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บทที่  2 
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ 

 
2.1   แนวทางปฏิบัติดานลักษณะอาคาร 
 ในการจัดการหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีมาตรฐานตามความ
จําเปนขั้นตนขององคประกอบดานโครงสรางอาคาร เครื่องสุขภัณฑ และสภาพภูมิทัศนท่ีเหมาะสมและ
ถูกสุขอนามัย จะชวยใหการจัดการหองน้ําสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไดจัดทํา
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูในการจัดการหองน้ําสาธารณะตามแนวทางการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 2.1.1  ตัวอาคาร 
  -  ตัวอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 
  -  พื้นทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ไมลื่น มีความลาดเอียง 1 : 100 และมีจุดระบายน้ําท้ิง
อยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง 
  -  ผนัง เพดาน สะอาด ไมชํารุด และระยะพื้นถึงเพดานหองสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 
  -  แสงสวางเพียงพอ ท้ังแสงสวางจากไฟฟาและจากธรรมชาติ 
  -  ประตูหองน้ําสะอาด ไมชํารุด 
  -  ท่ีปดประตูล็อคไดครบทุกบานจากดานใน 
  1)  พ้ืนหองน้ํา 
   พื้นหองน้ําตองมีสภาพที่ดูสะอาดตา ไมลื่น และงายตอการดูแลรักษา วัสดุท่ีใชทํา
ผิวพื้น ควรมีสภาพที่ดูสะอาด ไมลื่น ทําความสะอาดไดงาย เชน กระเบื้องเคลือบ หินขัด หินแผน หรือ
พื้น ค.ส.ล. สําเร็จรูป เปนตน บริเวณจุดเปลี่ยนจากพื้นเปยกมายังพื้นแหงควรมีพื้นผิวท่ีซับน้ําไดดีไมลื่น 
เชนผาเช็ดเทา ยางกันลื่น เพื่อไมใหเดินเทาเปยกไปยังบริเวณแหง โดยมีการแยกสวนเปยกและสวนแหง
ออกเปนสัดสวน เชน สวนเปยกควรจัดไวดานในสุดของหอง สวนแหงควรจัดไวบริเวณดานหนาไดแก
โถปสสาวะ หรืออางลางมือ และพื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 100 และมีจุดระบายน้ํา
ท้ิงอยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง 
  ในกรณีพื้นหองน้ําสําหรับผูพิการควรมีพื้นผิวทางลาดเปนวัสดุท่ีไมลื่นและพื้นผิว          
ของจุดตอเนื่องระหวางพื้นหองน้ํากับพื้นทางตองเรียบไมสะดุด 
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พ้ืนหองน้ํา 

 
  2)  ผนัง  
   ผนังหองน้ําเปนองคประกอบที่ตองมีการจัดการใหเกิดความเหมาะสมในแงการ
ใชสอย และการดูแลรักษาความสะอาด สําหรับความหนาของผนังภายนอกหองน้ํา จะตองพิจารณาการ
ฝงทอระบายน้ําและทอระบายอากาศ ซึ่งข้ึนอยูกับขนาดของทอท่ีตองการใชงาน เชน ผนังกออิฐฉาบปูน
หนา 100 มิลลิเมตร หรือผนังกออิฐฉาบปูนหนา 150 มิลลิเมตร วัสดุท่ีใชควรเปนวัสดุท่ีทนทาน และกัน
น้ําไดดี เชน กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค ไวนิล หินออน สแตนเลส หรือทาสีน้ํามันเคลือบ โดย
เลือกใชผนังท่ีมีโทนสีสวาง จะชวยใหหองน้ําดูสะอาดตา 
 

 
ผนังหองน้ํา 
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  3)  ฝาเพดาน 
   สําหรับผนังเพดาน อยูในสภาพดี มั่นคง  แข็งแรงสะอาด  และปลอดภัยให
ความรูสึกนาใชมากยิ่งข้ึน วัสดุสําหรับทําฝาเพดานหองน้ํา ควรเปนวัสดุท่ีกันความชื้นไดดี ซึ่งจะชวยยืด
อายุของฝาเพดานหองน้ําไปไดอีกนาน เชน ไมสังเคราะห กระเบื้องแผนเรียบ อลูมิเนียม ยิบซัมบอรด
ชนิดกันความชื้น เปนตน การนําแสงธรรมชาติจากบนหลังคามาใชใหเกิดประโยชน ประกอบการใชฝา
เพดานที่ใชวัสดุกระจายแสงสามารถประหยัดคาไฟฟาแสงสวางไดมาก 
 

 
ฝาเพดาน 

  4)  ความสูงของหองน้ํา 
   ความสูงระหวางพื้นหองน้ําถึงเพดานตองไมนอยกวา 2.00 เมตร และควรมีผนังบัง
สายตา เพื่อปองกันมิใหมองเห็นไดจากภายนอก สําหรับผนังบังสายตา ควรมีความสูงอยางนอย 1.80 
เมตร หรือมีชองเปดในระดับเหนือศีรษะที่มีความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ผนังกั้นภายในสําหรับ
หองน้ําสาธารณะไมจําเปนตองกั้นทึบหนาเหมือนหองน้ําสวนตัวเนื่องจากมีบริเวณคอนขางจํากัด วัสดุท่ี
ใชควรเปนผนังสําเร็จรูปที่มีความเข็งแรง ทนทาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และการดูแลรักษา 
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ตัวอยางระยะความสูงของหองน้ํา 

 
ตัวอยางระยะความสูงของหองน้ํา 

 
 
  5)  ความลาดเอียงของพื้นหองน้ํา 
   พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงอยางนอย 1:100 และมีจุดระบายน้ําท้ิงอยูใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง จะทําใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ไมทําใหพื้นหองน้ําแฉะโดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 

  
ตัวอยางผนังกัน้ภายในสําหรับหองน้ําสาธารณะ 

ความสูงระหวางพืน้หองน้ําถึงเพดาน
ไมนอยกวา 2.00 เมตร 

ผนังบังสายตาควรมีความสูง 
อยางนอย 1.80 เมตร 
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   -  ควรติดตั้งชองระบายน้ําท้ิงท่ีพื้น (Floor Drain) ไวในตําแหนงหรือบริเวณ
ต่ําสุดของพื้นลาดเอียง 
   -  ระดับความลาดเอียงของพื้นหองน้ําอยางนอยท่ีสุดคือ 1:100  
   -  พื้นในบริเวณที่มีระดับเดียวกัน พิจารณาทิศทางความลาดเอียงจากบริเวณ
กิจกรรมจากพื้นที่สวนแหงไปยังบริเวณกิจกรรมพื้นที่สวนเปยก 
   -  พื้นที่มีการลดระดับและมีขอบกั้น จะตองทําพื้นลาดลงสูทางระบายหรือลงสู
ระดับพื้นที่ต่ํากวา โดยไมมีจุดขังน้ํา 
 

 
 

 
 

ชองระบายน้ําทิ้งที่พ้ืน 
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  6)  ประตู 
   ประตูหองน้ําควรจะเปนประตูท่ีกันน้ําไดเปนอยางดี มีความคงทน แข็งแรง และ

ทําความสะอาดไดงาย เชน ประตูพีวีซี ฯลฯ มีท่ีจับปด-เปด และที่ล็อคดานใน มีท่ีแขวนสัมภาระทําดวย
วัสดุท่ีคงทนแข็งแรงสภาพดี และงายตอการทําความสะอาด สําหรับหองน้ําของผูพิการ ประตูของหอง
ท่ีตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอยกวา 90 องศา หรือเปนแบบบาน
เลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองสวม 
 

   
ตัวอยางประตูหองน้ํา 

 

  
ตัวอยางที่ล็อคดานในประตู 

 

 
ตัวอยางประตูหองน้ําสําหรับผูพิการ แบบบานเลื่อน 
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 2.1.2  สถานที่ต้ังอาคาร สถานที่ตั้งหองน้ําสาธารณะสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 
  (1)  หองน้ําท่ีสรางอยูภายนอกอาคาร 
  (2)  หองน้ําท่ีสรางภายในอาคาร 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีหองน้ําสําหรับผูพิการอยูภายในหองน้ําท่ีจัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขา
กอนถึงตัวหองน้ํา ตองจัดใหหองน้ําสําหรับผูพิการอยูในตําแหนงท่ีผูพิการสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
  1) สถานที่ต้ังภายนอกอาคาร  
   สถานที่ตั้งตองอยูไมไกลเกินไป ไมอยูในที่ลับตา และอยูในบริเวณที่ปลอดภัย 
เขา-ออกไดสะดวก มีแสงสวางที่เพียงพอท้ังภายในและภายนอกตัวอาคาร และมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดีพอ มีระบบปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญแกผูใชบริการและชุมชนขางเคียง มีทางเดินที่ทําดวย
วัสดุถาวร เรียบ ไมลื่น สะอาด นอกจากนี้ตองมีปายหรือสัญลักษณหองน้ําชาย/หญิง และหองน้ําคนพิการ 
โดยติดไวบริเวณทางเดินและบริเวณหนาหองน้ําซึ่งมองเห็นไดชัดเจน หากใชปายแสดงสัญลักษณ
สําหรับสื่อสารใหผูมาใชบริการทราบ ควรใชรูปแบบที่เปนสากล หรือรูปแบบที่ดูงาย ในการติดปาย 
จะตองพิจารณา จุดติดตั้ง ระยะมองดวย  
 

หองน้ําที่สรางอยูภายนอกอาคาร 
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  2)  สถานที่ภายในอาคาร 
    สถานที่ตั้งไมควรอยูในที่ลับตา อยูในบริเวณที่ปลอดภัย สามารถ เขา-ออก                
ไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ มีระบบปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญแกผูใชบริการ และผูรวมใชอาคาร               
มีปาย/สัญลักษณ หองน้ําชาย-หญิง ชัดเจน ในกรณีท่ีมีหองน้ําคนพิการใหแสดงปายสัญลักษณบริเวณ
ทางเดินและบริเวณหนาหองน้ําใหชัดเจน 

 
หองน้ําที่สรางอยูภายในอาคาร 

 

 
ปาย/สัญลักษณ หองน้ําชาย-หญิง และหองน้ําคนพิการ 
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 2.1.3  เคร่ืองสุขภัณฑในหองน้ํา  
   การเลือกใชเครื่องสุขภัณฑใหเหมาะสม จะชวยใหการจัดการหองน้ําทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ในปจจุบันมีสุขภัณฑหลากหลายวัตถุประสงคใหเลือกใชและมี
ระดับราคาที่แตกตางกัน จึงควรกําหนดและเลือกใชใหตรงกับวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1)  โถสวม (Water Closet) 
   ในหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีหองน้ําท้ังแบบ
นั่งราบ และแบบนั่งยอง 
   แบบนั่งราบ มีท้ังแบบราดน้ําและแบบชักโครก กรณีแบบชักโครก จะใชน้ําใน
อัตรา 6 ลิตรตอการกดน้ํา 1 ครั้ง (บางรุนจะใชน้ําเพียง 3.75 ลิตรตอการกดน้ํา 1 ครั้ง) จากรูปแบบนี้จะไม
ทําใหพื้นหองน้ําเปยก และชวยประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษาและทําความสะอาด มีท่ีฉีดชําระ หรือ
สายฉีดชําระทําดวยวัสดุแข็งแรงทนทาน ผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย และอยูในสภาพที่ใชงานไดและ
สะอาด มีภาชนะเก็บกักน้ําและที่ตักน้ําท่ีสะอาด  
 

  
โถสวมนั่งราบ แบบราดน้ํา 

 

  
โถสวมนั่งราบ แบบชักโครก 
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สายฉีดชําระแบบตาง ๆ 

 
 
  สําหรับโถสวมคนพิการชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร แตไมเกิน 
500 มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังใหผูพิการท่ีไมสามารถนั่งทรงตัวใชพิงได และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก 
ปุมกดขนาดใหญ หรือชนิดอื่นที่ผูพิการสามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิด
ผนัง โดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร แตไมเกิน 500 มิลลิเมตร 
ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอที่ผูพิการท่ีนั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก ในกรณีท่ีดานขางของโถสวมท้ัง 2 ดาน อยูหางจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ดานขาง            
โถสวมดานที่ไมชิดผนังตองมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกที่          
ผูพิการสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร แตไมเกิน 200 
มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา 550 มิลลิเมตร สวนดานที่ชิดผนังใหมีราวจับเพื่อชวยในการพยุงตัว 
ซึ่งเปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยมีราวจับในแนวนอน มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 650 
มิลลิเมตร แตไมเกิน 700 มิลลิเมตร และใหยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา 250 
มิลลิเมตร แตไมเกิน 300 มิลลิเมตร สวนราวจับในแนวดิ่งตองตอจากปลายของราวจับในแนวนอน
ดานหนาโถสวม มีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย 600 มิลลิเมตร 
นอกจากนี้จะตองมีราวจับเพื่อเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่นภายในหองสวมดวย โดยมคีวามสงูจากพืน้ไมนอยกวา 
800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 900 มิลลิเมตร 
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หองน้ําสําหรับคนพิการแบบตาง ๆ 
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  แบบนั่งยอง มีลักษณะการใชแบบตักราด จะใชน้ําในอัตรา 3-4 ลิตรตอครั้ง เปนแบบ           
ท่ีมีราคาถูก ตองมีภาชนะเก็บกักน้ําและมีท่ีตักน้ําสะอาด จากรูปแบบนี้จะทําใหพื้นหองน้ําเปยก และมี
ความชื้นสูง  
 

โถสุขภัณฑนั่งยอง แบบไมมีฐาน 
 

      
 
 

โถสุขภัณฑนั่งยอง แบบมีฐาน 
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  2)  โถปสสาวะชาย (Urinal) 
   โถปสสาวะชายควรติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม และมีระยะหางที่เหมาะสม   
มีแผงกั้นระหวางที่ปสสาวะ ความสูงของโถปสสาวะชาย จะตองไมสูงหรือต่ําเกินไป ตัวโถปสสาวะชาย 
ทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทาน อยูในสภาพดีและผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
มีท่ีดักเศษมูลฝอย และกอกน้ําประจําในแตละท่ีซึ่งสามารถใชการไดดี ในกรณีท่ีไมเลือกใชระบบจายน้ํา
แบบรวม สามารถใชกอกน้ําแบบมือกด (Hand Valve) หรือแบบกานโยก (Flush Valve) สามารถทําความ
สะอาดไดรวดเร็ว และน้ําจะหยุดไหลโดยอัตโนมัติโดยผูใชตองชําระลางภายหลังปสสาวะแลวเสร็จ 
   ในกรณีท่ีเปนหองน้ําสําหรับผูพิการ ใหมีท่ีถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้น            
อยางนอย 1 ท่ี โดยมีราวจับในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะ ยาวไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร แต
ไมเกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 1,200 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1,300 มิลลิเมตร และมี
ราวจับดานขางของที่ถายปสสาวะทั้ง 2 ขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1,000 
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา 550 มิลลิเมตร แตไมเกิน 600 มิลลิเมตร 
 

 

 
 
โถปสสาวะชายขนาดเล็ก 

 

 

 
 
โถปสสาวะชายขนาดกลาง 
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โถปสสาวะชายขนาดใหญ 

 

 
แผงกั้นระหวางที่ปสสาวะ 
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  3)  อางลางมือ (Wash Basin) อางลางมือควรตั้งอยูในที่เหมาะสม ดังนี้ 
   -  ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพื่อใหเกาอี้ลอ
สามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร และตองอยูในตําแหนงท่ี              
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
   -  มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนขอบอางไมนอยกวา 750 มิลลิเมตร แตไมเกิน 
800 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งท้ังสองขางของอาง 
   -  กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
สะดวกและงายตอการใชงานของคนพิการ และประชาชนทั่วไป อางลางมือประกอบดวย ตัวอางและกอก
น้ําสําหรับเปด-ปดทําความสะอาด ซึ่งตัวกอกจะเปนแบบหมุน หรือแบบกานโยกก็ได และตองผานการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) อยูในสภาพใชงานไดดี สะดวกตอการใช และอยูใน
สภาพพรอมใชงาน ตัวอางลางมือทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานอยูในสภาพดี มีตะแกรงที่กรองเศษมูลฝอย 
แทนที่จัดทําเพื่อรองรับอางตองเวนชองสําหรับวางอางอยางดี จะตองมีชองสําหรับใหผูทําการติดตั้ง
เขาไปซอมแซมไดเมื่อมีเหตุขัดของ เพื่อใหผูใชหองน้ําไดรับความสะดวกควรมีการติดตั้งกระจกเหนือ
อางลางมือ 
 

  

  
อางลางหนาชนดิแขวนผนังแบบตาง ๆ 

 
 

  
อางลางหนาชนดิแขวนผนัง แบบเขามุม 
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กอกน้ําแบบตาง ๆ 
 

  
กอกน้ําชนิดกานโยก 

  
  

  
 

กอกน้ําชนิดกานกด 
  
  

  
 

กอกน้ําชนิดกานหมุน 
 

กอกน้ําที่ไดรับความนิยมสูงสาํหรับหองน้ําสาธารณะ 
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2.2   แนวทางปฏิบัติดานแสงสวาง 
 2.2.1  ความสวางในหองน้ําสาธารณะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหหองน้ําสาธารณะ
มีความนาใช โดยแสงสวางขั้นพื้นฐานตอง ไมนอยกวา 100 ลักซ (ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536) 
สําหรับแสงสวางดานนอกที่สองผานหองน้ําสาธารณะ ในกรณีใชชองหลังคาชนิดโปรงแสงควรจัดใหมี
พื้นที่ประมาณ 15% ของพื้นที่ท้ังหมดของหลังคาหองน้ํา การออกแบบระบบแสงสวางที่ดี จะชวยในการ
ประหยัดพลังงานไดมาก อีกทั้งยังเปนการชวยเสริมสรางทัศนียภาพที่ดีแกหองน้ํา 
 2.2.2  หองน้ําสาธารณะที่มีคาความเขมแสงที่เหมาะสม สําหรับในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 

คาความเขมแสง (ลักซ) กิจกรรม 
ความเขมแสงประมาณ 320 ลักซ - เพื่อการมองเห็นทั่วไปภายในหองน้ํา เชน การขับถาย  

 การปสสาวะ การลางมือ 
ความเขมแสงประมาณ 540 ลักซ - เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน สําหรับบริเวณอางลางหนา  

 ท่ีมีการสองกระจกเงาในการแตงหนา แตงตัวซึ่งตองใช  
 สายตา 

 
 การออกแบบโดยใชโทนแสงสีออนนุม จะชวยใหสภาพภายในหองน้ําดูดี นาใช ซึ่งเปนผล
ในทางจิตวิทยาใหผูใชหองน้ําตองรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดเพิ่มข้ึนดวย 

2.3 แนวทางปฏิบัติดานการระบายอากาศ 
 ในหองน้ําสาธารณะที่มีผูใชบริการมาก จะทําใหอางลางหนา พื้นหองน้ําเปยกและมีความชื้น
สูง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดกลิ่นอับและเกิดคราบเชื้อราบริเวณรองพื้นและผนังได การออกแบบ
บริเวณหองน้ําและบริเวณอางลางมือควรออกแบบ ใหมีระบบการถายเทอากาศที่ไหลเวียนจะชวยใหพื้น
หองน้ําแหง ไมเกิดกลิ่นอับ การออกแบบระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ จะชวยลดความชื้น และ
เชื้อโรคในหองน้ําไดเปนอยางดี โดยตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่หองน้ํา หรือ
มีพัดลมระบายอากาศ โดยมีแนวทางในการระบายอากาศ ดังนี้ 
 -  การระบายอากาศโดยการเปดหนาตาง หรือการทําหลังคาใหสูงโปรง จะทําใหอากาศ
ไหลเวียนถายเทไดดี 
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 - การระบายอากาศโดยเปดชองท่ีผนังดานลางของพื้นหองน้ําบริเวณอางลางมือ เพื่อให
อากาศผานพื้นหองน้ําทําใหพื้นแหงเร็ว และไมเกิดกลิ่นอับ โดยมีขอควรระวังคือ ดานนอกของอาคารใน
ท่ีตรงกับชองเปดท่ีผนังควรเปนพื้นที่โลงไมนอยกวา 1 ตารางเมตร  
 

พัดลมระบายอากาศแบบตาง ๆ 
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2.4   แนวทางปฏิบัติดานความสะอาด 
 หองน้ําสาธารณะในบริเวณที่มีการเปยกน้ําอยูเสมอ จะเปนแหลงใหเกิดความสกปรก และมี
เชื้อโรค จึงควรปองกันโดยหลีกเลี่ยงการกอสรางที่มีซอกมุม เพื่อใหงายตอการทําความสะอาด โดย
จะตองทําทุกวันเปนประจํา อาจกําหนดลําดับการทําความสะอาดเปนขั้นตอนกอน-หลังใหเปนระบบ เพื่อ
ไมใหบริเวณที่ทําความสะอาดแลวตองเปยกหรือสกปรกซ้ําอีกกอนที่การทําความสะอาดจะเสร็จสิ้น จะ
ไดไมตองทําความสะอาดซ้ําอีก โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบดวย 
 ขอควรปฏิบัติในการทําความสะอาดหองน้ําสาธารณะ 
 -  ขณะทําความสะอาดหองสุขาตองสวมถุงมือ รองเทายางทุกครั้ง 
 

 
 
 -  อุปกรณท่ีใชในหองสุขา หามนํามาใชปะปนกับพื้นที่ภายนอก 
 -  หลังทํางานเสร็จ ตองซักลางอุปกรณใหสะอาด ผึ่ง ตาก และเช็ดใหแหง เก็บอุปกรณคืนที่ 
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อุปกรณที่ใชในหองสุขา 

 
 2.4.1  แนวทางการทําความสะอาดดานตัวอาคารและอุปกรณ ใหดําเนินการดังนี้ 
  1)  การทําความสะอาดโดยทั่วๆ ไปในแตละคร้ัง ควรเนนจุดที่มักกอใหเกิดความ
สกปรกที่เกิดจากการใชบริการ โดยดําเนินการดังนี้ 
   -  เติมสิ่งท่ีใชแลวหมดไป เชน สบูเหลว กระดาษชําระ น้ําหอมปรับอากาศ 
   -  เก็บ กวาด มูลฝอยท่ีตกลงบนพื้น ท้ิงลงในถังรองรับมูลฝอย เช็ดทําความ
สะอาดและฆาเชื้อโถสวม โถปสสาวะ สายชําระ 
   -  เช็ด ทําความสะอาดและฆาเชื้ออางลางมือ 
   -  เช็ด ทําความสะอาดกระจก และเช็ดถูใหสะอาด 
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การเช็ดทําความสะอาดกระจก 
   
  2)  การทําความสะอาดและดูแลถังรองรับมูลฝอย 
   -  เก็บมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยออก มัดปากถุงแลวนําไปทิ้ง 
   -  ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยดวยน้ํายาทําความสะอาดพื้นผิว ลางดวยน้ํา
สะอาด และใชผาแหงเช็ดใหแหง 
   -  เปลี่ยนถุงขยะใหม 
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เปลี่ยนถุงขยะใหม 

 
  3)  ทําความสะอาดพื้น โดยการมอบพื้น (การถูพ้ืน) 
   -  เตรียมอุปกรณใหพรอมใชงาน ผสมน้ํายาตามอัตราสวนตามผูผลิต 
   -  ตั้งปายเตือนกอน 
   -  สํารวจพื้นที่พรอมกวาดและปดฝุนจนแนใจวาพื้นที่สะอาดเรียบรอย 
   -  กรณีใชถังน้ํา จุมมอบท่ีสะอาดลงในถังน้ํายาถูพื้นที่ผสมแลว ใชมือท่ีสวมถุง
มือแบงผามอบออกเปน 2-3 สวน แลวบีบผามอบจนหมาด 
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   -  กรณีใชถังบีบมอบ จุมมอบท่ีสะอาดลงในถังน้ํายาถูพื้นที่ผสมแลวโดยยืนบีบ
ทางดานหนาของถังและกดที่มอบแรงๆ ประมาณ 3-4 ครั้ง จนหมาด 
   -  เริ่มทําความสะอาดจากดานในสุดดวยวิธีการตีขอบมุมในสุด มอบถอยหลัง
เปนรูปเลข 8 ในรอยซอนรอยกันไปเรื่อยๆ ในความกวางประมาณ 1 ชวงแขน 
   -  ขณะมอบเมื่อน้ําเริ่มดําใหเปลี่ยนน้ําและน้ํายาใหมทันที 
   -  มอบสะอาดรอบสุดทายดวยผามอบที่หมาดๆ ใหท่ัวบริเวณพื้นหองน้ํา 
   -  รอจนแนใจวาพื้นแหงแลวจึงเก็บปายเตือน 
   -  นําอุปกรณไปซักลางทําความสะอาด ผึ่งตากและเช็ดใหแหง เก็บอุปกรณคืนที่ 
 
 

 

การทําความสะอาดพื้น 
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  4)  การทําความสะอาดจุดเปอนบนผนัง บานเกร็ด ประตู หนาตาง 
     -  ใชฟองน้ําชุบน้ํายาทําความสะอาดพื้นผิวท่ีผสมตามอัตราสวน บีบใหหมาด

เช็ดคราบสกปรกออกตามผนัง  
    -  ใชผาแหง สะอาด ซับคราบน้ําใหแหง 
     -  เช็ดประตูทางเขา-ออก ขอบหนาตาง บานเกล็ด ชองลม ปายชื่อตางๆ ดวยผาแหง 
 

 
 

    5)  การทําความสะอาดกระจก 
   ในการทําความสะอาดกระจกในหองน้ําสาธารณะตองคํานึงถึงการทําความ

สะอาดอยางถูกวิธี โดยมีวิธีทําความสะอาด คือ 
   -  ใชผาแหงเช็ดฝุนตามขอบกระจกทั้งหมดใหสะอาด 
    -  จุมผาเช็ดกระจกลงในถังน้ําท่ีผสมน้ํายาไวแลว ใชดามกรีดกระจกรีดน้ํายา

ออกจากผาเช็ดกระจกใหพอหมาด หรือใชมือท่ีสวมถุงมือ รูดผาเช็ดกระจกที่จุมน้ํายาบีบใหหมาด 
    -  ทาน้ํายาลงบนผิวกระจก เนนคราบไขมัน และคราบสกปรก วางดามกรีด

กระจกใหขนานและแนบกับกระจกดานบนใหมากที่สุด ลากดามกรีดกระจกจากซายไปขวา (หากถนัด
มือขวา) หรือลากจากขวาไปซาย (หากถนัดมือซาย) กอนสุดขอบอีกดานหนึ่งใหตวัดมือลงมาใหปลาย
ดามกระจกที่ใกลกับขอบกระจกขนานเปนเสนตรง กรีดวนอีกครั้งคลายเลข 8 จนสุดขอบดานลาง 
ระหวางที่กรีดกระจกนั้นใหวางดามเช็ดกระจกใหขนานไปกับดามกรีดกระจกตลอดเพื่อกันน้ํายาไหล
ยอนไปที่พื้น เสร็จแลวใหใชผาแหงเช็ดเก็บคราบน้ํายาตามขอบเฟรมทั้ง 4 ดาน 
   -  กรณีท่ีขอบกระจกมีคราบสกปรกติดฝงแนน ใหใชแผนใยสังเคราะหสีขาวชุบ
น้ํายาที่ผสมแลวเช็ดคราบสกปรกที่ติดแนนออก 
   -  ใชผาแหงสะอาดเช็ดคราบฝุน/น้ํายาที่ตกคางอยูใหหมด 
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การทําความสะอาดกระจก 

 
 2.4.2  แนวทางการทําความสะอาดดานสุขภัณฑ 
  1) การทําความสะอาดสุขภัณฑ 
   -  เตรียมอุปกรณใหพรอมใชงาน ผสมน้ํายาตามอัตราสวนที่ผูผลิตกําหนดไว 
   -  กดชักโครกปลอยน้ําท้ิง 1 ครั้ง ใชแปรงลางโถดันน้ําลงไปใหเหลือนอยท่ีสุด 
จากนั้นฉีดน้ํายาลางผิวท่ีผสมแลวโดยรอบ ท้ังใตขอบฐานของโถสวม แชท้ิงไว 

 
การใชแปรงลางโถดันน้ําลงไปภายในชักโครก 

 
การฉีดน้ํายาเพื่อฆาเชือ้และดับกลิ่น 
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   -  หากมีคราบเหลือง หรือสนิมน้ําติดแนนใหแชดวยน้ํายาขจัดคราบสนิมน้ํา 
ตามอัตราสวนแลวใชแผนใยสังเคราะหหรือแปรงลางโถ ออกแรงขัดใหท่ัวจนคราบเหลืองจางลงหรือ         
จนหมด 
 

 
    
   -  เช็ดทําความสะอาดสุขภัณฑ โดยเริ่มจากจุดท่ีสกปรกนอยท่ีสุดไปหาจุดท่ี
สกปรกมากที่สุดไดแก สายฉีดน้ํา ท่ีพักน้ํา ท่ีกดน้ํา ขอบฐานดานลาง ฝาปดเช็ดจากดานนอกเขาหาดานใน 
ฝารองนั่งเช็ดจากดานนอกเขาหาดานในของโถเช็ดดวยผาทําความสะอาดสําหรับใชในหองน้ําเทานั้น 

   -  ใชแปรงลางโถขัดคราบสกปรกตามขอบดานในโถ และคราบบริเวณคอหาน
อีกครั้ง จากนั้นฉีดน้ําไลน้ํายา และลางแปรงใหสะอาด  

 

 
ใชแปรงลางโถขัดคราบสกปรกตามขอบดานในโถ 

 
   -  ฉีดน้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อใสผาสะอาด  เช็ดตามฝาผนังหองสุขา กลองใส
กระดาษชําระ ลูกบิดประตู 
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  2)  การทําความสะอาดอางลางมือ 
   -  ขัดอางลางมือดวยแผนใยสังเคราะหกับน้ํายาที่ผสมตามอัตราสวนที่ระบุ 
   -  ลางออกดวยน้ําสะอาด 
   -  เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด 
 

 
การทําความสะอาดอางลางมอื 

 
  3)  การทําความสะอาดสแตนเลสทั่วไป 

   -  ใชผาแหงเช็ดฝุนที่ผิวเสียกอน หากผิวมีคราบเหนียวสกปรกฝงใชผาชุบน้ํายา
ทําความสะอาด บิดหมาด แลวเช็ดใหท่ัวบริเวณ ใชผาแหงสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 

   -  ฉีดน้ํายาเคลือบเงาสแตนเลสใสผา แลวลูบใหท่ัวพื้นผิว ใชผาแหงสะอาดเช็ด
เก็บคราบน้ํายาใหหมดจนขึ้นเงา 
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  4)  การทําความสะอาดทองเหลือง 
   -  ใชผาแหงเช็ดฝุนออกจากผิวทองเหลืองเสียกอน 
   -  บีบครีมขัดเงาโลหะทองเหลืองพอประมาณลงบนผาแหง ทาใหท่ัวผิวท่ี           

เปนทองเหลืองรอประมาณ 3-5 นาที หากเปนซี่ รอง ซอกมุมท่ีทําความสะอาดไมถึง ใชแปรงสีฟนหรือ
แปรงลวดขัดออก 

2.5   แนวทางปฏิบัติดานการบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 
 2.5.1  แนวทางการวางทอน้ําเสียจากหองน้ํา 
  น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากหองน้ํา และโถปสสาวะจะถูกระบายและรวบรวมโดยผาน
ระบบทอระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) ขนาดทอระบายน้ําท้ิงท่ีเหมาะสมนับวาเปนสิ่งสําคัญหากการเลือก
ขนาดทอท่ีเล็กเกินไป จะทําใหการระบายน้ําท้ิงไมสะดวก อาจเกิดการอุดตันได หรือหากใชทอระบายน้ํา
ขนาดใหญเกินไปจะทําใหความเร็วของน้ําภายในทอลดลงจนไมสามารถที่จะพาเอาเศษผงตางๆ ไปได 
โดยทอท่ีใชจะเปนทอยืน (แนวดิ่ง) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร แลวจึงไหลรวมสูทอแนวนอน 
ทอน้ําโสโครกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร และมีความลาดเอียง (Slope) ของทอระบายน้ําท่ี
เหมาะสมอยูในชวง 1 :200 และทอระบายน้ําโสโครกตองจัดใหมีชองลางทอ (Clean out) ปกติชองลางทอ 
จะมีฝาปดเอาไว และเมื่อเกิดการอุดตันภายในทอสวนหนึ่งสวนใดจะสามารถเปดลางทําความสะอาดทอ
สวนที่อุดตันไดและติดตั้งฝาบริเวณที่ทอระบายน้ําท่ีมีการเปลี่ยนทิศทางการระบายน้ําเกิน 45 องศา และมี
ระบบปองกันไมใหน้ําเสียจากหองน้ําซึมไปสูแหลงน้ําบาดาล หรือแหลงน้ําสาธารณะในบริเวณใกลเคียง
กอนเขาสูระบบบําบัดตอไป 
 2.5.2  แนวทางการออกแบบระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลจากหองน้ํา 
  สิ่งปฏิกูลจากหองน้ําจะตองมีการบําบัดอยางถูกตอง มีระบบเก็บกักอุจจาระถูก
สุขลักษณะ  ไมชํารุด และมีทอระบายกาซจากบอเกรอะขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 
เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาหองน้ํา หรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่นโดยมีถังบําบัดสิ่งปฏิกูล
ท่ีเปนที่นิยมกันมาก คือการใชถังบําบัดสําเร็จรูป ซึ่งเปนวิธีท่ีสะดวก ทําไดรวดเร็ว ไมยุงยากในการดูแล
รักษาระบบ เปนระบบบําบัดท่ีออกแบบเพื่อบําบัดสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะโดยอาศัยแบคทีเรียชนิดท่ีไมใช
ออกซิเจนเปนหลักในการกําจัดความสกปรก แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
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  1.  ถังเกรอะแบบกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter Tank) โดยน้ําเสียจะไหลเขาสู
สวนลางของถังกรองไรอากาศ และถูกยอยสลายโดยตะกอนจุลินทรียบางสวนที่ตกตะกอนจะอยูกนถัง 
จากนั้นน้ําเสียจะไหลขึ้นผานชั้นตัวกลางพลาสติก (Plastic Media) ท่ีอยูบริเวณสวนบนของถังและถูก
บําบัดโดยแบคทีเรียท่ีเกาะอยูบนพื้นผิวของตัวกลาง และในชองวางระหวางตัวกลาง ซึ่งจะไดน้ําท้ิงท่ีผาน
การบําบัดจากถังเกรอะ และมีคาความสกปรกนอยลง 
  2.  ถังเกรอะแบบกรองเติมอากาศ (Septic Tank) ถังเกรอะเปนสวนที่จะกําจัดความ
สกปรกในน้ําเสียสวนที่เปนของแข็งแขวนลอย โดยทําใหเกิดการตกตะกอน ภายในถังบรรจุตัวกรอง 
(Media) เปนที่สําหรับใหแบคทีเรียเกาะ เมื่อน้ําเสียไหลผานตัวแบคทีเรีย สารอินทรียในน้ําเสียจะถูก
แบคทีเรียยอยสลายดวยวิธีทางชีววิทยา สารอินทรียแขวนลอยตางๆ จะแยกออกจากน้ําเปนตะกอนจมลง
สูกนถัง และจะถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียชนิดท่ีไมใชออกซิเจนในการดํารงชีพ ตะกอนบางสวนจะถูก
ยอยสลายแปรสภาพเปนกาซคารบอนไดออกไซด และกาซมีเทน จนกระทั่งเหลือตะกอนเพียงสวนนอย
จะแปรสภาพเปนกากตะกอนคงตัวท่ีไมยอยสลายอีกตอไป ซึ่งจะมีการสูบออกเพื่อนําไปกําจัดตอไป 
 

   
ถังเกรอะแบบตาง ๆ 

 
 2.5.3 แนวทางการบํารุงรักษาถังเกรอะ 
  เพื่อใหสามารถบําบัดสิ่งปฏิกูลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรมีการบํารุงรักษาถัง
เกรอะโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
  1.  ถังเกรอะควรไดรับการตรวจสอบอยางนอยทุกป เพื่อตรวจสอบอัตราการสะสม
ของตะกอนและฝา เพื่อดูวาควรจะสูบกากตะกอนออกจากถังหรือยัง ถาทําไมไดจะตองทําการสูบเอากาก
ตะกอนออกทุกๆ 3 - 5 ป 
  2.  การสูบตะกอนตองกระทําท่ีชองคนลง (Manhole) เพื่อหลีกเลี่ยงการชํารุดของ          
ทอน้ําท้ิงออก 
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  3. เมื่อสูบกากตะกอนแลวไมจําเปนตองฆาเชื้อหรือลางโดยใชสารเคมี 
  4.  ไมจําเปนตองเหลือกากตะกอนไวในถังหลังจากสูบกากตะกอนเพื่อการเริ่มใช             
ถังเกรอะใหม 
  2.5.4  การเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของถังเกรอะแบบกรองไรอากาศกับแบบกรองเติมอากาศ 

ชนิดถังบําบัด ขอด ี ขอเสยี 
ถังเกรอะ 
แบบกรองไรอากาศ 

1.ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสงู 
2. การควบคุมดูแลระบบไมยุงยาก 
3.ไมตองใชพลังงานในการเดิน  
 ระบบ 

1. น้ําเสียท่ีออกจากถังอาจเกิดกลิ่น 
2. ระยะเวลาเริ่มตนใชงานของ 
 ระบบ (Start Up) นานกวา 
 แบบเติมอากาศ 
 

ถังเกรอะ 
แบบกรองเติมอากาศ 

1. ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย 
 สูงกวาระบบไรอากาศ 
2. การควบคุมดูแลระบบไมยุงยาก 
3. น้ําเสียท่ีออกจากระบบมักไมคอย 
 เกิดกลิ่น 

1. ตองใชพลังงานในการเดินระบบ 
2. เสียคาใชจายในการดูแลรักษา 
 เครื่องเติมอากาศ 

 
2.6   แนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการหองน้ํา  
 หองน้ําเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนขั้นพื้นฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาจัดสราง
และบริหารจัดการใหอยูในสภาพที่นาใช มีสุขภัณฑท่ีไดมาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีปายบอก
ทางแสดงที่ตั้งของหองน้ําท่ีชัดเจน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดการ ใหบริการหองน้ําเองหรือ
ใหสัมปทานเอกชนดําเนินการ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 2.6.1  รูปแบบการจัดบริการหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางหองน้ําและใหบริการแกประชาชนโดย               
ไมเก็บคาใชบริการ 
  2)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางหองน้ํา และใหบริการแกประชาชนโดยเก็บ
คาใชบริการ 
  3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางหองน้ํา และใหสัมปทานเอกชนบริหาร
จัดการและเก็บคาใชบริการ 
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  4)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเอกชนกอสรางหองน้ํา และใหสัมปทานเอกชน
ผูสรางบริหารจัดการ และเก็บคาใชบริการ 
  ท้ังนี้ การจัดบริการหองน้ําสาธารณะที่ใหสัมปทานแกเอกชน  องคกรปกครอง                
สวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีท่ีมีการเก็บคาใช
บริการหองน้ํา ควรมีการกําหนดอัตราคาใชบริการท่ีเหมาะสม และมีปายแสดงอัตราคาใชบริการชัดเจน 
 2.6.2  ปายและการติดต้ัง 
  1)  ปายช้ีทางตําแหนงของหองน้ําควรมีขนาดใหญพอสมควรที่จะสังเกตไดงาย และ
ติดตั้งในระดับสูงจากพื้นเพื่อใหพนสิ่งกีดขวางที่บังสายตา หากไมมีผนังสําหรับติดตั้งปาย ควรทําปาย
แขวนจากสวนของอาคารหรือเสา โดยใหขอบลางสูงจากพื้นทางเดินอยางนอย 200 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันอันตรายจากการเดินชน และขอบบนควรอยูสูงไมเกิน 240 เซนติเมตร ซึ่งเปนระยะชวงมุมมอง
ของคน 
  2)  ปายบอกตําแหนง เปนปายแสดงตําแหนงท่ีตั้งควรติดตั้งท่ีดานหนาของหองน้ํา 
ระยะการติดตั้งปายท่ีเหมาะสมควรอยูสูงจากระดับพื้นไมนอยกวา 108 เซนติเมตร และไมควรเกินกวา 
150 เซนติเมตร ซึ่งระยะที่เหมาะสมควรอยูสูง 130 เซนติเมตร อันเปนระดับสายตาของคนทั่วไป 
  3)  รูปแบบหรือสัญลักษณปาย ควรใชสัญลักษณภาพ หรือตัวอักษร เชน หองน้ําชาย 
หองน้ําหญิง 
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 2.6.3  อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองน้ํา 
  ในหองน้ําสาธารณะจะเปนที่ประชาชนทั่วไปเขาไปใชบริการ ในกิจกรรมที่แตกตาง
กัน เพื่อยกระดับการใหบริการและสรางมาตรฐานที่ดี นอกเหนือจากเครื่องสุขภัณฑท่ีจะตองมีแลว 
ภายในหองน้ําควรจัดใหมีอุปกรณท่ีจําเปน ดังนี้ 
  1)  อุปกรณภายในหองน้ําท่ีควรมีประกอบดวย 
    -  ถังขยะรองรับมูลฝอยขนาดที่พอเหมาะสม มีฝาปด-เปดไดสะดวก ไมรั่วซึม 
ตั้งอยูใกลบริเวณอางลางมือ หรือตั้งอยูในที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงานอยางนอย 1 ชุด 
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   -  มีสายฉีดชําระดวยน้ําประจําแตละท่ีในสภาพใชงานไดดี หรือมีท่ีเก็บถังน้ํา
สะอาดพรอมขันน้ํา 
    -  มีกอกน้ําในหองสุขาที่ใชงานไดดีครบทุกหอง 
    -  ท่ีแขวนสิ่งของหรือแขวนสัมภาระ ทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน สําหรับ
หองน้ําของผูหญิงควรมีถังรองรับมูลฝอยและผาอนามัยท่ีมีฝาเปด-ปดไดสะดวก ประจําหองน้ําทุกหอง 
    - มีอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับคนชรา ผูพิการ เชน ราวจับ เพื่อชวยใน
การพยุงตัว และเปนที่สําหรับใชมือในการจับยึดเวลาเขาไปใชบริการ  
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อุปกรณภายในหองน้ํา 
 

 
 
ถังขยะ 
 
   

 

 
 
สายฉีดชําระ 

  
 

 
กอกน้ํา 

  
 

  

  

 
 
 
 
 
ท่ีแขวนสัมภาระ 
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 2.6.4  อุปกรณการทําความสะอาดหองน้ําและสุขภัณฑ 
  ในการทําความสะอาดหองน้ําและสุขภัณฑ จะตองมีอุปกรณท่ีใชในการทําความ
สะอาด รอยเปอนตามพื้น คราบสกปรก จึงควรจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
โดยเฉพาะพื้นหองน้ําเปนสวนสําคัญที่มักเกิดความสกปรกและสุขภัณฑมักจะมีรอยเปอนติดอยู พนักงาน
รักษาความสะอาดจึงควรเตรียมอุปกรณตางๆ ดังนี้ 
  1)  อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนังประกอบดวย 
    -  ไมกวาดออน ไมกวาดแข็ง 
   -  ท่ีโกยผง เกรียง 
   -  ถุงขยะ 
   -  ถังน้ํา ขันน้ํา/สายยาง 
   -  แปรงดามยาว 
   -  ไมปาดน้ํา/ไมยางกรีดน้ํา 
   -  ผาขนหนูผืนใหญ 
   -  มอบถูพื้น ฟองน้ํา 
   -  กระบอกฉีดน้ํา 
   -  ยางกรีดกระจก 
   -  ผาเช็ดกระจก 
   -  รองเทายาง 
   -  แผนกรองปดจมูก 
   -  ปายเตือนอันตราย เชน “พื้นเปยก” หรือ “กําลังทําความสะอาด” 
  2)  อุปกรณในการทําความสะอาดสุขภัณฑ 
   -  น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ 
   -  แผนใยขัดอเนกประสงค (อยางออน) 
   -  ถุงมือ 
   -  ขันน้ํา 
   -  ผาขนหนู 
   -  แปรงลางสุขภัณฑ 
   -  ลูกยางปมทอ (เมื่อเกิดการอุดตัน) 
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อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนัง 
 

ไมกวาดออน 

 

ไมกวาดแข็ง 

 

ที่โกยผง 

  

 

ถุงขยะ 

 

ถังน้ํา 
  

 

ขันน้ํา 

 

 

แปรงดามยาว 
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อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนัง (ตอ) 
 

ไมปาดน้ํา 

  

ผาขนหนูผืนใหญ 

 

มอบถูพ้ืน 

  

รองเทายาง 

 

แผนกรองปดจมูก 

 

น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ 

 

แผนใยขดัอเนกประสงค 

 



มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

44 บทที่ 2  แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ 

อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนัง (ตอ) 
 

ถุงมือ 

 

ลูกยางปมทอ 

 
 
 
 


