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1. ຄ  ານ  າ 

ອງົປະກອບພ ື້ນຖານທ ີ່ ສ າຄນັໜ ີ່ ງ ໃນອຸດສະຫະກ າການທີ່ ອງທີ່ ຽວ ນັ ື້ນສາມາດສ ື້າງ ຫ   ທ າລາຍ ປະສບົການ

ການທີ່ ອງທີ່ ຽວໄດ ື້ ໃນເວລາທ ີ່ ນກັທີ່ ອງທີ່ ຽວໃຊ ື້ຫ ື້ອງນ ື້າ ຫ ື້ອງນ ື້າເຫ ົີ່ ານັ ື້ນ ຕ ື້ອງສະອາດ, ຖ ກສຸຂະອະນາໄມ, ມ 

ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຢີ່ າງຄບົຖື້ວນ, ສະຖານທ ີ່ ຕັ ື້ງສະດວກສະບາຍ, ມ ການບ າລຸງຮກັສາເປັນ

ຢີ່ າງດ  ແລະ ມ ລະບບົການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ  ອທ ີ່ ເໝາະສມົ. ໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ ມ ຫ ື້ອງນ ື້າຫ າກຫ າຍປະເພດ ທ ີ່ ມ 

ຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັທາງດ ື້ານມາດຕະຖານ ແລະ ການອອກແບບ. ມາດຕະຖານນ ື້ ຈະເບິີ່ ງໃນເງ  ີ່ອນໄຂທົີ່ ວໄປ ທ ີ່

ຄວນໄດ ື້ຮບັການປະຕບິດັ ໃນທຸກໆຫື້ອງນ ື້າສາທາລະນະ ໃນສະຖານທ ີ່ ທີ່ ອງທີ່ ຽວ. 

ຈດຸປະສງົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ ື້ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອພດັທະນາ ປັບປຸງຫ ື້ອງນ ື້າສາທາລະນະໃນສະຖານທ ີ່ ທີ່ ອງ

ທີ່ ຽວໃນ ສປປລາວ ໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການ

ຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ  ອທ ີ່ ເໝາະສມົຂອງຫ ື້ອງນ ື້າສາທາລະນະ.   

ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢີ່ າງຍິີ່ ງມາຍງັໂຄງການພດັທະນາໂຄງລີ່ າງພິ ື້ນຖານເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມການ 

ທີ່ ອງທີ່ ຽວທ ີ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ການສະໜບັສະໜນູດ ື້ານງບົປະມານ ເພ ີ່ ອຮີ່ າງມາດຕະຖານນ ື້ຂ ື້ນມາ. 

ຫວງັຢີ່ າງຍິີ່ ງວີ່ າມາດຕະຖານຫື້ອງນ ື້າສາທາລະນະສະອາດໃນສະຖານທ ີ່ ທີ່ ອງທີ່ ຽວນ ື້ຈະເປັນທດິຊ ື້ນ າໃຫ ື້ແກີ່

ຜູ ື້ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຂັ ື້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ື້ນທ ື້ອງຖິີ່ ນ, ທງັເປັນເອກະສານຄູີ່ ມ  ທ ີ່ ນ າໄປຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຕາມເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ື້

ຫ ື້ອງນ ື້າສາທາລະນະໃນສະຖານທ ີ່ ທີ່ ອງທີ່ ຽວຕີ່ າງໆ ຢູີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ື້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ ື້າງຄວາມປະທບັໃຈໃຫື້

ແກີ່ ຜູ ື້ທ ີ່ ມາຢື້ຽມຢາມ. 

    

 

 

ກມົພດັທະນາການທີ່ ອງທີ່ ຽວ 
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2. ບດົນ  າ 

ຈ ດປະສງົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນີ ້ແມ ີ່ນເພືີ່ ອພດັທະນາມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ທີີ່ ສາມາດ

ນ  າໄປປະຕິບດັ ໂດຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ເພືີ່ ອຮບັປະກນັຄ ນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, 

ແລະ ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອທີີ່ ເໝາະສມົ ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຢູີ່ໃນຈ ດໝາຍປາຍທາງການທີ່ອງທີ່ຽວ

ພາຍໃນພມູພິາກອາຊຽນ. 

ການພດັທະນາມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ແມ ີ່ນເປັນມາດຕະຖານໜ ີ່ ງ ທີີ່ ນອນໃນແຜນຍ ດທະ

ສາດການທີ່ອງທີ່ຽວອາຊຽນ (ATSP) 2011-2015. ມາດຕະຖານສະບບັນີ ້ເນັນ້ໜກັໃນ 4 ເງືີ່ອນໄຂຫ ກັ ຄ:ື 

ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ, ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ, 

ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

3. ຂອບເຂດ 

ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ແບີ່ງອອກເປັນ 4 ເງືີ່ອນໄຂຫ ກັ ທີີ່ ແນະນ  າວິທີທີີ່ ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະຄວນ

ຮກັສາໄວ ້ປະກອບມ:ີ ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ, ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງ

ອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕີ່າງໆ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະໜ ີ່ ງ ທີີ່ ໄດກ້  ານດົໄວຕ້າມມາດຕະຖານນີ ້ແມ ີ່ນປະກອບມຫີອ້ງໜ ີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຫອ້ງ ເພືີ່ ອໃຫ້

ທ ກຄນົຊມົໃຊ້ໄ້ດຕ້ະຫ ອດເວລາ ໃນການຖີ່າຍເບົາ ຫ ື ຖີ່າຍໜກັ ແລະ ຢີ່າງໜອ້ຍໃນແຕີ່ລະຫອ້ງປະກອບດວ້ຍ 

ຫວົສວ້ມ ທີີ່ ເປັນແບບນ ັີ່ງ ແລະ ບ ີ່ ນ ັີ່ງ (ນ ັີ່ງ ຫ ື ນ ັີ່ງຢອງ) ແລະ ມກີານເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ເປ້ືອນ ແລະ 

ອ ປະກອນຊກັໂຄກ. ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະນີ ້ຍງັເນັນ້ໜກັໄປທີີ່ ສະຖານທີີ່ ທີີ່ ນກັທີ່ອງທີ່ຽວຫ າຍເຊັີ່ ນ: 

ໃນສະຖານທີີ່ ທີີ່ ໜາ້ສນົໃຈ/ສະຖານຂີນົສ ົີ່ງ/ຮາ້ນຄາ້ຕີ່າງໆ ທີີ່ ມຊີືີ່ ສຽງ. 

 

4. ຄ  າສບັ ແລະ ນຍິາມສບັ 

4.1 ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ 

ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະໜ ີ່ ງ ທີີ່ ໄດກ້  ານດົໄວຕ້າມມາດຕະຖານນີ ້ແມ ີ່ນຫອ້ງໜ ີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຫອ້ງ ເພືີ່ ອໃຫທ້ ກຄນົຊມົ

ໃຊ້ໄ້ດຕ້ະຫ ອກເວລາ ໃນການຖີ່າຍເບົາ ຫ ື ຖີ່າຍໜກັ ແລະ ຢີ່າງໜອ້ຍໃນແຕີ່ລະຫອ້ງປະກອບດວ້ຍ ຫວົສວ້ມ 

ທີີ່ ເປັນແບບນ ັີ່ງ ແລະ ບ ີ່ ນ ັີ່ງ (ນ ັີ່ງ ຫ ື ນ ັີ່ງຢອງ) ແລະ ມກີານເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ເປ້ືອນ ແລະ ອ ປະກອນ

ຊກັໂຄກ.. 

 

4.2 ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ 

ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ແມ ີ່ນການເກັບລວບລວມ, ຂນົສ ົີ່ງ, ຜີ່ານຂະບວນການ ຫ ື ກ  າຈດັຖີ້ມ, ຄວບຄ ມ 

ແລະ ຕິດຕາມສິີ່ ງເສດເຫ ືອ. ປກົກະຕິ ຄ  ານີ ້ແມ ີ່ນການດ  າເນນີການກບັວດັຖ  ທີີ່ ເປັນຜນົຜະລິດຂອງກດິຈະກ  າ 

ແລະ ຂະບວນການຕີ່າງໆ ທີີ່ ມະນ ດສ້າງຂື້ນ ເພືີ່ ອຫ  ດຜີ່ອນຜນົກະທບົ ທີີ່ ອາດມຜີນົເສຍຕ ີ່ ສ ຂະພາບ, 
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ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຫ ື ຄວາມສວຍງາມຂອງສະຖານທີີ່ . ດ ັີ່ງນ ັນ້, ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ແມ ີ່ນປະຕິບດັທີີ່ ຊດັເຈນ 

ໃນການຟ້ືນຟຊູບັພະຍາກອນ ໂດຍສ ມໃສີ່ໃນການລ ດຜີ່ອນການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ. ການຈດັການ

ສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ຖວືີ່າວດັຖ ທງັໝດົເປັນແບບດຽວກນັ ບ ີ່ ວ ີ່າຈະເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫ ວ, ກາສ ໌ຫ ື ສານກ  າມນັຕະ

ລງັສ ີແລະ ພະຍາຍາມຈະຫ  ດຜນົກະທບົ ຂອງວດັຖ ແຕີ່ລະຊະນດິ ທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ດວ້ຍວທີິ

ການຕີ່າງໆ. 

4.3 ຫອ້ງຖີ່າຍ 

ແມ ີ່ນຫ້ອງ ຫ ື ລອັກ ສ  າລບັຖີ່າຍເບົາ/ໜກັ ພາຍໃນຫ້ອງນ  າ້. ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ຈະມປີະຕທີູີ່ ສາມາດລອ໊ກໄດ ້

ເພືີ່ ອຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ, ມເີຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້, ສ ຂະພນັ ແລະ ເຄືີ່ ອງຈ ີ່າຍນ  າ້, ຊ ັນ້ວາງເຄືີ່ ອງ ແລະ ຂ ເກາະເຄືີ່ ອງ. 

4.4 ຜູຊ້ມົໃຊ ້

ໝາຍເຖງິ ທ ກໆຄນົ, ຜູຊ້າຍ ຫ ື ຜູຍ້ງິ ທີີ່ ນ  າໃຊຫ້ອ້ງນ  າ້. 

 

5. ເງ ືີ່ອນໄຂ 

5.1 ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົຄ ມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ 

5.1.1 ລະບບົຄ ມ້ຄອງນ  າ້ເປ້ືອນທີີ່ ດ ີແລະ ລະບບົບ  າບດັນ  າ້ເປ້ືອນທີີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ 

ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນມລີະບບົການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມລີະບບົບ  າບດັນ  າ້ເປ້ືອນທີີ່ ໄດ້

ມາດຕະຖານ ໂດຍການຮບັຮອງຈາກ ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ/ຜູທີ້ີ່ ມອີ  ານາດໜາ້ທີີ່ /ນຕິິບ ກຄນົ. 

5.1.2 ທດັສະນຍີະພາບທີີ່ ສວຍງາມ ແລະ ການອອກແບບ 

ພື້ນທີີ່ ອອ້ມຮອບຫອ້ງນ  າ້ ຄວນຮກັສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄຟ ແລະ ສະດວກໃນການເຂ້ົານ  າໃຊ.້ ການ

ອອກແບບພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ສາມາດອອກແບບໃຫເ້ປັນສະຖາປດັຈະຍາກ  າທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ແບບທນັສະ

ໄໝ. 

5.1.3 ປ້າຍຊີບ້ອກຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະທີີ່ ຊດັເຈນ 

ປ້າຍຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນຢູີ່ໃນສະຖານທີີ່  ທີີ່ ຜູຊ້ມົໃຊເ້ບິີ່ ງເຫັນໄດງ້ ີ່າຍ. 

5.1.4 ປ້າຍແນະນ  າການຊມົໃຊຫ້ອ້ງນ  າ້ທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຄວາມສ  າຄນັຂອງສ ຂະອານາໄມ 

ປ້າຍແນະນ  າການຊມົໃຊຫ້ອ້ງນ  າ້ທີີ່ ເໝາະສມົ ຄວນຢູີ່ໃກ/້ຢູີ່ທີີ່ ບ ລິເວນຜູຊ້ມົໃຊເ້ບິີ່ ງເຫັນ ໃນຂະນະທີີ່ ນ  າໃຊຫ້້ອງ

ນ  າ້. ຄວນອະທິບາຍຢີ່າງຈະແຈງ້ເຖງິວທີິການປະຕິບດັ ແລະ ຄວາມສ  າຄນັຂອງສ ຂະອານາໄມ, ຄວາມສະອາດ 

ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ເຂດດ ັີ່ງກີ່າວຄວນໃຫເ້ປັນເຂດຫາ້ມສບູຢາ. 
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5.1.5 ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ສ  າລບັຄນົສງູອາຍ  ແລະ ຄນົພິການ 

ຫອ້ງນ  າ້ແຕີ່ລະບີ່ອນ ຢີ່າງນອ້ຍຄວນມຫີອ້ງໜ ີ່ ງ ສ  າລບັຄນົພິການ. ຫອ້ງນ  າ້ນ ັນ້ ຄວນມປີະຕທີູີ່ ໃຫຍີ່ໃຫສ້າມາດ

ຍູລ້ດົເຂັນຄນົພິການເຂ້ົາໄດຢ້ີ່າງສະດວກ ແລະ ມຮີາວຈບັ ສ  າລບັສະດວກ ໃກກ້ບັສ ຂະພນັ. 

5.2 ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕີ່າງໆ 

5.2.1 ເນືອ້ທີີ່ ທີີ່ ເໝາະສມົສ  າລບັຫອ້ງຖີ່າຍ 

ຫອ້ງຖີ່າຍແຕີ່ລະຫອ້ງ ຄວນມພີື້ນທີ່ີຫວີ່າງ ກວາ້ງຂວາງພຽງພ  ເພືີ່ ອຮອງຮບັຂະໜາດຂອງ ຜູຍ້ງິ/ຜູຊ້າຍ ທີີ່ ໃຫຍີ່

ເຕັມໄວ. 

5.2.2 ການສະໜອງອ ປະກອນທີີ່ ພຽງພ  

ຄວນຈດັໃຫມ້ອີ  ປະກອນທີີ່ ພຽງພ ໃນຫອ້ງນ  າ້ ເຊັີ່ ນ: ເຈຍ້ທິດຊູ, ເຄືີ່ ອງເປົີ່ າມໃືຫແ້ຫງ້, ຖງັຂີເ້ຫຍື້ອ ຫ ື ຖງັຖິມ້ຜາ້

ອະນາໄມ, ສະບ,ູ ນ  າ້ ແລະ ນ  າ້ຢາລາ້ງມ ືຈະຕອ້ງມໃີນຫອ້ງນ  າ້/ ຫອ້ງຖີ່າຍ ຢູີ່ສະເໝີ. 

5.2.3 ຂ ເກາະເຄືີ່ ອງ ແລະ ຖາ້ນວາງເຄືີ່ ອງ ໃນຫອ້ງນ  າ້ 

ຕ  າແໜີ່ງຂອງຂ ເກາະເຄືີ່ ອງພາຍໃນຫອ້ງຖີ່າຍ. ຫອ້ງຖີ່າຍຄວນມຖີາ້ນ ທີີ່ ຈະວາງເຄືີ່ ອງ. 

5.3 ຄວາມສະອາດ 

5.3.1 ການໄຫ ວຽນອາກາດ ທີີ່ ພຽງພ  ແລະ ລະບບົລະບາຍອາກາດ 

ຫອ້ງນ  າ້ ຄວນຕິດຕ ັງ້ລະບບົລະບາຍອາກາດ ຫ ື ຢີ່າງນອ້ຍຕອ້ງມປີີ່ອງຢຽ້ມ ເພືີ່ ອໃຫອ້າກາດໝນູວຽນ. 

5.3.2 ບ ີ່ ມກີິີ່ນ ແລະ ບ ີ່ ມບີີ່ອນເປ້ືອນເປິະ 

ຫອ້ງນ  າ້ ຈະຕອ້ງບ ີ່ ມກີິີ່ນເໝັນ ເພືີ່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູຊ້ມົໃຊ.້ ເຈົ້າຂອງ/ຜູຈ້ດັການຫອ້ງນ  າ້  ຕອ້ງ

ໝັນ້ໃຈວີ່າ ບ ີ່ ມບີີ່ອນເປ້ືອນເປິະໃນຫອ້ງນ  າ້ ເຊັີ່ ນ: ຕາມແຈມມູຕີ່າງໆ, ດາ້ນຫ ງັໂຖສວ້ມ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

5.3.3 ພ້ືນ ຄວນຮກັສາໃຫສ້ະອາດ ແລະ ແຫງ້ 

ພື້ນຫອ້ງນ  າ້ທງັໝດົ ຄວນຮກັສາໃຫສ້ະອາດ ແລະ ບ ີ່ ມນີ  າ້ຂງັ ແລະ ແຫງ້ຢູີ່ສະເໝີ. 

5.3.4 ການຝ ກອບົຮມົບ ກຄະລາກອນ ກີ່ຽວກບັການອະນາໄມ ແລະ ການບ  າລ ງຮກັສາ 

ຈ ດປະສງົຂອງການຝ ກອບົຮມົຫ້ອງນ  າ້ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອໃຫ້ຜູເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ໄປປະຈ  າການຢູີ່ຕາມຫ້ອງນ  າ້ ເພືີ່ ອເຮັດອະ 

ນາໄມ ແລະ ບ  າລ ງຮກັສາຫອ້ງນ  າ້. 

5.3.5 ຫີບໃສີ່ຄ  າຄດິເຫັນຂອງຜູໃ້ຊຫ້ອ້ງນ  າ້ 

ຫີບໃສີ່ຄ  າຄິດເຫັນ ຄວນວາງໄວໃ້ກ ້ຫ ື ບ ລິເວນທາງເຂ້ົາຂອງຫ້ອງນ  າ້. ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈດັການ/ຜູ້ປະກອບການ

ຫ້ອງນ  າ້ ແມ ີ່ນເປັນຜູ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ໃນການດ  າເນີນການ ເກັບລວບລວມແບບຟອມຄ  າຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້

ຫອ້ງນ  າ້ ແລະ ແກໄ້ຂຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
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5.3.6 ການອະນາໄມ ແລະ ການບ  າລ ງຮກັສາຫອ້ງນ  າ້ຕາມປກົກະຕ ິ

ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈດັການ/ຜູ້ປະກອບການຫ້ອງນ  າ້ ຕອ້ງທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ ບ  າລ ງຮກັສາຫ້ອງນ  າ້ ຢີ່າງເປັນ

ປກົກະຕິ. (ຕວົຢີ່າງ: ປີ່ຽນຫ ອດໄຟ, ປີ່ຽນປະຕທີູີ່ ເປີ່ເພອອກ, ແວີ່ນແຍງ, ຂ ເກາະເຄືີ່ ອງ ແລະ ສິີ່ ງອືີ່ ນທີີ່ ເປີ່ເພ). 

5.4 ຄວາມປອດໄຟ 

5.4.1 ແສງສະຫວີ່າງທີີ່ ພຽງພ  

ຫອ້ງນ  າ້ ຄວນມແີສງສະຫວີ່າງທີີ່ ພຽງພ  ຢູີ່ບ ລິເວນທາງເຂ້ົາຫອ້ງນ  າ້, ອີ່າງລາ້ງມ ືແລະ ຫອ້ງຖີ່າຍ. 

5.4.2 ທີີ່ ຕ ັງ້ທີີ່ ເປັນສາທາລະນະ 

ຫອ້ງນ  າ້ ຄວນຢູີ່ໃນບ ລິເວນທີີ່ ມຄີວາມປອດໄພ ເພືີ່ ອຫ ີກລຽ້ງຈາກການກະທ  າທີີ່ ຜິດກດົໝາຍຕີ່າງໆ. 

5.4.3 ພ້ືນຜິວໜາ້ ແລະ ພ້ືນ ບ ີ່ ໝືີ່ ນ  

ພື້ນຜິວໜາ້ ແລະ ພື້ນຫອ້ງນ  າ້ ຄວນມກີານຢ ດເກາະທີີ່ ດ ີຫ ື ໃຊວ້ດັສະດ  ທີີ່ ບ ີ່ໝືີ່ ນ. 

5.4.4 ໂຄງສາ້ງທີີ່ໝ ັນ້ຄງົ 

ຫ້ອງນ  າ້ ຄວນຈະມໂີຄງສາ້ງໝນັຄງົ ທີີ່ ບ ີ່ ມສີນັຍານການແຕກຂອງໂຄງສາ້ງ ຫ ື ຂ ້ບກົຜີ່ອງໃດໆ. ພາຍນອກ,

ພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕ ັງ້ອ ປະກອນຕອ້ງຢ ດຕິດຢີ່າງປອດໄພ ເຊັີ່ ນ: ກອນປະຕ,ູ ແວີ່ນ, ເຄືີ່ ອງເປົີ່ າມໃືຫແ້ຫງ້, 

ບີ່ອນໃສີ່ສະບ,ູ ຂ ຫອ້ຍເຄືີ່ ອງ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

5.4.5 ການທ  າຄວາມສະອາດ 

ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈດັການ/ຜູປ້ະກອບການ ຄວນຊ ກຍູໃ້ຫນ້  າໃຊ ້ນ  າ້ຢາທ  າຄວາມສະອາດ ທີີ່ ເປັນມດິຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ຄວນເກບັໄວໃ້ນທີີ່ ທີີ່ ປອດໄຟ. 
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II. ລາຍການການປະເມນີມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ 
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1. ຄ  າຂອບໃຈ 
ເອກກະສານສະບບັນີ ້ສ  າເລັດໄປດວ້ຍດີນ ັນ້, ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ICC (International Code 

Council),  ອງົການຫອ້ງນ  າ້ໂລກ (WTO), ສະມາຄມົຫອ້ງນ  າ້ສິງກະໂປ (RAS), ສະມາຄມົຫອ້ງນ  າ້ອິນໂດ

ເນເຊຍ (ATI), Dr Town Planner Clara Greed, ສະມາຄມົຫອ້ງນ  າ້ອງັກດິ, ສະຖາບນັມາດຕະຖານອງັກດິ, 

ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍຄນົພິການຂອງອາເມລິກາ ADA, ອງົການການກ ີ່ສາ້ງ ແລະ ເຄຫາແຫີ່ງສິງກະໂປ 

(Singapore BCA) ແລະ ອງົການສະພາບແວດລ້ອມແຫີ່ງສິງກະໂປ (Singapor’s NEA). 

2. ບດົນ  າ 

ອງົປະກອບພື້ນຖານທີີ່ ສ  າຄນັໜ ີ່ ງ ໃນອ ດສະຫະກ  າການທີ່ອງທີ່ຽວ ເຊິີ່ ງເປັນທີີ່ ຮູດ້ີນ  າກນັແລ້ວວີ່າ ຫ້ອງນ  າ້

ສາທາລະນະ ກ ເປັນສີ່ວນໜ ີ່ ງທີີ່ ເຮັດໃຫ້ນກັທີ່ອງທີ່ຽວມປີະສບົການທີີ່ ດີ ແລະ ມຄີວາມປະທບັໃຈໃນເວລາຢູີ່

ຢ້ຽມຢາມ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຈ ີ່ງມຄີວາມຈ  າເປັນຕອ້ງສະອາດ, ແຫງ້ ແລະ ຖກືສ ຂະອານາໄມ, 

ມເີຄືີ່ ອງໃຊອ້ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕີ່າງໆຄບົຖວ້ນ, ຕ ັງ້ຢູີ່ໃນສະຖານທີີ່  ທີີ່ ມຄີວາມເໝາະ

ສມົ ແລະ ເຂ້ົາເຖງິສະດວກສະບາຍ, ມກີານບ  າລ ງຮກັສາເປັນຢີ່າງດ ີແລະ ມລີະບບົການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ

ທີີ່ ເໝາະສມົ. 

ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນມສີິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ, ທ ກຄນົສາມາດນ  າໃຊໄ້ດ,້ ມ ີ

ຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົໃນການໃຊຫ້້ອງນ  າ້ ແລະ ມຄີວາມຈ  າເປັນຕອ້ງມກີານຮກັສາສ ຂະອານາໄມໃນຫອ້ງນ  າ້. 

ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກເຫ ົີ່ ານີ ້ຄວນມໄີວ ້ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຜູຄ້ນົທີີ່ ແຕກຕີ່າງ

ກນັ ທາງດາ້ນວດັທະນະທ  າ, ຕີ່າງເພດຕີ່າງໄວ ແລະ ຄນົພິການ. 

ການພດັທະນາມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ແມ ີ່ນມາດຕະການໜ ີ່ ງ ຕາມກອບແຜນຍ ດທະສາດ

ການທີ່ອງທີ່ຽວອາຊຽນ 2011-2015. APTS 2011-2015 ປະກອບສີ່ວນໃຫ້ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 

ພດັທະນາ ແລະ ດ  າເນນີການມາດຕະຖານການໃຫບ້ ລິການ ການທີ່ອງທີ່ຽວທີີ່ ສ  າຄນັ ໃນການຊີ່ວຍໃຫອ້າຊຽນ

ກາຍເປັນຈ ດໝາຍປາຍທາງການທີ່ອງທີ່ຽວໜ ີ່ ງດຽວ ທີີ່ ມຄີ ນນະພາບ. ສ  າລບັການສາ້ງມາດຕະຖານທີ່ອງທີ່ຽວ

ອາຊຽນທີີ່ ບງັຄບັໃຊໃ້ນປດັຈ ບນັມ ີ8 ມາດຕະຖານ ທີີ່ ໄດກ້  ານດົມາດຕະຖານ, ເງ ືີ່ອນໄຂ, ຄວາມຕອ້ງການ 

ແລະຄ  າແນະນ  າ ສ  າລບັການຮບັຮອງ. ຫນ ີ່ງໃນມາດຕະຖານນ ັນ້ ແມ ີ່ນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ 
1. 

ເນືີ່ ອງຈາກວີ່າ ຢູີ່ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມກີານອອກແບບຫ້ອງນ  າ້ທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ. ພ້ອມດຽວກນັນ ັນ້, ອາຊຽນ 

ແມ ີ່ນມອີາກາດຮອ້ນຊ ີ່ມ ທີີ່ ນອນຢູີ່ໃນເຂດເສ້ັນສນູສດູ ມຄີວາມຊ ີ່ມສງູ ແລະ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນສາດ

ສະໜາ (ການໃຊຫ້ອ້ງນ  າ້ຂອງຊາວມ ດສະລິມ), ວດັທະນະທ  າທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ ຊ ີ່ ງມຜີນົເຮັດໃຫພ້ ດຕິກ  າການ

ໃຊຫ້້ອງນ  າ້ທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຄູີ່ມສືະບບັນີ ້ເປັນມາດຕະຖານສະບບັໜ ີ່ ງ ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍ ເພືີ່ ອເປັນ

ແນວທາງເອົາໄປເປັນຕວົແບບ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ຢູີ່ໃນພາກ

ພື້ນອາຊຽນ. ມາດຕະຖານຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ເລີີ່ ມສາ້ງຂື້ນໃນວນັທີ 25/6/2012 ເພືີ່ ອໃຫ້ເປັນ

ເຄືີ່ ອງມໃືນການປບັປບັຄ ນນະພາບຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ແລະ ທງັເປັນການສ ົີ່ງເສມີການທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 
1 ສະຖານທີີ່ ອືີ່ ນໆ: ໂຮງແຮມສີຂຽວ, ບ ລິການອາຫານແລະເຄືີ່ ອງດືີ່ມ, ເຮອືນພກັແຮມ, ທີ່ອງທີ່ຽວອະນ ລກັ ແລະ ມ ລະດກົທາງດາ້ນການທີ່ອງທີ່ຽວ 
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3. ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສງົຂອງປ້ືມຄູີ່ມສືະບບັນີມ້ດີ ັີ່ງນີ:້ 

1. ເພືີ່ ອອະທິບາຍວິທີການ ໃນການປະເມນີຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານຫ້ອງນ  າ້

ສາທາລະນະອາຊຽນ. 

2. ເພືີ່ ອອະທິບາຍກີ່ຽວກບັ ການອອກແບບທີດີ ແລະ ການບ ລິຫານ ຕາມຂ ້ກ  ານດົມາດຕະຖານ

ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ຊ ີ່ ງມກີານແຍກການປະເມນີອອກເປັນຫ າຍສີ່ວນ. 

3. ເພືີ່ ອອະທິບາຍເງືີ່ອນໄຂການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ການໃຫ້ການຢັງ້ຢືນຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ຕາມ

ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ. 

4. ຂອບເຂດເນືອ້ໃນ 
ປ້ືມຄູີ່ມສືະບບັນີ ້ຈະນ  າໃຊແ້ນວທາງໃນການປະເມນີຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍອີງໃສີ່

ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນເປັນບີ່ອນອງີ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານ. 

ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ໄດແ້ບີ່ງອອກເປັນ 4 ຫວົຂ ຫ້ ກັ ດ ັີ່ງນີ:້ 

1. ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົຄ ມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ 

2. ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

3. ຄວາມສະອາດ 

4. ຄວາມປອດໄຟ 

ນອກຈາກນີ,້ ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກີ່າວ ຍງັໄດເ້ນັນ້ໃສີ່ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ທີີ່ ຮບັໃຊນ້ກັທີ່ອງທີ່ຽວ ເຊັີ່ ນ: ສະຖານທີີ່

ທີ່ອງທີ່ຽວ/ຈ ດຂນົສ ົີ່ງ/ຮາ້ນຄາ້ຕີ່າງໆ. 

5. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ປ້ືມຄູີ່ມສືະບບັນີ ້ຈະຖກືນ  າໃຊໃ້ຫເ້ປັນແນວທາງ ໃນຂະບວນການປະເມນີຜນົ ແລະ ເປັນເງືີ່ອນໄຂໃນການສາ້ງ

ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ. 

ປ້ືມຄູີ່ມສືະບບັນີ ້ຈະຖກືນ  າໃຊເ້ປັນແນວທາງ ໃນການປະເມນີ ແລະ ໃຫ້ມຄີວາມສອດຄີ່ອງກບັຂ ້ກ  ານດົຢູີ່ໃນ

ມາດຕະຖານຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ. ເມ ືີ່ອເຫັນວີ່າ ບ ີ່ ປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານ, ປ້ືມຄູີ່ມສືະບບັນີ ້ຈະ

ເປັນບີ່ອງອງີໃນການແກໄ້ຂຂ ຜິ້ດພາດຕີ່າງໆ, ການປບັປ ງ ແລະ ແຜນປ້ອງກນັ. 

ປ້ືມຄູີ່ມສືະບບັນີ,້ ຈະນ  າໃຊເ້ປັນເຄືີ່ ອງມ ືສ  າລບັຜູປ້ະເມນີມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ ເພືີ່ ອກ  ານດົ

ໃຫສ້ອດຄີ່ອງຕາມຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ. 

ຄວາມສ  າຄນັ: 

ມາດຕະຖານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ - ລວມທງັລາຍການການປະເມນີ ແລະ ເຄືີ່ ອງມຕືີ່າງໆ - ແມ ີ່ນຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ການຕດັສິນໃຈຂອງຜູທີ້ີ່ ຈະປະຕິບດັ ໂດຍປີ່ອຍໃຫຂ້ືນ້ກບັຄວາມສະ

ໝກັໃຈ ຂອງແຕີ່ລະປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ວີ່າຈະຮບັໄປປະຕິບດັ. 
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6. ຄ  າສບັ ແລະ ນຍິາມສບັ 

6.1 ຄນົເຈບັ 

ຄນົເຈັບທີີ່ ເຄືີ່ ອນໄຫວໄດເ້ອງ (ໃຊກ້ບັຜູ້ປີ່ວຍ) ໝາຍເຖງິ ຜູ້ປີ່ວຍ ທີີ່ ສາມາດຍີ່າງໄປໄດເ້ອງ ແລະ ບ ີ່ ຈ  າເປັນ

ຕອ້ງຢູີ່ກບັຕຽງ. 

6.2 ອ ປະກອນອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

ອ ປະກອນອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໝາຍເຖງິອ ປະກອນເສີມທງັໝດົ ລວມມ ີຖງັຂີເ້ຫຍື້ອ, ເຄືີ່ ອງເປົີ່ າມໃືຫແ້ຫງ້, 

ແວີ່ນແຍງ, ບີ່ອນໃສີ່ເຈຍ້ຊ  າລະໃນຫອ້ງນ  າ້ (ແບບມວ້ນ) ບີ່ອນຖິມ້ຂີເ້ຫຍື້ອອນັຕະລາຍ, ບີ່ອນໃສີ່ກະດາດເຊັດມ ື

ນ  າ້ຫອມປບັອາກາດ, ຂ ສ  າຫ ບັແຂວນ ແລະ ອືີ່ ນໆ ທີີ່ ຕິດໄວຢູ້ີ່ເທິງຝາ  ຫ ື ຝາຢູີ່ໃນຫອ້ງນ  າ້. 

6.3 ກ ີ່ມປະເທດອາຊຽນ 

ກູີ່ມປະເທດອາຊຽນ ໃນທີີ່ ນີໝ້າຍເຖິງ ພາກພື້ນ ທີີ່ ປະກອບດວ້ຍປະເທດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ້10 

ປະເທດ ທີີ່ ຢູີ່ພາຍໃຕເ້ຂດອ  ານາດຕາມກດົບດັຂອງອາຊຽນ. 

6.4 ລາຍການການປະເມນີ 

ລາຍການປະເມນີ ໃນທີີ່ ນີ້ໝາຍເຖິງ ເອກະສານໜ ີ່ ງ ທີີ່ ສ້າງຂ ້ນ ໃນລະຫວີ່າງທີີ່ ວາງແຜນການປະເມນີ, 

ເອກະສານນີ ້ເປັນສີ່ວນໜ ີ່ ງທີີ່ ສ  າຄນັ ເພືີ່ ອເຮັດໃຫ້ການປະເມນີນີສ້ມົບູນ. ຜູ້ປະເມນີແມ ີ່ນໃຊເ້ອກະສານນີ ້ໃນ

ຫ ກັສດູການປະເມນີ ແລະ ເຮັດໜາ້ທີີ່ ເກບັລວບລວມ ສິີ່ ງທີີ່ ພບົເຫັນໃນລະຫວີ່າງທ  າການປະເມນີ. 

6.5 ການໄຫ ຍອ້ນກບັ 

ການໄຫ ກບັ ໝາຍເຖິງທາງໄຫ ຂອງນ  າ້ ຫ ື ຂອງແຫ ວ ຫ ື ສານອືີ່ ນໆ ທີີ່ ໄຫ ຍອ້ນກບັຕາມທ ີ່ ໄປຫາແຫ ີ່ງທີີ່ ມາ

ຂອງນ  າ້ ຫ ື ຂອງແຫ ວ ຫ ື ໄຫ  ໄປຫາແຫ ີ່ງອືີ່ ນໆ ໂດຍບ ີ່ ໄດຕ້ ັງ້ໃຈໄວ.້ 

6.6 ຄນົຕາບອດ 

ຄນົຕາບອດ (ໃຊກ້ບັຜູ້ເສຍອງົຄະ) ໝາຍເຖງິ ຜູ້ທີີ່ ບ ີ່ ສາມາດເບິີ່ ງເຫັນໄດ ້ອນັເນືີ່ ອງມາຈາກອາການບາດເຈັບ, 

ໂລກໄພໄຂເ້ຈັບ ຫ ື ອາການທີີ່ ເປັນມາແຕີ່ກ  າເນດີ. 

6.7 ການປະເມນີທີີ່ ບ ີ່ ໄດແ້ຈງ້ລີ່ວງໜາ້ 

ການປະເມນີທີີ່ ບ ີ່ ໄດແ້ຈງ້ລີ່ວງໜາ້ ໃນທີີ່ ນີ ້ໝາຍເຖງິ ການປະເມນີຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ໂດຍການເລືອກເອົາ

ຫ້ອງນ  າ້ທີີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງແລວ້ ໃນປີທີສອງ ຫ ງັຈາກການຮບັຮອງ ໂດຍບ ີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫ້ຜູ້ຈດັການ ຫ ື ເຈົ້າ

ຂອງຫອ້ງນ  າ້ ຮບັຊາບລີ່ວງໜາ້. ໃນການປະເມນີປະເພດນີ ້ຜູປ້ະເມນີຈະດ  າເນນີການແບບດຽວກນັ ກບັການປະ

ເມນີມາດຕະຖານທົີ່ວໆໄປ ທີີ່ ໃຊວ້ິທີເກັບລວບລວມຂ ້ມນູທີີ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີ (ເຊັີ່ ນ: 

ພາບຖີ່າຍສະຖານທີີ່ , ການເລືອກສ  າພາດຜູ້ທີີ່ ໃຊຫ້້ອງນ  າ້ ເພືີ່ ອທດົສອບລະດບັຄວາມເພິີ່ ງພ ໃຈ ແລະ ອືີ່ ນໆ). 

ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະທີີ່ ຖກືປະເມນີ ໂດຍບ ີ່ ແຈງ້ລີ່ວງໜ້າ ສາມາດພບົເຫັນ:  1) ມຄີ  າຕ  ານ.ິ 2) ບ ີ່ ມຄີ  າຕ  ານ.ິ 

ຜນົຂອງການປະເມນີ ແບີ່ງອອກເປັນ: 1) ບ ີ່ ຕອ້ງດ  າເນນີການໃດໆ ແລະ 2) ຕອ້ງດ  າເນນີການແກໄ້ຂ. ໃນ
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ກ ລະນທີີສອງ ເຈົາ້ຂອງ/ຜູຈ້ດັການຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ສາມາດນດັໝາຍ ໃຫມ້ກີານປະເມນີຄ ັງ້ໃໝີ່ ໃນປີດຽວ

ກນັໄດ.້ ໃນກ ລະນທີີີ່ ບ ີ່ ມກີານຮອ້ງຮຽນເກດີຂືນ້.  

6.8 ແຜນການແກໄ້ຂເຂ້ົາສູີ່ລະບບົ 

ແຜນການແກໄ້ຂ ໃນທີີ່ ນີໝ້າຍເຖງິ ການຈດົບນັທ ກການດ  າເນນີການແກໄ້ຂ ໃນເລືີ່ ອງທີີ່ ບ ີ່ ເປັນໄປຕາມເກນ. 

6.9 ຫອ້ງຖີ່າຍ 

ຫອ້ງຖີ່າຍ ໝາຍເຖງິ ພື້ນທີີ່ ພາຍໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ທີີ່ ແບີ່ງອອກເປັນຫອ້ງນອ້ຍໆ ສ  າລບັນ ັີ່ງຖີ່າຍໜກັ ຫ ື 

ເບົາ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ຈະມປີະຕເູປີດ-ປິດ ລອ໊ກໄດ ້ເພືີ່ ອຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ ແລະ ມກີານຕິດຕ ັງ້, ລະບບົທ ີ່  

ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕີ່າງໆໄວໃ້ຫ.້ ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ັນ້ປະກອບມ:ີ ໂຖສວ້ມ (ທີີ່ ເປັນໂຖສວ້ມແບບນ ັີ່ງ, ແບບ

ນ ັີ່ງຢອງ ຫ ື ທີີ່ ມທີງັສອງແບບ) ແລະ/ຫ ື ໂຖປດັສະວະຊາຍ, ເຈຍ້ຫ້ອງນ  າ້, ອີ່າງລ້າງມ ືແລະ ອ ປະກອນ

ເສມີອືີ່ ນໆ.  

6.10 ຄວາມສະອາດ, ການຮກັສາຄວາມສະອາດ 

ຄວາມສະອາດ, ການຮກັສາຄວາມສະອາດ ໝາຍເຖິງ ສະພາບທາງກາຍຍະພາບທີີ່ ເຫັນໄດ້ວີ່າແຫ້ງ, 

ປາສະຈາກຝ ີ່ນ, ສິີ່ ງເປ້ືອນເປິະ, ຂີເ້ຫຍື້ອ, ຂອງເສຍ ແລະ ວດັຖ ທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕີ່າງໆ (ເຊັີ່ ນ: ວດັຖ ມຄີມົ) 

ລວມທງັປາສະຈາກກິີ່ນ. 

6.11 ການທ  າຄວາມສະອາດ 

ການທ  າຄວາມສະອາດ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການທີີ່ ເຮັດໃຫ້ແນີ່ໃຈວີ່າ ພື້ນຜິວຂອງຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະແຫ້ງ, 

ປາດສະຈາກຝ ີ່ນ, ສິີ່ ງເປ້ືອນເປິະ, ຂີເ້ຫຍືອ້, ສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ຫ ື ວດັຖ ທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕີ່າງໆ.  

6.12 ຄນົພິການ 

ຄນົພິການ ໝາຍເຖງິ ຜູ້ທີີ່ ຂາດຄວາມສາມາດໃນດາ້ນຕີ່າງໆ ທີີ່ ລວມເຖງິບ ີ່ ສະເພາະແຕີ່ຜູ້ທີີ່ ມປີນັຫາດາ້ນສະຕິ

ປນັຍາ, ຜູທີ້ີ່ ຕາບອດ, ຜູທີ້ີ່ ມປີນັຫາດາ້ນການເບິີ່ ງເຫັນ, ຜູທີ້ີ່ ເຄືີ່ ອນໄຫວໄດເ້ອງ, ຜູທີ້ີ່ ຕອ້ງນ ັີ່ງລດົເຂັນ ແລະ ຜູ້

ສງູອາຍ . 

6.13 ລະບບົຂ ຕ້ ີ່ (ຊິນ້ສີ່ວນນອ້ຍໆ ຫ ື ຕິດຢູີ່ກບັເຟີນເີຈ ີຫ ື ອ ປະກອນອືີ່ ນ) 

ຊິ້ນສີ່ວນຂ ້ຕ ີ່  (ຊິ້ນສີ່ວນຂະໜາດນອ້ຍ ທີີ່ ຢູີ່ເທິງ ຫ ື ຕິດຢູີ່ກບັເຟີນເີຈ ີຫ ື ອ ປະກອນອືີ່ ນ): ໝາຍເຖິງ ຂ ້ຕ ີ່ ນ  າ້

ປະປາ ຫ ື ນ  າ້ເສຍ; ຢີ່າງທ  າອດິ ແມ ີ່ນຕວົຄວບຄ ມລະດບັ ແລະ ການໄຫ ຂອງນ  າ້ຈາກຫວົສວ້ມ/ ໂຖຍີ່ຽວ/ ອີ່າງ

ລາ້ງມ ືທີີ່ ແນບຕິດກບັມນັ, ຢີ່າງທີ 2 ແມ ີ່ນນ  າເອົາຂອງເສຍຂອງຫອ້ງນ  າ້ ຈາກສ ຂະພນັຫອ້ງນ  າ້ (ໂຖສວ້ມ/ໂຖ

ຍີ່ຽວ) ອອກສູີ່ລະບບົທ ີ່ ລະລາຍນ  າ້ເສຍ. 

6.14 ເຄືີ່ ອງສ ຂະພນັ (ເຟີນເີຈ ີຫ ື ອ ປະກອນທີີ່ ຕິດຕ ັງ້ໃນອາຄານ) 

ເຄືີ່ ອງສ ຂະພນັ (ເຟີນເີຈ ີຫ ື ອ ປະກອນທີີ່ ຕິດຕ ັງ້ໃນໂຕອາຄານ) ໝາຍເຖງິເຄືີ່ ອງໃຊ ້(ເຊັີ່ ນ: ໂຖຍີ່ຽວ, ໂຖສວ້ມ, 

ອີ່າງລ້າງມ )ື ທີີ່ ໄດຕິ້ດຕ ັງ້ແບບຖາວອນ ເພືີ່ ອລ້າງສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ອອກສູີ່ລະບບົລະບາຍນ  າ້ເປ້ືອນຫ້ອງນ  າ້
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ສາທາລະນະ. ສ  າລບັສ ຂະພນັທີີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັລະບບົນ  າ້ຢີ່າງຖກືຕອ້ງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກເຈົາ້ໜ້

າທີີ່ ຜູມ້ອີ  ານາດໃນທອ້ງຖິີ່ນ (ເຊັີ່ ນ: ໂຖສວ້ມແບບແຫງ້, ໂຖຍີ່ຽວ).  

6.15 ທ ີ່ ນ  າ້ 

ທ ີ່ ນ  າ້ ໝາຍເຖງິ ທ ີ່ ສ ົີ່ງນ  າ້ ທີີ່ ເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັສ ຂະພນັ (ໂຖສວ້ມ/ໂຖຍີ່ຽວ) ເຂ້ົາກບັທ ີ່ ສ ົີ່ງນ  າ້ສາຂາ ຫ ື ທ ີ່ ສ ົີ່ງນ  າ້ຫ ກັ.  

6.16 ໃບຕິດຕາມຫອ້ງນ  າ້ 

ໃບຕິດຕາມຫ້ອງນ  າ້ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານທີີ່  ລະບ ຕາຕະລາງບ  າລ ງຮກັສາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຫ້ອງນ  າ້

ສາທາລະນະ ຂອງຜູຮ້ບັຜິດຊອບ/ຜູຈ້ດັການ/ເຈົາ້ຂອງ ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະນ ັນ້ໆ.  

6.17 ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ ນ/ຜູມ້ອີ  ານາດ/ໜີ່ວຍງານ 

ອ  ານາດການປກົຄອງທ້ອງຖິີ່ ນ/ຜູ້ມອີ  ານາດ/ໜີ່ວຍງານ ໃນທີີ່ ນີ ້ໝາຍເຖິງ ເຈົ້າໜ້າທີີ່  ທີີ່ ມຂີອບເຂດອ  ານາດ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນການບງັຄບັໃຊຂ້ ້ກ  ານດົຕີ່າງໆ ຕາມມາດຕະຖານ ເປັນຜູ້ກ  ານດົລະຫດັ ແລະ/ຫ ື

ແນວທາງປະຕິບດັ ໃນການຮບັຮອງອ ປະກອນເຄືີ່ ອງມ,ື ວດັສະດ ທີີ່ ໃຊ,້ ຂ ັນ້ຕອນດ  າເນນີການ ແລະ ການຕິດ

ຕ ັງ້ຕີ່າງໆ ທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. 

6.18 ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ 

ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ໝາຍເຖງິ ຫອ້ງ (Booth) ທີີ່ ສາ້ງໄວໃ້ນພື້ນທີີ່ ສາທາລະນະ ເພືີ່ ອໃຫຜູ້ຄ້ນົນ  າໃຊ ້ໃນການ

ຖີ່າຍໜກັ ຫ  ືຖີ່າຍເບົາ ຊ ີ່ ງປະກອບດວ້ຍໂຖສວ້ມໜ ີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຫວົ ແລະ/ຫ ື ໂຖແບບນ ັີ່ງຍີ່ອງ ຊ ີ່ ງອາດຈະເຊືີ່ ອມ

ຕ ີ່ ກນັ/ຫ ືບ ີ່ ເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັທ ີ່ ນ  າ້ເສຍ ແລະ ຊກັໂຄກ (ໃນກ ລະນທີີີ່ ຜີ່ານມານີ ້ໄດແ້ກີ່ຫອ້ງນ  າ້ ແບບອນິຊ ີແລະ ແບບ

ແຫງ້). ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຈດັແບີ່ງອອກຕາມສະຖານທີີ່ ຕ ັງ້ໄດດ້ ັີ່ງນີ:້  

I. ສນູການຄາ້ ລວມທງັອາຄານການຄາ້ ໃນຊ ັນ້ທີີ່ ມຮີາ້ນຄາ້ຕ ັງ້ຢູີ່  

II. ຕະຫ າດຊູເປີມາເກດັ ແລະ ຕະຫ າດສດົ  

III. ບີ່ອນກນິອາຫານ (ພດັທະຄານ, ສນູອາຫານ, ບາ, ໄນຄບັ, ດດິສໂກເທັກ,   

ຫາດຊາຍ ແລະ ຮາ້ນເຫ ົ້າ)  

IV. ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະແຄມຖະໜນົ, ສວນ  

V. ສວນສາທາລະນະ  

VI. ສະຖານທີີ່ ທີ່ອງທີ່ຽວ ທງັຢູີ່ໃນເຂດເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ (ເຊັີ່ ີ່ນ: ພິພິດຕະພນັ, ສ ສານຝງັ  

ສບົ ແລະ ອືີ່ ນໆ)  

VII. ສະຖານຂີນົສ ົີ່ງໂດຍສານ, ສະຖານຕີ ົນ້/ປາຍທາງລດົໂດຍສານ ແລະ ລດົໄຟ, ສະຖານ ີ  

ລດົໄຟ, ສະຖານລີດົໄຟໃຕດ້ນິ, ຫອ້ງນ  າ້ເທິງລດົໄຟ ແລະ ເຮອືບິນ.  

VIII. ປ າ້ນ  າ້ມນັ  

IX. ສນູວາງສະແດງ, ສະຖານທີີ່ ຈດັສະແດງຄອນເສດີ, ສະຖານທີີ່ ຈດັປະຊ ມ, ໂຮງໜງັ   

X. ສະໜາມກລິາ  

XI. ສນູ/ສະໂມສອນຊ ມຊນົ  

XII. ສນູກລິາສາທາລະນະ ແລະ ສະລອຍນ  າ້ 
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XIII. ເຂດມ ລະດກົ, ເຂດສະຫງວນ, ສາດສະນະສະຖານ ແລະ ສະຖານທີີ່ ສກັກາລະບຊູາ ທີີ່ ຕ ັງ້ຢູີ່

ນອກເມອືງ ແລະ ໃນເມອືງ 2 

6.19 ລະບບົລະບາຍນ  າ້ເສຍ 

ລະບບົລະບາຍນ  າ້ເປ້ືອນ ໝາຍເຖງິ ລະບບົທ ີ່ , ຮາງລະບາຍສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ແລະ ທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ຖິມ້ ທີີ່ ໃຊລ້  າລຽງ

ສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ຈາກທີີ່ໜ ີ່ ງ (ໃນກ ລະນນິີ ້ໄດແ້ກີ່ອາຄານຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ) ໄປຫາໂຮງບ  າບດັສິີ່ ງເສດເຫ ືອ. 

6.20 ປອດໄຟ, ຄວາມປອດໄຟ 

ປອດໄຟ, ຄວາມປອດໄຟ ໝາຍເຖິງ ລະບບົການປ້ອງກນັ ເພືີ່ ອບ ີ່ ໃຫ້ມຄີວາມສີ່ຽງທີີ່ ຈະໄດຮ້ບັ ອນັຕະລາຍ 

ແລະ/ຫ ື ການບາດເຈັບ ທີີ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ ໂດຍຕ ັງ້ໃຈ ຫ ື ອ ບດັຕິເຫດກ ີ່ຕາມ 

6.21 ລາຍການປະເມນີຕນົເອງ 

ລາຍການປະເມນີຕນົເອງ ໝາຍເຖງິ ເຄືີ່ ອງມກືວດສອບ ທີີ່ ລວມເອົາຂ ກ້  ານດົພື້ນຖານ ທີີ່ ລະບ ໄວຢູ້ີ່ໃນລາຍການ

ການປະເມນີ ແລະ ມາດຕະຖານຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະອາຊຽນ (APTS) ເປັນຂ ້ມນູ ທີີ່ ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈດັການ

ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະລວບລວມໄວ ້ແລະ ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີີ່  ແລະ ໜີ່ວຍງານກວດສອບທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິສະພາບ ຂອງສະຖານທີີ່ . ລາຍການປະເມນີຕນົເອງນີ ້ເປັນເອກະສານສ  າຄນັ ທີີ່ ຈ  າເປັນ

ຕອ້ງສ ົີ່ງມາພ້ອມກບັ ແບບຟອມ ຂ ໃຫ້ມກີານກວດສອບປະເມນີຢີ່າງເປັນທາງການ. ກີ່ອນຈະນດັໝາຍ ແລະ 

ຢືນຢນັການກວດສອບພາກສະໜາມ ຢີ່າງເປັນທາງການໄດ.້ ເບິີ່ ງໃນໃບຊອ້ນທາ້ຍ B. 

6.22 ກີ່ອງຮບັຄ  າຕ  ານຕິິຊມົ 

ກີ່ອງຮບັຄ  າຕ  ານຕິິຊມົໃນທີີ່ ນີໝ້າຍເຖງິ ການລວບລວມເອົາຄ  າແນະນ  າ ທີີ່ ໄດຈ້າກກີ່ອງຮບັຄ  າຕ  ານຕິິຊມົທີີ່ ຕ ັງ້ໄວ ້

ຢູີ່ທີີ່ ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ. 

6.23 ຜູໃ້ຊຫ້ອ້ງນ  າ້ 

 ຜູ້ໃຊ້ຫ້ອງນ  າ້ ໃນທີີ່ ນີ້ໝາຍເຖິງ ບ ກຄນົໃດກ ີ່ ຕາມ ທີີ່ ເຂ້ົາໄປພາຍໃນສະຖານທີີ່  ແລະ ນ  າໃຊ້ຫ້ອງນ  າ້ 

ສາທາລະນະ. 

6.24 ການອອກແບບເພືີ່ ອມວນຊນົ (UD)  

ການອອກແບບເພືີ່ ອມວນຊນົ (Universal Design – UD) ການວາງແຜນທາງດາ້ນສະພາບແວດລ້ອມ, 

ຜະລິດຕະພນັ ຫ ື ສ ຂະພນັ ທີີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຄນົທ ກເພດທ ກໄວ ແລະ ທ ກລະດບັຄວາມ

ສາມາດ, ມນັເປັນການອອກແບບ ທີີ່ ເໝາະສມົກບັໝດົທ ກຄນົ ໂດຍເທົີ່ າທຽມກນັ. 

6.25 ຜູມ້ປີນັຫາດາ້ນການເບິີ່ ງເຫັນ (ໃຊກ້ບັຜູປ້ີ່ວຍ)  

ຜູມ້ປີນັຫາດາ້ນການເບິີ່ ງເຫັນ (ໃຊກ້ບັຜູປ້ີ່ວຍ) ໝາຍເຖງິ ຜູທີ້ີ່ ເບິີ່ ງບ ີ່ ເຫັນບາງສີ່ວນ ຫ ື ທງັໝດົ.  

 
2  ປບັໃໝີ່ ຈາກ NEA ລະຫດັການປະຕິບດັ (ການປບັປ ງຫ າ້ສ ດ 2010), NEA 
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6.26 ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ 

ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ແມ ີ່ນການເກັບລວບລວມ, ຂນົສ ົີ່ງ, ຜີ່ານຂະບວນການ ຫ ື ກ  າຈດັຖີ້ມ, ຄວບຄ ມ 

ແລະ ຕິດຕາມຂອງເສຍ. ປກົກະຕິ ຄ  ານີ ້ແມ ີ່ນການດ  າເນນີການກບັວດັຖ  ທີີ່ ເປັນຜນົຜະລິດຂອງກດິຈະກ  າ 

ແລະ ຂະບວນການຕີ່າງໆ ທີີ່ ມະນ ດສ້າງຂື້ນ ເພືີ່ ອຫ  ດຜີ່ອນຜນົກະທບົ ທີີ່ ອາດມຜີນົເສຍຕ ີ່ ສ ຂະພາບ, 

ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຫ ື ຄວາມສວຍງາມຂອງສະຖານທີີ່ . ດ ັີ່ງນ ັນ້, ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ແມ ີ່ນປະຕິບດັທີີ່ ຊດັເຈນ 

ໃນການຟ້ືນຟຊູບັພະຍາກອນ ໂດຍສ ມໃສີ່ໃນການລ ດຜີ່ອນການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ. ການຈດັການ

ສິີ່ ງເສດເຫ ືອ ຖວືີ່າວດັຖ ທງັໝດົເປັນແບບດຽວກນັ ບ ີ່ ວ ີ່າຈະເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫ ວ, ກາສ ໌ຫ ື ສານກ  າມນັຕະ

ລງັສ ີແລະ ພະຍາຍາມຈະຫ  ດຜນົກະທບົ ຂອງວດັຖ ແຕີ່ລະຊະນດິ ທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ດວ້ຍວທີິ

ການຕີ່າງໆ. 

7. ຕວົອກັສອນຫຍ  ້
ATPS ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015  ແຜນຍ ດທະສາດການທີ່ອງທີ່ຽວອາຊຽນ 

APTS ASEAN Public Toilet Standard (finalised and adopted as of 25 June 2012) 

 ມາດຕະຖານຫອ້ງນ້  າສາທາລະນະອາຊຽນ (ສະຫ  ບແລະຮບັຮອງເອົາ 25 ມຖິ ນາ 2012) 

ASEAN Association of South East Asian Nations ປະຊາຄມົອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ ້

F Female ຜູຍ້ງິ 

H Handicapped ຄນົພິການ 

M Male ຜູຊ້າຍ 

VOC Volatile Organic Compounds ສານອນິຊລີະເຫີຍ 

UD Universal Design ການອອກແບບເພືີ່ ອມວນຊນົ 

WC Water Closet ຫອ້ງນ  າ້ 

WTO World Toilet Organization ອງົການຫອ້ງນ  າ້ໂລກ 

8. ການແນະນ  າເງ ືີ່ອນໄຂ 
APTS ໄດກ້  ານດົ 4 ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ ສ  າຄນັ ທີີ່ ຄວນໄດຮ້ບັການປະຕິບດັ ໃນຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ເພືີ່ ອໃຫ້ບນັລ  

ລະດບັມາດຕະຖານ ທີີ່ ຍອມຮບັໄດ ້ສ  າລບັຈ ດປະສງົໃນການທີ່ອງທີ່ຽວ 

ເງ ືີ່ອນໄຂເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ແມ ີ່ນ: 

1) ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ 

2) ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

3) ຄວາມສະດວກ 

4) ຄວາມປອດໄພ 
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8.1 ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ 

ເງ ືີ່ອນໄຂການອອກແບບ ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ແມ ີ່ນອງີໃສີ່ແງ ີ່ມ ມຕີ່າງໆຄ:ື 

• ການຊອກເສ້ັນທາງ: ມປ້ີາຍ ທີີ່ ບອກໃຫ້ຮູວ້ ີ່າ ມຫີ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະຢູີ່ໃສ. ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມ

ສະດວກຂອງຫອ້ງນ  າ້ ຄວນຈະອອກແບບສນັຍາລກັ ທີີ່ ບອກໃຫຮູ້ເ້ຖງິ ເພດ ແລະ ຄນົພິການ ຢູີ່ບ ລິ

ເວນໃກກ້ບັທາງເຂ້ົາ ຂອງແຕີ່ລະຫອ້ງນ  າ້ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດຢ້ີ່າງຊດັເຈັນ ໃນທາງສາຍຫ ກັ. 

ປ້າຍສນັຍາລກັ ຄວນເປັນທີີ່ ຮູຈ້ກັໂດຍທົີ່ວໄປ (ປ້າຍຜູຍ້ງິ/ຜູຊ້າຍ/ຄນົພິການ ປ້າຍມສີກີງົກນັຂາ້ມກບັສີ

ແສງເຂັມ້). ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັຕິດ A, ພາບປະກອບ 1, 2, 3. 

• ຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ: ໝາຍເຖງິ ການນ  າເອົາທາງເຂ້ົາ/ທາງອອກ ທາງດຽວມາໃຊ ້ທີີ່ ເປັນປະຕນູອ້ຍ 

ແລະ ອອກແບບເປັນເຂົາວງົກດົ ທີີ່ ປິດກນັການເບິີ່ ງເຫັນດາ້ນໃນ ຈາກດາ້ນນອກ. ແວີ່ນແຍງ, ບີ່ອນ

ຖີ່າຍເບົາ ແລະ ຫອ້ງຖີ່າຍ ຄວນຈດັຢູີ່ຫີ່າງຈາກເສ້ັນສາຍຕາຂອງທາງເຂ້ົາ/ທາງອອກ. ແຜີ່ນກ ັນ້ບີ່ອນ

ຖີ່າຍເບົາ ຄວນສາ້ງຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ, ຄວນຈະມຄີວາມຍາວ ແຕີ່ບ ີ່ ເຖງິຂ ັນ້ຕິດພື້ນ (ເພືີ່ ອສະດວກ

ໃນການອະນາໄມພື້ນທາງກອ້ງ). ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັຕິດ A, ພາບປະກອບ 4, 5, 6. 

• ຄວບຄ ມເສ້ັນທາງນ  າສ ົີ່ງສິີ່ ງເປິະເປ້ືອນ: ໝາຍເຖງິ ລ ດຜີ່ອນຜິວສ  າພດັໂດຍກງົ ກບັສິີ່ ງເປິະເປ້ືືອນໃຫ້

ໜອ້ຍທີີ່ ສ ດ (ມ/ືຮີ່າງກາຍ) (ເຊັີ່ ນ ປະຕນູອ້ຍທາງເຂ້ົາອອກ ທີີ່ ເປັນຜາ້ບງັເບິີ່ ງຂາ້ງເທິງ, ກອ໊ກນ  າ້ອີ່າງ

ລາ້ງໜ້າແບບອດັຕະໂນມດັ, ກນົໄກຊກັໂຄກ, ຖງັຖິມ້ຜ້າອະນາໄມ, ກີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ເສັດມ/ືເຈຍ້ທິດຊູ 

ແລະ ອືີ່ ນໆ). 

• ສດັສີ່ວນທີີ່ ເໝາະສມົຂອງອ ປະກອນຕີ່າງໆ: ສດັສີ່ວນຂອງອ ປະກອນຕີ່າງໆ ໃນຫ້ອງນ  າ້ຊາຍ ແລະ 

ຫອ້ງນ  າ້ຍງິ ຄວນມ ີ5:3, ຕວົຢີ່າງ 5 ຫອ້ງສ  າລບັຜູຍ້ງິ ແລະ 3 ຫອ້ງສ  າລບັຜູຊ້າຍ.
3 

• ຄວາມເຫມາະສມົຂອງຫອ້ງນ  າ້ ແລະ ພື້ນທີີ່ : ຫ້ອງນ  າ້ ຄວນຈະມຢີູີ່ໃນ “ພືີ່ ນທີີ່ ຈ ດສນູລວມ” ເຊັີ່ ນວີ່າ 

ບີ່ອນຈອດລດົ, ຈ ດກວດຄນົເຂ້ົາອອກເມອືງ, ສູນການຄາ້, ສະຖານຂີນົສ ົີ່ງຫ ກັ ແລະ ສະໜາມບິນ, 

ສະຖານທີີ່ ທີ່ອງທີ່ຽວ ແລະ ອືີ່ ນໆ. ບີ່ອນທີີ່ ຢີ່າງໜອ້ຍ ຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫມ້ຫີອ້ງນ  າ້ໄວ ້ແລະ ເຂດໃຈກາງ

ເມອືງ 4. 

 ຕວົຢີ່າງຢູີ່ປະເທດອງັກດິ - ບລິູມະສດິ ຢີ່າງໜອ້ຍຄວນຈດັໃຫມ້:ີ 

o ບ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຫນ ີ່ງຫອ້ງ ຕ ີ່ ຜູຍ້ິີ່ ງ ແລະ ເດັກນອ້ຍຜູຍ້ງິ 550 ຄນົ;
5 

o ບ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຫນ ີ່ງຫອ້ງ (ຫ ື 1 ບີ່ອນຖີ່າຍເບົາ) ຕ ີ່ ຜູຊ້າຍ 1,100 ຄນົ; 

o ບ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຫນ ີ່ງໜີ່ວຍສ  າລບັຄນົພິການ ຕ ີ່ ປະຊາກອນ 10,000 ຄນົ; 

o ບ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຫນ ີ່ ງສະຖານທີີ່ ປີ່ຽນເຄືີ່ ອງເດັກນອ້ຍ ຕ ີ່  10,000 ຄນົ. ບີ່ອນທີີ່ ບ ີ່ ມຫີ້ອງແຍກ

ຕີ່າງຫາກດ ັີ່ງກີ່າວ ຢູີ່ໃນຫອ້ງນ້  າສາທາລະນະຫ ກັ ແມ ີ່ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ມແີນວໂນມ້ທີີ່ ຈະໃຊ້

ຫອ້ງນ  າ້ຄນົພິການ-ຍອ້ນວີ່າບ ີ່ ມພີື້ນທີີ່ ສ  າລບັປີ່ຽນ. ເພາະສະນ ັນ້ ຈ ີ່ງແນະນ  າໃຫເ້ພີີ່ ມສະຖານທີີ່

ສ  າລບັຄນົພິການໄດຮ້ບັການນ  າໃຊ ້ສ  າລບັຫ າຍຈ ດປະສງົ (ສ  າລບັຄນົພິການ-ລຽ້ງເດັກ-ປີ່ຽນ

 
3  ແມ ີ່ຍິງໃຊເ້ວລາດນົ ກບັການນ  າໃຊຫ້ອ້ງນ  າ້ ແລະ ພວກເຂົາເຈ້ົາ ສີ່ວນໃຫຍີ່ມກັຈະເປັນຜູຊ້ມົໃຊໃ້ນທອ້ງຖິີ່ນຈ  ານວນຫ າຍ-ລະຫດັການປະຕິບດັສ  າລບັ
ການຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະໃນອງັກດິ, ກຣດີ ຊ.ີ 2007, htt://kb.keepbritaintidy.org/toilet/publication/code.pdf 

4 ລະຫດັຂອງການປະຕິບດັຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະໃນອງັກດິ, ກຣດີ ຊ.ີ 2007 
5 ກຣດີ ຮີ່ວມກບັ ຄນັນງິແຮມັ ແລະ ນ ຕ ັນ້ ອາກ ູ ສ  າລບັຜູຍິ້ງ ຄວນຈະໄດຮ້ບັສອງເທົີ່ າ ຕ ີ່ ກບັມາດຕະຖານ ຂອງປະເທດອງັກດິ ນ ັນ້ໝາຍເຖງິ ການ

ສະໜອງໃຫ ້ຜູຍິ້ງ ແລະ ເດັກນອ້ຍຜູຍິ້ງ 250 ຄນົ ຕ ີ່  1 ຫອ້ງ. ໃນຄະນະທີີ່ ຮບູແບບຂອງຜູຊ້າຍແມ ີ່ນບ ີ່ ມກີານປີ່ຽນແປງ - ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະທີີ່ ດກີ

ວີ່າ: ຄູີ່ມກືານໃຫບ້ ລິການ ໃນການຈດັຫາ ແລະ ການຈດັການ ຂອງຫອ້ງນ  າ້ “ທີີ່ ຢູີ່ຫີ່າງຈາກບາ້ນ”, (2001)ວນິເຊດສະເຕີ ( ສະມາຄມົຫອ້ງນ  າ້ປະເທດ

ອງັກດິ) 
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ເຄືີ່ ອງເດັກນອ້ຍ). ຫ້ອງນ  າ້ຄນົພິການ ເປັນພື້ນທີີ່ ສະເພາະ ແລະ ການນ  າໃຊທີ້ີ່ ຫ າກຫ າຍ 

ຄວນຈະມ ີສນັຍານຢີ່າງຖກືຕອ້ງ ທງັຈາກພາຍນອກ ແລະ ຢູີ່ໃກກ້ບັຫອ້ງນ  າ້. ສະຖານທີີ່ ເຫ ົີ່ າ

ນີໃ້ນເວລາ ທີີ່ ເປັນອິສະລະ (ບ ີ່ ໄດໃ້ຊຫ້້ອງນ  າ້ຄນົພິການ) ຄວນຈະມອີ ປະກອນ ເຊັີ່ ນ: ອີ່າງ

ລ້າງມ,ື ສະບູ ແລະ ກີ່ອງທິດຊູ, ແປ້ນປີ່ຽນຜ້າອ້ອມແບບເກັບພບັໄດ ້ແລະ ຖງັຂີ້ເຫຍື້ອ 

ສ  າລບັຜາ້ອະນາໄມ ແລະ ສິີ່ ງເສດເຫ ືອ (ແບບເປີດດວ້ຍການເອົາຕີນຢຽບ) ແລະ ແບບມຝີາ

ປິດ ເປັນອ ປະກອນຢີ່າງຕ  ີ່າ. ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັຕິດ A, ຮບູປະກອບ 7,8 ແລະ 9. 

• ການຈດັສວນອອ້ມຮອບ: ຄວນຈະເປັນທີີ່ໜາ້ພ ໃຈ ແຕີ່ບ ີ່ ໃຫລ້ວ້ງລ  າ້ ເຖງິການນ  າໃຊ.້ 

• ຂ ້ແນະນ  າຜູຊ້ມົໃຊ:້ ໂດຍຜີ່ານທາງປ້າຍແນະນ  າ ທີີ່ ກະຕ ນ້ໃຫ້ຜູ້ຊມົໃຊ ້ຮກັສາຄວາມສະອາດ ຂອງ

ຫ້ອງນ  າ້ (ບ ີ່ ສບູຢາ, ໃຫ້ຄວາມສ  າຄນັທາງດາ້ນສ ຂະອະນາໄມ, ການທ  າຄວາມສະອາດ, ຄວາມປນັ

ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ອືີ່ ນໆ). ເພືີ່ ອຮບັປະກນັພ ດຕິກ  າການໃຊຫ້ອ້ງນ  າ້ທີີ່ ເໝາສມົ, ອງົການປກົຄອງ

ທ້ອງຖິີ່ ນ/ຜູມ້ອີ  ານາດ/ນຕິິບ ກຄນົ ຄວນສາ້ງໂຄງການປກູຈດິສ  ານ ກ ທີີ່ ຊ ກຍູຄ້ວາມຮບັຜິດຊອບ ໄລຍະ

ກາງ-ໄລຍະຍາວ. 

• ການເຂ້ົາເຖງິ: ຈດັໃຫເ້ພືີ່ ອຄນົພິການ, ຜູສ້ງູອາຍ  ແລະ ເດັກນອ້ຍ. ອອກແບບຕາມຫ ກັສາກນົ ໃນການ

ອອກແບບຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນຈະຈດັໃຫໄ້ດ ້ຕາມມາດຕະຖານ, ລະຫດັ ຫ ື  ການນ  າເອົາກດົ

ໝາຍມາໃຊ ້ໂດຍການປກົຄອງທ້ອງຖິີ່ ນ/ຜູ້ມອີ  ານາດ/ນຕິິບ ກຄນົ ທີີ່ ນອນໃນຂອບເຂດອ  ານາດ. ເມ ືີ່ອ

ຄວາມຕອ້ງການບ ີ່ ມຢີູີ່ທີີ່ ນ ັນ້ ພວກເຮົາແນະນ  າໃຫປ້ະຕິບດັຕາມຄ  າແນະນ  າພື້ນຖານຕ ີ່ ໄປນີ:້
6 

o ເສ້ັນທາງ: ຄວນໃຫ້ມກີານຕ ີ່ ເນືີ່ ອງມາຈາກພື້ນທີີ່ ເສ້ັນທາຫ ກັ ຫ ື ບ ລິເວນບີ່ອນຈອດລດົ ແລະ 

ອອກແບບໃຫຜູ້ທີ້ີ່ ໃຊລ້ດົເຂັນ ສາມາດເຂ້ົານ  າໃຊໄ້ດ ້ພອ້ມທງັມຮີາວໃຫຈ້ບັ. ຖາ້ພື້ນສງູ ແມ ີ່ນ

ຄວນຈດັໃຫມ້ທີາງລາດ ພອ້ມກບັຮາວຈບັ. 

o ປະຕທູາງເຂ້ົາ: ປະຕ ູຄວນຈະກວາ້ງຢີ່າງຕ  ີ່າ 80 ຊງັຕີແມດັ. ຄວນຈະເປີດຈາກດາ້ນໃນອອກ

ນອກ ຫ ື ເປັນປະຕເູລືີ່ ອນ; 

o ຫອ້ງຖີ່າຍ: ຫອ້ງຄວນມຄີວາມກວາ້ງຂອງຫອ້ງບ ີ່ ຕ  ີ່າກວີ່າ 150 ຊງັຕີແມດັ ແລະ ເລິກເຂ້ົາໄປ 

220 ຊງັຕີແມັດ. ຮາວແນວນອນຄວນຢູີ່ດາ້ນຫ ງັ, ຝາຜະໜງັທີີ່ ຢູີ່ຕິດກນັກບັໂຖສວ້ມ ແລະ 

ດາ້ນກງົກນັຂາ້ມກບັໂຖສວ້ມ (ຮາວທີີ່ ສາມາດເລືີ່ ອນລງົມາໄດ)້ ສງູບ ີ່ ເກນີ 80 ຊງັຕີແມດັຈາກ

ພື້ນ; 

o ໂຖສວ້ມ: ຄວນຈະສງູຈາກພື້ນ ປະມານ 43-48 ຊງັຕີແມັດ ແທກຈາກປາຍຂອບດາ້ນເທິງ 

ຂອງບີ່ອນນ ັີ່ງ ແລະ ຕິດຕ ັງ້ຝາຮອງນ ັີ່ງ ໜາບ ີ່ ເກນີ 2,54 ຊງັຕີແມດັ ເວັນ້ແຕີ່ມຄີວາມຈ  າເປັນ

ຢີ່າງອືີ່ ນ.ໄລຍະຫີ່າງຈາກຝາດາ້ນຂາ້ງ ບ ີ່ ເກນີ 50 ຊງັຕີແມດັ ແລະ ໄລຍະຫີ່າງຈາກຝາດາ້ນ

ຫ ງັ ແທກຈາກ ຂອບປາຍໂຖສວ້ມ ປະມານ 75 ຊງັຕີແມດັ (ກຣດີ, 2007) 

o ກີ່ອງເຈຍ້ເຊັດໃນຫອ້ງນ  າ້: ກີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ເຊັດໃນຫອ້ງນ  າ້ ຄວນຕິດຕ ັງ້ເທິງ ຫ ື ຝງັໃນຝາ ໃກ້

ກບັດາ້ນຂາ້ງຂອງໂຖສວ້ມ. ກີ່ອງໃສີ່ ບ ີ່ ຄວນຕິດເກນີອອກມາກາຍ 10 ຊງັຕີແມດັ ແລະ ຈະ

ຕອ້ງສາມາດປີ່ອຍເຈຍ້ທິດຊູໄ້ດປ້ະມານ 30 ຊງັຕີແມັດ ຫາຂອບປາຍໂຖສວ້ມ ແລະ ຫີ່າງ

 
6 ສ  າລບັ ການແນະນ  າການອອກແບບ ເພືີ່ ອການເຂ້ົາເຖງິໄດຂ້ອງຄນົພິການ ແລະ ຄນົຂາພິການ ໃນຄວາມຄ ມ້ຄອງທີີ່ ຄອບຄ ມ ຂອງສະຖາປດັຕະຍະກ  າ

ຫອ້ງນ  າ້ສບັລບັຄນົພກິານ ຂອງມາດຕະຖານ 2010 ADA (ອງົກອນຄນົພິການປະເທດອາເມລິກາ). ໂດຍສະເພາະໃນ ພາກ 213.1-7 ແລະ 603-

606 ທງັໝດົ: http://www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/2010ADAStandards.htm#pgfid-1010419 

 

http://www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/2010ADAStandards.htm#pgfid-1010419
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ຈາກພື້ນ ປະມານ 43 ແລະ 70 ຊງັຕີແມດັ. ເຊັນເຊ ີເປີດ-ປິດຖງັຂີເ້ຫຍື້ອ (ແບບບ ີ່ ຕອ້ງໃຊ້

ມ)ື ແລະ ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ ກບັແຜີ່ນຮອງ ຄວນຈະຕ ັງ້ຢູີ່ດາ້ນຂາ້ງຂອງໂຖສວ້ມ ທີສະດວກ

ໃນການໃຊໄ້ດທ້ນັທີ. 

o ອີ່າງລ້າງໜ້າ: ອີ່າງລ້າງໜ້າ ຄວນຢູີ່ໃກກ້ບັຫ້ອງນ  າ້ ເທົີ່ າທີີ່ ຈະເຮັດໄດ ້ເພືີ່ ອໃຫ້ຄນົພິການ

ສາມາດນ  າໃຊໄ້ດງ້ ີ່າຍ - ຈ ີ່ ງຫ ີກລ້ຽງຈາກການທີີ່ ໃຫ້ມທີືີ່ ເປືີ່ ອນ ສ  າພດັກບັພື້ນຜິວ - ຢູີ່ໃນ

ໄລຍະທີີ່ ບ ີ່ ໄດໄ້ປລບົກວນກບັບ ກຄນົຍາ້ຍຈາກລດົເຂັນຫາໂຖສວ້ມ. ອີ່າງລາ້ງໜາ້ ຄວນຢຫູີ່າງ

ຈາກໂຖສວ້ມຢີ່າງນອ້ຍ 110 ຊງັຕີແມັດ ນບັຈາກ ຂອບປາຍຂອງໂຖສວ້ມ ແລະ ຄວນຕິດ

ຕ ັງ້ສງູຂ ້ນຈາກພື້ນ ປະມານ 82 ຊງັຕີແມັດ ເພືີ່ ອໃຫ້ຜູ້ທີີ່ ໃຊລ້ດົເຂັນ ສາມາດເຮັດກດິຈະກ  າ 

ລາ້ງ ແລະ ແຕີ່ງກາຍ ໂດຍບ ີ່ ມກີານກດີຂວາງ ຈາກການຕິດຕ ັງ້ອ ປະກອນອືີ່ ນໆ. ອີ່າງລາ້ງ 

ໜາ້ ອາດຈະເປັນແບບໂຕະ ຫ ື ແບບລອຍ ແລະ ຄວນແນບຕິດກບັຝາ້. ລະບບົທ ີ່ ນ  າ້ປະປາ 

ແລະ ທ ີ່ ນ  າ້ເສຍ ຄວນຈະຖກືປກົປິດໄວ ້ຖາ້ເປັນໄປໄດ.້ 

o ຫອ້ງນ  າ້ຄນົເຈັບ: ຫອ້ງເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ແມ ີ່ນໃຫຄ້ວາມສ  າຄນັກບັຄນົເຈັບ. ຂະໜາດນອ້ຍສ ດ ຄວາມ

ກວາ້ງບ ີ່ ລ ດ 90 ຊງັຕີແມດັ ແລະ ເລິກເຂ້ົາໄປບ ີ່ ຕ  ີ່າກວີ່າ 1.524 ແມດັ ແລະ ຄວນຈະໃຊໃ້ຫ້

ຄວາມສງູເຕັມທີີ່ . ຮາວຈບັ ຄວນຕິດຕ ັງ້ໃຫຢູ້ີ່ຝາດາ້ນຂາ້ງ ໄລຍະໃກກ້ບັໂຖສວ້ມ ແລະ ສງູຂ ນ້

ຈາກພື້ນ ບ ີ່ ເກນີ 80 ຊງັຕີແມັດ. ໄລຍະວງົການເປີດປະຕຕູ  ີ່າສ ດ 70 ຊງັຕີແມັດ ພ້ອມກບັ

ກີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້. ອີ່າງລາ້ງມ ືອາດຈະຈດັຢູີ່ພາຍນອກຂອງຫອ້ງນ  າ້. ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັ

ຕິດ A, ພາບປະກອບ 10,11,12. 

o ການເຂ້ົາເຖງິສ  າລບັເດັກ: ຄວນຈດັ ອີ່າງລາ້ງມ,ື ໂຖສວ້ມ, ໂຖຖີ່າຍເບົາ ໄວທີ້ີ່ ລະດບັຄວາມ

ສງູສະເພາະສ  າລບັເດັກ. ຄວນໃຫມ້ຝີາຮອງນ ັີ່ງໂຖສວ້ມເດັກ ທີີ່ ເໝາະສມົ. ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັ

ຕິດ A. ພາບປະກອບ 13,14,15. 

o ສີຂອງຝາ: ສ  າລບັການເຂ້ົາເຖງິຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນມຄີວາມຊດັເຈນ ສ  າລບັຜູມ້ບີນັຫາ

ທາງສາຍຕາ. 

• ພ້ືນທີີ່ ນ  າ້ຖວ້ມງ ີ່າຍ, ຕ  ີ່າກວີ່າລະດບັນ  າ້, ໃກກ້ບັບ ລິເວັນທີີ່ ເປັນນ  າ້: ໃນບ ລິເວນ (ຕວົເມອືງ ແລະ 

ຊນົນະບດົ) ທີີ່ ມລີກັສະນະພື້ນທີີ່ ຕ  ີ່າກວີ່າລະດບັນ  າ້, ມຜີນົກະທບົຈາກນ  າ້ຖວ້ມເລ້ືອຍໆ ແລະ/ຫ ື ຢູີ່ໃກ ້

ກບັບ ລິເວນທີີ່ ເປັນນ  າ້, ແມ ີ່ນຈະຖກືແນະນ  າໃຫ້ມກີານ ຍກົລະດບັໂຄງສາ້ງ ແລະ ພື້ນທີີ່ ການນ  າໃຊ ້

ເພືີ່ ອບ ີ່ ໃຫມ້ກີານປນົເປ້ືອນຂອງອາຈມົ ກບັແຫ ີ່ງນ  າ້ຈດື ແລະ ນ  າ້ທະເລ. 

• ສະຖານທີີ່ ອະນ ລກັທ  າມະຊາດ ແລະ ພ້ືນທີີ່ ມ ລະດກົ: ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ທີີ່ ຢູີ່ໃນພື້ນທີີ່ ເລົີ່ ານ ັນ້ ຄວນ

ຜີ່ານການກວດສອບປະເມນີຄວາມຕອ້ງການພື້ນຖານຂອງພື້ນທີີ່ .  

ເງ ືີ່ນໄຂທາງດາ້ນລະບບົຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ ຂອງຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ແມ ີ່ນເບິີ່ ງໂດຍລວມກີ່ຽວກບັ

ການກ  າຈດັຂີເ້ຫຍື້ອ ແລະ ລະບບົບ  າບດັນ  າ້ເປ້ືອນ7 ທີີ່ ເໝາະສມົໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຜີ່ານການປະເມນີທີີ່

ໄດຮ້ບັອະນ ມດັ ແລະ ໃນການໃຊງ້ານ ໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ/ຜູມ້ອີ  າດນາດ/ນຕິິບ ກຄນົ. 

ໃນລາຍການການປະເມນີ ເງ ືີ່ອນໄຂທາງດາ້ນລະບບົຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ ເບິີ່ ງດາ້ນສະເພາະດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ:້  

 
7 ຂອບເຂດ ຂອງການປະເມນີ ໄດກ້ວມເອົາການເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ນ  າ້ປະປາ ແລະ ການກ  າຈດັນ  າ້ເສຍ ທີີ່ ຈະຕິດຕ ັງ້ຢູີ່ໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະຖກືປະເມນີ. 
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• ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອທີີ່ ເຫມາະສມົ ແລະ ລະບບົການບ  າບດັນ  າ້ເສຍ: ສະຖານທີີ່ ຫ້ອງນ  າ້

ສາທາລະນະ ຄວນມລີະບບົການກ  າຈດັຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ລະບບົການບ  າບດັນ  າ້ເສຍ ທີີ່ ເປັນໄປຕາມ

ມາດຕະຖານ ທີີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັຈາກ ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ/ຜູມ້ອີ  ານາດ/ນຕິິບ ກຄນົ. 

• ການພິຈາລະນາສ  າລບັການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ການນ  າໃຊ້ນ  າ້ຢີ່າງປະຫຍດັ: ຫ້ອງນ  າ້

ສາທາລະນະ ຄວນຈະພິຈາລະນາການຮບັຮອງເອົາມາດຕະການປະຫຍດັນ  າ້ ຕວົຢີ່າງ: ການໃຊ້

ປະໂຫຍດຈາກກ໊ອກນ  າ້ທີີ່ ມເີ ຊັນເຊີ້ ຫ ື ກ໊ອກທີີ່ ມ ີກນົໄກປິດເອງໃນອີ່າງລ້າງ ແລະ ຊກັໂຄກ; 

ພິຈາລະນາການໄຫ ຂອງນ  າ້ ຕ ີ່ ການໃຊໜ້ ີ່ ງຄ ັງ້; ການຈດັໃຫມ້ກີ ີ່ອງໃສີ່ໂຟມສະບແູບບອດັຕະໂນມດັແບບ

ມເີຊັນເຊີ ້(ຈ  ານວນທີີ່ ຖກືຕອ້ງ ເພືີ່ ອລ ດການນ  າໃຊນ້  າ້ຫ າຍເກນີ) ແລະ ເຄືີ່ ອງເປົີ່ າມແືຫ້ງທີີ່ ມເີຊັນເຊີ.້ 

ເອກະສານຄດັຕິດ A, ພາບປະກອບ 16,17,18.  

• ການປ້ອງກນັລະບບົນ  າ້ປະປາທີີ່ ເໝາະສມົ: ສາຍສ ົີ່ງ ແລະ ການຕິດຕ ັງ້ອ ປະກອນໃນຫອ້ງນ  າ້ ຄວນຕິດ

ຕ ັງ້ຢີ່າງດ ີບ ີ່ ໃຫມ້ກີານຮ ົີ່ວໄຫ . 

• ການຈດັການນ  າ້ເສຍທີີ່ ເໝາະສມົ: ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັ ລະບບົທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້. ໃນ

ກ ລະນ ີບີ່ອນນ ັນ້ ບ ີ່ ສາມາດເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ໄດນ້ ັນ້ ການໃຊໂ້ຮງບ  າບດັນ  າ້ເປ້ືອນສ  າຮອງ 

ຄວນຈະໄດ ້ຮບັການພິຈາລະນາ (ເພືີ່ ອໃຫ້ການບ  າບດັນ  າ້ເສຍ ມມີາດຕະຖານທີີ່ ສງູກວີ່າ ການໃຊຖ້ງັ

ບ  າບດັແບບພື້ນຖານ) ຕາມລະບຽບການທ້ອງຖິີ່ ນ ໃນການປີ່ອຍ ແລະ ການບ  າບດັນ  າ້ເ ປ້ືອນ. 

ລະບບົອືີ່ ນໆນອກຈາກນີ ້ອາດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ ເຊັີ່ ນ: ແບບລະບບົຖງັໝກັ ຫ ື ລະບບົຫ້ອງນ  າ້

ແບບແຫງ້; ຢີ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ໃນກ ລະນີເ້ຫ ົີ່ ານ ັນ້ ປະເພດຂອງລະບບົ ແລະ ວທີິການໃນການຈດັການສິີ່ ງ

ເສດເຫ ືອທີີ່ ເກດີຂ ນ້ ຄວນຖກືກ  ານດົ ແລະ ມຜີນົ ຕ ີ່ ລກັສະນະສະເພາະຂອງສະຖານທີີ່  ແລະ ຂ ກ້  ານດົ

ລະບຽບ ທີີ່ ສອດຄີ່ອງກບັແນວທາງທີີ່ ມຢີູີ່ແລວ້ໃນທ້ອງຖິີ່ ນ ສ  າລບັການຈດັການການຖີ່າຍເທຂອງສິີ່ ງ

ເສດເຫ ືອ. 

• ການຈດັການສິີ່ ງເສດເຫ ືອໃນສະຖານທີີ່ ຫ້ອງນ  າ້ທີີ່ ເໝາະສມົ: ຜູ້ອະນາໄມ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຝ ກ

ອບົຮມົກີ່ຽວກບັ ວທີິການຈດັສ ົີ່ງສິີ່ ງເສດເຫ ືອ (ທີີ່ ອາດເປັນອນັຕະລາຍ) ໃນຫອ້ງນ  າ້ ໄປສູີ່ສະຖານທີີ່ ເກບັ

ມຽ້ນຂີເ້ຫຍືອ້ ຢີ່າງປອດໄພ. 

• ການນ  າໃຊແ້ສງທ  າມະຊາດ: ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນມກີານນ  າໃຊແ້ສງຈາກທ  າມະຊາດ ໃນການ

ຊີ່ອງສະຫວີ່າງ. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ການໃຊແ້ສງທ  າມະຊາດໃນຫ້ອງນ  າ້ ເປັນມດິຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ 

ຈະຊີ່ວຍລ ດຜີ່ອນການໃຊພ້ະລງັງານ. 

• ການໃຊ ້ແລະ ເກບັຮກັສາສານທ  າຄວາມສະອາດຢີ່າງຖກືຕອ້ງ: ຜູອ້ະນາໄມຫອ້ງນ  າ້ ຄວນໄດຮ້ບັການ

ຝ ກອບົຮມົ ໃນການນ  າໃຊ້ສານທ  າຄວາມສະອາດ ທີີ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃນການທ  າຄວາມສະອາດ

ອ ປະກອນ ທີີ່ ເປັນວດັສະດ ທີີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ ແລະ ພາຍຫ ງັທີີ່ ສ  າເລັດ. 

• ການນ  າໃຊຜ້ະລິດຕະພນັທ  າຄວາມສະອາດ ທີີ່ ເປັນມດິຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລ້ອມ
8: ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທ  າຄວາມ

ສະອາດ ຄວນສ ົີ່ ງເສີມການນ  າໃຊ້ຜະລິດຕະພ ັນທ  າຄວາມສະອາດ ທີີ່ ລ ດຜີ່ອນຜ ົນກະທົບຕ ີ່

 
8  ຜະລິດຕະພນັທ  າຄວາມສະອາດທີີ່ ເປັນມດິກບັສິີ່ ງແວດລອ້ມ ບ ີ່ມສີີ່ວນປະສມົຂອງສານເຄມທີີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ (ສານກ ີ່ມະເລັງ, ສານທີີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກດີອາການ

ພມູແພ ້,ສານເທຣາໂທເຈນ ;(ສາມາດຍີ່ອຍສະຫ າຍໄດ ້90% ຫລື ຫ າຍກວີ່ານ ັນ້; ນອນຢູີ່ໃນໂຄງການສະຫ າກຂຽວ (ຕາມຂ ບ້ງັຂບັທອ້ງຖິີ່ນ); ມສີານ

ລະເຫີຍທີີ່ ເປັນພິດໃນອາກາດ ຕ  າ້ (Volatile Organic Compounds) ແລະ ຄວາມເຂັມ້ຂ ົນ້ຂອງ ຟອດສເ໌ຝດຕ  ີ່າ; ເຮັດຈາກວດັສະດ ທີີ່  ລີໄຊເຄີນໄດ້

ຢີ່າງຫນອ້ຍ 30%; ມກີານຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ISO 14001; ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງວີ່າ ໄດຜ້ີ່ານການທດົສອບທດົລອງທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຈາກຜູຮ້ບັຮອງ
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ສິີ່ ງແວດລອ້ມ. ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ຄວນຖກືນ  າໃຊຢ້ີ່າງຖກືຕອ້ງ ຕາມຄ  າແນະນ  າຂອງຜູ້ຜະລິດກີ່ຽວກບັການ

ເຈອືຈາງ, ການປະຍ ກໃຊ ້ແລະ ການເກບັມຽ້ນໄວບ້ີ່ອນທີີ່ ປອດໄພ. ນ  າ້ຢາທ  າຄວາມສະອາດ ຄວນຈະ

ປະກອບດວ້ຍສານທີີ່ ບ ີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ບ ີ່ ມສີານເຄມທີີີ່ ເປັນພິດ. ທງັໝດົນ ັນ້ຄວນຈະເປັນໄປຕາມ

ລະບຽບການດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທອ້ງຖິີ່ນ. 

• ຜູໃ້ຫບ້ ລິການທ  າຄວາມສະອາດຕາມມາດຕະຖານ: ສະມາຄມົ, ບ ລິສດັ, ທ ລະກດິ, ບ ລິສດັບ ລິຫານຈດັ 

ການສະຖານທີີ່…ຄວນຈະປະຕິບດັຕາມ ການປກົປກັຮກັສາສິີ່ ງແວດລອ້ມທອ້ງຖິີ່ ນ ແລະ ມາດຕະຖານ

ຄວາມປອດໄພ. ຄວນມກີານຈດັໂຄງການຢັງ້ຢືນຈາກລດັຖະບານ ໂດຍມພີຽງແຕີ່ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທ  າ

ຄວາມສະອາດທີີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງເທົີ່ ານ ັນ້ ທີີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫປ້ະຕິບດັກດິຈະກ  ານີ.້ 

8.2 ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

ເງ ືີ່ອນໄຂທາງດາ້ນອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ໂດຍທົີ່ວໄປຈະໝາຍ

ເຖງິການຈດັຫາອ ປະກອນ, ການຕບົແຕີ່ງ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ. 

• ຂ ຕ້ ີ່ : 

o ສາຍສ ົີ່ງ ແລະ ຂ ຕ້ ີ່ ສ  າລບັສ ຂະພນັທ ກປະເພດທີີ່ ຕິດກບັລະບບົນ  າ້ປະປາ ຄວນຕິດຕ ັງ້ໃນທິດ

ທາງທີີ່ ປ້ອງກນັ ບ ີ່ ໃຫໄ້ຫ ກບັຄນື. 

• ສ ຂະພນັ: 

o ການຕິດຕ ັງ້ສ ຂະພນັ ຄວນຕິດຕ ັງ້ໃຫ້ສາມາດທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ ສ້ອມແປງໄດງ້ ີ່າຍ 

ແລະ ການຈດັຕ  າແໜີ່ງທີີ່ ເໝາະສມົ ໂດຍມກີານທຽບໃສີ່ຈາກຝາທີີ່ ຢູີ່ຕິດກນັ. 

o ສ ຂະພນັ ຄວນຈະມຂີ ບ້ກົຜີ່ອງໜອ້ຍທີີ່ ສ ດ, ມຄີວາມລຽບ, ຜິວໜາ້ບ ີ່ ເປັນຮ ູບ ີ່ ເປີດໂອກາດໃຫ້

ເປັນບີ່ອນສະສມົຂອງສິີ່ ງສກົກະປກົ ທີີ່ ຍາກໃນການທ  າຄວາມສະອາດ. 

o ສ ຂະພນັໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຕອ້ງມຄີວາມທນົທານ ແລະ ມຄີ ນນະພາບສງູ ການນ  າໃຊ ້

ທີີ່ ໃຫ້ ຄວາມຮູ້ສ ກໃນລະດບັສູງ ແລະ ຄວນປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານອ ດສາຫະກ  າທີີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ທີີ່ ເປັນການຍອມຮບັໂດຍຜູນ້  າທອ້ງຖິີ່ນ/ຜູມ້ອີ  ານາດ/ນຕິິບ ກຄນົ. 

o ສ ຂະພນັໃນຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ ດວ້ຍສະລກັກຽວ ຫ ື ນອັດ

ຈບັ ທີີ່ ມຄີວາມທນົທານຕ ີ່ ການກດັກ ັີ່ອນ; ຂ ້ຕ ີ່  ແມ ີ່ນຈະຖືກປກົປິດ ດວ້ຍຢາງປະເກັນ, ໜ້າ

ແປນ ເພືີ່ ອຢ ດຕິດ ຫ ື ການໃຊສ້ານເຄມເີຊືີ່ ອມປະສານ ທີີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ຍາດ; ຂ ຕ້ ີ່ ຮບູແບບ

ທີີ່ ນ  າມາຕິດກບັຝາ ຫ ື ພື້ນ ຄວນມກີານປກົປິດໄວ.້ 

o ສ ຂະພນັຫ ກັໆ ໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ມໂີຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ອີ່າງລາ້ງມ.ື ບ ີ່ ຄວນ

ຢູີ່ໃກກ້ບັຝາດາ້ນຂາ້ງໃດໆເກນີ 45 ຊງັຕີແມັດ ແທກຈາກສ ນກາງຂອງພວກມນັ, ແຜີ່ນກ ັນ້, 

ໂຕະວາງເຄືີ່ ອງດາ້ນເທິງ ຫ ື ສິີ່ ງກດີຂວາງອືີ່ ນໆ ຫ ື ທີີ່ ໃກກ້ວີ່າ 90 ຊງັຕີແມັດ ຈາກສນູກາງ 

ຫາສນູກາງ ລະຫວີ່າງສ ຂະພນັທີີ່ ຢູີ່ຕິດກນັ. ຢີ່າງໜ້ອຍຄວນມຊີີ່ອງຫວີ່າງ 90 ຊງັຕີແມັດ ຢູີ່

ດາ້ນໜາ້ໂຖສວ້ມ, ໂຖຍີ່ຽວ ຫ ື ອີ່າງລາ້ງມ ືຫາຝາອືີ່ ນໆ, ການຕິດຕ ັງ້ອືີ່ ນໆ ຫ ື ຫາປະຕ.ູ 
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o ຫອ້ງຖີ່າຍທີີ່ ບນັຈ  ໂຖສວ້ມ ບ ີ່ ຄວນແຄບເກນີ 90 ຊງັຕີແມດັ ແລະ ເລິກບ ີ່ ລ ດ 152,4 ຊງັຕີ

ແມັດ ມພີື້ນທີີ່ ສ  າລບັເປີດປະຕ ູ(ເບິີ່ ງ ພາກ 1, ການເຂ້ົາເຖງິຫອ້ງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຫອ້ງ

ຂອງ ຄນົພິການຂາ ສ  າລບັຂະໜາດທີີ່ ເໝາະສມົຂອງຫ້ອງ ສ  າລບັຄນົພິການ). ທ ກໆຫ້ອງ

ຖີ່າຍ ຄວນຈດັໃຫມ້ກີະແຈລອັກ ເພືີ່ ອໃຫມ້ຄີວາມເປັນສີ່ວນຕວົ. ເຖງິວີ່າ ຈະເຂ້ົາເຖງິໄດຈ້າກ

ພາຍໃນເທົີ່ ານ ັນ້ ແຕີ່ອະນ ຍາດໃຫມ້ກີະແຈ ສ  າລບັການເຂ້ົາເຖງິຈາກພາຍນອກ ໃນກ ລະນທີີີ່ ມ ີ

ເຫດສ ກເສີນ. ປະຕຫູອ້ງ ແລະ ແຜງກ ັນ້ ຄວນຈະແໜນ້ໜາພ  ເພືີ່ ອຫ ີກລຽ້ງການເປີດທີີ່ ບ ີ່ ພ ງ

ປະສງົ ແລະ ບ ີ່ ມຂີາຕ ັງ້ ເພືີ່ ອໃຫ້ສາມາດທ  າຄວາມສະອາດ ບ ລິເວນທາງກອ້ງໄດໂ້ດຍງ ີ່າຍ. 

ແຜງກ ັນ້ຫ້ອງ ຄວນສງູບ ີ່ ຕ  ີ່າກວີ່າ 2 ແມັດຂ ້ນໄປ ຈາກລະດບັພ ້ນ ເພືີ່ ອຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ 

ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ. 

• ໂຖຍີ່ຽວ 

ໂຖຍີ່ຽວ ຄວນເປັນອ ປະກອນທີີ່ ມວີາວຊກັໂຄກ ແລະ ອ ປະກອນລາ້ງອດັຕະໂນມດັ ເພືີ່ ອໃຫສ້າມາດ ລາ້ງ

ໄດ ້ຫ ງັຈາກໃຊງ້ານແລ້ວ. ການໃຊໂ້ຖຍີ່ຽວແບບທນັສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຢີ່າງຍິີ່ ງ ສ  າລບັສິີ່ ງອ  ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃໝີ່ ແມ ີ່ນຖກືແນະນ  າ, ການໃຊຊ້ກັໂຄກແບບສອງຫວົກດົ (ຫວົກດົໜ ີ່ ງ 3,4 ລິດ ຫວົກດົ

ສອງ 6 ລິດ) ແລະ ອີກທງັລ ດການສິ້ນເປືອງນ  າ້ນ  າອີກ9. ຂ ້ຕ ີ່ ຂອງໂຖຍີ່ຽວ ຄວນຈະປກົປິດດີກວີ່າ ເພືີ່ ອ

ຫ ີກເວັ້ນການກ ີ່ກວນ ແລະ ຊີ່ວຍໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການບ  າລ ງຮກັສາ. ໂຖຍີ່ຽວ ແມ ີ່ນເປັນໜີ່ວຍທີີ່

ແຂວນຕິດກບັຝາຫ້ອງນ  າ້ ແບບເປັນສີ່ວນບ ກຄນົ; ຄວນກວາ້ງຫ າຍກວີ່າ 30 ຊງັຕີແມັດ ແລະ ຮີມຂອບ

ປາກຂອງພື້ນທີີ່ ໂຕີ່ງຍີ່ຽວ ຄວນຍືີ່ ນອອກມາຈາກຝາ ຢີ່າງໜອ້ຍ 30 ຊງັຕີແມດັ. ຊີ່ອງບີ່ອນຖີ່າຍເບົາຄວນມີ

ຂະໜາດນອ້ຍກວີ່າ 30x80 ຊງັຕີແມັດ; ແຜງກ ັນ້ຊີ່ອງຖີ່າຍເບົາ ຄວນແຂວນຕາມລວງຍາວ - ແຕີ່ບ ີ່ ໃຫ້

ແຕະພື້ນ - ເພືີ່ ອໃຫ້ມຄີວາມເປັນສີ່ວນຕວົພຽງພ  ແລະ ເພືີ່ ອທ  າຄວາມສະອາດດາ້ນລ ີ່ມຂອງພວກມນັໄດ້

ງ ີ່າຍ. ໂຖຍີ່ຽວ  ທີີ່ ມລີະບບົນ  າ້ລ້າງເອງໃນຕວົ ແມ ີ່ນຖືກພິຈາລະນາ ສ  າລບັຜູ້ໃຊ ້ທີີ່ ເປັນຄນົມ ດສະລິມ 

ຄວນຈດັໃຫມ້ ີຖງັຂີເ້ຫຍື້ອ (ແບບເປີດໂດຍການຢຽບ) ທີີ່ ມບີີ່ອນຮອງ ທີີ່ ເຮັດໃຫບ້ ລິການໃນບ ລິເວນໃກຄ້ຽງ 

(ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັຕິດ A, ພາບປະກອບ 19). ເມ ືີ່ອມໂີຖຖີ່າຍເບົາສອງ ຫ ືຫ າຍກວີ່ານ ັນ້ ໄດຮ້ບັການຕິດ

ຕ ັງ້ ຄວນມອີນັໜ ີ່ ງ ທີີ່ ຈດັໄວໃ້ຫສ້  າລບັເດັກນອ້ຍ ແລະ ຄວນຕິດຕ ັງ້ໃຫມ້ລີະດບັຄວາມສງູ ທີີ່ ພ ເໝາະສ  າລບັ

ເດັກນອ້ຍ. 

• ໂຖສວ້ມ  

ໂຖສວ້ມ ຄວນເປັນອ ປະກອນທີີ່ ມວີາວຊກັໂຄກ ແລະ ອ ປະກອນລາ້ງອດັຕະໂນມດັ ເພືີ່ ອໃຫສ້າມາດ ລາ້ງ

ໄດ ້ຫ ງັຈາກໃຊງ້ານແລ້ວ. ການໃຊໂ້ຖສວ້ມແບບທນັສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຢີ່າງຍິີ່ ງ ສ  າລບັສິີ່ ງອ  ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃໝີ່ ແມ ີ່ນຖກືແນະນ  າ, ການໃຊຊ້ກັໂຄກແບບສອງຫວົກດົ (ຫວົກດົໜ ີ່ ງ 3,4 ລິດ ຫວົກດົ

ສອງ 6 ລິດ) ແລະ ອີກທງັລ ດການສິ້ນເປືອງນ  າ້ນ  າອີກ10. ໂຖສ້ວມ ຄວນແຂວນຕິດຢູີ່ຝາ (ບ ີ່ ມຂີາຕ ັງ້ 

ເພືີ່ ອສະດວກໃນການທ  າຄວາມສະອາດ) ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຄວນຈດັໃຫ້ມ ີສາຍທ ີ່ ນ  າ້ ແລະ ຫວົສິດ 

ສະປິງໂຫ ດ ອນັໜ ີ່ ງ ຕ ີ່ ຫ້ອງໜ ີ່ ງ. ເມ ືີ່ອມກີານຕິດຕ ັງ້ໂຖສວ້ມ ສອງ ຫ ືຫ າຍກວີ່ານ ັນ້ ສ ຂະພນັແບບນ ັີ່ງ 

 
9  ໂຖສວ້ມ ແລະ ໂຖຖີ່າຍເບົາ ແບບປະຢດັນ  າ້ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຕິດຕ ັງ້ ຕາມຄ  າແນະນ  າ ຂອງໂຮງງານ ຜະລິດ, ຄວາມຕອ້ງການໃນການສອ້ມ

ບ  າລ ງ ແລະ ການອະນ ມດັໂດຍ ການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ/ຜູມ້ອີ  ານາດ/ນຕິິ ບ ກຄນົ. 
10  ໂຖສວ້ມ ແລະ ໂຖຖີ່າຍເບົາ ແບບປະຢດັນ  າ້ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຕິດຕ ັງ້ ຕາມຄ  າແນະນ  າ ຂອງໂຮງງານ ຜະລິດ, ຄວາມຕອ້ງການໃນການສອ້ມບ  າລ ງ 

ແລະ ການອະນ ມດັໂດຍ ການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ/ຜູມ້ອີ  ານາດ/ນຕິິ ບ ກຄນົ. 
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ຄວນໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ ແທນຫອ້ງນ  າ້ແບບນ ັີ່ງຢອງ ເພືີ່ ອຫ  ດການເຮັດໃຫພ້ື້ນຫອ້ງນ  າ້ປຽກ. ໃນກ ລະນ ີ

ທີີ່ ຕອ້ງມຫີອ້ງນ  າ້ແບບນ ັີ່ງຢອງ  ແມ ີ່ນແນະນ  າໃຫ ້ຄວນຕິດຕ ັງ້ໄວບ້ີ່ອນທີີ່ ຫີ່າງໄກສາຍຕາ ແລະ ຫີ່າງຈາກ

ປະຕທູາງເຂ້ົາ; ຄວນຈດັໃຫມ້ ີສາຍທ ີ່ ນ  າ້ ແລະ ຫວົສິດ ສະປິງໂຫ ດ (ທດົແທນອີ່າງນ  າ້ ດວ້ຍຖງັ ໃນການ

ໃຊ ້ເພືີ່ ອຫ ີກລຽ້ງການເຮັດພື້ນປຽກຫ າຍເກນີໄປ) ແລະ ຮາວຈບັ. ໃນຫອ້ງຖີ່າຍ ຄວນເຮັດໃຫເ້ປັນຂອບ ໃນ

ລກັສະນະທີີ່ ວີ່າ ບ ີ່ ໃຫ້ນ  າ້ໄຫ ອອກ (ທີີ່ ເກດີຈາກການທ  າຄວາມສະອາດ) ແລະ ພື້ນຫ້ອງ ຄວນຈະຖກືເຮັດ

ເປັນຂ ັນ້ ເພືີ່ ອດກັເກັບນ  າ້ສີ່ວນເກນີ. ມນັຕອ້ງມປ້ີາຍສນັຍາລກັບອກໃຫ້ຮູວ້ ີ່າມ ີສ ຂະພນັແບບນ ັີ່ງຢອງຢູີ່ທີີ່

ຫອ້ງນີ.້ ເມ ືີ່ອມກີານຕິດຕ ັງ້ໂຖສວ້ມ ສອງ ຫ ືຫ າຍກວີ່ານ ັນ້ ຄວນມອີນັໜ ີ່ ງ ສ  າລບັເດັກນອ້ຍ ແລະ ຄວນຕິດ

ຕ ັງ້ໃຫ້ມລີະດບັຄວາມສງູ ທີີ່ ເໝາະສມົສ  າລບັເດັກນອ້ຍ. ອີກທງັແນະນ  າກີ່ຽວກບັຝາຮອງນ ັີ່ງ ໃນຫ້ອງສ ຂາ

ຊາຍ ຄວນເປັນຮບູເກບີມາ້ ເພືີ່ ອລ ດຜີ່ອນການສ  າພດັກບັຮີ່າງກາຍ ຊ ີ່ ງຈະມຄີວາມສີ່ຽງໃນການສ  າພດັກບັ

ເຊືອ້ໂລກ. ເອກະສານຄດັຕິດ A, 22,23 ແລະ 24. 

• ອີ່າງລາ້ງມ ື

ອີ່າງລາ້ງມ ືຄວນມຂີະໜາດທີີ່ ເໝາະສມົ ສ  າລບັການລາ້ງມ ືແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແຕີ່ງ

ຕວົ ແລະ ນອກນ ັນ້ ຍງັເພືີ່ ອຫ ີກລ້ຽງການເຮັດນ  າ້ເຟືອດເທິງໂຕະອອ້ມຂາ້ງ, ຄນົອືີ່ ນ ແລະ ຫດົລງົພື້ນ. 

ຄວນຕິດຢູີ່ກບັໂຕະ ແລະ ລ ດລະດບັລງົຈາກໜ້າໂຕະ. ໂຕະ ຄວນມດີ້ານຫ ງັກນັສາດ ແລະ ຂອບ

ກນັເປ້ືອນ. ທ ກໆ ອີ່າງລາ້ງໜາ້ ຄວນມກີອັກນ  າ້ ແບບສະລ ການປິດຕວົເອງໄດ ້ເພືີ່ ອໃຫປ້ະຢດັນ  າ້. ກອັກ

ນ  າ້ ແບບມເີຊັນເຊີເ້ປີດປິດ ຄວນໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ ເພືີ່ ອການຮກັສາສ ຂະອະນາໄມສງູສ ດ; ແຮງດນັ

ນ  າ້, ຕ  າແໜີ່ງ ຂອງກອັກ ແລະ ໂຕະ ແລະ ທິດທາງການໄຫ  ຄວນໄດຮ້ບັການອອກແບບ ເພືີ່ ອລ ດຜີ່ອນ

ການກະເດັນຂອງນ  າ້. ບີ່ອນໃດທີີ່ ມອີີ່າງລາ້ງມ ີສອງອີ່າງຂ ນ້ໄປ ຢີ່າງໜອ້ຍຕອ້ງມບີີ່ອນໜ ີ່ ງ ທີີ່ ຈດັໄວສ້  າລບັ

ອີ່າງລາ້ງມເືດັກນອ້ຍ. ໃນສະຖານທີີ່ ສາທາລະນະ ຄວນມພີື້ນທີີ່ໜ ີ່ ງຈດັໄວສ້  າລບັການລາ້ງ ຢູີ່ພາຍນອກຫອ້ງ

ນ  າ້. 

• ອ ປະກອນສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ: 

ອ ປະກອນສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ໝາຍເຖງິບນັດາສິີ່ ງຕີ່າງໆຕ ີ່ ໄປນີ:້ 

o ການຈດັຫາອ ປະກອນທີີ່ ເໝາະສມົດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ:້ 

▪ ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ (ແບບຢຽບເພືີ່ ອເປີດຝາ) ພອ້ມແຜີ່ນຮອງ 

▪ ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ແບບຢຽບເພືີ່ ອເປີດຝາ) ພອ້ມແຜີ່ນຮອງ 

▪ ກີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ທິດຊູ ຫ ື ເຄືີ່ ອງເປົີ່ າມແືຫງ້ 

▪ ສານທ  າຄວາມສະອາດ ມຢີູີ່ທ ກໆ ຫອ້ງສວ້ມ ແລະ ໂຖຖີ່າຍເບົາ 

▪ ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ (ສ  າລບັຖິມ້ເຈຍ້ທິດຊູ) 

▪ ກີ່ອງຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ອນັຕະລາຍ 

▪ ແປງ ຫ ືອ  ປະກອນອານາໄມຫອ້ງນ  າ້ 

▪ ກີ່ອງໃສີ່ສະບ ູ

▪ (ໃຫຍີ່ພິເສດ) ມອ້ນເຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້/ກີ່ອງໃສີ່ແຜີ່ນເຈຍ້ທິດຊູ 

▪ ຝາຮອງນ ັີ່ງໂຖສວ້ມ 
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▪ ກອັກຊ  າລະລາ້ງ (ຄວບຄູີ່ກບັສາຍທ ີ່ ນ  າ້ ແລະ ລະບບົຫວົສດີແບບສະປິງໂຫລດ ຢີ່າງ 

ໜອ້ຍຕອ້ງມໜີ ີ່ ງຫອ້ງ ຂອງຫອ້ງນ  າ້ຜູຊ້າຍ ແລະ ຫອ້ງນ  າ້ຜູຍ້ິງ). ທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ຈາກພື້ນ 

ຄວນຈດັໃຫ້ມຢີູີ່ໃນຫ້ອງ: ພື້ນ ຄວນມລີະດບັງ ີ່ຽງຢີ່າງຖກືຕອ້ງ ໄປຫາທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ຈາກ

ພື້ນ. ພື້ນທີີ່ ຕິດຕ ັງ້ອ ປະກອນຊ  າລະລາ້ງ ຄວນມປ້ີາຍບອກ ເຊັີ່ ນຢູີ່ຝາປະຕ ູແລະ ຄວນຢູີ່

ບ ລິເວນໃກກ້ບັພື້ນທີີ່ ສວດມນົ. (ເບິີ່ ງເອກະສານຄດັຕິດ A, ພາບປະກອບ 20 ແລະ 21). 

▪ ສາຍທ ີ່ ນ  າ້ (ຢີ່າງໜອ້ຍມໃີນໜ ີ່ ງຫອ້ງ). 

▪ ແວີ່ນແຍງ 

▪ ຂ ເກາະເຄືີ່ ອງ (ທນົທານ, ຄວາມແຂງແຮງຕອ້ງພຽງພ ທີີ່ ຈະຮບັນ  າ້ໜກັຢີ່າງໜ້ອຍ 7 ກິ

ໂລ) ຕິດໄວຢູ້ີ່ດາ້ນຫ ງັຂອງປະຕຫູອ້ງສ ຂາ. 

▪ ອີ່າງທີີ່ ໃຊທ້  າຄວາມສະອາດໄມຖ້ພູື້ນ ແລະ ບ  າລ ງຮກັສາອ ປະກອນການທ  າຄວາມສະອາດ 

ແລະ ບີ່ອນຂາ້ເຊືອ້ ທີີ່ ແຍກຫອ້ງຕີ່າງຫາກ, ຕ ັງ້ຢູີ່ໃກກ້ບັຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະທີີ່ ສ ດ ເທົີ່ າ

ທີີ່ ຈະເປັນໄປໄດ.້ ບ ລິເວນນີ ້ຍງັຄວນມພີື້ນທີີ່ ສ  າລບັຈດັເກັບເຄືີ່ ອງໃຊສ້ອຍຂອງຫອ້ງນ  າ້, 

ອ ປະກອນທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ ນ  າ້ຢາທ  າຄວາມສະອາດ/ວດັສະດ  ທີີ່ ໃຊທ້  າຄວາມ

ສະອາດແບບແຫງ້ ແລະ ຂາ້ເຊື້ອຫ້ອງນ  າ້ (ໃຫ້ຈດັເກັບວດັສະດ ອນັຕະລາຍໄວໃ້ຫປ້ອດ

ໄພ ເຊັີ່ ນ ສານເຄມໃີນການທ  າຄວາມສະອາດ). 

▪ ສານທ  າຄວາມສະອາດ ຢູີ່ໂຖຖີ່າຍເບົາ ແລະ ໂຖສວ້ມ (ແບບທີີ່ ເປັນເມດັ, ສານທ  າຄວາມ

ສະອາດແບບນ  າ້: ບ ີ່ ຄວນຕິດຕ ັງ້ ໂດຍການເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັທ ີ່ ນ  າ້ປະປາ ເພືີ່ ອຫ ີກລຽ້ງການປນົ

ເປ້ືອນຂອງນ  າ້). 

▪ ກີ່ອງກະດານໄຟຟ້າ ເພືີ່ ອຄວາມປອດໄພ ທີີ່ ຕິດຕ ັງ້ເທິງຝາຫ້ອງນ  າ້ ຢີ່າງໜ້ອຍຕອ້ງສູງ

ຈາກພື້ນ 2 ແມດັ. 

o ການຈດັຫາອ ປະກອນເພີ້ມເຕີມອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນວີ່າ: 

▪ ບີ່ອນຊ  າລະລາ້ງ (ເຊັີ່ ນ ບີ່ອນອາບນ  າ້, ອີ່າງລາ້ງ) ຢູີ່ພາຍນອກຫອ້ງນ  າ້  

▪ ແປ້ນມາ້ ຫ ື ໂຕະ ສ  າລບັປີ່ຽນຜ້າອອ້ມ, ບີ່ອນນ ັີ່ງເດັກນອ້ຍ, ຈດັສະຖານທີີ່ ໃນຫ້ອງນ  າ້ 

ສ  າລບັຄອບຄວົທີີ່ ມກັແວີ່ມາເລ້ືອຍໆ. 

▪ ເຄືີ່ ອງຈ ີ່າຍແຜີ່ນຜາ້ອະນາໄມສ  າລບັຜູຍ້ງິ ຢູີ່ດາ້ນນອກຂອງຫອ້ງນ  າ້. 

8.3 ຄວາມສະອາດ 

ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້, ຄວາມສະອາດຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ແມ ີ່ນເປັນເງືີ່ອນໄຂທີີ່ ສ  າຄນັ (ປະກອບມ ີສ ຂະພນັ

ຕິດຕ ັງ້ພາຍໃນ, ຫອ້ງຖີ່າຍ, ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ, ຝາ ແລະ ພື້ນຫອ້ງນ  າ້) ຄວນຮກັສາຄວາມສະອາດ 

ແລະ ແຫງ້ຢູີ່ທ ກເວລາ ແລະ ທ  າຄວາມສະອາດໃຫທ້ ົີ່ວ ໂດຍສະເພາະ ຈ ດທີີ່ ທ  າຄວາມສະອາດຍາກ (ມມູຂອງ

ຫ້ອງ, ຢູີ່ທາງຫ ງັໂຖປດັສະວະ/ໂຖຊກັໂຄກ, ຢູີ່ກອ້ງອີ່າງລາ້ງ ແລະ ອືີ່ ນໆ). ເງ ືີ່ອນໄຂດ ັີ່ ີ່ງກ ີ່າວນີ ້ໝາຍເຖງິ 

ການຮກັສາຄວາມສະອາດຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ. 

 

ໃນເງືີ່ອນໄຂຄວາມສະອາດ ໃນລາຍການປະເມນີ ໝາຍເຖງິຂ ທີ້ີ່ ສ  າຄນັດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ:້ 

• ຄ ນນະພາບອາກາດ:  ອາກາດຖີ່າຍເທດ,ີ  ການຄວບຄ ມຄວາມຊ ີ່ມ,  ອ ນນະພມູພາຍໃນຫອ້ງ ແລະ ເຄືີ່ ອງ

ປບັອາກາດ. 
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• ລະບບົລະບາຍອາກາດ: ເພືີ່ ອເຮັດໃຫຫ້ອ້ງນ  າ້ບ ີ່ ມກີິີ່ນ, ແຫງ້ ແລະ ມອີ ນນະພມູທີີ່ ເໝາະສມົ. 

• ຄ ນນະພາບນ  າ້: ເປັນການຮກັສານ  າ້ ບ ີ່ ໃຫມ້ສີປີນົເປ້ືອນ, ບ ີ່ ມກີິີ່ນ ແລະ ປອດເຊືອ້ພະຍາດ. 

• ປະເພດ ແລະ ຄວາມຖີີ່  ຂອງການທ  າຄວາມສະອາດ (ປະຈ  າວນັ/ເປັນໄລຍະ/ສະເພາະ): ເພືີ່ ອເຮັດໃຫ້

ຫອ້ງນ  າ້ມກີານຮກັສາສ ຂະອານາໄມເປັນປກົກະຕິ. 

o ການທ  າຄວາມສະອາດປະຈ  າວນັ: ແຍກອອກເປັນ ການທ  າຄວາມສະອາດທີີ່ ມຄີວາມເປ້ືອນເປິະ

ສະເພາະຈ ດ 11 ແລະ ການທ  າຄວາມສະອາດທງັໝດົ12 

o ການເຮັດອະນາໄມເປັນໄລຍະ: ກ  ານດົເວລາເຮັດອະນາໄມໂດຍສະເພາະຈ ດທີີ່ ເປ້ືອນເປິະ ແລະ ຈ ດ

ທີີ່ ທ  າຄວາມສະອາດຍາກ (ເຊັີ່ ນ: ກອ໋ກນ  າ້, ເພດານ ຫ ື ພດັລມົ) 

o ການທ  າຄວາມສະອາດເປັນພິເສດ: ແກໄ້ຂປນັຫາຈ ດທີີ່ ມກີິີ່ນ ແລະ ເປ້ືອນເປິ ຊ ີ່ ງບ ີ່ ສາມາດເຄືີ່ ອນຍາ້ຍ

ໄດ ້(ປະຕິບດັໜ ີ່ ງຄ ັງ້ຕ ີ່ ເດອືນໂດຍສະເລີ່ຍ).
13 

• ກ  ານດົເວລາທ  າຄວາມສະອາດ: ລາຍລະອຽດເວລາ ແລະ ຄວາມຖີີ່ຂອງການທ  າຄວາມສະອາດ14 (ປະຈ  າ

ວນັ/ເປັນໄລຍະ/ເປັນພິເສດ) ຄວນຮກັສາສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນຫອ້ງນ  າ້ ໃຫປ້ອດໄພ, ແຫງ້ ແລະ 

ຖືກຫ ກັສ ຂະອານາໄມ ຢູີ່ຕະຫ ອດເວລາ. ລາຍການກວດກາ ຄວນຫ້ອຍໄວຢູ້ີ່ໃນຫ້ອງນ  າ້ ເພືີ່ ອເອົາໄວ້

ບນັທ ກ, ຕິດຕາມກວດກາໃນການຮກັສາທ  າຄວາມສະອາດໃນແຕີ່ລະວນັ ແລະ ມໄີວ ້ເພືີ່ ອກວດກາ. 

• ການບ  າລ ງຮກັສາຫ້ອງນ  າ້ ແລະ ການຝ ກອບົຮບົໃຫ້ພະນກັງານທ  າຄວາມສະອາດ:  ພະນກັງານທ  າ

ຄວາມສະອາດຄວນໄດຮ້ບັການຝ ກ ແລະ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກພາກສີ່ວນທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອເຮັດໃຫກ້ານ

ປະຕິບດັໜາ້ທີີ່  ຂອງພະນກັງານທ  າຄວາມສະອາດ ມປີະສິດທິພາບ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ. ຜູກ້ວດກາ ມີ

ຄວາມຈ  າເປັນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົ ທາງດາ້ນທກັສະ ເພືີ່ ອກວດກາຂ ັນ້ຕອນ ຂອງການທ  າຄວາມ

ສະອາດຫອ້ງນ  າ້. 

• ກີ່ອງໃສີ່ຄ  າຄດິເຫັນ: ຕອ້ງໃຫມ້ຢີູີ່ໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ເພືີ່ ອລວບລວມຄ  າຄດິເຫັນ ຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້ເພືີ່ ອ

ການປບັປ ງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ແລະ ນ  າໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

• ການບ  າລ ງຮກັສາທ ົີ່ວໄປ: ລວມມກີານປີ່ຽນຖີ່າຍອ ປະກອນ ແລະ ສອ້ມແປງຊິນ້ສີ່ວນຕີ່າງໆ; ລະບບົການ

ລາຍງານອ ບດັຕິເຫດ ທີີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ຢູີ່ໃນຫອ້ງນ  າ້. 

• ເວລາເປີດ ແລະ ເວລາປິດ: ໃຫ້ເໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ກດິຈະກ  າໃນທ້ອງຖິີ່ ນ. ສ  າລບັ

ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ທີີ່ ມເີວລາເປີດ-ປິດ ແມ ີ່ນຈະຕອ້ງໄດມ້ປ້ີາຍບອກ ຢີ່າງຈະແຈງ້ຢູີ່ດາ້ນຂາ້ງທາງ

ເຂ້ົາ ຂອງສະຖານທີີ່ ຕ ັງ້ຫອ້ງນ  າ້. 

ການລະບາຍອາກາດທີີ່ ເຫມາະສມົ ແມ ີ່ນຫນ ີ່ ງໃນຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ສູງທີີ່ ສ ດ ສ  າລບັການຮກັສາທີີ່ ດີ, 

ແຫງ້, ບ ີ່ ມກີິີ່ນ, ຖກືສ ຂະອະນາໄມ. ໃນພມູພິາກອາຊຕີາເວັນອອກສີ່ຽງໃຕ ້ຫ າຍປະເທດປະສບົເປັນເຂດ

 
11  ການທ  າຄວມສະອາດສະເພາະຈ ດ ທີີ່ ມຂີີຝ້  ີ່ນ (ປກົກະຕິແລວ້ ປະຕິບດັຫ າຍ ກີ່ວາ ຫນ ີ່ງຄ ັງ້ຕ ີ່ ມ ື ້- ຂ ນ້ ກີ່ຽວກບັ ສະຖານະການ) ການທ  າຄວາມ

ສະອາດ ຫມາຍເຖງິ ການທ  າຄວາມສະອາດຫອ້ງນ  າ້ທງັຫມດົ ( ປກົກະຕິແລວ້ ປະຕິບດັໜ ີ່ ງຄ ັງ້ຕ ີ່ ມ ື)້. 
12  ລ  າດບັຂອງ ການທ  າຄວາມສະອາດມຄືີ ດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ ້: 1. ສະແດງໃຫເ້ຫັນປ້າຍບອກຄວາມປອດໄພ - ກວດສອບ ສ  າລບັການຜິດປກົກະຕິ; 2 ປີ່ຽນ

ອ ປະກອນໃໝີ່; 3 ) ເຮັດຄວາມສະອາດສະເພາະ ( ພື້ນ ); 4) ທ  າຄວາມສະອາດ ໂຖສວ້ມ ແລະໂຖປດັສະວະ; 5) ທ  າຄວາມສະອາດກ ເ້ຈຍ້ອານາ

ໄມ ແລະ ເຄືີ່ອງເປົີ່ າມໃືຫ,້ ແວີ່ນ, ອີ່າງລາ້ງຫນາ້ ແລະ ເຄືີ່ອງໃສີ່ສະບ;ູ 6) ທ  າຄວາມສະອາດຖງັຂີເ້ຫຍ້ືອ ແລະ ກວດພື້ນ; 7) ຖພູືນ້; 8) ສ ດທາ້ຍ

ແມ ີ່ນການກວດກາ ແລະ ຍາ້ຍປ້າຍອອກ. ຫ ກັສດູຝ ກອບົຮບົພິເສດຂອງວທິະຍາໄລຫອ້ງນ  າ້ໂລກ WTC 2006. 
13  ມະຫາໄລຫອ້ງນ  າ້ໂລກ-ຫ ກັສດູຝ ກອບົຮມົພເິສດ WTC 2006. 

14  ໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຖີີ່ຂອງການທ  າຄວາມສະອາດຫອ້ງນ  າ້ຄວນໄດຮ້ບັການກ  ານດົ ແລະ  ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ຄວນທ  າຄວາມສະອາດໃຫສ້ະໝ  ີ່າ

ສະເໝີ. 
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ຮອ້ນ, ສະພາບອາກາດທີີ່ ມລີະດບັຄວາມຊ ີ່ມຊືີ່ ນສງູ. ຄວາມຊ ີ່ມທີີ່ ສງູ ເປັນສາເຫດໃນການກ ີ່ຕວົ ແລະ ຈະ

ເລີນເຕີບໂຕ ຂອງສະປ ທີີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ VOCs ທີີ່ ຈະນ  າໄປສູີ່ຜນົກະທບົທີີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງການ.
15 ການ

ລະບາຍອາກາດທີີ່ ມປີະສິດທິພາບ ຂອງຫ້ອງນ  າ້ ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ ອາກາດທີີ່ ໝູນວຽນອອກມານ ັນ້ 

ສະຫ າຍໄປຢີ່າງວີ່ອງໄວຢູີ່ພາຍນອກ ໂດຍບ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກດີຄວາມເດືອດຮອ້ນກບັສະຖານທີີ່ ໃກຄ້ຽງໄດ.້ ການ

ລະບາຍອາກາດ ສາມາດເປັນໄດທ້ງັແບບທ  າມະຊາດ ຫ ື ແບບຈກັກນົ ຫ ືທງັສອງ: 

o ການລະບາຍອາກາດແບບທ  າມະຊາດ: ລະບາຍອາກາດຕາມທ  າມະຊາດ ແມ ີ່ນໂດຍຜີ່ານ

ປີ່ອງຢ້ຽມ, ປະຕ,ູ ບານເກັດ ຫ ືອືີ່ ນໆ ທີີ່ ເປີດຮບັກບັພາຍນອກໄດ.້ ກນົໄກການເປີດດ ັີ່ງກີ່າວ 

ຄວນຈະສາມາດນ  າໃຊ ້ແລະ ການຄວບຄ ມໄດ ້ໂດຍເຈົ້າຂອງອາຄານ. ອດັຕາແລກປີ່ຽນທາງ

ອາກາດຄວນຈະເປັນຂອງ 5 ການປີ່ຽນແປງອາກາດ / ຊ ົີ່ວໂມງ. 

o ລະບາຍອາກາດແບບຈກັກນົ: ລະບາຍອາກາດກນົຈກັ (ໂດຍຜີ່ານພດັລມົ ຫ ື ທ ີ່ ລະບາຍອາກາດ) 

ຄວນຈະໃຫມ້ກີານແລກປີ່ຽນທາງອາກາດ ຕ  ີ່າສ ດທີີ່  15 ການປີ່ຽນແປງອາກາດ/ຊ ົີ່ວໂມງ. ລະດບັ

ຕ  ີ່າສ ດ ຕະແກງລະບາຍອາກາດ ຢູີ່ໃກຫ້ອ້ງວິດ ຄວນໃຫມ້ກີານປດັເປົີ່ າອາກາດເໝັນ ອອກຢີ່າງ

ວີ່ອງໄວ. 

ການລະບາຍອາກາດອອກ ຄວນໃຫ້ມນັສະຫ າຍໄປໃນທນັທີ ຢູີ່ດາ້ນນອກຫ້ອງນ  າ້ ບີ່ອນກາງແຈງ້ 

ຢີ່າງໜ້ອຍສູງຈາກພື້ນ 2 ແມັດ ແລະ ຫີ່າງຈາກປີ່ອງເປີດຂອງຫ້ອງນ  າ້ (ປະຕປູີ່ອງຢ້ຽມຕີ່າງໆ, 

ທາງເຂ້ົາຂອງອາກາດ ແລະອືີ່ ນໆ) ຢີ່າງໜອ້ຍ 5 ແມດັ ເພືີ່ ອຫ ີກລຽ້ງການດ ງເອົາອາກາດເກົີ່ າເຂ້ົາມາ

ໃໝີ່. ການທດົແທນອາກາດ ຈະຖກືນ  າມາໂດຍກງົຈາກພາຍນອກ ຫ ື ຈາກເຄືີ່ ອງປບັອາກາດແບບ

ຖາວອນ/ພື້ນທີີ່ ອາກາດຖີ່າຍເທ ທີີ່ ຢູີ່ຕິດກນັ ໂດຍຜີ່ານເປີດ (ປະຕ ູແລະ ອືີ່ ນໆ) ແລະ ຄວນຢູີ່ໃນ

ລະດບັໃກກ້ບັພື້ນ ນ ັນ້ຈະເປັນການສາ້ງຄວາມແຫງ້ໃຫກ້ບັພື້ນຫອ້ງນ  າ້ໄດ.້ 

8.4 ຄວາມປອດໄພ 

ເງ ືີ່ອນໄຂຄວາມປອດໄພໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຫມາຍເຖງິການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູມ້າຊມົໃຊທ້ ົີ່ວ

ໄປ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ຜູທ້  າຄວາມສະອາດ ມຄີວາມປອດໄພ ໃນການໃຊງ້ານ ແລະ ການເຂ້ົາ/ອອກ ຈາກ

ສະຖານທີີ່ ຫອ້ງນ  າ້. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ຍງັມຄີວາມປອດໄພ ໃນສະຖານທີີ່ ສາທາລະນະ ລວມເຖງິມາດຕະການ 

ເພືີ່ ອປ້ອງກນັການກະທ  າທີີ່ ບ ີ່ ດີ ກບັຫ້ອງນ  າ້ ແລະ ການເກດີຂ ້ນ ຈາກພ ດຕິກ  າ ທີີ່ ເປັນໄພສງັຄມົ/ ຄວາມຜິດ

ທາງອາຍາ. ການເລືອກທີີ່ ຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ແມ ີ່ນເປັນສິີ່ ງຈ  າເປັນ ການເລືອກສະຖານທີີ່  ທີີ່ ປອດໄພ 

ຈະປິດກ ັນ້ທ ກການກະທ  າທີີ່ ຜິດກດົໝາຍ. 

 ເງືີ່ອນໄຂທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ໃນລາຍການການປະເມນີ ຈະເບິີ່ ງສະເພາະດາ້ນດ ັີ່ງນີ:້ 

• ການປກົປິດ ລະບບົນ  າ້ປະປາພາຍໃນ ແລະ ທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້: ນ  າ້ປະປາ ແລະ ທ ີ່ ລະບາຍນ  າ້ ທີີ່ ເຊືີ່ ອມຕ ີ່

ກບັຫອ້ງນ  າ້ ແລະ ອີ່າງ ຄວນຈະປກົປິດ ເພືີ່ ອປກົປ້ອງຈາກການກະທ  າທີີ່ ບ ີ່ ດ.ີ 

• ການລອັກ ຫອ້ງນ  າ້: ສ  າລບັຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ທີີ່ ມກີານເປີດ-ປິດເປັນເວລາ (ເຊັີ່ ນໃນບາງສະຖານ

ທີີ່ ທີ່ອງທີ່ຽວ ທີີ່ໜາ້ດ ງດດູໃຈ ຫ ື ໃນຫາ້ງສບັພະສນິຄາ້ ແລະ ອືີ່ ນໆ) ກ ີ່ຈະແນະນ  າວີ່າ ປີ່ອງຢຽ້ມ ແລະ 

ປະຕທູາງເຂ້ົາຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຈະຖກືລອັກໃນໄລຍະເວລາທີີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ປີດໃຊ.້ 

 
15  ໃນບນັດາສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ັນ້: ການລະຄາຍເຄືອງຕາ, ອາການເຈັບຫວົ, ອາການໄອ, ເຈັບຄ , ອາການປວດຮາກ ແລະ ອາການຮາກ. 
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• ການລາດຕະເວນເຝ້ົາລະວງັ: ການລາດຕະເວນຄວາມປອດໄພໃນສວນສາທາລະ ຄວນໄດຮ້ບັການ

ຂະຫຍາຍໄປໃນສີ່ວນທີີ່ ເປັນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ. 

• ແສງສະຫວີ່າງທີີ່ ເຫມາະສມົ: ທີີ່ ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນເຮັດໃຫ້ມແີສງສະຫວີ່າງ, ເມ ືີ່ອຢູີ່ໃນເວລາ

ເປີດໃຊງ້ານ: 

o ແສງສະຫວີ່າງພາຍໃນ: ຈະຕອ້ງໃຫ້ມຕີະຫ ອດເວລາ, ເວລາທີີ່ ແສງທ  າມະຊາດບ ີ່ ອາດໃຊໄ້ດ ້

ແລະ ຄວນຈະມໂີຄມໄຟ ທີີ່ ພຽງພ  ເພືີ່ ອເຍືອງທາງເຂ້ົາ, ທາງອອກ, ບ ລິເວນຊ  າລະລ້າງ, 

ຫ້ອງຖີ່າຍ ແລະ ບີ່ອນຖີ່າຍເບົາ ແລະ ພື້ນທີີ່ ສາທາລະນະອືີ່ ນໆ. ແສງສະຫວີ່າງປ້ອງກນັ 

ການກະທ  າທີີ່ ບ ີ່ ດ ີໃນຈ ດເຂດພື້ນທີີ່ ຂອງການປິດບງັ. 

o ແສງສະຫວີ່າງພາຍນອກ: ຈະຕອ້ງໃຫ້ມຕີະຫ ອດເວລາ ເມ ືີ່ອແສງທ  າມະຊາດບ ີ່ ອາດໃຊໄ້ດ ້

ແລະ ຄວນມໂີຄມໄຟທີີ່ ພຽງພ  ເພືີ່ ອເຍືອງທາງເຂ້ົາ, ທາງອອກ, ທາງຍີ່າງ, ເສ້ັນທາງ, 

ສະຖານທີີ່ ຈອດລດົ ແລະ ພື້ນທີີ່ ເປີດ ບີ່ອນທີີ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ. ແສງ

ສະຫວີ່າງ ຈະບ ັີ່ນທອນການກະທ  າທີີ່ ບ ີ່ ດີ ໃນຈ ດເຂດພື້ນທີີ່ ຂອງການປິດບງັ. ມນັຍງັປ້ອງກນັ

ການເກດີອ ບດັຕິເຫດອກີດວ້ຍ. 

o ໄຟສ ກເສີນ: ອ ປະກອນແສງສະຫວີ່າງສ ກເສີນ ຈະຕອ້ງມ ີເພືີ່ ອການອອກຈາກຫ້ອງນ  າ້ຢີ່າງ

ປອດໄພໃນເວລາໄຟຟ້າດບັ. 

• ແສງສະຫວີ່າງໂດຍທົີ່ວໄປ: ຫອ້ງນ  າ້ຄວນຈະມແີສງ (ໃນໄລຍະເວລາທ  າການ) ທີີ່ ສີອບົອ ີ່ນ ສ  າລບັພື້ນ

ທີີ່ ໂດຍທົີ່ວໄປ ເຊັີ່ ນດຽວກນັກບັ ເຂດພື້ນທີີ່ ອີ່າງລາ້ງຫນາ້: ສທີີີ່ ອບົອ ີ່ນ ຈະຊີ່ວຍສາ້ງບນັຍາກາດເປັນມດິ 

ຊ ີ່ ງຈະເຮັດຜູໃ້ຊ ້ຮູສ້ ກສະດວກສະບາຍ.  

ແສງສະຫວີ່າງຄວນມາຈາກ ທງັແສງຈາກທ  າມະຊາດ ແລະ ແສງປະດດິ:  

o ແສງສະຫວີ່າງທ  າມະຊາດ: ໃນເວລາທີີ່ ມກີານນ  າໃຊແ້ສງສະຫວີ່າງທ  າມະຊາດ, ຄວນເປັນທີີ່

ຍອມຮບັ ໃນມາດຕະຖານລະດບັຊາດ. 

o ແສງສະຫວີ່າງທຽມ: ໃນເວລາທີີ່ ການນ  າໃຊແ້ສງສະຫວີ່າງທຽມ, ການໃຫ້ແສງສະຫວີ່າງ 

ສະເລີ່ຍຄວນຢູີ່ລະຫວີ່າງ 100-300 ລກັສ ໃນບ ລິເວນຫອ້ງ ເພືີ່ ອໃຫເ້ຫມາະສມົ ໃນການທ  າ

ຄວາມສະອາດ, ການນ  າໃຊທີ້ີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

• ວດັສະດ : ໃນຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຄວນນ  າໃຊວ້ດັສະດ ທີີ່ ທນົທານ ເນືີ່ອງຈາກວີ່າຈະມກີານນ  າໃຊຢ້ີ່າງ

ໜກັໜີ່ວງ: 

o ພາຍໃນ: ທງັຫມດົສ ຂະພນັ, ຂ ຕ້ ີ່ , ທ ີ່ , ວາວ, ອ ປະກອນເສີມ ຄວນທນົກບັການກະທບົ ທາງ

ດາ້ນດິນຟ້າອາກາດ, ການນ  າໃຊຢ້ີ່າງໜກັໜີ່ວງ, ຄວາມປີ່າເຖືີ່ ອນ, ການທ  າຄວາມສະອາດ

ຢີ່າງຮ ນແຮງ ແລະ ອືີ່ ນໆທີີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ. ໃຊວ້ດັສະດ ທີີ່ ປ້ອງກນັການຂີດຂຽນ. ພື້ນ ຄວນຈະ

ເປັນແບບກນັນ  າ້ຂາ້ງ, ພື້ນຜິວກນັໝືີ່ ນ (ເຊັີ່ ນ: ຫີນກະເບ້ືອງເຊລາມກິ, ຫີນແກຣນນດິ, ຄອມ

ໂພສິດທີີ່ ມກີານເຄືອບນາໂນ ແລະ ພື້ນຜິວຄງົທນົອືີ່ ນໆ); ຝາ ຄວນໄດຮ້ບັການປກົຄ ມ ດວ້ຍ

ວດັສະດ  ທີີ່ ມຜິີວໜາ້ທນົທານ (ເຊັີ່ ນ ກະເບ້ືອງເຊລາມກິ, ບລອັກແກວ້, ກອ້ນຫີນທ  າມະຊາດ 

ແລະ ວດັສະດ ທີີ່ ທນົທານອືີ່ ນໆ).  
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o ພາຍນອກ: ວດັສະດ ພາຍນອກ ຖາ້ຫາກເປັນໄປໄດ ້ຄວນຖືກເຄືອບດວ້ຍສານ ທີີ່ ປ້ອງກນັ

ການຂດີຂຽນ. ບ ີ່ ຄວນມ ີສນັຍານທີີ່ ບ ົີ່ງບອກເຖງິຮອຍແຕກແຫງຂອງໂຄງສາ້ງ/ຂ ບ້ກົຜີ່ອງຂອງ

ໂຄງສາ້ງ. 

• ຄວາມປອດໄພໃນການທ  າຄວາມສະອາດ: ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ທ  າຄວາມສະອາດຫ້ອງນ  າ້

ສາທາລະນະ ຄວນໃຊສ້ານທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ ອ ປະກອນທ  າຄວາມສະອາດທີີ່ ຖກືຕອ້ງ. ຜູ້ເຮັດ

ຄວາມສະອາດ ຄວນໄດຮ້ບັການຄ ້ມຄອງຈາກປະກນັໄພທີີ່ ເຫມາະສມົ ຕາມລະບຽບການຄ ້ມຄອງ

ທອ້ງຖິີ່ນ. 

• ກອ້ງວງົຈອນປິດໃນການເຝ້ົາລະວງັ: ອ ປະກອນກອ້ງວງົຈອນປິດເຝ້ົາລະວງັ ຄວນໃຫມ້ຢີູີ່ດາ້ນນອກ ບ 

ລິເວນທາງເຂ້ົາຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ໃນບ ລິເວນທີີ່ ມກີານສນັຈອນສງູ (ຕວົຢີ່າງ: ສະຖານລີດົໄຟ, 

ສະຫນາມບິນ, ສະຖານລີດົໄຟໃຕດ້ນິ ແລະ ອືີ່ ນໆ). 

9. ວທີິການການປະເມນີ  

9.1 ເງ ືີ່ອນໄຂທີີ່ ນ  າໃຊໃ້ນການປະເມນີຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ 

ສີີ່ ເງ ືີ່ອນໄຂຕ ົນ້ຕ  ທີີ່ ສາ້ງຂ ນ້ໃນ APTS ເປັນຕວົແທນຂອງອງົປະກອບການປະເມນີ ໃນລາຍການການປະເມນີ: 

1) ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງສະພາບແວດລວ້ມ  

2) ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

3) ຄວາມສະອາດ 

4) ຄວາມປອດໄພ 

 

• ເງ ືີ່ອນໄຂຫ ກັທງັ 4 ອງົປະກອບ ໄດແ້ບີ່ງອອກເປັນ 82 ຂ ຍ້ີ່ອຍ, ແຕີ່ລະຂ ໄ້ດຈ້ດັລ  າດບັໄວໂ້ດຍ 

    ຂ ກ້  ານດົເຫ ົີ່ ານີໄ້ດຈ້ດັລວມໄວໃ້ນໝວດຕີ່າງໆ ຂອງລາຍການການປະເມນີທງັໝດົອອກເປັນ 4  

    ໝວດດ ັີ່ງລ ີ່ມນີ:້ 

o ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ: 19 ຄວາມຕອ້ງການ 

o ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ: 20 ຄວາມຕອ້ງການ 

o ດາ້ນຄວາມສະອາດ: 28 ຄວາມຕອ້ງການ 

o ດາ້ນຄວາມປອດໄພ: 15 ຄວາມຕອ້ງການ 

9.2 ວທີິການກວດສອບການປະເມນີ 

ຂ ນ້ກບັວີ່າ ຈ  ານວນຄວາມຕອ້ງການທີີ່ ພບົ ໃນເລວາທີີ່ ລງົປະເມນີ ແລະ ລວມຄະແນນເພືີ່ ອຈດັລະດບັ ເປັນການ

ວດັແທກໂດຍຜູປ້ະເມນີ ວີ່າຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະນ ັນ້ ຈະຜີ່ານການປະເມນີຫ ືບ ີ່ . 

ຜູປ້ະເມນີໄດຮ້ບັການແຕີ່ງຕ ັງ້ ໃຫປ້ະຕິບດັການປະເມນີຕາມລາຍການປະເມນີ ຈະມເີອກະສານລາຍການການ

ປະເມນີ ຊ ີ່ ງເປັນໜ ີ່ ງ ໃນເຄືີ່ ອງມກືານປະເມນີ (ເບິີ່ ງໃບຊອ້ນທ້າຍ B), ເອກະສານນີ ້ປະກອບດວ້ຍ 4 ເງືີ່ອນ

ໄຂ ແລະ ຂ ້ກ  ານດົທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ 82 ຂ ຍ້ີ່ອຍ. ໃນຂະນະທີີ່ ປະເມນີຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະ, ຜູ້ປະເມນີ ຈະຕອ້ງ
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ບນັທ ກ ໃນຫອ້ງ ແລະ ແຖວ ທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ບ ີ່ ວ ີ່າຄວາມຕອ້ງການນ ັນ້ ຈະພບົຫ ືບ ີ່  ໂດຍນ  າໃຊກ້ານໃຫ້ຄະແນນ

ເປັນບວກ (1 ຫ ື 2 = ຖກືຕາມລາຍການ) ຫ ື ຄະແນນລບົ ( 0 = ບ ີ່ ຖກືຕາມລາຍການ), ຕາມລ  າດບັ16. 

ຂ ສ້  າຄນັ: 

1) ຜູປ້ະເມນີກ  ານດົໃຫຄ້ະແນນ “2” (ແທນທີີ່ ຈະເປັນ “1”) ສ  າລບັຄວາມຖກືຕອ້ງທີີ່ ເປັນໄປຕາມເງືີ່ອນໄຂໃນຂ ້

ສ ດທາ້ຍ ໃນແຕີ່ລະໝວດຂອງເອກະສານລາຍການການປະເມນີ (ເອກະສານຄດັຕິດ B). 

 

ຄະແນນສງູສ ດ ທີີ່ ສາມາດໃຫ້ໄດ ້ໃນການປະເມນີ ແມ ີ່ນ 90 ຄະແນນ, ຕ  ີ່າສ ດແມ ີ່ນ 0 ຄະແນນ. ຄະແນນ

ດ ັີ່ງກີ່າວ ແມ ີ່ນມາຈາກສີ່ວນຕີ່າງໆໃນ 4 ໝວດ ໃນລາຍການການປະເມນີ ຄດື ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ:້ 

o ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ: ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ; ສງູສ ດ 21 ຄະ

ແນນ. 

o ການຕິດຕ ັງ້ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ: ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ; ສງູສ ດ 22 ຄະແນນ. 

o ການຮກັສາຄວາມສະອາດ: ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ; ສງູສ ດ 29 ຄະແນນ. 

o ດາ້ນຄວາມປອດໄພ: ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ; ສງູສ ດ 18 ຄະແນນ. 

 

 

ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະໜ ີ່ ງ ທີີ່ ຜີ່ານການປະເມນີ ໄດ ້70% (ຫ ືຫ າຍກວີ່ານ ັນ້) ຂອງຄະແນນສງູສ ດ ຫ ື 

63 ຄະແນນ (ຫ ື 70% ຂອງຄະແນນເຕັມ 90): 

ຜີ່ານເກນ: 63 ຄະແນນຂ ນ້ໄປ 

ບ ີ່ ຜີ່ານເກນ: 62 ຄະແນນລງົມາ 

• 19 ຄວາມຕອ້ງການ 

ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ 

ສງູສ ດ 21 ຄະແນນ 

• 21 ຄວາມຕອ້ງການ 

ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ 

ສງູສ ດ 22 ຄະແນນ 

• 16 ຄວາມຕອ້ງການ 

ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ 

ສງູສ ດ 18 ຄະແນນ 

• 27 ຄວາມຕອ້ງການ 

ຕ  ີ່າສ ດ 0 ຄະແນນ 

ສງູສ ດ 29 ຄະແນນ 

ການອອກແບບ ແລະ 

ລະບບົການຄວບຄ ມ

ສະພາບແວດລອ້ມ  

ອ ປະກອນ ແລະ 

ສິີ່ ງອ  ານວຍ

ຄວາມສະດວກ  

ຄວາມປອດໄພ  ຄວາມສະອາດ 
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o ໃນກ ລະນ ີທີີ່ ຜີ່ານການປະເມນີ ແມ ີ່ນຈະໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ ກ  ານດົເວລາ 2 ປີ.  

o ໃນກ ລະນທີີີ່ ປະເມນີບ ີ່ ຜີ່ານ ຈະມໂີອກາດໃຫ້ດ  າເນີນການແກໄ້ຂຂ ້ຜິດພາດ ແລະ ສາມາດ

ຂ ອະນ ຍາດທ  າການປະເມນີອກີຄ ັງ້ໜ ີ່ ງ (ການປະເມນີ ແມ ີ່ນຈດັຂ ນ້ທ ກໆ 2 ປີ). 

o ໃນກ ລະນທີີີ່ ປະເມນີບ ີ່ ຜີ່ານຄ ັງ້ທີີ່ ສອງ, ຫ້ອງນ  າ້ສາທາລະນະແຫີ່ງນ ັນ້ ຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາ

ວີ່າ ຈະບ ີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ ຫ ື ບ ີ່ ສາມາດຕ ີ່ ອາຍ ໃບຢັງ້ຢືນໃຫໄ້ດ.້  

o ການປະເມນີໂດຍບ ີ່ ແຈງ້ລວີ່ງໜາ້ ຈະຈດັຂ ນ້ ພາຍໃນໄລຍະ 2 ປີ ທີີ່ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ. 

o ຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ທີີ່ ບ ີ່ ຜີ່ານ ຈາກການປະເມນີໂດຍບ ີ່ ແຈງ້ລີ່ວງໜາ້ ແມ ີ່ນຕອ້ງດ  າເນນີການ

ແກໄ້ຂ. ການແກໄ້ຂ ຕອ້ງປະຕິບດັໃນທນັທີ, ຖາ້ບ ີ່ ດ ັີ່ງນ ັນ້ ຈະຕອ້ງຖາ້ຈນົເຖງິການປະເມນີຄ ັງ້

ຕ ີ່ ໄປ (ໃນອກີ 2 ປີ). 
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ຕາຕະລາງຂາ້ງລ ີ່ມນີ ້ເປັນຕວົຢີ່າງຂອງພາບລວມຂອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເອກະສານລາຍການການປະເມນີ : 

 ການອອກແບບ 

ລ/ດ ປະເພດ   ໝາຍເຫດ M F H 

20 ຂ ຕ້ ີ່ : ບ ີ່ມກີານໄຫ ຍອ້ນກບັຈາກທ ີ່ ປະປາ ແລະ ສ ຂະພນັ ທີີ່ ຕິດຕ ັງ້ 0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ      

21 ຂ ຕ້ ີ່ : ຊກັໂຄກ 0 = ສະຫນມິ / ບ ີ່ ໄດເ້ຮັດວຽກ / ການຮ ົີ່ວຊ ມ 1 = ບ ີ່ມສີະຫນມິ / ໄດເ້ຮັດວຽກ / ບ ີ່ ມກີານຮ ົີ່ວຊ ມ     

22 ສ ຂະພນັ: ໂຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນ ັີ່ງຢອງ 0 = ບ ີ່ມ/ີເສຍຫາຍ/ບ ີ່ມໄີລຍະຫີ່າງທີີ່ ເຫມາະສມົ (ບດົແນະນ  າ22) 1 = ມ ີ/ ຄບົຖວ້ນ/ມໄີລຍະຫີ່າງທີີ່ ເຫມາະສມົ(ບດົແນະນ  າ 22)     

23 ສ ຂະພນັ: ໂຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນ ັີ່ງຢອງ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ຊ ມ / ຫ ວມ 1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ບ ີ່ຊ ມ / ແໜ້ັນ     

24 ສ ຂະພນັ: ໂຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນ ັີ່ງຢອງ ທີີ່ ບ ີ່ ມນີ  າ້ 0 = ອ ດສາຫະກ  າບ ີ່ສອດຄີ່ອງ (ບດົແນະນ  າ 22) 1 = ປະຕິບດັຕາມອ ດສາຫະກ  າ (ບດົແນະນ  າ 22)     

25 ສ ຂະພນັ: ຫອ້ງວດິ 0 = ບ ີ່ ສອດຄີ່ອງ (ບດົແນະນ  າ 22) 1 = ສອດຄີ່ອງ (ບດົແນະນ  າ 22)     

26 ສ ຂະພນັ: ການຕິດຕ ັງ້ທີີ່ ສາມາດເຂ້ົາໄປທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ ສອ້ມ

ແປງໄດງ້ ີ່າຍ 

0 = ບ ີ່ ສາມາດເຂ້ົາໄປທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ     

    ສອ້ມແປງໄດງ້ ີ່າຍ/ ບ ີ່ ສອດຄີ່ອງເຫມາະສມົ 

1 = ສາມາດເຂ້ົາໄປທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ   

    ສອ້ມແປງໄດງ້ ີ່າຍ / ສອດຄີ່ອງເຫມາະສມົ 

    

27 ສ ຂະພນັ: ອີ່າງລາ້ງໜາ້ 0 = ຂາດຫາຍໄປ / ເສຍຫາຍ / ຊ ມ / ຕນັ 1 = ມຢີູີ່/ຄງົເດມີ / ບ ີ່ຊ ມ / ບ ີ່  ຕນັ     

28 ອ ປະກອນ: ສະຫນອງອ ປະກອນພື້ນຖານເສີມ (ບດົແນະນ  າ 22) 0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ     

29 ອ ປະກອນ: ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ຫມາຍ N / A ສ  າຫລບັຜູຊ້າຍຫອ້ງນ້  າ) 0 = ເສຍຫາຍ / ບ ີ່ ມຄີນັຢຽບ / ເຕັມເຄິີ່ງຫນ ີ່ງ / ບ ີ່ມແີຜີ່ນຮອງ 1 = ສມົບນູ / ມຄີນັຢຽບ / ຫນອ້ຍກີ່ວາເຄິີ່ ງ / ມແີຜີ່ນຮອງ     

30 ອ ປະກອນ: ຝາຮອງນ ັີ່ງຫອ້ງນ  າ້ 0 = ຫ ວມ 1 = ແໜ້ັນ     

31 ອ ປະກອນ: ຂ ເກາະເຄືີ່  ອງ 0 = ຫ ວມ 1 = ແໜ້ັນ     

32 ອ ປະກອນ: ກ ເ້ຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້ ຫ  ືກ ີ່ອງໃສີ່ກ ເ້ຈຍ້ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ຫລວມ  1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ສມົບນູ / ບ ີ່  ຂີຫ້ມຽ້ງ / ແໜ້ັນ     

33 ອ ປະກອນ: ປະຕຫູອ້ງວດິ/ລອັກ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ 1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ສມົບນູ / ບ ີ່  ຂີຫ້ມຽ້ງ     

34 ອ ປະກອນ: ຖງັຂີເ້ຫຍ້ືອ 0 = ເສຍຫາຍ / ບ ີ່ ມຄີນັຢຽບ / ເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງ ຫ  ືຫ າຍກີ່ວາ  

    ເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງຢີ່າງເຕັມ / ບ ີ່ມແີຜີ່ນຮອງ 

1 = ສມົບນູ / ມຄີນັຢຽບ / ຫນອ້ຍກີ່ວາເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງ /    

  ມແີຜີ່ນຮອງ 

    

35 ອ ປະກອນ: ເຄືີ່ອງເປົີ່ າມ ືຫ  ືເຄືີ່ອງເປົີ່ າແຮງເຈັດ ຫ  ືກ ີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ເສັດມ ື 0 = ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ບ ີ່ ເຮັດວຽກ / ເປົີ່ າວີ່າງ 

 

1 = ສມົບນູ / ບ ີ່ ຂີຫ້ມຽ້ງ / ບ ີ່ ເປືີ່ ອຍ / ເຮັດວຽກໄດ ້   

  / ບ ີ່ ເປົີ່ າວີ່າງ 

    

36 ອ ປະກອນ: ກີ່ອງໃສີ່ສະບ ູ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ຊ ມ / ເປົີ່ າວີ່າງ 1 = ໃຊກ້ານໄດ/້ສມົບນູ/ບ ີ່ ຂີຫ້ມຽ້ງ/ ບ ີ່ ລະລາຍ/ບ ີ່ ຊ ມ/ບ ີ່ ເປົີ່ າວີ່າງ     

37 ອ ປະກອນ: ແວີ່ນແຍງ 0 = ມຮີອຍແຕກ 1 = ສມົບນູ     

38 ອ ປະກອນ: ການສະຫນອງຂອງການອ ປະກອນເສີມທາງເລືອກ (ບດົແນະ

ນ  າ 22) 

0 = ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ບ ີ່ ເຮັດວຽກ / ເປົີ່ າວີ່າງ 1 = ສມົບນູ / ບ ີ່ ຂີຫ້ມຽ້ງ / ໃຊກ້ານໄດ ້/ ບ ີ່ຫວີ່າງ     

39 ອ ປະກອນ: ນ  າ້ຢາທ  າຄວາມສະອາດ 0 = ບ ີ່ 2 = ແມ ີ່ນ     

40 ບີ່ອນນ ັີ່ງພກັຜີ່ອນ (ໃນຮ ົີ່ມຫ ືກາງແຈງ້) 0 = ບ ີ່ 2 = ແມ ີ່ນ     

    ຄະແນນລວມ 

(ຈາກ 22) 
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9.3 ຂະບວນການການປະເມນີ 

ຂ ັນ້ຕອນການຄວບຄ ມການປະເມນີ ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ຈະດ  າເນນີຕາມຂະບວນການດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີ:້ 

 

ເຈົາ້ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະຮອ້ງຂ  

ລາຍການການປະເມນີຕນົເອງ 

ເຈົາ້ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ ດ  າເນນີການ

ປະເມນີຕນົເອງ 

ເຈົາ້ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະຮອ້ງຂ  ການ

ລງົປະເມນີຢີ່າງເປັນທາງການ 

ໃບສະໝກັຖກືຄດັເລືອກ ແລະ ຂ ມ້ນູການປະ

ເມນີຖກືຕອບຮບັ (ພາຍໃນ 1 ເດອືນ) 

ການປະເມນີພາກສະໜາມຖກືດ  າເນນີການ 

ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ຈະລະບ ໃນບດົລາຍງານ

ການປະເມນີ (1-2 ເດອືນ) 

ອອກໃບຢັງ້ຢືນໃຫ ້(ນ  າໃຊໄ້ດສ້ອງປີ)  

ການປະເມນີແບບປິດລບັ ໃນປີທີີ່  2 ຫ ງັຈາກ

ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນ ໂດຍການຊ ີ່ມເລືອກ 

ເຈົາ້ຂອງດ  າເນນີການແກໄ້ຂ 

ສິນ້ສ ດຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີ 

ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີໃໝີ່ ອກີສອງປີຕ ີ່ ໄປ 

ໜງັສແືຈງ້ການຖກືສ ົີ່ງຫາບນັດາເຈົາ້ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະທີີ່ ໄດຮ້ບັການ

ຢັງ້ຢືນແລວ້ ແລະ ທີີ່ ຈະທ  າການປະເມນີໃໝີ່. ເອກະສານຕີ່າງໆ ແລະ ໃບສະ

ໝກັ ຈະຖກືສ ົີ່ງຫາ 6 ເດອືນ ກີ່ອນໃບຢັງ້ຢືນເກົີ່ າໝດົອາຍ /ໃບສະໝກັໃໝີ່ 

ບ ີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ 

ແກໄ້ຂ 

ຜີ່ານ 

ຜີ່ານ 

ບ ີ່ ຜີ່ານ 

ບ ີ່ ຜີ່ານເທືີ່ ອທີີ່  2 

ບ ີ່ ຜີ່ານ 
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ເອກະສານຕດັຕດິ  
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ເອກະສານຄດັຕິດ A: ພາບປະກອບ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາບປະກອບ 1, 2, 3: ປ້າຍຊີບ້ອກຢູີ່ຕາມທາງຜີ່ານ; ປ້າຍຊີບ້ອກຢູີ່ທີີ່ ຫອ້ງນ  າ້ 

ພາບປະກອບ 4, 5, 6: ທາງເຂ້ົາເຂົາວງົກດົ; ທາງເຂ້ົາເປັນສີ່ວນຕວົ(ເພືີ່ ອຫ ີກລຽ້ງການສະທ້ອນຢູີ່ແວີ່ນແຍງກບັບີ່ອນຖີ່າຍເບົາ); ບອດກ ັນ້

ntry 

ພາບປະກອບ 7, 8, 9: ອ ປະກອນປີ່ຽນຜາ້ອອ້ມ ແລະ ລຽ້ງເດັກນອ້ຍ; ຫອ້ງນ  າ້ຄນົພິການແບບອະເນກປະສງົ ແລະ ປ້າຍ 



 
 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາບປະກອບ 16, 17 ແລະ 18: ພິຈາລະນາສ  າລບັການນ  າໃຊນ້ ້  າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ (ເຊັີ່ ນ ເຈຍ້ເຊັດມ ື) ແບບປະຢດັ 

ພາບປະກອບ 13, 14 ແລະ 15: ການອອກແບບຫອ້ງນ້  າທີີ່ ເດັກນອ້ຍສາມາດໃຊໄ້ດ:້ ອີ່າງລາ້ງຫນາ້; ໂຖຖີ່າຍເບົາ; ຝາຮອງບີ່ອນນ ັີ່ງ 

ພາບປະກອບ 10, 11, 12: ການອອກແບບການເຂ້ົາເຖງິຂອງຫອ້ງນ  າ້ (BS8300-2001); ຫອ້ງນ  າ້ທີີ່ ເຂ້ົາເຖງິໄດ;້ ຫອ້ງນ  າ້ຄນົພິການ 
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ພາບປະກອບ 22, 23, 24: ປ້າຍຊີບ້ອກສ  າລບັຫອ້ງນ  າ້ແບບນ ັີ່ງຢອງ; ແຜີ່ນຮອງນ ັີ່ງຮບູເກບີມາ້ສ  າລບັໂຖສວ້ມຜູຊ້າຍ 

ພາບປະກອບ 19, 20, 21: ບີ່ອນຖີ່າຍເບົາແບບມ ດສະລິມ; ບີ່ອນຊ  າລະລາ້ງ; ໂຖສວ້ມທີີ່ ມ ີທ ີ່  ແລະ ຫວົສດີ 
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ເອກະສານຄດັຕິດ B: ລາຍການການປະເມນີຕວົເອງ 

ວນັທີ  

ດ  າເນນີການໂດຍ  

ທີີ່ ຢູີ່  

ເບີໂທຕິດຕ ີ່  

ໝາຍຕິກໃສີ່ຫອ້ງ ຖກື/ຜິດ ທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ 

 ຖກື ຜິດ 

1 ທາງເຂົ ື້າຫ ື້ອງນ ື້າ   

1.1 ປ້າຍມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ສາມາດເບິີ່ ງເຫັນໄດດ້ ີຈາກໄລຍະໄກ   

2 ສະພາບໂດຍທົີ່ວໄປ   

2.1 ຝາ, ເພດານສະອາດ, ແຫງ້, ບ ີ່ ມຂີີຝ້  ີ່ນຟ ້ງກະຈາຍ   

2.2 ພ້ືນ ແລະ ຝາສະອາດ, ບ ີ່ ເປີ່ເພ, ແຫງ້   

2.3 ບ ີ່ ມກີິີ່ນເໝັນໃນຫອ້ງນ  າ້   

2.4 ການລະບາຍອາກາດ / ປີ່ອງເປີດສ  າລບັໃຫອ້າກາດໄຫ ວຽນ ແລະ ໃຊກ້ານໄດ ້   

2.5 ກີ່ອງໃຫຄ້  າແນະນ  າ ແລະ ສືີ່ ການສ ກສາ   

2.6 
ມອີ ປະກອນອ  ານວຍຄວາມສະດວກຢູີ່ໃນສະຖານທີີ່  (ເຊັີ່ ນ: ເຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້, ສະບູ

, ຖງັໃສີ່ຂີເ້ຫຍື້ອ, ແວີ່ນແຍງ, ເຈຍ້ທິດຊູ ແລະ ອືີ່ ນໆ)  
  

2.7 
ເຄືີ່ ອງວດັແທກ ການປະຫຍດັນ  າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ (ກອັກນ  າ້ເຊັນເຊີ,້ 

ແສງທ  າມະຊາດ ແລະ ອືີ່ ນໆ) 
  

2.8 
ລະບບົການກ  າຈດັຂີເ້ຫຍື້ອ ແລະ ລະບບົການບ  າບດັນ  າ້ເສຍ ທີີ່ ອະນ ມດັໂດຍ

ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ 
  

2.9 
ຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ: ທາງເຂ້ົາເຂົາວງົກດົ, ຊີ່ອງແບີ່ງບີ່ອນຖີ່າຍເບົາ ແລະ 

ຫອ້ງສວ້ມ 
  

3 ພ້ືນທີີ່ ຊ  າລະລາ້ງ   

3.1 
ກອັກ, ເຄືີ່ ອງເປົີ່ າມແືຫງ້, ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ ແມ ີ່ນມຢີູີ່ໃນສະຖານທີີ່  ແລະ ໃຊກ້ານ

ໄດ ້
  

3.2 
ບ ີ່ ມກີານຮ ົີ່ວໄຫ , ບ ີ່ ມຄີວາມເສຍຫາຍໃນການຕິດຕ ັງ້, ອ ປະກອນ ແລະ 

ລະບບົນ  າ້ປະປາ 
  

3.3 ກີ່ອງໃສີ່ກະດາດ / ສະບຢູູີ່ໃນສະຖານທີີ່ , ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບນັຈ    

3.4 ພ້ືນທີີ່ ລາ້ງໂດຍລວມ ສະອາດ, ແຫງ້, ກະທດັຮດັ, ບ ີ່ ມຝີ ີ່ນລະອອງ   
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4 ຫອ້ງນ  າ້   

4.1 
ປະຕຫູອ້ງມຄີວາມສະອາດ, ເຮັດວຽກໄດ ້ແລະ ມກີອນ; ລອັກ/ກະແຈ ແມ ີ່ນ

ຄບົຖວ້ນ 
  

4.2 ໂຖສວ້ມມຝີາຮອງນ ັີ່ງ ແລະ ຝາປິດ   

4.3 ບີ່ອນແຂວນເຄືີ່ ອງ ຢູີ່ໃນສະຖານທີີ່  ແລະ ຄບົຖວ້ນ   

4.4 ໂຖສວ້ມ/ນ ັີ່ງຢອງ ແລະ ນີ່ອນນ ັີ່ງ ແມ ີ່ນມຢີູີ່ ແລະ ບ ີ່ ອ ດຕນັ, ບ ີ່ ເປ້ືອນ   

4.5 ພ້ືນຫອ້ງເປັນລະບຽບ, ສະອາດ ແລະ ແຫງ້   

4.6 ຊກັໂຄກແບບອດັຕະໂນມດັ/ແບບຄວບຄວມ ແມ ີ່ນສະອາດ ແລະ ໃຊກ້ານໄດ ້   

4.7 ກີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້ ແມ ີ່ນມຄີບົຖວ້ນ ແລະ ມເີຈຍ້ຢູີ່ເຕັມ   

4.8 
ມຖີງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ແບບຢຽບເພືີ່ ອເປີດ) ກບັທາດຮອງ, ແຫງ້, ສະອາດ, 

ຖກືສ ຂະອະນາໄມ, ບ ມກີິີ່ນເໝັນ, ຄບົຖວ້ນ 
  

4.9 
ມຖີງັຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ (ແບບຢຽບເພືີ່ ອເປີດ) ກບັທາດຮອງ, ແຫງ້, ສະອາດ, ຖກືສ 

ຂະອະນາໄມ, ບ ມກີິີ່ນເໝັນ, ຄບົຖວ້ນ 
  

5 ໂຖຖີ່າຍເບົາ   

5.1 ໂຖຖີ່າຍເບົາຍງັຄງົສະພາບດ ີແລະ ບ ີ່ ອ ດຕນັ, ບ ີ່ ເປ້ືອນ   

5.2 
ລະບບົຊກັໂຄກແບບອດັຕະໂນມດັ/ແບບຄວບຄ ມ ແມ ີ່ນສະອາດ ແລະ ເຮັດ

ວຽກໄດດ້ ີ
  

6 ຄວາມປອດໄພ   

6.1 ເຮັດໃຫມ້ແີສງ ຢູີ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ເຮັດໜາ້ທີີ່ ໄດດ້ ີ   

6.2 ມກີອ້ງວງົຈອນປິດທີີ່ ເໝາະສມົ/ກວດຍາມ   

6.3 ຝາ ແລະ ເພດານ ແມ ີ່ນສມົບນູ, ບ ີ່ ມຮີອຍແຕກ   
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ເອກະສານຄດັຕິດ C: ລາຍການການປະເມນີ ແລະ ບດົລາຍງານ (1/5) 

ວນັທີີ່ ທ  າການປະເມນີ  

ຊືີ່ຜູປ້ະເມນີ  

ທີີ່ ຢູີ່ຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ  

ຊືີ່  ແລະ ເບີຕິດຕ ີ່ ກບັເຈົາ້ຂອງ  

 

ປະເພດຂອງຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ (ໝາຍຕກິ √) 

ໂຮງແຮມ ຮາ້ນອາຫານ ສນູການຄາ້ ສະຖານ ີ ຕະຫ າດ ສ  ານກັງານ 

ໂຮງຮຽນ ສວນອາຫານ ສະຖານທີີ່ ທີ່ອງທີ່ຽວ ໂຮງຮບູເງາົ ສວນສາທາລະນະ ອືີ່ ນໆ 

 

ສິີ່ ງທີີ່ ທ  າການປະເມນີ (ໝາຍຕກິ √) 

ປະເພດ ປະລິມານ ຍງິ ຊາຍ ຄນົພິການ 

ໂຖຖີ່າຍເບົາ     

ໂຖສວ້ມ     

ອີ່າງລາ້ງມ ື     

 

ເງ ືີ່ອນໄຂ ຄະແນນ ຍງິ ຊາຍ ຄນົພິການ 

ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ 21    

ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 22    

ຄວາມສະອາດ 29    

ຄວາມປອດໄພ 18    

ຄະແນນລວມ 90    
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ຜນົຂອງການປະເມນີ (ໝາຍຕກິ √) 

ບ ີ່ຜີ່ານ 62 ຄະແນນລງົມາ 

ຜີ່ານ 63 ຄະແນນຂ ນ້ໄປ 

  

  

 

 

ຂ ສ້ງັເກດ ແລະ ບ ລິເວນທີີ່ ຕອ້ງປບັປ ງ 

 

 

ລາຍເຊັນຜູທ້  າການປະເມນີ 

ກວດສອບ ແລະ ອະນ ມດັໂດຍ: 

ວນັທີ: 
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ການອອກແບບ ແລະ ລະບບົການຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ (2/5) 

 ການອອກແບບ 

ລ/ດ ປະເພດ   ໝາຍເຫດ M F H 

1 ປ້າຍຊີບ້ອກທີີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ເປັນທີີ່ ຮູຈ້ກັໂດຍທົີ່ວໄປ ຢູີ່ຕາມທາງຍີ່າງ ແລະ ໃນ

ສະຖານທີີ່ ຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງນ  າ້ 

0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

2 ຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ: ພາຍໃນຫອ້ງນ້  າບ ີ່ ສງັເກດເຫັນຈາກພາຍນອກ 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

3 ຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ:ຂະໜາດທີີ່ ເໝາະສມົແລະການຈດັວາງແຜງກ ັນ້ລະຫວີ່າງໂຖ

ຖີ່າຍເບົາ 

0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

4 UD: ການຈດັໃຫມ້ໜີ ີ່ ງຫອ້ງສ  າລບັຄນົພກິານ ທີີ່ ມອີ ປະກອນຄບົຊ ດ 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

5 UD: ການຈດັໃຫມ້ທີາງລາດສ  າລບັລດົເຂັນຄນົພິການ 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

6 UD: ມສີນັຍານຂ ຄວາມຊີ່ວຍເຫ ືອ ໃນຫອ້ງນ  າ້ຄນົພິການ 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

7 ການອອກແບບສາກນົ: ການຈດັໃຫມ້ໂີຖສວ້ມ/ໂຖຖີ່າຍເບົາ ສ  າລບັເດັກ 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

8 UD: ການຈດັໃຫມ້ຮີາວຈບັ ສ  າລບັຜູສ້ງູອາຍ  ຢີ່າງໜອ້ຍມ ີ1 ຫອ້ງ 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

9 ທດັສະນຍີະພາບອອ້ມຂາ້ງສະຖານທີີ່ ຕ ັງ້ດາ້ນນອກຫອ້ງນ  າ້ ແມ ີ່ນ 0 = ລີ່ວງລ  າ້ / ບ ີ່ ຮກັສາຄວາມສະອາດ 1 = ບ ີ່ ລວມ / ຮກັສາຄວາມສະອາດ     

10 ປ້າຍແນະນ  າແລະປ້າຍເຕືອນຕີ່າງໆ (ເຊັີ່ ນ: ປ້າຍຫາ້ມສບູຢາ, ຄວາມສ  າຄນັຂອງ

ການຮກັສາສ ຂະອະນາໄມ, ຄວາມສະອາດ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ 

0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

 ລະບບົຄວບຄ ມສະພາບແວດລອ້ມ (ລຄສ)       

11 ລຄສ: ກອັກນ  າ້ແບບມເີຊັນເຊີ/້ແບບທ  າມະດາ 0= ນ  າ້ໄຫ ຫ ງັຈາກ 5 ວ/ິນ  າ້ຕດັ 5 ວຫິ ງັໃຊ ້ 1= ນ  າ້ໄຫ ຫ ງັຈາກ<5 ວ ິ/ ນ  າ້ຕດັ<5 ວ ິຫ ງັໃຊ ້     

12 ລຄສ: ກອັກ 0= ແຮງດນັນ  າ້ອີ່ອນ 1= ແຮງດນັນ  າ້ເໝາະສມົ     

13 ລຄສ: ລະບບົຊກັໂຄກ (ແບບມເີຊັນເຊີ)້ 0= ໃຊເ້ວລາຫ າຍກວີ່າ 10 ວ ິໃນການດ  າເນນີການ 1= ໃຊເ້ວລາໜອ້ຍກວີ່າ 10 ວໃິນການດ  າເນນີການ     

14 ລຄສ: ນ  າ້ຢາອະນາໄມທີີ່ ໃຊ ້ແມ ີ່ນຖກືຕາມລະບຽບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບ

ແວດລອ້ມທອ້ງຖິີ່ນ 

0= ບ ີ່ ແມ ີ່ນ 1= ແມ ີ່ນ     

15 ລຄສ: ອ ປະກອນອະນາໄມໄດແ້ຍກໄວໃ້ນຕູຕ້ີ່າງຫາກ 0= ບ ີ່ ແມ ີ່ນ 1= ແມ ີ່ນ     

16 ຂີເ້ຫຍ້ືອ ແລະ ການບ ລິຫານຈດັການນ  າ້ ແລະ ລະບບົບ  າບດັນ  າ້ເປ້ືອນ ແມ ີ່ນໄດ້

ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

0= ບ ີ່ ມ ີ 1= ມ ີ     

17 ການນ  າໃຊແ້ສງທ  າມະຊາດ 0= ບ ີ່ ມ ີ 1= ມ ີ     

18 ໂຄມໄຟທົີ່ວໄປ: ໃຫແ້ສງສີອບົອ ີ່ນ 0= ບ ີ່ ມ ີ 1= ມ ີ     

19 ການຕບົແຕີ່ງພາຍໃນ (ເຊັີ່ ນ ພືດ, ການຕບົແຕີ່ງພາຍໃນກີ່ຽວກບັໃຈ) 0= ບ ີ່ ໄດ ້ 2= ໄດ ້     

    ຄະແນນລວມ 

(ຈາກ 21) 
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ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ (3/5) 

 ອ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

ລ/ດ ປະເພດ   ໝາຍເຫດ M F H 

20 ຂ ຕ້ ີ່ : ບີ່ ມກີານໄຫ ຍອ້ນກບັຈາກທ ີ່ ນ  າ້ປະປາ ແລະ ອ ປະກອນທີີ່ ຕິດຕ ັງ້ 0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ      

21 ຂ ຕ້ ີ່ : ຊກັໂຄກ 0 = ສະຫນມິ / ບ ີ່ ໄດເ້ຮັດວຽກ / ການຮ ົີ່ວຊ ມ 1 = ບ ີ່ມສີະຫນມິ / ໄດເ້ຮັດວຽກ / ບ ີ່ ມກີານຮ ົີ່ວຊ ມ     

22 ສ ຂະພນັ: ໂຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນ ັີ່ງຢອງ 0 = ບ ີ່ມ/ີເສຍຫາຍ/ບ ີ່ມໄີລຍະຫີ່າງທີີ່ ເຫມາະສມົ 

(ບດົແນະນ  າ 22) 

1 = ມ/ີຄບົຖວ້ນ/ມໄີລຍະຫີ່າງທີີ່ ເຫມາະສມົ (ບດົ

ແນະນ  າ 22) 

    

23 ສ ຂະພນັ: ໂຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນ ັີ່ງຢອງ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ຊ ມ / ຫ ວມ 1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ບ ີ່ຊ ມ / ແໜນ້     

24 ສ ຂະພນັ: ໂຖຖີ່າຍເບົາ, ໂຖສວ້ມ ແລະ ວດິນ ັີ່ງຢອງ ທີີ່ ບ ີ່ ມນີ  າ້ 0 = ອ ດສາຫະກ  າບ ີ່ສອດຄີ່ອງ (ບດົແນະນ  າ 22) 1 = ປະຕິບດັຕາມອ ດສາຫະກ  າ (ບດົແນະນ  າ 22)     

25 ສ ຂະພນັ: ຫອ້ງຖີ່າຍ 0 = ບ ີ່ ສອດຄີ່ອງ (ບດົແນະນ  າ 22) 1 = ສອດຄີ່ອງ (ບດົແນະນ  າ 22)     

26 ສ ຂະພນັ: ການຕິດຕ ັງ້ທີີ່ ສາມາດເຂ້ົາໄປທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ ສອ້ມແປງໄດ້

ງ ີ່າຍ 

0 = ບ ີ່ ສາມາດເຂ້ົາໄປທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ 

ສອ້ມແປງໄດງ້ ີ່າຍ/ ບ ີ່ ສອດຄີ່ອງເຫມາະສມົ 

1 = ສາມາດເຂ້ົາໄປທ  າຄວາມສະອາດ ແລະ 

ສອ້ມແປງໄດງ້ ີ່າຍ/ ສອດຄີ່ອງເຫມາະສມົ 

    

27 ສ ຂະພນັ: ອີ່າງລາ້ງໜາ້ 0 = ຂາດຫາຍໄປ / ເສຍຫາຍ / ຊ ມ / ຕນັ 1 = ມຢີູີ່ / ຄງົເດມີ / ບ ີ່ ຊ ມ / ບ ີ່ ຕນັ     

28 ອ ປະກອນ: ສະຫນອງຂອງອ ປະກອນພື້ນຖານເສີມ (ບດົແນະນ  າ 22) 0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ     

29 ອ ປະກອນ: ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ຫມາຍ N/A ສ  າຫລບັຜູຊ້າຍຫອ້ງນ້  າ) 0 = ເສຍຫາຍ / ບ ີ່ ມຄີນັຢຽບ / ເຕັມເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງ / ບ ີ່

ມ ີແຜີ່ນຮອງ 

1 = ສມົບນູ / ມຄີນັຢຽບ / ຫນອ້ຍກີ່ວາເຄິີ່ ງ / ມ ີ

ແຜີ່ນຮອງ 

    

30 ອ ປະກອນ: ຝາຮອງນ ັີ່ງຫອ້ງນ  າ້ 0 = ຫ ວມ 1 = ແໜນ້     

31 ອ ປະກອນ: ຂ ເກາະເຄືີ່  ອງ 0 = ຫ ວມ 1 = ແໜນ້     

32 ອ ປະກອນ: ກ ເ້ຈຍ້ຫອ້ງນ  າ້ ຫ  ືກ ີ່ອງໃສີ່ກ ເ້ຈຍ້ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ຫລວມ  1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ສມົບນູ / ບ ີ່  ຂີຫ້ມຽ້ງ / ແໜນ້     

33 ອ ປະກອນ: ປະຕຫູອ້ງວດິ/ລອັກ 0 = ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ 1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ສມົບນູ / ບ ີ່  ຂີຫ້ມຽ້ງ     

34 ອ ປະກອນ: ຖງັຂີເ້ຫຍ້ືອ 0 = ເສຍຫາຍ / ບ ີ່ມຄີນັຢຽບ / ເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງ ຫ  ືຫ າຍ

ກີ່ວາເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງຢີ່າງເຕັມ / ບ ີ່ ມແີຜີ່ນຮອງ 

1 = ສມົບນູ / ມຄີນັຢຽບ / ຫນອ້ຍກີ່ວາເຄິີ່ ງຫນ ີ່ງ 

/ ມແີຜີ່ນຮອງ 

    

35 ອ ປະກອນ: ເຄືີ່ອງເປົີ່ າມ ືຫ  ືເຄືີ່ອງເປົີ່ າແຮງເຈັດ ຫ  ືກ ີ່ອງໃສີ່ເຈຍ້ເສັດມ ື 0 = ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ບ ີ່ ເຮັດວຽກ / ເປົີ່ າວີ່າງ 1=ສມົບນູ/ບ ີ່ ຂີຫ້ມຽ້ງ/ບ ີ່ ເປືີ່ ອຍ/ເຮັດວຽກໄດ/້ບ ີ່ ເປົີ່ າ     

36 ອ ປະກອນ: ກີ່ອງໃສີ່ສະບ ູ 0 =ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ຊ ມ / 

ເປົີ່ າວີ່າງ 

1 = ໃຊກ້ານໄດ/້ສມົບນູ/ບ ີ່ ຂີຫ້ມຽ້ງ/ບ ີ່ ລະລາຍ/ບ ີ່ຊ ມ 

/ ບ ີ່ ເປົີ່ າວີ່າງ 

    

37 ອ ປະກອນ: ແວີ່ນແຍງ 0 = ມຮີອຍແຕກ 1 = ສມົບນູ     

38 ອ ປະກອນ: ນ  າ້ຢາລາ້ງມ ື 0 = ເສຍຫາຍ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ບ ີ່ ເຮັດວຽກ / ເປົີ່ າວີ່າງ 1 = ສມົບນູ / ບ ີ່ ຂີຫ້ມຽ້ງ / ໃຊກ້ານໄດ ້/ ບ ີ່ຫວີ່າງ     

39 ບີ່ອນນ ັີ່ງພກັ (ໃນຮ ົີ່ມຫ ືກາງແຈງ້) 0 = ບ ີ່ 2 = ແມ ີ່ນ     

40 ອ ປະກອນ: ການສະຫນອງຂອງອ ປະກອນເສີມທາງເລືອກ (ບດົແນະນ  າ 22) 0 = ບ ີ່ 2 = ແມ ີ່ນ     

    ຄະແນນລວມ 

(ຈາກ 22) 
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ຄວາມສະອາດ (4/5) 

 ຄວາມສະອາດ 

ລ/ດ ປະເພດ   ໝາຍເຫດ M F H 

41 ປ້າຍຢູີ່ເທິງປະຕຫູອ້ງນ  າ້ / ໃກທ້າງເຂ້ົາ 0 = ເປ້ືອນ 1 = ສະອາດ     

42 ທາງເຂ້ົາຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້     

43 ສະພາບໂດຍທົີ່ວໄປ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້     

44 ສະພາບໂດຍລວມຂອງຫອ້ງວດິ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ / ຮກົເຮືອ້ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້ / ບ ີ່ຮກົເຮືອ້     

45 ສະພາບໂດຍລວມຂອງບ ລິເວນຊ  າລະລາ້ງ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້     

46 ການບ  າລ ງຮກັສາໂດຍທົີ່ວໄປ (ການປີ່ຽນແທນການຕິດຕ ັງ້ທີີ່ ຜິດພາດ/ການສອ້ມ

ແປງເລັກໆນອ້ຍໆ; ການລາຍງານເຫດການ) ຂອງຫອ້ງນ  າ້ 

0 = ຮາ້ຍ 1 = ດ ີ     

47 ອ ປະກອນທົີ່ວໄປ 0 = ເປ້ືອນ / ກິີ່ນແຮງ / ຮກັສາໄວບ້ ີ່ ດ ີ 1 = ຈະແຈງ້ / ບ ີ່ ມກີິີ່ນ / ເກບັຮກັສາໄວໄ້ດດ້ ີ     

48 ຄ ນນະພາບທາງອາກາດ: ຄ ນນະພາບທາງອາກາດຂອງຫອ້ງນ  າ້ແມ ີ່ນ  0 = ກິີ່ນແຮງ 1 = ມກີິີ່ນຫອມ / ບ ີ່ ມກີິີ່ນ     

49 ຄ ນນະພາບນ  າ້: ນ  າ້ປະປາໃນຫອ້ງນ  າ້ແມ ີ່ນ 0 = ເປ້ືອນ / ກິີ່ນແຮງ 1 = ໃສ / ບ ີ່ ມສີີ / ບ ີ່ມກີິີ່ນ     

50 ອ ປະກອນເສີມ: ແວີ່ນແຍງ 0 = ເປ້ືອນ 1 = ສະອາດ     

51 ອ ປະກອນເສີມ: ຖງັຖິມ້ຜາ້ອະນາໄມ (ຫມາຍ N / A ສ  າຫລບັຫອ້ງນ  າ້ຜູຊ້າຍ) 0 = ເປ້ືອນ / ໃຊມ້ຈືບັ / ບ ີ່ມ ີແຜີ່ນຮອງ / ປຽກ / 

ບ ີ່ ຖກືສ ຂະອະນາໄມ / ກິີ່ນແຮງ 

1 = ສະອາດ / ບ ີ່ ໄດໃ້ຊມ້ຈືບັ / ມ ີແຜີ່ນຮອງ / 

ຖກືສ ຂະອະນາໄມ / ກິີ່ນບ ີ່ ມ ີ

    

52 ອ ປະກອນເສີມ: ຖງັຖິມ້ຂີເ້ຫຍ້ືອ 0 = ເປ້ືອນ / ໃຊມ້ຈືບັ / ບ ີ່ມ ີແຜີ່ນຮອງ / ປຽກ / 

ບ ີ່ ຖກືສ ຂະອະນາໄມ / ກິີ່ນແຮງ 

1 = ສະອາດ / ບ ີ່ ໄດໃ້ຊມ້ຈືບັ / ມ ີແຜີ່ນຮອງ / 

ຖກືສ ຂະອະນາໄມ / ກິີ່ນບ ີ່ ມ ີ

    

53 ສ ຂະພນັ: ອີ່າງລາ້ງຫນາ້ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້     

54 ສ ຂະພນັ: ເທິງໂຕະເຄືີ່ອງແຕີ່ງໜາ້ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້     

55 ສ ຂະພນັ: ບີ່ອນຖີ່າຍເບົາ/ວດິຖີ່າຍ (ໂຖ/ບີ່ອນນ ັີ່ງ/ໂຖນ ັີ່ງຢອງ) 0 = ເປ້ືອນ 1 = ສະອາດ     

56 ສ ຂະພນັ: ຝາຫອ້ງວດິ / ປະຕ ູ/ ລອັກ 0 = ເປ້ືອນ 1 = ສະອາດ     

57 ການລະບາຍອາກາດ: ແຜງປີ່ອງຢ້ຽມ/ປີ່ອງລະບາຍອາກາດ 0 = ຊ  າລ ດ / ເປີ່ເພ / ຂີຫ້ມຽ້ງ / ຫລວມ / ຂີຝ້ ີ່ນ 1 = ສມົບນູ / ບ ີ່ ເປີ່ເພ / ບ ີ່ໝຽ້ງ / ແໜນ້ / ບ ີ່ມ ີ

ຝ ີ່ນ 

    

58 ການລະບາຍອາກາດ: ກນົໄກໝນູວຽນອາກາດ ຫ ື ເພດານ ຫ ື ພດັລມົຕິດຝາ/ພດັ

ລມົດດູອາກາດ 

 

0 = ບ ີ່  / ເສຍຫາຍ / ເປີ່ເພ / ບ ີ່ ປດັຝ ີ່ນ 1 = ມ ີ/ ສມົບນູ / ປດັຝູີ່ນ     

59 ລະບາຍອາກາດ: ການລະບາຍອາກາດໄດດ້,ີ ອ ນຫະພມູ ຮ ົີ່ມເຢັນ ຕາມຄວາມ

ເຫມາະສມົ ແລະ ລະດບັຄວາມຊ ີ່ມ 

0 = ບ ີ່ ດ ີຫ  ືບ ີ່ມບີີ່ອນມລີມົລີ່ວງ / ຄວາມຊ ີ່ມ 1 = ມບີີ່ອນມລີມົລີ່ວງດ ີ/ ບ ີ່ ມຄີວາມຊ ີ່ມ     

60 ວດັສະດ ປພູື້ນ 0 = ເປ້ືອນ / ປຽກ 1 = ສະອາດ / ແຫງ້     

61 ຮາງລະບາຍນ  າ້ຢູີ່ພື້ນ (ຢູີ່ໃນ ແລະ ນອກຫອ້ງວດິ ແລະ ບ ລິເວນຊ  າລະລາ້ງ 0 = ຂາດຫາຍ / ເປ້ືອນ / ປຽກ / ອ ດຕນັ 1 = ມ ີ/ ສະອາດ / ແຫງ້ / ບ ີ່ ອ ດຕນັ     
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62 ຝາ / ເພດານ 0 = ເປ້ືອນ 1 = ສະອາດ     

63 ກ  ານດົໝາຍການທ  າຄວາມສະອາດ (ປະຈ  າວນັ / ໄລຍະເວລາ / ພເິສດ) 0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

64 ຂະບວນການ ແລະ ຄ ນນະພາບສ  າລບັຄ  າຄິດເຫັນ ແລະ ການປະຕິບດັການແກ້

ໄຂ 

0 = ຂາດຫາຍ / ຊາ້ ແລະ ບ ີ່ມປີະສິດທິພາບ 1 = ມ ີ/ ໄວ ້ແລະ ມປີະສິດທິພາບ     

65 ຜູອ້ະນາໄມ ແມ ີ່ນໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົໃຫເ້ປັນມອືາຊບີ ແລະ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ

ໂດຍໜີ່ວຍງານຝ ກອບົຮມົ 

ຄ ນນະພາບລະດບັປະເທດ 

0 = ບ ີ່ມ ີ 1 = ມ ີ     

66 ກີ່ອງ ຄ  າແນະນ  າ 0 = ຂາດຫາຍ / ເສຍຫາຍ / ເປ້ືອນ 2 = ມ ີ/ ສມົບນູ / ສະອາດ     

67 ບດັສະແດງການກວດກາການອະນາໄມ: ຄວາມຖີີ່ຂອງການທ  າຄວາມສະອາດ, ຜູ້

ອະນາໄມ ແລະ ທີີ່ ປ ກສາທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ 

0 = ຂາດຫາຍ / ຄວາມຖີີ່ການທ  າຄວາມສະອາດ

ປະຈ  າວນັແມ ີ່ນຫນອ້ຍກີ່ວາສອງຄ ັງ້ / ມ ື ້

2 = ມ ີ/ ຄວາມຖີີ່ການທ  າຄວາມສະອາດປະຈ  າວນັ

ແມ ີ່ນສອງຄ ັງ້ / ວນັຫລືຫລາຍກວີ່າ 

    

    ຄະແນນລວມ 

(ຈາກ 29) 

   

        

ຄວາມປອດໄພ (5/5) 

 ຄວາມປອດໄພ 

ລ/ດ ປະເພດ   ໝາຍເຫດ M F H 

68 ຂ ຕ້ ີ່ : ຂ ຕ້ ີ່ ນ  າ້ປະປາ ແລະ ລະບາຍນ  າ້ / ທ ີ່ 0 = ບ ີ່ປກົປິດ 1 = ຖກືປກົປິດ     

69 ຂ ຕ້ ີ່ : ຂ ຕ້ ີ່ ນ  າ້ປະປາ ແລະ ລະບາຍນ  າ້ / ທ ີ່ 0 = ບ ີ່ທນົທານ 1 =  ທນົທານ     

70 ສ ຂະພນັ: ບີ່ອນຖີ່າຍເບົາ / ວດິຖີ່າຍ (ໂຖປດັສະວະ / ບີ່ອນນ ັີ່ງ / ວດິ

ນ ັີ່ງຢອງ) 

0 = ບ ີ່ທນົທານ 1 = ທນົທານ     

71 ແສງສະຫວີ່າງສ ກເສີນ 0 = ບ ີ່ມ ີ/ ໃຊກ້ານບ ີ່ ໄດ ້/ ບ ີ່ພຽງພ  1 = ມ ີ/ ໃຊກ້ານໄດ ້/ ພຽງພ      

72 ແສງສະຫວີ່າງພາຍໃນ 0 = ຂາດຫາຍ / ບ ີ່ ເຮັດວຽກ / ບ ີ່ພຽງພ  1 = ມ ີ/ ໃຊກ້ານໄດ ້/ ພຽງພ      

73 ອ ປະກອນປ້ອງກນັການທ  າຄວາມສະອາດສີ່ວນບ ກຄນົ (PPE) / ການ

ປະກນັໄພ 

0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ     

74 ອ ປະກອນເສມີ 0 = ບ ີ່ທນົທານ / ບ ີ່ ກນັການຂຽນແຕມ້ 1 = ທນົທານ / ກນັການຂຽນແຕມ້     

75 ວດັສະດ ປພ້ືູນ 0 = ບ ີ່ ກນັນ  າ້ / ບ ີ່ ກນັໝືີ່ ນ. 1 = ກນັນ  າ້ / ກນັໝືີ່ ນ.     

76 ວດັສະດ ປພ້ືູນ 0 = ເປີ່ເພ / ແຕກ 1 = ສມົບນູ / ບ ີ່ ແຕກ     
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77 ຝາ (ດາ້ນໃນ) 0 = ບ ີ່ທນົທານ / ມຮີອຍແຕກ / ບກົພີ່ອງ 1 = ທນົທານ/ບ ີ່ ມຮີອຍແຕກ/ບ ີ່ ມກີານບກົ

ພີ່ອງ. 

    

78 ຝາ (ດາ້ນນອກ) 0 = ບ ີ່ທນົທານ/ມຮີອຍແຕກ/ບກົພີ່ອງ/ບ ີ່ ກນັ

ແຕມ້ສ.ີ 

1 = ທນົທານ / ບ ີ່ ມຮີອຍແຕກ / ບ ີ່ ມຂີ ບ້ກົ

ພີ່ອງ /ກນັແຕມ້ສ.ີ 

    

79 ກນັຂອບຄມົ 0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ     

80 ຕູໃ້ສີ່ກະດານໄຟຟ້າໄວຢ້ີ່າງຫນອ້ຍສງູ 2 ແມດັ 0 = ບ ີ່ 1 = ແມ ີ່ນ     

81 ສນັຍານຂ ຄວາມຊີ່ວຍເຫ ືອຂອງຄນົພິການ 0 = ບ ີ່ ເຮັດວຽກ / ເປີ່ເພ 1 = ໃຊກ້ານໄດ ້/ ສມົບນູ     

82 ຮາວຈບັ / ຮາວສ  າລບັຜູສ້ງູອາຍ  / ຄນົພິການ 0 = ເປີ່ເພ / ຫ ວມ 2 = ສມົບນູ / ແໜນ້     

83 ກອ້ງວງົຈອນປິດ ໄວເ້ຝ້ົາລະວງັ ຫ ື ລາດຕະເວນ 0 = ບ ີ່ມ ີ 2 = ມ ີ     

    ຄະແນນລວມ 

(ຈາກ 18) 
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ເອກະສານຄດັຕິດ D ແຜນດ  າເນນີການແກໄ້ຂ 

 

ລາຍການ ເຂດພ້ືນທີີ່ ບ ີ່ ເໝາະສມົ ສາເຫດ ວທີິການແກໄ້ຂ ໄລຍະເວລາ ຜູຕ້ດິຕ ີ່ 
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ການອາ້ງອງິ 

ADA (American with Disability Act) ອາເມຣິກາກບັກດົຫມາຍວີ່າດ້ວຍຄວາມພິການ: ກດົໝາຍນີ້ 

ບນັຍດັຂ ນ້ ໂດຍສະຫາລດັອາເມລິການ ໃນປີ 1990 ຄວບຄ ມຫ າກຫ າຍກດົໝາຍສິດທິມະນ ດ ທີີ່ ຫາ້ມພາຍໃຕ້

ສະຖານະການບາງຢີ່າງ, ບນົພື້ນຖານຂອງຄວາມພິການ www.ada.gov 

ATI (Asosiasi Toilet Indonesia) ສະມາຄມົຫ້ອງນ້  າອິນໂດເນເຊຍ: ອງົການຈດັຕ ັງ້ທີີ່ ອິນໂດເນເຊຍ ທີີ່

ອ ທິດໃຫ້ກບັການປູກຈດິສ  ານ ກ ກີ່ຽວກບັບນັຫາສ ຂາພິບານໃນອິນໂດເນເຊຍ. ATI ເຮັດວຽກໃນລະດບັຕີ່າງໆ 

ທງັລະດບັປະເທດ ແລະ ລະດບັທ້ອງຖິີ່ ນ ມຈີ ດປະສງົໃນການຮຽກຮອ້ງ ເພືີ່ ອສ້າງເງ ືີ່ອນໄຂໃນການສ້າງ

ສ ຂາພິບານທີີ່ ດີຂື້ນ ໂດຍມຈີ ດປະສງົໃນການສາ້ງຄວາມສະອາດ ໃຫ້ສງັຄມົອິນໂດເນເຊຍ ມສີ ຂະພາບທີີ່ ດີ 

ແລະ ເປັນມດິກບັສິີ່ ງແວດລອ້ມ. ATI ເປັນສະມາຊກິຢີ່າງເປັນທາງການຂອງອງົການຫອ້ງນ  າ້ໂລກ. 

BCA (Building and Construction Authority) ການກ ີ່ສາ້ງ ແລະ ການກ ີ່ສາ້ງສີ່ວນພມູມພິາກ: ສິດອ  າ

ນາດແຫີ່ງຊາດຂອງສິງກະໂປ ພາຍໃຕກ້ະຊວງພດັທະນາແຫີ່ງຊາດ, ການຕ ີ່ ສູເ້ພືີ່ ອການພດັທະນາຂອງສະພາບ

ແວດລອ້ມການກ ີ່ສາ້ງທີີ່ ດເີລີດສ  າລບັສງິກະໂປ. "ສະພາບແວດລອ້ມການກ ີ່ສາ້ງ" ຫມາຍເຖງິອາຄານ, ໂຄງສາ້ງ 

ແລະ ໂຄງລີ່າງພື້ນຖານ ໃນອອ້ມຂາ້ງຂອງສງິກະໂປ ທີີ່ ຕ ັງ້ຄີ່າສ  າລບັກດິຈະກ  າທາງສງັຄມົ. 

BTA (British Toilet Association) ສະມາຄມົຫ້ອງນ  າ້ອງັກດິ: ເປັນສະມາຄມົຕ ົນ້ຕ  ໃນປະເທດອງັກດິ ທີີ່

ອ ທິດຕນົ ເພືີ່ ອສະແດງຄວາມສນົໃຈ ແລະ ແຮງບນັດານໃຈ ຂອງ ຜູໃ້ຫບ້ ລິການຫອ້ງນ  າ້ “ຢູີ່ຫີ່າງຈາກບາ້ນ”  

ແລະ ຜູ້ໃຊທ້ ກປະເພດ ແລະ ເພືີ່ ອເປັນໂຕຊີ່ວຍໃຫ້ເກດີການປີ່ຽນແປງໃນການສະແຫວງຫາ ມາດຕະຖານ

ຄວາມເປັນເລີດ ໃນທ ກພື້ນທີີ່ ຂອງການຈດັຫາ ແລະ ການຈດັການຫອ້ງນ  າ້ສາທາລະນະ.  

NEA (National Environment Agency) ສ  ານກັງານສິີ່ ງແວດລອ້ມແຫີ່ງຊາດ: ເປັນອງົການແຫີ່ງຊາດຂອງ

ສງິກະໂປ ສ  າລບັການຄວບຄ ມບນັຫາສິີ່ ງແວດລອ້ມແຫີ່ງຊາດ. 

WTO (World Toilet Organization) ອງົການຫ້ອງນ  າ້ໂລກ: ສ້າງຕ ັງ້ຂ ້ນໃນປີ 2001, WTO ແມ ີ່ນອງົ

ກອນບ ີ່ ຫວງັຜນົກ  າໄລສາກນົ ທີີ່ ສນັຍາວີ່າຈະປບັປ ງສະພາບຫອ້ງນ  າ້ ແລະ ສ ຂາພິບານ ໃນທົີ່ວໂລກ. ໃນວນັທີ 

24 ກ ລະກດົ 2013, ອງົການຫ້ອງນ  າ້ໂລກ ໄດບ້ນັລ ຜນົສ  າເລັດກາ້ວສ  າຄນັ ສ  າລບັການເຄືີ່ ອນໄຫວສ ຂະ

ພິບານໃນທົີ່ວໂລກ ເມ ືີ່ອ 122 ປະເທດ ຮີ່ວມກນັສະຫນບັສະຫນນູການແກໄ້ຂມະຕິຄະນະລດັຖະມນົຕີສະຫະ

ປະຊາຊາດ ໂດຍລດັຖະບານສິງກະໂປ ໄດກ້  ານດົໃຫວ້ນັທີ 19 ພະຈກິ ເປັນວນັຫອ້ງນ  າ້ໂລກ ເປັນວນັສະຫະ

ປະຊາຊາດຢີ່າງເປັນທາງການ. 
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ຊີນ້  າລວມ : ທີ່ານ ປອ ອາລ ນ ບ ນມໄີຊ ຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 : ທີ່ານ ທະວເິພັດ ອ ລາ ຜູ້ຈດັການໂຄງການພດັທະນາໂຄງລີ່າງພື້ນຖານເພືີ່ ອ

ສ ົົີ່ງເສີມການທີ່ອງທີ່ຽວ, ຮອງຫວົໜ້າກມົພດັທະນາ

ການທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 : ທີ່ານ ວລິະ ຈນັທະວງົ ຊີ່ຽວຊານໂຄງການພດັທະນາໂຄງລີ່າງພື້ນຖານເພືີ່ ອ

ສ ົົີ່ງເສມີການທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 : ທີ່ານ ໂອເງນິ ປນັຍານ ວງົ ຫວົໜາ້ພະແນກສ  າຫ ວດ-ຈດັສນັແຫ ີ່ງທີ່ອງທີ່ຽວ. 

  

ແປໂດຍ  : ທີ່ານ ສອນໄຊ ຈນັທະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກສ  າຫ ວດ-ຈດັສນັແຫ ີ່ງທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 : ທີ່ານ ສ ວນັນກິອນ ຜາຕນັ ວຊິາການພະແນກສ  າຫ ວດ-ຈດັສນັແຫ ີ່ງທີ່ອງທີ່ຽວ. 

ອອກແບບ, ຈດັພິມ : ທີ່ານ ສມົພງົ ວງົໄຊ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກສ  າຫ ວດ-ຈດັສນັແຫ ີ່ງທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 : ທີ່ານ ນວີະໄຊ ມາລາທິບ ວຊິາການພະແນກສ  າຫ ວດ-ຈດັສນັແຫ ີ່ງທີ່ອງທີ່ຽວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




