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 ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ มีนโยบายในการพัฒนาสวมสาธารณะไทยใหได 
มาตรฐานเพื่อเปนการลดการระบาดของโรค และเปนการสรางภาพลักษณที่ดี 
ของประเทศ โดยเนนพัฒนาสวมสาธารณะใหบรรลุเปาหมาย 3 เรื่อง คือ ÊÐÍÒ´ 
(Health) à¾ÕÂ§¾Í (Accessibility) »ÅÍ´ÀÑÂ (Safety) และก�ำหนดเป็นเกณฑ ์
ÁÒµÃ°Ò¹ÊŒÇÁÊÒ¸ÒÃ³ÐÃÐ´Ñº»ÃÐà·È (HAS)

 คูมื่อเกณฑ์มำตรฐำนส้วมสำธำรณะระดบัประเทศ (HAS) จัดทาํขึน้เพือ่อธบิาย 
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 กรมอนามัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนีจ้ะเปนประโยชนตอหนวยงาน 
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ในการพัฒนาปรับปรุงสวมใหไดตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ 
ตอไป

    ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ
    ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢



เรือ่ง  หนา

เกณฑม์ำตรฐำนสว้มสำธำรณะระดบัประเทศ (HAS) 3

แบบประเมินเกณฑม์ำตรฐำนสว้มสำธำรณะระดบัประเทศ  4

ค�ำชีแ้จงกำรใชเ้กณฑม์ำตรฐำนสว้มสำธำรณะระดบัประเทศ 5

เหตผุล/ควำมจ�ำเปน็และขอ้มูลเชงิประจกัษ ์ ในกำรก�ำหนด 13

เกณฑม์ำตรฐำนสว้มสำธำรณะÃÐ´Ñº»ÃÐà·È

พฤติกรรมกำรใชส้ว้มทีถ่กูตอ้ง                               16 

รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิเพ่ือตดิตอ่ขอ้มูล                           17 

ส�รบัญ

ส้วมสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�น (H a p p y T o l i e t)2



เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)

การพัฒนาสวมสาธารณะในประเทศใหไดมาตรฐาน เพื่อไม ใหเปนแหลงแพรโรคติดตอและเพื่อความพึงพอใจ 
ของประชาชนไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยเนนพัฒนาสวมสาธารณะในประเทศไทยใหบรรลุ 3 เรื่องคือ 
ÊÐÍÒ´ à¾ÕÂ§¾Í »ÅÍ´ÀÑÂ ใหไดมาตรฐาน หรอื Health Accessibility Safety (HAS)

 1. สะอำด (Health) หมายถงึ สวมจะตองไดรับการดาํเนนิการใหถกูหลกัสขุาภบิาล (Sanitation Conditions)  
เชน หองสวมและสุขภัณฑทั้งหมดจะตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน  
นํ้าสะอาด สบูลางมือ กระดาษชําระเพียงพอ การเก็บกักหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลถูกตองและมีสภาพแวดลอมสวยงาม  
ซึง่จะสงผลดีทั้งทางรางกายและจิตใจของผู ใชบรกิาร

2. เพยีงพอ (Accessibility) หมายถงึ ตองมสีวมใหเพียงพอแกความตองการของผู ใช รวมถงึผูพกิาร ผูสูงวยั  
หญิงมคีรรภ และสวมตองพรอมใชงานตลอดเวลาทีเ่ปดใหบรกิาร

3. ปลอดภัย (Safety) หมายถงึ ผู ใชบริการจะตองปลอดภัยขณะใชสวม เชน สถานทีต้ั่งสวมไมเปลีย่ว หองสวม 
แยกเพศชาย-หญิง มแีสงสวางเพียงพอ เปนตน

ÊŒÇÁÊÒ¸ÒÃ³Ð หมายถึง หองสวมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไว 
ใหประชาชนทั่วไปใชบรกิาร

เกณฑ์ม�ตรฐ�นส้วมส�ธ�รณะ ระดับประเทศHHHHHHHHHHHHHHH ระดับประเทศระดับประเทศHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ระดับประเทศระดับประเทศระดับประเทศระดับประเทศระดับประเทศระดับประเทศAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3



ส้วมสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�น (H a p p y T o l i e t)4

1.  แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

เกณฑ์มำตรฐำน ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
 ผานเกณฑการประเมนิฯ ทั้ง 16 ขอ
 ตองปรบัปรงุ (ขอ......................)

ลงชือ่........................................................................ผูประเมนิ
ตาํแหนง....................................................................................
โทรศพัท....................................................................................
วนัที.่..............เดอืน................................พ.ศ...........................

ชือ่สถานทีต่ัง้สวม.........................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ยูเลขที.่..............หมูที.่...............แขวง/ตาํบล................เขต/อาํเภอ...........................จังหวดั................................รหสัไปรษณยี....................
จาํนวนอางลางมอื..................ที ่ จาํนวนหองสวม..................ที ่ จาํนวนทีป่สสาวะ...................ท่ี 

ไม่ผ่ำน
ควำมสะอำด (Health : H)
1. พืน้ ผนงั เพดาน โถสวม ทีก่ดโถสวม โถปสสาวะ ทีก่ดโถปสสาวะ สะอาด ไมมคีราบสกปรก
 อยู ในสภาพดี ใชงานได

2. นํา้ใชสะอาด เพียงพอ และไมมลีกูนํา้ยงุ ภาชนะเกบ็กกันํา้ ขนัตกันํา้ สะอาด อยู ในสภาพด ี
 ใชงานได
3. กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาทีเ่ปดใหบริการ (อาจจาํหนายหรือบริการฟรี)  
 หรอืสายฉดีนํา้ชาํระทีส่ะอาด อยู ในสภาพดี ใชงานได
4. อางลางมอื กอกนํา้ กระจก สะอาด ไมมคีราบสกปรก อยู ในสภาพดีและใชงานได
5. สบูลางมอื พรอมให ใชตลอดเวลาทีเ่ปดใหบริการ
6. ถงัรองรบัมลูฝอย สะอาด มฝีาปด อยู ในสภาพดี ไมรัว่ซมึ ตัง้อยู ในบรเิวณอางลางมอื 
 หรอืบรเิวณใกลเคยีง
7. มกีารระบายอากาศดี และไมมกีลิน่เหมน็
8. สภาพทอระบายสิง่ปฏิกลูและถงัเกบ็กกัไมรัว่ แตก หรอืชาํรดุ
9. จัดใหมกีารทาํความสะอาด และระบบการควบคมุตรวจตราเปนประจาํ
ควำมเพยีงพอ (Accessibility : A)
10. จัดใหมสีวมนัง่ราบสาํหรบัผูพกิาร ผูสงูวยั หญิงตัง้ครรภและประชาชนทั่วไปอยางนอยหนึง่ที่
11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาทีเ่ปดใหบรกิาร
ควำมปลอดภยั (Safety : S)
12. บรเิวณทีต่ัง้สวมตองไมอยูทีล่บัตา/เปลีย่ว
13. กรณทีีม่หีองสวมตัง้แต 2 หองขึน้ไป ใหแยกเปนหองสวมสาํหรบัชาย-หญิง โดยมปีาย
 หรอืสญัลกัษณทีช่ดัเจน
14. ประต ูทีจั่บเปด-ปด และทีล่อ็คดานใน สะอาด อยู ในสภาพดี ใชงานได
15. พืน้หองสวมแหง
16. แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเหน็ไดทั่วบรเิวณ

ผ่ำน



เกณฑ์ม�ตรฐ�นส้วมส�ธ�รณะ ระดับประเทศHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ระดับประเทศระดับประเทศระดับประเทศAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5

2.  คำาชี้แจงการใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

 พืน้ ผนงั เพดาน โถสวม ทีก่ดโถสวม 
โถปสสาวะ ที่กดโถปสสาวะ สะอาด ไมม ี
คราบสกปรก อยู ในสภาพดี ใชงานได

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 ความสะอาด หมายถึง ไมมีฝุ น  
หยากไย ไมมีคราบสกปรก ใหสงัเกตบริเวณ 
ซอกมุม คอหาน ภายใน ภายนอกโถสวม 
และโถปสสาวะดวย

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ

1

2

 

 

 

 

 

 

 นํา้ใชสะอาดเพียงพอ และไมมลีกูนํา้ยงุ
ภาชนะเก็บกักนํ้า ขันตักนํ้าสะอาด อยู ใน 
สภาพดี ใชงานได

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 1. นํา้สะอาด หมายถงึ นํา้ใส ไมมี 
ตะกอน (มองดดูวยตา) 
 2. ไมมีลกูนํา้ยงุ หมายถงึ ไมมีลกูนํา้
ยุงในภาชนะเก็บกักนํ้าและรวมถึงในภาชนะ 
ใสไมดอกไมประดับที่ตั้งอยู ในหองสวมและ
บรเิวณโดยรอบหองสวมดวย

 

 



ส้วมสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�น (H a p p y T o l i e t)6

1. Í‹Ò§ÅŒÒ§Á×Í ¡�Í¡¹éÓ ¡ÃÐ¨¡ ãËŒÊÑ§à¡µ¤ÃÒºÊ¡»Ã¡ 
ËÃ×Í¤ÃÒºÊÕ´Ó ºÃÔàÇ³«Í¡ ÃÍÂµ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§âÅËÐ¡Ñº
à¹×éÍ¡ÃÐàº×éÍ§ áÅÐ¡�Í¡¹éÓ´ŒÇÂ
2. ¡Ã³ÕâÃ§àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ·Õèá»Ã§¿˜¹´ŒÇÂ

1. Í‹Ò§ÅŒÒ§Á×Í ¡�Í¡¹éÓ ¡ÃÐ¨¡ ãËŒÊÑ§à¡µ¤ÃÒºÊ¡»Ã¡ 
ËÃ×Í¤ÃÒºÊÕ´Ó ºÃÔàÇ³«Í¡ ÃÍÂµ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§âÅËÐ¡Ñº
à¹×éÍ¡ÃÐàº×éÍ§ áÅÐ¡�Í¡¹éÓ´ŒÇÂ
2. ¡Ã³ÕâÃ§àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ·Õèá»Ã§¿˜¹´ŒÇÂ

 กระดาษชาํระเพียงพอตอการใชงาน
ตลอดเวลาที่เปดใหบริการ (อาจจําหนาย 
หรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้าชําระที่ 
สะอาด อยู ในสภาพดี ใชงานได

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 1. กรณมีกีระดาษชาํระ กระดาษชาํระ
ตองอยู ในภาชนะทีเ่ตรียมไว หรือมีทีแ่ขวน 
โดยเฉพาะ
 2. กรณมีนีํา้ประปาเปดไดตลอดเวลา 
ตองมีสายฉดีนํา้ชาํระ
 3. กรณีสถานที่ที่ ไมมีนํ้าประปา 
หรือมีนํ้าประปาเปดไดบางบางเวลา หรือ
ขาดแคลนนํา้ ใหพจิารณานํา้ ภาชนะเกบ็กกันํา้ 
ขันตักนํ้าสะอาด สามารถใชนํ้าดังกลาว  
ทําความสะอาดรางกายได ถือวาผ าน 
การประเมิน (ทั้งนี้ ใหขึน้อยูกบัดลุพนิจิของ 
ผูประเมิน)

 อางลางมือ กอกนํา้ กระจก สะอาด 
ไมมีคราบสกปรก อยู ในสภาพดีและใชงานได

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 1. อางลางมือ กอกนํ้า กระจก  
ใหสังเกตคราบสกปรกหรือคราบสีดํา 
บริ เวณซอก รอยตอระหวางโลหะกับ 
เนือ้กระเบือ้ง และกอกนํา้ดวย
 2. กรณีโรงเรียนควรจั ดให มีที่ 
แปรงฟนดวย

1. Í‹Ò§ÅŒÒ§Á×Í ¡�Í¡¹éÓ ¡ÃÐ¨¡ ãËŒÊÑ§à¡µ¤ÃÒºÊ¡»Ã¡ 
ËÃ×Í¤ÃÒºÊÕ´Ó ºÃÔàÇ³«Í¡ ÃÍÂµ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§âÅËÐ¡Ñº
à¹×éÍ¡ÃÐàº×éÍ§ áÅÐ¡�Í¡¹éÓ´ŒÇÂ
2. ¡Ã³ÕâÃ§àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ·Õèá»Ã§¿˜¹´ŒÇÂ

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 3

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4
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 สบูลางมือ พรอมให ใช ตลอดเวลาท่ี
เปดใหบรกิาร

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์

  สบูลางมือ ควรอยู ในภาชนะใสสบู 
โดยเฉพาะ ถาเปนสบูเหลว ที่กดสบูตอง 
ใชงานได

 ถงัรองรบัมูลฝอย สะอาด มีฝาปด  
อยู ในสภาพดี ไมรั่ว ซึม ตั้งอยู ในบริเวณ 
อางลางมือ หรอืบรเิวณใกลเคยีง

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 ถงัรองรบัมูลฝอย สะอาด มีฝาปด 
และตองไมมีขยะมูลฝอยลนออกมานอกถงั

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ

บูลางมือ พรอมให ใช ตลอดเวลาท่ีบูลางมือ พรอมให ใช ตลอดเวลาท่ี
5

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 6



ส้วมสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�น (H a p p y T o l i e t)8

 มีการระบายอากาศดี
 และไมมีกลิน่เหม็น

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 1. การระบายอากาศดี หมายถึง  
มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10  
ของพืน้ทีห่อง หรอืมีเครือ่งระบายอากาศ
 2. ไมมีกลิน่เหม็น หมายถงึ ไมมกีลิน่
ของอุจจาระและปสสาวะ และตองไมมี 
กลิ่นเหม็นขณะราดนํา้ หรือกดชกัโครก ซึง่
เปนกลิ่นของทอ หรือบอเกรอะที่ ไหลยอน 
ขึน้มา โดยปกติสวมทีมี่การติดต้ังทอระบาย
อากาศจากฐานต้ังสวมและบอเกรอะจะไมมี
ปญหานี้

 สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถัง 
เกบ็กกัไมรัว่แตกหรอืชาํรดุ

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 ไมพบรอยแตกราวของทอ ถงัเกบ็กกั
และฝาปดบอเกบ็กกัสิง่ปฏิกลู

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 7

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 8
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เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 9

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 10

 จัดใหมีการทาํความสะอาด และระบบ
การควบคมุตรวจตรา เปนประจาํ

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 1. จัดระบบใหมีเจาหนาทีร่บัผิดชอบ 
ทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน ควร 
ทาํความสะอาดอยางนอยวนัละ 2 ครัง้

 2. จัดระบบใหมีเจาหนาที ่ ควบคุม
ตรวจตราเพือ่ใหการทาํความสะอาดหองสวม
สะอาดนาใชอยูเสมอ

 จัดใหมีสวมนั่งราบสําหรับผูพิการ  
ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภและประชาชนทั่วไป 
อยางนอยหนึง่ที่

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 สวมนัง่ราบ จะเปนแบบชกัโครกหรอื
ราดนํา้ก็ได
 1. กรณีที่สถานที่นั้นไมมีคนพิการ 
หรอืผูสงูอาย ุหรอืไมมีผูทีมี่ความจาํเปนตองใช
สวมนัง่ราบ ถอืวาผานการประเมิน

 2. กรณีทีส่ถานที่นัน้มีโอกาสทีจ่ะมี 
ผูสูงอายุ หรือหญิงมีครรภ มาใชบริการ 
สวมนัง่ราบควรจะมีราวจับ



ส้วมสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�น (H a p p y T o l i e t)10

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 11

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 12

 สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลา
ทีเ่ปดใหบรกิาร

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 หองสวมและอุปกรณ ในหองสวม 
ทุกอยางพรอมใชงาน กรณีที่ชํารุดและ 
อยูระหวางซอมแซมใหติดปายบอกวาชํารุด 
อยูระหวางซอมแซม

 บริเวณทีต่ัง้สวมตองไมอยูทีล่บัตา / 
เปลีย่ว
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เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 13
 กรณทีีมี่หองสวมต้ังแต 2 หองขึน้ไป 
ใหแยกเปนหองสวมสําหรับชาย - หญิง  
โดยมีปายหรอืสญัลกัษณทีช่ดัเจน

 ประตู ทีจ่ับเปด - ปด และทีล่อ็ค
ดานใน สะอาด อยู ในสภาพดี ใชงานได

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 14



ส้วมสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�น (H a p p y T o l i e t)12

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 15

เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 16

 พืน้หองสวมแหง

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 พื้นหองสวมและบริเวณอางลางมือ
ตองแหง หากพบวาบางครัง้พืน้ภายในหองสวม 
ไมแหง แตถาพืน้ไมลื่นและไมมนีํา้ขงัถอืวา  
ผานการประเมนิ (ทั้งนี้ ใหขึน้อยูกบัดลุพินิจ
ของผูประเมิน)

 แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเหน็
ไดทั่วบรเิวณ

   ค�ำชีแ้จงกำรใช้เกณฑ์
 แสงสวางอยางนอย 100 ลกัซ หรอื
อาจใช วิ ธีง ายๆ คือ ในคนสายตาปกติ  
สามารถมองเห็นลายมือที่อยูหางจากตา
ประมาณ 1 ฟุตไดชัด แสดงวาแสงสวาง 
เพียงพอ
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3. เหตุผล/ความจำาเป็น และข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

ÁÒµÃ°Ò¹ เหตผุล / ควำมจ�ำเป็น ข้อมลูเชงิประจกัษ์ *

1. พืน้ ผนงั เพดาน โถสวม
 ทีก่ดโถสวม โถปสสาวะ
 ทีก่ดโถปสสาวะสะอาด
 ไมมคีราบสกปรก
 อยู ในสภาพดี ใชงานได

2. นํา้ใชสะอาด เพียงพอ
 และไมมลีกูนํา้ยงุ
 ภาชนะเกบ็กกันํา้
 ขนัตกันํา้ สะอาด
 อยู ในสภาพดี ใชงานได

3. กระดาษชาํระเพียงพอ
 ตอการใชงานตลอดเวลา
 ทีเ่ปดใหบริการ
 (อาจจาํหนายหรอื
 บริการฟร)ี
 หรอื มสีายฉดีนํา้ชาํระ
 ทีส่ะอาด อยู ในสภาพดี
 ใชงานได

ควำมสะอำด (Health : H)
ไมเปนแหลงแพรกระจาย 
ของเชือ้โรค

ตองมนีํา้ใช สะอาด
เพียงพอ เพือ่ใชราดสวม
และทาํความสะอาด
หองสวมและสขุภณัฑ
รวมทั้งภาชนะเกบ็กักนํา้
และอปุกรณ สะอาด
อยู ในสภาพดี

มคีวามจาํเปนตองทํา
ความสะอาดรางกาย
โดยเฉพาะอยางย่ิง
หลงัจากการขบัถาย
อจุจาระ คนไทยสวนใหญ
ชอบใชนํา้ทาํความสะอาด
หลงัการขบัถาย นํา้ที่ ใชตอง
สะอาด
เพราะนํา้จะสมัผสักับ
ชองเปดเขารางกาย
โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในผูหญิง

- ผลการทดสอบการปนเปอนอุจจาระของสวมสาธารณะ 
โดยทําการ Swab หาเชือ้ Fecal Coliform Bacteria 
พบวา บริเวณท่ีมอุีจจาระปนเปอนมากท่ีสุด คือ
พืน้หองสวม รอยละ 50 รองลงมาคือท่ีรองนัง่โถสวม
รอยละ 31 ท่ีกดโถสวม /ปสสาวะ รอยละ 7.7
ท่ีเปดกอกนํา้ อางลางมอื รอยละ 6.9 และกลอนประตู
หรอืลูกบิดประตูสวมดานใน รอยละ 2.7 (ป 2547)
- ผลการทดสอบการปนเปอนอุจจาระของสวมสาธารณะ
โดยทําการ Swab หาเชือ้ อี.โคไล (Escherichia coli)
พบวา บริเวณท่ีมอุีจจาระปนเปอนมากท่ีสุด คือ
ท่ีรองนัง่โถสวม รอยละ 37.18 รองลงมาคือ พืน้หองสวม
รอยละ 34.62 ท่ีเปดกอกนํา้ อางลางมอื รอยละ 7.14
(ป 2555)

- สภาพภาชนะใสนํา้ และขันตักนํา้ราดสวม
มคีราบสกปรก รอยละ 48.5 และ 49.6 ตามลําดบั

- สวมสาธารณะ สวนใหญไมมอุีปกรณสําหรบัทํา
ความสะอาดรางกายหลังการขับถาย เชน กระดาษชาํระ
สายฉีดนํา้ รอยละ 65.0
- ปจจัยท่ีผู ใชบริการไมพอใจการบริการสวมสาธารณะ
อันดบัหนึง่ คือ ไมมกีารใหบริการส่ิงจาํเปนในการใช
ทาํความสะอาด รอยละ 40.3
- จากการทดสอบการปนเปอน Fecal coliform
bacteria ของนํา้ในภาชนะสําหรบัราดสวม ดวยชดุ SI-2 
ผลการตรวจพบวามกีารปนเปอนรอยละ 26.3 (ป 2547)
- ผลการทดสอบการปนเปอนอุจจาระของสวมสาธารณะ 
โดยทําการ Swab หาเชือ้ อี.โคไล (Echerichia coli)
พบวา บริเวณท่ีจับสายฉีดนํา้ชาํระ มกีารปนเปอน
อุจจาระรอยละ 19.67 (ป 2555)
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ÁÒµÃ°Ò¹ เหตผุล / ควำมจ�ำเป็น ข้อมลูเชงิประจกัษ์ *
ควำมสะอำด (Health : H)

ควำมเพยีงพอ (Accessibility : A)

4. อางลางมอื กอกนํา้
 กระจก สะอาด
 ไมมคีราบสกปรก
 อยู ในสภาพดี ใชงานได

5. สบูลางมอื พรอมให ใช
 ตลอดเวลาทีเ่ปดบริการ

6. ถงัรองรบัมลูฝอยสะอาด
 มฝีาปด อยู ในสภาพดี
 ไมรัว่ซมึ ตัง้อยู ในบริเวณ
 อางลางมอื หรอืบริเวณ
 ใกลเคยีง

7. มกีารระบายอากาศดี
 และไมมกีลิ่นเหมน็

8. สภาพทอระบาย
 สิง่ปฏิกลูและถงัเกบ็กกั
 ไมรัว่แตก หรอืชาํรดุ

9. จัดใหมกีารทาํความสะอาด
 และระบบการควบคมุ
 ตรวจตราเปนประจาํ

10. จัดใหมสีวมนัง่ราบสาํหรบั
 ผูพกิาร ผูสงูวยั หญิงตัง้ครรภ
 และประชาชนทั่วไป
 อยางนอยหนึง่ที่

สงเสริมพฤตกิรรมการ
ลางมอืหลงัการใชสวม
เพือ่ปองกนัการแพรระบาด
ของเชือ้โรค

สงเสริมพฤตกิรรม
การลางมอืหลงัการใชสวม
เพือ่ปองกนัการแพรระบาด
ของเชือ้โรค

ปองกนัการแพรระบาด
ของเชือ้โรค
และไมกอใหเกดิทัศนอุจาด

ลดปญหาความอบัช้ืน
และการเกดิกลิ่นเหมน็

มภีมูทิัศนทีด่ี และชวย
สรางภาพลกัษณของ
สถานที ่ปองกนัการ
แพรระบาดของโรคระบบ
ทางเดนิอาหารและพยาธิ

มกีารจัดการทีด่ี
มผีูรบัผิดชอบจัดระบบ
วิธกีาร ความถี่ ในการ
ทาํความสะอาดเพือ่ใหสวม
สะอาดนาใชอยูเสมอ

ความสะอาด และความปลอดภยั
สาํหรบัเพือ่ใหผูทีม่ปีญหา
ทางสขุภาพสามารถใช
สวมนัง่ราบได

- ผลการทดสอบการปนเปอนอุจจาระของสวมสาธารณะ
โดยทําการ Swab หาเชือ้ Fecal coliform bacteria
พบวา การเปดกอกนํา้ทีอ่างลางมอื มกีารปนเปอน
อุจจาระ รอยละ 6.9
- ผลการทดสอบการปนเปอนอุจจาระของสวมสาธารณะ
โดยทําการ Swab หาเชือ้ อี.โคไล (Escherichia Coli)
พบวา บริเวณท่ีเปดกอกนํา้อางลางมอื มกีารปนเปอน
อุจจาระรอยละ 7.14 (ป 2555)

- บริเวณอางลางมอืของสวมสาธารณะ
มสีบูกอน รอยละ 14.7 มสีบูเหลว รอยละ 15.1
ไมมสีบูสําหรบัลางมอื รอยละ 70.3

- ถังขยะภายในหองสวมถูกสุขลักษณะ
(วัสดแุข็งแรง ไมรัว่ซึม มฝีาปดมดิชดิ) รอยละ 20.1
ไมถูกสุขลักษณะ รอยละ 35.5
และไมมถัีงขยะภายในหองสวม รอยละ 44.4

- ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดของสวมสาธารณะ
คือ มกีล่ินเหมน็ รอยละ 34

- ปญหาสําหรบัทางดานสาธารณสุขของสวมสาธารณะ
คือสภาพทอระบายส่ิงปฏิกูล และถังเก็บกัก รัว่ แตก
ชาํรดุ รอยละ 8.6

- ผู ใชบริการสวมสาธารณะเสนอแนะใหมคีนดแูล
ทาํความสะอาดหองสวมอยางสมํา่เสมอ
โดยเฉพาะในชวงท่ีมคีนใชมาก รอยละ 29.3

- สวมสาธารณะ มบีริการ สวมสําหรบัผูพกิาร
 เพียง รอยละ 10.2
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ÁÒµÃ°Ò¹ เหตผุล / ควำมจ�ำเป็น ข้อมลูเชงิประจกัษ์ *
ควำมเพยีงพอ (Accessibility : A)

เพืีอ่ความสะดวก 
ความจาํเปน และเพียงพอ
ตอการใชงาน

ลดปญหาอาชญากรรม
เพือ่ความปลอดภยัในชีวิต
และทรพัยสนิ

ความเปนสดัสวน
และปลอดภยัในชีวิต

เพื่อีความปลอดภยั

ปองกนัการลื่นหกลม
ลดการเจริญเตบิโต
ของเชือ้โรค ลดกลิ่นเหมน็

มองเหน็ความสะอาดชดัเจน
ปองกนัการเกดิอบัุติเหตุ
ลดปญหาอาชญากรรม

11. สวมสาธารณะพรอม
 ใชงานตลอดเวลา
 ทีเ่ปดใหบริการ

12. บริเวณทีต่ัง้สวม
 ตองไมอยูทีล่บัตา/
 เปลีย่ว

13. กรณทีีม่หีองสวมตัง้แต
 2 หองขึน้ไป ใหแยกเปน
 หองสวมสาํหรบัชาย-หญิง
 โดยมปีาย หรอืสญัลกัษณ
 ทีช่ดัเจน

14. ประต ูทีจ่ับเปด - ปด
 และทีล่อ็คดานใน
 สะอาด อยู ในสภาพดี
 ใชงานได

15. พืน้หองสวมแหง

16. แสงสวางเพียงพอ
 สามารถมองเหน็ได
 ทั่วบริเวณ

- การจัดการสวมสาธารณะท่ีเปดใหประชาชนใช
 ตลอดเวลาทําการ รอยละ 88.7

- จากการสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกับการกําหนด
มาตรฐานหองสวมสาธารณะ เรือ่งความปลอดภยั
เก่ียวกับทําเลท่ีต้ัง เหน็ดวย รอยละ 92.26

- เจาของสถานท่ีจัดใหบริการสวมสาธารณสุข
แบบแยกเพศ รอยละ 76.2

- กลอนประตู  อางลางมอืภายในหองสวม
ขาดการซอมบาํรงุ รอยละ 6.3 (ป 2547)
- ผลการทดสอบการปนเปอนอุจจาระของสวมสาธารณะ
โดยทําการ Swab หาเชือ้โรค อี.โคไล (Escherichia coli)
พบวา บริเวณท่ีจับเปด-ปดและท่ีล็อคดานใน
มกีารปนเปอนอุจจาระ รอยละ 1.28 (ป 2555)

- พืน้ภายในหองสวมเปยกเฉอะแฉะ รอยละ 65.6

- สวมของโรงเรยีนในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาติ และเทศบาล มแีสงสวาง
ในหองสวมไมเพียงพอ รอยละ 47.9  และ 40.0
ตามลําดบั

ควำมปลอดภัย (Safety : S)

หมำยเหต ุ:

* รายงาน 1. การศกึษาสถานการณสวมสาธารณะในประเทศไทย กรมอนามยั (2547)
  2. การศกึษาสถานการณดานสขุาภบิาลสิง่แวดลอมในโรงเรยีน กรมอนามยั (2547)
  3. การศกึษาการปนเปอนเชือ้อ.ีโคไล (Escherichia Coli) ในสวมสาธารณะ กรมอนามยั (2555)
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    ราดน้ำ หรือกดชักโครก
    ทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม

   ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และ
   สบู่ทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม

พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องง
พ

้
พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง




