
อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
การพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ครบทั้ง 16 ข้อ ในส่วน

ของโรงพยาบาลทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีจ านวนเตียงผู้ป่วยให้บริการทั้งหมด 11 เตียง มีห้องน้ า
ให้บริการทั้งหมด 8 ห้อง 

มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น 

ความสะอาด (Health :H) 

1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่

กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี

ใช้งานได้ 

 

ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค 

2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้

งานได้ 

ต้องมีน้ าใช้สะอาด เพียงพอเพ่ือใช้ราดส้วมและท าความ

สะอาดห้องส้วมและสุขภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ า

และอุปกรณ์ สะอาด อยู่ในสภาพดี 

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิด

ให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟรี) หรือมีสาย

ฉีดน้ าช าระท่ีสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

 

มีความจ าเป็นต้องท าความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลังจากการขับถ่ายอุจจาระ  คนไทยส่วนใหญ่

ชอบใช้น้ าท าความสะอาดหลังการขับถ่าย น้ าที่ใช้ต้อง

สะอาดเพราะน้ าจะสัมผัสกับช่องเปิดเข้าร่างกาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิง 

4.  อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจกสะอาดไม่มีคราบสกปรก 

อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้ 

ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง และ

ป้องกันเชื้อโรค 

5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง และ

ป้องกันเชื้อโรค 

6. ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิดอยู่ในสภาพดี ไม่

รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือ บริเวณใกล้เคียง 

ป้องกันเชื้อโรค และไม่ก่อให้เกิด  ทัศนอุจาด 

7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น ลดปัญหาความอับชื้น และการเกิดกลิ่นเหม็น 

8.สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือ

ช ารุด 

มีภูมิทัศน์ที่ดีช่วยสร้างภาพลักษณ์และป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารและพยาธิ 

9. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุม

ตรวจตราเป็นประจ า 

มีการบริหารจัดการที่ดี 

มีผู้รับผิดชอบจัดระบบวิธีการ ความถ่ีในการท าความ

สะอาดเพ่ือให้ส้วมสะอาดน่าใช้อยู่เสมอ 



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น 

ความเพียงพอ (Accessibility : A) 

10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างนอ้ยหนึ่งที ่

 

ความสะดวก และปลอดภัย เพ่ือให้ ผู้ที่มีปัญหาทาง

สุขภาพสามารถใช้ส้วมนั่งราบได้ 

11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิด

ให้บริการ 

เพ่ือความสะดวก ความจ าเป็นและเพียงพอต่อการใช้

งาน 

ความปลอดภัย (Safety :S) 

12. บริเวณท่ีตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา / เปลี่ยว 

 

ลดปัญหาอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

13. กรณีท่ีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป  ให้แยกเป็น

ห้องส้วมส าหรับชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์

ชัดเจน 

ความเป็นสัดส่วน  และปลอดภัย  ในชีวิต 

 

14. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่

ในสภาพดี ใช้งานได้ 

เพ่ือความปลอดภัย 

15. พ้ืนห้องส้วมแห้ง ป้องกันการลื่นหกล้มลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค  

ลดกลิ่นเหม็น 

16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  มองเห็นความสะอาดชัดเจนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

และลดปัญหาอาชญากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความสะอาด (Health :H) 

1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด 

ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 

 

 
 

 



ความสะอาด (Health :H) 

2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด  

อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

 

 
 
 
 
 



ความสะอาด (Health :H) 

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟรี) หรือมีสายฉีดน้ าช าระ

ที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

    

 

 

 



ความสะอาด (Health :H) 

4.  อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจกสะอาดไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้ 

 

 

 

ความสะอาด (Health :H) 



5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 

 

 

 



ความสะอาด (Health :H) 

6. ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิดอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 

 ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือ บริเวณใกล้เคียง 

 



 



ความสะอาด (Health :H) 

7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น 

ห้องน  าผู้ป่วยใน กว้างขวาง มีการระบายอากาศได้ดี 

 

 

 

 

 



ความสะอาด (Health :H) 

8.สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช ารุด 

 

 

 

 



ความสะอาด (Health :H) 

9. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า 

มีการจัดท าตารางความถ่ี และใบตรวจเช็คงานประจ าวัน ประจ าห้องน้ าทุกจุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเพียงพอ (Accessibility : A) 



โรงพยาบาลทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มีจ านวนเตียงผู้ป่วยให้บริการทั้งหมด 11 เตียง  มีห้องน้ าให้บริการ

ทั้งหมด 8 ห้อง มีความเพียงพอส าหรับผู้ป่วย 

 

     
 

 
 
 
 



ความเพียงพอ (Accessibility : A) 

10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างนอ้ยหนึ่งที ่ห้องน้ าผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส้วมแบบนั่งราบทั้งหมด มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เช่น ราว
จับ ปุ่มฉุกเฉิน เป็นต้น 

 

 
 
 



ความเพียงพอ (Accessibility : A) 

11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  

 

 

 



ความปลอดภัย (Safety :S) 

12. บริเวณท่ีตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา / เปลี่ยว 

 

 
 
 



ความปลอดภัย (Safety :S) 

13. กรณีท่ีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป  ให้แยกเป็นห้องส้วมส าหรับชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ชัดเจน 
 

 
 

 



ความปลอดภัย (Safety :S) 

14. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ความปลอดภัย (Safety :S) 

15. พ้ืนห้องส้วมแห้ง 
 

 
 
 



ความปลอดภัย (Safety :S) 

16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 

 

 
 


