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คํานํา 
 จากสถานการณท่ีมีการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสนั้น คือ ผูปวยหมดสติ และเสียชีวิตขณะอาบน้ําใน

หองน้ํา ถึงแมจะไมพบมากแตความสูญเสียถึงแกชีวิตอยางเฉียบพลันมีสูงมากหากไมมีการปองกัน ดังนั้น     

จึงควรมีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากการใชเครื่องทํา

น้ําอุนระบบแกสในสถานประกอบการและในครัวเรือน กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพจึง

ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดและปองกันผลกกระทบตอสุขภาพภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบ

แกสสําหรับเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี เพ่ือใชกํากับดูแล และสื่อสารแจงเตือน อันนําไปสูการดูแลสุขภาพเพ่ือลดและ

ปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตอไป 
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สถานท่ีพัก ท้ังรีสอรทและบานพักของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศหนาวเย็นของประเทศไทย เชน 

พ้ืนท่ีสูงและยอดดอย นิยมใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส เนื่องจากติดตั้งงาย คาใชจายถูก และทําความรอนได

เร็วกวา ซ่ึงพบวาเกิดผลกระทบตอสุขภาพอยูเนือง ๆ ดังเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึน พบผูปวยหมดสติ เสียชีวิต

ขณะอาบน้ําในหองน้ําท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสมาแทบทุกป เนื่องจากการสูดดมกาซคารบอนมอนอกไซด 

(CO) เขาสูรางกายมากเกินระดับท่ีปลอดภัย แมวาสถิติของการเกิดผลกระทบจะมีจํานวนไมมากเหมือน

ผลกระทบจากสาเหตุอ่ืน แตความสูญเสียถึงแกชีวิตอยางเฉียบพลันมีสูงมากหากไมมีการปองกัน ซ่ึงมีหลาย 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑ การ

ติดตั้ง       การระบายอากาศ รวมถึงความรูและความเขาใจของผูใชงาน 

กรมอนามัย จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดและปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากการใช

เครื่องทําน้ําอุนระบบแกส เพ่ือเปนแนวทางใหแกเจาหนาท่ีในการปองกันผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเครื่องทํา

น้ําอุนระบบแกส เพ่ือลดการสูญเสียจากสาเหตุท่ีปองกันได โดยองคประกอบของแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

ลดและปองกันผลกระทบตอสุขภาพภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  
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1.1 ความหมายและองคประกอบของเคร่ืองทําน้ําอุนระบบแกส 

 1.1.1 นิยาม 

“เครื่องทําน้ําอุนระบบแกส” หมายความวา เครื่องทําน้ําอุนแบบทําความรอนชั่วขณะท่ีใชกาซ   

(กระทรวงพาณิชย, 2558) ท่ีไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทา โดยมีวิธีการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนเปนไปตามท่ี

กําหนดตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดลักษณะหองน้ําของอาคาร 

(กระทรวงมหาดไทย, 2551) รวมถึงการระบายอากาศ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กระทรวงมหาดไทย, 2537 ) 

1.1.2 องคประกอบของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 

องคประกอบ เครื่องทําน้ําอุนระบบแกส มีองคประกอบหลักท่ีสําคัญอยู 12 สวน โดยรายละเอียดและ

หนาท่ีการทํางานของแตละสวน ไดแสดงดังไวตอไปนี้ 

1) ฝาครอบดานหนา: มักทําดวยวัสดุทนความรอน เชน โลหะ เปนตน 

2) ฝาครอบดานหลัง: มักทําดวยวัสดุทนความรอน เชน โลหะ เปนตน เชนกัน และมีชองสําหรับการ

ยึดกับผนัง 

3) แผงควบคุม: ใชสําหรับการควบคุมปริมาณการจายแกสเขาสูระบบ รวมกับปุมปรับความรอน   

(ถามี) ปุมปรับความรอนสวนใหญมักเปนแบบบิด เนื่องจากใชงานไดสะดวก และปลอดภัยตอ

ผูใชงาน ตลอดจนยังมีความทนทานกวาระบบการควบคุมแบบดิจิตอล การควบคุมดังกลาวอาจ

แตกตางกันไปในแตละยี่หอ เชน บางยี่หอมีการควบคุมปริมาณการจายแกสไดหลายระดับในชุด

ควบคุมชุดเดียว ในขณะท่ีบางยี่หออาจจะมีชุดควบคุมแยกกัน โดยตองมีการตั้งฤดูกาลกอน (การ

ปรับแบบหยาบ) และจึงคอยต้ังความรอน (การปรับแบบละเอียด) เปนตน นอกจากนี้บางยี่หอยัง

มีการติดตั้งชุดควบคุมแรงดันน้ํา เพ่ือใชในการควบคุมความเร็วของน้ําท่ีเขาสูระบบ (ความเร็วของ

น้ําสูง น้ําแรง แตประสิทธิภาพการจายความรอนอาจนอย เม่ือเทียบกับความเร็วของน้ํานอย    

น้ําจะสามารถมีระยะเวลาสัมผัสกับความรอนไดยาวนานกวา และทําใหอุณหภูมิของน้ําสูงข้ึน) 

ท้ังนี้การควบคุมดังกลาวจะแตกตางกันออกไปในแตละสถานท่ีท่ีอุณหภูมิของน้ํา และแรงดันท่ี

แตกตางกัน 

4) ชุดปลองไอรอน: ใชสําหรับการนําไอรอนท่ีเกิดจากการเผาเชื้อเพลิง สูทอน้ําสําหรับการถายเท

ความรอนเขาสูน้ํา 

ขอมูลทั่วไปของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส

และผลกระทบตอสุขภาพ 
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5) ทางออกไอรอน: ใชสําหรับการนําไอรอนออกจากเครื่อง โดยสวนใหญตั้งอยูดานบนของตัวเครื่อง 

ท้ังนี้ทางออกดังกลาวมักถูกออกแบบมาใหตอกับทอไอรอน เพ่ือนําไอรอนท่ีเกิดจากการเผาไหม 

ระบายออกไปยังจุดท่ีตองการ 

6) หัวเตา: ใชสําหรับการเผาไหมเชื้อเพลิง โดยใหเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ไหลผานหัว

เตา และเกิดการสันดาปอยูบริเวณหัวเตา ดังนั้นวัสดุท่ีใชทําหัวเตาควรเปนวัสดุทนความรอน ท้ังนี้

หัวเตาสวนใหญจะแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2-3 สวน เพ่ือการควบคุมการใหความรอน หากผูใชงาน

ตองการความรอนสูง ชุดควบคุมจะทําการสั่งการใหเตาท้ัง 3 สวน เกิดการสันดาปพรอมกัน 

ในขณะท่ีหากไมตองการความรอนสูงมาก อาจใชเตาเพียง 1-2 สวนสําหรับการใหความรอนแก

น้ําเทานั้น 

7) ระบบจุดไฟ: เพ่ือใหเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ถูกสันดาปและใหความรอนออกมา 

เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสจําเปนตองมีระบบจุดไฟ (หัวแม็กนิโต) ท่ีทําใหเกิดประกายไฟฟาในชวง

สั้น และเกิดการสันดาบของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) อยางท่ัวถึง ท้ังนี้ระบบจุดไฟสวนใหญ  

มักใชระบบจุดไฟดวยประกายไฟฟาโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส ท่ีตองมีการใสถานไฟฉายสําหรับการ

ใหพลังงานเบื้องตน 

8) ล้ินควบคุมกาซ: ลิ้นควบคุมกาซมีหนาท่ีหลักในการควบคุมปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  

ท่ีจายเขาสูระบบ โดยลิ้นดังกลาวจะถูกควบคุมโดยชุดควบคุมดังท่ีกลาวไวขางตน นอกจากนี้เพ่ือ

ความปลอดภัยของผูใชงาน ลิ้นควบคุมกาซจะตองทนตอแรงดัน และตัดการจายกาซปโตรเลียม

เหลว (LPG) กรณีท่ีไมมีน้ําไหลผานระบบ 

9) ทอน้ําเขาและทอน้ําออก: มีหนาท่ีรับน้ําเย็น และจายน้ํารอนออกจากระบบ โดยทอสวนใหญจะ

เปนทอท่ีสามารถนําความรอนไดด ี

10) ขอตอทอน้ําเขาและขอตอทอน้ําออก: ใชสําหรับการเชื่อมตอทอน้ําของระบบเขากับทอน้ํา

ภายนอกโดยไมใหเกิดการรั่วไหล 

11) ขอตอทอกาซเขา: ใชสําหรับการเชื่อมตอทอกาซของระบบกับทอกาซภายนอก เพ่ือไมไหเกิดการ

รั่วไหล 

12) ปุมเปด-ปด (ถามี): ใชสําหรับการ เปด-ปด เครื่องทําน้ําอุนระบบแกส โดยมักใชรวมกับปุมปรับ

ความรอน และอาจมีหนาจอ/หลอดไฟ LED สําหรับการแสดงผลสถานะเปด-ปด ของตัวเครื่องอีก

ดวย 

3 
 



 
รูป 1 องคประกอบของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส (ท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2562) 

1.2 หลักการทํางาน  

เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสมีหลักการทํางาน โดยการใชกาซปโตรเลียมเหลว (Liquid Petrolium 

Gas:LPG) เปนเชื้อเพลิง และทําการถายเทความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงดังกลาว ไปยังน้ําท่ีไหลอยู

ภายในทอ ข้ันตอนการทํางานของระบบโดยรวม ดังตอไปนี้  

1) เม่ือมีน้ําเย็นไหลเขาสูเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ชุดควบคุมจะทําการสั่งลิ้นควบคุมกาซให

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เขามาสูระบบโดยอัตโนมัติ 

2) เม่ือกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เขามาผานระบบทอ ชุดควบคุมจะสั่งการใหระบบจุดไฟทํา

การสรางประกายไฟข้ึน เพ่ือใหเกิดการสันดาปของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

3) การสันดาปของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จะใชอากาศโดยรอบภายในเครื่องทําน้ําอุนระบบ

แกสในการสันดาป 

4) ไอรอนท่ีเกิดข้ึนจะเคลื่อนท่ีข้ึนสูดานบน ผานปลองไอรอน 

5) ความรอนท้ังหมดจะแพรกระจายสูทอน้ําท่ีอยูโดยรอบของปลองไอรอน และสงผานไปยังน้ํา

ในทอ 

6) ความรอนท่ีสงผานจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับปริมาณกาซท่ีใชในการสันดาป (ควบคุมโดยชุด

ควบคุม) และความเร็วในการไหลของน้ําในทอ ดังท่ีกลาวไวขางตน ความเร็วของน้ําสูง      

จะสงผลใหน้ําแรง แตประสิทธิภาพการจายความรอนอาจนอย เม่ือเทียบกับความเร็วของน้ํา
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นอย น้ําจะสามารถมีระยะเวลาสัมผัสกับความรอนไดยาวนานกวา และทําใหอุณหภูมิของน้ํา

สูงข้ึน 

7) เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสบางเครื่องอาจจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพ่ือนําสงกาซท่ีเกิด

จากการสันดาปออกไปยังภายนอกระบบผานทางออกไอรอน 

 

รูป 2 หลักการทํางานเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส (Rapport, A., Brozyna, K. , 2012) 

1.3 ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชเคร่ืองทําน้ําอุนระบบแกส 

ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส สวนใหญเกิดจากปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนใน

หองน้ําจากกระบวนการเผาไหม โดยการทํางานของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสตองใชเชื้อเพลิงคือ Liquefied 

Petroleum Gas (LPG)  ท่ีมีกาซ C3H8 เปนองคประกอบ  และใชกาซ O2 ในการเผาไหมเพ่ือผลิตความรอน 

(กรมธุรกิจพลังงาน, 2551)  จากการเผาไหมทําใหเกิดกาซ CO2  ดังสมการ 

 

 

 

หากกาซ O2 ภายในหองน้ําลดลงจนกระท่ังกาซ O2 ไมเพียงพอ  และเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณจน

ทําใหเกิดกาซอันตราย CO เพ่ิมข้ึนมาจากการท่ีเดิมมีกาซอันตราย CO2 เพียงชนิดเดียวเทานั้น ดังสมการ  

 

 

C3H8 + 5O2 ---เผาไหม---> 3CO2 + 4H2O 
 

C3H8 + 4O2 ---เผาไหม---> H2O + CO2 + 2 CO 
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นอกจากนี้ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการติดตั้งระบบแกสท่ีไมสมบูรณนั้นยังพบนอยมาก มีเพียงการติดตั้งท่ี

ผิดวิธี หรือติดตั้งแบบขาดความระมัดระวัง สงผลใหเกิดการรั่วของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และอาจเกิดการ

ติดไฟ หรือระเบิดได แตปญหาดังกลาวมักเกิดเฉพาะในชวงการติดตั้งเทานั้น 

ดังนั้น หากหองน้ํามีระบบระบายอากาศไมเหมาะสมจะเกิดการสะสมของกาซ CO และกาซ CO2 ได 

ซ่ึงกาซ CO และกาซ CO2 เม่ือมีปริมาณมากข้ึน หากผูใชหองน้ําหายใจเขาไปอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพได 

โดยเม่ือหายใจเอา CO เขาสูรางกาย CO จะเขาไปแทนท่ี O2 ในในการจับกับฮีโมโกลบิน และทําใหรางกาย

ขาด O2 ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายได เนื่องจากกลไกการจับของ CO กับ ฮีโมโกบินในเลือดมักมีการพบ 

CoHb ในเลือดในระดับสูง (>2.5 mg% ในคนไมสูบบุหรี่ หรือ >5% ในคนสูบบุหรี่) (ชูพงศ แสงสวาง, 2562) 

สําหรับผูปวยท่ีหมดสติในหองน้ําท่ีมีการเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบวา      

ผูปวยดังกลาวมีปริมาณ Methemoglobin ท่ีเกิดจากการไดรับสัมผัสสารประกอบไนโตรเจนในระดับสูง เชน        

ไนตริกออกไซด (NO) และ ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ท่ีเกิดข้ึนจากการสันดาปกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

ท่ีความรอนสูงอีกดวย นอกจากนี้ ในชวงแรกท่ีไดรับหรือสัมผัสกับกาซชนิดนี้จะทําใหมีอาการระคายเคือง      

ตอบริเวณท่ีไดสัมผัส เชน ผิวหนัง เยื่อบุนัยตตา จมูก และคอ เปนตน รวมท้ังจะทําใหมีอาการเจ็บหนาอก ไอ 

หายใจติดขัด และภูมิตานทานโรคทางเดินหายใจลดลงสงผลใหรางกายเกิดการเจ็บปวยไดงาย ซ่ึงอาจกอใหเกิด

โรคดังนี้ โรคหลอดลมอักเสบ หอบหืด โรคถุงลมโปงพอง เปนตน (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ, 2555) 

 

รูป 3 การจับฮีโมโกลบินของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) (ท่ีมา : พรรณพร กะตะจิตต, 2561) 

 

สําหรับรายละเอียดของความเขมขนของกาซตางๆและผลกระทบตอสุขภาพ มีดังนี้ 

1. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  เปนกาซพิษท่ีไมมีสี ไมมีกลิ่น เกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ

เปนกาซท่ีมีอันตรายตอสุขภาพอยางมาก เพราะเม่ือสูดดมกาซ CO เขาไป กาซ CO จะไปแทนท่ี 

กาซ O2 ท่ีจับกับเม็ดเลือดแดง สงผลใหรางกายขาด O2 โดยระดับความเขมขนของกาซ CO ท่ี

อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ระดับความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และผลกระทบตอสุขภาพ 

ระดับความเขมขน CO 

(พีพีเอ็ม)1 
ผลกระทบ 

50 – 200 ปวดศีรษะเล็กนอยและออนเพลีย 

201 – 400 คลื่นไส อาเจียน วิงเวียนศีรษะอยางรุนแรงและอาจถึงข้ันเปนลม 

401 - 1,200 หัวใจเตนเร็วข้ึนผิดปกติ และเริ่มเตนผิดจังหวะ 

1,201 - 2,000 อาจถึงข้ันหมดสติ และอาจถึงเสียชีวิต 

2,001- 5,000 

 

อาจทําใหเสียชีวิตภายในไมก่ีนาที อาจรอดชีวิตถารีบนําผูปวยออกจาก

บริเวณอับอากาศมาสูบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์หรือมีออกซิเจนเพียงพอ 

หมายเหตุ: 1 พีพีเอ็ม หมายถึง สวนในลานสวน (Part per Million (ppm)) 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกันและจัดการภัยพิบัติ (2559) 

 

2. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนกาซท่ีไมมีส ีมีสัดสวนประมาณ 0.03% ในบรรยากาศท่ัวไป 

กาซ CO2 เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากมนุษย เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง เปนตน ผลกระทบตอ

สุขภาพจากการไดรับกาซ CO2 นี้เขาไปในปริมาณมาก แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ระดับความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และผลกระทบตอสุขภาพ 

ระดับความเขมขนกาซ CO2  

(พีพีเอ็ม) 

ผลกระทบ 

20,000 - 30,000   แนนหนาอก หายใจลึก  

30,001 - 50,000   หายใจไมออก เหง่ือออก ชีพจรเตนเร็ว   

50,001 - 75,000   ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ กระสับกระสาย หายใจลําบาก อัตราการ

เตนของหัวใจเพ่ิมข้ึนและความดันโลหิตสูง ตาพรามัว 

75,001 - 100,000   คลื่นไส อาเจียน เปนลมหมดสติ  

100,001 - 300,000   โคมา เกิดอาการซัก และเสียชีวิตได 

ท่ีมา : Bureau of Land Management (2559) 

3. กาซโพรเพน (C3H8)  เปนสวนประกอบสําคัญของ LPG ท่ีใชเปนเชื้อเพลิงของแกสหุงตม       

กาซ C3H8 เปนสารปโตรเคมีท่ีไดจากกระบวนการแยกแกสธรรมชาติและกลั่นน้ํามันมีลักษณะ

เปนแกสท่ีไมมีสี ติดไฟงาย ระเบิดงายและหนักกวาอากาศ  หากรางกายสูดดมกาซ C3H8 เขาไป

ในปริมาณมากอาจสงผลกระทบตอสุขภาพได เนื่องจากไปขัดขวางการรับสงออกซิเจนท่ีปอดทํา

ใหเกิดอาการ เวียนศีรษะ งวงซึมและอาจหมดสติได (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547) 
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4. กาซออกซิเจน (O2)  เปนกาซท่ีไมมีสี  ไมมีกลิ่น ไมมีรสและละลายน้ําไดเล็กนอยเม่ืออุณหภูมิ 

ลดลง โดยปกติกาซ O2 อยูในอากาศประมาณรอยละ 20.9 โดยระดับของกาซ O2 ท่ีสงผลกระทบ

ตอสุขภาพ แสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 รอยละของกาซออกซิเจน (O2) ท่ีอยูในอากาศและผลกระทบตอสุขภาพ 

รอยละกาซ O2 ในอากาศ ผลกระทบ 

รอยละ 19.5 เปนระดับความเขมขนข้ันต่ําสุดท่ีเหมาะสมสําหรับมนุษยตามกฎหมาย  

(US OSHA) 

รอยละ 15 - 19.5 ทําใหความสามารถในการทํางานของรางกายลดลง โดยเฉพาะบุคคลท่ีเปน

โรคเก่ียวกับหัวใจ ปอด และระบบหมุนเวียนโลหิต 

รอยละ 12-15 หัวใจเตนเร็ว หายใจถ่ี การตัดสินใจชาลง 

รอยละ 10-12 หัวใจเตนเร็วและหายใจ ริมฝปากเขียว 

รอยละ 8-10 หัวใจลมเหลว คลื่นเหียน อาเจียน หนามืด ไมรูสึกตัว 

รอยละ 6-8 หยุดหายใจ เสียชีวิต 

ท่ีมา: P.Yanisk and D.Kroll (2555) 
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2.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

จากการทบทวนขอมูลท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ยังไมพบกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

ขอบังคับท่ีเก่ียวกับเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ลักษณะหองน้ําตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522  ในขอ 9 หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ได โดยมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย 

2) ระยะดิ่งระหวางพ้ืนหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมต่ํากวา 2.00 เมตร 

3) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนท่ีหอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ 

4) พ้ืนหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบายน้ําท้ิงอยูใน

ตําแหนงต่ําสุดบนพ้ืนหอง 

5) ในกรณีท่ีมีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และมีความ

ลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน 

6) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และมีความสูงอยูในระดับท่ี

กลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอ่ืน 

7) ท่ีปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 

8) ในกรณีเปนอาคารท่ีมีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น การจะจัดใหมีหองสวมและท่ีปสสาวะ

ในชั้นใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม 

9) ในกรณีท่ีหองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีขนาดพ้ืนท่ีภายในของหองไมนอยกวา 

1.50 ตารางเมตร แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกันตองมีขนาดพ้ืนท่ีภายในของแตละหองไมนอย

กวา 0.90 ตารางเมตร และมีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 

นอกจากนี้ในปจจุบัน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2562) ไดทําการ (ราง) มาตรฐาน

ผลิ ตภัณฑ อุตสาหกรรมเ ก่ี ยว กับ เครื่ อ ง ทํ าน้ํ า ร อนระบบก าซแบบน้ํ า ไหลผ านร อน ทัน ที  (GAS 

INSTANTANEOUS WATER HEATERS) ออกมาโดยมีการกําหนดคุณลักษณะของเครื่องทําน้ํารอนระบบกาซ

แบบน้ําไหลผานรอนทันที ดังหัวขอหลัก ตอไปนี ้

1) อุณหภูมิน้ําทางออก อุณหภูมิของน้ําทางออกตองไมเกิน 93 °C และเครื่องทําน้ํารอนท่ีออกแบบ

มาใหจายน้ําแกฝกบัว อุณหภูมิของน้ําทางออกตองไมเกิน 55 °C 

สว่นท่ี 2 
 

กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 
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2) ความดันน้ํา ความดันน้ําท่ีระบุเครื่องทําน้ํารอนระบบปดท่ีระบุตองไมนอยกวา 0.6 MPa ความ

ทนความดันน้ําเครื่องทําน้ํารอนระบบปดตองทนความดันน้ําขณะลิ้นทางออกน้ําปดอยูไมนอยกวา 

2 เทาของความดันน้ําท่ีระบุ เครื่องทําน้ํารอนระบบเปดตองทนความดันน้ําขณะลิ้นทางออกน้ํา

ปดอยูไมนอยกวา 0.15 MPa เม่ือทดสอบตามขอกําหนดแลวตองไมมีการรั่วซึมของน้ําหรือมีการ

เสียรูปอยางถาวร 

3) การรั่วของกาซ เม่ืออัดอากาศท่ีความดัน 15 kPa นับฟองอากาศท่ีเกิดข้ึนตองไมเกิน 6 ฟอง    

ใน 1 นาที  

4) อัตราการใชกาซสูงสุด เม่ือทดสอบแลว อัตราการใชกาซสูงสุดตองไมแตกตางจากท่ีผูผลิตระบุ

เกินกวา ±10%  

5) ความทนตอความรอนของสารเคลือบผิว เม่ือทดสอบ แลว สีหรือสารท่ีเคลือบตกแตงผิวสวนท่ี

ไมสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรงตองทนอุณหภูมิสูงไดโดยไมเสื่อมสภาพ เชน เปลี่ยนสี หลุดลอน 

แตกราว 

6) การเผาไหม 

- ความสมบูรณของการเผาไหม เม่ือทดสอบแลวเปลวไฟจากการเผาไหมตองสมํ่าเสมอไมมี

เขมา 

- การเกิดเปลวไฟลอยตัวและเปลวไฟยอนกลับ เม่ือทดสอบแลว ตองไมเกิดเปลวไฟลอยตัวและ

เปลวไฟยอนกลับ 

- คารบอนมอนอกไซดจากการเผาไหม เม่ือทดสอบแลว ปริมาณกาซจากการเผาไหมซ่ึงแหง

และไมมีออกซิเจนสวนเกิน ตองไมเกิน 0.1 % ขณะเปดลิ้นควบคุมสูงสุด 

- เสียงท่ีเกิดจากเครื่องทําน้ํารอน เม่ือทดสอบแลวยอมใหเกิดเสียงดังตอเนื่องไดไมเกิน 60 

dBA 

7) การจุดไฟ เม่ือทดสอบการจุดไฟจนครบ 6,000 ครั้งแลว เครื่องทําน้ํารอนตองเกิดเปลวไฟท่ีหัว

เตาไมนอยกวา 95 ครั้งในแตละรอบการจุดไฟ 100 ครั้งและตองไมมีการจุดไมติดตอเนื่องกัน 

และตองไมมีการระเบิด  

8) ประสิทธิภาพการทําน้ํารอน เม่ือทดสอบแลวประสิทธิภาพทางความรอนของเครื่องข้ันตํ่า ไมต่ํา

กวา 75 %  

9) เครื่องหมายและฉลากเครื่องทําน้ํารอนทุกเครื่องตองมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงใหเห็น

ไดงาย ชัดเจน และถาวร เครื่องทําน้ําอุนหรือเครื่องทําน้ํารอนทุกเครื่องตองมีคูมือแนะนําการใช

ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- การติดตั้ง เครื่องทําน้ํารอน ตองระบุถึง : หามติดตั้งในหองอาบน้ําท่ีไมมีท่ีระบายอากาศ 

สถานท่ีติดตั้งตองมีการระบายอากาศท่ีดี 

- ตองระบุถึง : ตองมีการตรวจสอบการรั่วซึมขอตอแกสหลังติดตั้ง (สามารถใชวิธีการ

ตรวจสอบดวยฟองสบู) 
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(1) วิธีการใชงานและการบํารุงรักษา 

(2) คําเตือนระบุถึง 

- ไมควรใชเครื่องในสภาวะท่ีนอกเหนือจากระบุไวในคูมือเพราะอาจทําใหเกิด

อันตรายได ในเรื่องระบายอากาศ 

- ถาใชเครื่องในหองหลายชั่วโมงจะเปนการลดออกซิเจนในอากาศทําใหเกิดกาซ

คารบอนมอนอกไซด 

- หามติดตั้งเครื่องในหองอาบน้ําท่ีไมมีการระบายอากาศ 

- หากไดกลิ่นแกสใหหยุดการใชงานของเครื่องทันทีและวิธีการปองกันเบื้องตน 

(3) คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยอ่ืน ระบุถึงหม่ันตรวจสอบชองอากาศเขา สังเกตวาเปน

ชองรอบตัวเครื่องจะตองไมมีสิ่งใดทําใหเกิดการอุดตัน 

2.2 คามาตรฐานและวิธีการตรวจวัด  

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในหองน้ําท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสในแตละพารามิเตอรไดอางอิงคา

มาตรฐทานจากThe National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ของ

สหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดใหเปนระดับความเขมขนท่ีมีผลตอสุขภาพในระดับท่ีเปนอันตรายในทันทีท่ีไดรับหรือ

หลังจากไดรับเปนเวลานานหรือรับซํ้า หนวยงาน ACGIH (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists) องคกรนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา มีบทบาทสําคัญในดาน

วิชาการและการกําหนดมาตรฐานแนะนําท่ีเก่ียวของ และ OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงสหรัฐอเมริกา เปนหนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของดานการดูแล กําหนด บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 คามาตรฐานคุณภาพอากาศ (CDC, 2557) 

พารามิเตอร 
คาความปลอดภัย

จากการไดรับสัมผัส
ในระยะสั้น 

แหลงที่มา 
คา LDLHง 

 
หนวย แหลงที่มา 

คารบอนมอนอกไซด 100 
 

300 

Swedenก 

( 1984) 
Unitedข 

1,200 หนึ่งสวนในลาน
สวน (ppm) 

CDC 

คารบอนไดออกไซด 30,000 NIOSHกACCIHค 40,000 หนึ่งสวนในลาน
สวน (ppm) 

CDC 

โพรเพน 1,000 NIOSH 
OSHA 

2,100 หนึ่งสวนในลาน
สวน (ppm) 

CDC 

ออกซิเจน 19.5 - 23.5 NIOSH 
OSHA 

- เปอรเซ็นต                
( % ) 

- 

ก 
 คาสัมผัสในระยะสั้น 15 นาที 

ข  
คาขีดจํากัดสําหรับการสัมผัสในระยะสั้น ๆ 10 นาที 

ค 
คาสัมผัสในระยะสั้น  

ง 
“คา IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) ” เปนความเขมขนที่ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ของสหรัฐอเมริกากําหนดใหเปนระดับความเขมขนที่มี

ผลตอสุขภาพในระดับที่เปนอันตรายในทันทีที่ไดรับ หรือหลังจากไดรับเปนเวลานาน หรือรับซ้ํา ( กรมควบคุมมลพิษ รวมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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ตารางท่ี 5 วิธีตรวจวัดและเครื่องมือท่ีใชเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพอากาศ 

พารามิเตอร วิธีการตรวจวัดและเครื่องมือ 

คารบอนมอนอกไซด วิธีการตรวจวัด  ใหตรวจวัดเปนระยะ ๆ และกระจายใหท่ัวบริเวณหองน้ํา 

โดยเฉพาะจุดท่ีใกลตัวเครื่องทําน้ําอุนระบบกาช 

โดยใช Pocket CO Carbon Monoxide Detector1 หรือ Real-Time  

electrochemical sensor หรือวิธีอ่ืนเทียบเคียงท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของ 

NIOSH, OSHA, U.S. EPA หรือ ASHRAE 

คารบอนไดออกไซด วิธีการตรวจวัด ใหวัดในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีลมกระจายไปถึง และวัดในระดับความสูง

จากพ้ืนตาง ๆ กัน โดยเฉพาะจุดท่ีใกลตัวเครื่องทําน้ําอุนระบบกาช 

โดยใช  Real-Time  non-dispersive infra-red sensor หรือวิธีอ่ืน

เทียบเคียงท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของ NIOSH, OSHA, U.S. EPA หรือ 

ASHRAE 

โพรเพน วิธีการตรวจวัด ใหตรวจวัดเปนระยะ ๆ และกระจายใหท่ัวบริเวณหองน้ํา 

โดยเฉพาะจุดท่ีใกลตัวเครื่องทําน้ําอุนระบบกาช โดยใช NIOSH Method No. 

S87 หรือวิธีเทียบเคียงท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของ NIOSH, OSHA, U.S. 

EPA หรือ ASHRAE 

ออกซิเจน วิธีการตรวจวัด  ใหวัดในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีลมกระจายไปถึง และวัดในระดับความ

สูงจากพ้ืนตาง ๆ กัน บริเวณหองน้ํา โดยเฉพาะจุดท่ีใกลตัวเครื่องทําน้ําอุน

ระบบกาช 

โดยใช Real-Time  electrochemical sensor หรือวิธีเทียบเคียงท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานของ NIOSH, OSHA, U.S. EPA หรือ ASHRAE 

ท่ีมา : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร ,  
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แนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส สําหรับเจาท่ี

หนาสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปองกันผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชน กํากับดูแลและจัดการในดานตางๆ ประกอบดวย 5 สวน 

1. แบบสํารวจการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบไฟฟาและระบบแกส เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสํารวจและ

จัดเก็บขอมูลเครื่องทําน้ําอุนระบบไฟฟาและระแบบแกสในพ้ืนท่ี (รายละเอียดในขอ 3.1) 

2. ขอแนะนําวิธีการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนในหองน้ํา สําหรับสถานประกอบการ เพ่ือเปนแนวในการให

คําแนะนําแกผูประกอบการในเบื้องตนในการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสท่ีปลอดภัย (รายละเอียดในขอ 

3.2) 

3. เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการประเมินสถานประกอบการและท่ีพักอาศัยท่ีมีการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส โดยแบบประเมินจะ

ประกอบไปดวย ลักษณะเครื่องทําน้ําอุนฯ ลักษณะของหองน้ํา การเตือนและวิธีปองกันภัย และการ

บํารุงรักษา (รายละเอียดในขอ 3.3)  

4. แบบสอบสวนผูปวยเฉพาะรายพิษ CO จากเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส สําหรับเจาหนาท่ีกรณีเกิด

เหตุ (รายละเอียดในขอ 3.4) 

5. ขอมูลการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส (รายละเอียด

ในขอ 3.5) 

  โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดและปองกันผลกระทบ

ตอสุขภาพจากการใชเคร่ืองทํานํ้าอุนระบบแกส 
สว่นท่ี 3 
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3.1 แบบสํารวจการใชเคร่ืองทําน้ําอุนทั้งแบบระบบไฟฟาและระบบแกส  

ช่ือ-นามสกุลผูสํารวจ...............................................ตําบล...................................อําเภอ....................................จงัหวัด.................................. โทรศัพท………………….…………… 

ท่ี  

ชื่อ/ท่ีอยูสถานท่ีพัก 

(***ระบุสถานท่ีเคยเหตุการณ) 

 

ประเภทสถานท่ีพัก 

จํานวน

หองพัก

ท้ังหมด 

(หอง) 

จํานวนหองน้ําท่ีมี

การใชเครื่องทํา

น้ําอุนระบบแกส

(หอง) 

เครื่องทําน้ําอุน

ระบบแกส 

ขนาดหองน้ํา 

(กวางXยาวXสูง) 

เมตร 

การระบายอากาศ 

 

 

 ชื่อสถานประกอบการ

............................................................... 

ชื่อผูประกอบการ…………………………… 

เบอรโทร................................................ 

ท่ีอยู....................................................... 

ตําบล..................................................... 

อําเภอ.................................................... 

พิกัด GPS.............................................. 

.............................................................. 

เคยเกิดเหตุการณ 

  ไมเคย    เคย 

มีใบอนุญาตหรือไม 

 ไมมี    มี ระบุประเภท

.................................. 

 โรงแรม         

 รีสอรท                   

 โฮมสเตย                    

 เกสเฮาส       

 ท่ีพักอุทยานฯ  

 โครงการหลวง 

 ศาสนสถาน 

 สถานปฏิบัติธรรม 

 บานเรือน 

 อ่ืน ๆ 

ระบุ………………….. 

   ไมมี 

 มี ระบุยี่หอ

................................ 

  ไมมี 

 มี ระบุ 

    พัดลมระบาย

อากาศ 

    ชองลม/บานเกล็ด 

 ตอทอแฟล็กซจาก

ตัวเครื่อง 
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3.2 ขอแนะนําวิธีการติดตั้งเคร่ืองทําน้ําอุนในหองน้ํา สําหรับสถานประกอบการ 

วิธีการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนในหองน้ําท้ังตําแหนงการติดตั้งและอุปกรณท่ีใชในการติดตั้ง ดังนี้ 

1. การติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 

(1)  ตําแหนงการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ดังนี้ 

(ก) เครื่องทําน้ําอุนควรติดต้ังในหองน้ําท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ หามติดเครื่องทํา

น้ําอุนในหองน้ําท่ีไมมีท่ีระบายอากาศ 

(ข) ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนในระดับสายตา ระยะสูงจากพ้ืนถึงตัวเครื่องทําน้ําอุนประมาณ 

1.60 เมตร (Good ChinaBrand, 2557) 

(ค)  ระยะหางท่ีเหมาะสมระหวางเครื่องทําน้ําอุนกับสิ่งตางๆ ขางตัวเครื่องทําน้ําอุน

ดานซายหรือขวา ตองมากกวา 45 มิลลิเมตร  

(ง) ระยะหางระหวางตัวเครื่องทําน้ําอุนกับชองระบายอากาศดานบนมากกวา 150 

มิลลิเมตร  

(2) อุปกรณการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส  ดังนี้ 

(ก) ทอน้ําใหใชทอท่ีทําจากโลหะ อยาใชทอน้ําท่ีทําจากสารสังเคราะหเพราะจะออนตัว

เม่ือโดนความรอน  

(ข) สายนํากาซ ควรเปนชนิดท่ีใชกับกาซหุงตมเทานั้น หามใชสายนํากาซท่ีทําจากยาง

หรือสายพลาสติกธรรมดา ความยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร  

(ค) เหล็กรัดสายยางสงกาซหรือเข็มขัด ตองเปนชนิดไมเปนสนิม มีความแข็งแรง 

(ก) เลือกใชถังบรรจุกาซ LPG ท่ีมีเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  

รับรองคุณภาพ  

(ง) วางถังกาซในแนวต้ังเสมอบนพ้ืนราบท่ีแหงแข็งแรง เคลื่อนยายเขาออกงาย อากาศ

ถายเทสะดวก 

(3) วิธีการระบายอากาศในหองน้ํา 

(ก) หองน้ําควรมีพ้ืนท่ีกวางเพียงพอ คือ ความสูงระหวางพ้ืนหองน้ําถึงเพดานตองไมนอย

กวา 2.00 เมตร หองน้ําตองมีขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3.00 เมตร 

(ข) มีชองลมเพ่ือระบายอากาศในหองน้ําไมนอยกวารอยละ 10 ของพ้ืนท่ีหอง  

(ค) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยใหตําแหนงติดอยูตรงขามกับทิศท่ีลมเขา หรือใกลกับ

จุดท่ีตองการถายเทอากาศ  

(ง) ประตูหองน้ําควรมีชองระบายอากาศดานลาง หรือมีชองสูงจากพ้ืนถึงขอบประตูลาง 

ประมาณ 2- 3 นิ้ว 

(4) ลักษณะหองน้ําท่ีติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส  

(ก) พ้ืนและผนังหองน้ํา สรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย  
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(ข) พ้ืนหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบาย

น้ําท้ิงอยูในตําแหนงต่ําสุดบนพ้ืนหองน้ํา 

(ค) ประตูมีกลอนหรือลักษณะอ่ืนใดท่ีเปดจากภายนอกได  

(5) การบํารุงรักษา 

(ก) ตรวจสอบระบบเผาไหม ทําความรอนของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสทุก 3 เดือน หรือ

ตามท่ีกําหนดในคูมือการใชงานและบํารุงรักษา 

(ข) ตรวจสอบรอยรั่ว โดยใชน้ําฟองสบูลูบตามจุดตางๆ เชน บริเวณวาลวถังกาซ บริเวณ

หัวปรับแรงดัน บริเวณขอตอตาง ๆ บริเวณแกนลูกบิดสําหรับปด/เปด สายยาง    

หากมีฟองผุดข้ึน แสดงวามีกาซรั่วใหรีบแจงชางเพ่ือแกไขทันที  

(ค) สายนํากาซ ควรเปลี่ยนทุก 3 ป  

(ง) เหล็กรัดสายยางสงกาซหรือเข็มขัด ควรเปลี่ยนใหมทุกๆ 2 ป  

(จ) ตรวจสอบสภาพถังกาซ ตองอยูในสภาพดี มีระบุวันท่ีตรวจสอบสภาพถังไมเกิน 5 ป  

(6) การตรวจสอบความปลอดภัย 

(ก)  เจาของสถานท่ีหรือผูครอบครองหองน้ําท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส จัดใหมีและ

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในหองน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(ข)  คามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในหองน้ําท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส วิธีการ

ตรวจวัดและเครื่องมือท่ีใชเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพอากาศ ตามคามาตรฐาน

คุณภาพอากาศเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพอากาศ  

(ค)  ในกรณีท่ีมีตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในหองน้ํา ตองมีคาไมเกินกวาคามาตรฐานท่ี

ใหใหคําแนะนําดังตารางท่ี คามาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยเจาของสถานท่ีหรือผู

ครอบครองหองน้ําท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุง เพ่ือ

ลดปริมาณมลภาวะอากาศท่ีเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด 

(7) การเตือนและวิธีการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส  

(ก) เจาของสถานท่ีหรือผูครอบหองน้ําท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ตองติดปายเตือน

อันตรายจากเครื่องทําน้ําอุน ประกอบดวย วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และการปฐม

พยาบาลผูท่ีไดรับอันตรายจากเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสตรงบริเวณหนาหองน้ํา 

บริเวณเครื่องทําน้ําอุน หรือตรงสวิตซไฟฟาแสงสวาง  

(ข)  โดยปายเตือนควรเปนสัญลักษณรูปภาพและอธิบายวิธีการใชงานอยางงาย ตาม

ตัวอยางในภาคผนวก ก ตัวอยางปายเตือนวิธีการใชงานเครื่องทําน้ําอุนในหองน้ําท่ี

ถูกตอง 
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3.3 แบบประเมินการใชเคร่ืองทําน้ําอุนระบบแกสในสถานประกอบการและที่พักอาศัย  

    สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 

 

 

ส่ิงท่ีตองตรวจสอบ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ไมใช 

(0) 

ใช 

(1) 

1. ลักษณะของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 

1.1 เครื่องทําน้ําอุนไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. รับรอง     

1.2 ตัวเครื่องทําน้ําอุนติดตั้งไวบริเวณดานนอกหองน้ํา    

1.3 ระยะหางเครื่องทําน้ําอุนกับสิ่งตางๆ ขางตัวเครื่องทําน้ําอุน
ดานซายหรือขวามากกวา 45 มิลลิเมตร 

   

1.4 ถังบรรจุแกส    

1) ถังบรรจุแกสหุงตม (LPG) มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) รับรอง 

   

2) ถังบรรจุแกสติดตั้งดานนอกท่ีมีอากาศถายเทสะดวก    

3) ถังบรรจุแกสตั้งบนพ้ืนราบท่ีม่ันคงและแข็งแรง    

4) ถังแกสอยูในสภาพดี มีอายุถังไมเกิน 5 ป    

1.5 สายนําแกสเปนสายท่ีออกแบบมาสําหรับการใชงานกับแกส
หุงตมเทานั้น 

   

1.6 เหล็กรัดสายยางทอสงแกสหรือเข็มขัดรัด ท่ีไมเปนสนิม    

1.7 ทอน้ําท่ีใชสําหรับน้ํารอนเปนทอท่ีทนตออุณหภูมิสูงมาก    

2. ลักษณะของหองน้ํา  

2.1 พ้ืนและผนังหองน้ํา สรางดวยวัสดุทนทานและทําความ

สะอาดงาย 

   

2.2 หองน้ํามีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3 เมตร หรือ 11.5 ตารางเมตร    

2.3 ประตูหองน้ํามีชองระบายอากาศอยางนอยรอยละ 10 ของ

พ้ืนท่ี  

   

2.4 พัดลมหรือชองระบายอากาศติดอยูบริเวณท่ีอากาศถายเท

สะดวก 

 

   

ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................ท่ีอยู...................................................................... 

ชื่อ-นามสกุลผูสํารวจ............................................................ วันท่ีทําการประเมิน........................................... 
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ส่ิงท่ีตองตรวจสอบ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ไมใช 

(0) 

ใช 

(1) 

3. การเตือนและวิธีปองกันภัย    

3.1 มีปายคําแนะนําการใชเครื่องทําน้ําอุนอยางปลอดภัยในจุดท่ี

มองเห็นไดชัดเจน 

   

3.2 เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสตองทําการตัดการทํางานทุก  20 

นาที หลังการเปดใชงาน  

   

4. การบํารุงรักษา    

4.1 มีการตรวจสอบระบบเผาไหมระบบทําความรอนทุก       3 

เดือน 

   

4.2 ไมมีรอยรั่วและมีตรวจสอบรอยรั่วของตัวเครื่องและถังแกส

กอนใชงานทุกครั้ง 

   

4.3 เหล็กรัดสายยางหรือเข็มขัดเปนชนิดท่ีไมเปนสนิมและ

เปลี่ยนใหมทุก ๆ 2 ป 

   

4.4 ถังแกสมีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป    

หมายเหตุ : หัวขอท่ี 4 การบํารุงรกัษาประเมินเฉพาะการตอขอใบอนุญาต หรือมีการเปดกิจการเปดกิจการอยูแลว 

 

สรุปผลการตรวจ 

    � ผานเกณฑ (ตองผานทุกขอ)   

    � ไมผานเกณฑ ในหัวขอตอไปนี้    

� หัวขอท่ี 1 ลักษณะของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 

  � หัวขอท่ี 2 ลักษณะของหองน้ํา 

  � หัวขอท่ี 3 การเตือนและวิธีปองกันภัย 

� หัวขอท่ี 4 การบํารุงรักษา (ประเมินเฉพาะกรณี) 

คําแนะนํา  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  
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3.4 แบบสอบสวนผูปวยเฉพาะรายพิษ CO จากเคร่ืองทําน้ําอุนระบบแกส 

1. ขอมูลท่ัวไป ชือ่............................................ เพศ   � ชาย   � หญิง   อาย…ุ................ป  

อาชีพ.....................................สัญชาติ....................................โทรศัพท....................................................  

โรคประจําตัว..................................................................................  

สถานท่ีเกิดเหตุ    � บาน  � วัด/สถานปฏิบัติธรรม  � โรงแรม/รีสอรท/โฮมสเตย    

ชือ่สถานท่ีเกิดเหตุ ...............................................................................……………………...  

เลขหอง ……………….……   � อ่ืนๆ ………………………….  

ตั้งอยูเลขท่ี .............….. หมู………….ตําบล……………..……..อําเภอ……………………………จังหวัด……………….…….     

2. ขอมูลการเจ็บปวย   วันเริ่มปวย   …../…../……    เวลา……………………ระบุอาการ   

- ปวดศีรษะ  � มี � ไมมี      - หนามืด    � มี  � ไมมี   

- เวียนศีรษะ  � มี � ไมมี      - ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง� มี � ไมมี   

- คลื่นไส  � มี � ไมมี      - หายใจลําบาก   � มี  � ไมมี   

- อาเจียน  � มี � ไมมี      - หมดสติ    � มี  � ไมมี   

- ตาพรามัว       � มี � ไมมี      - ชัก         � มี  � ไมมี               

- อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………… 

การดูแลท่ีจุดเกิดเหตุ � ญาติ � เพ่ือน � พนักงานท่ีพัก � จนท.สธ.  ระบุวิธีการชวยเหลือท่ีจุด

เกิดเหตุและขณะเคลื่อนยายผูปวย(ถามี)................................................................................................. 

............................................................……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

การรักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุข � รพ.สต ………………….………..  � รพ. …………………………..…

ประเภทการรักษา  � ผูปวยใน    � ผูปวยนอก  � สงตอ รพ. 

..............................................….......  

V/S แรกรับ : T.........๐C PR........../min RR........... /min BP...................มม.ปรอท  O2 Sat...........%  

วิธีการใหออกซิเจน � Canula 3 LPM   � simple mask 6 LPM    � Mask with bag 10 

LPM  � On ETT    � อ่ืนๆ ระบุ ……………………..……………………  

ตรวจ COHb    � ไมตรวจ    � ตรวจ  ระบุผล………………………….…………mg %  

ผล LAB อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

วินิจฉัยแรกรับ ..........................………………………วินิจฉัยสุดทาย ...............................................…… 

ผลการรักษา � หาย   � กําลังรักษา   � พิการ   � เสียชีวิต 
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 3.ปจจัยเส่ียง    

3.1 สิ่งแวดลอมหองน้ําท่ีเกิดเหตุ    

- ขนาดหองน้ํา กวาง x ยาว x สูง (เมตร)  ........................................   

- เพดานหองน้ํา     � ปดทึบ   �  เปนหลังคามีชองตอกับอากาศภายนอก  

- การติดตั้งเครื่องทําน้ําอุน   � ในหองน้ํา   � นอกหองน้ํา  

- การติดตั้งถังแกส    � ในหองน้ํา   � นอกหองน้ํา  

- ประตูหองน้ํามีชองลม    � ไมมี   � มี  ระบุขนาดชองลม ……………………………  

- พัดลมดูดอากาศ    � ไมมี   � มี  ระบุขนาด…………….นิ้ว  

- สวิตซพัดลมและสวิตซไฟหองน้ํา  � แยกกัน   � พวงเปนอันเดียวกัน  

- ระบุยี่หอเครื่องทําน้ําอุน ……………………………..ระยะเวลาใชงาน ..........…….ป    

กรณีเปนรีสอรท/ท่ีพัก       

- มีปายเตือนการใชเครื่องทําน้ําอุน  � ไมมี   � มี         

- ตําแหนงท่ีติดปายเตือน   � ประตหูองน้ํา � บนตัวเครื่องทําน้ําอุน � อ่ืนๆ………………… 

- ออกซิเจนกระปอง/ถัง    � ไมมี   � มี  

3.2 พฤติกรรมเสี่ยง        

- กิจกรรมกอนการอาบน้าํ ระบุ ……………………………………….        

- ใชสารเสพติด     � ไมใช  � ใช ระบุ……………………………….        

- ระยะเวลาท่ีผูปวยใชเครื่องทําน้ําอุนจนเกิดอาการ/พบผูปวย ………….......….นาที        

- มีการอาบน้ําตอเนื่องกัน   � ไมใช � ใช                

- ถาใชผูปวยอาบลําดับท่ี …………………..               

- มีการปดเครื่องทําน้ําอุน เปดพัดลมดูดอากาศและเปดประตูกอนคนลําดับถัดไปอาบ  

  � ไมใช  � ใช ระบุเวลาปดเครื่อง ……………………นาที     

 

 

ชื่อ-สกุล ผูสอบสวน……………………….……………………..  

หนวยงาน.....................................................................  

หมายเลขโทรศัพท..........................……………… 

 

ท่ีมา : คูมือโรคและภัยสุขภาพตามฤดูกาล เขตสุขภาพท่ี 1 (ป 2562) 
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3.5 การสื่อสาร แจงเตือนความเสี่ยงตอสุขภาพจากการใชเคร่ืองทําน้ําอุนระบบแกส 

ขอมูลการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพจากการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส เพ่ือใชในการ

สื่อสารและเตือนภัยสุขภาพสําหรับประชาชนท่ีใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ดังนี้ 

3.4.1 ขอแนะนําสําหรับผูใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส รายละเอียด ดังนี้ 

(1) เด็ก ผูสูงอายุ ผูมีโรคประจําตัว (เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคระบบทางเดิน

หายใจ เปนตน) และผูท่ีมีรางกายออนแอ ควรระมัดระวังในการใชหองน้ํา ควรมีผูคอยดูแล

ชวยเหลืออยางใกลชิดขณะอาบน้ํา เพราะหากไดรับกาซดังกลาวจะทําใหเสียชีวิตไดงาย

กวากลุมอ่ืน 

(2) ตรวจสอบวาเครื่องทําน้ําอุนในหองน้ําท่ีเขาพักนั้นเปนเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสหรือไม  

(3) ตรวจสอบวาในหองน้ํามีพัดลมดูดอากาศหรือไม ควรเปดพัดลมดูดอากาศท้ิงไวกอน 15 

นาที กอนเขาอาบน้ําทุกครั้ง  

(4) การอาบน้ําโดยเครื่องทําน้ําอุนระบบแก หากอาบน้ําติดตอกันหลายคน ใหเปดพัดลมดูด

อากาศและเปดประตูหองน้ําท้ิงไวอยางนอย 10 นาที หรือถาไมมีพัดลมดูดอากาศ ควรเปด

ประตูหองน้ําท้ิงไว อยางนอย 15 นาที เพ่ือใหอากาศถายเท กอนท่ีคนอ่ืนจะอาบน้ําตอ 

หากมีคนอาบน้ํานานผิดปกติใหรีบชวยเหลือ เพราะอาจหมดสติในหองน้ํา 

(5) เปดพัดลมดูดอากาศทุกครั้งท่ีอาบน้ํา ถาพัดลมหรือไฟฟาไมทํางานหรือไมมีพัดลมดังกลาว 

ควรหลีกเลี่ยงการใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส  

(6) สังเกตอาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไดรับกาซระหวางใชหองน้ํา เชน วิงเวียน หนามืด และ

หายใจลําบาก หรือไดกลิ่นแกสผิดปกติ รีบปดเครื่องทําน้ําอุน เปดประตูเพ่ือระบายอากาศ  

แลวรีบออกจากหองน้ํา และแจงผูท่ีเก่ียวของทราบทันที 

3.4.2 การปฐมพยาบาลผูท่ีไดรับอันตรายจากเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 

(1) หากเกิดเหตุผูปวยมีอาการตาง ๆ หรือหมดสติในหองน้ํา รีบเปดประตูระบายอากาศ   

(2) รีบนําผูปวยไปยังพ้ืนท่ีโลงท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก ใหนอนราบ คลายเสื้อผาใหหลวม  

สังเกตอาการถาผูปวยหมดสต ิ

(3) หากผูปวยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตน ใหปฐมพยาบาลเบื้องตน   

(4) รีบนําสงหรือแจงสถานบริการสาธารณสุขใกลท่ีสุด  

ตัวอยางปายเตือนวิธีการใชงานเครื่องทําน้ําอุนในหองน้ําท่ีถูกตอง ดังภาคผนวก ก 
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ตัวอยางปายคําเตือนเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางรูปแบบย่ีหอเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสท่ีมีในปจจุบัน 

 เครื่องทําน้ําอุนระบบแกสท่ีใชงานกันในปจจุบันของประเทศไทย มีหลากหลายยี่หอ ท้ังท่ีผลิตจาก

ประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี และอ่ืนๆ อยางไรก็ตามยังไมพบวามีโรงงานผลิตเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส           

ในประเทศไทย มีเพียงผูจัดจําหนาย และผูนําเขาเทานั้น และอาจมีการติดชื่อยี่หอตามผูขาย เนื่องจากพบวามี

บางยี่หอมีผูผลิตเดียวกัน และพบวาบางยี่หอไมมีโรงงานผลิตของตนเอง จากการสํารวจเบื้องตน ยี่หอหลักใน

ทองตลาดท่ีพบไดแสดงไวดังตาราง  

ตาราง ยี่หอหลักในทองตลาด และรายละเอียดของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส 

ย่ีหอ Specification เบ้ืองตน รูปภาพประกอบ 

BT เครื่องทําน้ําอุนแกส BT WH-01 

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ระบบตรวจจบัเปลวไฟประสิทธิภาพสูง (IC ionic flame 

sniffer structure) 
 

CROWN เครื่องทําน้ําอุนแกส CROWN 6L 8L 12L  

อัตราการไหลของน้ํา 6 8 และ 12 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ระบบเปดปดแกสอัตโนมัติใหม แบบลูกลอย (ลูกเหล็ก) ทาง

ทอน้ําเขา  
 

ECOLUX เครื่องทําน้ําอุนแกส Ecolux EG-6 LA 

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

 

ELECTROLUX เครื่องทําน้ําอุนแกส Electrolux GWH 265 ERN 

nanoplus 

อัตราการไหลของน้ํา 11 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
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FUSION เครื่องทําน้ําอุนแกส  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ไมมีรูป 

HAITE เครื่องทําน้ําอุนแกส HAITE 6L  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ระบบเปดปดแกสอัตโนมัติใหม แบบลูกลอย (ลูกเหล็ก) ทาง

ทอน้ําเขา 

 

HAOBANG เครื่องทําน้ําอุนแกส 6.5L HB-058S 

อัตราการไหลของน้ํา 6.5 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
 

HATACHI เครื่องทําน้ําอุนแกส HATACHI 6 L 

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

 
 

JTL เครื่องทําน้ําอุนแกส JTL WH-01 6L 

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
 

KANGDA เครื่องทําน้ําอุนแกส KD 6L  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
 

LUCKY 

FRAME 

เครื่องทําน้ําอุนแกส GWH-50 5L 

อัตราการไหลของน้ํา 5 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
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MAZUMA เครื่องทําน้ําอุนแกส LPG-10-5CR 

อัตราการไหลของน้ํา 10 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
 

NATIONAL เครื่องทําน้ําอุนแกส  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

 

 

PANASONIC 

 

เครื่องทําน้ําอุนแกส  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ไมมีรูป 

RINNAI เครื่องทําน้ําอุนแกส REU-55T 

อัตราการไหลของน้ํา 5 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MP 
 

SONY เครื่องทําน้ําอุนแกส  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ไมมีรูป 

SUOSANG เครื่องทําน้ําอุนแกส  

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

ไมมีรูป 

VIVA  เครื่องทําน้ําอุนแกส YCR008 

อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตร/นาที (12KW) 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
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V-MAN เครื่องทําน้ําอุนแกส JSYZ5-D 

อัตราการไหลของน้ํา 5 ลิตร/นาที 

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอรี่ 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 
 

WINNER เคร่ืองทําน้ําอุนแกส Winner WH-01  

อัตราการไหลของน้ํา 6.5 ลิตร/นาท ี

ระบบจุดแกส lmpurse lgnition ใชแบตเตอร่ี 

แรงดันน้ํา 0.025-0.03 MPa 

 
หมายเหตุ: รูปประกอบท้ังหมด เปนรูปท่ีนํามาจาก Internet 

ยี่หอท่ีไมมีรูปภาพ คาดวาเปนผลิตภัณฑจากผูขายรายยอยท่ีมีการสั่งผลิตจากโรงงาน และทําติดเครื่องหมาย

การคา (ยี่หอ) ของตนเอง 

 

ท้ังนี้จากการสํารวจเบื้องตน พบวา ขนาดของเครื่องทําน้ําอุนระบบแกสสวนใหญนั้น มีการแบงขนาด

ตามอัตราการไหลของน้ํา โดยขนาดท่ีไดรับการนิยมมากท่ีสุดคือ 6-6.5 ลิตรตอนาที เนื่องจากมีราคาอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสมสําหรับการติดตั้งในหองน้ํา (ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท) ข้ึนกับแตละยี่หอ ท้ังนี้เครื่องทํา

น้ําอุนแบบแกส บางยี่หอนั้น อาจมีขนาดท่ีใหญข้ึน เชน 8 ลิตรตอนาที หรือ 12 ลิตรตอนาที ซ่ึงออกแบบ

สําหรับการกระจายน้ําใหหลายฝกบัว (หลายหองน้ําท่ีอาจมีการใชน้ําพรอมกัน) เชน ยี่หอ CROWN สําหรับ

ระบบการจุดแกส และความสามารถรับแรงดันน้ํา ของเครื่องทําน้ําอุนแบบแกสนั้น มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ 

ใชระบบจุดแกสชนิด lmpurse lgnition โดยใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ (ถานไฟฉายขนาด R20NT/2SL 

จํานวน 2 กอน) และสามารถรับแรงดันน้ําไดอยูในชวงระหวาง 0.025-0.03 MPa 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นางนภพรรณ นันทพงษ  ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

ผศ.ดร.ประพัทธ พงษเกียรติกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวอําพร  บุศรงัษี   ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

นางสาวกรวิภา  ปุนณศิริ   กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสภุา  กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

นางสาวณัฐฎกานต ฉัตรวิไล  กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

นางสาวทิพยกมล ภูมิพันธ   กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

นางสาวสุทธินันท ปองศรี   กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
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