
 

การเชือ่มทอ่ทองแดงในงานระบบแกส๊ทางการแพทย ์

(เอกสารอา้งองิ NFPA99 edition 1999) 
        การเชือ่มตอ่ทอ่ทองแดงในงานตติตัง้ระบบแกส๊ทางการแพทย ์ใชว้ธิกีารเชือ่มแบบทีเ่รยีกวา่  
การบัดกรแีข็ง(Brazing) โดยการใหค้วามรอ้นทีท่อ่ทองแดง และเตมิลวดเชือ่มโดยไมใ่ชน้ํ้ายาประสาน(Flux) เทคนคิ
การเชือ่มทอ่ทองแดง การป้อนลวดเชือ่ม สามารถหาขอ้มูลไดใ้น CDA Copper Tube Hand Book 
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รูปแสดงภายในผวิทอ่ทองแดง เทยีบระหวา่ง 

การเชือ่มโดยไม่ไหลแก๊สไนโตรเจน(รูปซา้ยมอื) 
กบัการเชือ่มโดยไหลแกส๊ไนโตรเจน(รูปขวามอื)  

      ระหวา่งการเชือ่มจะตอ้งไหลแก๊สไนโตรเจน
(แหง้และไมม่น้ํีามัน)ภายในทอ่เพือ่ป้องกนัการเกดิ 
ออกไซดข์องทองแดง(คราบคลา้ยเขมา่สดํีา)ภายใน
ผวิทอ่ดา้นใน  
       ระหวา่งและหลงัการตดิตัง้ ทอ่ทองแดงจะตอ้ง
ปิดปลายทอ่ทองแดงเพือ่ป้องกนัสิง่สกปรกเขา้ไป
ภายในทอ่ 
       ภายหลงัการเชือ่ม ทอ่ทองแดงแตล่ะจุด ตอ้ง
ตรวจสอบรอยเชือ่มดว้ยสายตาโดยทีต่อ้งไมม่สี ิง่
ผดิปกตดิงัตอ่ไปนี้  

1) ลวดเชือ่มไมห่ลอมละลาย  
2) แนวเชือ่มรอยเชือ่มไมเ่ต็ม 
3) รอยตอ่ไมส่ามารถรับแรงดนัในการทดสอบได ้
4) มรีอยแตกทีท่อ่หรอืสว่นประกอบ 
5) มรีอยแตกทีแ่นวเชือ่ม 
      ขอ้ที ่1-3 สามารถดําเนนิการซอ่มแกไ้ขได ้
สว่นขอ้ 4-5 ตอ้งดําเนนิการเปลีย่นใหม ่ 

 

ทําไมจงึตอ้งมรีะบบจา่ยแกส๊ทางการแพทย ์

 

           โรงพยาบาลมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารใชแ้ก๊ส
การแพทยใ์นพืน้ทีต่า่งๆในโรงพยาบาล อยูต่ลอดเวลา และ
ตอ่เนือ่ง เพือ่การรักษาชวีติผูป่้วย ดงันัน้เครือ่งมอืแพทยห์รอื
อปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ เครือ่งชว่ยหายใจ ตอ้งสามารถใชง้านได ้
ตลอดเวลาและอย่างตอ่เนือ่ง ซึง่ความจําเป็นดงักลา่วนีร้ะบบ
จา่ยแก๊สทางการแพทย ์หรอืไปป์ไลน์ สามารถรองรับความ
จําเป็นดงักลา่วไดอ้ยา่งสมบรูณ์ รวมถงึมคีวามปลอดภัยใน
ขณะทีใ่ชง้าน 
           โดยทีก่ารใชง้านระบบแก๊สทางการแพทยแ์บบเดมิคอื
การนําทอ่บรรจแุกส๊ (Cylinder) นําไปตัง้ ณ จุดใชง้าน และตอ่
อปุกรณ์ตรงไปยังผูป่้วย ดงัไดก้ลา่วในเบือ้งตน้โรงพยาบาลมี
ความจําเป็นทีต่อ้งใชง้านแก๊สทางการแพทยต์ลอดเวลาและ
ตอ่เนือ่ง การใชท้อ่บรรจแุกส๊แบบนี ้อาจเกดิปัญหาแก๊สหมด
ขณะใชง้านได ้และตอ้งทําการสาํรองทอ่บรรจแุก๊สใหใ้นบรเิวณ
ใกลเ้คยีง ทําใหเ้กดิความเสีย่งทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายทัง้แกผู่ป่้วย 
และผูเ้กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ส ิน้เปลือ้งคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้สาํหรับ
ป้องกนัและการดแูลรักษาระบบดงักลา่ว ซึง่สามารถแจกแจง
ผลเสยีของการใชร้ะบบทอ่บรรจแุก๊สตัง้ ณ จดุใชง้านไดด้งันี้ 

• ความปลอดภยั 
o ทอ่บรรจแุก๊ส (Cylinder) สาํหรับแก๊สออกซเิจนทีใ่ชง้านโดยทัว่ไปภายในโรงพยาบาล เป็นขนาด G น้ําหนักทอ่ประมาณ 
33 กโิลกรัม ความสงู 130 เซนตเิมตร ความดนัแก๊สทีบ่รรจภุายในประมาณ 2,000 ปอนด/์ตารางนิว้ ดว้ยปัจจัยดา้นน้ําหนัก 
ขนาด และความดนั หากไมม่อีปุกรณ์ป้องกนั หรอือปุกรณ์ดงักลา่วชํารุด เชน่ โซค่ลอ้งยดึทอ่บรรจแุก๊ส จะเป็นสาเหตขุอง
อนัตรายขณะใชง้านได ้หากทอ่บรรจแุก๊สลม้ลงจากการชนกระแทกทัง้จากผูใ้ชง้าน ผูป่้วย หรอืญาตผิูป่้วย 



 
o เนือ่งจากแก๊สออกซเิจนมคีณุสมบตัใินการชว่ยใหไ้ฟตดิ โดยเมือ่มกีารร่ัวออกมาในบรรยากาศ พรอ้มกับมวีตัถตุดิไฟ
เกดิขึน้ จะทําใหเ้กดิการลกุไหมไ้ด ้และถา้มปีรมิาณมากๆจะทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรุนแรงกวา่ปกต ิดงันัน้การนําทอ่บรรจุ
แก๊สออกซเิจนไปตัง้ทีจ่ดุใชง้าน หรอืสาํรองทอ่ในบรเิวณจดุใชง้าน หากไมม่กีารตรวจสอบคณุภาพของทอ่บรรจแุกส๊ อาจ
เกดิการร่ัวของแก๊สออกซเิจนออกมาในบรเิวณนัน้ อนัอาจเป็นสาเหตเุกดิความเสีย่งตอ่การเกดิอคัคภีัยได ้
 
o ขาดความตอ่เนือ่งในการใชง้าน ซึง่อาจสง่ผลรา้ยแรงตอ่ชวีติผูป่้วยได ้เพราะการใชท้อ่บรรจแุก๊สจะสามารถไดเ้พยีงครัง้
ละหนึง่ทอ่ หากผูใ้ชง้านไมม่กีารตรวจสอบปรมิาณคงเหลอืของแกส๊ในทอ่บรรจแุกส๊ โดยนําทอ่บรรจแุกส๊ทีม่ปีรมิาณแก๊สไม่
เพยีงพอตอ่การใชง้านไปใชก้บัผูป่้วย 
 
o หากพืน้ทีใ่ชง้านมกีารใชป้รมิาณแก๊สมาก จะทําใหต้อ้งมกีารสาํรองทอ่บรรจแุก๊ส ณ จดุใชง้านในปรมิาณทีม่าก ซึง่การ
สาํรองนี้ตอ้งใชพ้ืน้ทีม่ากอนัอาจทําใหก้ดีขวางการปฏบิัตงิาน และอาจเกดิอนัตรายได ้
 
o น้ําหนัก ขนาดของทอ่บรรจุแกส๊ ทําใหก้ารขนยา้ยทอ่บรรจแุกส๊ มคีวามลําบากและเสีย่งตอ่การเกดิอบุัตเิหต ุโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หากโรงพยาบาลมอีาคารสงูและไมม่ลีฟิท ์
 
o ในกรณีทีโ่รงพยาบาลมกีารใชง้านทอ่บรรจุแก๊สหลายพืน้ที ่ทําใหม้ผีูรั้บผดิชอบตอ่การใชง้านหลายคน การอบรมผูใ้ชง้าน
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านทอ่บรรจุแก๊สอยา่งปลอดภัยอาจขาดประสทิธภิาพได ้

• ขาดความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน 
o การตอ่อปุกรณ์ใชง้านกบัทอ่บรรจแุก๊ส ซึง่จดุตอ่แกส๊ของทอ่บรรจแุก๊สจะเป็นเกลยีวตามมาตรฐาน CGA การตอ่จะตอ้งใช ้
ประแจขนัเขา้ ทําใหไ้มส่ะดวกตอ่การใชง้าน และเสยีเวลาการตอ่อปุกรณ์กบัทอ่บรรจแุก๊ส พรอ้มทัง้จะมคีวามยากลําบาก
หากผูใ้ชง้านไมม่คีวามชาํนาญในการใชเ้ครือ่งมอืชา่งดงักลา่ว 
 
o การขนยา้ยทอ่บรรจแุกส๊ ซึง่มขีนาดและน้ําหนักมาก เป็นไปดว้ยความยากลําบาก 

• ความสิน้เปลือ้งและคา่ใชจ้า่ยสงู 
o อาจมปีรมิาณแก๊สคงเหลอืในทอ่บรรจแุกส๊มาก หากผูใ้ชง้านขาดความรู ้หรอืละเลยในการตรวจสอบปรมิาณแก๊สภายใน
ทอ่บรรจแุกส๊ กอ่นสง่คนื 
 
o การใชง้านทอ่บรรจุแก๊สตอ้งมอีปุกรณ์ความปลอดภัยหลายชนดิ เชน่ โซค่ลอ้งยดึทอ่บรรจุแก๊ส, รถเข็นสาํหรับการ
เคลือ่นยา้ยทอ่, ถงุมอื และอืน่ๆ ดงันัน้เมือ่โรงพยาบาลมจีดุใชง้านแกส๊เพิม่มากขึน้ อปุกรณ์ตา่งๆเหลา่นี้ จะเพิม่ขึน้ตามมา 
พรอ้มๆกบัตอ้งจัดทําจัดหาสถานทีส่ําหรับสํารองทอ่บรรจแุก๊สเพิม่ขึน้ 
 
o เมือ่โรงพยาบาลใชง้านแกส๊เพิม่มากขึน้ การสํารองทอ่บรรจุแก๊สจะเพิม่ขึน้เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่การใชง้าน ทําใหม้คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัจะเป็นการยากในการควบคมุการใชท้อ่บรรจแุก๊ส 

 
              การตดิตัง้ระบบจา่ยแก๊สทางการแพทย ์สามารถแกปั้ญหาดงักลา่วใหก้ับโรงพยาบาลได ้เพราะระบบจา่ยแก๊สทางการ
แพทย ์เป็นการนําทอ่บรรจุแก๊สทีก่ระจายตามจุดใชง้านตา่งๆ ในโรงพยาบาลมารวมไวยั้งศนูยก์ลาง ซึง่จะเรยีกเป็นแหลง่จา่ยแก๊ส 



แลว้จงึกระจายไปยังพืน้ทีต่า่งๆภายในโรงพยาบาล โดยผ่านทางทอ่ทองแดงไปสิน้สดุทีห่ัวจ่ายแกส๊ (Outlet) ผูใ้ชง้านสามารถตอ่
อปุกรณ์เพือ่นําแก๊สทางการแพทยไ์ปใชง้านไดโ้ดยตรง 

     

• การนําทอ่บรรจแุก๊สมาตัง้เป็นศนูยก์ลาง ทําใหส้ามารถจัดหาสถานทีจั่ดเก็บทีม่คีวามปลอดภัย และควบคมุดแูลไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพพรอ้มกับลดปัญหาอนัตรายจากการขนยา้ยทอ่บรรจแุก๊สไปยังจุดใชง้านตา่งๆ 

• ชดุจา่ยแกส๊ (Gas Manifold) ซึง่ทําหนา้ทีค่วบคมุการจา่ยแกส๊จากกลุม่ทอ่บรรจแุก๊ส ทีแ่หลง่จา่ยแก๊ส ประกอบดว้ยกลุม่ทอ่บรรจุ
แก๊ส 2 กลุม่โดยทีข่ณะทีใ่ชง้านกลุม่ทอ่บรรจแุก๊สกลุม่ใดกลุม่หนึง่อยู่ กลุม่ทีเ่หลอืจะสํารองพรอ้ม ใชง้านโดยอตัโนมัตเิมือ่กลุม่ทอ่
บรรจแุก๊สทีใ่ชง้านหมดลงพรอ้มมรีะบบแจง้เตอืนใหผู้ด้แูลรับผดิชอบทราบ จงึสรา้งความมั่นใจใหก้บัโรงพยาบาล ไดว้า่จะมแีก๊สใช ้
งานอย่างตอ่เนือ่งตลอดเวลา 

• ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกับทอ่บรรจแุก๊สจะนอ้ยลง ทําใหส้ามารถฝึกอบรมเพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ในการปฏบิัตงิานกบัทอ่บรรจุ
แก๊สระบบจา่ยแกส๊ทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถใชง้านดแูลรักษาไดอ้ยา่งปลอดภัย 

• ชดุจา่ยแกส๊ (Gas Manifold) ซึง่ทําหนา้ทีค่วบคมุการจา่ยแกส๊โดยจะควบคมุความดนั ทีจ่่ายเขา้สูท่อ่ทองแดงใหค้งทีป่ระมาณ 50 
ปอนด/์ตารางนิว้ ดงันัน้ความดันทีจ่ดุใชง้านตามพืน้ทีต่า่งๆ จะเทา่กบัความดนัดงักลา่ว ซึง่จะมคีวามปลอดภัย มากกวา่การนําทอ่บรรจุ
แก๊ส ซึง่มคีวามดนัประมาณ 2,000 ปอนด/์ตารางนิว้ ไปตัง้ ณ จดุใชง้าน 

• ในระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย ์ทอ่ทองแดงทีผ่่านไปยังพืน้ทีต่า่งๆในโรงพยาบาล จะมกีารตดิตัง้วาลว์เปิด-ปิด บรรจภุายในกลอ่ง 
(โซนวาลว์) วาลว์นี้จะทําหนา้ทีเ่ปิด-ปิดการจ่ายแก๊สทางการแพทยเ์ขา้ไปใชง้านในพืน้ทีนั่น้ๆ ดงันัน้หากเกดิอบุัตเิหตภุายในพืน้ที่
ดงักลา่ว จะสามารถปิดการจา่ยแก๊สเขา้ยังพืน้ทีนั่น้ไดโ้ดยทนัท ีโดยทีไ่มม่ผีลกระทบตอ่พืน้ทีอ่ ืน่ๆ 

• หัวจา่ยแก๊ส(Outlet) ตดิตัง้ทีจ่ดุใชง้าน จะเป็นแบบเสยีบเร็ว (Quick Connect) ผูใ้ชง้าน สามารถตอ่อปุกรณ์เพือ่นําแก๊สไปใชง้าน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และหัวจ่ายแก๊สจะมรีะบบทีป้่องกนัการตอ่อปุกรณ์ผดิชนดิของแกส๊ (Pin Index Safety System) จงึสามารถสรา้ง
ความมั่นใจในการใชง้านไดอ้ย่างเต็มที ่

• การสาํรองทอ่บรรจแุก๊สจะนอ้ยลง เพราะการควบคมุจะอยู่ทีแ่หลง่จา่ยแก๊สเพยีงจดุเดยีว การจัดทําระบบบรหิารสนิคา้คงเหลอืจะมี
ความแมน่ยํามากขึน้ พรอ้มกบัปรมิาณแกส๊คงเหลอืภายในทอ่บรรจแุก๊สจะเหลอืนอ้ยลง 

  

  



     

          ถงึแมว้า่คา่ใชจ้่ายทีต่อ้งลงทนุตดิตัง้ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทยค์รัง้แรกจะสงู แตเ่มือ่เทยีบกับคา่ใชจ้า่ยใน
ระยะยาว และคํานงึถงึความปลอดภัยในการใชง้าน ความสะดวกรวดเร็ว แลว้ระบบจา่ยแกส๊ทางการแพทยส์ามารถนับได ้
วา่คุม้คา่กับการลงทนุ และรองรับความจําเป็นดงักลา่วไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 


