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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบป้องกันอัคคภีัย 

 

ขอบเขตการตรวจ 
1.ระบบป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง 

2.ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย 

3.การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 

4.ทางหนีไฟ 

5.ระบบควบคุมควันไฟ 

6.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

7.ลิฟต์พนักงานดับเพลิง 
 

ค าอธิบายตารางสรุปผลการตรวจ 
 

ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 

 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 

 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  

วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัดของ
อุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ดูแลระบบ 

เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที ตามแผนการ

บ ารุงรักษา 
ตรวจสอบ 

ซ้ า 

1.ระบบป้องกันฟา้ผา่สิ่งปลูกสรา้ง  

1.1ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก 
[] แท่งแฟรงกลิน (Franklin Rod) 
[ ] กรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) 
[] Early steamer Emissionenhanced   
   ionizing air terminal  [ ] อ่ืน ๆ 

   

     
 

1.2 การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า         

1.3 แผนและแบบบนัทึกผลการบ ารุงรักษา -        

2.ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจจับเพลิงไหม้  

2.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ         

2.2 อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

[ ] ตรวจจับความร้อน  [] ตรวจจับควันไฟ 

[ ] อื่น ๆ 

       

 

2.3 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ -        

2.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย 

[] เสียง  [ ] แสง 
       

 

2.5 อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน n/a        

2.6 แผนและแบบบนัทึกผลการบ ารุงรักษา n/a        

 3. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง  

3.1เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire pump) และ
อุปกรณ์ประกอบ 

[ ] เครื่องสูบน้ าชนิด HORIZONTAL SPLIT 

    CASE PUMPS จ านวน...........................ชุด 

[  ] เครื่องสูบน้ าชนิด VERTICAL TURBINE  

     PUMPS จ านวน.............ชุด 

[  ] อื่น ๆ  ..................จ านวน.............ชุด 

        

3.2 แหล่งน้ าเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

[ ] ถังเก็บน้ าใต้ดิน ความจุ...................... 

[ ] ถังเก็บน้ าบนดิน ความจุ..................... 

 

 
       

ไม่มีระบบสูบน้ าดับเพลิง 
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที ตามแผนการ

บ ารุงรักษา 
ตรวจสอบ 

ซ้ า 

3.3 สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง          

3.4 ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

 [ ] อัตโนมัติ  [ ] แมนนวล  [ ] ปิดระบบ 
 

       

3.5 ตู้ควบคุมการท างาน Jocky pump 

 [ ] อัตโนมัติ  [ ] แมนนวล  [ ] ปิดระบบ 
 

       

3.6 การระบายอากาศ  

[  ] ทางกล [  ] ธรรมชาติ  

[  ] มีระบบปรับอากาศ    
 

       

3.7 ความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ยในห้องเครื่อง
สูบน้ า (ไม่น้อยกว่า 200ลักซ์)   

  
      

3.8 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 90 นาท ี

  
      

3.9 แผนและแบบบนัทึกผลการบ ารุงรักษา         

3.10 ระบบสปริงเกอร์         

แผนและแบบบันทึกผลการบ ารงุรักษา         

3.11 ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง         

แผนและแบบบันทึกผลการบ ารงุรักษา         

3.12 หัวรับ/หัวจ่ายน้ าดับเพลิง         

แผนและแบบบันทึกผลการบ ารงุรักษา         

3.13 แหล่งน้ าส ารองส าหรับดับเพลิง         

3.14 เครื่องดับเพลิงมือถือ         

แผนและแบบบันทึกผลการบ ารงุรักษา         

3.15ระบบดับเพลิงสารสะอาด(เฉพาะพ้ืนที่) --        

แผนและแบบบันทึกผลการบ ารงุรักษา --        

4.ทางหนีไฟ  

4.1 ป้ายบอกทางหนีไฟ         

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ         

4.3 โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 120 นาที 

n/a        

ไม่มีระบบสูบน้ าดับเพลิง 
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที ตามแผนการ

บ ารุงรักษา 
ตรวจสอบ 

ซ้ า 

4.4 ทางหนีไฟ (ประตูหนไีฟ ชอ่งบันไดหนีไฟ 
ทางออก) 

        

4.5 จุดรวมพล        -ไม่พบป้ายแสดงจุดรวมพล 

5.ระบบควบคุมควันไฟ(ระบบอัดอากาศ)   - 

แผนและแบบบันทึกผลการบ ารงุรักษา -        

6.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 [] ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้   

แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
และแผนการตรวจตรา 

[] ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้   

แผนการดับเพลงิ แผนการอพยพหนีไฟ และ
แผนบรรเทาทุกข ์

[  ]หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแลว้ แผนการ
บรรเทาทุกข์ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากภาวะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู 

        

7. ลิฟต์พนักงานดับเพลิง  -  

[   ] มีลิฟต์พนักงานดับเพลิง 

[  ] ไม่มีลิฟต์พนักงานดับเพลงิ 
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สิ่งท่ีพบ 
 

ล าดับ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา 

1 ระบบป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง 

-พบว่ามีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง 3 แห่ง ได้แก่ 

  หอถังน้ าสูง   เป็นระบบแท่งแฟรงกลิน 

  อาคารอ านวยการ   เป็นระบบ Early steamer 

  อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น  เป็นระบบ Early steamer 

-ลูกถ้วยยึดสายตัวน าลงดินระบบป้องกันฟ้าผ่าที่หอถังน้ าสูงหลุด/
แตกช ารุด 

-ไม่พบการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา 

   
 

1.อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ฟ้าผ่าจะต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าให้สามารถ 

คลอบคลุมได้ทั้งหมด 

2.ถังหรือภาชนะซ่ึงบรรจุวัตถุหรือวัสดุ ที่ไวไฟหรือ
อาจเกิดการระเบิดได้ จะต้องติดตั้งหรือมีระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า 

3.สายตัวน าต่อลงดินถ้าผู้คนเข้าถึงได้จะต้องมีฉนวน
ป้องกัน โดยฉนวนที่ป้องกันต้องป้องกันอันตราย
จากแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 100 KV 

4. ตัวน าต่อลงดินต้องติดตั้ง ห่างจากประตูไม่น้อย
กว่า 2 เมตร และห่างจากหน้าต่าง ไม่น้อยกว่า 1 
เมตร 

5. ตัวน าล่อฟ้าและตัวน าลงดินต้องจับยึดให้แน่น
หนาเพื่อไม่ให้ขาดหรือคลายตัวเนื่องจากถูกฟ้าผ่า 
หรือแรงลม 

6. หลักดินและตัวน าต่อลงดินจะต้องไม่ป็นวัสดุต่าง
ชนิดกันอันก่อใหเกิดการผุกร่อนและการเชื่อมต่อ
จะต้องจับยึดอย่างแน่นหนา 

7. หลักล่อฟ้า ต้องเป็นเหล็กไม่เป็นสนิม หรือโลหะ
ชนิดอื่นที่มีความคงทนต่อการผุกร่อนได้ 

2 ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย 

-พบว่ามีการติดตั้งจุดกดแจ้งเหตุแบบประยุกต์ท่ีโถงอาคารผู้ป่วย
นอกและอาคาร 10 เตียงเดิม มีสัญญาณเสียงเป็นมอเตอร์ไซเรน
แยกประเภทของสัญญาณแจ้งเตือนด้วยจ านวนครั้งและความยาว
ในการกด 

-ยังไม่พบบันทึก/รายงานผลการตรวจสอบการท างานของระบบ
ว่ายังท างานปกติ ซึ่งควรท าการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 

-พบว่ามีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันแบบไร้สายเป็นตัวแจ้งเหตุ
ไฟไหม้เฉพาะจุดที่คลังยา ส่วนใหญ่จะใช้ถ่าน 9 โวลต์ หากเป็น
ถ่านแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานแล้ว ก็จะเสื่อมประสิทธิภาพได้ ท า
ให้ก าลังไฟไม่พอ ไม่สามารถส่งสัญญาณเตือนหากเกิดเหตุขึ้นมา
จริงๆ จึงต้องหมั่นตรวจสอบว่ายังท างานปกติ 

ระบบสญัญาณแจ้งเตือน จะประกอบด้วย  

1.อุปกรณ์แจ้งเหตุ   

 -กดแจ้งด้วยมือ ประจ าอาคารต่าง 

 -ตัวตรวจจับควัน/ความร้อนในพื้นที่เสี่ยงต่อไฟไหม้ 

2.ตู้ควบคุมระบบ 

3.อุปกรณ์เตือนภัย  

 -เสียง (กระดิ่ง หวูด ไซเรน ล าโพง) ความดังของ 

  เสียงที่จุดใดๆต้องไม่น้อยกว่า 65 เดซิเบลและไม่ 

  เกิน 120 เดซิเบล 

 -แสง กระพริบเตือนด้วยแสงสีขาวอัตรา 1 ถึง 2  

  ครั้งต่อวินาที ระยะติดตั้งห่างไม่เกิน 30 เมตร 
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ล าดับ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา 

3 การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 

-ติดตั้งถังดับเพลิงได้ครอบคลุม เลือกชนิดได้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
เช่น โซนเขตสะอาด เลือกใช้สารดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย  

-ยังไมพ่บว่ามีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เหนือเครื่องดับเพลิงเพ่ือ
ระบุต าแหน่งของเครื่องดับเพลิง  

-พบว่าบางจุดสิ่งกีดขวางการเข้าถึงเครื่องดับเพลิง 

-การตรวจสอบความพร้อมใช้ แตย่ังด านินการไม่เป็นปัจจุบัน  

ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

 -การตรวจสอบ/รายงาน ความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้และโคมไฟฉุกเฉิน ที่พอจะเป็นตัวอย่างให้ได้ลอง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสม คือ รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร และ รพร.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้พัฒนารูปแบบ 

 

-ติดตั้งถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับวัสดุที่ติดไฟในแต่
พ้ืนที่ 

-ระยะการเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
ต้องไม่เกิน 23 เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าถึง 

-ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เหนือเครื่องดับเพลิงเพื่อระบุ
ต าแหน่งของเครื่องดับเพลิงนั้น ความสูงในการ
ติดตั้งป้ายอยู่ระหว่าง 2.0 – 2.2 เมตร 

        
     มองเห็นได้ 90 องศา     มองเห็นได้ 180 องศา 

-ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีการตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษาอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน มีค าแนะน าการ
ใช้เป็นรูปพร้อม แบบบันทึกผลการตรวจสอบแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

4 ทางหนีไฟและป้ายบอกทาง 

-มีป้ายบอกทางหนีไฟสีและสัญลักษณ์เป็นตามมาตรฐาน 

-พบว่ามีป้ายบอกทางหนีไฟติดที่ผนัง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มองเห็น
ได้ยาก 

-พบว่ามีการติดตั้งไฟฉุกเฉินเพ่ือส่องสว่างในเส้นทางหนีไฟยังไม่
ครอบคลุม เช่น โถงอาคาร 10 เตียงเดิมที่จะไปสู่จุดรวมพล , 

 

ป้ายบอกทางหนีไฟ 

-ป้ายบอกทางหนีไฟที่เป็นตัวหนังสือต้องมีขนาด
ความสูงของตัวหนังสือไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
ติดตั้งในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน  

-การติดต้ังโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินให้ติดตั้งที่
บริเวณทางตรง ทางเลี้ยว และทางแยก หากชนาด
ความสูงสัญลักษณ์ 10 เซนติเมตร ต้องติดตั้งป้าย
ทุกๆ 24 เมตร จนถึงทางออกสุดท้าย 

5 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

-ควรมีการทบทวนและด าเนินการให้ต่อเนื่อง 
-แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การ
ตรวจตราการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และ
การปฏิรูปฟื้นฟูองค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะ
ด าเนินการในภาวะต่างกันคือ ก่อนเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และหลังจากเพลิงสงบ
แล้ว 

 



 

    รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

    โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร  วันที่  5 – 6  พฤษภาคม  2564 

                                        กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10  

ล าดับ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา 

6 -มาตรการเสริมเรื่อง ถังดับเพลิงเองอัตโนมัติ ส าหรับพ้ืนที่ความเสี่ยง
สูง ห้องที่เก็บครุภัณฑ์ราคาแพง ห้องเซิร์ฟเวอร์ คลังเวชภัณฑ์ยา 
ห้องชันสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เครื่องดับเพลิงออโตเมติก ชนิด Clean Agent (Non 
CFC) 
จะท าการฉีดพ่นสารเคมีในจุดเพลงิไหม้ได้เองโดยอตัโนมตัิ 
เมื่ออุณหภูมิของเพลิงไหม้ร้อนถึง 68 องศาเซลเซยีส 
(68°C) ปรอทแก้วสีแดงของสปริงเกอร์จะแตกออก แล้ว
ท าการพ่นสารเคมโีดยอัตโนมตัิ เครื่องดับเพลิงชนิดนี้
เหมาะส าหรับติดตั้งในพ้ืนท่ีที่มีความเสีย่งต่อการเกดิ
อัคคีภัยหรือพ้ืนท่ีที่ยากแก่การเข้าถึง ความสามารถในการ
ดับไฟตดิตั้งสะดวกบรเิวณเพดาน โดยความสูงในการตดิตั้ง 
ไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดเุชื้อเพลิง ครอบคุมพ้ืนท่ี 12 
ตารางเมตร ( 4 x 3 m)สามารถดบัเพลิงไหม้ได้ประเภท 
A B C อย่างรวดเร็วและมีระดับความสามารถในการ
ดับเพลิงสูง 

-สั่งซื้อได้จากในเว็บไซตต์่างๆในอินเทอร์เน็ต เช่น ลาซาด้า 

-ค าค้นหา “ถังดับเพลิงแบบสปริงเกอร์” 

 



 

    รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

    โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร  วันที่  5 – 6  พฤษภาคม  2564 

                                        กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10  

ล าดับ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา 

 -ข้อแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
และตรวจจับเพลิงไหม้ 

 

-ควรทดสอบการท างานของตัวตรวจจับควันหรือ
ตรวจจับความร้อน และระบบสัญญาณแจ้งเตือนว่าอยู่
ในสภาพพร้อมท างาน โดยบันทึกการทดสอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างน้อย ปีละครั้ง 
-หลังจากการตรวจสอบสภาพการใช้งานและการ
ทดสอบการท างานของระบบตรวจจับควันแล้ว 
พบว่าอุปกรณ์มีการช ารุดหรือไม่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ ควรได้รับการเปลี่ยนใหม่ เพื่อติดตั้งทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ช ารุดหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้
งาน อุปกรณ์ Smoke Detector ที่เสื่อมสภาพไป
แล้ว อาจมีการท างานที่ผิดพลาดได้ (False Alarm) 
ส่งผลให้ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ท างานได้อย่าง
ผิดปกติ และเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับ
ควันก็อาจจะไม่ท างานจนท าให้เกิดความเสียหายที่
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

 -ข้อแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน การตรวจสอบราย 3 เดือน 

-ให้ถอดปลั๊กโคมไฟฟ้าชุดส าเร็จหรือชนิดต่อพ่วงและ
ตรวจสอบโคมทุกชุดด้วยตาเปล่าว่าท างานถูกต้อง 
ระยะเวลาในการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที 

การตรวจสอบราย 1 ปี 

-ให้ถอดปลั๊กโคมไฟฟ้าชุดส าเร็จหรือชนิดต่อพ่วงและ
ตรวจสอบโคมทุกชุดด้วยตาเปล่าว่าท างานถูกต้อง 
ระยะเวลาในการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 60 นาที 

 -ข้อแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเก็บก๊าซหุงต้ม -หมั่นตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อท่อและวาล์วต่างๆ
เป็นประจ าโดยใช้ฟองสบู่ 

-หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของระบบ หาก
พบว่าเสื่อมหรือช ารุดควรเปลี่ยนใหม่ทันที่ 

 

 

 

 

 

 


