
ประกาศกรมอนามัย
เร่ือง  ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา
ในหอผ่ึงเย็นของอาคารในประเทศไทย

------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรกํ าหนดขอปฏิบัติสํ าหรับควบคุมการแพรระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็น
ของอาคารเพื่อเปนประโยชนตอการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในและนอกอาคาร  กรมอนามัย
จึงออกประกาศกํ าหนดขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคารในประเทศไทยไวโดยมีราย
ละเอียดดังน้ี

สวนท่ี ๑
บทนํ า

ขอ ๑  คํ านํ า
โรคลีเจียนแนร (Legionnaires' disease) เปนโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลลาอยางเฉียบพลัน

ในทางเดินหายใจสวนลาง โดยกลุมคนที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหรือเกิดโรคน้ี     ไดแก ผูสูงอายุ เชน  ผูที่ได
รับการปลูกถายอวัยวะ ผูที่มีรางกายออนแอหรือกํ าลังอยูในระหวางการรักษาโรคบางชนิด เชน มะเร็ง เบาหวาน
โรคไต และเอ็ชไอวี  เปนตน ผูที่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ีจัด และผูที่ไดรับการรักษาดวยยาบางชนิด การติดเชื้อน้ีอาจ
มีอันตรายรายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได โดยโรคน้ีมีสาเหตุมาจากการหายใจเอาละอองน้ํ าที่ปนเปอนเชื้อลีจิโอเนลลา
ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในหอผึ่งเย็นที่ไมมีการดูแลบํ ารุงรักษาอยางถูกตองเขาสูรางกาย

ดังน้ัน  ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารนี้  กํ าหนดขึ้นเพื่อลดอุบัติการณ
และลดความเสี่ยงตอการระบาดของโรคลีเจียนแนรในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูไดรับ
ใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ใชหอผึ่งเย็น และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการให
บริการและการบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็น ตลอดจนผูที่รับผิดชอบในการออกแบบ การปฏิบัติการและการดูแลรักษา
อาคารไดถือปฏิบัติ

ขอ ๒   วัตถุประสงคและการบังคับใช
(๑)   ขอปฏิบัติฉบับน้ีจัดทํ าขึ้นเพื่อเปนแนวปฏิบัติสํ าหรับการปองกันและควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน

หอผึ่งเย็นเพื่อลดการปนเปอนและความเสี่ยงตอการระบาดของโรคลีเจียนแนร
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(๒)   ขอปฏิบัติฉบับน้ีใหใชบังคับกับหอผึ่งเย็นทุกชนิดที่ติดต้ังอยูในอาคาร

ขอ ๓  คํ านิยามในขอปฏิบัติน้ีมีดังน้ี
" ละอองฝอย (Aerosol) "  หมายถึง  อนุภาคใดๆ ที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
" การปรับภาวะอากาศ (Air-conditioning) "  หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ

และการฟอกอากาศในบริเวณที่ตองการใหอยูในเกณฑคุณภาพที่กํ าหนด
" ชองดูดอากาศเขา (Air intake) "  หมายถึง ชองเปดใด ๆ ที่ดูดอากาศเขาสูระบบสงลมเย็นในอาคาร
" สาหราย (Algae) "  หมายถึง พืชน้ํ าที่มีขนาดเล็กซึ่งตองการแสงสวางในการเจริญเติบโต
" สารชีวฆาต (Biocide) "  หมายถึง  สารเคมีที่มีประสิทธิภาพทํ าลายจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
" น้ํ าท่ีระบายออก (Bleed) "  หมายถึง  น้ํ าซึ่งถูกระบายออกจากระบบทํ าความเย็นอยางชา ๆ เพื่อควบคุม

ความเขมขนของสารละลายในน้ํ า
"สะอาด"    หมายถึง  ปราศจากกากตะกอน  เมือก   สาหราย   รา   สนิม   ตะกรัน   ฝุน สิ่งสกปรก และ

สิ่งแปลกปลอมใด ๆ โดยการตรวจสอบดวยตาเปลา
" หอผ่ึงเย็น (Cooling tower) "  หมายถึง อุปกรณที่ใชลดอุณหภูมิของน้ํ าโดยอาศัยหลักการคายความ

รอนของละอองน้ํ าขณะผานอากาศ
" สารยับย้ังการกัดกรอน (Corrosion inhibitors) "  ไดแก สารเคมีที่ใชปองกัน   หรือชลอการกัดกรอน

ของโลหะดานที่สัมผัสกับน้ํ า
" ทอปลายตัน (Deadleg) " หมายถึง ทอที่มีปลายปดขางหน่ึงหรือติดอยูกับเคร่ืองอุปกรณตาง ๆ เชน

ลิ้น  กอก มาตร  เปนตน
" ตัวกระจายสาร (Dispersant) "  หมายถึง  สารเคมีซึ่งเติมรวมกับสารเคมีที่ใชบํ าบัดน้ํ าเพื่อทํ าใหสาร

อินทรียที่เกาะติดบริเวณพื้นผิวหนาของโลหะหลุดออกมาและชวยปองกันการจับตัวเปนกอนของกากตะกอน
" การทํ าลายเชื้อ "  หมายถึง   การลดจํ านวนจุลินทรียโดยใชสารเคมีหรือวิธีการทางกายภาพ
" ละอองปลิว (Drift) "  หมายถึง  ละอองน้ํ าที่ลองลอยออกจากชองระบายลมของหอผึ่งเย็น
" อุปกรณกํ าจัดละอองปลิว  (Drift  eliminator) "  หมายถึง  แผงดักละอองน้ํ าที่ลองลอยออกจาก           

หอผึ่งเย็นทางชองระบายลม
" ความสกปรก "  หมายถึง  การปนเปอนดวยสิ่งมีชีวิตหรือการสะสมตะกอนดินบนผิวหนาของวัตถุที่

ใชในการถายเทความรอนอันเปนสาเหตุใหเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพในการทํ างานของหอผึ่งเย็น
" ลีจิโอเนลลา (Legionella) "  เปนชื่อจีนัสของแบคทีเรียซึ่งพบไดในแหลงน้ํ าธรรมชาติ และระบบน้ํ าที่

มนุษยสรางขึ้น และอาจกอโรคไดโดยเฉพาะท่ีพบบอยคือ ลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา (Legionella pneumophila)
" โรคลีเจียนแนร (Legionnaires' disease) " เปนโรคติดเชื้ออยางฉับพลันจากแบคทีเรียกลุม                  

ลีจิโอเนลลา  สปซีส  ซึ่งสวนใหญเกิดจากลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา มักเกิดในผูชายสูงอายุโดยเฉพาะผูที่สูบบุหร่ี  
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หรือผูที่ภูมิคุมกันบกพรองเน่ืองจากเปนโรคบางชนิดหรือการใชสารเคมี  ทั้งน้ีในระยะแรกจะมีอาการคลายไข
หวัดใหญ ไดแก มีไขเล็กนอย ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อและขอตอ หมดแรง ออนเพลีย และเบื่ออาหาร ตอมาจะ
มีอาการคลายปอดอักเสบ ไดแก มีไขสูง ไอแหง ๆ หรืออาจมีเสมหะ หายใจไมสะดวก หนาวสั่นและเจ็บหนาอก

" น้ํ าท่ีเติมชดเชย (Make-up water) "  หมายถึง  น้ํ าสะอาดที่เติมลงไปในหอผึ่งเย็นเพื่อทดแทนน้ํ าที่สูญ
เสียไปจากการระเหย การระบาย การร่ัวไหลหรือเปนละอองปลิว

" การระบาดของโรคลีเจียนแนร "  หมายถึง  การเกิดโรคต้ังแต ๑ รายขึ้นไป
" สารยับย้ังตะกรัน (Scale inhibitor) "  หมายถึง  สารเคมีที่เติมลงในนํ้ าเพื่อปองกันการเกิดตะกรัน
" สารกํ าจัดตะกรัน (Descalants) " หมายถึง  สารเคมีที่เติมลงไปในนํ้ าเพื่อใชกํ าจัดตะกรัน
"อาคาร"  หมายถึง
      (๑)   อาคารตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
     (๒)   อาคารกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
     (๓)   อาคารโรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
     (๔)   อาคารโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม
     (๕)   อาคารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของทางราชการ  และเอกชนตามกฎหมายวาดวย         

โรงเรียนราษฎร  และกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
      (๖)   อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา
      (๗)  อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือการสาธารณสุข
"พนักงานเจาหนาท่ี" หมายถึง

(๑)  เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงต้ังจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามกฏหมายวาดวยการสาธารณสุข

(๒)  ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังใหปฏิบัติการตามกฎหมายสถานพยาบาล
(๓)  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายโรคติดตอ  

ขอ ๔ หนาที่ความรับผิดชอบ
(๑)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการติดต้ังหอผึ่งเย็นมีหนาที่

ตองปฏิบัติการดังตอไปน้ี
 (ก)  จัดทํ าแผนหรือโครงการควบคุมปองกันโรคลีเจียนแนรประจํ าอาคารโดยอยางนอยตองมี

องคประกอบดังน้ี
- การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของโรคลีเจียนแนรจากหอผึ่งเย็นตามแบบฟอรมรายการ
ตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคลีเจียนแนรของหอผึ่งเย็นทายขอปฏิบัติน้ี
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-    การตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของโครงการหรือแผนปฏิบัติการ
                           -     การจัดเก็บรวบรวมสถิติ  ขอมูล  และจัดทํ าบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมที่ไดดํ าเนินการ

ตามโครงการหรือแผนปฏิบัติการทั้งหมด
(ข) จัดใหมีและใชมาตรการคุมครองความปลอดภัยแกผูควบคุม  และบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นของ

อาคารโดยผูควบคุมจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นดานการปองกันและ
ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอรวมกันกํ าหนด

(ค)    จัดใหมีผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นดานการปองกันและควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่มี
ความรูความสามารถและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย   
สาธารณสุขศาสตรหรือสาขาอ่ืนๆ ที่มีประสบการณและความรูดานการสาธารณสุข

ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นไวเปนการประจํ าได   ผูไดรับใบ
อนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร อาจมอบหมายให บุคคลอ่ืนหรือผูรับจาง ที่มีความชํ านาญ
ประสบการณและคุณวุฒิดังกลาว รวมท้ังผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นดานการ
ปองกันและควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา  เพื่อควบคุมและบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นแทนได

 (๒) ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารมีหนาที่ตองจดทะเบียนระบบ   
ผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจาหนาที่ตามแบบฟอรมการจดทะเบียนหอผึ่งเย็นทายขอปฏิบัติน้ี

 (๓)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีคูมือคํ าแนะนํ าไว
ประจํ าระบบปรับภาวะอากาศทุกระบบ  โดยคูมือคํ าแนะนํ าอยางนอยตองมีเน้ือหารายละเอียด  ดังตอไปน้ี

(ก)   แผนผังของระบบปรับภาวะอากาศ
(ข)   วิธีการใชงานของระบบ

      (ค)   ขอควรระวังที่จํ าเปน  ซึ่งระบุวิธีการและความถี่ในการตรวจสอบสภาพของระบบรวมถึง
ขั้นตอนการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆของระบบ

(ง)   รายละเอียดของผูจํ าหนายอุปกรณระบบปรับภาวะอากาศ  ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ใช
ติดตอ

(๔)   ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองปฏิบัติหรือแกไข  หรือปรับ
ปรุงใหถูกตองตามขอปฏิบัติฉบับน้ีทุกประการ
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สวนท่ี ๒
หอผ่ึงเย็น

ขอ ๕    การออกแบบ และกอสรางหอผึ่งเย็นตองปฏิบัติดังน้ี
(๑)   เพื่อทํ าใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพนอยที่สุดตอผูอยูในอาคารและประชาชนทั่วไป   การติดต้ัง

ระบบผ่ึงเย็นของอาคาร ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกอน
(๒)  ระบบผ่ึงเย็นควรไดรับการออกแบบ และกอสรางในลักษณะชวยลดการแพรกระจายของละออง

ปลิวจากระบบ  และชวยใหเกิดความสะดวก และปลอดภัยตอการปฏิบัติงานการทํ าลายเชื้อและการทํ าความ
สะอาดเปนประจํ า

(๓)   การออกแบบระบบผ่ึงเย็น ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี
(ก)   งาย ใชงานสะดวก ทั้งน้ีใหหลีกเลี่ยงการออกแบบอุปกรณของระบบผ่ึงเย็นที่เปนทอปลาย

ตัน วง หวง และของอ
(ข)   มีชองทางเขาไปบริเวณสวนตาง ๆของระบบไดโดยสะดวกเพื่อการตรวจสอบ การเก็บ

ตัวอยาง  การทํ าความสะอาด  การทํ าลายเชื้อ   การซอมบํ ารุงและการปรับปรุงแกไข
(๔) หอผึ่งเย็นที่ติดต้ังใหมหรือไดรับการปรับปรุงแกไขใหมตองมีอุปกรณที่จะชวยลดการเกิดและการ

กระจายลองลอยออกมาของละอองปลิว  ดังตอไปน้ี
(ก)   ระบบจายน้ํ าภายในหอผึ่งเย็นที่มีการพนละอองปลิวออกจากหอผึ่งเย็นนอยที่สุด

             (ข)    อุปกรณกํ าจัดละอองปลิวที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักละอองปลิว
(ค)   ผนังลอมรอบดานขางเหนืออางรองรับน้ํ าในหอผึ่งเย็นเพื่อลดผลกระทบจากแรงลมภาย

นอกท่ีจะพัดพาละอองปลิวออกทางดานขางของหอผึ่งเย็นได โดยผนังดังกลาวควรทึบแสงเพื่อปองกันไมใหแสง
แดดผานเขาไปทํ าใหเกิดการเจริญเติบโตของสาหรายและเชื้อลีจิโอเนลลา

(๕) วัสดุที่ใชกอสรางหอผึ่งเย็นตองไมสึกกรอนงาย  ตองทนทานตอสารเคมี  เรียบ  ไมมีรูพรุน  ทึบแสง 
และผานการทํ าลายเชื้อแลว รวมท้ังตองไมเปนวัสดุที่จะเอ้ืออํ านวยตอการเจริญเติบโต และการเพิ่มขยายตัวอยาง
รวดเร็วของจุลินทรียตาง ๆได

(๖) ระบบระบายน้ํ าทิ้ง  ตองอยูตํ าแหนงลางสุดของอางรองรับน้ํ าในหอผึ่งเย็น เพื่อใหสามารถระบายนํ้ า
ทั้งหมดในระบบผ่ึงเย็น ไดงาย และสะดวก

ขอ ๖ สถานที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี
(๑) ตํ าแหนงที่ต้ังหอผึ่งเย็นตองอยูหางจากบริเวณตอไปน้ีไมนอยกวา ๕ เมตร โดยวัดจากฐานต้ัง            

หอผึ่งเย็น
     (ก)   ทางลมเขา (Air  inlets) เพื่อระบาย และหมุนเวียนอากาศในอาคาร
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      (ข)   พื้นที่ที่มีคนอยูอาศัยและเปดหนาตาง
     (ค)   ทางเทา และบริเวณการจราจร

       (ง)   ที่หรือทางสาธารณะ
       (จ)   ชองระบายอากาศทิ้งจากหองครัว

       (ฉ)  ระบบสงลมเย็นหรือบริเวณอ่ืนๆ ของระบบรวมทั้งชองดูดอากาศเขาของอาคารที่อาจมี
สารอาหาร เหมาะสํ าหรับการเจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลา

(ช)  ถังเก็บกักหรือพักน้ํ าของอาคาร
ในกรณีที่เปนอาคารเดิมที่ไมมีการดัดแปลง ร้ือถอนและเปลี่ยนแปลงการใชอาคารซึ่งไม

สามารถติดต้ังหอผ่ึงเย็นใหอยูหางจากบริเวณดังกลาวในระยะที่กํ าหนดได  ตองจัดใหมีมาตรการปองกันการแพร
กระจายของละอองปลิวจากหอผึ่งเย็น

(๒) ในการกํ าหนดตํ าแหนงที่ต้ังของหอผึ่งเย็น ตองคํ านึงถึงอิทธิพลจากผลกระทบของอาคารที่อยูใกล
เคียงทิศทางของกระแสลม และการพัดกระจายตัวของลมที่อยูเหนืออาคารเหลาน้ีดวย รวมท้ังหอผึ่งเย็นตองติดต้ัง
อยูหางและอยูใตทิศทางลมจากชองดูดอากาศเขาของอาคารดวย

ขอ ๗ น้ํ าที่เติมชดเชย ในระบบหมุนเวียนน้ํ าตองเปนน้ํ าจากแหลงน้ํ าเดียวกันที่ใชในหอผึ่งเย็น

ขอ ๘ การระบายน้ํ าทิ้งจากหอผึ่งเย็น ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)    น้ํ าทิ้งจากหอผ่ึงเย็นตองมีคุณภาพไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) น้ํ าจากทอสงน้ํ าและน้ํ าทิ้งจากระบบปรับภาวะอากาศหรือระบายอากาศ ตองระบายทิ้งลงสูทอ

ระบายที่มีอุปกรณหรือขอตอที่ปองกันมิใหน้ํ าทิ้งไหลยอนกลับเขาสูระบบปรับภาวะอากาศหรือระบายอากาศ

ขอ ๙  การทดสอบกอนใชงาน และการใชงาน ระบบปรับภาวะอากาศตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  ระบบปรับภาวะอากาศของอาคารตองมีคุณลักษณะ และการใชงานเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร
(๒)  หอผึ่งเย็นตองไดรับการทดสอบอยางเหมาะสมกอนใชงาน เพื่อใหมั่นใจวาสามารถทํ างานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(๓)  ระบบปรับภาวะอากาศทั้งหมดภายในอาคารตองอยูในสภาพสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกกอนใช

งาน
(๔)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีมาตรการควบคุมความ

เสี่ยงตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหวางดํ าเนินการทดสอบกอนใชงาน การเร่ิมตนใชงาน และในระหวางการใช
งานตามปกติของระบบปรับภาวะอากาศ
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(๕)   การใชงานหอผ่ึงเย็นของอาคารตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(ก)   กรณีที่ใชงานหอผ่ึงเย็นสลับกันเปนชวง ๆ อยางนอยตองเปดใชงานสัปดาหละคร้ังและ

น้ํ าที่ใชในหอผึ่งเย็นตองผานการบํ าบัด และตรวจสอบคุณภาพแลว
 (ข)   กรณีที่หยุดใชงานหอผ่ึงเย็นนานกวา ๑ สัปดาห  น้ํ าในหอผึ่งเย็นตองผานการบํ าบัดดวย

สารชีวฆาตทันทีเมื่อมีการใชงานหอผ่ึงเย็นใหม
(ค)   กรณีที่หยุดใชงานหอผ่ึงเย็นนานกวา ๑ เดือน ตองระบายนํ้ าในหอผึ่งเย็นทิ้ง แลวทํ า

ความสะอาด และทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็นน้ัน อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง
(ง)    กรณีที่หยุดใชงานหอผ่ึงเย็น โดยไมมีกํ าหนด ตองระบายนํ้ าในหอผึ่งเย็นทิ้ง โดยไมปลอย

ใหมีน้ํ าขัง

สวนท่ี ๓
การดูแลบํ ารุงรักษาและตรวจสอบเฝาระวังระบบผ่ึงเย็น

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองดํ าเนินการและบํ ารุงรักษาระบบ
ผึ่งเย็นดังตอไปน้ี

(๑)  ซอมแซม ดูแล และบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นใหอยูในสภาพที่ดีและสะอาดพรอมที่จะใชงานไดตลอด
เวลา

(๒) จัดหาคูมือการบํ ารุงรักษาประจํ าระบบผ่ึงเย็นทุกระบบ  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(ก)   แผนผังโครงสรางที่สมบูรณของระบบการระบายอากาศและระบบผ่ึงเย็น
(ข) วิธีการทํ าความสะอาด การทํ าลายเชื้อ และข้ันตอนการกํ าจัดสิ่งปนเปอนพรอมทั้งคํ าแนะ

นํ าในการร้ือถอดสวนประกอบ
(ค)   วิธีการบํ าบัดน้ํ าในหอผึ่งเย็น
(ง)   วิธีการปด - เปด และเดินเคร่ือง

(๓)   การบํ ารุงรักษาระบบผ่ึงเย็นเปนประจํ าตองดํ าเนินการโดยผูที่มีความรูความสามารถ ความชํ านาญ
และประสบการณในการปองกันอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได

  (๔)  ตรวจตราความสะอาด  ความสกปรก และกากตะกอนในหอผึ่งเย็นทุกเคร่ืองสัปดาหละคร้ังโดยใช
สายตา

  (๕)   ตองจัดทํ าและดํ าเนินการตามแผนการบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นรวมถึงการทํ าความสะอาดการทํ าลาย
เชื้อและการบํ าบัดน้ํ าสํ าหรับหอผึ่งเย็นทุกเคร่ือง เพื่อเปนการปองกันการเพิ่มจํ านวนของเชื้อลีจิโอเนลลาและทํ า
ใหสารเคมีที่ใชในการบํ าบัดน้ํ ามีประสิทธิภาพสูงสุด
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   (๖)  อาจนํ าเคร่ืองกรองน้ํ า  แสงอุลตราไวโอเลต  กาซโอโซนและอ่ืน ๆ  มาใชชวยในการบํ ารุงรักษา
หอผึ่งเย็นได แตตองไมเปนการนํ ามาใชเพื่อทดแทนการทํ าความสะอาด การทํ าลายเชื้อและการบํ าบัดน้ํ าตาม
แผนการประจํ าในขอ ๑๐(๕)

ขอ  ๑๑  การทํ าความสะอาดและการทํ าลายเชื้อ ในระบบผ่ึงเย็นของอาคารตองปฏิบัติ ดังน้ี
(๑)   การทํ าลายเชื้อ การทํ าความสะอาดและการกํ าจัดตะกอนในหอผึ่งเย็นโดยปกติทั่วไปตองกระทํ า

อยางนอย ๑ คร้ังภายใน ๖ เดือนหรือมากกวาเมื่อจํ าเปน
(๒)  การทํ าความสะอาดและการทํ าลายเชื้อตองกระทํ าในหอผึ่งเย็นที่มีสภาพ ดังตอไปน้ี

(ก)   มีการปนเปอนในระหวางการกอสรางจากฝุนหรือสารอินทรียตาง ๆ
(ข)   หยุดใชงานมานานกวา ๑ เดือน
(ค)   ถูกดัดแปลงแกไขทางกลไกหรือถอดชิ้นสวนออกในลักษณะที่อาจทํ าใหหอผึ่งเย็นไดรับ

การปนเปอนได
(ง)   เมื่อสภาพแวดลอมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปดวยฝุนหรือไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ํ าไดหรือ

เมื่อหอผึ่งเย็นที่อยูใกลเคียงกันเปนแหลงการระบาดของโรคลีเจียนแนร
(จ)   อ่ืนๆ ตามท่ีพนักงานเจาหนาที่เห็นควร

 (๓)  ระบบเก็บกักน้ํ าพิเศษซึ่งตอเชื่อมกับระบบผ่ึงเย็น  และมีลักษณะน้ํ าขังน่ิง  ตองไดรับการทํ าความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนนํ ามาใชงานในสภาพปกติ

 (๔)  การทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ ตองปฏิบัติ ดังน้ี
(ก)   เติมคลอรีนคร้ังแรกในน้ํ าในระบบผ่ึงเย็นเพื่อใหมีคลอรีนอิสระตกคาง   (residual free

chlorine)    อยูในระดับ ๕  มิลลิกรัมตอลิตร  เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพกับผูทํ าความสะอาด   แลวทํ าการหมุน
เวียนน้ํ าพรอม ๆ  กับเติมตัวกระจายสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ าลายเชื้อโรคของคลอรีน โดยหมุนเวียนน้ํ า
เปนระยะเวลา ๖ ชั่วโมง   ทํ าการรักษาปริมาณคลอรีนอิสระใหอยูในระดับไมนอยกวา ๕ มิลลิกรัมตอลิตรตลอด
เวลา

ถาในกรณีที่คาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ํ ามากกวา ๘.๐ ปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตก
คางที่วัดไดตองอยูระหวาง ๑๕ ถึง ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตรเปนเวลา ๒ ชั่วโมง หรือใชวิธีการระบายนํ้ าออกจาก
ระบบอยางเต็มที่เปนเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง เพื่อลดคาความเปนกรดดางและปริมาณคลอรีนในระบบลง

(ข) ระบายนํ้ าทิ้งออกจากเสนทอและทํ าความสะอาดระบบจายน้ํ า บอสูบน้ํ าและหอผ่ึงเย็นทํ า
การลางบริเวณหรือทางที่จะเขาไปยังหอผึ่งเย็นและอุปกรณตาง ๆ  สํ าหรับตะกรันและตะกอนอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถ
กํ าจัดออกไปไดใหใชสารเคมีสํ าหรับกํ าจัดตะกรันที่ไมทํ าใหเกิดความเสียหายแกหอผึ่งเย็นและเสนทอ



-๙-

ใหหลีกเลี่ยงวิธีทํ าความสะอาดที่กอใหเกิดละอองน้ํ าลองลอยมากเกินไป เชน ระบบฉีดน้ํ าแรง
ดันสูง เปนตน หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหปดประตู หนาตาง และชองลมที่อยูใกลเคียงใหสนิทกอนการทํ า
ความสะอาด

ผูที่ตองฉีดน้ํ าดวยระบบแรงดันสูงตองไดรับการฝกอบรมและตองสวมอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลตามขอ ๑๙(๒)  ในขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง

(๕)  เติมน้ํ าสะอาดและคลอรีนซํ้ าเพื่อใหระดับคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา ๕ มิลลิกรัมตอลิตร เปน
เวลา ๖ ชั่วโมง

(๖)   ระบายและถายเทน้ํ าทิ้ง  แลวเปลี่ยนถายเติมน้ํ าสะอาด สารเคมีและสารชีวฆาตที่ใชในการบํ าบัดคุณ
ภาพน้ํ าใหอยูในระดับเหมาะสมกอนเปดเดินเคร่ืองระบบ

(๗)   ในระหวางการทํ าความสะอาดและการทํ าลายเชื้อ ควรปดพัดลมของหอผ่ึงเย็นทุกคร้ัง
(๘)   โดยทั่วไปน้ํ าในหอผึ่งเย็นตองมีปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา ๑.๐

มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา

ขอ ๑๒  การบํ าบัดน้ํ า ในระบบผ่ึงเย็นของอาคารตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  เพื่อควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลากรรมวิธีการบํ าบัดน้ํ าตองลดหรือปองกันการเกิดขึ้นของสิ่งตาง ๆ ใน

ระบบผึ่งเย็นดังตอไปน้ี
(ก)   ตะกรัน และสิ่งที่เปนผลผลิตจากการกัดกรอน ซึ่งอาจจะเปนแหลงอาศัยและคุมครอง

เชื้อลีจิโอเนลลาในระบบ
(ข)   ตะกอนซึ่งอาจไปลดประสิทธิภาพกรรมวิธีการบํ าบัดน้ํ า
(ค)   แบคทีเรียและจุลินทรียอ่ืน ๆ

(๒) ใชสารชีวฆาตเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร และสาหราย  สํ าหรับกรณีที่มีการเจริญเติบโต
ของตะไครและสาหรายอยางรวดเร็ว ใหใชสารทํ าความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนดางกํ าจัดและทํ าใหแตกกระจายออก
ไปแลวจึงชะลางทํ าความสะอาดและเติมสารชีวฆาตซํ้ าอีกคร้ัง

(๓)  ในการกํ าจัดตะกอนเลนอาจใชตัวกระจายสาร  หรือสารเคมีที่ชวยใหเกิดการรวมตัวก็ได
(๔)   สารเคมีที่ใชในการบํ าบัดน้ํ าตองไมมีฤทธิ์ที่เปนผลเสียตอวัสดุอุปกรณที่เปนอโลหะที่ใชในระบบ

เสนทอ เชน ยาง และโลหะท่ีเคลือบสารอีพอกซียปองกันการกัดกรอนเปนตน และตองเหมาะสมเปนกลางตอ
วัสดุอุปกรณที่ใชในงานระบบเสนทอ

(๕)  การบรรจุ เก็บสะสมและควบคุมดูแลสารเคมีตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ขอ ๑๓  การใชสารชีวฆาตตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)    ตองใชสารชีวฆาตอยางนอย ๒ ชนิด โดยใสสลับกันสัปดาหละคร้ัง เพื่อปองกัน อุบัติการณด้ือสาร

เคมีของเชื้อจุลินทรีย



-๑๐-

(๒)    กอนเร่ิมดํ าเนินการบํ าบัดน้ํ าดวยสารชีวฆาตตองมั่นใจวาระบบผ่ึงเย็นอยูในสภาวะท่ีสะอาด
(๓)    การปองกันการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในระบบผ่ึงเย็นตองใชสาร

ชีวฆาตดวยวิธีการเติมใสเปนคร้ังๆ แบบไมตอเน่ือง  (Shot/Slug dose)และใหรวมถึงการเติมสารชีวฆาตใสลงใน
อางรองรับน้ํ าของหอผ่ึงเย็นโดยตรงเปนระยะสลับกันดวยวิธีแบบเดียวกัน

 (๔)    สารชีวฆาตที่ใชในการกํ าจัดและควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อลีจิโอเนลลา ตองมีคุณสมบัติดัง
น้ี

(ก) เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตอง โดยสารเคมีทุกชนิดที่
ใชในการบํ าบัดน้ํ าตองไดรับอนุญาตใหใชและปฏิบัติตามขอกํ าหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ

(ข) มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือไดในการทํ าลายเชื้อลีจิโอเนลลาและเชื้อจุลินทรียอ่ืน ๆ ไดกวาง
ขวางเมื่อใชในปริมาณหรือขนาดตามที่ผูผลิตหรือผูจํ าหนายไดกํ าหนดหรือแนะนํ าไว

(ค)   สารชีวฆาตอ่ืนที่นํ ามาใชตองมีสวนชวยสนับสนุน   ใหสารชีวฆาตที่ใชสํ าหรับทํ าลาย
เชื้อลีจิโอเนลลาทํ างานอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งขึ้น และชวยใหระบบผ่ึงเย็นปลอดจากภาวะใด ๆ ทางจุล   
ชีววิทยา

(ง)   ไมรบกวนตอวิธีการชันสูตรเพื่อจํ าแนกชนิดและประเภทของเชื้อลีจิโอเนลลา
(จ)   เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพและเคมีกับน้ํ าที่ผานกรรมวิธีการบํ าบัดแลว

 (๕)  สารเคมีที่ใชและผลิตภัณฑสุดทาย  (End-Products)  ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบํ าบัดน้ํ าตอง
สามารถยอยสลายทางชีวภาพและเคมีได  โดยกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  สํ าหรับใน
กรณีที่มีการระบายหรือเกิดอุบัติเหตุร่ัวไหลของสารเคมีหรือผลิตภัณฑสุดทายลงสูระบบบํ าบัดน้ํ า  น้ํ าทิ้งจาก
ระบบตองผานการบํ าบัดคุณภาพน้ํ ากอนระบายลงสูแหลงรองรับน้ํ าสาธารณะ

ขอ ๑๔  การบันทึกขอมูล  ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีการบันทึกในสมุด

บันทึกประจํ าหอผึ่งเย็นทุกเคร่ือง  พรอมใหขอมูลที่ถูกตองเพียงพอและสะดวกตอการตรวจสอบขอดูของ
พนักงาน  เจาหนาที่ตลอดเวลา  การบันทึกขอมูลตองครอบคลุมรายละเอียด ดังตอไปน้ี

(ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหอผึ่งเย็น เชน ที่ต้ัง แบบ รุน และขนาด เปนตน
(ข)  ชื่อผูบันทึกและเก็บรักษาสมุดบันทึกขอมูล

              (ค)  ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง  แผนปฏิบัติการ   การจัดมาตร
การปองกันและขอควรระวัง

      (ง)  ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ดํ าเนินการบํ าบัดน้ํ า
(จ)  รายละเอียดในการบํ ารุงรักษา เชน

-   วันที่และผลในการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา
-   วันที่ทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ



-๑๑-

-   วันที่ทํ าการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีและสารชีวฆาต
-   วันที่ทํ าการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ํ าและเชื้อลีจิโอเนลลา รวม
   ทั้งวันที่รายงานผลการตรวจสอบ

(ฉ)  รายละเอียดในการปรับปรุงแกไข และวันที่เร่ิมดํ าเนินการ
(๒)   การบันทึกขอมูลตามขอ ๑๔ (๑)  ตองมีลายเซ็นของผูปฏิบัติงานหรือผูที่รับผิดชอบรับรองกํ ากับวา

ไดมีการดํ าเนินงานจริง
(๓)   สมุดบันทึกตองเก็บรักษาไวอยางนอย   ๒  ป

ขอ  ๑๕  แผนการดํ าเนินงานเมื่อเกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนรในอาคาร  ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)   ถาปรากฏวามีหรือสงสัยวาจะมีการระบาดของโรคลีเจียนแนรเกิดขึ้นผูไดรับใบอนุญาต    ผูดํ าเนิน

การ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองแจงพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที
(๒)  ในกรณีที่สงสัยวามีการระบาดของโรคลีเจียนแนรอันเน่ืองมาจากหอผึ่งเย็นของอาคารใหพนักงาน

เจาหนาที่เรียกหรือขอดูเอกสารหรือหลักฐานจากผูไดรับใบอนุญาต   ผูดํ าเนินการ   เจาของหรือ    ผูครอบครอง
อาคาร ดังน้ี

   (ก)   แบบแปลนอาคารที่แสดงรายละเอียดชั้นตาง ๆ ในอาคาร ที่ต้ังของหอผึ่งเย็น และชองทาง
สํ าหรับอากาศภายนอกระบายเขาสูอาคาร

 (ข)   แผนผังวงจรของหอผึ่งเย็น
 (ค)   สมุดบันทึกประจํ าหอผึ่งเย็น
 (ง)   หอผึ่งเย็นที่สงสัยเปนตนเหตุของการระบาดของโรคตองไมมีการระบายนํ้ าทิ้งหรือทํ าลาย

เชื้อกอนพนักงานเจาหนาที่จะดํ าเนินการเก็บตัวอยางน้ํ าสงตรวจ
 (จ)  ขอมูลอ่ืน ๆ ที่จํ าเปนสํ าหรับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด

 (๓) เมื่อไดชันสูตรแนชัดแลววาหอผึ่งเย็นใดเปนตนเหตุการระบาดของโรคลีเจียนแนรใหพนักงาน      
เจาหนาที่ออกคํ าสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารทํ าความสะอาดและ
ทํ าลายเชื้อทันทีในหอผึ่งเย็นที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคตามข้ันตอน ดังน้ี

เติมสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ํ าของระบบ เพื่อใหมีคลอรีนอิสระในน้ํ าอยูที่
ระดับ ๒๐ - ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลานาน ๑ - ๒ ชั่วโมงพรอมกับเติมตัวกระจายสารทางชีวภาพ 
(biodispersant) ทันทีหรือในเวลาเดียวกัน

(ก) หมุนเวียนน้ํ าในระบบโดยปดพัดลมนานอยางนอย ๖ ชั่วโมง  และรักษาระดับคลอรีน
อิสระใหอยูต่ํ าสุดที่ ๑๐ มิลลิกรัมตอลิตร ตลอดเวลา

(ค)   หลังจาก ๖ ชั่วโมงแลวใหขจัดคลอรีน (dechlorinate)  และระบายน้ํ าออกจากระบบ
(ง)  ทํ าความสะอาดหอผึ่งเย็น บอสูบน้ํ า  และระบบจายน้ํ า  ทั้งน้ีผูปฏิบัติงาน จะตองสวมใส

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามขอ ๑๙(๒)



-๑๒-

   (จ)    เติมน้ํ า สะอาดใสสารคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีน
 (ฉ)   หมุนเวียนน้ํ าซึ่งมีคลอรีนอิสระที่    ๕   มิลลิกรัมตอลิตร      อีกคร้ังในขณะปดพัดลม

เปนเวลา ๖ ชั่วโมง หรือ ๑๐ มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา ๑ ชั่วโมง
  (ช)   ขจัดคลอรีนและระบายน้ํ าออกจากระบบ
  (ซ)   เติมและหมุนเวียนน้ํ าสะอาดอีกคร้ังแลวเก็บตัวอยางน้ํ าไปตรวจวิเคราะห
  (ฌ)   เปดใชงานระบบผ่ึงเย็นตามปกติใหม  
  (ญ)   โดยทั่วไปน้ํ าในหอผึ่งเย็นตองมีปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตกคางไมนอย

กวา ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา

ขอ ๑๖  การเก็บตัวอยางน้ํ าและการตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยา ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
(๑)  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดใหมีและดํ าเนินการทดสอบ

หาเชื้อลีจิโอเนลลา และการตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดตามแผนเปนประจํ า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบํ าบัดน้ํ า โดยใหมีการตรวจวัดทุกๆ ๓ เดือน สํ าหรับอาคารสถานพยาบาล และตรวจวัดทุกๆ ๖  เดือน
สํ าหรับอาคารอ่ืนๆ

(๒)   การเก็บตัวอยางน้ํ าเพื่อการเฝาระวังทางจุลชีววิทยา ตองปฏิบัติดังน้ี
 (ก)    เก็บตัวอยางน้ํ ากอนมีการใชสารชีวฆาต  หรือเก็บตัวอยางน้ํ าในขณะที่เปดเดินเคร่ือง

ระบบและมีน้ํ าไหลเวียนในระบบแลวอยางนอย ๑ ชั่วโมง
(ข)   ในกรณีที่มีการทํ าลายเชื้อจะตองเก็บตัวอยางน้ํ าหลังจากการทํ าลายเชื้อแลวไมนอยกวา ๓

วัน
(ค)   เก็บรักษาตัวอยางน้ํ าไวที่อุณหภูมิ  ๒-๘  องศาเซลเซียส  หรือแชเย็น และนํ าสงเขาหอง

ปฏิบัติเพื่อการตรวจวิเคราะหทันทีหรืออยางชาภายใน ๕ วัน
(ง)   เก็บตัวอยางน้ํ า  ณ  จุดที่น้ํ าไหลเขามาเติมชดเชยในระบบ  ในอางรองรับน้ํ าและทอน้ํ าทิ้ง

จากหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ืองอยางนอย ๓ ตัวอยาง
(๓)   หองปฏิบัติการเอกชนที่ตรวจวิเคราะหเชื้อลีจิโอเนลลาตองไดรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร

การแพทย
(๔)    ผูไดรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองจัดสงรายงานผลการตรวจ

สอบใหพนักงานเจาหนาที่  หรือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอ    หนวยงานละ ๑ ชุด ตามเวลาท่ีกํ าหนด
ใน  ๑๖(๑)  พรอมกับขอมูลที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกขอมูลสํ าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน
ระบบผึ่งเย็นที่แนบทายขอปฏิบัติน้ี

 (๕)   การตรวจสอบเฝาระวังเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นเปนประจํ าตองเปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติที่
ดีดานการบํ ารุงรักษา การทํ าความสะอาด และการติดตามผลอยางสมํ่ าเสมอ
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ขอ  ๑๗  การแกไขการปนเปอนจากเชื้อลีจิโอเนลลา ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี
 (๑)   ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็นใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือใหผูไดรับ

ใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองดํ าเนินการแกไขดวยมาตรการตางๆ ตามระดับการ
ปนเปอนของเชื้อลีจิโอเนลลา ดังน้ี

(ก) กรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา นอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ ซี เอฟ ยู (Colony Forming Unit) ตอ
ลิตรใหถือวาการใชมาตรการบํ ารุงรักษาอยางเดียวไมเพียงพอ ตองแนะนํ าใหมีการแกไขเพิ่มเติมแผนการบํ ารุง
รักษา การตรวจสอบเฝาระวังและการติดตามผลของระบบผ่ึงเย็นใหถูกตองใหม

(ข) กรณี ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา ต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐ ถึงไมมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ซี  เอฟ ยู ตอ
ลิตร  ใหถือวาอยูในสภาวะท่ีจะมีอันตรายเกิดขึ้นได  ตองออกหนังสือตักเตือนใหมีการประเมินผลวิธีการบํ ารุง
รักษาใหม  รวมท้ัง  กระบวนการทํ าลายเชื้อในน้ํ าที่ใชอยู  การแกไขใหถูกตอง  การตรวจสอบเฝาระวัง และการ
ติดตามผล    

(ค)  กรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา ต้ังแต  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ซี  เอฟ  ยู  ตอลิตรขึ้นไป ใหถือวาอยูใน
สภาวะที่เปนอันตรายรายแรง  ตองออกคํ าสั่งปดระบบทันทีเพื่อกํ าจัดสิ่งปนเปอน ทํ าความสะอาด ทํ าลายเชื้อ
ตรวจสอบเฝาระวังและติดตามผล

(๒)   มาตรการแกไขใน ขอ ๑๗ (๑) (ก) และ (ข) ตองดํ าเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากไดรับราย
งานการตรวจพบเชื้อ และภายหลังดํ าเนินการตามมาตรการดังกลาวแลวหากยังคงตรวจพบเชื้ออีกตองแกไขซํ้ าจน
กระทั่งระบบผ่ึงเย็นปราศจากการปนเปอน

(๓)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าหรือคํ าตักเตือน และตอมาในภายหลังตรวจพบวามีการปนเปอน
จากเชื้อลีจิโอเนลลาอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ตองสั่งปดระบบทันที

สวนท่ี  ๔
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน

ขอ  ๑๘  การฝกอบรม
บุคคลซึ่งมีหนาที่ในการดูแลบํ ารุงรักษา  การตรวจสอบเฝาระวัง  การบํ าบัดน้ํ า  และการทํ างาน

ของระบบผ่ึงเย็นตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดตอกํ าหนด

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาต   ผูดํ าเนินการ   เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือผูที่ไดรับมอบหมายตาม
ขอ ๔(๑) (ค)  ตองจัดใหมีและใชมาตรการปองกันอันตรายสวนบุคคล  ดังตอไปน้ี
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(๑)  ผูปฏิบัติงานซึ่งมีหนาที่ในการบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นตองไดรับทราบถึงความเสี่ยงอันตรายของ
โรคลีเจียนแนร  และไดรับคํ าแนะนํ าการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง

(๒)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทของงาน
และลักษณะสภาวะอันตรายดังตอไปน้ี

(ก)   งานตรวจสอบ    สภาวะอันตราย  ไดแก  ละอองฝอย  ซึ่งผูปฏิบัติงานตองไดรับและใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างาน  ประกอบดวยชุดหนากากสวมคร่ึงหนาที่สามารถกรอง
อนุภาคขนาดเล็กกวา ๕  ไมครอนได   พรอมชุดแตงกายทํ างานทั่วไป

 (ข)   งานบํ าบัดน้ํ า   สภาวะอันตราย  ไดแก  ละอองฝอย  และละอองสารเคมี   ซึ่งผูปฏิบัติงาน
ตองไดรับและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างานประกอบดวยชุดหนากากสวมคร่ึงหนา เชน
เดียวกับขอ ๑๙ (๒) (ก)   ถุงมือ  รองเทาคร่ึงแขงซึ่งทํ าจากวัสดุกันน้ํ า  และแวนครอบตาท้ัง  ๒  ขาง

 (ค)   งานฉีดน้ํ าแรงดันสูง      สภาวะอันตราย ไดแก  ละอองฝอย  ซึ่งผูปฏิบัติงานตองไดรับและ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างาน  ประกอบดวยชุดหนากากสวมคร่ึงหนา  ชุดหมีแบบกันน้ํ า
ได   ถุงมือและ  รองเทาคร่ึงแขงซึ่งทํ าจากวัสดุกันน้ํ า  และแวนครอบตาท้ัง  ๒  ขาง

(ง)   งานทํ าความสะอาดและบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีสภาวะอันตราย ไดแก ละอองสารเคมีผูปฎิบัติ
งานตองไดรับและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํ างาน  ประกอบดวยชุดหนากากสวมเต็มหนา
ที่มีตลับดูดซึมชนิดที่กันไอระเหยสารคลอรีนหรือสารเคมี  ชุดหมีแบบกันน้ํ าได  ถุงมือ  และรองเทาคร่ึงแขงซึ่ง
ทํ าจากวัสดุกันน้ํ า

(๓)   เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรดผิวหนังตองลางดวยน้ํ าสะอาดมาก ๆ ทันที
(๔)   ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตนใหมีสุขลักษณะสวนบุคคลตามมาตรฐาน  รวมท้ังสถานที่ที่ปฏิบัติงาน

ตองมีอางลางมือและหองอาบน้ํ าอยางเพียงพอ
(๕)   หามบริโภคอาหาร  เคร่ืองด่ืม  หรือสูบบุหร่ี  ขณะปฏิบัติงานดูแลบํ ารุงรักษา
(๖)    ตองลางและเช็ดมือใหแหงกอนบริโภคอาหาร  เคร่ืองด่ืมหรือสูบบุหร่ี
(๗) ผูปฏิบัติงานที่ไดสัมผัสกับสารเคมีหรือสารอันตรายหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามขอ ๑๑ 

และขอ  ๑๒  ตองไดรับการตรวจสุขภาพตามขอกํ าหนดของกฎหมายคุมครองแรงงาน
(๘)   ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีอาการผิดปกติทางผิวหนัง  ระบบการหายใจ  และอ่ืนๆ  เมื่อตอง

สัมผัสกับสารเคมีหรือสารอันตราย  ตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทยทันที

ประกาศ  ณ  วันที่
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แบบฟอรมรายการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิด
โรคลีเจียนแนรของหอผึ่งเย็น

(แบบฟอรม ๑ ชุด  ใชสํ าหรับหอผึ่งเย็น  ๑  เคร่ือง)
โปรดกาเคร่ืองหมาย "  ✗ " ลงในชอง
๑.  ท่ีตั้งของอาคารท่ีติดตั้งหอผ่ึงเย็น
๒.  หมายเลขของหอผ่ึงเย็น
๓.  การจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น
     ๓.๑  หอผึ่งเย็นไดจดทะเบียนกับผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่         ใช                   ไมใช
๔.  น้ํ าท่ีใชและการระบายน้ํ าท้ิงของหอผ่ึงเย็น
      ๔.๑  น้ํ าที่ใชเปนน้ํ าสะอาดหรือน้ํ าประปา         ใช                   ไมใช
      ๔.๒  มีการระบายนํ้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นลงสูทอหรือรางระบายน้ํ า

สาธารณะ
๕.   ตํ าแหนงท่ีตั้งของหอผ่ึงเย็น
      ๕.๑  หอผึ่งเย็นต้ังอยูในบริเวณดังตอไปน้ี
            (๑)  อยูใกลกับชองลมเขาสูระบบการระบายอากาศหรือ

ระบบปรับภาวะอากาศ
           (๒)   อยูในตํ าแหนงที่ลมจะพัดพาเอาละอองน้ํ าหรือละอองฝอย

จากหอผึ่งเย็นเขาสูหนาตางของอาคารที่อยูใกลเคียง
๖.  การเก็บบันทึกขอมูลหอผ่ึงเย็น
      ๖.๑  มีการเก็บบันทึกขอมูลสํ าหรับใหเจาพนักงานสาธารณสุข    หรือ
             เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบทุกเวลา
๗.  ลักษณะท่ัวไปของหอผึ่งเย็น
๗.๑  มีชองทางสํ าหรับเขาไปซอมบํ ารุงรักษาตามสวนตาง ๆ ของ
หอผึ่งเย็น

๗.๒  มีชองทางสํ าหรับเขาไปเก็บตัวอยางตามจุดตาง ๆ ของหอผึ่งเย็น
ดังตอไปน้ี

             (๑)  อางรองรับน้ํ า
             (๒)  จุดน้ํ าลน
x

        ใช                   ไมใช
 
 x
         ใช               ไมใช

         ใช        

         ใช        

         ใช        

         ใช        
         ใช        
x

     x
       ไมใช

           ไมใช

           ไมใช

           ไมใช

   x
 

     x
 x
 x
 x
           ไมใช



-๑๖-

       ๗.๓  ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหอผึ่งเย็น
              (๑)  ทํ าจากวัสดุธรรมชาติ  เชน ไม เปนตน         ใช               ไมใช
              (๒)  สะอาด  ไมมีตะกรันและเมือก         ใช      
              (๓)  สะดวกและงายตอการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ         ใช      
      ๗.๔ ใชแผนยางธรรมชาติเปนวัสดุสํ าหรับเปนตัวปกปดหรือหอหุม

    กันร่ัว
         ใช      

      ๗.๕  กอใหเกิดละอองปลิวนอย         ใช      
๗.๖  เมื่อระบบผ่ึงเย็นเปดเดินเคร่ืองเต็มกํ าลัง พบวามีละอองปลิวถูกปลอย
ระบายออกมาจากหอผึ่งเย็น

         ใช      

๗.๗  มีการใชเคร่ืองกํ าจัดละอองปลิว  (ถามี)         ใช      
       (๑)  เคร่ืองกํ าจัดละอองปลิวไดรับการติดต้ังอยางมั่นคงและปลอดภัย         ใช      

๘.  การบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็น
      ๘.๑  มีแผนปฏิบัติการซอมบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นเปนประจํ า         ใช      
      ๘.๒ มีการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็นและระบบการจาย

น้ํ าปละ ๒คร้ัง  หรือตามชวงเวลาที่กํ าหนด
        ใช      

๙.   การบํ าบัดน้ํ า

     ๙.๑  มีแผนการบํ าบัดน้ํ า  เพื่อควบคุมสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี
            (๑)  ตะกรัน         ใช      
            (๒)  เมือก         ใช      
            (๓)  การกัดกรอน         ใช      
            (๔)  กากตะกอน/สาหราย         ใช      
            (๕)  จุลินทรียตาง ๆ (รวมท้ังเชื้อลีจิโอเนลลา)         ใช      
๙.๒  มีลักษณะของสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีปรากฏหรือพบเห็นภายในหอผ่ึง
เย็น

             (๑)  การกัดกรอน          ใช      
             (๒)  ความสกปรก          ใช     
             (๓)  ดินทราย ฟองของเหลว กากตะกอนหรือเมือก         ใช     
     ๙.๓  น้ํ าที่ใชผึ่งเย็นใสสะอาดและปราศจากฝา  ตะกอนโคลนและฟองตางๆ         ใช      

x

     x

             ไมใช

          ไมใช
          ไมใช

          ไมใช

x

  x
   
    
 
      

 x

 

          ไมใชx

   
    
             ไมใช
  x

             ไมใช

             ไมใช
  x
  x
             ไมใช

             ไมใช
  x
  x
             ไมใช
             ไมใช
 
 
 x
 x
             ไมใช
  x

             ไมใช
  x
          ไมใช
          ไมใชx
x
   

    
 

          ไมใช

 
     x

             ไมใช
 
  x



-๑๗-

๑๐.  การตรวจสอบเฝาระวัง
     ๑๐.๑  มีการตรวจสอบเฝาระวังการบํ าบัดน้ํ าเปนประจํ า         ใช                ไมใช
๑๐.๒  มีจํ านวนแบคทีเรีย (Bacteria  Count ) มากกวา ๑๐๘  CFU ตอลิตร
๑๐.๓  ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็นมากกวา ๑๐๐  CFUตอลิตร
๑๐.๔  มีการสงผลการตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนประจํ า

ประเมินโดย
                       (   
ตํ าแหนง_______________
วันท่ี_______เดือน_______
  x

         ใช                ไมใช
        ใช      
        ใช      

                      
___________
_____พ.ศ.__

x

   
    
          ไมใช
             ไมใช

x
 
  x
    
         )
____
____



-๑๘-

แบบฟอรมการจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น

๑. อาคารที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น
๑.๑  ชื่ออาคาร___________________________________________________________
๑.๒ ประเภทอาคาร_______________________________________________________
๑.๓ ที่ต้ังอาคาร

       เลขที่_________________ถนน___________________________________
       ตํ าบล_______________อํ าเภอ_______________จังหวัด_______________
       รหัสไปรษณีย_____________โทรศัพท____________โทรสาร__________

๒.  รายละเอียดของผูรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
๒.๑   ชื่อ-นามสกุล/ หนวยงาน_______________________________________________
๒.๒   ที่อยู

(๑)  ที่พักอาศัย
เลขที่_________________ถนน________________________________
ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________
รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

(๒)       สถานที่ทํ างาน
เลขที่__________ถนน_______________________________________
ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________
รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

๓.   จํ านวนหอผ่ึงเย็นของอาคาร__________________ เคร่ือง

๔.    รายละเอียดของหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ือง
หมายเลขหอผึ่งเย็น        ตํ าแหนงและแผนผังที่ติดต้ัง

เคร่ืองที่ ๑     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๒     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๓     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๔     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๕     ________________________ ______________________________



-๑๙-

เคร่ืองที่ ๖     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๗     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๘      ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๙      ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๑๐    ________________________ ______________________________



-๒๐-

แบบบันทึกขอมูล
  สํ าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็น
ประจํ าเดือน����. พ.ศ�����..

๑.    ชื่ออาคาร_____________________________________________________________________________
ที่ต้ัง_________________________________________________________________________________

๒.   หอผึ่งเย็นหมายเลข_________________________ตํ าแหนงที่ต้ัง__________________________________
แบบ/ชนิด_______________________รุน___________________ขนาด____________________________

๓. ขอมูลการบํ าบัดดวยสารชีวฆาตสํ าหรับเชื้อลีจิโอเนลลา
๓.๑  ชื่อสารชีวฆาตที่ใช

(๑)________________________________________________________________________
(๒)________________________________________________________________________
(๓)________________________________________________________________________
(๔)________________________________________________________________________

๓.๒  ลักษณะการบํ าบัดน้ํ าดวยสารชีวฆาต
 บํ าบัดแบบตอเน่ือง ระบุความถี่_____________________________________________
 บํ าบัดโดยใสสารเคมีเปนคร้ังๆ แบบไมตอเน่ือง (Shot/Slug does)     



-๒๑-

๔.  การบันทึกขอมูลการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา

วันที่
ตรวจตรา

ผลการตรวจตราเบื้องตน
ชื่อและลายเซ็น
ผูตรวจตรา



-๒๒

๕.  การบันทึกรายละ เอียดการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น

วันที่
ดํ าเนินการ

รายละเอียดการทํ าความสะอาดและ
ทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูดํ าเนินการ



-๒๓

๖.  การบันทึกรายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีและสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น

วันที่
ทํ าการบํ าบัดน้ํ า

รายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมี
และสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูทํ าการบํ าบัด



๗.  การบันทึกรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะหนํ้ าตัวอยาง
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห

จํ านวนเชื้อวันที่
เก็บตัวอยางนํ้ า

ผูทํ าการเก็บ
ตัวอยางนํ้ า จุดเก็บ วันที่

รายงานผล คาคลอรีนอิสระ
ตกคาง

คาความเปน
กรดเปนดาง แบคทีเรียทั้งหมด เชื้อลีจิโอเนลลา

หองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห





๘.  การบันทึกรายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษาและปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษา
และปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูควบคุม



- ๑๐ -

๙.  การบันทึกรายละเอียดแผนหรือโครงการควบคุมโรคลีเจียนแนรประจํ าอาคาร
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการดํ าเนินงานตามแผนหรือโครงการ

ผูควบคุม
การปฏิบัติงาน



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

 (แบบฟอรม ๑ ชุด  ใชสํ าหรับหอผึ่งเย็น  ๑  เคร่ือง)
โปรดกาเคร่ืองหมาย "  ✗ " ลงในชอง
๑.  ท่ีตั้งของอาคารท่ีติดตั้งหอผ่ึงเย็น
๒.  หมายเลขของหอผ่ึงเย็น
๓.  การจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น
     ๓.๑  หอผึ่งเย็นไดจดทะเบียนกับผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่        ใช                   ไมใช
๔.  น้ํ าท่ีใชและการระบายน้ํ าท้ิงของหอผ่ึงเย็น
      ๔.๑  น้ํ าที่ใชเปนน้ํ าสะอาดหรือน้ํ าประปา         ใช                   ไมใช
      ๔.๒  มีการระบายนํ้ าทิ้งจากหอผึ่งเย็นลงสูทอหรือรางระบายน้ํ า

สาธารณะ
๕.   ตํ าแหนงท่ีตั้งของหอผ่ึงเย็น
      ๕.๑  หอผึ่งเย็นต้ังอยูในบริเวณดังตอไปน้ี
            (๑)  อยูใกลกับชองลมเขาสูระบบการระบายอากาศหรือ

ระบบปรับภาวะอากาศ
           (๒)   อยูในตํ าแหนงที่ลมจะพัดพาเอาละอองน้ํ าหรือละอองฝอย

จากหอผึ่งเย็นเขาสูหนาตางของอาคารที่อยูใกลเคียง
๖.  การเก็บบันทึกขอมูลหอผ่ึงเย็น
      ๖.๑  มีการเก็บบันทึกขอมูลสํ าหรับใหเจาพนักงานสาธารณสุข    หรือ
             เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบทุกเวลา
๗.  ลักษณะท่ัวไปของหอผึ่งเย็น
๗.๑  มีชองทางสํ าหรับเขาไปซอมบํ ารุงรักษาตามสวนตาง ๆ ของ
หอผึ่งเย็น

๗.๒  มีชองทางสํ าหรับเขาไปเก็บตัวอยางตามจุดตาง ๆ ของหอผึ่งเย็น
ดังตอไปน้ี

             (๑)  อางรองรับน้ํ า
             (๒)  จุดน้ํ าลน

ภาคผนวก (ก)
แบบฟอรมรายการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิด

โรคลีเจียนแนรของหอผึ่งเย็น
x

        ใช                   ไมใช
 
 x
         ใช               ไมใช

         ใช        

        ใช        

        ใช        

        ใช        
         ใช        
     x
       ไมใช

           ไมใช

           ไมใช

           ไมใช
 
   x
 x
     x
  x
  x
  x
           ไมใช



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

       ๗.๓  ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหอผึ่งเย็น
              (๑)  ทํ าจากวัสดุธรรมชาติ  เชน ไม เปนตน         ใช               ไมใช
              (๒)  สะอาด  ไมมีตะกรันและเมือก         ใช      
              (๓)  สะดวกและงายตอการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อ         ใช      
      ๗.๔ ใชแผนยางธรรมชาติเปนวัสดุสํ าหรับเปนตัวปกปดหรือหอหุม

    กันร่ัว
         ใช      

      ๗.๕  กอใหเกิดละอองปลิวนอย         ใช      
๗.๖  เมื่อระบบผ่ึงเย็นเปดเดินเคร่ืองเต็มกํ าลัง พบวามีละอองปลิวถูกปลอย
ระบายออกมาจากหอผึ่งเย็น

         ใช      

๗.๗  มีการใชเคร่ืองกํ าจัดละอองปลิว  (ถามี)         ใช      
       (๑)  เคร่ืองกํ าจัดละอองปลิวไดรับการติดต้ังอยางมั่นคงและปลอดภัย         ใช      

๘.  การบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็น
      ๘.๑  มีแผนปฏิบัติการซอมบํ ารุงรักษาหอผ่ึงเย็นเปนประจํ า         ใช      
      ๘.๒ มีการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็นและระบบการจาย

น้ํ าปละ ๒คร้ัง  หรือตามชวงเวลาที่กํ าหนด
        ใช      

๙.   การบํ าบัดน้ํ า

     ๙.๑  มีแผนการบํ าบัดน้ํ า  เพื่อควบคุมสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี
            (๑)  ตะกรัน         ใช      
            (๒)  เมือก         ใช      
            (๓)  การกัดกรอน         ใช      
            (๔)  กากตะกอน/สาหราย         ใช      
            (๕)  จุลินทรียตาง ๆ (รวมท้ังเชื้อลีจิโอเนลลา)         ใช      
๙.๒  มีลักษณะของสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีปรากฏหรือพบเห็นภายในหอผ่ึง
เย็น

             (๑)  การกัดกรอน          ใช      
             (๒)  ความสกปรก          ใช      
             (๓)  ดินทราย ฟองของเหลว กากตะกอนหรือเมือก         ใช      
     ๙.๓  น้ํ าที่ใชผึ่งเย็นใสสะอาดและปราศจากฝา  ตะกอนโคลนและฟองตางๆ         ใช      

x

     x

             ไมใช

         ไมใช
         ไมใช

         ไมใช
  x
    
     x
 
      

 x

 

         ไมใช

    
     x
             ไมใช
  x

             ไมใช

             ไมใช
  x
  x
             ไมใช

             ไมใช
  x
  x
             ไมใช
             ไมใช
 
 
 x
 x
             ไมใช
  x

             ไมใช
  x
         ไมใช
         ไมใช
    
     x
 x

 x
             ไมใช
             ไมใช
 
  x



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๑๐.  การตรวจสอบเฝาระวัง
     ๑๐.๑  มีการตรวจสอบเฝาระวังการบํ าบัดน้ํ าเปนประจํ า         ใช               ไมใช
๑๐.๒  มีจํ านวนแบคทีเรีย (Bacteria  Count ) มากกวา ๑๐๘  CFU ตอลิตร
๑๐.๓  ตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็นมากกวา ๑๐๐  CFUตอลิตร
๑๐.๔  มีการสงผลการตรวจสอบเฝาระวังทางจุลชีววิทยาใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนประจํ า

ประเมินโดย
                       (   
ตํ าแหนง_______________
วันท่ี_______เดือน_______
  x

         ใช               ไมใช
        ใช      
        ใช      

                      
___________
_____พ.ศ.__
    
     x
         ไมใช
             ไมใช
 
  x
     x
         )
____
____



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็น

๑. อาคารที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น
๑.๑  ชื่ออาคาร___________________________________________________________
๑.๒ ประเภทอาคาร_______________________________________________________
๑.๓ ที่ต้ังอาคาร

       เลขที่_________________ถนน___________________________________
       ตํ าบล_______________อํ าเภอ_______________จังหวัด_______________
       รหัสไปรษณีย_____________โทรศัพท____________โทรสาร__________

๒.  รายละเอียดของผูรับใบอนุญาต  ผูดํ าเนินการ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
๒.๑   ชื่อ-นามสกุล/ หนวยงาน_______________________________________________
๒.๒   ที่อยู

(๑)  ที่พักอาศัย
เลขที่_________________ถนน________________________________
ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________
รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

(๒)       สถานที่ทํ างาน
เลขที่__________ถนน_______________________________________
ตํ าบล________________อํ าเภอ_____________จังหวัด_____________
รหัสไปรษณีย____________โทรศัพท__________โทรสาร__________

๓.   จํ านวนหอผ่ึงเย็นของอาคาร__________________ เคร่ือง

๔.    รายละเอียดของหอผ่ึงเย็นแตละเคร่ือง
หมายเลขหอผึ่งเย็น        ตํ าแหนงและแผนผังที่ติดต้ัง

เคร่ืองที่ ๑     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๒     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๓     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๔     ________________________ ______________________________

ภาคผนวก (ข)
แบบฟอรมการจดทะเบียนหอผ่ึงเย็น



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็น

เคร่ืองที่ ๕     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๖     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๗     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๘     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๙     ________________________ ______________________________
เคร่ืองที่ ๑๐    ________________________ ______________________________



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

ภาคผนวก (ค)
แบบฟอรมสมุดบันทึกขอมูล

  ส ําหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผึ่งเย็น



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

สมุดบันทึกขอมูล
  สํ าหรับการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบผ่ึงเย็น
ประจํ าเดือน����. พ.ศ�����..

๑.    ชื่ออาคาร______________________________________________________________________________
ที่ต้ัง__________________________________________________________________________________

๒.   หอผึ่งเย็นหมายเลข_________________________ตํ าแหนงที่ต้ัง__________________________________
แบบ/ชนิด_______________________รุน___________________ขนาด____________________________

๓. ขอมูลการบํ าบัดดวยสารชีวฆาตสํ าหรับเชื้อลีจิโอเนลลา
๓.๑  ชื่อสารชีวฆาตที่ใช

(๑)________________________________________________________________________
(๒)________________________________________________________________________
(๓)________________________________________________________________________
(๔)________________________________________________________________________

๓.๒  ลักษณะการบํ าบัดน้ํ าดวยสารชีวฆาต
 บํ าบัดแบบตอเน่ือง ระบุความถี่_____________________________________________
 บํ าบัดโดยใสสารเคมีเปนคร้ังๆ แบบไมตอเน่ือง (Shot/Slug does)     



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๔.  การบันทึกขอมูลการตรวจตราเบื้องตนโดยสายตา
วันที่
ตรวจตรา

ผลการตรวจตราเบื้องตน
ชื่อและลายเซ็น
ผูตรวจตรา



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๕.  การบันทึกรายละ เอียดการทํ าความสะอาดและทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการทํ าความสะอาดและ

ทํ าลายเชื้อในหอผึ่งเย็น
ชื่อและลายเซ็น
ผูดํ าเนินการ



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๖.  การบันทึกรายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมีและสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น
วันที่

ทํ าการบํ าบัดน้ํ า
รายละเอียดการบํ าบัดน้ํ าดวยสารเคมี
และสารชีวฆาตในหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูทํ าการบํ าบัด



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคาร

๗.  การบันทึกรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะหนํ้ าตัวอยาง
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห

จํ านวนเชื้อวันที่
เก็บตัวอยางนํ้ า

ผูทํ าการเก็บ
ตัวอยางนํ้ า จุดเก็บ วันที่

รายงานผล คาคลอรีนอิสระ
ตกคาง

คาความเปน
กรดเปนดาง แบคทีเรียทั้งหมด เชื้อลีจิโอเนลลา

หองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๘.  การบันทึกรายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษาและปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการควบคุมดูแลบํ ารุงรักษา
และปรับปรุงแกไขหอผึ่งเย็น

ชื่อและลายเซ็น
ผูควบคุม



ขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผ่ึงเย็นของอาคาร

๙.  การบันทึกรายละเอียดแผนหรือโครงการควบคุมโรคลีเจียนแนรประจํ าอาคาร
วันที่

ดํ าเนินการ
รายละเอียดการดํ าเนินงานตามแผนหรือโครงการ

ผูควบคุม
การปฏิบัติงาน
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