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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพการจัดการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมของหอพักนักศึกษา รัศมี 4 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยขอนแกน เก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณ
การจัดการหอพักกับผูดูแลหรือเจาของหอพักอาคารประเภท ค. จํานวนทั้งหมด 56 คน และประเมินคุณภาพดาน
อนามัยสิง่ แวดลอมของหองพัก จํานวน 80 หอง ผลการศึกษาพบวา หอพักสวนใหญไดคะแนนตามมาตรฐานหอพัก
เอกชนระดับดี รอยละ 83.93 แตพบรายละเอียดดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ การบริการและสิง่ อํานวยความสะดวก
และความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุยังไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 94.64, 96.43 และ 73.21 ตามลําดับ

Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to study the environmental health management of student
residential areas within 4 kilometers radius around Khon Kaen University. To collect the data, interviews with
56 dormitory managers and the environmental health quality assessment on 80 residential units were conducted.
The results showed that the majority of dormitories scored well (83.93%) on the standard of private dormitory.
However, the scores on physical environment (94.64%), services and facilities (96.43%), and security and accident
prevention (73.21) did not meet the requirement.
คําสําคัญ: การจัดการหอพัก มาตรฐานหอพัก
Keywords: dormitory management, dormitory standard
ปลอดภัยสงผลใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้
1. บทนํา
หากความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
หอพักเปนสถานทีส่ าํ คัญในการพัฒนาคุณภาพ หอพั ก มี ไ ม เ พี ย งพอ อาจส ง ผลกระทบต อ ชี วิ ต และ
ชีวิตของนักศึกษา หอพักที่ถูกสุขลักษณะและมีความ ทรัพยสินของนักศึกษา (1) ทัศนคติของนักศึกษาตอการ
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จัดบริการหอพักนักศึกษา (2) พบวา แสงสวางบริเวณ
ทางเดินรอบหอพักไมเพียงพอ อาคารทรุดโทรมขาดการ
ดูแล สิง่ อํานวยความสะดวกในหอพักและเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยไมเพียงพอ จากแนวทางการปรับปรุง
หอพักนักศึกษา (3) พบวา มีความปลอดภัยตอทรัพยสิน
นอย รวมถึงระบบการปองกันอัคคีภัยไมสมบูรณและ
ไมมีปายแสดงทางหนีไฟ การจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
อาคารดานการระบายอากาศในหอพักนักศึกษาเสี่ยงตอ
การเจ็บปวยดวยโรคทางเดินหายใจ การศึกษาของ Sun
et al. (4) พบวา นักศึกษาจํานวน 6 คนที่พักอาศัยในหอง
พักเดียวกันมีแนวโนมการเกิดโรคไขหวัดเพิ่มขึ้น 2 เทา
หรือมากกวา 6 ครัง้ /ป และระยะเวลาการเจ็บปวยมากกวา
2 สัปดาห เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่เขาพักจํานวน 3 คน/
หอง หองพักที่มีความแออัด ทําใหอัตราการไหลเวียน
อากาศตํ่ากอใหเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมาก
ขึ้น จากการประเมินสภาวะดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (5) พบวา หองนํ้า หอง
สวม โรงอาหาร และซุปเปอรมารเกตทั้งหอพักชายและ
หอพักหญิงไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานทางดาน
กายภาพ สําหรับคุณภาพนํ้าดื่มที่หอพักจัดใหบริการพบ
การปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียไมผานมาตรฐานนํ้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 135 พ.ศ. 2534 (6) มหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
ศูนยรวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการ
ศึกษา 2556 มีจาํ นวนนักศึกษาแยกตามประเภทหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 36,974 คน แตหอพัก
มหาวิทยาลัยรวมหอพักเครือขายมีจํานวน 49 แหง ซึ่ง
สามารถรับนักศึกษาเขาพักอาศัยไดเพียง 9,190 คน (7)
ดั ง นั้ น หอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ไม ส ามารถรองรั บ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดได ทําใหนักศึกษาที่เหลือพัก
อาศัยในหอพักเอกชนมากขึ้น จากขอมูลของสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย จังหวัดขอนแกน
(2556) พบวา หอพักที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507 มีจาํ นวนทัง้ หมด 725 แหง สําหรับรัศมี
4 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนใหญมอี าคาร
หอพักประเภท ค. (อาคารตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250
หอง) จํานวนมาก กลุมอาคารเหลานี้ไดผานการอนุญาต
การกอสรางตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 จากสภาพปญหาการจัดการดังกลาวยังไมมี
ขอมูลการจัดการหอพักดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ ดาน
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย
และการปองกันอุบตั เิ หตุ และดานการปองกันโรคติดตอ
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการจั ด การด า นอนามั ย สิ่ ง
แวดลอมของหอพักนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับขอ
กําหนดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเกณฑมาตรฐาน
หอพักเอกชน สําหรับนักเรียน นักศึกษา สํานักงานสง
เสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูส งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย พ.ศ. 2554 และเพือ่ ใหนกั ศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี รวมทั้งเปนแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม และแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการหอพักนักศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพไดมาตรฐานยิง่
ขึ้น
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1.1 วัตถุประสงคทั่วไป
1.1.1.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มของหอพั ก นั ก ศึ ก ษา รั ศ มี 4
กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
1.1.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
1.1.2.1 เพื่ อ ประเมิ น การจั ด การ
หอพักดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1.2.2 เพื่ อ ประเมิ น การจั ด การ
หอพักดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.1.2.3 เพื่ อ ประเมิ น การจั ด การ
หอพักดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ
1.1.2.4 เพื่ อ ประเมิ น การจั ด การ
หอพักดานการปองกันโรคติดตอ

2. วิธีวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงพรรณนาภาคตัดขวาง
(Cross sectional descriptive study)
2.1 ประชากรและกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
2.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
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2.1.1.1 หอพั ก นั ก ศึ ก ษาคื อ กลุ ม
อาคารหอพักประเภท ค. (หองสําหรับพักอาศัยตั้งแต 50
หอง แตไมถึง 250 หอง) จํานวนทั้งหมด 56 แหง เกณฑ
ในการคัดเลือกมีดังนี้
(1) ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า อ ยู
ในรัศมี 4 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยขอนแกนไดแก
บริเวณหมูที่ 3, 12 และ 27 บานโนนมวง เทศบาลเมือง
ศิลา บริเวณถนนมิตรภาพโซนที่ 1 และ 2 เทศบาลนคร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน
(2) อาคารหอพักนักศึกษาที่
จดทะเบียนและไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตหิ อพัก
พ.ศ. 2507
(3) อาคารหอพั ก ไม ร วม
หอพั ก เครื อ ข า ย และหอพั ก มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
จํานวน 49 แหง
2.1.1.2 ผู ดู แ ลหรื อ เจ า ของหอพั ก
นักศึกษา ใชในการสัมภาษณขอ มูลการจัดการดานอนามัย
สิง่ แวดลอมของหอพักนักศึกษา ซึง่ เปนผูม ปี ระสบการณ
ในการดูแลหอพักไมนอยกวา 1 ป
2.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2.1.2.1 ห อ งพั ก ของผู พั ก อาศั ย
ภายในอาคารหอพักประเภท ค. ใชในการศึกษาคุณภาพ
ดานอนามัยสิง่ แวดลอมไดแก ความเขมแสงสวางบริเวณ
โต ะ ทํ า งาน อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ ซึ่ ง ผู วิ จั ย
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดเทากับ 80 หองพัก (จาก
ทั้งหมด 3,865 หองพัก ภายในหอพัก 56 แหง) และ
ทําการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability
sampling) โดยการสุม กลุม ตัวอยางเปนระบบ (Systematic
random sampling) ตามวิธีการของ ICF International
(2012) ตามสัดสวนจํานวนหองพักเปนเกณฑในการ
จําแนก
2.2 เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการวิจัย
2.2.1 แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 สวน
2.2.1.1 ขอมูลทางประชากรของผู
ดูแลหรือเจาของหอพัก
2.2.1.2 ขอมูลการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานการ
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บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุ และดานการปองกันโรคติดตอ)
2.2.2 แบบตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพด า น
อนามัยสิ่งแวดลอมของหอพัก
2.2.2.1 การปนเปอ นโคลิฟอรมแบค
ทีเรียในนํ้าดื่ม กรณีหอพักมีการบริการนํ้าดื่ม ดวยชุด
ทดสอบ ว.111 จํานวนหอพักละ 2 ตัวอยาง
2.2.2.2 ความเขมแสงสวาง ดําเนิน
การตรวจวัดในชวงเวลา 18.00 – 20.00 น. ดวยเครื่องวัด
แสง (Digital light meter) รุน LX-70 บริเวณบันได ทาง
หนีไฟ ทางเดินภายในอาคาร ที่จอดยานพาหนะ และโตะ
ทํางาน (ภายในหองพัก)
2.2.2.3 ตรวจวัดระดับความดังของ
เสียง ดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลา 22.00 – 06.00 น.
ดวยเครื่องวัดระดับเสียง (Integrating sound meter) รุน
NL-21/31 ในกรณีผูพักอาศัยไดรับเสียงรบกวน
2.2.2.4 ต ร ว จ วั ด อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ
ความชื้นสัมพัทธ ภายในหองพัก ดําเนินการตรวจวัดใน
ชวงเวลา 18.00 – 20.00 น. ดวยเครื่อง Thermo hygro
meter รุน testo 608-H1
2.2.3 แบบประเมินเกณฑมาตรฐานสวม
สาธารณะระดั บ ประเทศ (HAS) (กรณี ห อพั ก จั ด ให
บริการ)
2.3 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จัดทําหนังสือเพือ่ ขออนุญาตเก็บขอมูลในพืน้ ที่
หอพักนักศึกษา รัศมี 4.00 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัย
ขอนแก น จากคณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร ถึ ง ผู
ดูแลหรือเจาของหอพัก และผูพักอาศัยภายในหองพัก
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษาและขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล ในชวงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ประสาน
งานกับผูดูแลหรือเจาของหอพัก เพื่อนัดหมายการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ และดําเนินการเก็บ
ข อ มู ล การจั ด การด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มของหอพั ก
นักศึกษา โดยการสัมภาษณผูดูแลหรือเจาของหอพัก
และประเมินคุณภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม (การวิจัย
นี้ไดผานการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน รหัส HE 572087)
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รายแรง และทัง้ หมดไมเคยถูกพิจารณาโทษจากประพฤติ
2.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั นีใ้ ชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive sta- เสื่อมเสีย การบกพรองในศีลธรรม การไดรับโทษจําคุก
tistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคําพิพากษาหรือรับโทษจําคุกโดยความประมาท
3.1.2 การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพด า น
คามัธยฐานและพิสัย (คาตํ่าสุดและคาสูงสุด)
อนามัยสิ่งแวดลอม
ความเขมแสงสวางภายในหอพัก ชวงเวลา
3. ผลการวิจัยและอภิปราย
18.00 - 20.00 น. เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) หมวด 3 เรื่องระบบการ
3.1 ผลการวิจัย
3.1.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูด แู ลหรือเจาของ จัดการแสงสวางและการระบายอากาศ ขอ 11 (8) กําหนด
ใหความเขมแสงสวางบริเวณชองทางเดินภายในอาคารไม
หอพักเอกชน (n = 56)
ผูด แู ลหรือเจาของหอพักสวนใหญปฏิบตั ิ นอยกวา 100 ลักซ ที่จอดยานพาหนะไมนอยกวา 50 ลัก
หน า ที่ เ ป น ผู จั ด การหรื อ ผู ดู แ ลหอพั ก ร อ ยละ 57.14 ซ และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
เจาของหอพัก รอยละ 39.29 และเจาหนาที่ธุรการ รอย สภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับความรอน แสงสวาง
ละ 3.57 โดยเปนเพศหญิง รอยละ 66.07 มีอายุอยูร ะหวาง และเสียง (9) กําหนดใหบริเวณบันไดและบันไดหนีไฟ
30 - 45 ป รอยละ 37.50 (คามัธยฐาน 38.5 ป นอยที่สุด มีความเขมแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ พบวา หอพัก
23 ป และมากที่สุด 70 ป) สําหรับเจาของหอพักมีอายุ สวนใหญไมผานขอกําหนดโดยเรียงลําดับจากบริเวณ
มากกวา 45 ป รอยละ 67.86 (คามัธยฐาน 48 ป นอยที่สุด ที่พบปญหามากไปหานอยไดแก บริเวณทางเดินภายใน
23 ป และมากที่สุด 70 ป) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา อาคารมีความเขมแสงสวางอยูระหวาง 23.00 - 112.00
ตรี รอยละ 58.93 สถานภาพสมรสและ อยูดวยกัน รอย ลักซ (เฉลี่ย 53.73 ± 24.74 ลักซ) รอยละ 92.86 บันไดอยู
ละ 62.50 สวนใหญไมพักอาศัยภายในหอพัก (รอยละ ระหวาง 21.00 - 62.00 ลักซ (เฉลี่ย 28.32 ± 12.07 ลักซ)
57.14) สําหรับสวนที่พักอาศัยในหอพักโดยพักประจํา รอยละ 85.71 ทางหนีไฟอยูระหวาง 21.00 - 70.00 ลักซ
รอยละ 62.50 และพักเปนครั้งคราว รอยละ 37.50 ผูดูแล (เฉลี่ย 41.89 ± 11.72 ลักซ) รอยละ 71.43 และบริเวณที่
หรือเจาของหอพักทัง้ หมดไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายเชน จอดยานพาหนะ อยูระหวาง 12.00 - 74.00 ลักซ (เฉลี่ย
โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเทาชาง โรคพิษสุรา 41.16 ± 17.26 ลักซ) รอยละ 58.93 (ดังตารางที่ 1)
เรื้อรัง วิกลจริต ฟนเฟอนไมสมประกอบ และยาเสพติด
ตารางที่ 1. ความเขมแสงสวางภายในหอพัก (n = 56)
ความเขมแสงสวาง
บริเวณ

คาพิสัย (Lux)

ผลการประเมิน
มาตรฐาน
(Lux)

x2 ± SD

ผาน
จํานวน (รอยละ)

ไมผาน
จํานวน (รอยละ)

บันได

21.00 – 62.00

28.32 ± 12.07

50

8 (14.29)

48 (85.71)

ทางหนีไฟ

21.00 – 70.00

41.89 ± 11.72

50

16 (28.57)

40 (71.43)

ทางเดินในอาคาร

23.00 – 112.00

53.73 ± 24.74

100

4 (7.14)

52 (92.86)

ที่จอดยานพาหนะ

12.00 – 74.00

41.16 ± 17.26

50

23 (41.07)

33 (58.93)

ระดับความดังของเสียงบริเวณหอพัก (n = 16) 28.57 ซึ่งแหลงกําเนิดมาจากสถานบันเทิงที่อยูใกลเคียง
ตัง้ แตชว งเวลา 22.00 - 06.00 น. พบวา ผูด แู ลหรือเจาของ รอยละ 43.75 ลักษณะเสียงเกิดขึ้นตอเนื่อง 1 ชั่วโมง ขึ้น
หอพักบางสวนไดรับเสียงดังในเวลากลางคืน รอยละ ไป รอยละ 43.75 ระดับความดังของเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
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คือ 51.33±3.97 dBA (นอยทีส่ ดุ 46.65 dBA และมากทีส่ ดุ ดังเฉลีย่ 8 ชัว่ โมงไมควรเกิน 75.00 dBA พบวา ทุกหอพัก
63.55 dBA) เมื่อนําระดับความดังของเสียงเปรียบเทียบ มีระดับความดังของเสียงผานเกณฑมาตรฐาน (ดังตาราง
กับหลักการสุขาภิบาลที่พักอาศัย (10) ที่กําหนดใหเสียง ที่ 2)
ตารางที่ 2. ระดับความดังของเสียงบริเวณหอพัก (n = 16)
ระดับความดังของเสียง
ชวงเวลา
คาพิสัย dB(A)
x2 ± SD
มาตรฐาน (dB(A))
ผลการประเมิน
22.00 – 23.00
48.90 : 52.10
53.76 ± 4.81
75.00
23.00 – 24.00
48.30 : 64.70
53.19 ± 4.20
75.00
24.00 – 01.00
44.90 : 58.10
51.39 ± 3.33
75.00
01.00 – 02.00
45.40 : 59.00
51.15 ± 3.12
75.00
ผานการประเมิน
02.00 – 03.00
44.40 : 65.21
52.18 ± 5.53
75.00
03.00 – 04.00
43.00 : 68.30
50.20 ± 5.93
75.00
04.00 – 05.00
45.00 : 67.70
50.22 ± 5.46
75.00
05.00 – 06.00
41.10 : 68.21
48..53 ± 5.65
75.00
การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพด า นอนามั ย สิ่ ง
แวดลอมภายในหองพักของอาคารหอพักนักศึกษา 56
แหง จํานวนทัง้ สิน้ 80 หองพัก โดยการตรวจวัดความเขม
แสงสวางบริเวณโตะทํางาน เมือ่ เปรียบเทียบกับพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) หมวด 3 เรื่องระบบ
การจัดการแสงสวางและการระบายอากาศ ขอ 11 (8)
กําหนดใหความเขมแสงสวางบริเวณโตะทํางานไมนอย
กวา 300 ลักซ สวนใหญพบวา ไมผานขอกําหนด รอยละ
74.60 ซึง่ มีความเขมแสงสวางอยูร ะหวาง 104.00 - 319.00

ลักซ (เฉลี่ย 245.95 ± 70.90 ลักซ) ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชืน้ สัมพัทธเปรียบเทียบกับหลักการสุขาภิบาลทีพ่ กั
อาศัย (10) กําหนดใหอุณหภูมิอยูระหวาง 26.50 - 29.00
°C ความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 50 - 60 % สวนใหญพบ
วา ไมเปนไปขอกําหนด ซึง่ หองพักนักศึกษาสวนใหญเปน
หองพักคูป รับอากาศ รอยละ 78.57 มีอณ
ุ หภูมิ อยูร ะหวาง
21.90 - 27.00 °C (เฉลี่ย 24.66 ± 1.40 °C) รอยละ 95.00
และความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง 45 - 72 % (เฉลี่ย 57.38
± 6.73 %) รอยละ 42.50 (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3. อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเขมแสงสวางบริเวณโตะทํางานภายในหองพัก (n = 80)
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสงสวาง
ผลการประเมิน
ชวงเวลา

คาพิสัย

x2 ± SD

มาตรฐาน

อุณหภูมิ
21.90 – 27.00 24.66 ± 1.40 26.50 – 29.00
ความชื้นสัมพัทธ
45 – 72
57.38 ± 6.73
50 – 60
บริเวณโตะทํางาน 104.00 – 319.00 245.95 ± 70.90
300

ผาน
ไมผาน
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)
4 (5.00)
46 (57.50)
16 (25.40)

76 (95.00)
34 (42.50)
47 (74.60)

การบริการสวมของหอพัก (n = 31) หอพัก (Healthy accessibility safety: HAS) พบวา สวนใหญผา น
จัดใหมีบริการสวมสาธารณะ รอยละ 55.35 เมื่อเปรียบ การประเมินสวมสาธารณะ รอยละ 93.75 ในสวนนี้ไม
เทียบกับเกณฑการประเมินสวมสาธารณะระดับประเทศ ผานการประเมินสวมสาธารณะ รอยละ 6.25 เมือ่ พิจารณา
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ปญหาเปนรายขอพบวา ดานความเพียงพอ กรณีหอ งสวม และเพศหญิง โดยมีปายชื่อสัญลักษณที่ชัดเจน รอยละ
ตั้งแต 2 หอง ขึ้นไป ใหแยกเปนหองสวมสําหรับเพศชาย 35.48 (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4. มาตรฐานสวมสารธารณะ
เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ
การประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะ (n = 16)
ผานการประเมิน
ไมผานการประเมิน
ความสะอาด (Healthy: H) (n = 31)
1) พื้น ผนัง เพดาน โถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่กดโถปสสาวะ
สะอาดไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดี
2) นํา้ ใช สะอาด เพียงพอ และไมมลี กู นํา้ ยุง ภาชนะเก็บกักนํา้ ขันตักนํา้
สะอาด อยูในสภาพดีใชงานได
3) กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาทีเ่ ปดใหบริการ หรือ
สายฉีดนํ้าชําระที่สะอาด อยูในสภาพดี และใชงานได
4) อางลางมือ กอกนํ้า กระจก ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดี
5) สบูลางมือ พรอมใหใช ตลอดเวลาที่เปดใหบริการ
6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึมตั้งอยูใน
บริเวณอางลางมือหรือ บริเวณใกลเคียง
7) การระบายอากาศดีและไมมีกลิ่นเหม็น
8) สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลไมพบรอยแตกราว หรือชํารุด
9) จัดใหมีการทําความสะอาด อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และมีเจาหนาที่
ทําการควบคุม ตรวจตราการทําความสะอาดหองสวมเปนประจํา
ความเพียงพอ (Accessibility: A ) (n = 31)
10) มีสวมนั่งราบ สําหรับผูสูงวัย หญิงตั้งครรภ ผูพิการและประชาชน
ทั่วไปอยางนอยหนึ่งที่
11) สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ
ความปลอดภัย (Safety: S) (n = 31)
12) บริเวณที่ตั้งสวมตองไมอยูที่ลับตาหรือ เปลี่ยว
13) กรณีหองสวมตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปนหองสวมสําหรับเพศ
ชายและเพศหญิง โดยมีปายชื่อสัญลักษณที่ชัดเจน
14) ประตู ที่จับเปด-ปด ที่ล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพดีใชงานได
15) พื้นหองสวมแหง ไมมีนํ้าขัง
16) แสงสวางเพียงพอ มองเห็นไดทั่วบริเวณ

มี
จํานวน (รอยละ)

ไมมี
จํานวน (รอยละ)

15 (93.75)
1 (6.25)
31 (100.00)
30 (96.77)

1 (3.23)

24 (77.42)

7 (22.58)

27 (87.10)
28 (90.32)
17 (54.84)

4 (12.90)
3 (9.68)
14 (45.16)

29 (93.55)
28 (90.32)

2 (6.45)
3 (9.68)

27 (87.10)

4 (12.90)

20 (64.52)

11 (35.48)

28 (90.32)

3 (9.68)

31 (100.00)
11 (35.48)

20 (64.52)

31 (100.00)
30 (96.77)
30 (96.77)

1 (3.23)
1 (3.23)
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3.1.3 การจัดการหอพักดานอนามัยสิ่ง
แวดลอมของหอพักนักศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
หอพักเอกชน สําหรับนักเรียน นักศึกษาของสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูส งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย พ.ศ. 2554
การจัดการหอพักดานอนามัยสิง่ แวดลอม
ของหอพักนักศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหอพัก
เอกชน (11) ทั้งหมด 34 ขอพบวา หอพักสวนใหญอยู
ในมาตรฐานระดับดี รอยละ 83.93 และมาตรฐานระดับ
พอใช รอยละ 16.07 สภาพปญหาการจัดการหอพัก โดย
เรี ย งลํ า ดั บ ป ญ หาที่ พ บมากไปหาน อ ยคื อ การจั ด การ
หอพักดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก รอย
ละ 96.43 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ รอยละ 94.64
ดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ รอยละ
73.21 และไมพบปญหาคือ ดานการปองกันโรคติดตอ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานที่ไมผานเกณฑมาตรฐานพบ
วา การจัดการหอพักดานบริการและสิ่งอํานวยความ

สะดวกไดแก พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมสันทนาการหรือ
ออกกําลังกายไมเพียงพอ รอยละ 96.43 บริเวณหอพัก
ไมมรี า นจําหนายอาหาร และของใชจาํ เปน รอยละ 75.00
การไมมีบริการหองอเนกประสงค เพื่อการอานหนังสือ
ประชุมกลุมยอย รอยละ 66.07 การจัดการหอพักดานสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพไดแก ปายชือ่ หอพักไมระบุประเภท
หอพักชายและหอพักหญิงชัดเจน รอยละ 94.64 ไมมี
บริการจดหมายขาวหรือจดหมายเวียน เพื่อสานสัมพันธ
ไมตรีกับผูเขาพักอาศัย รอยละ 85.71 ความเขมแสงสวาง
บริเวณโตะทํางานนอยกวา 300 ลักซ รอยละ 74.60 ปาย
ชื่อหอพักเปนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาพักชาวตางชาติ
รอยละ 73.21 การจัดการหอพักดานความปลอดภัยและ
การปองกันอุบัติเหตุไดแก ระบบเตือนภัย กรณีเกิดเพลิง
ไหมไมทั่วถึง รอยละ 12.50 และการจัดการหอพักดาน
การปองกันโรคติดตอพบวา ผานเกณฑมาตรฐานดาน
ระบบบําบัดนํา้ เสียและการระบายนํา้ เสียทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานกอนปลอยลงสูแ หลงนํา้ สาธารณะ (ดังตารางที่
5)

ตารางที่ 5. การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของหอพักนักศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหอพักเอกชน
ผาน
จํานวน (รอยละ)
หอพักมาตรฐานระดับดี
47 (83.93)
หอพักมาตรฐานระดับพอใช
9 (16.07)
1) มีปายชื่อหอพัก ที่ระบุประเภทหอพักชาย หอพักหญิงชัดเจน
3 (5.56)
2) พื้นที่หองพักไมนอยกวา 8 ตารางเมตร (กรณีพักคนเดียว) และหาก
49 (87.50)
มีผเู ขาพักอยูร วมกันตองมีพนื้ ทีเ่ ฉลีย่ คนละไมนอ ยกวา 6 ตารางเมตร
3) ความกวาง ความยาวไมนอย 2.50 เมตรและสูงไมเกิน 2.20 เมตร
56 (100.00)
4) ความเขมแสงไมนอยกวา 300 ลักซ ณ จุดที่ใชทํางาน (n = 63)
16 (25.40)
5) มีชองระบายอากาศไมนอยกวา 10 % ของพื้นที่หอง
56 (100.00)
6) บริการยาสามัญประจําบาน 1 ชุด/ผูเขาพัก 50 คน
29 (51.79)
7) การออกแบบโครงสรางอาคารหอพักผานการตรวจสอบและไดรับ
56 (100.00)
ใบอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
8) ชองทางเดินในอาคารกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร
36 (64.29)
มาตรฐานหอพัก

ไมผาน
จํานวน (รอยละ)

53 (94.64)
7 (12.50)

47 (74.60)
27 (48.21)

20 (35.71)
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ตารางที่ 5. การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของหอพักนักศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหอพักเอกชน (ตอ)
ผาน
จํานวน (รอยละ)
บันไดของอาคารหอพักที่ใชกับพื้นที่อาคารหอพักชั้นเหนือขึ้นไป
47 (83.93)
รวมกันเกินกวา 300 ตาราเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา
1.50 เมตร ตองมีบันไดอยางนอย 2 บันได แตละบันไดตองมีความ
กวางไมนอยกวา 1.20 เมตร
อาคารหอพักทีส่ งู ตัง้ แตสชี่ นั้ ขึน้ ไปและสูงไมเกิน 23 เมตรหรือ อาคาร
56 (100.00)
หอพักที่สูงสามชั้นและดาดฟาเหนือชั้นที่สามมีพื้นที่เกิน 16 ตาราง
เมตรตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหงและ
ไมมีสิ่งกีดขวาง
แยกพื้นที่หอพักชายและหญิงเปนสัดสวนชัดเจน
56 (100.00)
ระเบียบหอพักเผยแพรใหรับทราบอยางเปดเผย
56 (100.00)
กรณีที่มีผเู ขาพักชาวตางชาติตองมีปายชื่อเปนภาษาอังกฤษ
15 (26.79)
ทําจดหมายขาวเวียน เพื่อสรางความสัมพันธกับผูพักอาศัย
8 (14.29)
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเขาพักอาศัยเชน เตียงนอน ตู
55 (98.21)
เสื้อผา ที่เก็บเอกสาร
หองตอนรับผูมาเยือน พื้นที่ไมนอยกวา 8 ตรม./50 คน
24 (42.86)
หองบริการเอนกประสงค เพือ่ การอานหนังสือ ประชุมกลุม ยอย หรือ
19 (33.93)
กิจกรรมอื่นๆ
หองอาบนํ้า หองสวม อางลางมือ มีอยางนอย 1 ชุดและพื้นหองนํ้า
31 (55.36)
ไมดูดซึมนํ้าและไมมีนํ้าขัง
สํานักงานหอพัก เพื่อเปนหนวยประสานงานและศูนยกลางการให
50 (89.29)
บริการแกผูเขาพัก
การติดตั้งกลองวงจรปดทั้งภายในและภายนอกหอพัก
56 (100.00)
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูคือ จุดเชื่อมตอระบบ
56 (100.00)
อินเตอรเน็ต โตะ เกาอี้ที่เอื้อตอการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
มีหอ งหรือมุมเอกสารทีใ่ หบริการหนังสือพิมพ สิง่ พิมพ และเอกสาร
20 (35.71)
อางอิง ที่ทันสมัยและบริการอยางเปนระบบ
พื้นที่เพียงพอสําหรับบริการจอดยานพาหนะ (n = 50)
27 (54.00)
มีระบบโทรศัพทภายในที่สามารถติดตอผูเขาพักได
24 (42.86)
พื้นสําหรับจัดกิจกรรมสันทนาการหรือออกกําลังกาย
2 (3.57)
มีสมุดทะเบียนผูเขาพักที่เปนปจจุบัน
54 (96.43)
หามจําหนายสุราในอาคารหอพัก (n = 14)
13 (98.21)
มีปายเตือนพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด
42 (75.00)
มาตรฐานหอพัก

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

ไมผาน
จํานวน (รอยละ)
9 (16.07)

41 (73.21)
48 (85.71)
1 (1.79)
32 (57.14)
37 (66.07)
25 (44.64)
6 (10.71)

36 (64.29)
23 (46.00)
32 (57.14)
54 (96.43)
2 (3.57)
1 (1.79)
14 (25.00)
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ตารางที่ 5. การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของหอพักนักศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหอพักเอกชน (ตอ)
ผาน
จํานวน (รอยละ)
บริการจําหนายอาหารของใชจําเปน บริเวณหอพัก
14 (25.00)
มีบริการซักรีดเสื้อผา
47 (83.93)
มีระบบเตือนภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหมที่สามารถสง
49 (87.50)
สัญญาณถึงผูเขาพักใหไดรับทราบอยางทั่วถึง
มีระบบดับเพลิงมีประสิทธิภาพอาทิ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม
55 (98.21)
นอยกวา 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรและ ติดทุกระยะหางกัน
ไมเกิน 45 เมตร
การติดตัง้ ไฟสองสวางฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟาขัดของอยางนอย
56 (100.00)
1 ชุด ตอพื้นที่ 1.000 ตารางเมตรและติดตั้งทุกระยะหางไมเกิน 45
เมตร
ระบบบําบัดนํา้ เสียและการระบายนํา้ เสียของหอพักมีคณ
ุ ภาพทีเ่ ปน
56 (100.00)
ไปตามมาตรฐานของหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล
มาตรฐานหอพัก

29)
30)
31)
32)

33)

34)

3.2 การอภิปรายผล
การศึกษานี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ดานอนามัยสิง่ แวดลอมของหอพักนักศึกษา อาคารหอพัก
ประเภท ค. โดยศึกษาสภาพการจัดการดานอนามัยสิ่ง
แวดลอมของหอพักนักศึกษาไดแก การจัดการดานสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพ ดานการบริการและสิง่ อํานวยความ
สะดวก ดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ
และดานการปองกันโรคติดตอ ในรัศมี 4.00 กิโลเมตร
รอบมหาวิทยาลัยขอนแกน จากผลการศึกษาพบวา การ
จัดการหอพักสวนใหญอยูในมาตรฐานระดับดี รอยละ
83.93 และหอพักมาตรฐานระดับพอใช รอยละ 16.07
ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของประพัฒน เปนตามวา
และคณะ (5) ที่พบวา หอพักนักศึกษาชายและหอพัก
นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ในระดั บ ดี ม าก
รอยละ 91.00 และ 88.00 ตามลําดับ อาจเนื่องจากบาง
หอพักยังมีการจัดการหอพักที่ไมเปนไปตามลักษณะ
และขอมูลตามมาตรฐานหอพักเอกชนไดแก ความเขม
แสงสวางบริเวณโตะทํางานนอยกวา 300 ลักซ รอยละ
74.60 พื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการหรือออกกําลังกาย
รอยละ 96.43 ปายชื่อหอพักไมระบุประเภทหอพักชาย

ไมผาน
จํานวน (รอยละ)
42 (75.00)
9 (16.07)
7 (12.50)
1 (1.79)

และหอพักหญิงชัดเจน รอยละ 94.64 ไมมกี ารทําจดหมาย
ขาวหรือจดหมายเวียน รอยละ 85.71 และการบริการหอง
อเนกประสงคเพื่อการอานหนังสือ ประชุมกลุมยอยไม
เพียงพอ รอยละ 66.07 รวมทั้งระบบเตือนภัยภายใน
หอพักไมทั่วถึง รอยละ 12.50 การจัดการหอพักดานสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพไมผานมาตรฐานหอพัก รอยละ
94.44 ซึ่งพบปญหามาจากหอพักสวนใหญไมมีการทํา
จดหมายขาวหรือจดหมายเวียน เพื่อสานความสัมพันธ
ที่ดีกับผูพักอาศัย ความเขมแสงสวางบริเวณโตะทํางาน
ภายในหองพักไมเพียงพอ อาจทําใหเกิดความเมื่อยลา
นัยนตา เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะได สําหรับปายชื่อ
หอพักไมมีการระบุประเภทหอพักชายและหอพักหญิง
ชั ด เจน ทํ า ให ห อพั ก ส ว นใหญ รั บ ผู เ ข า พั ก รวมกั น ทั้ ง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง (รอยละ 69.67) ซึ่งอาจ
กอใหเกิดปญหาทางเพศเชน การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร การทําแทง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ปญหา
การทะเลาะวิวาท รวมทั้งความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสนิ ของผูเ ขาพักได ซึง่ ไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของวาทินี แจมใส และปยนันท ปกกุนนัน (12) ที่พบ
วา หอพักจัดใหมีการอยูรวมกันทั้งที่มีการแยกประเภท
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หอพักชายและหอพักหญิงชัดเจน รอยละ 77.60 และ
หอพักสวนใหญอนุญาตใหเขาพักเฉลี่ย 2 คน/หอง ซึ่งมี
พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 6 ตารางเมตร/คน รอยละ 87.50
ทําใหการระบายอากาศถายเทไดดีขึ้น ลดความแออัด
ภายในหองพัก และไมกอ ใหเกิดโรคติดเชือ้ ทางระบบทาง
เดินหายใจในกลุม นักศึกษา ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษา
Yuexia sun et al (4) ทีพ่ บวา นักศึกษาจํานวน 6 คน ทีพ่ กั
ในหองเดียวกันมีแนวโนมเกิดโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทา ระยะการเจ็บปวยมากกวา 2 สัปดาห เมือ่ เทียบ
กับนักศึกษาที่พักอาศัยรวมกันจํานวน 3 คน
การจัดการหอพักดานบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกไมผานมาตรฐานหอพัก รอยละ 96.43 ซึ่ง
สวนใหญพบปญหามาจากหอพักจัดใหมพี นื้ ทีจ่ ดั กิจกรรม
สันทนาการหรือออกกําลังกาย การบริการรานจําหนาย
อาหาร ของใชจําเปนบริเวณหอพัก และการบริการหอง
อเนกประสงค เพื่อการอานหนังสือ ประชุมกลุมยอยไม
เพียงพอ ซึง่ ไมสอดคลองกับการศึกษาของชุตมิ า ทวิชศรี
(2) ที่พบวา สถานที่รองรับผูปกครอง หองอานหนังสือ
การบริการสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริการดานสุขภาพและขาวสารตางๆ มีความเพียงพอตอ
การใหบริการแกผูพักอาศัย
การจัดการหอพักดานความปลอดภัยและการ
ปองกันอุบัติเหตุ หอพักสวนใหญมีการติดตั้งอุปกรณ
ควบคุมปองกันกระแสไฟฟาดูด ระบบเครื่องดับเพลิง
และติดตั้งกลองวงจรปดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หอพักที่ไดมาตรฐาน ปายหนีไฟมีตัวอักษรมองเห็นได
ชัดเจน รอยละ 78.57 แผนที่แสดงทิศทางการหนีไฟและ
ระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉินมีทุกชั้นภายในอาคาร รอย
ละ 53.57 และ 85.71 ตามลําดับ เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยเพียงพอ รอยละ 87.50 ซึ่งไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย [1] ทีพ่ บวา ภายในหอพักไมมกี ารติดตัง้ กลอง
วงจรปด รอยละ 66.00 ไมมีบันไดหนีไฟหรือสัญญาณ
เตือนภัย รอยละ 82.70 เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยไม
เพียงพอ รอยละ 89.70 และผลการศึกษาของธีระฉัตร รัต
นพงษ (3) ที่พบวา ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
นอย ระบบปองกันอัคคีภัยไมสมบูรณ รวมทั้งไมมีปาย

แสดงทิศทางการหนีไฟ
หอพักจัดใหบริการนํา้ ดืม่ โดยตูน าํ้ หยอดเหรียญ
และจุ ด นํ้ า บริ ก ารส ว นใหญ มี ก ารปนเป อ นโคลิ ฟ อร ม
แบคทีเรีย รอยละ 77.08 โดยทั่วไปโคลิฟอรมแบคทีเรีย
อาศัยอยูในดิน นํ้า พืชผัก ลําไสคนและสัตว ถาตรวจพบ
ในนํ้าดื่มแสดงวา นํ้าไมปลอดภัยและไมควรบริโภค อาจ
เนือ่ งจากการทําความสะอาดเครือ่ งกรองไมสมํา่ เสมอและ
จุดบริการตัง้ อยูใ กลถนน การจราจร ซึง่ สอดคลองกับผล
การศึกษาของชัยวัฒน ศรีภูมิ (6) ที่พบวา คุณภาพนํ้าดื่ม
ทางดานกายภาพ เคมี รวมถึงฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมี
คาผานเกณฑมาตรฐาน สวนโคลิฟอรมแบคทีเรียไมผาน
เกณฑมาตรฐานนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 ป พ.ศ. 2534

4. สรุป
การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของหอพัก
นักศึกษา ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสวนใหญไมผาน
เกณฑมาตรฐาน (รอยละ 94.64) ปญหาทีพ่ บไดแก ปายชือ่
หอพักไมระบุประเภทหอพักชายและหอพักหญิงชัดเจน
ทําใหมีการรับนักศึกษาชายและหญิงเขาพักรวมกันใน
หอพักเดียวกัน ไมมีการทําจดหมายขาวหรือจดหมาย
เวียน ความเขมแสงสวางบริเวณโตะทํางานนอยกวา 300
ลักซ ไมมีปายชื่อหอพักที่เปนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขา
พักชาวตางชาติ การจัดการหอพักดานบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกไมผา นเกณฑมาตรฐาน รอยละ 96.43
ปญหาทีพ่ บไดแก พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมสันทนาการหรือออก
กําลังกาย รานจําหนายอาหารและของใชจําเปน การ
บริการหองอเนกประสงค เพื่อการอานหนังสือ ประชุม
กลุมยอยไมเพียงพอ ยกเวนหองสวมสาธารณะที่หอพัก
จัดใหบริการผานการประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะ
(HAS) ร อ ยละ 93.75 การจั ด การหอพั ก ด า นความ
ปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุ สวนใหญไมผานเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ 73.21 ปญหาที่พบคือ ระบบเตือนภัย
ที่ไมทั่วถึง สําหรับคุณภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ความเขมแสงสวางทุกบริเวณหอพักและอุณหภูมภิ ายใน
หองพัก สวนใหญไมผา นมาตรฐาน ยกเวนระดับความดัง
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