປ່ຽວພະຍາດລະບບົຫາຍໃຈຮຸນແຮງ 100 ລດິ/ຄນົເຈບັ/ມື ້

ສູນແຍກປ່ຽວພະຍາດໄຂເ້ລອືດອອກ 50-100ລດິ/ຄນົເຈບັ/ມື ້

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: Essential environmental health standards in health care. WHO. 2018  
ມາດຕາ 12 ມາດຕະຖານດາ້ນຄຸນນະພາບນໍາ້ 

 ນໍາ້ດື່ ມ, ນໍາ້ໃຊສ້ໍາລບັເຮດັທຸກກດິຈະກໍາຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຕອ້ງສະອາດ ແລະ 

ປອດໄພ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍາ້ດື່ ມ ແລະ ນໍາ້ໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນ(ສະບບັ

ປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ:ີ  561/ສທ,    ລງົວນັທ ີ27/2/14:  

Ø ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນນໍາ້ປອດໄພ (ຜນປພ)  ໃນສະພາບປົກກະຕກ່ໍິຄໃືນສະພາບທີ່ ມເີຫດການເກດີຂືນ້ 

ຫຼ ືໃນພາວະສຸກເສນີລວມທງັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມເືຊື່ ອມສານດາ້ນນໍາ້, ສຸຂາພບິານ ແລະ ອະນາ

ໄມຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ (Water, sanitation and hygiene facility integrated tool: 

WASH FIT) 

Ø ບໍາບດັນໍາ້ທີ່ ນໍາມາຈາກນໍາ້ບາດານ, ນໍາ້ສາ້ງ, ນໍາ້ລີນ, ນໍາ້ອອກບໍ່  ຫຼ ືນໍາ້ຈາກແຫ່ຼງອື່ ນໆ ທີ່ ສງົໃສວ່າຍງັບໍ່ ທນັປອດ

ໄພ ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້ໍາ້ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເຊັ່ ນ: ການຕົມ້, ການຕອງ ຫຼ ືຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນ ້າຢາກລໍຣີນ ກ່ອນນໍາ

ເອາົມາໃຊ ້ເພື່ ອຮບັປະກນັບໍ່ ໃຫມ້ເີຊືອ້ພະຍາດຢູ່ໃນນໍາ້. 

ມາດຕາ 13 ມາດຕະຖານດາ້ນການກໍາຈດັອາຈມົ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ 

 ການອອກແບບກ່ໍສາ້ງ ຫຼ ືຈດັຫາວດິຖ່າຍ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານເຕກັນກິວຊິາການ, ພຽງພໍ, 

ຊມົໃຊ ້ແລະ ປົກປັກຮກັສາໃຫ,້ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພສໍາລບັຄນົເຈບັ, ພີ່ ນອ້ງຄນົເຈບັ, ພະນກັງານ ແລະ ຜູກ່້ຽວ

ຂອ້ງທຸກຄນົທີ່ ມາຮບັບໍລກິານ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: 

Ø ຢູ່ໃນບໍລເິວນທີ່ ໃຊໄ້ດສ້ະດວກ, ປອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ບໍ່ ລບົກວນພືນ້ທີ່ ໃຊສ້ອຍອື່ ນໆ 

Ø ແຍກວດິຖ່າຍຊາຍ-ຍງິ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ, ຫອ້ງນໍາ້ສໍາລບັຄນົພກິານ, ຢູ່ໃນບໍລເິວນກວດເຂດນອກ, ຫອ້ງນອນ

ຄນົເຈບັ ແລະ ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານ. 

Ø ມພີຽງພໍ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານ: 

o ບໍລເິວນກວດເຂດນອກ:  

§ ຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານ 1-15 ຄນົ: 1 ຫອ້ງ 

§ ຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານ 16-40 ຄນົ: 2 ຫອ້ງ 

§ ຜູໃ້ຊບ້ໍລກິານ 41-80 ຄນົ: 3 ຫອ້ງ 

§ ທຸກໆ 40 ຄນົໃຫມ້ຫີອ້ງນໍາເພີມ້ 1 ຫອ້ງ 

o ຫອ້ງຄນົເຈບັນອນ: ຈໍານວນຕຽງ 4 ຕຽງ 1 ຫອ້ງ 

o ພະນກັງານ: ຈໍານວນພະນກັງານ 15 ຄນົ: 1 ຫອ້ງ 

Ø ມຂີະໜາດຂອງຫອ້ງວດິຖ່າຍ, ທີ່ ມລີວງກວາ້ງບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 0.9 ແມດັ, ລວງຍາວບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 1.5 ແມດັ 



18 
 

Ø ຕອ້ງມລີວງກວາ້ງຂອງຫອ້ງນໍາ້ບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 0.9 ແມດັ ແລະ ລວງຍາວບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 1.5 ແມດັ ໃນກໍລະນເີປັນ

ຫອ້ງອາບນໍາ້, ຖາ້ເປັນວດິຖ່າຍຂອງຄນົພກິານ ຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 3.0 ຕາລາງແມດັ (1.7 X 1.7) 

Ø ມເີພດານຂອງວດິຖ່າຍ ແລະ ຕອ້ງສູງຈາກພືນ້ບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 2 ແມດັ 

Ø ມກ໋ີອກສດີຊໍາລະ  

Ø ມໄີລຍະຫ່າງຂອງທີ່ ຕັງ້ວດິຖ່າຍ ຄວນບໍ່ ເກນີ 30 ແມດັ ຈາກຜູຊ້ມົໃຊ ້(ໂຮງໝໍນອ້ຍ). 

Ø ມຄີວາມລາດອ່ຽງຂອງພືນ້ເທົ່ າກບັ 1: 100 

Ø ມຝີາຢູ່ໃນສະພາບດ ີແລະ ສະອາດ 

Ø ມອ່ີາງລາ້ງມພືອ້ມດວ້ຍແວ່ນແຍງທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ໃຊວ້ຽກງານໄດດ້ ີແລະ ສະອາດ 

Ø ມໂີຖປັດສະວະຊາຍສະອາດ   

Ø ມເີຄື່ ອງເປົ່ າມ ືຫຼ ືເຈ ັຽ້ເຊດັມທືີ່ ສະອາດ, ພຽງພໍ ແລະ ສະດວກໃນເວລາໃຊ ້

Ø ມຖີງັໃສ່ຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ສະອາດຢູ່ບໍລເິວນອ່າງລາ້ງມ ືແລະ ຢູ່ໃນຫອ້ງວດິຖ່າຍທຸກຫອ້ງ 

Ø ມກີານລະບາຍອາກາດທີ່ ດ,ີ ບໍ່ ອບັຊືນ້, ບໍ່ ມກີິ່ ນເໝນັ (ຊ່ອງລະບາຍອາກາດຄວນມບີໍ່ ນອ້ຍກວ່າ ໜຶ່ ງໃນສບິຂອງ

ພືນ້ທີ່ ຂອງຫອ້ງນໍາ) 

Ø ມແີສງສະຫວ່າງພຽງພໍ, ເບິ່ ງເຫນັສິ່ ງຕ່າງໆໃນຫອ້ງນໍາໄດຢ່້າງຊດັເຈນ (ຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງສະຫວ່າງບໍ່ ນອ້ຍກວ່າ 

100 ລກັສ) 

Ø ມກີານກວດສອບລະບບົການທໍາຄວາມສະອາດ 

Ø ມສີະບູແຫຼວ ຫຼ ືນໍາຢາລາ້ງມທືີ່ ປະສມົສານຂາ້ເຊືອ້ໄວບ່້ອນອ່າງລາ້ງມ ື

ມາດຕາ 14 ມາດຕະຖານດາ້ນການກໍາຈດັນໍາ້ເປືອ້ນ 

ຮັບປະກັນໃຫມ້ີການກໍາຈດັນໍາ້ເປືອ້ນໃຫຖ້ືກກັບເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ປອດໄພຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົ. 

ຕວົຊີວ້ດັ:  

Ø ຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍພາກ, ໂຮງໝໍແຂວງ ຕອ້ງສາ້ງລະບບົກໍາຈດັນໍາ້ເປືອ້ນທີ່ ຖກືສຸຂະລກັສະນະ ໂດຍເລອືກ

ໃຊວ້ທິກີານບໍາບດັນໍາ້ເປືອ້ນປະເພດຕ່າງໆໃຫເ້ໝາະສມົກບັທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົເອງ ເຊັ່ ນ: 

o ການບໍາບດັນໍາ້ເປືອ້ນດວ້ຍວທິທີາງກາຍຍະພາບ ຫຼ ືຟສິກິ (Physical wastewater treatment) 

o ການບໍາບດັນໍາ້ເປືອ້ນດວ້ຍວທິທີາງເຄມ ີ(Chemical wastewater treatment) 

o ການບໍາບດັນໍາ້ເປືອ້ນດວ້ຍວທິທີາງຊວີະພາບ (Biological wastewater treatment) 

o ການບໍາບັດນໍາ້ເປື ້ອນດວ້ຍວິທີທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ເຄມີ (Physical-chemical wastewater 

treatment) ໂດຍນໍາໃຊ ້3 ຂັນ້ຕອນຂອງຍຸດທະວທິໃີນການກໍາຈດັນໍາ້ເປືອ້ນ ຄ:ື 

- ຂະບວນການກໍາຈດັຂັນ້ຕົນ້ (Primary treatment process) 

- ຂະບວນການກໍາຈດັຂັນ້ທສີອງ (Secondary treatment process) 

- ຂະບວນການກໍາຈັດຂັນ້ທີສາມ ຫຼື ຂະບວນການກໍາຈັດກາ້ວໜ້າ (Tertiary or advanced 

treatment process) 

ຊຶ່ ງນໍາ້ເປືອ້ນກ່ອນຈະປ່ອຍອອກ ຕອ້ງໄດມ້າດຕະຖານນໍາ້ເປືອ້ນຂອງກະຊວງຊບັພະກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່

ກໍານດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 10 ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 10: ມາດຕະຖານນໍາ້ເປືອ້ນຂອງກະຊວງຊບັພະກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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ລ/ດ ຕວົວດັແທກ ເຄື່ ອງ 

ໝາຍ 

ມາດຕະຖານ 

>31 ຕຽງ 1-30 ຕຽງ ບ່ໍມຕີຽງ 

ບ່ໍໃຫກ້າຍ mg/l 

1 ບໂີອດ ີ(Biochemical Oxygen Demand: BOD5) mg/L 30 40 50 

2 ຂອງແຂງເກາະຫອ້ຍ (Suspended Solids: SS) mg/L 30 40 50 

3 ຂອງແຂງຕກົຕະກອນ (Settle able Solids) mg/L 0.5 0.5 0.5 

4 ຂອງແຂງລະລາຍທັງໝົດ (Total Dissolved Solids: 

TDS) 

mg/L 3000 2500 2000 

5 ຊໂີອດ ີ(Chemical Oxygen Demand: COD) mg/L 120 130 150 

6 ຊນັໄຟ (Sulphide: S2-) mg/L 1.0 1.0 3.0 

7 ໄນໂຕຣເຈນເຈນດານທງັໝດົ (Total Kjeldahl 

Nitrogen: TKN) 

mg/L 35 35 40 

8 ນໍາ້ມນັ ແລະ ໄຂມນັ (Fat Oil and Grease) mg/L 20 20 20 

9 ອຸນນະພູມ (Temperature: t)  ບໍ່ ໃຫກ້າຍ (ອງົສາແຊນຊດັສ: 

degree Celsius) 

40 40 40 

10 ພເີອສ (Potential of Hydrogen: pH)  ບໍ່ ໃຫກ້າຍ 

6-9.5 6-9.5 6-9.5 

11 ແຄດມຽມ  mg/L 0.05 ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: 
Environmental, 

Health, and 

Safety Guidelines 

HEALTH CARE 

FACILITIES, IFC, 

WB Group, 2007 

 

12 ໂຄຣມຽມ mg/L 0.5 

13 ຊນື mg/L 0.1 

14 ບາຫຼອດ mg/L 0.01 

15 ກລໍຣີນຕກົຄາ້ງທງັໝດົ mg/L 0.2 

16 ຟີໂິນນ mg/L 0.5 

17 ໂຄລຟີອມທງັໝດົ MPNa 

/ 

100ml 

400 

18 ໂປລຄີລໍຣເີນດ ດີເບນໂຊໄດອອກຊນີ ແລະ ດີເບນ ໂຊຟູຣານ  

(Polychlorinated dibenzodioxin and 

dibenzofuran: PCDD/F) 

Ng/L 0.1 

ໝາຍເຫດ: 

a MPN = Most Probable Number 
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ:  Agreement on the National Environment Standards, Ministry of Natural Resource and 

Environment, 2010. 
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Ø ຢູ່ໂຮງໝໍເມອືງ ແລະ ໂຮງໝໍນອ້ຍ ຕອ້ງສາ້ງ ແລະ ມຂຸີມເກບັນໍາ້ເປືອ້ນທີ່ ຖກືສຸຂະລກັສະນະ. 

Ø ຮ່ອງລະບາຍນໍາ້ເປືອ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງໃຫໄ້ຫຼດ,ີ ບໍ່ ມນີໍາ້ອັ່ ງຂງັ, ມຝີາປົກປິດ

ໄວ ້ແລະ ໝັ່ ນເຮດັອະນາໄມເປັນປົກກະຕອິາທດິລະຄັງ້. 

Ø ມຮ່ີອງລະບາຍຮອງຮບັນໍາ້ຝົນ ເພື່ ອປອ້ງກນັບໍ່ ໃຫສ້ິ່ ງປົນເປືອ້ນຈາກສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໄປຫາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງນອກ. 

Ø ບໍ່ ໃຫຖ້ິມ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືທີ່ ເປັນພດິອນັຕະລາຍລງົໃສ່ລະບບົລະບາຍນໍາ້ເປືອ້ນ. 

Ø ເກບັຕວົຢ່າງນໍາເປືອ້ນທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັແລວ້ມາວເິຄາະ 4 ເດອືນຕ່ໍ 1 ຄັງ້ເພື່ ອປຽບທຽບກບັມາດຕະຖານນໍາ

ເປືອ້ນ ຊຶ່ ງຕວົວດັແທກ ຄວນປະກອບດວ້ຍຢ່າງນອ້ຍ: 

o ຄວາມເປັນກດົ ແລະ ດ່າງ (pH) 

o ຄ່າບໂີອດ ີ(Biochemical Oxygen Demand) 

o ຂອງແຂງເກາະຫອ້ຍ (Suspended Solids) 

o ເຊືອ້ໂຄລຟີອມ < 400 MNP/L 

Ø ຕອ້ງມພີະນກັງານຄວບຄຸມລະບບົນໍາເປືອ້ນ 1-2 ທ່ານ ຊຶ່ ງເຮດັໜາ້ທີ່ ຄ:ື 

o ບນັທກຶການປະຕບິດັງານຂອງລະບບົນໍາເປືອ້ນ 

o ກວດສອບ 

o ສອ້ມແປງແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆ 

o ລາຍງານໃຫຫ້ວົໜາ້ ຫຼ ືຜູບ້ງັຄບັບນັຊາເປັນໄລຍະ 

Ø ພະນກັງານຄວບຄຸມ ຕອ້ງມຄີວາມຮູກ່້ຽວກບັລະບບົນໍາເປືອ້ນ ຫຼ ືໄດຜ່້ານການອບົຮມົ ຫຼ ືຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ມີ

ຄຸນສມົບດັດັ່ ງກ່າວມາເຮດັໜາ້ທີ່ ໆສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໄດທ້ນັທ.ີ 

Ø ຕະກອນຈາກລະບບົບໍາບດັນໍາເປືອ້ນ ຕອ້ງໄດນ້ໍາເອາົໄປຖີມ້ເປັນໄລຍະ ແລະ ເຮັດໃຫຖ້ືກຕອ້ງກບັຫຼກັການ

ອະນາໄມ. 

Ø ລະບບົການຂາ້ເຊືອ້ພະຍາດໃນນໍາເປືອ້ນທີ່ ຜ່ານການບໍາບດັແລວ້ ຖາ້ຫາກມກີານນໍາໃຊກ້ລໍຣີນ ຕອ້ງວດັແທກ

ປະລມິານ ກລໍຣີນຕກົຄາ້ງ (Free chlorine) ຊຶ່ ງຄວນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0.5-1.0 ມກ/ລ. ຖາ້ກໍລະນໃີຊລ້ະບບົ

ອື່ ນ ເຊັ່ ນ ຍູວ ີຫຼ ືໂອໂຊນ ຕອ້ງເປີດໃຊວ້ຽກງານຕະລອດ. 

Ø ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບຕອ້ງມເີຄື່ ອງມກືວດຕວົຢ່າງນໍາ້ເປືອ້ນໄດ ້

 

ມາດຕາ 15 ມາດຕະຖານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກໍາຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

 ແຍກຂີເ້ຫຍືອ້, ເກບັລວບລວມ, ເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ທອ້ນໂຮມ, ຂນົສົ່ ງ, ບໍາບດັ ແລະ ກໍາຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ ສະຖານທີ່

ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃຫຖ້ກືສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ປອດໄພ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກສະບບັເລກທ:ີ 1373/

ສທ, ລງົວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2017.   

Ø ກໍາຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ຈາກຂອງມຄີມົຂອງໂຄງການສກັຢາກນັພະຍາດຈາກໂຮງໝໍນອ້ຍ ໂດຍນໍາເອາົໄປກໍາຈດັຢູ່ເຕາົເຜົາ

ຂີເ້ຫຍືອ້ ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ. 

Ø ປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາດາ້ນການປ່ອຍມນົລະພດິຈາກເຕາົເຜົາ ຖາ້ມກີານນໍາໃຊເ້ຕາົເຜົາຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລິການ

ສາທາລະນະສຸກ ດັ່ ງຕາຕະລາງ 11 ລຸ່ມນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 11: ຄ່າແນະນໍາການປ່ອຍມນົລະພດິຈາກປ່ອງຄວັນຂອງເຕາົເຜາົຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

ສິ່ ງປນົເປືອ້ນ ຫວົໜ່ວຍ 
ຄ່າສະເລຽັ 

ຂອງເວລາ 
ຄ່າແນະນໍາ 

ອະນຸພາກລວມ (Total Particulate matter: PM)  mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 10 

ຄາບອນອີນຊີລວມ (Total organic carbon: TOC)  mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 10 

ໄຮໂດຣເຈນ ຄລໍໄຣ (Hydrogen Chloride: HCl)  mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 10 

ໄຮໂດຣເຈນ ຟລູອໍໄຣ (Hydrogen Fluoride: HF)  mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 1 

ຊນັເຟີໄດອອກໄຊ (Sulfur dioxide: SO2)  mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 50 

ຄາບອນມໍນອກໄຊ (Carbon Monoxide: CO)  mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 50 

ໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊ (Nitrogen oxide: NOX) mg/Nm3 24 ຊົ່ ວໂມງ 200-400 

ສານບາຫລອດ (Mercury: Hg)  mg/Nm3 1\2-8 ຊົ່ ວໂມງ 0.05 

ແຄດມຽມ + ທາລຽມ (Cadmium + Thallium: Cd + Tl)  mg/Nm3 1\2-8 ຊົ່ ວໂມງ 0.05 

ຜົນລວມຂອງທາດ ແອນຕີໂມນີ (Sb), ອາເຊນິກ (As), ຊືນ 

(Pb), ໂຄຣມຽມ  (Cr), ໂຄບອນ  (Co), ທອງແດງ  (Cu), 

ມງັການີດສ (Mn) , ນີແກນ (Ni) ແລະ ວານາດຽມ (V)  

mg/Nm3 1\2-8 ຊົ່ ວໂມງ 0.5 

ໂປລີຄລໍຣີເນດ ດີເບນໂຊໄດອອກຊີນ ແລະ ດີເບນໂຊຟູຣານ 

(Polychlorinated dibenzodioxin and 

dibenzofuran: PCDD/F)  

ng/Nm3 

 

6-8 ຊົ່ ວໂມງ 0.1 

ໝາຍເຫດ: ລະດບັອອກຊີເຈນສໍາລບັເຕາົເຜາົ 7%    
ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: Environment and Social Guideline for Health Care Facilities, WB, 2003 

ມາດຕາ 16 ມາດຕະຖານດາ້ນການຊກັ-ລີດເຄື່ ອງ 

 ສະຖານທີ່ ຊັກ-ລີດເຄື່ ອງ ຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ພຽງພໍ, ແຍກເປັນສດັສ່ວນ, ມີລະບົບທໍາຄວາມສະອາດ, ລະບບົ

ລະບາຍອາກາດ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ລະບບົລະບາຍນໍາທີ່ ດ ີແລະ ມກີານປອ້ງກນັອນັຕະລາຍ. 

ຕວົຊີວ້ດັ:  ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ 

Ø ຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍເມອືງ ທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ ຕອ້ງ : 

o ມພີືນ້ທີ່ ພຽງພໍສະລບັສະຖານທີ່ ຊກັ-ລີດເຄື່ ອງ, ຕອ້ງແຍກເປັນສດັສ່ວນ, ສ່ວນສກົກະປົກ ແລະ ສ່ວນທີ່

ສະອາດ,  ມລີະບບົລະບາຍອາກາດ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ລະບບົລະບາຍນໍາ້ທີ່ ດີ, ບໍ່ ມນີໍາ້ຂງັ, ມຈີດຸດກັຂີ ້

ເຫຍືອ້ ແລະ ເສດໄຍຜາ້ ແລະ ລະບບົການຄວບຄຸມການຟົງ້ກະຈາຍຂອງຝຸ່ນລະອອງ. 

o ມກີານກໍານດົເສັນ້ທາງເຂົາ້ອອກຢ່າງຊດັເຈນໂດຍແບ່ງທາງເຂົາ້ຂອງຜາ້ ແລະ ທາງອອກຂອງຜາ້ທີ່ ທໍາຄວາມ

ສະອາດແລວ້. 

o ມລີະບບົການທໍາຄວາມສະອາດເສືອ້ຜາ້ ແລະ ວດັຖຸອຸປະກອນທີ່ ເອາົມານໍາໃຊ ້ຕອ້ງສາມາດທໍາລາຍເຊືອ້

ພະຍາດໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ເຊັ່ ນ ໃຊສ້ານທໍາລາຍເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ເໝາະສມົ, ໃຊອຸ້ນນະພູມທີ່ ສູງພຽງພໍ 

ເປັນຕົນ້ 

o ມີການປອ້ງກັນອັນຕະລາຍ ຕ່ໍຜູທ້ີ່ ເຮັດໜາ້ທີ່ ຊັກລີດ ເຊັ່ ນ: ຄວາມຮອ້ນ, ສານເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ 

ເປັນຕົນ້. 
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o ມສີະນວນກນັຄວາມຮອ້ນຫຸມ້ ຫຼ ືມເີຄື່ ອງໝາຍເຕອືນໃຫເ້ຫນັຢ່າງຊດັເຈນ ຂອງລະບບົສົ່ ງທ່ໍໄອນໍາ, ເຄື່ ອງ

ອບົໄອນໍາ. 

o ມພີາຊະນະທີ່ ໃສ່ຜາ້ທີ່ ສະອາດ ແລະ ຜາ້ສກົກະປົກ ຕອ້ງແຍກກນັ. 

o ມກີານກວດສອບເຄື່ ອງຊກັຜາ້, ເຄື່ ອງອບົ, ເຄື່ ອງລດີ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟາ້ຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ.ີ 

ມາດຕາ 17 ມາດຕະຖານດາ້ນການສຸຂະພບິານອາຫານ 

 ຕອ້ງກະກຽມ, ປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫຖ້ືກຫຼັກການອະນາໄມ ແລະ ກີນອາຫານໃຫສຸ້ກດີ ລວມທັງໃຫຖ້ືກ 

ຕອ້ງຕາມຫຼກັ ໂພຊະນາການ ເພື່ ອປອ້ງກນັ ຫຼ ືລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດທີ່ ເກດີຈາກອາຫານ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈໃຫພ້ະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ກ່ຽວກບັ

ການຄຸມ້ຄອງສຸຂະພບິານອາຫານ. 

Ø ປະຕບິດັຕາມຂໍແ້ນະນໍາວ່າດວ້ຍການ-ສຸຂະພບິານອາຫານຢູ່ຮາ້ນອາຫານ, ສູນຂາຍອາຫານ ແລະ ຫໍອາຫານຂອງ

ກມົອະນາໄມ-ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບໄດວ້າງອອກ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີເປັນໄລຍະຈາກກມົ

ກອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັປະຕບິດັຕາມ 5 ຂໍກຸນແຈທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພອາຫານຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ. 

o ຮກັສາຄວາມສະອາດຢູ່ສະເໝ ີ

o ແຍກອາຫານດບິ ແລະ ອາຫານສຸກອອກຈາກກນັ 

o ປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫສຸ້ກດ ີ

o ເກບັຮກັສາອາຫານໄວໃ້ນອຸນນະພູມທີ່ ເໝາະສມົ 

o ນໍາ້ດື່ ມ-ໃຊນ້ໍາ້ຕອງ້ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ 

Ø ນໍາໃຊ  ້ການວິເຄາະອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (Hazard Analysis and Critical Control 

Point: HACCP) ເຂົາ້ໃນຂະບວນການຜະລດິອາຫານທຸກປະເພດ. 

ມາດຕາ 18 ມາດຕະຖານດາ້ນການປອ້ງກນັອກັຄີໄພ 

ມເີຄື່ ອງຕດັໄຟອດັຕະໂນມດັ, ສນັຍານເຕອືນໄພ, ອຸປະກອນດບັເພີງທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ພຽງພໍ, ອຸປະ 

ກອນປອ້ງກນັຟາ້ຜ່າ, ພະນກັງານຮບັຜິດຊອບທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການລວມທງັສາງເກບັວດັຖຸອຸປະກອນການ

ແພດ ແລະ ສານເຄມ ີໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງປອດໄພ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ມເີຄື່ ອງຕດັໄຟອດັຕະໂນມດັ ແລະ ມສີນັຍານເຕອືນໄພຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ສະດວກຕ່ໍການໃຊ ້

Ø ມອຸີປະກອນດບັເພງີທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບດ,ີ ຕດິຢູ່ຕາມອາຄານ ຫຼ ືພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ ສ່ຽງຕ່ໍການເກດີອກັຄໄີພ ເຊັ່ ນ 

ຫອ້ງຄວົ, ສະຖານທີ່ ຊກັລດີສະຖານທີ່ ເກບັຮກັສາວດັຖຸອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ 

Ø ມກີານກວດສອບອຸປະກອນດບັເພງີທຸກໆ 6 ເດອືນ 

Ø ເລອືກໃຊອຸ້ປະກອນດບັເພງີທີ່ ເໝາະສມົ ດ່ງັນີ:້ 

o ຊະນດິ A ຄ ືເພງີທີ່ ເກດີຈາກເຊືອ້ເພງີທໍາມະດາ ເຊັ່ ນ: ໄມ,້ ເຈ ັຽ້, ຢາງ 

o ຊະນດິ B ຄ ືເພງີທີ່ ເກດີຈາກຂອງແຫຼວຕດິໄຟ, ແກ໊ສ ແລະ ນໍາມນັປະເພດຕ່າງໆ 

o ຊະນດິ C ຄ ືເພງີທີ່ ເກດີຈາກອຸປະກອນໄຟຟາ້ ຫຼ ືວດັຖຸທີ່ ມກີະແສໄຟຟາ້ 

o ຊະນດິ D ຄ ືເພງີທີ່ ເກດີຈາກໂລຫະຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິໄຟ 

Ø ຕິດຕັງ້ອຸປະກອນດບັເພີງໃນບ່ອນທີ່ ນໍາໃຊໄ້ດສ້ະດວກ, ສູງຈາກພືນ້ບໍ່ ຕ່ໍາກວ່າ 1 ແມດັ ແລະ ບໍ່ ສູງເກີນ 1.40 

ແມດັ. 
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Ø ມອຸີປະກອນປອ້ງກນັຟາ້ຜ່າ ແລະ ລະບບົສາຍດນິໃນອາຄານ 

Ø ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບດາ້ນການມອດໄຟໃນການໃຊເ້ຄື່ ອງມດືບັເພງີທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການໂດຍໄດຮ້ບັ

ການອບົຮມົຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ. 

Ø ມກີານແນະນໍາ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູໃ້ຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນທຸກລະດບັໃນການປະຕບິດັຕນົເອງເມື່ ອເກດີອກັຄໄີພ. 

Ø ມີປ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ ແລະ ມີເອກະສານຂໍມູ້ນຄວາມປອດໄພຂອງສານເຄມີ ຢູ່ສະຖານທີ່ ເກັບຮັກສາ

ອຸປະກອນທາງການແພດ ແລະ ສານເຄມ ີຫຼ ືວດັຖຸໄວໄຟ ແຍກເປັນສດັສ່ວນ, ຫ່າງຈາກແຫ່ຼງຄວາມຮອ້ນ. 

Ø ມແີຜນປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມອກັຄໄີພ ເຊັ່ ນ: ເສັນ້ທາງໜໄີພ, ລະບບົໄຟສຸກເສນີ, ການກວດກາ, ການອບົຮມົ 

ແລະ ການຝກຶຊອ້ມຢ່າງນອ້ຍປີລະຄັງ້. 

Ø ມແີຜນອບົພະຍບົຄນົເຈບັເວລາມເີຫດການສຸກເສນີຈາກໄພພບິດັ ຫຼ ືເກດີຈາກຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິ

ຟາ້ອາກາດ. 
 

ມາດຕາ 19 ມາດຕະຖານດາ້ນການຄວບຄຸມສດັ ແລະ ແມງໄມທ້ີ່ ເປັນພາຫະນໍາເຊືອ້ພະຍາດ  

ມກີານປອ້ງກນັ ຫຼ ືປົກປອ້ງສຸຂະພາບຂອງຄບົເຈບັ, ພະນກັງານ ແລະ ຜູກ່້ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ຈາກສດັ ແລະ ແມງ 

ໄມທ້ີ່ ເປັນພາຫະນໍາເຊືອ້ພະຍາດຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ເປັນຢ່າງດ.ີ 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ສໍາຫລວດພືນ້ທີ່ ຂອງພະແນກ ຫຼ ືຂະແໜງການຕ່າງໆ ໂດຍຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຂອງສດັ ແລະ ແມງໄມທ້ີ່ ເປັນ

ພາຫະນໍາ ເຊືອ້ພະຍາດ ເຊັ່ ນ: ໜູ, ແມງວນັ, ແມງສາບ ແລະ ຍູງ  

Ø ມີລະບົບກວດກາ, ປອ້ງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກໍາຈດັແຫ່ຼງເພາະພັນລວມທງັຕົວອ່ອນ, ຕົວແກ່ຂອງສດັ ແລະ 

ແມງໄມ ້ທີ່ ເປັນພາຫະນໍາເຊືອ້ພະຍາດ ເປັນປົກກະຕ ິ

Ø ຫາ້ມບໍ່ ໃຫມ້ສີດັລຽ້ງທຸກປະເພດໃນບໍລເິວນສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກເດດັຂາດ ຍກົເວັນ້ການລຽ້ງເພື່ ອ

ການຄົນ້ຄວາ້ວໃິຈ ແຕ່ຕອ້ງມກີານຄວບຄຸມດູແລເປັນຢ່າງດ ີ

ມາດຕາ 20 ມາດຕະຖານດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການສົ່ ງເສີມອະນາໄມ 

 ມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສີມດາ້ນສຸຂະອະນາໄມເປັນປົກກະຕ ິໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມໂືຄສະນາສຸຂະສກຶສາ 

ລວມທງັພະນກັງານໄດຍ້ກົລະດບັ, ອບົຮມົ, ມເີຄື່ ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານຢ່າງພຽງພໍໃຫ້

ແກ່ສະຖານທີ່ ບໍລະການສາທາລະນະສຸກ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ຍກົລະດບັ ແລະ ດໍາເນນີການອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂອງຕນົເອງເປັນປົກກະຕກ່ິຽວກບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, 

ການອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊືອ້ ແລະ ວຽກງານວຊິາການອື່ ນໆ ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

Ø ແນະນໍາຄນົເຈບັ ແລະ ຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ກ່ຽວກບັຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານທາງດາ້ນອະນາໄມ ແລະ ປອ້ງກນັ ຫຼ ືການ

ລຸດຜ່ອນດາ້ນການຕດິເຊືອ້ພະຍາດຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. 

Ø ນໍາໃຊອຸ້ປະກອນສື່ ສານ ໂຄສະນາ ດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບ. 

Ø ຕອບສະໜອງເຄື່ ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ວດັຖຸອຸປະກອນຮບັໃຊໃ້ຫພ້ຽງພໍ. 

Ø ຈດັສນັງບົປະມານໃຫພ້ຽງພໍໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ. 
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ມາດຕາ 21 ມາດຕະຖານດາ້ນລະບບົແກ໊ສ ແລະ ອຸປະກອນຄວາມດນັ  

 ມກີານປອ້ງກນັ, ດູແລປົກປັກຮກັສາຖງັແກ໊ສອດັຄວາມດນັລວມທງັການນໍາໃຊຢ່້າງປອດໄພ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ມຝີາຄອບປິດ-ເປີດແກ໊ສຂອງຖງັອດັຄວາມດນັ, ປອ້ງກນັການກະແທກ ແລະ ມສີາຍຮດັປອ້ງກນັການລົມ້. ຖາ້ມີ

ການ ເຄື່ ອນຍາ້ຍຖງັ ຕອ້ງມລີດົຍູພ້ອ້ມດວ້ຍສາຍຮດັ. 

Ø ກວດສອບດູແລອຸປະກອນໝໍໄ້ອນໍາເປັນໄລຍະ ຈາກຜູຄ້ວບຄຸມປະຈໍາທີ່ ມຄຸີນວຸດທທິີ່ ມໃີບປະກາດ ຫຼ ືຜ່ານການ

ອບົ ຮມົທີ່  ມສີະຖາບນັຮອງຮບັ 

Ø ກວດສອບຕູອ້ບົຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍແກ໊ສເອທີນລີນອອກໄຊເປັນປົກກະຕ,ິ ບໍ່ ໃຫມ້ຮີອຍຮົ່ ວໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ ໃຫກ້ານ

ກວດສອບທີ່ ມປີະສບົການ. 

Ø ມສີະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນຖງັແກ໊ສທີ່ ປອດໄພ ແລະ ເກບັຮກັສາເປັນສດັສ່ວນ, ມສີາຍຮດັປອ້ງກນັການລົມ້. 

Ø ເວລາໃຊວ້ຽກງານ ຕອ້ງຕັງ້ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ ໝັນ້ຄງົ, ແຂງແຮງ, ຫ່າງຈາກແຫ່ຼງຄວາມຮອ້ນ ແລະ ແປວໄຟ. 

ມາດຕາ 22 ມາດຕະຖານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພະນກັງານ 

 ເຝົາ້ລະວງັ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມໃນການທໍາງານ, ເຝົາ້ລະວງັສຸຂະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນ, ສົ່ ງເສມີ

ສຸຂະພາບດວ້ຍ ການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ. 

ຕວົຊີວ້ດັ: : ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕອ້ງ: 

Ø ເຝົາ້ລະວງັ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມໃນການທໍາງານ: 

o ປະເມນີປັດໃຈສ່ຽງ ແລະ ລກັສະນະວຽກງານທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍສຸຂະພາບ 

o ກວດກາ ແລະ ປະເມນີລະດບັຄ່າຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການທໍາງານ 

o ອອກແບບການກວດສຸຂະພາບຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງລກັສະນະວຽກງານ 

o ສາ້ງຂະບວນການ ແລະ ແກໄ້ຂສະພາບແວດລອ້ມໃນການທໍາງານ 

Ø ເຝົາ້ລະວງັສຸຂະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນ: 

o ກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຂົາ້ທໍາງານ 

o ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີສໍາຫຼບັພະນກັງານທົ່ ວໄປ 

o ສໍາລບັພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ບ່ອນມຄີວາມສ່ຽງສູງ ຄວນກວດສຸຂະພາບຢ່າງນອ້ຍ 2 ຄັງ້/ປີ ຕາມຂໍແ້ນະນໍາ

ຂອງກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

o ພດັທະນາລະບບົລາຍງານການເຈບັເປັນ ແລະ ອຸປະຕເິຫດຈາກການທໍາງານ 

Ø ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບດວ້ຍການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ: 

o ສາ້ງພູມຄຸມ້ກນັຕ່ໍກບັພະຍາດໃຫກ້ບັບຸກຄະລາກອນ 

o ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ສາ້ງພດຶຕກໍິາຄວາມປອດໄພໃນການທໍາງານ 

o ຄວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ 
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ພາກ ທ ີIV 

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ມາດຕາ 23  ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະຂັນ້ ຕອ້ງຖືເອົາການອະນາໄມ ສະຖານທີ່ ບໍລິການສາທາ 

ລະນະສຸກ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ ງຂອງວຽກງານການເຄື່ ອນໄຫວ, ຕດິຕາມຊຸກຍູ,້ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົທົ່ ວໄປຂອງວຽກງານການອະນາໄມຢູ່ໃນຂງົເຂດທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ  

ມາດຕາ 24  ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຕອ້ງຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນການເຄື່ ອນໄຫວ

ວຽກງານອະນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຢູ່ໃນຂງົເຂດທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບເປັນໄລຍະ ແລະ ເປັນປົກກະຕ ິ 1 

ຄັງ້ ຕ່ໍອາທດິ 

ມາດຕາ 25  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂະແໜງ

ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງລງົຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການອະ

ນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຕນົເປັນໄລຍະ ແລະ ເປັນປົກກະຕ ິ

1ຄັງ້/ເດອືນ. 

ມາດຕາ 26  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງອະນາໄມ ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງ

ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງລງົຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການອະ

ນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຕນົເປັນໄລຍະ ແລະ ເປັນປົກກະຕ ິ

1ຄັງ້/ເດອືນ. 

ມາດຕາ 27  ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະຂະແໜງ

ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ ຕອ້ງລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານອະ

ນາໄມ-ສິ່ ງແວດລອ້ມສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຕນົເປັນໄລຍະ ແລະ ເປັນປົກກະຕ ິ

1ຄັງ້/4ເດອືນ.  

ມາດຕາ 28  ໃນແຕ່ລະຂັນ້ນອກຈາກດໍາເນນີການຈດິຕາມຊຸກຍູກ້ວດກາ ແລະ ປະເມນີຕາມແບບປົກກະຕແິລວ້ 

ຍງັສາມາດເຮດັການຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ວດກາຕາມສະພາບເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້. 
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ພາກທ ີV 

ຂໍຫ້າ້ມ, ການຍອ້ງຍໍສນັລະເສນີ ແລະ ການລງົໂທດ 
ມາດຕາ 29:  ຂໍຫ້າ້ມ 

ທຸກຂໍຫ້າ້ມ ທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັ ໝວດທີ 6 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການອະ 

ນາໄມ, ກນັພະຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບບັປັບປຸງ) ມາດຕາ 47 ແລະ 48, ລງົວນັທ່ີ 21 ເດອືນທນັວາ ປີ 

2011.  

ມາດຕາ 30:  ການຍອ້ງຍໍສນັລະເສີນ ແລະ ການລງົໂທດ 
ການຍອ້ງຍໍສນັລະເສີນ ແລະ ການລງົໂທດທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກບັຂໍຕ້ກົລງົ ສະບບັນີຕ້ອ້ງສອດຄ່ອງກບັ ໝວດທີ 8 

ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການອະນາໄມ, ກນັພະຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ (ສະບບັປັບປຸງ) ມາດຕາ 56, 57, 58, 

59, 60, 61 ແລະ 62, ເລກທ່ ີ08/ສພຊ, ລງົວນັທ່ ີ 21 ເດອືນທນັວາ  ປີ 2011. 

 

ພາກທ ີVI 

ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ  
ມາດຕາ 31 : ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມອບໃຫ ້ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສີມສຸຂະພາບ, ກມົປິ່ ນປົວ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົ

ສະບບັນີຢ່້າງຕັງ້ໜາ້ ໂດຍປະສານງານກບັທຸກພາກສ່ວນທ່ກ່ີຽວຂອ້ງ. 

ມາດຕາ 32 : ຜນົສກັສດິ 
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ ວນັທລີງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. ທຸກຂໍຕ້ກົລງົໃນເມື່ ອກ່ອນທ່ຂີດັກບັຂໍຕ້ກົ 

ລງົສະບບັນີ ້ແມ່ນຖກືລບົລາ້ງ. 

 

      ລດັຖະມນົຕ ີ

 
 

 
 

 

 

 

 

 


