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บทคดัย่อ 

 

 

         การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนั

ตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภยั ของสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ตลอดจนหาแนวทาง

ในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลกัสุขาภิบาล คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 26 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย 3 ส่วน 

คือ 1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 2) ขอ้มูลลกัษณะทาง

กายภาพของส้วมสาธารณะ 3) ขอ้มูลการปนเป้ือนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะ สถิติท่ีใชใ้นการ

วิจยัคือ สถิติเชิงพรรณนา นาํเสนอในรูปจาํนวน และร้อยละ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

โดยรวมผา่นเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ 80.77 

ตามลาํดับ ส่วนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด (Healthy: H) คิดเป็น

ร้อยละ 88.50 และ 15.50, ความเพียงพอ (Accessibility: A) คิดเป็นร้อยละ 88.50 และ 15.50, ความ

ปลอดภัย (Safety: S) 92.31 และ 7.69 ตามลาํดับ การสํารวจหลังจากการแนะนําแนวทางการ

ปรับปรุงใหก้บัเจา้ของกิจการ แลว้พบวา่ มีสว้มสาธารณะผา่นเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 73.08  

 ผลการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในส้วมชายและส้วมหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 28.21 และ 24.62 ตามลาํดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีกดโถส้วมชายมีการปนเป้ือน

มากกวา่สว้มหญิงคิดเป็นร้อยละ 38.46 และ 23.08 ตามลาํดบั  

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะและการ

ปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิง จะเห็นว่า ส้วม



ค 

สาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์มี 5 แห่ง โดยมีค่าเฉล่ียของตาํแหน่งไม่พบการปนเป้ือนโดยเฉล่ีย 8.40 (±0.548) 

ตาํแหน่ง และส้วมสาธารณะท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มี 21 แห่ง โดยมีค่าเฉล่ียของตาํแหน่งไม่พบการ

ปนเป้ือนโดยเฉล่ีย 8.00 (±1.183) ตาํแหน่ง จากขา้งตน้สรุปไดว้่า ส้วมสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน HAS มีจาํนวนตาํแหน่งไม่พบการปนเป้ือนโดยเฉล่ียมากกวา่สว้มสาธารณะท่ีไม่ผา่นเกณฑ์

การประเมิน HAS แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P=0.306) 

        

คําสําคัญ : ส้วมสาธารณะ, สถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, ความ

เพียงพอ, เช่ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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ABSTRACT 

 

 

 The objectives of this research were to investigate the standards of public toilets in 

petrol stations on Chiang Mai-Hot Road according to the Healthy, Accessibility and Safety 

Standard (HAS) and to find out a guideline for sanitation improvement of the toilets. The 

purposive sampling method was utilized to select 26 toilets. The instruments for data collection 

consisted of three parts: preliminary information of the toilets, physical aspects of the toilets and 

biological contamination of the toilets. Descriptive statistics was used to analyze the data for 

number and percentage. 

 The research results reveal that 19.23% of the toilets passed the HAS standards while 

80.77% did not. Moreover, 88.50% passed the Healthy Standard whereas 15.50% did not;  88.50%  

passed the Accessibility Standard while 15.50% did not; and 92.31% passed the Safety Standard while 

7.69% did not. A survey after providing an improvement guideline to the station owners reveals that 

73.08% passed the standards.   

 The test results of Coliform-bacteria contamination reveal that 28.21% of men’s toilets 

and 24.62% of women’s toilets were contaminated. Furthermore, 38.46% of men’s toilets and 

23.08% of women’s toilets were particularly contaminated at the flush handles. 

 When the relationship between the standard assessment criteria and Coliform-bacteria 

contamination of the toilets was taken into consideration, it is revealed that five toilets passed the 

criteria with the average value of non-contaminated areas of 8.40 (± 0.548). However, 21 toilets 

did not pass the criteria with the average value of non-contaminated areas of 8.00 (± 1.183). It is 



จ 

thus concluded that there were more toilets with non-contaminated areas passing the HAS 

assessment criteria than those not passing the criteria, but they were not statistically significant  

(P = 0.306). 

 

Keywords:  Public Toilets, Petrol Station, Healthy, Accessibility, Safety, Coliform-bacteria 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก    

รองศาสตราจารยณ์รงค ์ณ เชียงใหม่ และ อาจารย ์ดร. ทรงยศ คาํชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ี
กรุณาให้ค ําปรึกษาแนะนําต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นท่ี เป็นประโยชน์ และช่วยตรวจทานแก้ไข

ขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนดว้ยความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา พร้อมทั้งช่วย

กระตุน้และใหก้าํลงัใจเสมอมา ทาํใหว้ิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จดว้ยดี ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ท่ีของสถานประกอบการสถานีบริการเช้ือเพลิง บนทางหลวง

หมายเลข 108 ถนนเชียงใหม่-ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีอาํนวยความ

สะดวกในการเก็บรวมรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้

ความร่วมมือในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคนท่ีเป็น

กาํลงัใจใหผู้ศึ้กษาสามารถทาํวิทยานิพนธ์ไดส้าํเร็จ คุณงามความดีและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งหลาย

อนัเกิดจากการศึกษาน้ี ขอมอบใหแ้ด่คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัมีค่าแก่

ผูศึ้กษา เพื่อท่ีจะไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตต่อไป 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ส้วมสาธารณะ เป็นปัญหาพื้นฐานท่ีสําคญัทางด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย การส่งเสริมและรณรงค์ให้สะอาดและปลอดภยัมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2548 กรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (2548)ได้

จดัทาํแผนแม่บทการพฒันาส้วมสาธารณะไทย และกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายหลกั 11 ประเภท อาทิ 

สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ สถานีบริการนํ้ ามนั โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาดสด ศาสนสถาน 

ดว้ยการวางกรอบการพฒันาไว ้3 ประเด็น คือ ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และ

ปลอดภยั (Safety) หรือมีคาํยอ่วา่ "HAS"  

ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขประเมินส้วมสาธารณะในประเทศไทย มีส้วม

ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 40.37 จากเกณฑ์มาตรฐานระดบัประเทศ (HAS) โดยส้วมท่ีผ่านมาตรฐาน 

แบ่งเป็น ห้างสรรพสินคา้ร้อยละ 88.52 โรงพยาบาลร้อยละ 83.11 ส้วมริมทางร้อยละ 67.02 

แหล่งท่องเท่ียวร้อยละ 62.9 สวนสาธารณะร้อยละ 60.06 ตลาดสดร้อยละ 48.6 สถานท่ีราชการ

ร้อยละ 47.28 โรงเรียนร้อยละ 44.45 ป๊ัมนํ้ ามนัร้อยละ 44.07 สถานีขนส่งร้อยละ 41.4 ร้านอาหาร

ร้อยละ 36.15 และวดัร้อยละ 11.75 ในปี พ.ศ. 2554 มีรายงานผลดาํเนินงานพฒันาส้วมสาธารณะ

ไทย มีส้วมสาธารณะสะอาด พอเพียง ปลอดภยั เพียงร้อยละ 55.47 ไม่บรรลุตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว้

คือ ร้อยละ 60  

ผลการพฒันาส้วมสาธารณะไทยตามนโยบายท่ีผ่านมา ซ่ึงเน้นหนักใน 12 สถานท่ี 

ไดแ้ก่  สถานศึกษา สถานท่ีราชการ โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง แหล่ง

ท่องเท่ียว  สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ ร้านจาํหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานี

ขนส่งทางบกหรือทางอากาศ และส้วมสาธารณะริมทาง ให้ไดเ้กณฑ์มาตรฐานระดบัประเทศ 

(HAS) ขณะน้ีมีส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐานแลว้ ร้อยละ 70 ซ่ึงส้วมสาธารณะที่ประชาชน

เลือกใชบ้ริการมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ป๊ัมนํ้ ามนั ร้อยละ 46 แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 39 

และสถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ ร้อยละ 37 โดยไดม้อบหมายให้กรมอนามยัร่วมกบับริษทั

ผูค้า้นํ้ ามนั ปรับปรุงส้วมในป๊ัมนํ้ามนั ป้ัมแก๊สทัว่ประเทศทั้งบนถนนสายหลกัและสายรองให้ได้
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มาตรฐาน และให้สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศตรวจประเมิน หากผ่านเกณฑม์าตรฐาน จะ

ไดรั้บป้ายส้วมสะอาด ไดม้าตรฐาน หรือ Happy Toilet ให้ประชาชนเลือกใช ้โดยไดบ้นัทึกขอ้มูลลง

บนแผนท่ีดิจิตอล (GPS Navigator) ขณะน้ีมีแลว้ 855 แห่ง 

ปีพ.ศ. 2554 จุรินทร์ ลกัษณ์วิศิษฏ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ไดป้ระกาศนโยบายสาํคญัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

“ส้วมสะอาด ชาติเจริญ” เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2554 เน้นการพฒันาส้วมสาธารณะ ภายในสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จึงจดัประชุมเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค

ส่วนไดรั้บทราบนโยบายโครงการสาํคญัของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ส้วมสะอาด 

ชาติเจริญ” พร้อมพิธีลงนามความตกลงร่วมมือกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธานในพิธี เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

กรุงเทพมหานคร 

กรมอนามยั ได้ร่วมกับกรมการท่องเท่ียว และ บริษทั โกลบเทค จาํกัด รณรงค์ส้วม

สถานท่ีท่องเท่ียวสะอาดรับวนัสว้มโลก ภายใตส้โลแกน "เท่ียวสนุก สุขอนามยัดี" ท่ีเนน้พฒันาสว้ม

สาธารณะท่ีประชาชนและนกัท่องเท่ียวใชบ้ริการมากเป็นพิเศษ โดยในปีพ.ศ. 2558 น้ี มีส้วมแหล่ง

ท่องเท่ียวพฒันาตามเกณฑม์าตรฐาน HAS Happy Toilet ร้อยละ 74 ส้วมป๊ัมนํ้ามนับนถนนสายหลกั

และสายรองท่ีไดม้าตรฐานจะแสดงบนแผนท่ีประเทศไทยและระบบนาํทางของรถยนต ์จาํนวน 928 แห่ง 

รวมทั้ ง ยงัมีส้วมท่ีได้มาตรฐาน จาํนวน 81 แห่งในร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี บน

โปรแกรม Google Map และกระตุน้ให้ทุกสถานประกอบการได้มีการพฒันาส้วมสาธารณะให้

สะอาด ปลอดภยั โดยเนน้ใหมี้การทาํความสะอาดเป็นพิเศษในจุดท่ีตอ้งสัมผสับ่อย ไดแ้ก่ ท่ีจบัสาย

ฉีดนํ้ าชาํระ ท่ีรองนัง่ส้วมแบบนัง่ราบ ท่ีกดชกัโครกของส้วม ท่ีกดโถปัสสาวะ ราวจบั กลอนประตู

หรือลูกบิด ก๊อกนํ้าท่ีอ่างลา้งมือ และพื้นหอ้งสว้ม 

ในปีพ.ศ. 2561 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบัสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

จาํนวน 16 อาํเภอ ไดส้าํรวจสาธารณะตามเกณฑม์าตรฐานระดบัประเทศ (HAS) ของสว้มสาธารณะ

ในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง จาํนวนทั้งหมด 80 แห่ง ซ่ึงผา่นเกณฑก์ารประเมิน จาํนวน 49 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 61.25 และไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน จาํนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.75 ซ่ึงพบ

ขอ้ท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 กระดาษชาํระเพียงพอต่อการใชง้านตลอดเวลาท่ี

เปิดให้บริการ (อาจจาํหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้ าชาํระ ท่ีสะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

ร้อยละ 77.42 รองลงมา คือ ขอ้ 4 อ่างลา้งมือ  ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพดี

และใชง้านได ้ร้อยละ 58.06 และ ขอ้ 10 จดัให้มีส้วมนั่งราบสําหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภ์

และประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี ร้อยละ 51.61 ตามลาํดบั 
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ส้วมสาธารณะ จึงมีความสาํคญัต่อผูเ้ดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการทาํงานใน

ชีวิตประจาํวนัหรือการเดินทางไกล เพื่อพกัผ่อนและท่องเท่ียว ส้วมสาธารณะจึงถือเป็นส่วนหน่ึง

ของโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตในสังคมและการบริการในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงส้วมสาธารณะ ท่ีมีคนใชร่้วมกนัเป็นจาํนวนมาก โอกาสท่ีจะติดเช้ือโรคจะมีมากข้ึน

โดยเฉพาะเช้ือโรคท่ีเป็นตน้เหตุของโรคอุจจาระร่วงและโรคตาแดง เน่ืองจากผลการทดสอบการ

ปนเป้ือนของอุจจาระในห้องส้วมสาธารณะ 7 จุด พบว่าจุดท่ีพบเช้ือโรคมากท่ีสุดไดแ้ก่ ท่ีจบัสาย

ฉีดนํ้ าชาํระ ร้อยละ 85 รองลงมาคือ พื้นหอ้งส้วม ร้อยละ 50 ท่ีรองนัง่โถสว้มชนิดนัง่ราบ ร้อยละ 31

ท่ีกดนํ้าโถส้วม และโถปัสสาวะชาย พบร้อยละ 8 เท่ากัน ท่ีเปิดก๊อกอ่างลา้งมือ ร้อยละ 7 และ

ท่ีกลอนประตูหรือลูกบิดภายใน ร้อยละ 3 ดงันั้น การทาํความสะอาดจะเป็นการตดัวงจรเช้ือโรค ช่วยให้

สว้มสาธารณะสะอาด ปลอดเช้ือโรค (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นตวัช้ีวดัความสกปรก หรือการปนเป้ือน

อุจจาระในเบ้ืองตน้ ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก กระทรวงสาธารณสุข และทัว่โลกใหก้ารยอมรับ ดงันั้น 

จึงนิยมใชว้ดัความสกปรกหรือไม่สะอาด (Unhealthy) หรือการปนเป้ือน (Contamination) ของ

อุจจาระในการสุขาภิบาลอาหารและนํ้ า รวมทั้งประยุกตใ์ชก้บัการปนเป้ือนในสภาวะแวดลอ้ม 

เช่น แหล่งนํ้ า ภาชนะ เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงสาธารณสุขไดน้ํามาประยุกต์ใช้กับ

เกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) เพราะใชห้ลกัการเดียวกนัที่ว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

เม่ือยอ่ยสลายนํ้ าตาลจากแลคโตส ทาํใหเ้กิดกรดและก๊าซข้ึนมา กรดท่ีเกิดข้ึนน้ีจะทาํใหค่้าความเป็น

กรดด่าง (pH) ของอาหารเล้ียงเช้ือลดลง จึงทําให้เกิดการเปล่ียนสีของตัวช้ีว ัด (Indicator) คือ 

Bromcresol Purple, BCP จากสีม่วงเป็นสีเหลือง ซ่ึงปฏิกิริยาดงักล่าวถือว่าเป็นผลบวก (Positive) 

หากพบการปนเป้ือนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เกินกว่ามาตรฐานท่ีกาํหนด 

ก็หมายความว่า บริเวณนั้น หรือส่ิงนั้นมีความสกปรก และมีแนวโนม้ของการเกิดโรคติดต่อระบบ

ทางเดินอาหารได ้เป็นการแจง้เตือนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดาํเนินการแกไ้ขและปรับปรุงต่อไป 

ดงันั้น การใชโ้คลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นดชันีช้ีความสกปรกบริเวณหอ้งส้วมสาธารณะ 

เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ท่ีรองโถสว้มแบบนัง่ราบ ก๊อกนํ้า อ่างลา้งมือ สายฉีดชาํระ เป็นตน้ จึงมี

ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะไทย กระทรวงสาธารณสุข 

(สารานุกรมเสรี, 2556) 

ทั้งน้ีการสัมผสัใกลชิ้ดโดยตรงจากส้วมสาธารณะท่ีสกปรกอาจเกิดข้ึนได ้เช่น การเอา

มือไปสัมผสัส่ิงขบัถ่ายหรืออุปกรณ์ท่ีจดัไวใ้นหอ้งส้วมท่ีสกปรกแลว้เขา้สู่ปากก่อใหเ้กิดการติดเช้ือ

ไดโ้ดยเฉพาะไวรัสและโปรโตซวัส์ องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2003) เผยแพร่การศึกษาพบว่า 

ไวรัสในของเสียสามารถมีชีวิตอยูใ่นอุณหภูมิห้องไดร้าว 1-2 วนั เช่น เช้ือไวรัสฮิวแมนแพบ็พิวโลมา 
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หรือ เอชพีวี (Human Papilloma Virus, HPV) ท่ีทาํให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงอาจติดต่อโดยการท่ีเอา

มือไปสัมผสัส่ิงสกปรก เช่น แผน่รองนัง่โถส้วมท่ีไม่สะอาด ลูกบิดประตูห้องสุขาท่ีปนเป้ือน เป็นตน้ 

แลว้เอามือมาสัมผสัอวยัวะเพศของตน โดยเช้ือโรคท่ีมากบัห้องนํ้ ามีมากมายหลายชนิดและสะสม

อยูต่ามจุดต่างๆ ในห้องนํ้ าท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้นอกจากน้ี กรมอนามยั (2554) ไดท้าํการศึกษา

ผลการตรวจการปนเป้ือนในหอ้งส้วมสาธารณะ เพื่อหาเช้ือ Fecal Coliform Bacteria ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั

ว่ามีการปนเป้ือนอุจจาระในห้องส้วมพบ 7 จุดโดยเรียงจากจุดท่ีมีเช้ือโรคมากท่ีสุด คือ ท่ีจบัสาย

ฉีดนํ้ าชาํระ ตรวจพบเช้ือโรคมากที่สุดร้อยละ 85.3 บริเวณพื้นห้องส้วม พบเช้ือโรคร้อยละ50.0 

ท่ีรองนัง่โถส้วม พบเช้ือโรคร้อยละ 31.0 ท่ีกดโถส้วมและโถปัสสาวะ พบร้อยละ 7.7 ท่ีเปิดก๊อกนํ้ าลา้งมือ 

พบร้อยละ 6.9 และกลอนประตูหรือลูกบิด พบร้อยละ 2.7 ดงันั้น จงัหวดัต่างๆ โดยเฉพาะจงัหวดัท่ี

เป็นแหล่งท่องเท่ียวควรจะรณรงคก์ารดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํ้ าสาธารณะ เพื่อเตรียม

รับจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาใชบ้ริการหอ้งนํ้าสาธารณะต่อไป 

เช ียงให ม ่ เป็ น จ งัห วดั ศ ูน ย ก์ ล างค ว าม เจ ริญ ข อ งภ าค เห นือ  อ ีก ทั้ง เป็ น น ค ร

ประวตัิศาสตร์ทางประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของความเป็นล้านนาเป็นจุดหมาย

ปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2553 จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไดรั้บการจดัให้เป็นเมืองน่าเท่ียวอนัดบั 2 ของโลก และเป็นเวลากว่า 10 ปีท่ีเชียงใหม่ติดอนัดบัเมือง

น่าเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนในแต่ละปี ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียว คือ หน่ึงใน

กลุ่มสถานท่ีเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมระดบัประเทศ (HAS) เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั ซ่ึงในพื้นท่ีทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 108 หรือท่ีนิยมเรียกว่า ถนนเชียงใหม่-หางดง หรือ ถนนเชียงใหม่-ฮอด  เป็นทางหลวงสาย

หลกัท่ีใชส้าํหรับเดินทางเขา้สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางท่ี

เช่ือมต่อการคมนาคมระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคญัในพื้นที่ดา้นใตข้องทั้งสอง

จงัหวดั จากจุดเร่ิมตน้ที ่ตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ด้วย

ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวอยู่

จาํนวนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและ

ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เช่น บา้นถวาย โบราณสถานเวียงท่ากาน อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซ่ึงทางผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ีลว้นตอ้งมีสถานีบริการนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงสําหรับการบริการนักท่องเท่ียว เพื่ออาํนวยความสะดวก โดยเฉพาะการบริการห้องส้วม

สาธารณะไว ้เพื่อบริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางในเสน้ทางถนนเชียงใหม่-ฮอด 
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การเฝ้าระวงัคุณภาพส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั 

เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรค และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของพื้นท่ี อีกทั้งยงั

เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากการท่องเท่ียว ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์ของส้วม

สาธารณะของสถานบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และการเฝ้าระวงัคุณภาพส้วมสาธารณะ ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์การปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และการประเมินเกณฑม์าตรฐานระดบัประเทศ (HAS) 

จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงได้ดําเนินการศึกษามาตรฐานส้วม

สาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงไดใ้ชพ้ื้นท่ีนาํร่องในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี

บริการอยูเ่ส้นทางสายหลกั ถนนเชียงใหม่-ฮอด โดยในช่วงเขตอาํเภอหางดง-จอมทอง มีจราจรท่ีคบัคั้ง 

มีจาํนวนรถปริมาณมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสํารวจท่ีออกแบบโดยกองสุขาภิบาล  

และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ซ่ึงผลจากการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปพฒันา และ 

ปรับปรุงสว้มสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่ประเทศไทยต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ 

และปลอดภยั ของสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

2. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสว้มสาธารณะในสถานีบริการใหถู้กหลกัสุขาภิบาล 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตประชากร  

ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 

(ถนนเชียงใหม่ - ฮอด) เป็นเส้นทางมุ่งหนา้ไปสู่อาํเภอทางตอนใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจุดเร่ิมตน้อยู่

บริเวณประตูเชียงใหม่ ตดัผ่านกบัถนนววัลาย โดยผ่านส่ีแยกสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าเขา้สู่

อาํเภอหางดงเป็นอาํเภอแรก ผ่านลงไปคือ อาํเภอสันป่าตอง อาํเภอดอยหล่อ อาํเภอจอมทอง และ

อาํเภอฮอด ทั้งห้องนํ้ าชาย และห้องนํ้ าหญิง จาํนวน 26 แห่ง โดยเก็บตวัอย่างการปนเป้ือนเฉพาะ

หอ้งแรกเท่านั้น ของห้องนํ้ าชาย จาํนวน 6 จุด คือ ฝารองโถส้วม ก๊อกนํ้ าอ่างลา้งมือ ภาชนะสาํหรับ

ราดนํ้ า/สายฉีด ท่ีกดโถส้วม ท่ีกดโถปัสสาวะ และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้ าแต่ละห้อง 

และในห้องนํ้ าหญิง จาํนวน 5 จุด คือ ฝารองโถส้วม ก๊อกนํ้ าอ่างลา้งมือ ภาชนะสาํหรับราดนํ้ า

หรือสายฉีด ท่ีกดโถสว้ม และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 1. สาํรวจส้วมสาธารณะโดยใชแ้บบประเมินส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) 

และการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) คร้ังท่ี 1 

 2. การร่วมหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานี

บริการเช้ือเพลิงใหถู้กสุขาภิบาล 

 3. สาํรวจส้วมสาธารณะโดยใชแ้บบประเมินส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) 

และการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) หลงัจากการแจง้แนวทางการแกไ้ข

ปัญหา 1 เดือน 

 โดยใชเ้กณฑใ์นการประเมินสว้มสาธารณะ ประกอบดว้ย  

1. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 

1.1. ความสะอาด (Healthy: H) 

1) พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ท่ีกดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มี

คราบสกปรก อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

2) นํ้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนํ้ ายุง ภาชนะเก็บกักนํ้ า ขันตักนํ้ า  

สะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

3) กระดาษชาํระเพียงพอต่อการใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ (อาจ

จาํหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้าชาํระท่ีสะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

4) อ่างลา้งมือ ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพดี

และใชง้านได ้

5) สบู่ลา้งมือ พร้อมใหใ้ช ้ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

6) ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยูใ่นสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยู่ใน

บริเวณอ่างลา้งมือ หรือบริเวณใกลเ้คียง 

7) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกล่ินเหมน็ 

8) สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงัเก็บกกัไม่ร่ัว แตก หรือชาํรุด 

9) จดัให้มีการทาํความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็น

ประจาํ 

1.2. ความเพยีงพอ (Accessibility: A) 

1) จดัให้มีส้วมนัง่ราบสาํหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภ ์และประชาชน

ทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี 

2) สว้มสาธารณะพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 
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1.3. ความปลอดภัย (Safety: S) 

1) บริเวณท่ีตั้งสว้มตอ้งมีอยูท่ี่ลบัตาหรือเปล่ียว 

2) กรณีท่ีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสําหรับ

ชาย  หญิง โดยมีป้าย หรือสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 

3) ประตู ท่ีจบัเปิด–ปิด และท่ีลอ็คดา้นใน สะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้าน

ได ้

4) พื้นหอ้งสว้มแหง้ 

5) แสงสวา่งเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท้ัว่บริเวณ 

2. จุดทดสอบการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรีย 

  กาํหนดจุดทดสอบการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นจุดสัมผสัภายในห้อง

ส้วมสาธารณะท่ีตอ้งมีการเฝ้าระวงัในการทาํความสะอาดมากท่ีสุด โดยกาํหนดจุดห้องนํ้ าชาย 

จาํนวน 6 จุด คือ ฝารองโถส้วม ก๊อกนํ้ าอ่างลา้งมือ ภาชนะสาํหรับราดนํ้ า/สายฉีด ท่ีกดโถส้วม 

ท่ีกดโถปัสสาวะ และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในห้องนํ้ าแต่ละห้อง และในห้องนํ้ าหญิง 

จาํนวน 5 จุด คือ ฝารองโถส้วม ก๊อกนํ้ าอ่างลา้งมือ ภาชนะสาํหรับราดนํ้ า/สายฉีด ท่ีกดโถส้วม และ

กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ส้วมสาธารณะ หมายถึง สถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการถ่ายอุจจาระและ

ปัสสาวะ ไดต้ลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการในสถานีบริการเช้ือเพลิง ถนนเชียงใหม่-ฮอด โดยไม่เสีย

ค่าบริการ  

2. สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง หมายถึง สถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิงทั้ งหมดของ

เส้นทางอาํเภอทางตอนใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจุดเร่ิมตน้อยู่บริเวณประตูเชียงใหม่ ตดั

ผ่านกับถนนววัลาย โดยผ่านส่ีแยกสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าเขา้สู่ อาํเภอหางดง เป็นอาํเภอแรก ผ่าน

ลงไปคือ อาํเภอสนัป่าตอง อาํเภอดอยหล่อ อาํเภอจอมทอง และอาํเภอฮอด ประกอบดว้ย 

 2.1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 2.2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) 

 2.3 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2.4 บริษทั ปิโตรนาสรีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2.5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 2.6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
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 2.7 บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั (คาลเทก็ซ์) 

 2.8 ป๊ัมขนาดเลก็ 

 3. มาตรฐาน Healthy Accessibility Safety (HAS) หมายถึง การพฒันาส้วมสาธารณะ

ให้ไดม้าตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ โดยเนน้พฒันาส้วมสาธารณะในประเทศไทย

ให้บรรลุ 3 เร่ือง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ให้ไดม้าตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety 

(HAS) 

4. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะตอ้งไดรั้บการดาํเนินการให้ถูกหลกัสุขาภิบาล 

(Sanitation Conditions) เช่น ห้องส้วมและสุขภณัฑ์ทั้งหมดจะตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น มีวสัดุ

อุปกรณ์ส่ิงอาํนวยความสะดวกไวบ้ริหาร เช่น นํ้ าสะอาด สบู่ลา้งมือ กระดาษชาํระเพียงพอ การเกบ็กกั

หรือบาํบดัส่ิงปฏิกูลถูกตอ้งและมีสภาพแวดลอ้มสวยงาม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ของผูใ้ชบ้ริการ 

5. เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ตอ้งมีส้วมให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของผูใ้ช้

รวมถึงผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงมีครรภ ์และสว้มตอ้งพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

6. ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปลอดภยัขณะใชส้้วม เช่น สถานท่ีตั้ง

สว้มไม่เปล่ียว หอ้งสว้มแยกเพศชาย–หญิง 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามันตาม

มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภยั ของสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลกัสุขาภิบาลในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ถนน

เชียงใหม่-ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการศึกษา โดยมีเน้ือหาครอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 

2. เกณฑม์าตรฐานสว้มมาตรฐานระดบัประเทศ 

3. ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในสว้มสาธารณะ (SI-2) 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ข้อมูลทัว่ไปของทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 108  

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 หรือ ถนนเชียงใหม่-หางดง หรือ ถนนเชียงใหม่-ฮอด เป็น

ทางหลวงสายหลกัที่ใชส้ําหรับเดินทางเขา้สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เช่ือมต่อระหว่างเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นเสน้ทางท่ีเช่ือมต่อการคมนาคมระหวา่งชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั อาทิเช่น บา้นถวาย 

โบราณสถานเวียงท่ากาน บา้นไร่ไผง่าม วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อุทยานแห่งชาติออบหลวง  

เส้นทางน้ีอยูใ่นความดูแลของแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 1 และแขวงการทางแม่ฮ่องสอน 

สาํนกัทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง เร่ิมตน้จากคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณสามแยกประตูเชียงใหม่

ตัดถนนช่างหล่อ ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ช่วงถนนววัลาย) โดยผ่านเส้นทาง

อาํเภอหางดง อาํเภอสันป่าตอง อาํเภอดอยหล่อ อาํเภอจอมทอง และอาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

เสน้ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลบั ยกเวน้ช่วงส่ีแยกสนามบินเชียงใหม่ 

จนถึงก่อนเขา้ตวัอาํเภอหางดง และช่วงท่ีผา่นตวัอาํเภอฮอด เป็นถนน 4 ช่องจราจร ไป-กลบั มีเกาะกลาง 
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ทั้งน้ี เส้นทางช่วงตน้จากคูเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงส่ีแยกสนามบินเป็นเส้นทางดั้ งเดิมของ

เมืองเชียงใหม่ และใชช่ื้อเดิมคือ ถนนววัลาย แต่ส่วนท่ีเหลือไม่มีช่ือท่ีเฉพาะเจาะจง 

 

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ  

การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน (กรมอนามัย กระทรวง-

สาธารณสุข) เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อความพึงพอใจของประชาชนไทย และ

นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเน้นพฒันาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เร่ือง คือ 

สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ใหไ้ดม้าตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) 

1. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะตอ้งไดรั้บการดาํเนินการให้ถูกหลกัสุขาภิบาล 

(Sanitation Conditions) เช่น ห้องส้วมและสุขภณัฑท์ั้งหมดจะตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ มีวสัดุอุปกรณ์

ส่ิงอาํนวยความสะดวกไวบ้ริหาร เช่น นํ้ าสะอาด สบู่ลา้งมือ กระดาษชาํระเพียงพอ การเก็บกกัหรือบาํบดั

ส่ิงปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทั้ งทางร่างกายและจิตใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

2. เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ตอ้งมีส้วมให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของผูใ้ช้

รวมถึงผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงมีครรภ ์และสว้มตอ้งพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

3. ปลอดภยั (Safety) หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปลอดภยัขณะใชส้้วม เช่น สถานท่ีตั้ง

สว้มไม่เปล่ียว หอ้งสว้มแยกเพศชาย – หญิง 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1: พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ท่ีกดโถส้วม โถปัสสาวะ ท่ีกดโถ

ปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ์: ความสะอาด หมายถึง ไม่มีฝุ่ น หยากไย่ ไม่มีคราบสกปรก ให้

สงัเกต บริเวณซอกมุม คอห่าน ภายใน ภายนอกโถสว้มและโถปัสสาวะดว้ย 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2: นํ้าใชส้ะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนํ้ ายงุ ภาชนะเก็บกกันํ้ า ขนัตกั

นํ้า สะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ:์ นํ้าสะอาด หมายถึง นํ้ าใส ไม่มีตะกอน (มองดูดว้ยตา) ไม่มีลูกนํ้ า

ยงุ หมายถึง ไม่มีลูกนํ้ ายงุในภาชนะเก็บกกันํ้า และรวมถึงในภาชนะใส่ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีตั้งอยูใ่น

หอ้งสว้มและบริเวณโดยรอบหอ้งสว้มดว้ย 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3: กระดาษ ชําระเพ ียงพ อต่อการใชง้าน ตลอดเวลาที ่เปิด

ให้บริการ (อาจจาํหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้าชาํระท่ีสะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้
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คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ:์ 

    1. กรณีมีกระดาษชําระ กระดาษชําระต้องอยู่ในภาชนะท่ีเตรียมไว  ้หรือท่ีแขวน

โดยเฉพาะ 

    2. กรณีมีนํ้าประปาเปิดไดต้ลอดเวลาตอ้งมีสายฉีดนํ้าชาํระ 

    3. กรณีสถานท่ีท่ีไม่มีนํ้ าประปาหรือมีนํ้ าประปาเปิดไดบ้า้งบางเวลา หรือขาดแคลนนํ้ า 

ใหพ้ิจารณา นํ้ าภาชนะเก็บกกันํ้ า ขนัตกันํ้ าสะอาด สามารถใชน้ํ้ าดงักล่าวทาํความสะอาดร่างกายได ้

ถือวา่ควรผา่นการประเมิน  (ทั้งน้ีใหข้ั้นอยูก่บัดุลพินิจของผูป้ระเมิน) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4: อ่างลา้งมือ ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน

สภาพดีและใชง้านได ้

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ์: อ่างลา้งมือ ก๊อกนํ้ า กระจก ให้สังเกตคราบสกปรก หรือคราบสี

ดาํบริเวณซอก รอยต่อระหวา่งโลหะกบัเน้ือกระเบ้ือง และก๊อกนํ้าดว้ย 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5: สบู่ลา้งมือ พร้อมใหใ้ช ้ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ:์ สบู่ลา้งมือ ควรอยูใ่นภาชนะใส่สบู่โดยเฉพาะ ถา้เป็นสบู่เหลว ท่ีกด

สบู่ตอ้งใชง้านได ้

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6: ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยู่

ในบริเวณอ่างลา้งมือ หรือบริเวณใกลเ้คียง 

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ์: ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด และตอ้งไม่มีขยะมูลฝอยลน้

ออกมานอกถงั 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7: มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกล่ินเหมน็ 

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ:์ 

    1. การระบายอากาศดี หมายถึง มีช่องระบายอากาศ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นท่ี

หอ้ง หรือมีเคร่ืองระบายอากาศ 

    2. ไม่มีกล่ินเหม็น หมายถึง ไม่มีกล่ินของอุจจาระและปัสสาวะ และตอ้งไม่มีกล่ิน

เหม็นขณะราดนํ้ า หรือกดชกัโครก ซ่ึงเป็นกล่ินจากท่อ หรือบ่อเกรอะท่ีไหลยอ้นข้ึนมา โดยปกติ

สว้มท่ีมีการติดตั้งท่อระบายอากาศจากฐานตั้งสว้มและบ่อเกรอะจะไม่มีปัญหาน้ี 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 8: สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกลูและถงัเกบ็กกัไม่ร่ัว แตก หรือชาํรุด 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์: ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อ ถงัเก็บกักและฝาปิดบ่อเก็บกักส่ิง

ปฏิกลู 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 9: จดัให้มีการทาํความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็น

ประจาํ 
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คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ:์ 

    1. จดัระบบให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบทาํความสะอาดเป็นประจาํทุกวนั ควรทาํความ

สะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

    2. จดัระบบให้มีเจา้หน้าท่ี ควบคุมตรวจตราเพื่อให้การทาํความสะอาดห้องส้วม

สะอาดน่าใชอ้ยูเ่สมอ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 10: จดัให้มีส้วมนั่งราบสําหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภ์ และ

ประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี 

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ:์ สว้มนัง่ราบ จะเป็นแบบชกัโครกหรือราดนํ้ากไ็ด ้

    1. กรณีท่ีสถานท่ีไม่มีคนพิการหรือผูสู้งอายุ หรือไม่มีผูท่ี้มีความจาํเป็นตอ้งใชส้้วม

แบบนัง่ราบ ถือวา่ควรผา่นการประเมิน 

    2. กรณีท่ีสถานท่ีนั้นมีโอกาสท่ีจะมีผูสู้งอายุ หรือหญิงมีครรภ ์มาใชบ้ริการ ส้วมนั่ง

ราบควรจะมีราวจบัดูรูปท่ีปกหลงั 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 11: สว้มสาธารณะพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ์: ห้องส้วมและอุปกรณ์ในห้องส้วมทุกอย่างพร้อมใชง้านกรณีท่ี

ชาํรุด และอยูร่ะหวา่งซ่อมแซมใหติ้ดป้ายบอกวา่ชาํรุดอยูร่ะหวา่งซ่อมแซม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 12: บริเวณท่ีตั้งสว้มตอ้งมีอยูท่ี่ลบัตา/เปล่ียว 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 13: กรณีท่ีมีห้องส้วมตั้ งแต่ 2 ห้องข้ึนไป ให้แยกเป็นห้องส้วม

สาํหรับชาย–หญิง โดยมีป้ายหรือสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 14: ประตู ท่ีจบัเปิด – ปิด และท่ีล็อคดา้นใน สะอาด อยู่ในสภาพดี 

ใชง้านได ้

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 15: พื้นหอ้งสว้มแหง้ 

คาํช้ีแจงการใชเ้กณฑ์: พื้นห้องส้วมและบริเวณลา้งมือตอ้งแห้ง หากพบว่าบางคร้ังพื้น

ภายในหอ้งสว้มไม่แหง้ แต่ถา้พื้นไม่ล่ืน และไม่มีนํ้ าขงัถือวา่ควรผา่นการประเมิน (ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บั

ดุลพินิจของผูป้ระเมิน) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 16: แสงสวา่งเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท้ัว่บริเวณ 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์: แสงสว่างอย่างน้อย 100 ลกัซ์ หรืออาจใช้วิธีง่ายๆ คือ ในคน

สายตาปกติสามารถ มองเห็นลายมือท่ีอยูห่่างจากตาประมาณ 1 ฟุตไดช้ดั แสดงวา่แสงสวา่งเพียงพอ

งานและลกัษณะงานท่ีเพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่2.1 เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ  

มาตรฐาน เหตุผล / ความจําเป็น ข้อมูลเชิงประจักษ์* 

ความสะอาด (Healthy :H) 

1. พื้น ผนงั เพดาน โถสว้ม 

ท่ีกดโถสว้ม โถปัสสาวะ ท่ี

กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่

มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพ

ดีใชง้านได ้

 

ไม่เป็นแหล่ง

แพร่กระจายของเช้ือ

โรค 

 

ไดท้าํการทดสอบการปนเป้ือนอุจจาระของ

สว้มสาธารณะ โดยทาํการ Swab หาเช้ือ 

Faecal Coliform  Bacteria เป็นตวัช้ีวดั ผลการ

ตรวจพบวา่ บริเวณท่ีมีอุจจาระปนเป้ือนมาก

ท่ีสุด คือ พื้นหอ้งสว้ม ร้อยละ 50 รองลงมา

คือท่ีรองนัง่โถสว้ม ร้อยละ 31 ท่ีกดโถสว้ม/

ปัสสาวะ ร้อยละ 7.7 ท่ีเปิดก๊อกนํ้าอ่าง ลา้งมือ 

ร้อยละ 6.9 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตู

สว้มดา้นใน ร้อยละ 2.7 

2. นํ้าใชส้ะอาด เพียงพอ 

และไม่มีลูกนํ้ายงุ ภาชนะ

เกบ็กกันํ้าขนัตกันํ้า สะอาด 

อยูใ่นสภาพดี  ใชง้านได ้

ตอ้งมีนํ้าใช ้สะอาด 

เพียงพอ เพื่อใชร้าด

สว้มและทาํความ

สะอาดหอ้งสว้มและ

สุขภณัฑ ์รวมทั้ง

ภาชนะเกบ็กกันํ้าและ

อุปกรณ์ สะอาด อยูใ่น

สภาพดี 

สภาพภาชนะใส่นํ้า และขนัตกันํ้าราดสว้ม มี

คราบสกปรก (ร้อยละ 48.5 และ 49.6

ตามลาํดบั) 

3. กระดาษชาํระเพียงพอ

ต่อการใชง้านตลอดเวลาท่ี

เปิดใหบ้ริการ (อาจ

จาํหน่ายหรือบริการฟรี) 

หรือมีสายฉีดนํ้าชาํระท่ี

สะอาด อยูใ่นสภาพดี 

ใชง้านได ้

มีความจาํเป็นตอ้งทาํ

ความสะอาดร่างกาย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่

หลงัจากการขบัถ่าย

อุจจาระ คนไทยส่วน

ใหญ่ชอบใชน้ํ้าทาํ

ความสะอาดหลงัการ

ขบัถ่าย นํ้ าท่ีใชต้อ้ง

สะอาดเพราะนํ้าจะ

สมัผสักบัช่องเปิดเขา้ 

1. ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจการบริการ

สว้มสาธารณะอนัดบัหน่ึงคือ ไม่มีการ

ใหบ้ริการส่ิงจาํเป็นในการใชท้าํความสะอาด 

(ไม่พอใจ ร้อยละ 40.3 พอใจนอ้ย ร้อยละ 37.3) 

2. จากการทดสอบการปนเป้ือน Fecal Coliform 

Bacteria  ของนํ้าในภาชนะสาํหรับราดสว้ม  

ดว้ยชุด SI-2   ผลการตรวจพบวา่มีการ

ปนเป้ือน ร้อยละ 26.3  

3. สว้มสาธารณะ ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ตรียมอุปกรณ์

สาํหรับทาํความสะอาดร่างกายหลงัการขบัถ่าย  



14 

ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

มาตรฐาน เหตุผล / ความจําเป็น ข้อมูลเชิงประจักษ์* 

3. กระดาษชาํระเพยีงพอ

ต่อการใชง้านตลอดเวลาท่ี

เปิดใหบ้ริการ (อาจ

จาํหน่ายหรือบริการฟรี) 

หรือมีสายฉีดนํ้าชาํระท่ี

สะอาด อยูใ่นสภาพดี 

ใชง้านได ้(ต่อ) 

ร่างกายโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในผูห้ญิง 

เช่น กระดาษชาํระ สายฉีดนํ้า ร้อยละ 65.0 

4. อ่างลา้งมือ ก๊อกนํ้า 

กระจกสะอาด ไม่มีคราบ

สกปรก อยูใ่นสภาพดี  ใช้

งานได ้

ส่งเสริมพฤติกรรม

อนามยัหลงัการใช้

สว้มทุกคร้ัง และ

ป้องกนัเช้ือโรค 

ไดท้าํการทดสอบการปนเป้ือนอุจจาระของ

สว้มสาธารณะ โดยทาํการ Swab หาเช้ือ Faecal 

Coliform  Bacteria เป็นตวัช้ีวดั ผลการตรวจ

พบวา่ บริเวณท่ีเปิดก๊อกนํ้าท่ีอ่างลา้งมือ มีการ

ปนเป้ือนอุจจาระ ร้อยละ 6.9 

5. สบู่ลา้งมือ  พร้อมใหใ้ช ้

ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

ส่งเสริมพฤติกรรม

อนามยัหลงัการใช้

สว้มทุกคร้ัง  และ

ป้องกนัเช้ือโรค 

บริเวณอ่างลา้งมือของสว้มสาธารณะ มีสบู่

กอ้น ร้อยละ 14.7 มีสบู่เหลว  ร้อยละ 15.1 

ไม่มีสบู่สาํหรับลา้งมือ ร้อยละ 70.3 

 

6. ถงัรองรับมูลฝอยสะอาด 

มีฝาปิด อยูใ่นสภาพดี ไม่

ร่ัวซึม ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าง

ลา้งมือหรือ บริเวณใกลเ้คียง 

ป้องกนัเช้ือโรค และ

ไม่ก่อใหเ้กิด ทศัน

อุจาด 

ถงัขยะภายในหอ้งสว้มถูกสุขลกัษณะ (วสัดุ

แขง็แรงไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด) ร้อยละ 20.1 

ไม่ถูกสุขลกัษณะ ร้อยละ 35.5 และ 

ไม่มีถงัขยะภายในหอ้งสว้ม ร้อยละ 44.4 

7. มีการระบายอากาศดี 

และไม่มีกล่ินเหมน็ 

ลดปัญหาความอบัช้ืน 

และการเกิดกล่ินเหมน็ 

ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดขณะสาํรวจสถานการณ์

สว้มสาธารณะ คือ   มีกล่ินเหมน็ ร้อยละ 34 

8. สภาพท่อระบายส่ิง

ปฏิกลูและถงัเกบ็กกัไม่ร่ัว

แตกหรือชาํรุด 

มีภูมิทศัน์ท่ีดี  และช่วย

สร้างภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียน ป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรค

ระบบทางเดินอาหาร

และพยาธิ 

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาสาํคญัทางดา้นสาธารณสุข

จากสาํรวจสถานการณ์สว้มสาธารณะ คือ 

สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกลู และถงัเกบ็กกั ร่ัว 

แตก ชาํรุด ร้อยละ 8.6 



15 

ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

 

มาตรฐาน เหตุผล / ความจําเป็น ข้อมูลเชิงประจักษ์* 

9. จดัใหมี้การทาํความ

สะอาด และระบบการ

ควบคุมตรวจตราเป็น

ประจาํ 

มีการบริหารจดัการท่ีดี 

มีผูรั้บผดิชอบ

จดัระบบวิธีการ 

ความถ่ีในการทาํความ

สะอาดเพื่อใหส้ว้ม

สะอาดน่าใชอ้ยูเ่สมอ 

กลอนประตู-อ่างลา้งมือขาดการซ่อมบาํรุง 

ร้อยละ 6.3 และเสนอแนะใหมี้คนดูแลทาํ

ความสะอาด  สมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะในช่วง

ท่ีมีคนใชม้าก ร้อยละ 29.3 

ความเพยีงพอ  

(Accessibility : A) 

10. จดัใหมี้สว้มนัง่ราบ

สาํหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิง

ตั้งครรภแ์ละประชาชน

ทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี 

 

 

ความสะดวก และ

ปลอดภยัสาํหรับ 

เพื่อใหผู้ท่ี้มีปัญหาทาง

สุขภาพ สามารถใช้

สว้ม นัง่ราบได ้

 

 

จากสาํรวจสถานการณ์สว้มสาธารณะ  มี

บริการสว้มสาํหรับคนพิการ ร้อยละ 10.5 

11. สว้มสาธารณะพร้อมใช้

งานตลอดเวลาท่ีเปิด

ใหบ้ริการ 

เพื่อความสะดวกความ

จาํเป็นและ  เพยีงพอ

ต่อการใชง้าน 

การจดัการสว้มสาธารณะเปิดใหป้ระชาชน

ใชต้ลอดเวลาทาํการ ร้อยละ 88.7 

ความปลอดภยั (Safety :S) 

12. บริเวณท่ีตั้งสว้มตอ้งไม่

อยูท่ี่ลบัตา /  เปล่ียว 

 

ลดปัญหาอาชญากรรม

เพื่อความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

 

จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

กาํหนดมาตรฐานหอ้งสว้มสาธารณะ เร่ือง

ความปลอดภยัเก่ียวกบัทาํเลท่ีตั้งเห็นดว้ย 

ร้อยละ 92.26 

13. กรณีท่ีมีหอ้งสว้มตั้งแต่ 

2 หอ้งข้ึนไป  ใหแ้ยกเป็น

หอ้งสว้มสาํหรับชาย – หญิง 

โดยมีป้าย หรือสญัลกัษณ์ท่ี

ชดัเจน 

ความเป็นสดัส่วน  

และปลอดภยัในชีวิต 

 

เจา้ของสถานท่ีจะจดัใหบ้ริการสว้ม

สาธารณะแบบแยกเพศ  ร้อยละ 76.2    
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

ทีม่า: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณะ, 2554 

 

ชุดตรวจสอบโคลฟิอร์มแบคทเีรียในส้วมสาธารณะ (SI-2) 

ความหมายของโคลฟิอร์มแบคทเีรีย 

แบคทีเรียโคลิฟอร์ม เป็นกลุ่มของแบคทีเรียในวงศ ์Enterobacteriaceae ท่ีมีรูปร่างท่อนสั้น 

ติดสีแกรมลบ ไม่สร้างสปอร์ เป็นพวกท่ีไม่ตอ้งการอากาศ หรือ Facultative Anaerobe สามารถหมกั

นํ้าตาลแลคโตสใหก้รด และแก๊สไดภ้ายใน 48 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

ตวัอย่างแบคทีเรียในกลุ่มน้ีได้แก่ Escherichia coli ซ่ึงโดยปกติมกัพบอยู่ในทางเดิน

อาหารสัตวเ์ลือดอุ่น และของคน ฉะนั้ นจะมากในอุจจาระ และแบคทีเรียจีนัส Enterobacter ซ่ึง

นอกจากในอุจจาระ แล้วยงัสามารถพบได้ในดิน และปนเป้ือนมากับพืชผกัต่าง ๆ หรืออยู่ใน

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไม่มีสุขลกัษณะในการผลิต ดงันั้นการตรวจพบจุลินทรยใีนกลุ่มน้ีจึงถึงไดว้่าการ

ปนเป้ือนมาของอุจจาระ อาจนาํซ่ึงจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรคได ้แต่โดยปกติคนสามารถตา้นทาน

มาตรฐาน เหตุผล / ความจําเป็น ข้อมูลเชิงประจักษ์* 

14. ประตู ท่ีจบัเปิด-ปิด 

และท่ีลอ็คดา้นใน สะอาด  

อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

เพื่อความปลอดภยั ผูใ้หบ้ริการสว้มสาธารณะไดเ้สนอปัญหาท่ี

พบเพิ่มเติม คือ สภาพหอ้งสว้มขาดการซ่อมบาํรุง 

เช่น กลอนประตู อ่างลา้งมือชาํรุด ร้อยละ 6.3 

และเสนอแนะวา่ ควรมีการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

ท่ีชาํรุดอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น กลอนประตู ท่ี

เปิดก๊อกอ่างลา้งมือ ชกัโครก เป็นตน้ ร้อยละ 7.0 

15. พื้นหอ้งสว้มแหง้ ป้องกนัการล่ืนหกลม้

ลดการเจริญเติบโต

ของเช้ือโรค ลดกล่ิน

เหมน็ 

พื้นภายในหอ้งสว้มเปียกเฉอะแฉะ  

ร้อยละ 65.6 

16. แสงสวา่งเพียงพอ 

สามารถมองเห็นไดท้ัว่

บริเวณ 

มองเห็นความสะอาด

ชดัเจนป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุ และลด

ปัญหาอาชญากรรม 

สว้มสาธารณะของโรงเรียนในสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ  และเทศบาล มีแสงสวา่งในหอ้ง

สว้มไม่พอเพยีง ร้อยละ 47.9 และ 40.0 

ตามลาํดบั 
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จุลินทรียก์ลุ่มน้ีไดดี้ เวน้มีการกระตุน้การเช้ือปกติในทางเดินอาหารให้สามารถก่อโรคได ้เช่น พวก

ไวรัส ดงันั้น การผลิตอาหาร หรือนํ้ าด่ืม จึงจะตอ้งมีการตรวจสอบจุลินทรีย ์วา่มีอยูใ่นปริมาณเท่าใด 

มีอนัตรายหรือไม่ และบางประเทศจะไม่รับซ้ือสินคา้หากตรวจพบ 

ประเภทโคลฟิอร์ม แบ่งตามแหล่งท่ีมาไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

    1 . ฟี คัล โค ลิ ฟ อ ร์ม  (Fecal Coliform) พ ว ก  น้ี อ าศัยอ ยู่ ใน ลําไส้ ข อ งค น  แ ล ะ

สัตวเ์ลือดอุ่น ถูกขบัถ่ายออกมากบัอุจจาระ เม่ือเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร จะพบ

แบคทีเรียช้ีแนะชนิดน้ี ไดแ้ก่ อี.โค.ไล (E.coli) 

    2. นันฟีคลัโคลิฟอร์ม (Non-fecal Coliform) พวกน้ีอาศยัอยู่ในดินและพืช มีอนัตรายน้อย

กวา่พวกแรก ใชเ้ป็นแบคทีเรียช้ีแนะถึงความไม่สะอาดของนํ้าได ้เช่น เอ. แอโรจิเนส (A. Aerogenes) 

ลกัษณะและคุณสมบัติ คุณสมบติัของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีดงัน้ี คือ 

     1. รูปร่างเป็นท่อนเลก็ๆ (Rod Shape) ไม่มีสปอร์ (Non-spore Forming) 

     2. ยอ้มสีแกรม สีแกรมไม่ติด เป็นพวกแกรมลบ (Gram Negative) 

     3. สามารถยอ่ยพวกแลก็โทส (Lactose) ให้เกิดกรดและก๊าซ เม่ือเอาไปอบท่ีอุณหภูมิ 

35 องศาเซลเซียส. เวลา 24 ชัว่โมง หรือ 48 ชัว่โมง 

     4. สามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพท่ีมีอากาศ (Aerobic) และไม่มีอากาศ (Anaerobic) 

จึงนบัแบคทีเรียพวกน้ีเป็นแฟคคลัเตตีฟ (Facultative Anaerobes) 

     5. สามารถทําให้เกิดก๊าซจากอาหารเหลวบริลเลียนกรีนแล็กโทส ไบล์บรอธ 

(Briliant Green Lactose Bile Broth) ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส. ภายในเวลา 48 ชัว่โมง หรือเร็ว

กวา่นั้น 

     6. สามารถเจริญเติบโตในอาหารแข็ง อีเอ็มบี (EMB, Eosine Methylene Blue Agar) ท่ี 

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส. ในเวลา 24 ชัว่โมง 

คุณสมบัติของแบคทเีรีย 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นแบคทีเรียช้ีแนะ (Bacteriological Indicator) ซ่ึงถา้ตรวจพบใน

นํ้ากแ็สดงวา่นํ้ านั้นน่าจะไม่ปลอดภยั คืออาจมีเช้ือโรคอยูใ่นนํ้า ซ่ึงคุณสมบติัของแบคทีเรียช้ีแนะท่ีดี

มีดงัน้ี 

     1. เม่ือพบแบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดโรคอยูใ่นนํ้า จะตอ้งพบแบคทีเรียช้ีแนะอยูใ่นนํ้าดว้ย 

     2. มีจาํนวนแปรผนัตามจาํนวนของแบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดโรค 

     3. สามารถอยูใ่นนํ้าไดน้านกวา่แบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดโรค 

     4. ไม่ควรมีในนํ้าบริสุทธ์ิ 

     5. วิธีการตรวจวิเคราะห์ไม่ยุง่ยาก 
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ภาพที ่2.1 ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในสว้มสาธารณะ (SI-2) 

หลกัการของชุดทดสอบ 

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในหอ้งนํ้า- หอ้งสุขา ใชง่้ายและสะดวกในการปฏิบติั

โดยสงัเกตจากการเปล่ียนสีของนํ้ายาตรวจเช้ือ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีนํ้ าตาล สีสม้ สีเหลือง มี

ความขุ่นและฟองแก๊สปุดข้ึนเม่ือเขยา่เบาๆ 

ความแม่นยาํของชุดทดสอบ 

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในหอ้งนํ้า- หอ้งสุขา มีความแม่นยาํสอดคลอ้งกบัการ

ตรวจวเิคราะห์ดว้ยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่นอ้ยกวา่ 84.5% 

จํานวนตัวอย่างชุดทดสอบ 

     1. ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในหอ้งนํ้า- หอ้งสุขา ขนาด 20 ตวัอยา่ง/ชุด 

บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 

     2. ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะนํ้ายาตรวจเช้ือ) 

อายุและการเกบ็รักษาชุดทดสอบ 

     1. เกบ็ในตูเ้ยน็มีอายกุารใชง้าน 12 เดือน 

     2. เกบ็ในอุณหภูมิหอ้งมีอายกุารใชง้าน 6 เดือน 

ขั้นตอนและวธีิการตรวจหาเช้ือโคลฟิอร์มแบคทเีรีย 

     1. เตรียมอุปกรณ์การตรวจสอบ 

     2. ตรวจสอบการปนเป้ือน ณ จุดสมัผสัต่างๆ 5 จุดในสว้มสาธารณะ โดยวธีิการ

สะอาดปราศจากเช้ือ (Swab Technique) 

     3. อ่านผล เพื่อบนัทึกในแบบรายงาน  

ถา้สารละลายเปล่ียนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองภายใน 24 ชัว่โมง แสดงวา่ มีเช้ือโคลิฟอร์ม ให้

รายงานผลเป็นบวก (+, Positive) ถา้สารละลายยงัคงมีสีม่วง (หรือจางลงเล็กน้อย) แสดงว่า

ตวัอยา่งนั้นไม่มีเช้ือโคลิฟอร์ม ใหร้ายงานผลเป็นลบ (-, Negative) (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2557) 
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ภาพที ่2.2 การอ่านและรายงานผล 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 

นฤมล นาคมี (2549) ศึกษาเร่ือง ผลการสํารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะในสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะในจงัหวดัพิษณุโลก สํารวจและเก็บ

ขอ้มูลพฤติกรรมการใชส้้วมในท่ีสาธารณะและสถานบริการต่างๆ ใน 9 อาํเภอของจงัหวดัพิษณุโลก 

จากส้วมสาธารณะ 907 แห่ง และสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 3,600 คน กระจายกลุ่มตวัอย่างให้มีความ

ครอบคลุมทั้งเพศและกลุ่มอาย ุโดยใชแ้บบสาํรวจท่ีออกแบบโดยกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมิน

ต่อสุขภาพ กรมอนามยั จากการสุ่มตวัอยา่งสาํรวจส้วมสาธารณะ 907 แห่ง พบว่ามีส้วมผา่นเกณฑ์

มาตรฐานส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) จาํนวน 57 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 6.28 สําหรับพื้นท่ี

สาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของทอ้งถ่ินจากการสํารวจพบว่ายงัไม่มีให้บริการในจงัหวดั

พิษณุโลก สถานการณ์การบริการส้วมสาธารณะโดยภาพรวมทั้ง 10 ประเภทสถานท่ีใหบ้ริการส้วม

สาธารณะ พบว่าด้านความสะอาด (Healthy: H) พบว่า กระดาษชําระเพียงพอต่อการใช้งาน

ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ (อาจจาํหน่ายหรือบริการฟรี ) หรือสายฉีดนํ้ าชาํระท่ีสะอาด อยูใ่นสภาพ

ดีและใชง้านได ้ผา่นเกณฑร้์อยละ 40.5-42.5 อ่างลา้งมือ ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด อยูใ่นสภาพดี และใช้

งานได ้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 57.9-61.1 สบู่ลา้งมือ พร้อมให้ใช ้ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 52-56.3 สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงัเก็บกกัไม่ร่ัว แตก หรือชาํรุดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

92.1-93.5 ความเพียงพอ (Accessibility: A) ส้วมสาธารณะพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.3-86.9 ความปลอดภัย (Safety: S) ประตูท่ีจบัเปิด–ปิด และท่ีล็อกดา้นใน 

สะอาด อยู่ในสภาพดี ใชง้านไดผ้่านเกณฑ ์ร้อยละ 74-77.2 พื้นห้องส้วมแห้งผ่านเกณฑ  ์ร้อยละ 

75.4-77.8 และแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท้ัว่บริเวณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.4-91 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งสว้มสาธารณะท่ีสุ่มสาํรวจ 

แสงจนัทร์ กล่อมเกษม (2554) ศึกษาเร่ือง การประเมินเบ้ืองตน้การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียของส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครชียงใหม่ เป็นการประเมินเบ้ืองต้นของส้วม
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สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 84 แห่ง เก็บตวัอยา่งการปนเป้ือนอุจจาระภายในห้องส้วม 

13 จุด จาํนวน 922 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบประเมินมาตรฐานสว้มสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) และ

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2554 ผลการศึกษา พบว่า 

ผ่านเกณฑ์ HAS เพียง 4 แห่ง (ร้อยละ 4.8) คือ สถานีขนส่งทางบก สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

สถานท่ีราชการ และศาสนสถาน เกณฑค์วามสะอาด (Healthy: H) สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงั

เก็บกกันํ้ าไม่ร่ัวแตกหรือชาํรุด ร้อยละ 90.5 ปัญหาท่ีพบมากคือ ไม่จดัให้มีการทาํความสะอาดและ

ระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจาํ ร้อยละ 48.8 เกณฑค์วามเพียงพอ (Accessibility : A) มีส้วม

พร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ร้อยละ 97.6 พบว่าไม่มีส้วมนัง่ราบสาํหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั 

หญิงตั้งครรภ ์ร้อยละ 86.9 เกณฑ์ความปลอดภยั (Safety : S) ส้วมสาธารณะไม่อยู่ท่ีลบัตา/เปล่ียว 

ร้อยละ 100 ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผ่านเกณฑ์ไดม้ากกว่า ร้อยละ 78.6 ข้ึนไป ผลการศึกษาการปนเป้ือนเช้ือ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบมากท่ีสุดในส้วมสาธารณะของสวนสาธารณะ ตลาดสด และโรงเรียน ร้อยละ 

36.4, 34.6 และ 33.3 ตามลาํดบั ส่วนห้องส้วมในหอ้งอาหารโรงแรม พบการปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.4 

และพบการปนเป้ือนในหอ้งสว้มชายมากกวา่สว้มหญิง (ร้อยละ 18.9 และ 18.4) 

กิจจา จิตรภิรมย ์(2556) ศึกษาเร่ือง การประเมินมาตรฐานและการปนเป้ือนแบคทีเรียใน

ห้องส้วมสาธารณะ เป็นการประเมินมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีก

ขนาดใหญ่ คือ A และ B ในกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน 30 สาขา โดยใชแ้บบประเมินมาตรฐานสว้ม

สาธารณะ ตามมาตรฐาน HAS ตลอดจนทาํการป้ายเช้ือบนพื้นผิววสัดุ อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้รับบริการใน

หอ้งสว้มมีโอกาสสัมผสั จาํนวน 5 จุดไดแ้ก่ ก๊อกนํ้ า ขอบอ่างลา้งมือ ลูกบิดหรือกลอนประตู ฝารอง

นัง่ชกัโครก และท่ีกดชกัโครก รวมทั้งส้ินจาํนวน 100 ตวัอยา่ง เพื่อแยกและวินิจฉยัเช้ือแบคทีเรียท่ี

ปนเป้ือนในห้องส้วม ไดแ้ก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) อีโคไล (E.coli) สแตรป

ฟิโลคอกคสั ออเรียส (Staphylococcus Aureus) และซลัโมเนลลา (Salmonella spp.) ผลการประเมิน

พบว่า มีห้องส้วมสาธารณะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A ไม่ผ่านตามมาตรฐาน 

HAS เพียง 2 สาขา คิดเป็นร้อยละ 6.7 เน่ืองจากไม่ผ่านมาตรฐานดา้นอนามยั (ความสะอาด) จาก

เกณฑ์ท่ีประเมินทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นอนามยั (H; Healthy) ดา้นความพอเพียง (A; Accessibility) และ

ดา้นความปลอดภยั (S; Safety) ส่วนผลการเก็บตวัอยา่งและแยกเช้ือแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนในห้องส้วม 

พบ Coliform Bacteria, E.coli, Staphylococcus Aureus และ Coagulase Negative Staphylococcus spp. (CNSA) 

แต่ไม่พบ Salmonella spp. โดยพบว่าเช้ือท่ีปนเป้ือน ส่วนใหญ่แยกไดจ้ากก๊อกนํ้ า บริเวณขอบอ่าง

ลา้งมือ บริเวณลูกบิดหรือกลอนประตูฝารองนั่งชกัโครก และท่ีกดชักโครกตามลาํดบั ดงันั้น จึง

กล่าวได้ว่าห้องส้วมสาธารณะดังกล่าวยงัขาดมาตรการท่ีเหมาะสมในการทาํความสะอาด หรือ

ผูใ้ช้บริการยงัมีสุขนิสัยท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ จนทาํให้เกิดการสะสมของเช้ือโรค และสามารถ
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แพร่กระจาย จนมีความเส่ียงทางสุขภาพต่อการติดเช้ือภายในห้องส้วมสาธารณะท่ีให้บริการใน

ซุปเปอร์มาร์เกต็น้ีได ้ 

มตัติกา ยงอยู่ และคณะ (2556) ศึกษาเร่ือง การเฝ้าระวงัส้วมสาธารณะและพฤติกรรม

ของผูใ้ชบ้ริการสว้มในร้านอาหาร พื้นท่ีอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

สถานการณ์ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) ในร้านอาหาร ซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินงานพฒันาส้วมสาธารณะ ในพื้นท่ีอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 

และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส้้วมสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการ กลุ่มตวัอย่างเป็นส้วมสาธารณะใน

ร้านอาหาร จาํนวน 55 ร้าน และประชาชนท่ีมาใช้บริการในร้านอาหาร จาํนวน 55 คน ในพื้นท่ี

อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาเป็น

แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ และแบบสํารวจตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม

ระดบัประเทศ (HAS) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (%) ผลการศึกษาพบวา่ 1) สว้ม

ในร้านอาหารในพื้นท่ีอาํเภอไทรโยค ผา่นเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะทั้ง 16 ขอ้ จาํนวน 46 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 85 และ 2) ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการส้วมสาธารณะมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งคือ เวลาใชส้้วม

นั่งราบ (ชกัโครก) ผูใ้ชบ้ริการใช้กระดาษเช็ด คิดเป็นร้อยละ 89.7 และหลงัจากเขา้ห้องส้วมแลว้

ผูใ้ชบ้ริการลา้งมือดว้ยสบู่ และนํ้ า คิดเป็นร้อยละ 96.7 รวมทั้งมีพฤติกรรมการใชแ้ละท้ิงวสัดุต่างๆ 

เช่น กระดาษเช็ดมือ ผา้อนามยั บุหร่ีลงถงัขยะ คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่เวลาเขา้หอ้งนํ้าแลว้

ราดนํ้ าทั้งก่อนและหลงัใชส้ว้ม คิดเป็นร้อยละ 83.3 แต่ยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งอยูคื่อ ผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่ใชแ้ละท้ิงกระดาษชาํระลงถงัขยะ คิดเป็นร้อยละ 90 

บุญส่ง ไข่เกษ และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง สุขลกัษณะ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

หอ้งสว้ม และการปนเป้ือนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในหอ้งสว้มสาธารณะท่ีตั้งภายในซุปเปอร์มาร์เกต็

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเชิงสํารวจ เพื่อตรวจหาการปนเป้ือนของ

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และอีโคไล (E. coli) ในห้องส้วมท่ีตั้ งภายในซุปเปอร์มาเก็ตขายปลีก

ขนาดใหญ่ และศึกษาสุขลกัษณะ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยการป้ายเช้ือบนตวัอย่าง

พื้นผวิวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นหอ้งสว้ม 5 ชนิด ประกอบดว้ย ก๊อกนํ้า ขอบอ่างลา้งมือ ฝารองนัง่ชกั

โครก ลูกบิดหรือกลอนประตู และท่ีกดชกัโครก เพื่อตรวจหาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และอีโคไล 

จาก 20 ห้องส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานครฯ และ ใชแ้บบสอบถามในการประเมินสุขลกัษณะ

และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสว้ม จาํนวน 100 คน ผลการวิจยัพบวา่สามารถแยกแบคทีเรีย

กลุ่มโคลิฟอร์มจาก ก๊อกนํ้ า ขอบอ่างลา้งมือ ฝารองนั่ง ชกัโครก ลูกบิดหรือกลอนประตู ท่ีกดชกั

โครก และฝารองนั่งชกัโครก ร้อยละ 30, 25, 30, 10 และ 5 ตามลาํดบั ซ่ึงมีการปนเป้ือน 7.5-40.5, 

1.0-2.0, 0.1-40, 5.0-100 และ 21.0 CFU/ซม.2 ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัอีโคไล ท่ีสามารถแยกไดใ้นทุก
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แหล่ง โดยมีการปนเป้ือนอยูร่ะหว่าง ร้อยละ 70.-93.3 ของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดท่ีแยก

ได ้ผลจากการใชแ้บบสอบถามพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสว้มมีความพึงพอใจสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 17.0 

ในความสะอาดของห้องนํ้ าโดยรวม ในขณะท่ีไม่พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 21.0 เก่ียวกบัส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในห้องส้วม เช่น การให้บริการสบู่ และกระดาษทิชชู นอกจากน้ียงัพบว่าร้อยละ 7.0 

ของผูใ้ช้บริการห้องส้วมไม่เคยลา้งมือด้วยสบู่หรือนํ้ า หลงัจากการใช้ห้องส้วมเลย จากผลของ

งานวิจยัน้ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงสุขาภิบาลของ

ผูใ้ชห้อ้งสว้มตลอดจนสภาพแวดลอ้มในหอ้งสว้มสาธารณะทัว่ไป 

งานวจัิยต่างประเทศ 

เดนนิส ไอ เคนเนด้ี และคณะ (Kennedy e.al, 2007) ศึกษาการปนเป้ือนเช้ือเอนเทอริค 

แบคทีเรีย (Enteric Bacteria) ของส้วมสาธารณะ ในสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร (ทั้ งทางบกและทาง

อากาศ) ห้องเรียนในมหาวิทยาลัย อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล และร้านอาหาร (Fast Food) รวม

ทั้งหมด 47 แห่ง เป็นห้องสุขาชาย 20 แห่ง ห้องสุขาหญิง 27 แห่ง โดยกาํหนดจุดทดสอบในห้อง

ส้วมสาธารณะ จาํนวน 878 จุด ผลการศึกษาพบการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coli form 

Bacteria) ร้อยละ 21, อี.โคไล (E.coli) ร้อยละ 3.1 และซาโมเนลลา (Salmonella)  ร้อยละ 3 โดยรวม

พบการปนเป้ือนมากท่ีสุดท่ีอ่างลา้งมือ พื้นหอ้งส้วม ฝารองนัง่โถส้วมและตูจ้าํหน่ายผา้อนามยั จุดท่ี

มีการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มากท่ีสุด คือ บริเวณอ่างลา้งมือ ร้อยละ 60 จุดท่ีไม่พบการ

ปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คือ บริเวณท่ีกดโถปัสสาวะ ส้วมสาธารณะ ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภิบาลจะพบการปนเป้ือนมากกว่า แต่ในส้วมสาธารณะท่ีมีการจดัการตามหลกัสุขาภิบาล จะไม่

มีความแตกต่างกนัในระดบัการปนเป้ือน สถานท่ีพบการปนเป้ือนมากท่ีสุด คือ ส้วมสาธารณะ ใน

สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร (ทั้งทางบกและทางอากาศ) รองลงมา คือ ส้วมสาธารณะ ในร้านอาหาร (Fast 

Food) และส้วมสาธารณะ ในโรงพยาบาล ตามลาํดับ ทั้ งยงัพบว่า ห้องสุขาหญิงมีการปนเป้ือน

มากกวา่หอ้งสุขาชาย 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3   กรอบแนวคิดในการวจิยั การศึกษามาตรฐานสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนั  

  เช้ือเพลิง ถนนเชียงใหม่-ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประเมินใหม่ ใน

เวลา 1 เดือน 

ใหค้าํแนะนาํ และหา

แนวทางปรับปรุง 

สว้มสาธารณะ 

 

ส้วมได้มาตรฐาน 

1. การประเมิน

มาตรฐานระดบั 

ประเทศ (HAS) 

2. ทดสอบจุดสมัผสั

ในหอ้งนํ้า โดย SI-2 

 
 

สว้ม

สาธารณะ 

 

ผา่น ทั้ง  

2 กรณี 

 

ไม่ผา่น อยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง 

 

ประเมินซํ้า ใน

เวลา 1 เดือน 



 

 

บทที ่3  

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 

รูปแบบการวจัิย         

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง โดย

เฝ้าระวงัคุณภาพส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คือ การตรวจประเมินลกัษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ โดยเน้นพฒันาส้วมสาธารณะให้

บรรลุ 3 เร่ืองคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ให้ไดม้าตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) 

และการตรวจการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยใช้แบบสํารวจท่ีออกแบบโดยกอง

สุขาภิบาลชุมชน และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ภายในช่วงเวลาระหว่างเดือน

กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 โดยมีวิธีการศึกษาดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนน

เชียงใหม่ - ฮอด) จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 26 แห่ง  

 

ตารางที ่31 รายช่ือสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ ถนนเชียงใหม่-ฮอด 

ที ่ ช่ือบริษัท ช่ือสถานีบริการ ทีอ่ยู่ 

1 บจ.ไทยซีเซ็นเตอร์ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

218 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 

2 เจต็ บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีก

จาํกดั (Jet Jiffy) 

110 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 

3 จิตพนัธ์พงษ ์ บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 301/3 ม.6 ต.แม่เหียะ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

4 หจก.เชียงใหม่เอก

อนุรักษบ์ริการ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 139 ม.5 ต.แม่เหียะ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



25 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือบริษัท ช่ือสถานีบริการ ทีอ่ยู่ 

5 เจต็ บริษทั ปทต. 

บริหารธุรกิจคา้ปลีก

จาํกดั (Jet Jiffy) 

297 ม.4 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่ 

6 หจก.เชียงใหม่ซางคาํ บริษทั บางจากปิโต

เลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

121 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่ 

7 หจก.ธารทองบริการ บริษทั เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

152 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่ 

8 สหกรณ์การเกษตรหางดง บริษทั บางจากปิโต

เลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

80 ม.4 ต.หางดง อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่ 

9 พนาพนธ์เชียงใหม่ 1 บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

274/1 ม.9 ต.ยหุวา่ อ.สนัป่าตอง  

จ.เชียงใหม่ 

10 หจก.สนัป่าตองบริการ บริษทั เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

199 ม.2 ต.ยหุวา่ อ.สนัป่าตอง  

จ.เชียงใหม่ 

11 สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง บริษทั บางจากปิโต

เลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

238 ม.10 ต.ยหุวา่ อ.สนัป่าตอง  

จ.เชียงใหม่ 

12 หจก.จิรดาเซอร์วิส คอสโม่ ออยล ์ 65/3 ม.3 ต.บา้นกลาง  

อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

13 เชียงใหม่บูรพาปิโตรเลียม พีที 247 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง 

จ.เชียงใหม่ 

14 

 

หจก.นวกิจบาํรุง บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

35/1 ม.1 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง 

จ.เชียงใหม่ 

15 บจ.อินทนนทธ์นโชติ พีที 119 ม.8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  

จ.เชียงใหม่ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือบริษัท ช่ือสถานีบริการ ทีอ่ยู่ 

16 นายจนัทร์ สิงห์กนั ป๊ัมขนาดเลก็ 5 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  

จ.เชียงใหม่ 

17 บจ.สุขมุเซอร์วิส บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

21 ม.2 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

18 บจ.ล้ิมธนาปิโตรเลียม บริษทั บางจากปิโต

เลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

390 ม.9 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

19 บจ.ไชยากรจอมทอง(2535) บริษทั เชฟรอน 

(ไทย)จาํกดั (คาล

เทก็ซ์) 

51 ม.5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

20 ศิริรัตน์บริการ  ป๊ัมขนาดเลก็ 92 ม.11 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

21 โตง้-พิมพบ์ริการ ป๊ัมขนาดเลก็ 316 ม.2 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

22 บจ.เทพไชยา คอสโม่ ออยล ์ 345 ม.1 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

23 หจก.ดอยแกว้ธุรกิจ บริษทั ปทต. 

บริหารธุรกิจคา้ปลีก

จาํกดั (Jet Jiffy) 

349 ม.2 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

24 นายพรชยั ศิริมา ป๊ัมขนาดเลก็ 93/1 ม.16 ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 

25 หจก.ดาวเมืองฮอด บริษทั เชฟรอน 

(ไทย)จาํกดั (คาล

เทก็ซ์) 

520 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด  

จ.เชียงใหม่ 

26 หจก.สงวนทุเรียนทอง บริษทั เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั 

163 ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด  

จ.เชียงใหม่ 
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กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาพื้นท่ีส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ - ฮอด) จาํนวน 26 แห่ง (ตารางท่ี 3.1) โดยทาํการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลทุกสถานีบริการ รวมทั้งการเก็บตวัอย่างแบคทีเรีย สถานีบริการละ 11 จุด รวม

ทั้งส้ิน 286 ตวัอย่าง โดยเก็บตวัอย่างจากห้องแรกของส้วมสาธารณะเท่านั้น และกลุ่มประชากร

ตวัอยา่งจากการสมัภาษณ์ จาํนวน 26 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสาํรวจตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมระดบัประเทศ 

(HAS) ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งออกเป็น 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ สถาน

ท่ีตั้งสว้มสาธารณะ จาํนวนพนกังานทาํความสะอาด ความถ่ีของการทาํความสะอาด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม

สาธารณะ (HAS) ในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 จาํนวน 16 ขอ้ 

ท่ีคิดคน้โดย กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยเนน้ 3 ประเดน็ คือ  

1. เกณฑม์าตรฐานความสะอาด (Healthy: H) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

    ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  คะแนน 0 

    ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คะแนน  1 

2. เกณฑม์าตรฐานความเพียงพอ (Accessibility: A)  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

    ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  คะแนน 0 

    ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คะแนน  1 

3. เกณฑม์าตรฐานความปลอดภยั (Safety: S) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

    ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  คะแนน 0 

    ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คะแนน  1 

4. ภาพรวมของแบบประเมินเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) โดย

ในแบบประเมินของมาตรฐานส้วมสาธารณะ หากมีขอ้ใดท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์หรือมีขอ้ปรับปรุง แสดง

ถึงผลการประเมินของสถานท่ีนั้น “ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน”  
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ส่วนที่ 3 ขอ้มูลการปนเป้ือนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

    พบการปนเป้ือน  คะแนน 0 

    ไม่พบการปนเป้ือน  คะแนน  1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เน่ืองจากเป็นแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ และชุดตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย (SI-2) ท่ีคิดคน้โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือในส่วนน้ี 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการประเมิน

จากแบบประเมินเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะ และเก็บตวัอยา่งการปนเป้ือน ทั้ง 6 จุดสัมผสัของ

หอ้งนํ้าชาย และ 5 จุดสมัผสัของหอ้งนํ้าหญิง โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนดําเนินการรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการประเมิน

จากแบบประเมินเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะ และเก็บตวัอยา่งการปนเป้ือน ทั้ง 6 จุดสัมผสัของ

หอ้งนํ้าชาย และ 5 จุดสมัผสัของหอ้งนํ้าหญิง โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํคู่มือการตรวจการปนเป้ือนแบคทีเรียในห้องนํ้ า โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย (SI-2) 

3. ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ถึงผูป้ระกอบการ โดย

ผูว้ิจยัประสานงานผูป้ระกอบการสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีจดัให้บริการส้วมสาธารณะใน

กลุ่มเป้าหมาย 

4. ดาํเนินการตรวจประเมินส้วมสาธารณะทางกายภาพ และเก็บตวัอยา่งการปนเป้ือน ณ 

จุดสัมผสั ทั้ ง 6 จุดสัมผสัของห้องนํ้ าชาย และ 5 จุดสัมผสัของห้องนํ้ าหญิง โดยวิธีการสะอาด

ปราศจากเช้ือ (Swab Technique) โดยเก็บตวัอย่างการปนเป้ือนเฉพาะห้องแรก ทั้งห้องนํ้ าชาย และ

หอ้งนํ้าหญิงของสว้มสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิงเท่านั้น 
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ตารางที ่3.2 จุดสัมผสัการเกบ็ตัวอย่างการปนเป้ือนส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ 

ห้องนํา้ชาย ห้องนํา้หญงิ 

1. ฝารองโถส้วม  

2. ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ  

3. ภาชนะสาํหรับราดนํ้า/สายฉีด  

4. ท่ีกดโถสว้ม  

5. ท่ีกดโถปัสสาวะ  

6. กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้า

แต่ละหอ้ง 

1. ฝารองโถส้วม  

2. ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ  

3. ภาชนะสาํหรับราดนํ้า/สายฉีด  

4. ท่ีกดโถสว้ม  

5. กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้า

แต่ละหอ้ง 

 

5. รวบรวมขอ้มูล 

6. ดาํเนินการจดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

รวบรวม ขอ้มูล ลงรหัส และวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดย

สถิติเชิงพรรณนา นาํเสนอในรูปจาํนวน และร้อยละเพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

บนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 ตามเกณฑม์าตรฐานสว้มสาธารณะ (HAS)  

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลการปนเป้ือนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

ส่วนที่ 4 แนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้ถูก

หลกัสุขาภิบาล 
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ตารางที ่3.3 แผนการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนของกจิกรรม 

ระยะเวลา 

2558 2561 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

1. ทบทวนวรรณกรรม          

2. การจดัทาํโครงร่างวิทยานิพนธ์          

3 .  เส น อ ข อ ส อ บ โ ค ร ง ร่ า ง

วิทยานิพนธ์ 

         

4. สร้างเคร่ืองมือ          

5. เกบ็รวบรวมขอ้มูล          

6. วิเคราะห์ขอ้มูล          

7. เขียนรายงานวิทยานิพนธ์และ

เผยแพร่บทความ 

         

8. ขอสอบวิทยานิพนธ์          

9. ปรับปรุงแกไ้ข          

10. จดัทาํวิทยานิพนธ์          
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษามาตรฐานสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง โดยเฝ้า

ระวงัคุณภาพส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คือ การตรวจประเมินลกัษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ โดยเน้นพฒันาส้วมสาธารณะให้

บรรลุ 3 เร่ืองคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ให้ไดม้าตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) 

และการตรวจการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยใชแ้บบสาํรวจท่ีออกแบบโดยกองสุขาภิบาล

ชุมชน และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) กาํหนดจุดทดสอบการปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

เป็นจุดสัมผสัภายในห้องส้วมสาธารณะท่ีตอ้งมีการเฝ้าระวงัในการทาํความสะอาดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ฝารองโถส้วม ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ ภาชนะสาํหรับราดสว้มหรือสายฉีด ท่ีกดโถสว้ม และกลอนประตู

หรือลูกบิดประตูดา้นในห้องนํ้ าแต่ละห้อง รวมเป็น 5 จุดต่อส้วมหญิง และฝารองโถส้วม  ก๊อกนํ้ า

อ่างลา้งมือ ภาชนะสาํหรับราดส้วมหรือสายฉีด ท่ีกดโถส้วม ท่ีกดโถปัสสาวะชาย และกลอนประตู

หรือลูกบิดประตูดา้นในห้องนํ้ าแต่ละห้อง รวมเป็น 6 จุดต่อส้วมชาย ภายในช่วงเวลาระหว่างเดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีการประเมินจากแบบประเมินเกณฑม์าตรฐานส้วม

สาธารณะ และเกบ็ตวัอยา่งการปนเป้ือน ทั้ง 11 จุดสมัผสั ของหอ้งนํ้าชาย และหอ้งนํ้าหญิง 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม

สาธารณะ (HAS) ในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 จาํนวน 16 ขอ้ 

โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ความสะอาด (Healthy) ความเพียงพอ (Accessibility) และความ

ปลอดภยั (Safety) จาํนวน 26 แห่ง 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลการปนเป้ือนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 โดยใชชุ้ดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) อยา่งง่าย 

เกบ็ตวัอยา่งจากจุดทดสอบจาํนวน 286 จุด ในสว้มสาธารณะ จาํนวน 9 กลุ่มเป้าหมาย 

ตอนท่ี 4 แนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้ถูก

หลกัสุขาภิบาล 
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ตอนที ่1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ  

1. กลุ่มประชากรท่ีเขา้ร่วมในการวิจยั เป็นสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 108 ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวดัเชียงใหม่ จาํนวนทั้ งหมด 26 แห่ง ดังใน

รายละเอียดตารางท่ี 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 

จําแนกตามบริษัททีเ่ป็นเจ้าของ 

ลาํดับ สถานประกอบการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จํานวน ร้อยละ 

1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) 4 15.38 

2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) 3 11.54 

3 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2 7.69 

4 คอสโม่ ออยล ์ 2 7.69 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 3 11.54 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 4 15.38 

7 บริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเทก็ซ์) 2 7.69 

8 พีที 2 7.69 

9 ป๊ัมขนาดเลก็ 4 15.38 

รวม 26 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 26 แห่ง มีจาํนวนบริษทัท่ีเป็น

เจา้ของ 3 อนัดบัแรก คือ ส้วมสาธารณะของบริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชลล์

แห่งประเทศไทย จาํกดั และป๊ัมขนาดเล็ก ร้อยละ 15.38 รองลงมาเป็นส้วมสาธารณะของบริษทั 

ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ร้อยละ 11.54 และส้วม

สาธารณะของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) คอสโม่ ออยล ์บริษทั เชฟรอน (ไทย)

จาํกดั (คาลเทก็ซ์) และพีที ร้อยละ 7.69 ตามลาํดบั 

2. จาํนวนส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง ท่ีทําการสํารวจแยกตาม

ประเภทสว้มชายและสว้มหญิง รวมทั้งส้ิน 286 แห่ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2  
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของจุดทดสอบภายในส้วมชายและส้วมหญิง ที่ทาํการสํารวจจําแนก  

        ตามสถานประกอบการ 

ลาํดับ สถานประกอบการ 

จุดทดสอบ 

ส้วมชาย ส้วมหญงิ 

จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ) 

1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) 24 (37.44) 20 (15.38) 

2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) 18 (28.08) 15 (11.54) 

3 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12 (18.72) 10 (7.69) 

4 คอสโม่ ออยล ์ 12 (18.72) 10 (7.69) 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 18 (28.08) 15 (11.54) 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 24 (37.44) 20 (15.38) 

7 บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั (คาลเทก็ซ์) 12 (18.72) 10 (7.69) 

8 พีที 12 (18.72) 10 (7.69) 

9 ป๊ัมขนาดเลก็ 24 (37.44) 20 (15.38) 

รวม 156 (54.55) 130 (45.45) 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่าส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีไดท้าํ

การสาํรวจ จาํนวนทั้งส้ิน 286 แห่ง แยกเป็นสว้มชาย ร้อยละ 54.55 และในสว้มหญิง ร้อยละ 45.45 

3. จาํนวนพนกังานทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีทาํ

การสาํรวจแยกตามร้อยละจาํนวนของพนกังานทาํความสะอาดของ 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 26 แห่ง ดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 4.3  

 

ตารางที ่4.3 จํานวนและร้อยละของจํานวนพนักงานทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลงิ 

ลาํดับ จํานวนพนักงานทาํความสะอาด จํานวน ร้อยละ 

1 1 คน 7 26.92 

2 2 คน 6 23.08 

3 3 คน 8 30.77 

4 มากกวา่ 3 คน 5 19.23 

รวม 26 100.00 



34 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่จาํนวนพนกังานทาํความสะอาดสว้มสาธารณะในสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีไดท้าํการสํารวจใน 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวนทั้งส้ิน 26 แห่ง ส่วนมาก คือ 

จาํนวน 3 คน ร้อยละ 30.77 จาํนวน 1 คน ร้อยละ 26.92 จาํนวน 2 คน ร้อยละ 23.08 และพบว่า

มากกวา่ 3 คน มีเพียงร้อยละ 19.23 

4. จาํนวนความถ่ีของการทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ท่ีทําการสํารวจโดยแบ่งความถ่ีของจํานวนคร้ังในการทําความสะอาดภายใน 1 วัน ของ 9 

กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 26 แห่ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของความถ่ีของการทําความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

เช้ือเพลงิ 

ลาํดับ ความถ่ีของการทาํความสะอาด จํานวน ร้อยละ 

1 2 – 3 วนั / คร้ัง 2 7.69 

2 1 คร้ัง / วนั 3 11.54 

3 2 คร้ัง / วนั 5 19.23 

4 3 คร้ัง / วนั 1 3.85 

5 4 คร้ัง / วนั 6 23.08 

6 5 คร้ัง / วนั 5 19.23 

7 มากกวา่ 6 คร้ัง / วนั 4 15.38 

รวม 26 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าความถ่ีของการทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีไดท้าํการสาํรวจใน 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวนทั้งส้ิน 26 แห่ง ภายใน 1 วนั มีความถ่ีใน

การทาํความสะอาดมากไปหาน้อย คือ จาํนวน 4 คร้ัง/วนั ร้อยละ 23.08 จาํนวน 2 คร้ัง/วนั และ 5 

คร้ัง/วนั ร้อยละ 19.23 จาํนวน มากกว่า 6 คร้ัง/วนั ร้อยละ 15.38 จาํนวน 1 คร้ัง/วนั ร้อยละ 11.54 จาํนวน 3  

คร้ัง/วนั ร้อยละ 3.85 และยงัพบว่า ยงัมีความถ่ี จาํนวน 2 – 3 วนั/คร้ัง ร้อยละ 7.69 ของการทาํความ

สะอาด 

 

 



35 

ตอนที่ 2 ข้อมูลลกัษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 

ในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 

ผลการประเมินลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมของส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ในหัวขอ้ ความสะอาด ความเพียงพอ 

และความปลอดภยั ดงัตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ของห้องส้วม

 สาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ จําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

ลาํดับ สถานประกอบการ 
จํานวน

ทั้งหมด 

จํานวน (ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน)  4 1 (25.00) 3 (75.00) 

2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy)  3 1 (33.33) 2 (66.67) 

3 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  2 1 (50.00) 1 (50.00) 

4 คอสโม่ ออยล ์ 2 0 2 (100.00) 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  3 1 (33.33) 2 (66.67) 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 4 1 (25.00) 3 (75.00) 

7 บริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเทก็ซ์) 2 0 2 (100.00) 

8 พีที  2 0 2 (100.00) 

9 ป๊ัมขนาดเลก็  4 0  4 (100.00) 

รวม 26 5 (19.23) 21 (80.77) 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่วน

ใหญ่ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) ของกรมอนามยั ร้อยละ 80.77 และท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) 

มีเพียง ร้อยละ 19.23 ซ่ึงมีในส่วนของส้วมสาธารณะของบริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกัด (Jet Jiffy) บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เพียงกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง

ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) 

เม่ือทาํการแยกวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นในหัวขอ้ ความสะอาด ความเพียงพอ และ

ความปลอดภยั จะมีผลการประเมินดงัน้ี 
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1. ผลการประเมินลกัษณะทางกายภาพในเกณฑ์ความสะอาด (Healthy: H) ของส้วม

สาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงตามเกณฑม์าตรฐานสว้มสาธารณะ (HAS) ดงัตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายส้วมสาธารณะ 

จําแนกตามเกณฑ์ความสะอาด (Healthy: H) 

ข้อ เกณฑ์ความสะอาด : H (n=26) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ท่ีกดโถส้วม โถปัสสาวะ  ท่ีกดโถ

ปัสสาวะ  สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้

23 (88.50) 3 (11.50) 

2 นํ้าใชส้ะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนํ้ ายงุ ภาชนะเก็บกกันํ้ า ขนั

ตกันํ้า สะอาด  อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้

25 (96.20) 1 (3.80) 

3 กระดาษ ชําระเพี ยงพ อต่อการใช้งาน ตลอดเวลาท่ี เปิ ด

ให้บริการ (อาจจาํหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้ าชาํระ 

ท่ีสะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

25 (96.20) 1 (3.80) 

4 อ่างลา้งมือ  ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน

สภาพดีและใชง้านได ้

25 (96.20)   1 (3.80) 

5 สบู่ลา้งมือ พร้อมใหใ้ช ้ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 21 (80.80) 5 (19.20) 

6 ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่ร่ัวซึม 

ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่างลา้งมือ หรือบริเวณใกลเ้คียง 

20 (76.90) 6 (23.10) 

7 มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกล่ินเหมน็ 20 (76.90) 6 (23.10) 

8 สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงัเก็บกักนํ้ าไม่ร่ัว แตก หรือ

ชาํรุด 

25 (96.20) 1 (3.80) 

9 จดัใหมี้การทาํความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจาํ 23 (88.50) 3 (11.50) 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของเกณฑม์าตรฐานความสะอาด (Healthy: H) 

ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน 9 ขอ้ ประเด็นท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ขอ้ 2 นํ้ าใช้

สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนํ้ ายงุ ภาชนะเก็บกกันํ้ า ขนัตกันํ้า สะอาด อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้ขอ้ 3 

กระดาษชาํระเพียงพอต่อการใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ (อาจจาํหน่ายหรือบริการฟรี) หรือ

สายฉีดนํ้ าชาํระ ท่ีสะอาด อยู่ในสภาพดี ใชง้านได ้ขอ้ 4 อ่างลา้งมือ  ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด ไม่มี
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คราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใชง้านได ้และ ขอ้ 8 สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงัเก็บกกันํ้ าไม่ร่ัว 

แตก หรือชาํรุด ร้อยละ 96.20 รองลงมาคือ ขอ้ 1 พื้น ผนงั เพดาน โถส้วม ท่ีกดโถส้วม โถปัสสาวะ  

ท่ีกดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใชง้านได ้และขอ้ 9 จดัให้มีการทาํความ

สะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจาํ ร้อยละ 88.50 และขอ้ 5 สบู่ลา้งมือ พร้อมใหใ้ช ้

ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ ร้อยละ 80.80 ตามลาํดบั ปัญหาท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 6 ถงัรองรับมูลฝอย 

สะอาด มีฝาปิด อยูใ่นสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่างลา้งมือ หรือบริเวณใกลเ้คียง และขอ้ 7 มี

การระบายอากาศดี และ ไม่มีกล่ินเหมน็ ร้อยละ 23.10 

2. ผลการประเมินลกัษณะทางกายภาพในเกณฑ์ความเพียงพอ (Accessibility: A) ของ

สว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงตามเกณฑม์าตรฐานสว้มสาธารณะ (HAS) ดงัตารางท่ี 4.7 

  

ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายส้วมสาธารณะ 

 จําแนกตามเกณฑ์ความเพยีงพอ (Accessibility: A) 

ข้อ เกณฑ์ความเพยีงพอ : A (n=26) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จดัให้มีส้วมนั่งราบสําหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภ์

และประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี 

23 (88.50) 3 (11.50) 

2 สว้มสาธารณะพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 25 (96.20) 1 (3.80) 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของเกณฑม์าตรฐานความเพียงพอ (Accessibility: A) 

ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน 2 ขอ้ ประเด็นท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากท่ีสุด คือ ขอ้ 2 ส้วมสาธารณะ

พร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ร้อยละ 96.20 และขอ้ 1 จดัให้มีส้วมนัง่ราบสาํหรับผูพ้ิการ 

ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภแ์ละประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี ร้อยละ 88.50 ตามลาํดบั 

3. ผลการประเมินลกัษณะทางกายภาพในเกณฑ์ความปลอดภยั (Safety: S) ของส้วม

สาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงตามเกณฑม์าตรฐานสว้มสาธารณะ (HAS) ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายส้วมสาธารณะ 

 จําแนกตามเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety: S) 

ข้อ เกณฑ์ความปลอดภัย : S (n=26) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 บริเวณท่ีตั้งสว้มตอ้งไม่อยูท่ี่ลบัตา/เปล่ียว 23 (88.50) 3 (11.50) 

2 กรณีท่ีมีหอ้งสว้มตั้งแต่ 2 หอ้งข้ึนไป ใหแ้ยกเป็นหอ้งสว้ม

สาํหรับชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 

22 (84.60) 4 (15.40) 

3 ประตู ท่ีจับเปิด – ปิด  และท่ีล็อคด้านใน สะอาด อยู่ใน

สภาพดี ใชง้านได ้

25 (96.20) 1 (3.80) 

4 พื้นหอ้งสว้มแหง้ 23 (88.50) 3 (11.50) 

5 แสงสวา่งเพียงพอ สามารถเห็นไดท้ัว่บริเวณ 22 (84.60) 4 (15.40) 

 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นว่า ในส่วนของเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยั (Safety: S) ซ่ึง

มีเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้ ประเด็นท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานมากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 ประตู ท่ีจบัเปิด – ปิด  

และท่ีล็อคดา้นใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใชง้านได ้ร้อยละ 96.20 รองลงมา คือ ขอ้ 1 บริเวณท่ีตั้ง

สว้มตอ้งไม่อยูท่ี่ลบัตา/เปล่ียว และขอ้ 4 พื้นหอ้งส้วมแหง้ ร้อยละ 88.50 ตามลาํดบั ปัญหาท่ีพบมาก 

ไดแ้ก่ ขอ้ 2 กรณีท่ีมีหอ้งสว้มตั้งแต่ 2 หอ้งข้ึนไป ใหแ้ยกเป็นหอ้งสว้มสาํหรับชาย – หญิง โดยมีป้าย

หรือสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน และขอ้ 5 แสงสวา่งเพียงพอ สามารถเห็นไดท้ัว่บริเวณ ร้อยละ 15.40 

สรุปภาพรวมของการประเมินส้วมสาธารณะกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม

สาธารณะของกรมอนามยั (HAS) 16 ขอ้ ในการประเมินส้วมสาธารณะทางกายภาพ โดยพิจารณา

ใน 3 ประเด็น คือ ความสะอาด (Healthy: H) ความเพียงพอ (Accessibility: A) และความปลอดภยั 

(Safety: S) กลุ่มเป้าหมายทั้ง 26 แห่ง ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) มีเพียงร้อยละ 19.23 ซ่ึงมีในส่วน

ของส้วมสาธารณะในสถานประกอบการของบริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกัด (มหาชน) บริษทั 

ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เพียงกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่งท่ีผา่น

เกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ทั้ ง 16 ข้อ ซ่ึงเป้าหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยต้องผ่านเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกรมอนามยักาํหนดใหใ้นทุกหวัขอ้ ร้อยละ 100 

ผลการประเมินลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมของส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ในหัวขอ้ ความสะอาด ความเพียงพอ 

และความปลอดภยั หลงัจากการประเมินซํ้า 1 เดือน ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ของห้องส้วม

 สาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงหลงัจากการประเมินซ้ํา 1 เดือน จําแนกตาม

 กลุ่มเป้าหมาย  

ลาํดับ สถานประกอบการ 
จํานวน (ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) (n=4) 3 (75.00) 1 (25.00) 

2 บริษัท ปทต. บริหารธุรกิจค้าปลีกจํากัด (Jet Jiffy) 

(n=3) 

3 (100.00) 0  

3 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (n=2) 2 (100.00) 0  

4 คอสโม่ ออยล ์(n=2) 1 (50.00)  1 (50.00) 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (n=3) 3 (100.00) 0 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (n=4) 3 (75.00) 1 (25.00) 

7 บริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเทก็ซ์) (n=2) 1 (50.00) 1 (50.00) 

8 พีที (n=2) 1 (50.00) 1 (50.00) 

9 ป๊ัมขนาดเลก็ (n=4) 2 (50.00) 2 (50.00) 

รวม 19 (73.08) 7 (26.92) 

 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่าหลงัการประเมินซํ้ า 1 เดือน พบว่า มีส้วมสาธารณะใน

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามยั ร้อยละ 73.08 

และท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) มีเพียง ร้อยละ 26.92  

เม่ือเปรียบเทียบการประเมินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ของห้อง

สว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ก่อนและหลงัจากการประเมินซํ้า 1 เดือน จาํแนกตาม

กลุ่มเป้าหมาย ดงัรูปภาพท่ี 4.1  
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ภาพที่ 4.1 การเปรียบเทียบการผ่านเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

  ก่อนและหลงัการประเมินซํ้า 1 เดือน 

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลการปนเป้ือนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงบนทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 108 

ผลการศึกษาการปนเป้ือนทางชีวภาพของสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ดว้ยชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) อย่างง่าย โดยการเก็บตวัอย่างเพื่อหาเช้ือฟีคลัโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ดว้ยวิธีการสะอาดปราศจากเช้ือ (Swab Technique) จุดสัมผสั

ในส้วมสาธารณะ 9 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ิน 26 แห่ง โดยกาํหนดจุดสัมผสัเพื่อทดสอบ 6 จุดใน

ส้วมชาย และ 5 จุดในส้วมหญิง รวมจุดทดสอบการปนเป้ือนทุกแห่ง รวมทั้ งส้ิน 286 จุด ใน

ภาพรวม แสดงผลดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะ

ในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ในภาพรวม 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 26 แห่ง 286 จุดทดสอบ ผลดงั

รายละเอียดในตารางท่ี 4.10  
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ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสของส้วม

 สาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ จําแนกตามสถานประกอบการทีท่าํการสํารวจ 

ลาํดับ สถานประกอบการ จํานวน 

การปนเป้ือนก่อน

ดําเนินงาน 

การปนเป้ือนหลงั

ปรับปรุง 1 เดือน 

พบ ร้อยละ พบ ร้อยละ 

1 บ ริษัท  บ างจ าก ปิ โต เลี ย ม  จํากัด 

(มหาชน)  

44 14 31.82 7 15.91 

2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั 

(Jet Jiffy)  

33 9 27.27 4 12.12 

3 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน)  

22 3 13.64 2 9.09 

4 คอสโม่ ออยล ์ 22 6 27.27 4 18.18 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  33 6 18.18 5 15.15 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  44 11 25.00 9 20.45 

7 บริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเทก็ซ์)  22 5 22.73 4 18.18 

8 พีที  22 8 36.36 7 31.82 

9 ป๊ัมขนาดเลก็ 44 14 31.82 13 29.55 

รวม 286 76 26.57 55 19.23 

 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า ในการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย พบการปนเป้ือน 

ร้อยละ 26.57 โดยพบการปนเป้ือนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี พีที ร้อยละ 36.36 บริษทั 

บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) และป๊ัมขนาดเลก็ ร้อยละ 31.82 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีก

จาํกดั (Jet Jiffy) และคอสโม่ ออยล ์ร้อยละ 27.27 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ร้อยละ 25.00 

บริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเทก็ซ์)  ร้อยละ 22.73 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 18.18 

และบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 13.64 ตามลาํดบั 

หลังจากการดําเนินงาน 1 เดือน ได้ทําการประเมินซํ้ า พบว่า ในการทดสอบการ

ปนเป้ือนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง จาํนวนทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย พบการปนเป้ือน ร้อยละ 19.23 โดยพบการปนเป้ือน ดงัน้ี พีที 
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ร้อยละ 31.82 ป๊ัมขนาดเลก็ ร้อยละ 29.55 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ร้อยละ 20.45 คอสโม่ ออยล ์

และบริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเท็กซ์) ร้อยละ 18.18 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 15.15 

บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) ร้อยละ 12.12 และบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 9.09  

เม่ือเปรียบเทียบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของสว้มสาธารณะใน

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ก่อนและหลงัการประเมินซํ้ า 1 เดือนจาํแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดัง

รูปภาพท่ี 4.2  

 

ภาพที่ 4.2  เปรียบเทียบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะใน

 สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ก่อนและหลงัการประเมินซํ้า 1 เดือน 

 

2. เปรียบเทียบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ระหว่าง ส้วมชาย และส้วมหญิง 

ของสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ดงัรายละเอียด ตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  จํานวนและร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียระหว่างส้วมชาย และ

 ส้วมหญงิของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ จําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

ลาํดับ สถานประกอบการ 
การปนเป้ือนในส้วมชาย การปนเป้ือนในส้วมหญงิ 

จํานวน พบ ร้อยละ จํานวน พบ ร้อยละ 

1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกัด 

(มหาชน)  

24 8 33.33 20 6 30.00 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

ลาํดับ สถานประกอบการ 
การปนเป้ือนในส้วมชาย การปนเป้ือนในส้วมหญงิ 

จํานวน พบ ร้อยละ จํานวน พบ ร้อยละ 

2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีก

จาํกดั (Jet Jiffy)  

18 5 27.78 15 4 26.67 

3 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

12 3 25.00 10 0 0 

4 คอสโม่ ออยล ์ 12 3 25.00 10 3 30.00 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  18 3 16.67 15 3 20.00 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  24 9 37.50 20 2 10.00 

7 บ ริษัท  เชฟ รอน  (ไท ย)จํากัด 

(คาลเทก็ซ์)  

12 2 16.67 10 3 30.00 

8 พีที  12 4 33.33 10 4 40.00 

9 ป๊ัมขนาดเลก็ 24 7 29.17 20 7 35.00 

รวม 156 44 28.21 130 32 24.62 

 

จากตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมส้วมชาย พบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย ร้อยละ 28.21 ส่วนในส้วมหญิง พบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 24.62 

กลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการสาํรวจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั และป๊ัมขนาดเลก็ พบการปนเป้ือนในสว้มชายและสว้มหญิง ร้อยละ 

33.33/30.00, 37.50/10.00 และ 29.17/35.00 ตามลาํดบั 

3. เปรียบเทียบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ระหว่าง ส้วมชาย และส้วมหญิง 

ของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หลงัจากการประเมินซํ้ า 1 เดือน ดงัรายละเอียด 

ตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12  จํานวนและร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียระหว่างส้วมชาย และ

ส้วม  หญิ งของส้วมสาธารณ ะในสถานีบริการนํ้ ามัน เช้ือเพ ลิง จําแนกตาม

กลุ่มเป้าหมาย หลงัจากการประเมินซ้ํา 1 เดือน 

ลาํดับ สถานประกอบการ 
การปนเป้ือนในส้วมชาย การปนเป้ือนในส้วมหญงิ 

จํานวน พบ ร้อยละ จํานวน พบ ร้อยละ 

1 บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกัด 

(มหาชน)  

24 2 8.33 20 3 15.00 

2 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีก

จาํกดั (Jet Jiffy)  

18 3 16.67 15 2 13.33 

3 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

12 2 16.67 10 2 20.00 

4 คอสโม่ ออยล ์ 12 4 33.33 10 3 30.00 

5 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  18 3 16.67 15 1 6.67 

6 บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  24 5 20.83 20 2 10.00 

7 บ ริษัท  เชฟ รอน  (ไท ย)จํากัด 

(คาลเทก็ซ์)  

12 4 33.33 10 3 30.00 

8 พีที  12 5 41.67 10 2 20.00 

9 ป๊ัมขนาดเลก็ 24 7 29.17 20 5 25.00 

รวม 156 35 22.44 130 23 17.69 

 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่าหลงัจากการประเมินซํ้ า 1 เดือน ในภาพรวมส้วมชาย พบ

การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 22.44 ส่วนในส้วมหญิง พบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย ร้อยละ17.69 กลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการสํารวจมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ ป๊ัมขนาดเล็ก 

บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั พบการปนเป้ือนใน

สว้มชายและสว้มหญิง ร้อยละ 29.17/25.00, 8.33/15.00 และ 20.83/10.00 ตามลาํดบั 

4. การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

นํ้ามนัเช้ือเพลิงในส้วมชายทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย 26 แห่ง จาํนวนจุดทดสอบ 156 จุด ผลดงัรายละเอียด

ในตารางท่ี 4.13  
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ตารางที ่4.13  จํานวนและร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือโคลฟิอร์มแบคทเีรียจําแนกตามจุดทดสอบใน

 ส้วมชายของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ที ่ จุดทดสอบ (n=156) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ไม่พบการปนเป้ือน พบการปนเป้ือน 

1 ฝารองโถสว้ม   20 (76.92) 6 (23.08) 

2 ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ 19 (73.08) 7 (26.92) 

3 ภาชนะสาํหรับราดสว้ม/สายฉีด 20 (76.92) 6(23.08) 

4 ท่ีกดโถสว้ม 16 (61.54) 10 (38.46) 

5 ท่ีกดโถปัสสาวะชาย 16 (61.54) 10 (38.46) 

6 กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง 21 (80.77) 5 (19.23) 

รวม 112 (71.79) 44 (28.21) 

 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นว่า ผลการตรวจสอบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมชาย 

จาํนวน 26 แห่ง ทั้งหมด 156 จุด พบการปนเป้ือนร้อยละ 28.21 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 

ดงัน้ี ท่ีกดโถส้วม และท่ีกดโถปัสสาวะชาย ร้อยละ 38.46 ก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ฝารองโถส้วม 

และภาชนะสําหรับราดส้วมหรือสายฉีด ร้อยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นใน

หอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง พบการปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 19.23  

5. การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หลงัจากการประเมินซํ้ า 1 เดือน ณ จุดสัมผสั

ของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในส้วมชายทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย 26 แห่ง จาํนวน

จุดทดสอบ 156 จุด ผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14 จํานวนและร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือโคลฟิอร์มแบคทีเรียจําแนกตามจุดทดสอบใน

ส้วมชายของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงทุกกลุ่มเป้าหมาย หลงัจาก

การประเมินซ้ํา 1 เดือน 

ที ่ จุดทดสอบ (n=26) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ไม่พบการปนเป้ือน พบการปนเป้ือน 

1 ฝารองโถสว้ม   22 (84.62) 4 (15.38) 

2 ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ 24 (92.31) 2 (7.69) 

3 ภาชนะสาํหรับราดสว้ม/สายฉีด 21 (80.77) 5 (19.23) 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 

ที ่ จุดทดสอบ (n=26) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ไม่พบการปนเป้ือน พบการปนเป้ือน 

4 ท่ีกดโถสว้ม 18 (69.23) 8 (30.77) 

5 ท่ีกดโถปัสสาวะชาย 19 (73.08) 7 (26.92) 

6 กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง 22 (84.62) 4 (15.38) 

รวม 126 (80.77) 30 (19.23) 

 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นว่า หลงัจากการประเมินซํ้า 1 เดือน ผลการตรวจสอบเช้ือ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมชายทั้งหมด 156 จุด พบการปนเป้ือนร้อยละ 19.23 โดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปหาน้อย ดงัน้ี ท่ีกดโถส้วมร้อยละ 30.77 ท่ีกดโถปัสสาวะชาย ร้อยละ 26.92 ภาชนะสาํหรับราด

สว้มหรือสายฉีด ร้อยละ 19.23 ฝารองโถส้วมและกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้ าแต่ละ

หอ้ง พบการปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 15.38 และก๊อกนํ้าล่างมือ ร้อยละ 7.69  

6. เปรียบเทียบการพบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียส้วมสาธารณะในสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ของส้วมชาย จาํแนกตามจุดทดสอบในส้วมชาย 156 จุด ก่อน และหลงัจาก

การประเมินซํ้า 1 เดือน ดงัรูปภาพท่ี 4.3  

 

ภาพที่ 4.3  เปรียบเทียบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะใน

 สถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง จาํแนกตามจุดทดสอบในส้วมชาย ก่อนและหลังการ

 ประเมินซํ้า 1 เดือน 
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7. การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

นํ้ ามันเช้ือเพลิงในส้วมหญิงทั้ ง 9 กลุ่มเป้าหมาย 26 แห่ง จํานวนจุดทดสอบ 130 จุด ผลดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.15  

 

ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือโคลฟิอร์มแบคทีเรียจําแนกตามจุดทดสอบใน

 ส้วมหญงิของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ที ่ จุดทดสอบ (n=130) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ไม่พบการปนเป้ือน พบการปนเป้ือน 

1 ฝารองโถสว้ม   19 (73.08) 7 (26.92) 

2 ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ 19 (73.08) 7 (26.92) 

3 ภาชนะสาํหรับราดสว้ม/สายฉีด 19 (73.08) 7 (26.92) 

4 ท่ีกดโถสว้ม 20 (76.92) 6 (23.08) 

5 กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง 21 (80.77) 5 (19.23) 

รวม 98 (75.38) 32 (24.62) 

 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่า ผลการตรวจสอบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วม

หญิงจาํนวน 26 แห่ง ทั้งหมด 130 จุด พบการปนเป้ือนร้อยละ 24.62 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ดงัน้ี ฝารองโถส้วม และภาชนะสาํหรับราดส้วมหรือสายฉีด และก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ท่ีกด

โถส้วม ร้อยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในห้องนํ้ าแต่ละห้อง พบการปนเป้ือน

นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 19.23 

8. การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะในสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงในส้วมหญิงทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย 21 แห่ง จาํนวนจุดทดสอบ 130 จุด หลงัจากการ

ประเมินซํ้า 1 เดือน ผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือโคลฟิอร์มแบคทีเรียจําแนกตามจุดทดสอบใน

 ส้วมหญงิของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิทุกกลุ่มเป้าหมาย หลงัจาก

 การประเมินซ้ํา 1 เดือน 

ที ่ จุดทดสอบ (n=26) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ไม่พบการปนเป้ือน พบการปนเป้ือน 

1 ฝารองโถสว้ม   23 (88.46) 3 (11.54) 

2 ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ 22 (84.62) 4 (15.38) 

3 ภาชนะสาํหรับราดสว้ม/สายฉีด 21 (80.77) 5 (19.23) 

4 ท่ีกดโถสว้ม 23 (88.46) 3 (11.54) 

5 กลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นในหอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง 21 (80.77) 5 (19.23) 

รวม 110 (84.62) 20 (15.38) 

 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นว่า หลงัจากการประเมินซํ้า 1 เดือน ผลการตรวจสอบเช้ือ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมหญิงทั้งหมด 130 จุด พบการปนเป้ือนร้อยละ 15.38 โดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ภาชนะสาํหรับราดส้วมหรือสายฉีด และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นใน

หอ้งนํ้ าแต่ละหอ้ง ร้อยละ 19.23 ก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 15.38 และพบการปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด คือ ฝารอง

โถสว้ม และท่ีกดโถสว้ม ร้อยละ 11.54  

9. เปรียบเทียบการพบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียส้วมสาธารณะในสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ของส้วมหญิง จาํแนกตามจุดทดสอบในส้วมชาย 156 จุด ก่อน และหลงัจาก

การประเมินซํ้า 1 เดือน ดงัรูปภาพท่ี 4.4 
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ภาพที่ 4.4  เปรียบเทียบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะใน

 สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง จาํแนกตามจุดทดสอบในส้วมหญิง ก่อนและหลงัการประเมิน

 ซํ้า 1 เดือน 

 

10. ความสัมพนัธ์ของเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะและการปนเป้ือนเช้ือ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียของสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะและการปนเป้ือนเช้ือ

โคลิฟ อร์มแบคที เรียของส้วมสาธารณ ะใน สถานี บริการนํ้ ามัน เช้ือ เพ ลิงทุก

กลุ่มเป้าหมาย  

เกณฑ์การประเมิน จํานวน (แห่ง) ค่าเฉลีย่ของตาํแหน่งไม่พบ

การปนเป้ือน 

Std. P-value 

ผา่นเกณฑ ์ 5 8.40 .548 .306 

ไม่ผา่นเกณฑ ์ 21 8.00 1.183 

 

จากตารางท่ี 4.17 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วม

สาธารณะและการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิง จะ

เห็นว่า ส้วมสาธารณะท่ีผา่นเกณฑมี์ 5 แห่ง โดยมีค่าเฉล่ียของตาํแหน่งไม่พบการปนเป้ือนโดยเฉล่ีย 

8.40 (±0.548) ตาํแหน่ง และส้วมสาธารณะท่ีไม่ผา่นเกณฑมี์ 21 แห่ง โดยมีค่าเฉล่ียของตาํแหน่งไม่
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พบการปนเป้ือนโดยเฉล่ีย 8.00 (±1.183) ตาํแหน่ง จากขา้งตน้สรุปไดว้า่ ส้วมสาธารณะท่ีผา่นเกณฑ์

การประเมิน HAS มีจาํนวนตาํแหน่งไม่พบการปนเป้ือนโดยเฉล่ียมากกว่าส้วมสาธารณะท่ีไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมิน HAS แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P=0.306)  

 

ตอนที ่4 แนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิให้ถูกหลกัสุขาภิบาล 

ดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาสว้มสาธารณะใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน HAS ดงัน้ี 

1. สถานประกอบการมีการดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาส้วมสาธารณะ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน HAS  

2. สถานประกอบการมีการกาํกบั ดูแลให้พนักงานทาํความสะอาดห้องส้วม สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกนั ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือ ผา้กนัเป้ือน รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้หุ้มส้น (กรณีทาํ

ความสะอาดธรรมดา) หรือรองเทา้ยาง (กรณีท่ีมีการใชส้ารเคมี) และผา้ปิดปาก-ปิดจมูก (กรณีท่ีมี

การใชส้ารเคมี) 

3. สถานประกอบการเพิ่มช่วงเวลาในการทาํความสะอาดเป็นทุก 30 นาที เพื่อลดการ

สะสมของเช้ือโรค และลดแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรค 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมติดตาม กาํกบัการจดัการส้วมสาธารณะให้เป็นไป

ตามเกณฑ ์มาตรฐาน HAS  

5. ร่วมกนัจดัทาํแผนงาน รายงานผลการติดตาม กาํกบัการจดัการส้วมสาธารณะ อาจ

เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี 

6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมวางแผนจดัอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ พนักงานทาํความสะอาดห้องส้วม ผูรั้บผิดชอบงานเฝ้าระวงัความสะอาดห้องส้วม เก่ียวกบั

การดูแลรักษาความสะอาด สุขลกัษณะ และการจดัการสว้มสาธารณะ 

7. มีการประเมินซํ้ า ทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนโดยสถานประกอบการ ซ่ึงสามารถเวน้

ระยะเวลาไดต้ามความเหมาะสม เพื่อพฒันาการจดัการส้วมสาธารณะใหเ้ป็นไปตามหลกัสุขาภิบาล

ท่ีถูกตอ้ง  

8. พนกังานทาํความสะอาด ไดรั้บการประเมินศกัยภาพรายบุคคลเป็นประจาํ เพื่อสร้าง

วินยั และเพิ่มความรับผดิชอบต่องานประจาํท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 

9. มีการจัดรางวัล หรือของสมนาคุณ  แก่พนักงานทําความสะอาด และสถาน

ประกอบการท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน เพื่อสร้างความร่วมมือ และสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

10. หมัน่ทาํความสะอาด และดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ขนัตกันํ้ า อ่างลา้งมือให้

สะอาดอยูเ่สมอ ไม่เปียกแฉะ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการสว้มสาธารณะ 
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11. เพิ่มความสว่างให้ส้วมสาธารณะ โดยการติดตั้งหลอดไปเพิ่มเติม หรือเปล่ียนหลอด

ไปใหม่ เพื่อใหถู้กหลกัอาชีวอนามยั และเพื่อลดอุบติัเหตุในการใชบ้ริการ 

12. ซ่อมแซม ปรับปรุงพื้น เพดาน โถส้วม อ่างลา้งมือ ท่ีลอ็คประตูท่ีมีลกัษณะชาํรุด ให้

อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ และลดความเส่ียงของผูใ้ชบ้ริการสว้มสาธารณะ 

13. สถานประกอบการจดัให้มีส้วมแบบนั่งราบไวใ้ห้บริการแก่ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ หรือ

หญิงตั้งครรภ ์อยา่งนอ้ย 1 ท่ี เพื่อใหบ้ริการท่ีสะดวก และปลอดภยั  

14. การจดักระดาษชาํระ สบู่เหลวสําหรับลา้งมือ ให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อให้ถูก

สุขลกัษณะ และลดการสะสมของเช้ือโรคต่อผูใ้ชบ้ริการสว้มสาธารณะ 

15. การเปล่ียนแปลงลักษณะของถังขยะ และจดัมุมของถังขยะท่ีถูกสุขลักษณะไว้

ใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการสว้มสาธารณะ 

16. มีการจดัตั้งวางส่ิงของบริเวณหน้าห้องส้วมสาธารณะให้เป็นระเบียบ และสัดส่วน 

เพื่อการทาํความสะอาดท่ีง่าย และรวดเร็ว 

17. อุปกรณ์ในส้วมสาธารณะ มีการจดัวางท่ีสามารถหยบิจบั ใชง้านง่าย ไม่เส่ียงต่อการ

เกิดอนัตรายต่อผูใ้ชบ้ริการสว้มสาธารณะ  

18. ไม่วางส่ิงของท่ีเก่ียวกบัอาหาร หรือของท่ีสามารถนาํพาเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย 

ไวใ้นสว้มสาธารณะ 

19. ส่ิงของ เคร่ืองใชใ้นส้วมสาธารณะ ไม่วางขวางทาง หรือเกะกะ ในส้วมสาธารณะ 

หรือภายในหอ้งสว้ม เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ และลดแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรค 

20. ท่อระบายนํ้ าสกปรกหรือท่อนํ้ าท้ิงควรมีขนาดมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

อยา่งนอ้ย 3 น้ิว ทาํใหน้ํ้ าท้ิงผา่นลงไปไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่ 

21. ในบริเวณส้วมสาธารณะ ควรมีฝาตะแกรงครอบเพื่อกนัไม่ให้ส่ิงสกปรกและฝุ่ นผง

อนัเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหท่้อตนัหลุดลงไปในท่อได ้
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

โดยเฝ้าระวงัคุณภาพสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2 ส่วน คือ การตรวจประเมินลกัษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ โดยเนน้พฒันาส้วมสาธารณะ

ให้บรรลุ 3 เร่ืองคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ให้ไดม้าตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety 

(HAS) และการตรวจการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย จาํนวน 26 แห่ง มีจาํนวน

สถานประกอบการท่ีมีสว้มสาธารณะ ท่ีทาํการสาํรวจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ส้วมสาธารณะใน

สถานประกอบการของบริษทั บางจาก ปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย 

จาํกัด และประเภททั่วไป จาํนวนสถานประกอบการละ 4 แห่ง (ร้อยละ 15.38) รองลงมาเป็นส้วม

สาธารณะในสถานประกอบการของบริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) และบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวนสถานประกอบการละ 3 แห่ง (ร้อยละ 11.54) และส้วมสาธารณะในสถาน

ประกอบการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) คอสโม่ ออยล ์บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั 

(คาลเทก็ซ์) และพีที จาํนวนสถานประกอบการละ 2 แห่ง (ร้อยละ 7.69) ตามลาํดบั 

จุดทดสอบภายในส้วมสาธารณะในสถานี บริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง ท่ี ได้สํ ารวจใน 9 

กลุ่มเป้าหมาย จาํนวนทั้งส้ิน 286 จุด เป็นจุดทดสอบในส้วมชาย จาํนวน 156 จุด (ร้อยละ 54.55) และใน

สว้มหญิง จาํนวน 130 จุด (ร้อยละ 45.45) ซ่ึงส้วมสาธารณะในสถานีบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะ

มีหอ้งสว้มแยกชายและหญิง ไดอ้ยา่งชดัเจน 

จาํนวนพนกังานทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีไดท้าํ

การสํารวจใน 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวนทั้ งส้ิน 26 แห่ง ส่วนมาก คือ จาํนวน 3 คน ของสถาน

ประกอบการ 8 แห่ง (ร้อยละ 30.77) จาํนวน 1 คน ของสถานประกอบการ 7 แห่ง (ร้อยละ 26.92) 

จาํนวน 2  คน ของสถานประกอบการ 6 แห่ง (ร้อยละ 23.08) และพบว่า จาํนวนมากกว่า 3 คน มี

เพียง 5 แห่ง (ร้อยละ 19.23)  
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จาํนวนความถ่ีของการทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ี

ทาํการสํารวจโดยแบ่งความถ่ีของจาํนวนคร้ังในการทาํความสะอาดภายใน 1 วนั ของ 9 กลุ่มเป้าหมาย 

จาํนวน 26 แห่ง พบวา่ความถ่ีของการทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ท่ีไดท้าํการสํารวจใน 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวนทั้งส้ิน 26 แห่ง ภายใน 1 วนั มีความถ่ีในการทาํความ

สะอาดมากไปหานอ้ย คือ จาํนวน 4 คร้ัง/วนั ของสถานประกอบการ 6 แห่ง (ร้อยละ 23.08) จาํนวน 2 คร้ัง/วนั 

และ 5 คร้ัง/วนั ของสถานประกอบการ 5 แห่ง (ร้อยละ 19.23) จาํนวนมากกว่า 6 คร้ัง/วนั ของสถาน

ประกอบการ 4 แห่ง (ร้อยละ 15.38) จาํนวน 1 คร้ัง/วนั ของสถานประกอบการ 3 แห่ง (ร้อยละ 11.54) 

จาํนวน 3 คร้ัง/วนั ของสถานประกอบการ 1 แห่ง (ร้อยละ 3.85) และยงัพบว่า ยงัมีความถ่ีในการทาํ

ความสะอาด จาํนวน 2 – 3 วนั/คร้ัง ของสถานประกอบการ 2 แห่ง (ร้อยละ 7.69) 

2. ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ 

(HAS) ในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จาํนวน 16 ขอ้ โดยพิจารณา

ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ความสะอาด (Healthy) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภยั (Safety) 

จาํนวน 26 แห่ง 

 2.1 ภาพรวมลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามัน

เช้ือเพลิง พบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ส่วนใหญ่ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) 

ของกรมอนามยั ร้อยละ 80.77 และท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง ร้อยละ 19.23 ซ่ึงมีในส่วน

ของส้วมสาธารณะในสถานประกอบการของบริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกัด (มหาชน) บริษทั 

ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอสโซ่ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เพียงกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่งท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ทั้ ง 16 ข้อ ซ่ึงเป้าหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยต้องผ่านเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกรมอนามยักาํหนดให้ในทุกหัวขอ้ ร้อยละ 100 หากแยกพิจารณาตามเกณฑ์ในแต่ละ

ประเดน็ พบวา่ 

  2.1.1 ความสะอาด (Healthy: H) ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน 9 ขอ้ ส้วมสาธารณะ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ ขอ้ 2 นํ้ าใชส้ะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนํ้ ายุงลาย 

ภาชนะเก็บกกันํ้ า ขนัตกันํ้ า สะอาด  อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้ขอ้ 3 กระดาษชาํระเพียงพอต่อการใช้

งานตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ (อาจจาํหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้ าชาํระ ท่ีสะอาด อยู่ใน

สภาพดี ใชง้านได ้ขอ้ 4 อ่างลา้งมือ  ก๊อกนํ้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพดีและใช้

งานได ้และ ขอ้ 8 สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงัเก็บกกันํ้ าไม่ร่ัว แตก หรือชาํรุด มีส้วมสาธารณะผ่าน

เกณฑ์ ร้อยละ 96.20 รองลงมาคือ ขอ้ 1 พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ท่ีกดโถส้วม โถปัสสาวะ ท่ีกด

โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้และขอ้ 9 จดัให้มีการทาํความสะอาด 
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และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจาํ มีส้วมสาธารณะผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 88.50 และขอ้ 5 สบู่

ลา้งมือ พร้อมใหใ้ช ้ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ มีส้วมสาธารณะผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 80.80 ตามลาํดบั ปัญหาท่ี

พบมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 6 ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าง

ลา้งมือ หรือบริเวณใกลเ้คียง และขอ้ 7 มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกล่ินเหม็น มีส้วมสาธารณะไม่

ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 23.10 

  2.1.2 ความเพยีงพอ (Accessibility: A) ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน 2 ขอ้ สว้มสาธารณะ

ผา่นเกณฑม์าตรฐานมากท่ีสุด คือ ขอ้ 2 สว้มสาธารณะพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ มีสว้ม

สาธารณะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.20 และขอ้ 1 จดัให้มีส้วมนั่งราบสําหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภ์

และประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี มีสว้มสาธารณะผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 88.50 ตามลาํดบั 

  2.1.3 ความปลอดภยั (Safety: S) ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้ ส้วมสาธารณะ

ผา่นเกณฑม์าตรฐานมากท่ีสุด คือ ขอ้ 3 ประตู ท่ีจบัเปิด – ปิด  และท่ีลอ็คดา้นใน สะอาด อยูใ่นสภาพดี 

ใชง้านได ้มีส้วมสาธารณะผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 96.20 รองลงมา คือ ขอ้ 1 บริเวณท่ีตั้งส้วมตอ้งไม่อยูท่ี่ลบัตา

หรือเปล่ียว และขอ้ 4 พื้นหอ้งส้วมแห้ง มีส้วมสาธารณะผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 88.50 ตามลาํดบั ปัญหา

ท่ีพบมาก ไดแ้ก่ ขอ้ 2 กรณีท่ีมีหอ้งส้วมตั้งแต่ 2 หอ้งข้ึนไป ใหแ้ยกเป็นหอ้งส้วมสาํหรับชาย – หญิง 

โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน และขอ้ 5 แสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นได้ทั่วบริเวณ มีส้วม

สาธารณะไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 15.40 

หลงัจากการประเมินซํ้า ภายหลงั 1 เดือน จากการแนะนาํแนวทางการปรับปรุงต่อสถาน

ประกอบการ พบว่า มีส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

(HAS) ของกรมอนามยั จาํนวน 19 แห่ง (ร้อยละ 73.08) และท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มี

เพียง 7 แห่ง (ร้อยละ 26.92)  

3. ขอ้มูลการปนเป้ือนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใน

ภาพรวม ในการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษาการปนเป้ือนทางชีวภาพ

ของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ดว้ยชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) อย่าง

ง่าย โดยการเก็บตวัอยา่งเพื่อหาเช้ือฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ดว้ยวิธีการ

สะอาดปราศจากเช้ือ (Swab Technique) จุดสัมผสัในส้วมสาธารณะ 9 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ิน 26 

แห่ง โดยกาํหนดจุดสัมผสัเพื่อทดสอบ 6 จุดในสว้มชาย และ 5 จุดในส้วมหญิง รวมจุดทดสอบการ

ปนเป้ือนทุกแห่ง รวมทั้ งส้ิน 286 จุด ในภาพรวม พบการปนเป้ือน ร้อยละ 26.57 โดยพบการ

ปนเป้ือนเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี พีที ร้อยละ 36.36 บริษัท บางจากปิโตเลียม จาํกัด 

(มหาชน) และประเภททัว่ไป ร้อยละ 31.82 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) และ

คอสโม่ ออยล์ ร้อยละ 27.27 บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จาํกดั ร้อยละ 25.00 บริษทั เชฟรอน 
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(ไทย) จาํกดั (คาลเทก็ซ์)  ร้อยละ 22.73 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 18.18 และบริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 13.64 ตามลาํดบั  

จุดสัมผสัทั้งในหอ้งส้วมชายและส้วมหญิงท่ีจดัใหบ้ริการ มีร้อยละของการปนเป้ือนเช้ือ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียท่ีใกลเ้คียงกนั โดยพบการปนเป้ือนในส้วมชาย ร้อยละ 28.21 และในส้วมหญิง 

ร้อยละ 24.62 แยกพิจารณาตามจุดทดสอบในส้วมชาย พบการปนเป้ือนเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 

ดงัน้ี กดโถส้วม และท่ีกดโถปัสสาวะชาย ร้อยละ 38.46 ก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ฝารองโถส้วม 

และภาชนะสําหรับราดส้วมหรือสายฉีด ร้อยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นใน

ห้องนํ้ าแต่ละห้อง พบการปนเป้ือนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 19.23 ส่วนในส้วมหญิง พบการปนเป้ือน

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  

ฝารองโถส้วม และภาชนะสาํหรับราดส้วมหรือสายฉีด และก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 26.93 

ที่กดโถส้วม ร้อยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องนํ้ าแต่ละห้อง พบการ

ปนเป้ือนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 19.23 แต่ในประเภทพื้นท่ีจุดสัมผสัเดียวกนั พบว่า ในส้วมชายมีการ

ปนเป้ือนมากกว่าในส้วมหญิง โดยพบว่า ท่ีกดโถส้วม และท่ีกดโถปัสสาวะชาย สูงสุด ร้อยละ 38.46 

ในสว้มชาย และร้อยละ 23.08 ในสว้มหญิง 

หลงัจากการประเมินซํ้า ภายหลงั 1 เดือน จากการแนะนาํแนวทางการปรับปรุงต่อสถาน

ประกอบการ พบว่า ในการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วม

สาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย 26 แห่ง จาํนวน 286 จุด พบการปนเป้ือน 

ร้อยละ 19.23 โดยพบการปนเป้ือน ดงัน้ี พีที ร้อยละ 31.82 ป๊ัมขนาดเลก็ ร้อยละ 29.55 บริษทั เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั ร้อยละ 20.45 คอสโม่ ออยล ์และบริษทั เชฟรอน (ไทย)จาํกดั (คาลเทก็ซ์) ร้อยละ 18.18 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 15.15 บริษทั ปทต. บริหารธุรกิจคา้ปลีกจาํกดั (Jet Jiffy) ร้อยละ 12.12 

และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 9.09 ในภาพรวมส้วมชาย พบการ

ปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 22.44 ส่วนในส้วมหญิง พบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย ร้อยละ 17.69 กลุ่มเป้าหมายท่ีทาํการสํารวจมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ ป๊ัมขนาดเล็ก 

บริษทั บางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั พบการปนเป้ือนใน

ส้วมชายและส้วมหญิง ร้อยละ 29.17/25.00, 8.33/15.00 และ 200.83/10.00 ตามลาํดบั และในประเภท

พื้นท่ีจุดสมัผสัเดียวกนั พบวา่ ในสว้มชายทั้งหมด 156 จุด พบการปนเป้ือนร้อยละ 19.23 โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ท่ีกดโถส้วมร้อยละ 30.77 ท่ีกดโถปัสสาวะชาย ร้อยละ 26.92 ภาชนะ

สาํหรับราดส้วมหรือสายฉีด ร้อยละ 19.23 ฝารองโถส้วมและกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นใน

หอ้งนํ้าแต่ละหอ้ง พบการปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 15.38 และก๊อกนํ้าล่างมือ ร้อยละ 7.69  
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ส่วนในส้วมหญิงทั้งหมด 130 จุด พบการปนเป้ือนร้อยละ 15.4 โดยเรียงลาํดบัจากมาก

ไปหานอ้ย ดงัน้ี ภาชนะสําหรับราดส้วมหรือสายฉีด และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดา้นใน

ห้องนํ้ าแต่ละหอ้ง ร้อยละ 19.23 ก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 15.38 และพบการปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด คือ ฝารอง

โถสว้ม และท่ีกดโถสว้ม ร้อยละ 11.54 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ และ

การปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิง จะเห็นว่า ส้วม

สาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มี 5 แห่ง โดยมีค่าเฉลี่ยของตาํแหน่งไม่พบการปนเป้ือนโดยเฉลี่ย 8.40 

(±0.548) ตาํแหน่ง และส้วมสาธารณะท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มี 21 แห่ง โดยมีค่าเฉล่ียของตาํแหน่งไม่พบ

การปนเป้ือนโดยเฉล่ีย 8.00 (±1.183) ตาํแหน่ง จากขา้งตน้สรุปไดว้่า ส้วมสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์

การประเมิน HAS มีจาํนวนตาํแหน่งไม่พบการปนเป้ือนโดยเฉล่ียมากกว่าส้วมสาธารณะท่ีไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมิน HAS แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P=0.306) 

 

อภิปรายผล 

1. การประเมินส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พบว่า จาํนวนส้วมสาธารณะ 26 

แห่ง ส่วนใหญ่ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) ของกรมอนามยั จาํนวน 21 แห่ง (ร้อยละ 80.77) และท่ี

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) มีเพียง 5 แห่ง (ร้อยละ 19.23) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการเร่ิมสาํรวจสถานการณ์

ส้วมสาธารณะไทย พ.ศ. 2549 โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขท่ีสาํรวจส้วมในสถานีบริการ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามถนนสายหลกัและสายรองท่ีถูกสุ่มตวัอย่างทั้งหมด 45 แห่ง พบว่ามีส้วมผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.2 เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของ นฤมล นาคมี (2549) ไดสุ่้มตวัอย่างสํารวจส้วมสาธารณะ 907 แห่ง พบว่ามีส้วมสาธารณะใน

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ผา่นเกณฑม์าตรฐานส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) จาํนวน 2 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 10.53 และในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขประเมินส้วมสาธารณะในประเทศไทย 

มีส้วมผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 40.37 จากเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

การศึกษาของ แสงจันทร์ กล่อมเกษม (2554) ได้ใช้แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ

ระดบัประเทศ (HAS) เป็นการประเมินเบ้ืองตน้ของส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 84 

แห่ง ผลการศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์ HAS เพียง 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซ่ึงเกิดจากการประเมิน

โดยรวมของเกณฑ์การประเมิน ท่ีพบเพียง 1 ขอ้ของการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงทาํให้การ

ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดบัประเทศ (HAS) ส่วนมากไม่ผา่นเกณฑ ์ในรูปแบบโดยรวม 

จึงตอ้งมีการแยกการวิเคราะห์ออกเป็นรายหัวขอ้ ตามเกณฑ ์ความสะอาด ความเพียงพอ และความ

ปลอดภยั ของแบบประเมินมาตรฐานสว้มสาธารณะ 
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2. การแยกประเมินในแต่ละประเด็นในหัวขอ้ ความสะอาด ความเพียงพอ และความ

ปลอดภยั พบวา่ เกณฑค์วามสะอาด (Healthy: H) ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน 9 ขอ้ ส้วมสาธารณะ ท่ีพบปัญหา

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 6 ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยูใ่นสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าง

ลา้งมือ หรือบริเวณใกลเ้คียง และขอ้ 7 มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกล่ินเหมน็ ร้อยละ 23.10 ซ่ึง

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ นฤมล นาคมี (2549) พบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามัน

เช้ือเพลิง ท่ีผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 8 สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถงัเก็บกกันํ้ าไม่ร่ัว แตก 

หรือชาํรุด ร้อยละ 94.7 แต่แตกต่างกนัในขอ้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 5 สบู่ลา้งมือ พร้อมให้

ใช ้ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ ร้อยละ 5 ทั้งห้องนํ้ าชายและห้องนํ้ าหญิง เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของ 

แสงจันทร์ กล่อมเกษม (2554) ท่ีมีขอ้ 8 ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด ร้อยละ 90.5 ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส้วม

สาธารณะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 71.6 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 28.4 แต่แตกต่างกนัใน

ลาํดบัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 อนัดบัไดแ้ก่ ขอ้ 9 มีการทาํความสะอาดและตรวจตราเป็นประจาํ ไม่ผ่าน

เกณฑร้์อยละ 48.8 และขอ้ 5 สบู่สาํหรับการลา้งมือพร้อมใชร้ะยะเวลาในการบริการ ไม่ผา่นเกณฑ์

ร้อยละ 42.9 โดยส่วนมากท่ีพบจากการสํารวจจากส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิง ถนน

เชียงใหม่ – ฮอด นั้น พบว่า ส่วนมากปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ถงัรองรับขยะมูลฝอยไม่มีฝาปิด บาง

แห่งไม่มีถุงขยะรองภายในตัวถังขยะ   และยงัพบบางแห่งท่ีมีขยะลน้ออกมานอกถัง ซ่ึงเกิดจาก

ช่วงเวลาของการทาํความสะอาดร่วมดว้ย พร้อมทั้งยงัมีกล่ินเหมน็ของปัสสาวะในหอ้งนํ้า ส่วนมากพบ

กล่ินบริเวณหอ้งนํ้ าชายมากกว่าห้องนํ้ าหญิง ซ่ึงทาํให้เกิดเหตุรําคาญขณะใชห้อ้งนํ้ า รองลงมาคือ สบู่

ลา้งมือ บางแห่งไม่พบการจดัวางของสบู่เหลวลา้งมือ หรือบางแห่ง พบมีสบู่กอ้นสาํหรับลา้งมือ แต่

ไม่พบภาชนะรองรับสบู่ จึงทาํใหเ้กิดคราบสบู่บริเวณอ่างลา้งมือ อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคไดอี้ก

ดว้ย 

เกณฑค์วามเพียงพอ (Accessibility: A) ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน 2 ขอ้ ประเดน็ท่ีผา่นเกณฑ์

มาตรฐานมากท่ีสุด คือ ขอ้ 2 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ร้อยละ 96.20 

เน่ืองจากพบว่ามีสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีขนาดใหญ่ เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง แต่มีเพียงส่วน

น้อยท่ีมีเวลาในการเปิด - ปิด การให้บริการของสถานีบริการเช้ือเพลิง และขอ้ 1 จดัให้มีส้วมนั่งราบ

สาํหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภแ์ละประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงท่ี ร้อยละ 88.50 ตามลาํดบั  

อาจสืบเน่ืองมาจากการสร้างสว้มสาธารณะท่ีมีมาก่อนนั้นจะพบส้วมซึม มากกวา่สว้มนัง่ราบ แต่บางแห่ง

จะมีทั้งส้วมซึม และส้วมนัง่ราบไวอ้ยา่งละเท่ากนั และในกรณีท่ีมีการแยกห้องนํ้ าผูพ้ิการของส้วม

สาธารณะบางแห่ง จะพบอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกภายในห้องนํ้ าเฉพาะผูพ้ิการ/หญิงตั้งครรภ์/

ผูสู้งอาย ุครบตามวตัถุประสงค ์และมีการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งการศึกษา

ของ นฤมล นาคมี (2549) ท่ีพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงผ่านเกณฑ์มาก



58 

ท่ีสุด ในขอ้ 2 คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมา คือ ขอ้ 1 ท่ีผา่นเกณฑเ์พียง ร้อยละ 10.5 แต่แตกต่างกบั

การศึกษาของแสงจนัทร์ กล่อมเกษม (2554) ท่ีพบว่าส้วมสาธารณะผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 55.35 ไม่ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ 44.65 โดยท่ีผา่นเกณฑ์ คือ ขอ้ 1 ส้วมพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ร้อยละ 97.6 

และไม่ผา่นเกณฑใ์นขอ้ 2 ส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่มีการจดัให้มีส้วมนัง่ราบ

สาํหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั หญิงตั้งครรภ ์และประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ย 1 ท่ี ร้อยละ 86.9  

เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety: S) ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้ ส้วมสาธารณะท่ีพบ

ปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 2 กรณีท่ีมีหอ้งส้วมตั้งแต่ 2 หอ้งข้ึนไป ใหแ้ยกเป็นหอ้งสว้มสาํหรับชาย – หญิง 

โดยมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีชดัเจน และขอ้ 5 แสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นไดท้ัว่บริเวณ ร้อยละ 15.40 

จากการสาํรวจ พบส้วมสาธารณะมีสถานท่ีตั้งท่ีพบเห็นง่าย ไม่เปล่ียว และไม่อยูท่ี่ลบัตา พื้นหอ้งนํ้ า

สะอาด หากพบจุดท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะมีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยการนํา

เคร่ืองหมาย หรือวตัถุ เพื่อแจง้เตือนให้ระวงั อุปกรณ์ภายในส้วมสามารถใชง่้ายไดป้กติ ไม่พบจุด

ชาํรุด แต่มีสว้มสาธารณะบางแห่งท่ีมีขนาดเลก็ มกัมีแสงสวา่งท่ีไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ และใน

ส่วนส้วมสาธารณะท่ีมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ย อีกทั้งตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีซ่ึงไม่ใช่ทางผา่นไปแหล่งท่องเท่ียว 

อย่างในตวัอาํเภอฮอด ท่ีผ่านไปทางโรงพยาบาลฮอดนั้น รวมทั้งในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิเช่น ร้านสะดวกซ้ือ หรือร้านกาแฟ นั้น จึงทาํให้ผูรั้บบริการสถานี

บริการเช้ือเพลิงเขา้ไปเพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับเติมเช้ือเพลิงเท่านั้น จึงทาํให้ไม่มีการปรับปรุงส้วม

สาธารณะเพื่อให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แสงจนัทร์ กล่อมเกษม (2554) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 93.56 

มากท่ีสุด คือ ขอ้ 1 บริเวณท่ีตั้งส้วมตอ้งไม่อยูท่ี่ลบัตา หรือเปล่ียว ท่ีส้วมสาธารณะ จาํนวน 84 แห่ง 

ผ่านเกณฑ์ไดถึ้ง ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ขอ้ 5 แสงสว่างท่ีเพียงพอ สามารถเห็นไดท้ัว่บริเวณ ร้อยละ 98.8 

และ ขอ้ 2 กรณีท่ีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสําหรับชาย – หญิง โดยมีป้าย

หรือสัญลกัษณ์ท่ีชดัเจน และขอ้ 3 ประตู ท่ีจบัเปิด – ปิด  และท่ีลอ็คดา้นใน สะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้าน

ได ้ร้อยละ 95.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นฤมล นาคมี (2549) ประตูท่ีจบัเปิด–ปิด และท่ีลอ็คดา้นใน 

สะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านไดผ้่านเกณฑ ์ร้อยละ 74-77.2 พื้นห้องส้วมแห้งผา่นเกณฑร้์อยละ 75.4-77.8 

และแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท้ัว่บริเวณ ผา่นเกณฑร้์อยละ 88.4-91 ของกลุ่มตวัอยา่ง

สว้มสาธารณะท่ีสุ่มสาํรวจ 

3. การประเมินเบ้ืองตน้ของการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของส้วมสาธารณะใน

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ดว้ยชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) อยา่งง่าย ในส้วมสาธารณะ 

9 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ิน 26 แห่ง รวมทั้งส้ิน 286 จุด เป็นจุดทดสอบในส้วมชาย จาํนวน 156 จุด 

(ร้อยละ 54.50) ในส้วมหญิง 130 จุด (ร้อยละ 45.50) ซ่ึง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะมีการแยกหอ้งส้วม

แยกชายและหญิง จึงทาํใหส้ดัส่วนของจุดทดสอบเท่ากนัอยา่งชดัเจน 
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4. การทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผสัของส้วมสาธารณะใน

สถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง ในภาพรวม 9 กลุ่มเป้าหมาย พบการปนเป้ือน ร้อยละ 26.57 โดยใน

ภาพรวมส้วมชาย พบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 28.21 ส่วนในส้วมหญิง พบการ

ปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 24.62 เน่ืองจากปัจจยัการใชห้อ้งนํ้าท่ีเป็นหอ้งส้วมนัง่ราบ 

และสถานประกอบการบางแห่งไม่มีกระดาษชาํระรองรับในสว้มสาธารณะนั้น ทาํใหเ้กิดการสะสม

ของเช้ือโรค รวมทั้งพฤติกรรมการใชส้้วมสาธารณะของผูใ้ชส้้วมท่ีมีความหลากหลายของช่วงอาย ุวยันั้น 

รวมถึงการทาํความสะอาดหลงัการใชห้้องนํ้ า พบพฤติกรรมผูช้ายมกัไม่ทาํความสะอาดหลงัจาก

เสร็จกิจมากกว่าผูห้ญิง ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของแสงจนัทร์ กล่อมเกษม (2555) ท่ีพบการ

ปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมชาย ร้อยละ 19.4 ซ่ึงพบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียนอ้ยกว่าในส้วมหญิง ร้อยละ 20.0 และสอดคลอ้งกบัเคนเนด้ี และคณะ (2007) พบว่าห้อง

ส้วมชายมีการปนเป้ือนมากกว่าห้องนํ้ าหญิง ซ่ึงจากผลการการสาํรวจในสหราชอาณาจกัร (2009) 

พบว่า ผูช้ายมากกว่าร้อยละ 66 ไม่ลา้งมือหลงัจากการใชห้อ้งส้วม และร้อยละ 40 ไม่กดโถปัสสาวะ

ภายหลงัเสร็จภารกิจแลว้ 

5. พิจารณาตามจุดทดสอบ บริเวณท่ีพบการปนเป้ือนมากท่ีสุด ในส้วมชายทั้งหมด 156 จุด 

พบการปนเป้ือนร้อยละ 28.21 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ท่ีกดโถส้วม และท่ีกดโถ

ปัสสาวะชาย ร้อยละ 38.46 ก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ฝารองโถส้วม และภาชนะสําหรับราดส้วม

หรือสายฉีด ร้อยละ 23.08 และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องนํ้ าแต่ละห้อง พบการ

ปนเป้ือนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 19.23 ในทาํนองเดียวกนักบัผลสาํรวจของกรมอนามยัเม่ือปีพ.ศ. 2547 

และพ.ศ. 2549 ไดผ้ลตรงกนัคือ จุดอนัตรายที่มีการปนเป้ือนของเช้ือโคลิฟอร์ม ตน้เหตุโรค

อุจจาระร่วง อนัดบั 1 คือ บริเวณท่ีจบัสายฉีดชาํระ พบร้อยละ 85.3 จุดท่ี 2 คือ บริเวณพื้นห้องส้วม 

พบร้อยละ 50 จุดท่ี 3 คือ ท่ีรองนัง่ส้วมแบบนัง่ราบ หรือโถนัง่ชกัโครก พบ ร้อยละ 31 ซ่ึงเช้ือโรคท่ี

พบ เป็นการปนเป้ือนจาก อุจจาระ นอกจากน้ียงัมีจุดเส่ียงต่อการปนเป้ือนเช้ือโรค อีก 4 จุด คือ ท่ีกด

นํ้ าทาํความสะอาดในหอ้งส้วม ก๊อก- นํ้ า ลูกบิดประตู และอ่างลา้งมือ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2550) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เคนเนด้ี และคณะ (2007) ท่ีพบการปนเป้ือนมากท่ีสุด บริเวณอ่างลา้ง

มือ ร้อยละ 60 พื้นหอ้งส้วม และฝารองโถส้วม ตามลาํดบั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัท่ีไม่พบการปนเป้ือน

บริเวณท่ีกดโถปัสสาวะ ซ่ึงเป็นจุดท่ีพบการปนเป้ือนมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพฤติกรรมการ

ใชสุ้ขภณัฑห์ลงัเสร็จภารกิจ รวมไปถึงการดูแลความสะอาดดว้ยนั้น  

ในส่วนผลการตรวจสอบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมหญิงทั้งหมด 130 จุด พบการ

ปนเป้ือนร้อยละ 24.62 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ฝารองโถส้วม และภาชนะสาํหรับราดส้วม

หรือสายฉีด และก๊อกนํ้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ท่ีกดโถส้วม ร้อยละ 23.08 และกลอนประตูหรือ
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ลูกบิดประตูดา้นในห้องนํ้ าแต่ละห้อง พบการปนเป้ือนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 19.23 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของแสงจนัทร์ กล่อมเกษม (2555) พบการปนเป้ือนในหอ้งนํ้าหญิง ร้อยละ 29 โดยพบมาก

ท่ีสุดคือพื้นห้องส้วม ร้อยละ 65.5 ฝารองโถส้วม ร้อยละ 48.7 สายฉีดหรือขนันํ้ าเพื่อชาํระ ร้อยละ 17.9 

กลอนประตูหรือลูกบิดภายในหอ้ง ร้อยละ 16.7 ก๊อกลา้งมือ ร้อยละ 12.8 และท่ีกดโถสว้ม ร้อยละ 12.5 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญส่ง ไข่เกษ และคณะ (2557) ผลการตรวจการปนเป้ือนของ

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ใน 5 จุดเก็บ พบว่ามีการปนเป้ือนเช้ือ ดงักล่าวบริเวณก๊อกนํ้ า และฝารองนั่ง

ชกัโครกไดบ่้อยท่ีสุด รองลงมาคือบริเวณขอบอ่างลา้งมือ บริเวณลูกบิดหรือกลอนประตู และบริเวณ

ท่ีกดชกัโครก โดยมีการปนเป้ือนร้อยละ 30, 30, 25, 10 และ 5 ตามลาํดบั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

ผลสํารวจของกรมอนามัย ท่ีพบว่าในห้องส้วมสาธารณะ พบมีการปนเป้ือนโรคจากอุจจาระใน

หอ้งนํ้ า 7 จุด โดยเรียงจากจุดท่ีมีเช้ือโรคน้ีมากสุดคือ ท่ีจบัสายฉีดนํ้ าชาํระ บริเวณพื้นห้อง ท่ีรองนัง่

โถส้วม ท่ีกดโถส้วม โถปัสสาวะก๊อกนํ้ าลา้งมือ และกลอนประตู โดยพบร้อยละ 85.3, 50.0, 31.0, 

7.7, 7.7, 6.9 และ 2.7 ตามลาํดบั แสดงถึงการทาํสะอาดในจุดดงักล่าวยงัไม่เพียงพอในการกาํจดั

จุลินทรีย ์จนสามารถเกิดการปนเป้ือนสะสมไดง่้าย โดยรวมแลว้ส้วมหญิงพบการปนเป้ือนเช้ือโคลิ

ฟอร์มแบคทีเรียมากกว่าส้วมชาย แต่ในจุดสัมผสัเดียวกนัพบว่า ในส้วมชายการปนเป้ือนมากกว่า

สว้มหญิง  

ในส่วนของจาํนวนพนักงานทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามัน

เช้ือเพลิง มีผลต่อการเกิดเช้ือโรคไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจใน 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน

ทั้งส้ิน 26 แห่ง ส่วนมาก มีจาํนวนพนกังานทาํความสะอาด 3 คน ซ่ึงมีผลต่อการทาํความสะอาดได้

เป็นอยา่งดี แต่อยา่งใดจะตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลา และความถ่ีของผูรั้บบริการของส้วมสาธารณะใน

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดโรคมากท่ีสุด รวมถึงจาํนวนความถ่ีของการ

ทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีสาํรวจโดยแบ่งความถ่ีของจาํนวน

คร้ังในการทาํความสะอาดภายใน 1 วนั ของ 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 26 แห่ง ซ่ึงพบว่าความถ่ีของ

การทาํความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีไดส้ํารวจ มีความถ่ีในการทาํ

ความสะอาดมากถึง 4 คร้ัง และนอ้ยสุดคือ 3 คร้ัง และยงัพบอีกวา่ ยงัมีความถ่ีในการทาํความสะอาด 

จํานวน 2 – 3 วัน/คร้ัง ในส่วนของสถานประกอบการท่ีห่างไกลจากแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กนัในส่วนของการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ท่ีพบการปนเป้ือน 

เพียงจาํนวน 76 จุดสัมผสั (ร้อยละ 26.97) แสดงถึงพนักงานทาํความสะอาด มีระเบียบและแนว

ทางการทาํความสะอาดท่ีถูกตอ้ง และเป็นไปตามแนวทางการทาํความสะอาดของผูป้ระกอบการ

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เนน้ความสะอาดของส้วมสาธารณะ เพื่อตอบสนองการใชบ้ริการของ

ผูรั้บบริการของสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
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6. หลงัจากการวางแผน และแนะนาํแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกสุขาภิบาล จึงทาํ

การประเมินซํ้ า หลงัจากการปรับปรุง อีก 1 เดือน โดยทาํการทดสอบในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

จาํนวน 26 แห่ง พบว่า มีส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามยั จาํนวน 19 แห่ง (ร้อยละ 73.08) และท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน (HAS) 

มีเพียง 7 แห่ง (ร้อยละ 26.92) ซ่ึงสอดคลอ้งกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่ ร่วมกับ

สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ ในปี 2561 ผลการประเมินส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลิง 

ของอาํเภอเมือง อาํเภอหางดง อาํเภอสนัป่าตอง และอาํเภอจอมทอง พบว่า มีผา่นเกณฑก์ารประเมิน

เพียง 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55 ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45 และในส่วนการ

ทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสมัผสัของส้วมสาธารณะในสถานีบริการนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 286 จุด พบการปนเป้ือน จาํนวน 55 จุดสัมผสั (ร้อยละ 19.23) 

โดยพบการปนเป้ือนส่วนใหญ่ในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีขนาดเลก็ และไม่มีการใชบ้ริการ

ส้วมสาธารณะ ซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยท่ีพบการใชบ้ริการส้วมสาธารณะ โดยเนน้เพียงเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

เท่านั้น ทาํให้บางแห่งมีจาํนวนพนักงานทาํความสะอาด เพียง 1-2 คน และความถ่ีในการทาํความ

สะอาด 1-2 คร้ังต่อวนั ทาํให้จาํนวนจุดท่ีพบการปนเป้ือนท่ีมีมากกว่า หากเปรียบเทียบกับการ

ทดสอบการปนเป้ือนคร้ังท่ี 1 แลว้นั้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

     1.1 กรมอนามัย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

      1.1.1. งดทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อรณรงค์การพฒันาส้วมสาธารณะในสถานี

บริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ แผน่พบั สต๊ิกเกอร์ และชุดนิทรรศการหอ้งสว้มสะอาด ปลอดภยั 

  1.1.2. จดัทาํป้ายรับรองห้องส้วมสะอาด ปลอดภยั เพื่อมอบให้กบัส้วมสาธารณะ

ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัประเทศ (HAS) 

  1.1.3. การปรับแกพ้ฤติกรรมการใชส้้วมสาธารณะของประชาชนให้ถูกตอ้งตาม

สภาพปัญหา 

  1.1.4. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาห้องส้วมให้สะอาด ปลอดภัย แก่

ผูป้ระกอบการสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  1.1.5. สนับสนุนให้ เกิดการดําเนินการพัฒ นาทั้ งทางด้านนโยบาย และ

งบประมาณ เสริมสร้างให้ผูป้ระกอบการสามารถดูแล จดัการห้องส้วมให้สะอาด ปลอดภยั ได้

มาตรฐาน 
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 1.2 สําหรับผู้บริหาร  

  1.2.1. นาํแนวทางการพฒันาห้องส้วมให้ไดม้าตรฐาน ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดนโยบายการส่งเสริมพฒันาคุณภาพใหมี้ความชดัเจน ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 1.3 สําหรับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ  

  1.3.1 นําแนวทางการพฒันาห้องส้วมให้ได้มาตรฐานไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อ

ควบคุม กาํกบั ดูแลสถานประกอบการ ให้พฒันา ปรับปรุงหอ้งส้วมใหถู้กสุขลกัษณะ ไดม้าตรฐาน 

เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคท่ีปนเป้ือน ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาต่อยอดในเร่ืองการศึกษาการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ท่ีทาํให้

เกิดโรคชนิดอ่ืนๆ เช่น อี.โคไล (E.coli) ชิเกลล่า (Shigella) และซลัโมเนลล่า (Salmonella) 

 2. ได้ข้อมูลผลการสํารวจและข้อเสนอแนะจากการสํารวจสถานการณ์ส้วม

สาธารณะโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของระดบัประเทศท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจในการ

พฒันาสว้มสาธารณะในสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงตามแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐาน  
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ภาคผนวก ก 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 

ช่ือสถานท่ีตั้งสว้ม ................................................................................................................... 

เลขท่ี.................หมู่ท่ี...........ตาํบล..........................อาํเภอ........................จงัหวดั................... 

จาํนวนพนกังานทาํความสะอาด   1 คน  2 คน   3 คน  มากกวา่ 3 คน 

ความถ่ีของการทาํความสะอาด   1คร้ัง/วนั  2 – 3 คร้ัง/วนั  3 – 4 คร้ัง/วนั 

     4 – 5 คร้ัง/วนั  5 – 6 คร้ัง/วนั  มากกวา่ 6 คร้ัง / วนั 

     2 – 3 วนั/คร้ัง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความสะอาด (Healthy : H )  

1. พื้น ผนงั เพดาน โถสว้ม ท่ีกดโถสว้ม โถ

ปัสสาวะ ท่ีกดโถปัสสาวะ  สะอาด ไม่มีคราบ

สกปรก อยูใ่นสภาพดีใชง้านได ้

  ความสะอาด หมายถึง ไม่มีฝุ่ น 

หยากไย ่ไม่มีคราบสกปรก ใหส้งัเกต 

บริเวณซอกมุม คอห่าน ภายใน 

ภายนอกโถสว้มและโถปัสสาวะดว้ย 

 

2. นํ้ าใชส้ะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนํ้ายงุ 

ภาชนะเกบ็กกันํ้า ขนัตกันํ้า สะอาด อยูใ่นสภาพ

ดีใชง้านได ้

  นํ้าสะอาด หมายถึง นํ้ าใส ไม่มี

ตะกอน (มองดูดว้ยตา) ไม่มีลูกนํ้ายงุ 

หมายถึง ไม่มีลูกนํ้ายงุในภาชนะเกบ็

กกันํ้า และรวมถึงในภาชนะใส่ไม้

ดอกไมป้ระดบัท่ีตั้งอยูใ่นหอ้งสว้ม

และบริเวณโดยรอบหอ้งสว้มดว้ย 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

3. กระดาษชาํระเพียงพอต่อการใชง้าน

ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ (อาจจาํหน่ายหรือ

บริการฟรี) หรือสายฉีดนํ้าชาํระ ท่ีสะอาด อยูใ่น

สภาพดี ใชง้านได ้

  กระดาษชาํระตอ้งอยูใ่นภาชนะท่ี

เตรียมไว ้นํ้ าประปาเปิดไดต้ลอดเวลา

และตอ้งมีสายฉีดนํ้าชาํระกรณี

สถานท่ีท่ีไม่มีนํ้ าประปาหรือมี

นํ้าประปาเปิดไดบ้า้งบางเวลา หรือ

ขาดแคลนนํ้า ใหพ้ิจารณา นํ้าภาชนะ

เกบ็กกันํ้า ขนัตกันํ้าสะอาด สามารถ

ใชน้ํ้ าดงักล่าวทาํความสะอาดร่างกาย

ได ้ถือวา่ควรผา่นการประเมิน   

4. อ่างลา้งมือ  ก๊อกนํ้า กระจก สะอาด ไม่มี

คราบสกปรก อยูใ่นสภาพดีและใชง้านได ้

  อ่างลา้งมือ ก๊อกนํ้า กระจก ใหส้งัเกต

คราบสกปรก หรือคราบสีดาํบริเวณ

ซอก รอยต่อระหวา่งโลหะกบัเน้ือ

กระเบ้ือง และก๊อกนํ้าดว้ย 

5. สบู่ลา้งมือ พร้อมใหใ้ช ้ตลอดเวลาท่ีเปิด

บริการ 

  สบู่ล้างมือ ควรอยู่ในภาชนะใส่สบู่

โดยเฉพาะ ถา้เป็นสบู่เหลว ท่ีกดสบู่

ตอ้งใชง้านได ้

6. ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยูใ่น

สภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่างลา้งมือ 

หรือบริเวณใกลเ้คียง 

  ถงัรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด และ

ตอ้งไม่มีขยะมูลฝอยลน้ออกมานอก

ถงั 

7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกล่ินเหมน็   1. การระบายอากาศดี หมายถึง มีช่อง

ระบายอากาศ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของพื้นท่ีหอ้ง หรือมีเคร่ืองระบาย

อากาศ 

2. ไม่มีกล่ินเหมน็ หมายถึง ไม่มีกล่ิน

ของอุจจาระและปัสสาวะ และตอ้งไม่

มีกล่ินเหมน็ขณะราดนํ้า หรือกดชกั

โครก ซ่ึงเป็นกล่ินจากท่อ หรือบ่อ

เกรอะท่ีไหลยอ้นข้ึนมา 



69 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

8. สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกลูและถงัเกบ็กกันํ้า

ไม่ร่ัว แตก หรือชาํรุด 

  ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อ ถงัเกบ็กกั

และฝาปิดบ่อเกบ็กกัส่ิงปฏิกลู 

9.จดัใหมี้การทาํความสะอาด และระบบการ

ควบคุมตรวจตรา เป็นประจาํ 

  จดัระบบใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบทาํ

ความสะอาดเป็นประจาํทุกวนั ควรทาํ

ความสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

และควบคุมตรวจตราเพื่อให้การทาํ

ความสะอาดหอ้งส้วมสะอาดน่าใชอ้ยู่

เสมอ 

ความเพยีงพอ(Accessibility : A) 

10. จดัใหมี้สว้มนัง่ราบสาํหรับผูพ้ิการ ผูสู้งวยั 

หญิงตั้งครรภแ์ละประชาชนทัว่ไปอยา่งนอ้ย

หน่ึงท่ี 

  สว้มนัง่ราบ จะเป็นแบบชกัโครกหรือ

ราดนํ้ากไ็ด ้

1. กรณีท่ีสถานท่ีไม่มีคนพกิาร

หรือผูสู้งอาย ุหรือไม่มีผูท่ี้มีความ

จาํเป็นตอ้งใชส้ว้มแบบนัง่ราบ  ถือวา่

ควรผา่นการประเมิน 

2. กรณีท่ีสถานท่ีนั้นมีโอกาสท่ีจะ

มีผูสู้งอาย ุหรือหญิงมีครรภ ์มาใช้

บริการ สว้มนัง่ราบควรจะมีราวจบัดู

รูปท่ีปกหลงั 

 

11. สว้มสาธารณะพร้อมใชง้านตลอดเวลาท่ี

เปิดใหบ้ริการ 

  หอ้งสว้มและอุปกรณ์ในหอ้งสว้มทุก

อยา่งพร้อมใชง้านกรณีท่ีชาํรุด และอยู่

ระหวา่งซ่อมแซมใหติ้ดป้ายบอกวา่

ชาํรุดอยูร่ะหวา่งซ่อมแซม 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

คาํช้ีแจงการใช้เกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความปลอดภยั(Safety : S) 

12. บริเวณท่ีตั้งสว้มตอ้งไม่อยูท่ี่ลบัตา/เปล่ียว    

13.กรณีท่ีมีหอ้งสว้มตั้งแต่ 2 หอ้งข้ึนไป ใหแ้ยก

เป็นหอ้งสว้มสาํหรับชาย – หญิง  

โดยมีป้ายหรือสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 

  มีการจดัใหบ้ริการสว้มสาธารณะแบบ

แยกเพศ 

14.ประตู ท่ีจบัเปิด – ปิด  และท่ีลอ็คดา้นใน 

สะอาด อยูใ่นสภาพดี ใชง้านได ้

   

15. พื้นหอ้งสว้มแหง้   พื้นหอ้งสว้มและบริเวณลา้งมือตอ้ง

แหง้ หากพบวา่บางคร้ังพื้นภายใน

หอ้งสว้มไม่แหง้ แต่ถา้พื้นไม่ล่ืน และ

ไม่มีนํ้ าขงัถือวา่ควรผา่นการประเมิน 

(ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผู ้

ประเมิน 

16. แสงสวา่งเพียงพอ สามารถเห็นไดท้ัว่

บริเวณ 

  แสงสวา่งอยา่งนอ้ย 100 ลกัซ์ หรือ

อาจใชว้ิธีง่าย ๆ คือ ในคนสายตาปกติ

สามารถ มองเห็นลายมือท่ีอยูห่่างจาก

ตาประมาณ 1 ฟุตไดช้ดั แสดงวา่แสง

สวา่งเพียงพอ 

 

สรุปผลการประเมิน       ผา่นเกณฑก์ารประเมินฯ ทั้ง 16 ขอ้ 

    ตอ้งปรับปรุง (ขอ้................)             

 

ลงช่ือ........................................................ผูป้ระเมิน 

ตาํแหน่ง.................................................................. 

             วนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............... 

 

 

 



71 
 

แบบบันทกึการตรวจการปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรีย 

ณ จุดสัมผสัในห้องส้วมสาธารณะในสถานีบริการเช้ือเพลงิ ถนนเชียงใหม่-ฮอด 

วนัที ่................ เดือน .............................................. ปี.................................... 

ที ่

ช่ือสถานี

บริการ

เช้ือเพลงิ/ที่

อยู่/เบอร์โทร 

ห้องนํา้ชาย ห้องนํา้หญงิ 

หมาย

เหตุ 

ฝา

รอง

โถ

ส้วม 

ภาชนะ

สําหรับ

ราด

ส้วม 

ก๊อก

นํา้

อ่าง

ล้าง

มือ 

ทีก่ด

โถ

ส้วม 

ทีก่ด

โถ 

ปัส 

สาวะ

ชาย 

กลอน

ประตู

หรือ

ลูกบดิ

ประตู 

ฝา

รอง

โถ

ส้วม 

ภาชนะ

สําหรับ

ราด

ส้วม 

ก๊อก

นํา้

อ่าง

ล้าง

มือ 

ทีก่ด

โถ

ส้วม 

กลอน

ประตู

หรือ

ลูกบดิ

ประตู 
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ภาคผนวก ข 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 

1. คุณสุภาณี  แสนอินตา  

2. คุณศิลปากร  กิตติกลุ   

3. คุณจนัทร์   สิงห์กนั   

4. คุณพรชยั  สิริมา   

5. คุณอู๋    ไม่มีนามสกลุ 

6. คุณอญัชลี  เทนอิสระ 

7. คุณเก๋ียง  บุญธรรม 

8. คุณคาํจาย  ลุงหม่อง 

9. คุณอารีย ์  แซ่หวา่ง 

10. คุณนอลียา  ดาวเรืองสดใส 

11. คุณอ่องชุน  เทียนงาม 

12. คุณอิสระ  ทองประเสริฐ 

13. คุณพิม  ลุงจาย 

14. คุณคาํ  แซ่อ๋ิว 

15. คุณเทียน  ไม่มีนามสกลุ 

16. คุณแสง  คาํอ่อง 

17. คุณทศพล  สดศรี 

18. คุณจุรีย ์  สวา่งแดนดิน 

19. คุณภาลินี  ลุงแดง 

20. คุณอารีรัตน์  นวลสกลุ 

21. คุณมาลี  จือเปาะ 

22. คุณนํ้า  ไม่มีนามสกลุ 

23. คุณจนัทร์เพญ็ เตียอา้ย  

24. คุณใบปอ  แสงใจ 

25. คุณหนาน  ปัญญา 

26. คุณหม่องเอ  ไม่มีนามสกลุ 
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ภาคผนวก ค 

 

ภาพกจิกรรม 
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	ภาพที่ 2.1 ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมสาธารณะ (SI-2)
	หลักการของชุดทดสอบ
	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ
	ความแม่นยำของชุดทดสอบ
	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา มีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 84.5%
	จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
	1. ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ
	2. ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)
	อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ
	1. เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน
	2. เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
	ขั้นตอนและวิธีการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	1. เตรียมอุปกรณ์การตรวจสอบ
	2. ตรวจสอบการปนเปื้อน ณ จุดสัมผัสต่างๆ 5 จุดในส้วมสาธารณะ โดยวิธีการสะอาดปราศจากเชื้อ (Swab Technique)
	3. อ่านผล เพื่อบันทึกในแบบรายงาน
	ถ้าสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองภายใน 24 ชั่วโมง แสดงว่า มีเชื้อโคลิฟอร์ม ให้รายงานผลเป็นบวก (+, Positive) ถ้าสารละลายยังคงมีสีม่วง (หรือจางลงเล็กน้อย) แสดงว่าตัวอย่างนั้นไม่มีเชื้อโคลิฟอร์ม ให้รายงานผลเป็นลบ (-, Negative) (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2...
	Best, E.L. (2012). Potential for aerosolization of Clostridium difficile after flushing toilets: the role of toilet lids in reducing environmental contamination risk. UK: Microbiology Department, Old Medical School, Leeds General Infirmary, Leeds Teac...

