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R ; RESTROOM
การพัฒนาส้วมตามมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)

โรงพยาบาล เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน             
ทั้งประชาชนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และประชาชนที่มีสุขภาพดี หาก
โรงพยาบาลไม่มีการจัดการ ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานที่
เพียงพอ ก็จะท าให้โรงพยาบาลกลายสภาพเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคไปสู่ประชาชน
และผู้เข้ามารับบริการได้



ห้องส้วม โดยเฉพาะที่อาคารผู้ป่วยนอกเป็นสถานที่หนึ่งในโรงพยาบาลที่มีประชาชน ผู้ป่วย ญาติมาใช้บริการในแต่ะวัน
จ านวนมาก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้ส้วมกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคไปสู่ประชาชนและผู้เข้ารับบริการ 
ทั้งนี้ต้องมีการจัดการให้ได้มาตรฐานทั้งเรื่อง ความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย หรือ   Healthy  Accessibility  Safety  (HAS)

การพัฒนาส้วมตามมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)

สะอาด (Healthy)  หมายถึง  ส้วมจะต้องได้รับการด าเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitation  Conditions)  เช่น  ห้อง
ส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น  มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริหาร  เช่น  น้ าสะอาด  สบู่
ล้างมือ  กระดาษช าระเพียงพอ  การเก็บกักหรือบ าบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ

เพียงพอ (Accessibility)  หมายถึง  ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ  ผู้สูงวัย  หญิงมีครรภ์  
และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

ปลอดภัย (Safety)  หมายถึง  ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม  เช่น  สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว  ห้องส้วม
แยกเพศชาย – หญิง



1. นั่งบนโถส้วม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และรักษาความสะอาด ลดการปนเปื้อนเชื้อจาก
อุจจาระ เป็นการรักษาอายุการใช้งานของสุขภัณฑ์ และบ่งบอกถึง วัฒนธรรมการใช้ส้วมที่ดี
2. ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใด นอกจากกระดาษช าระลงในโถส้วม เพราะวัสดุอาจไป อุดตันท่อ หรือมีผลต่อระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล ท าให้เต็มเร็ว
3. ราดน้้าหรือกดชักโครกทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพราะอุจจาระหรือปัสสาวะของมนุษย์ มีเชื้อโรคปนเปื้อนจ านวน
มาก เป็นแหล่งอาหารและ แพร่กระจายของพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน อีกทั้งบ่งบอกถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลในการ ใช้ส้วม
4. ล้างมือทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย เนื่องจาก อาจเกิดการปนเปื้อนจากอุจจาระ ซึ่งสามารถ
แพร่กระจายเชื้อโรคได้ เช่น อุจจาระร่วง ดังนั้น ส้วมจะต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มี กล่ินเหม็น ไม่
เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และมีน้ าใช้เพียงพอ เพื่อใช้ท าความสะอาด หลังการขับถ่าย มีการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ ภาชนะเก็บ
กักน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ ไม่ท าลายวัสดุ อุปกรณ์หรือการขีดเขียนที่ฝาผนัง



อาคาร      
เฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา

มีห้องน้้ารวมทั้งสิ้น 212 ห้อง

- ห้องน้้าหญิง 120 ห้อง
- ห้องน้้าชาย 78 ห้อง
- ห้องน้้าส้าหรับผู้พิการ 14 ห้อง

อาคาร      
ปฏิบัติการ  
และวิจัย

มีห้องน้้ารวมทั้งสิ้น 60 ห้อง

- ห้องน้้าหญิง 33 ห้อง
- ห้องน้้าชาย 27 ห้อง

อาคาร      
พรีคลินิก

มีห้องน้้ารวมทั้งสิ้น 36 ห้อง

- ห้องน้้าหญิง 18 ห้อง
- ห้องน้้าชาย 18 ห้อง

อาคาร      
ศูนย์การเรียนรู้
และนันทนาการ

มีห้องน้้ารวมทั้งสิ้น 36 ห้อง

- ห้องน้้าหญิง 19 ห้อง
- ห้องน้้าชาย 17 ห้อง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีห้องน้ าอาคารผู้ป่วยนอก รวมทั้งสิ้น 344 ห้อง 

แบ่งออกได้ดังนี้ 



ทางคณะฯ มีให้บริการจ้านวน 11 เตียง 
จ้านวนห้องน้้าทั้งส้ิน 8 ห้อง ดังนี้

- ห้องพิเศษเดี่ยว 4 ห้อง (มีห้องน้ าในตัวทุกห้อง)
- ห้องพิเศษ VIP 1 ห้อง (มีห้องน้ า 2 ห้อง 

แบ่งเป็นห้องน้ าส าหรับผู้ป่วย และห้องน้ า
ส าหรับญาติ)

- ห้องธรรมดา 6 เตียง (มีห้องน้ าชาย 1 ห้อง 
และห้องน้ าหญิง 1 ห้อง)

ณ หน่วยผู้ป่วยใน
ชั้น 10

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา



1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค

มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น



2. น้้าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง ภาชนะเก็บกักน้้า ขันตักน้้า 

สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

ต้องมีน้้าใชส้ะอาดเพียงพอเพื่อใชร้าดส้วมและท้าความสะอาดห้องส้วมและ

สุขภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้้าและอุปกรณ์ สะอาด อยู่ในสภาพดี

มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น



3. กระดาษช้าระเพียงพอต่อการ

ใช้งานตลอดเวลาที่เปิด

ให้บริการ (อาจจ้าหน่ายหรือ

บริการฟรี) หรือมีสายฉีดน้้า

ช้าระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี 

ใช้งานได้

มีความจ้าเป็นต้องท้าความสะอาด

ร่างกายโดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังจาก

การขับถ่ายอุจจาระ  คนไทยส่วน

ใหญ่ชอบใช้น้้าท้าความสะอาดหลัง

การขับถ่าย น้้าที่ใช้ต้องสะอาด

เพราะน้้าจะสัมผัสกับช่องเปิดเข้า

ร่างกายโดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้หญิง

มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น



4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้้า กระจกสะอาดไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามยัหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง และป้องกันเชื้อโรค

มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น



5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามยัหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง และป้องกันเช้ือโรค

มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น

6.ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิดอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าง

ล้างมือหรือบริเวใกล้เคียง

ป้องกันเช้ือโรค และไม่ก่อให้เกิด ทัศนอุจาด



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น

7. มีการระบายอากาศดี และไมม่ีกลิ่นเหมน็ ลดปัญหาความอับชื้นและการเกดิกลิ่นเหม็น



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น

8.สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกลูและถงัเก็บกกัไมร่ั่วแตกหรือช้ารุด มีภูมิทัศน์ที่ดีช่วยสร้างภาพลักษณแ์ละป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ระบบทางเดินอาหารและพยาธิ



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ้าเป็น

9. จัดให้มีการท้าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ้า มีการบริหารจัดการที่ดมีีผู้รับผิดชอบจัดระบบวิธีการ ความถี่ในการท้า

ความสะอาดเพ่ือให้ส้วมสะอาดน่าใช้อยู่เสมอ

รายการ กิจกรรม ความถี่

1. ถังขยะ - ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอก สัปดาห์ละครั้ง

2. พ้ืน - กวาดแล้วถูด้วยม็อบ
- ขัดถูด้วยแปรงหรือเครื่องขัดถูพ้ืน

วันละครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง

3. โถส้วมโถปัสสาวะที่กดน้ าของโถส้วมและ
โถปัสสาวะ

- ขัดถูด้วยแปรงหรือสก็อตไบรท์ทั้งภายในและภายนอกโถส้วม
- เช็คฐานรองนั่งส้วมด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
- เช็ดถูท่ีกดน้ าของโถส้วมและโถปัสสาวะ

วันละครั้ง
วันละครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง

4. ผนัง/ประต/ูที่จับประตู
กลอนประตู

- เช็ดถูด้วยผ้แถวเช็คคัวยน้ ายาฆ่าเชื้อ
- ที่จับประตูกลอนประดูเช็คด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ

สัปดาห์ละครั้ง
วันละครั้ง

5. กระ จก - เช็ดถูให้สะอาด วันละครั้ง

6. อ่างล้างมือ/ก๊อกน้ า/เคาน์เตอร์ - เช็ดถูด้วยผ้าหรือสก๊อตไบรท์ วันละครั้ง

7. ขวดใส่สบู่เหลว/ที่วางสบู่ - ล้างท าความสะอาดแล้วเติมสบู่เหลว สัปดาห์ละครั้ง

8. พัดลม/พัดลมดูดอากาศ - เช็ดท าความสะอาคใบพัดและส่วนประกอบอ่ืน สัปดาห์ละครั้ง



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างนอ้ยหนึง่ที่ ความสะดวก และปลอดภัย เพ่ือให้ ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพสามารถใช้ส้วมนั่งราบได้



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เพ่ือความสะดวก ความจ้าเป็นและเพียงพอต่อการใช้งาน



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา / เปลี่ยว ลดปัญหาอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส้าหรับ ชาย – หญิง โดยมปี้าย

หรือสัญลักษณ์ชัดเจน

ความเป็นสัดส่วน  และปลอดภัยในชีวิต



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

14. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใชง้านได้ เพ่ือความปลอดภัย



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

15. พื้นห้องส้วมแห้ง ป้องกันการลื่นหกล้มลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค  ลดกลิ่นเหม็น



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น

16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทัว่บริเวณ มองเห็นความสะอาดชัดเจนป้องกันการเกิดอุบัตเิหตุ และลดปัญหาอาชญากรรม


