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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป
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การวิจัยนี้เปนการประเมินเบ้ืองตนการปนเปอนเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียของสวมสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 84 แหง เก็บตัวอยางการปนเปอนอุจจาระภายในหองสวม 13 จุด จํานวน 922 ตัวอยาง โดยใช
แบบประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) และชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2) ระหวางเดือน 
มนีาคม-พฤษภาคม 2554 วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติพิรรณนาเพือ่หาคารอยละ ผลการศกึษามาตรฐานสวมสาธารณะ
พบวา ผานเกณฑ HAS เพยีง 4 แหง (รอยละ 4.8) คอืสถานีขนสงทางบก สถานีบรกิารน้าํมนัเชือ้เพลิง สถานท่ีราชการ 
และศาสนสถาน ในเกณฑความสะอาด (Healthy : H) อันดับแรกคือ สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูลและถังเก็บกักน้ําไมรั่ว 
แตกหรือชํารุด รอยละ 90.5 ปญหาที่พบมากคือ ไมจัดใหมีการทําความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเปน
ประจํา รอยละ 48.8 เกณฑความเพียงพอ (Accessibility : A) มีสวมพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ รอยละ 
97.6 พบวาไมมีสวมนั่งราบสําหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภ รอยละ 86.9 เกณฑความปลอดภัย (Safety : S) 
สวมสาธารณะไมอยูที่ลับตา/เปลี่ยว รอยละ 100 สวนขออื่นๆ ผานเกณฑไดมากกวารอยละ 78.6 ขึ้นไป ผลการ
ศกึษาการปนเปอนเช้ือโคลฟิอรมแบคทเีรยี พบมากทีส่ดุในสวมสาธารณะของสวนสาธารณะ, ตลาดสด และโรงเรยีน 
รอยละ 36.4, 34.6 และ 33.3 ตามลําดับ สวนหองสวมในหองอาหารโรงแรม พบการปนเปอนนอยที่สุด รอยละ 1.4 
และพบการปนเปอนในหองสวมชายมากกวาสวมหญิง (รอยละ 18.9 และ 18.4 )

 
คําสําคัญ : สวมสาธารณะ, การประเมินเบื้องตน, การปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย

Abstract

This study was pre assessment on coliform bacteria contamination of public toilets in Chiang Mai 
Municipality. Samples sizes were 84 public toilets and 922 samplings of 13 points that’s exposed to fecal 
contamination during March-May 2554. Methods used national standard pattern of public toilets (HAS) and 
coliform bacteria test (SI-2). Data analysis by descriptive statistics and percentage. The results showed that 
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4 public toilets were in standard of public toilets (HAS) on 4.8%. The fi rst of healthy (H) requirements were 
tanks and drainage sewages were in good conditions (90.5%). A problem was the provision of cleaning and 
regular monitoring system control (48.8%). The accessibility (A) requirements were found available in public 
toilets 97.6% while 86.9% hadn’t been provided seat fl at toilet for disabled, elderly and pregnancy. The safety 
(S) requirements, 100% of public toilets location were in sight/desolated and the others requirements could 
pass evaluation more than 78.6%. The study on coliform bacteria contamination was shown the percentage 
of contaminated conditions of the public park toilets, markets and municipal schools were 36.4, 34.6 and 
33.3% respectively. The hotel’s restaurants showed least contamination (1.4%) and also found that men 
toilets contamination were more than women (18.9%, 18.4%). 

Keyword : Public toilet, Primary assessment, Coliform bacteria contamination
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จากนโยบายรัฐบาลโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขท่ีจะพัฒนาสวมสาธารณะไทยและกําหนดเกณฑ
มาตรฐานสวมสาธารณะ (HAS) โดยเนน 3 ประเด็น คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย 
(Safety) ขบัเคลือ่นการดําเนินงานรวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของ เนือ่งจาก “สวม” ยงัเปนปญหาพืน้ฐานทีม่คีวามสําคญั
ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนไปในทาง
ที่ดี คือ สวมสาธารณะในสถานที่เปาหมายการพัฒนาในป 2549, 2550, 2551 และ 2552 ผานเกณฑมาตรฐาน 
HAS ระดับประเทศ รอยละ 9.08, 20.16, 30.85 และ 40.38 ตามลําดับ (พิษณุ แสนประเสริฐ, ซีดีรอม, 2554) และ
โดยบันทึกความเขาใจรวมกันระหวางภาคีเครือขายกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2548 ซึ่งอธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดลงนามท่ีจะรวมมือกันสงเสริม
และสนบัสนนุการดําเนินงานพฒันาสวมสาธารณะไทยในสถานท่ีตางๆ ภายในพืน้ทีร่บัผดิชอบของภาคีเครอืขาย 11 
กลุมเปาหมาย ไดแก แหลงทองเท่ียว รานจําหนายอาหาร ตลาดสด สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถานีขนสงทางบกและทางอากาศ สวนสาธารณะและสวมสาธารณะในพื้นที่
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กรมอนามัย, 2548) เชียงใหมเปนจังหวัดศูนยกลางความเจริญ
ของภาคเหนือ อีกทั้งเปนนครประวัติศาสตรทางประเพณีวัฒนธรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของความเปนลานนา 
เปนจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศ โดยในป 2553 นิตยสารเทรเวล 
แอนด เลชเชอร (Travel & Leisure) ไดลงคะแนนใหเชียงใหม เปนเมืองนาเที่ยวอันดับสองของโลก และเปนเวลากวา 
10 ปทีเ่ชียงใหมตดิอนัดับเมืองนาเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง เปนท่ีดงึดดูใจนกัทองเทีย่วใหมาเยือน ในแตละป (มตชินออนไลน, 
14 ก.ค. 53) เทศบาลนครเชียงใหม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 40.22 ตารางกิโลเมตร 
จากความเจริญทัง้ในดานสภาพเศรษฐกิจสงัคม และการทองเท่ียว ทาํใหจาํนวนประชากรและธุรกจิการบริการมีอตัรา
เพิ่มขึ้น ทั้งสถานท่ีทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถานท่ีมีชื่อเสียง รานอาหารสถานบันเทิง สถานศึกษา
ในระดบัตางๆ สถานทีร่าชการ หองสวมสาธารณะจงึเปนสถานทีท่ีป่ระชาชนในพืน้ทีแ่ละนกัทองเทีย่วมโีอกาสเขาไป
ใชบรกิาร เปนสิง่ทีแ่สดงถงึการพฒันาของเมอืง เปนคณุภาพชวีติของประชาชน ทัง้นี ้ภายใตบงัคบัแหงพระราชบัญญตัิ
เทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในสวนของงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมชุมชน 
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กลุมงานสุขาภิบาล สาํนักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มบีทบาทหนาท่ีดแูลงานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดลอมและ
ปญหาเหตุเดอืดรอนรําคาญท่ีมผีลกระทบตอสขุภาพ ในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบ หากสวมสาธารณะไมไดรบัการดูแลรักษา
ความสะอาดและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ไมดีพอ ก็อาจเปนแหลงแพรกระจายของเช้ือโรค เนื่องจากโคลิฟอรม 
แบคทีเรีย (Coliform bacteria) เปนดัชนีชี้วัดความสกปรกหรือการปนเปอนของอุจจาระในเบื้องตน (สารานุกรมเสรี, 
2552) อันอาจสงผลกระทบตอผูใชบริการ ชุมชนบริเวณใกลเคียง และอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ไดในอนาคต

ผูวจิยัจงึประสงคทีจ่ะศกึษาสถานการณและการปนเปอนโคลฟิอรมแบคทเีรยีของสวมสาธารณะ ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ในสถานที่ตางๆ ที่ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันระหวางภาคีเครือขายฯ ทั้งหมด 10 กลุม
เปาหมาย จํานวน 107 แหง (ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไมมีสวมสาธารณะริมทาง) กลุมตัวอยางจํานวน 84 แหง
ไดแก สวมสาธารณะในแหลงทองเที่ยว (เชียงใหมไนทบารซาร และอนุสารไนทบารซาร) รานอาหาร (หองอาหาร
โรงแรมที่ไดรับการตรวจมาตรฐานรานอาหารสะอาด รสชาติอรอย) ตลาดสด สถานีขนสงรถโดยสาร สถานีรถไฟ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง วัดยานถนนคนเดิน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม โรงพยาบาลและ
สถานีอนามัย (ในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม) สถานท่ีราชการ (สาํนกังานเทศบาลนครเชียงใหมและสํานกังานแขวง) 
และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสวมสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ตามวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมที่วา “เทศบาลนครเชียงใหม เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน มีเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง ดวยการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล” เปนการสงเสริม
ใหเชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียวท่ีดีที่สุดของโลกอยางแทจริง นําพาไปสูการเปนเมืองไทยแข็งแรง จากการท่ีคนไทย
มีการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เพื่อศึกษาสถานการณมาตรฐานสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามเกณฑมาตรฐานระดับ
ประเทศ 

2. เพือ่ประเมินเบ้ืองตนถงึสถานการณการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรยีของหองสวมสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม

3. เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามเกณฑมาตรฐาน โดยใชกลยทุธ
การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย การแนะนําใหความรู การสรางแรงจูงใจ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย 

ÇÔ Õ̧´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 2 สวนคือ การตรวจประเมินลักษณะทางกายภาพของสวมสาธารณะและ
การตรวจการปนเปอนเชือ้โคลฟิอรมแบคทเีรยี ประชากรและกลุมตวัอยางคอื หองสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม จํานวน 11 กลุมเปาหมาย ทั้งหมด 107 แหง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเฮนเดล 
(ระเบียบวิธีวิจัย, เกียรติสุดา ศรีสุข, 78) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
(Proportional Stratifi ed Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 84 แหง 
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กําหนดจุดทดสอบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียเปนจุดสัมผัสภายในหองสวมสาธารณะท่ีตองมีการ
เฝาระวังในการทําความสะอาดมากท่ีสุด ในหองสวมชาย 7 จุด และหองสวมหญิง 6 จุด ไดแก สายฉีดชําระ/
ขันน้ํา พื้นหองสวม ฝารองโถสวมนั่งราบ กอกนํ้าอางลางมือ ที่กดโถสวม/กอกน้ําในสวม ที่กดโถปสสาวะชาย 
(เฉพาะหองสวมชาย) และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูดานในหองสวมแตละหอง รวมเปน 13 จุดตอเปาหมาย
สวมสาธารณะ 1 แหง

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เคร่ืองมือที่ใชในการตรวจประเมินลักษณะทางกายภาพของสวมสาธารณะคือแบบประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานสวมสาธารณะของกรมอนามัย (HAS) 16 ขอ โดยเนน 3 ประเด็น คือ 

ก. ความสะอาด (Healthy : H) มีเกณฑในการประเมิน 9 ขอ ไดแก
 1. พื้น ผนัง เพดาน โถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่กดโถปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

อยูในสภาพดี ใชงานได
  2. นํ้าใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกนํ้ายุง ภาชนะเก็บกักนํ้า ขันตักนํ้า สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได
  3. กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ (อาจจําหนายหรือบริการฟรี) หรือ

สายฉีดน้ําชําระที่สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได
  4. อางลางมือ กอกน้ํา กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได
  5. สบูลางมือ พรอมใหใชตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ
  6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ หรือบริเวณ

ใกลเคียง
  7. มีการระบายอากาศดี และไมมีกลิ่นเหม็น
  8. สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูลและถังเก็บกักไมรั่วแตกหรือชํารุด
  9. จัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เปนประจํา
 ข. ความเพียงพอ (Accessibility : A) มีเกณฑในการประเมิน 2 ขอ ไดแก
  1. จัดใหมีสวมนั่งราบสําหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปอยางนอยหนึ่งที่
  2. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ
 ค. ความปลอดภัย (Safety: S) มีเกณฑในการประเมิน 5 ขอ ไดแก
  1. บริเวณที่ตั้งสวมตองไมอยูที่ลับตา/เปลี่ยว
  2. กรณีทีม่หีองสวมต้ังแต 2 หองข้ึนไป ใหแยกเปนหองสวมสําหรับชาย-หญิง โดยมีปายหรือสัญลกัษณ

ที่ชัดเจน
  3. ประตูที่จับเปด-ปด และที่ล็อกดานใน สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได
  4. พื้นหองสวมแหง
  5. แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณ
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจการปนเปอนเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียคือ ชุดตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย

อยางงายสําหรับตรวจสุขลักษณะหองสวม (SI-2) ที่คิดคนโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาศัยหลักการ
ทํางานที่วา โคลิฟอรมแบคทีเรีย เมื่อยอยสลายน้ําตาลจากแลคโตส ทําใหเกิดกรดและกาซขึ้นมา กรดที่เกิดขึ้น
จะทําใหคาความเปนกรดดาง (pH) ของอาหารเล้ียงเชื้อลดลง จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนสีของตัวชี้วัด (Indicator) คือ 
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บรอมครีซอลเพอเพิล (Bromcresol purple, BCP) จากสีมวงเปนสีเหลือง ซึ่งปฏิกิริยาดังกลาวถือวาเปนผลบวก 
(Positive)

3. คูมือการตรวจการปนเปอนแบคทีเรียในหองน้ําโดยใชชุดทดสอบโคลิฟอรม (SI-2) ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น 
โดยไดรับคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข จากหนวยงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมชุมชน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครเชียงใหม

4. แบบบนัทกึการตรวจการปนเปอนโคลฟิอรมแบคทเีรยี ณ จดุสัมผสัภายในหองสวมสาธารณะ รายละเอยีด
ไดประยุกตจากผลการตรวจการปนเปอนในหองสวมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ในป 2547 ตามโครงการ
พัฒนาสวมสาธารณะไทย ป 2554 (กรมอนามัย, 2553) ประกอบดวยขอมูลของสถานประกอบการ จุดสัมผัสภายใน
หองสวมสาธารณะ ในสวมชาย 7 จุด และในสวมหญิง 6 จุด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. จัดทําคูมือการตรวจการปนเปอนแบคทีเรียในหองน้ําโดยใชชุดทดสอบโคลิฟอรม (SI-2)
3. ประสานผูประกอบการที่จัดใหบริการสวมสาธารณะในกลุมเปาหมาย
4. ประชุมผูชวยผูวิจัยเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการใชคูมือการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-2) แบบประเมินตาม

เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ (HAS) และการบันทึกในรายละเอียดตางๆ 
5. ดําเนินการตรวจประเมินสวมสาธารณะทางกายภาพ และเก็บตัวอยางการปนเปอน ณ จุดสัมผัสทั้ง 

13 จุด โดยวิธีสะอาดปราศจากเช้ือ (Swab technique)
6. รวบรวมขอมูล

ชุดตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียอยางงายสําหรับตรวจสุขลักษณะหองสวม (SI-2)
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
 เนื่องจากเปนแบบประเมินเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ และชุดตรวจหาเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(SI-2) ที่คิดคนโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงไมมีการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในสวนนี้
2. การวิเคราะหขอมูลผลการวิจัย
 รวบรวมขอมูล ลงรหัส และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติพรรณนา 

นําเสนอในรูปจํานวนและรอยละ เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดังนี้
 สวนที่ 1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 2. ขอมลูลกัษณะทางกายภาพ ของสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ตามเกณฑมาตรฐาน
สวมสาธารณะ (HAS) 

 สวนที่ 3. ขอมูลการปนเปอนทางชีวภาพของสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

ผลการวิจัย
สวนที่ 1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่กําหนดไว 10 กลุมเปาหมาย จํานวน 84 แหง 

จํานวนจุดสัมผัสภายในสวมสาธารณะ ที่ทําการสํารวจแยกตามประเภทสวมชายและสวมหญิง รวมทั้งส้ิน 922 จุด 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของสวมสาธารณะ และจุดสัมผัสในสวมชายและหญิง จําแนกตามกลุมเปาหมาย
สถานที่สํารวจ 

ลาํดบั สถานที่สํารวจ

กลุมเปาหมาย

สวมสาธารณะ
จุดสัมผัส

ในสวมชาย ในสวมหญิง

จํานวน
 (รอยละ)

จํานวน 
(รอยละ)

จํานวน 

(รอยละ)

1 สวมสาธารณะในแหลงทองเท่ียว 2 (2.4) 14 (53.8) 12 (46.2)

2 สวมสาธารณะในรานจําหนายอาหาร 16 (19.0) 112 (53.8) 96 (46.2)

3 สวมสาธารณะในตลาดสด 11 (13.1) 69 (54.3) 58 (45.7)

4 สวมสาธารณะในสถานีขนสงทางบก 2 (2.4) 12 (54.6) 10 (45.6)

5 สวมสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 27 (32.1) 144 (52.6)  130 (47.4)

6 สวมสาธารณะในโรงเรียน 9 (10.7) 54 (54.5) 45 (45.6)

7 สวมสาธารณะในโรงพยาบาล/สถานีอนามัย 2 (2.4) 14 (53.8) 12 (46.2)

8 สวมสาธารณะในสถานที่ราชการ 4 (4.8) 28 (53.8) 24 (46.2)

9 สวมสาธารณะในสวนสาธารณะ 2 (2.3) 12 (546) 10 (45.6)

10 สวมสาธารณะในศาสนสถาน 9 (10.7) 49 (74.2) 17 (25.8)

รวม 84 (100)
508 (55.1) 414 (44.9)

922 (100)
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สวนที่ 2. ขอมูลลักษณะทางกายภาพ ของสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  โดยพิจารณา
ใน 3 ประเด็นไดแก ความสะอาด (Healthy) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) รายละเอียด
แสดงดังแผนภูมิตอไปนี้

แผนภูมิที่ 1 จํานวนสวมสาธารณะท่ีสํารวจและรอยละของการผานเกณฑมาตรฐาน HAS

สวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมผานเกณฑมาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย ครบทั้ง 16 ขอ 
มีเพียง 4 แหง (รอยละ 4.8) ไดแกสวมสาธารณะในสถานีขนสงทางบก ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ในสถานท่ี
ราชการและในศาสนสถาน 

แผนภูมิที่ 2 จํานวนและรอยละของสวมสาธารณะที่ผานมาตรฐาน HAS ในเกณฑความสะอาด (Healthy: H)
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เกณฑความสะอาด (Healthy : H) ที่ผานเกณฑมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 8 สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูล
และถังเก็บกักน้ําไมรั่ว แตก หรือชํารุด รอยละ 90.5 รองลงมาคือ ขอ 2 มีน้ําใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ํายุง 
ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด อยูในสภาพดีใชงานได รอยละ 89.3 และขอ 4 อางลางมือ กอกน้ํา กระจก 
สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได รอยละ 82.1 ตามลําดับ ปญหาท่ีพบมากไดแก ขอ 9 ไมมี
การจัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจํารอยละ 48.8 รองลงมาคือขอ 5 ไมมีการ
เตรียมสบูสําหรับลางมือพรอมใชตลอดระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 42.9

แผนภูมิที่ 3 จํานวนและรอยละของสวมสาธารณะท่ีผานมาตรฐาน HAS ในเกณฑความเพียงพอ (Accessibility : A)

เกณฑความเพียงพอ (Accessibility : A) ขอ 2 สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ รอยละ 
97.6 และในขอ 1 พบวารอยละ 86.9 ไมมกีารจดัสวมนัง่ราบสาํหรบัผูพกิาร ผูสงูวยั หญงิตัง้ครรภและประชาชนทัว่ไป
อยางนอยหนึ่งที่ 

แผนภูมิที่ 4 จํานวนและรอยละของสวมสาธารณะที่ผานมาตรฐาน HAS ในเกณฑความปลอดภัย (Safety : S)
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เกณฑความปลอดภัย (Safety : S) พบวาในขอ 1 สวมสาธารณะท้ัง 84 แหง มีบริเวณที่ตั้งสวมไมอยูที่ลับตา/
เปลี่ยว สามารถผานเกณฑไดรอยละ 100 รองลงมาคือ ขอ 5 มีแสงสวางเพียงพอ สามารถเห็นไดทั่วบริเวณ รอยละ 
98.8 สวนขอ 2 หองสวม ที่มีตั้งแต 2 หองข้ึนไป แยกเปนหองสวมชาย-หญิง โดยมีปายหรือสัญลักษณ ที่ชัดเจน 
และขอ 3 ประตู ที่จับ เปด-ปด และที่ล็อกดานใน สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได ผานเกณฑ รอยละ 95.2 เทากัน 
ที่ผานเกณฑนอยที่สุด คือ ขอ 4 พื้นหองสวมแหง ผานเกณฑรอยละ 78.6

สวนท่ี 3. ขอมูลการปนเปอนทางชีวภาพของจุดสัมผัสในสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิตอไปน้ี

แผนภูมิที่ 5 จํานวนและรอยละของจุดสัมผัสในสวมสาธารณะท่ีพบการปนเปอน จําแนกตามกลุมเปาหมายที่ทํา
การสํารวจ

แผนภูมิที่ 6 รอยละของการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในสวมสาธารณะชายและหญิงจําแนกตามกลุมเปาหมาย 
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แผนภูมิที่ 7 รอยละของการปนเปอนเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสในสวมชายและหญิงจําแนกตาม
กลุมเปาหมาย

 สวมสาธารณะ 10 กลุมเปาหมาย จํานวน 84 แหง พบการปนเปอนรอยละ 18.5 โดยพบการปนเปอน
มากที่สุด 3 ลําดับแรกในสวนสาธารณะรอยละ 36.4 ตลาดสดรอยละ 34.6 และโรงเรียนรอยละ 33.3 ตามลําดับและ
พบการปนเปอนนอยที่สุดในสวมสาธารณะของหองอาหารโรงแรมรอยละ 1.4 โดยภาพรวมพบการปนเปอน
ในสวมชายมากกวาสวมหญิง แตในประเภทจุดสัมผัสเดียวกัน พบการปนเปอนมากท่ีสุดบริเวณพ้ืนหองสวมหญิง 
รอยละ 65.5 พื้นหองสวมชาย รอยละ 57.1 

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง สวมสาธารณะกลุมเปาหมายโดยทั่วไปจะแยกสวมชายและหญิง ยกเวน
สวมสาธารณะในศาสนสถานที่สวนใหญใชรวมกันทั้งชายและหญิง และที่กดโถปสสาวะเปนจุดทดสอบเฉพาะ
หองสวมชาย จงึทําใหสดัสวนของจุดทดสอบแตกตางกนัอยางชดัเจน (สวมชาย 508 ตวัอยาง สวมหญิง 414 ตวัอยาง) 
อีกทั้งสวมสาธารณะบางแหงไมมีจุดสัมผัส/การใชอุปกรณตามที่กําหนด เชน เปนสวมแบบนั่งยอง จึงไมมีฝารอง
โถสวมแบบนั่งราบ ทําใหเก็บตัวอยางไดเพียง 922 จุด จากเปาหมายที่กําหนดไว 1,092 จุด 

2. การศึกษาสถานการณมาตรฐานสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามเกณฑมาตรฐานระดับ
ประเทศ (HAS) พบวาในภาพรวมสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมผานเกณฑมาตรฐาน (HAS) ของ
กรมอนามัยครบทั้ง 16 ขอ เพียง 4 แหง (รอยละ 4.8) ซึ่งเปาหมายการพัฒนาสวมสาธารณะไทยตองผาน 
เกณฑมาตรฐานท่ีกรมอนามัยกําหนดใหในทุกหัวขอ รอยละ 100 หากแยกพิจารณาตามเกณฑในแตละประเด็น
พบวา

เกณฑความสะอาด (Healthy : H) สวมสาธารณะทุกกลุมเปาหมายผานเกณฑรอยละ 50.2-98.8 ทั้งนี้
พบวาไมจัดใหมีการทําความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจําถึงรอยละ 48.8 และไมมีการเตรียม
สบูสําหรับลางมือไวบริการ รอยละ 42.9 ซึ่งนาจะสงผลตอความสะอาดของหองสวมและการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรีย อีกทั้งการจัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปด อยูในสภาพดี ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ หรือใกลเคียง เปนอีก
หนทางหนึ่งในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคจากพฤติกรรมการทิ้งกระดาษไมถูกท่ี รวมทั้งจากแมลงและ
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สัตวนําโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งถังขยะในหองสวมหญิงควรมีฝาปด ซึ่งผูวิจัยไดแนะนําเปนถังขยะแบบใชเทาเหยียบ
ใหฝาเปด เพื่อปองกันการใชมือสัมผัส การรณรงคใหผูใชบริการมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดและการใช
หองสวมอยางถูกวธิ ีเพือ่ปองกันเช้ือโรคท้ังตอตนเอง ผูใชสวมสาธารณะคนอ่ืนๆ เพราะสวม หมายถึง ทีถ่ายอุจจาระ 
ปสสาวะ หรอืทีใ่ชเพือ่เกบ็รวบรวมและกําจดัสิง่ปฏกิลูท่ีรางกายขับออกมา และหมายรวมถึง สิง่อืน่ใดท่ีเปนสิง่โสโครก
หรือกลิ่นเหม็นโดยทําใหสิ่งปฏิกูลนั้นเกิดการสลายตัวจนหมดอันตราย ไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็นรําคาญ (พ.ร.บ. 
การสาธารณสขุ พ.ศ.2535) ขณะทาํการเกบ็ขอมลูพบวา ยงัไมมมีาตรการทางกฎหมายเขามาดําเนนิการอยางจรงิจงั 
ผูประกอบการจึงไมใหความสําคัญ ซึ่งผลการศึกษาของลัฐิกา จันทรจิต (2552) สนับสนุนวาพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 กําหนดเรื่องสวมสําหรับอาคารและสถานที่ประเภทตางๆ ซึ่งเนนเฉพาะชวงการกอสราง
อาคารนั้นๆ แตหลังจากนั้นมิไดมีระบบการดูแลดานสุขลักษณะแตอยางใดและการจัดการเรื่องสวมและส่ิงปฏิกูล
ตามกฎหมายไทยมีขอจํากัดในการบังคับใชใหเปนจริง รวมท้ังไมมีขอบังคับหรือกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการดูแล
เรื่องสวมอยางชัดเจน ทําใหสวมสาธารณะสวนใหญ ไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน (HAS) ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะใหผูประกอบการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน

เชนเดียวกับนฤมล นาคมี (2549) ที่มีขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปญหา โดยใหมีการจัดอบรมการ
ปฏิบัติงานและระบบการควบคุมการทํางานใหแกพนักงานทําความสะอาดและเจาของหรือผูรับผิดชอบสถานที่ 
การจัดวัสดุอุปกรณทําความสะอาดรางกายหลังการขับถายใหครบและเพียงพอ การปรับปรุงหองสวมใหได
ตามมาตรฐานคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข การซอมอปุกรณใหสามารถใชงานไดตลอดเวลาและมีระบบ
รับความคิดเห็นจากผูใชบริการเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน สําหรับพฤติกรรมของผูใชบริการสวมสาธารณะ 
มผีลตอความสะอาดของสวมมากกวาสวนของโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริม ปลกุจติสาํนกึในการรักษาของสาธารณะ 
และสมรัฐ นัยรัมย (2550) มีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและแกไขปญหาโดยใหพนักงานมีการทําความสะอาด
อยางสมํ่าเสมอ มีตารางการทําความสะอาดและหมั่นตรวจสอบความสะอาดเรียบรอย ควรทําความสะอาด
ใหบอยขึ้น ทั้งนี้ใหพิจารณาจากจํานวนผูใชสวมเปนหลัก มีตารางการตรวจสอบการทําความสะอาดของพนักงาน
ทาํความสะอาด และเม่ือพิจารณาเห็นวา พนกังานทําความสะอาดไมถกูวิธ ีควรมีการใหความรูแกพนักงานทําความ
สะอาดใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน

เกณฑความเพียงพอ (Accessibility : A) จะเห็นวากลุมเปาหมายสวมสาธารณะรอยละ 86.9 ไมมีสวม
นั่งราบสําหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภและประชาชนท่ัวไปอยางนอยหนึ่งท่ี ซึ่งเปนเหตุผลดานโครงสรางท่ีมี
การกอสรางมากอนทีจ่ะมีเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะตามโครงการพฒันาสวมสาธารณะไทย ทีไ่ดดาํเนนิการตัง้แต 
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ป พ.ศ.2549 เปนตนมา และสวมสาธารณะในศาสนสถานท่ีทําการสํารวจทั้งหมด 9 แหง สวนใหญเปนหองสวมที่ใช
รวมกันทั้งชายและหญิง เนื่องจากวัดที่ทําการสํารวจยานถนนคนเดิน เปนวัดเกาแกที่มีมาแตโบราณ มีการกอสราง
สวมขึ้นมาเพื่อใหประชาชนไดใชบริการขณะท่ีมาทําบุญตักบาตรหรือปฏิบัติศาสนกิจภายในบริเวณวัดเทานั้น มิไดมี
การจดัใหบรกิารในเชิงพาณชิย จงึทาํใหสดัสวนของหองสวมชายและหญงิรวมท้ังจุดทดสอบแตกตางกนัอยางชดัเจน 
เปนจุดทดสอบในสวมชาย รอยละ 74.2 หญิง รอยละ 25.8 ยกเวนวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ที่หองสวมไดมาตรฐาน
จนไดรับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสวมระดับเขตแหงป พ.ศ.2549 และไดรับการรับรองสวมสะอาดไดมาตรฐาน (HAS) 
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

เกณฑความปลอดภัย (Safety : S) พบวาสวมสาธารณะทั้ง 84 แหง (รอยละ 100) มีบริเวณที่ตั้งสวม
ไมอยูที่ลับตา/เปลี่ยว สวนในเกณฑขออ่ืนๆ สวมสาธารณะทุกกลุมเปาหมายผานเกณฑไดตั้งแตรอยละ 95.2-98.8 
ที่ผานเกณฑนอยที่สุด คือ พื้นหองสวมแหง ผานเกณฑรอยละ 78.6 แตก็อยูในเกณฑที่คอนขางสูง ทั้งนี้สัมพันธ กับ
เกณฑความสะอาดที่ไมมีการจัดใหมีการทําความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจํา เชนตาราง
การปฏิบัติงานประจําวันในแตละเดือน ทําใหพนักงานทําความสะอาดตามความจําเปน ขาดความสมํ่าเสมอ 
จึงพบวาพื้นหองสวมไมแหง อาจเกิดอุบัติเหตุจากการล่ืนลมได บางแหงไมมีผูรับผิดชอบดูแลประจํา โดย
ผูประกอบการใหเหตุผลวาตองประหยัดคาใชจายในการจางพนักงาน และพบวาพนักงานทําความสะอาดในบาง
กลุมเปาหมายขาดความรูและทักษะในการดูแลรักษาความสะอาดและบํารุงรักษาหองน้ําหองสวมเพื่อเสริมสราง
ความปลอดภัยแกผูใชบริการสวมสาธารณะ อีกทั้งผูประกอบการบางแหงไมทราบวามีกฎหมายใดท่ีเก่ียวของ 
จึงไมเห็นความสําคัญ 

3. การประเมินเบื้องตนสถานการณการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียของหองสวมสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหมพบวา สวมสาธารณะ 10 กลุมเปาหมาย จํานวน 84 แหง พบการปนเปอนรอยละ 18.5 พิจารณา
ตามสถานที่ตั้งสวมสาธารณะ พบการปนเปอนมากที่สุดในหองสวมของสวนสาธารณะ ตลาดสด และในโรงเรียน
ตามลําดับ อาจเนื่องจากปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ ที่ทําการสํารวจระหวางฤดูรอนและฤดูฝน รวมทั้งพฤติกรรม
ของผูใชสวมที่มีความหลากหลายในสวนสาธารณะ ตลาดและในโรงเรียน ซึ่งหองสวมในสวนสาธารณะไมมี
ผูรบัผิดชอบอยูประจาํ เพือ่ทาํหนาทีใ่นการดแูลรกัษาความสะอาด จงึทําใหพบการปนเปอนมากทีส่ดุเปนอนัดบัหนึง่ 
ทั้งนี้วารุณี จิตพิพัฒนไพศาล (2552) ไดศึกษาความรูและการปฏบิัติในการลางมือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
พบวานักเรียนขาดความรูความเขาใจและมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการลางมือ ที่อาจสงผลตอการปนเปอน
บริเวณจุดสัมผัสภายในหองสวมได สวนหองสวมในหองอาหารโรงแรม พบการปนเปอนนอยที่สุด เชนเดียวกับการ
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ศึกษาของนิติยาภรณ  ศรีชัยและจริยา อินทรรัศมี  (2551) ที่พบการปนเปอนนอยท่ีสุดในรานอาหาร เนื่องจาก
ผูประกอบการโรงแรมมมีาตรฐานในการดแูลรกัษาความสะอาดสถานประกอบการ เพือ่ใหผูเขาพักพงึพอใจในบรกิาร
ที่สะอาด ปลอดภัย 

เม่ือเปรียบเทียบระหวางหองสวมชายและหญิง พบวาหองสวมชายมีการปนเปอนเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรีย
มากกวาหญิง แตพบในรอยละที่ใกลเคียงกัน (สวมชาย รอยละ 18.9 สวมหญิงรอยละ 18.4) ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของสมรัฐ นัยรัมย และคณะ (2550) และ เคนเนดี้และคณะ (2007) ที่พบวา หองสวมชาย มีการปนเปอน
มากกวาหองสวมหญิง ทั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงจากพฤติกรรมการลางมือของผูใชบริการหองสวมก็ได ซึ่งลีช (2009) 
ไดสํารวจพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะในสหราชอาณาจักรพบวา ผูชายมากกวารอยละ 66 ไมลางมือหลังจาก
การใชหองสวม และประมาณรอยละ 40 ไมกดโถปสสาวะภายหลังเสร็จภารกิจแลว 

หากพิจารณาตามจุดทดสอบ พบวาพืน้หองสวมเปนบริเวณท่ีตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรยีมากท่ีสดุ สอดคลอง
กับการศึกษาของสมรัฐ นัยรัมย และคณะ (2550) ท่ีพบการปนเปอนอันดับแรกที่พื้นหองสวมสาธารณะที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน สวนสุคนธ เจียสกุล และคณะ (2549) พบวาสวมโรงเรียนอนุบาล มีการปนเปอนมากท่ีสุดบริเวณพ้ืน 
ผนงั และรอบๆ โถสวม ถงึแมพืน้จะผานเกณฑมาตรฐานความสะอาด (Healthy : H) รอยละ 58.6 สาเหตอุาจเนือ่งจาก 

1. พื้นเปนบริเวณท่ีสัมผัสกับสิ่งสกปรกมากที่สุด การใสรองเทาจากดานนอกเขามาใชบริการสวมสาธารณะ 
ทําใหพื้นหองสวมมีโอกาสปนเปอนสิ่งสกปรกไดมากที่สุดเชนกัน

2. โคลิฟอรมแบคทีเรียแบงตามแหลงท่ีมา มี 2 ชนิด คือ ฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) ที่อาศัยอยูในลําไส
ของคนและสัตวเลือดอุน ถูกขับถายออกมากับอุจจาระ และนันฟคัลโคลิฟอรม (Non-fecal coliform) ที่อาศัยอยู
ในดิน (สารานุกรมเสรี, 2552) การตรวจการปนเปอนดวยชุดตรวจอยางงาย (SI-2) บอกผลไดแตเพียงวา มีการ
ปนเปอน แตไมสามารถระบไุดวาเปนชนิดใด เมือ่ทําการตรวจสอบโดยวธิกีารปายไมพนัสําลทีีบ่รเิวณพืน้ ซึง่มโีอกาส
ปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียไดทั้งสองชนิด จึงทําใหตรวจพบการปนเปอนไดมากกวาบริเวณอ่ืน ทั้งนี้ สัมพันธกับ
ปญหาท่ีพบสูงสุดถึงรอยละ 48.8 คือการทําความสะอาดไมสม่ําเสมอของพนักงานทําความสะอาด และระบบ
การควบคุมตรวจตราเปนประจํา เพราะพื้นเปนบริเวณที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกมากที่สุด การทําความสะอาด การเพิ่ม
ความถีใ่นการทําความสะอาดใหมากข้ึน การตรวจสอบการทําความสะอาด การรักษาพืน้หองสวมใหแหงตลอดเวลา 
เปนมาตรการสําคัญที่มีสวนชวยลดเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียไดอีกทาง อีกทั้ง รอยละ 42.9 ไมมีการเตรียมสบูสําหรับ
ลางมือไวบริการ มีสวนใหผูใชบริการไมมีผลิตภัณฑที่ใชในการชําระลางส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรคท่ีเกิดจากการใช
หองสวมสาธารณะ

ที่เปด-ปด กอกอางลางมือ ในสวมชาย และฝารองนั่งโถสวมแบบนั่งราบในสวมหญิงเปนจุดสัมผัสท่ีมีการ
ตรวจพบโคลิฟอรมมากเปนลําดับที่สอง ซึ่งนาจะมาจากการใชมือจับสายฉีด/ขันน้ําเพ่ือชําระหลังเสร็จภารกิจ 
และการเปด-ปด กอกอางลางมอืโดยไมไดลางทีเ่ปด-ปดกอกในทันท ีและฝารองนัง่โถสวมเปนจุดสัมผสัแรกท่ีรองรบั
การปนเปอนเชื้อ ฟคัล โคลิฟอรม แบคทีเรีย อีกทั้งจากการทําความสะอาดสุขภัณฑไมทั่วถึงของพนักงานทําความ
สะอาด ซึง่เม่ือขาดการทําความสะอาดนานๆ ไป เกดิการหมักหมมเปนแหลงสะสมของเช้ือจุลนิทรียตางๆ โดยเฉพาะ
เชือ้โคลิฟอรม ซึง่บงบอกถงึการปนเปอนอจุจาระได อกีท้ังฝารองน่ังโถสวมแบบน่ังราบเปนจุดเส่ียงอนัตรายมากท่ีสดุ
จากการใชสวมของผูหญิง โดยเฉพาะในสวมสาธารณะท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก ควรไดรับการทําความสะอาด 
รักษาสภาพใหแหงอยูเสมอ 

การปนเปอนอุจจาระบริเวณจุดสัมผัสในหองสวมและสุขภัณฑถือไดวาเปนการสะทอนถึงการทําความ
สะอาดและการดแูลบริหารจดัการหองน้าํหองสวมทีไ่มทัว่ถงึและขาดความสมํ่าเสมอในการทําหนาทีร่บัผิดชอบ และ
สวนหน่ึงอาจมีสาเหตุจากการขาดความรูในการทําความสะอาด สิ่งสําคัญคือ พฤติกรรมการใชบริการหองสวม
สาธารณะ เชน พฤติกรรมการลางมือ หากขาดความรูความเขาใจและมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองเก่ียวกับการลางมือ 
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อาจสงผลตอการปนเปอนบริเวณจุดสัมผัสภายในหองสวมได และกอใหเกิดโรคตอผูที่ใช บริการสวมสาธารณะได 
ทั้งนี้รอยละของการปนเปอนบริเวณจุดสัมผัสในหองสวมและสุขภัณฑอาจขึ้นอยูกับ 

• ในการออกเก็บตัวอยางในแตละกลุมเปาหมายสวมสาธารณะ อาจแตกตางกันในเวลาที่ดําเนินการ
ในแตละวัน ที่อาจสงผลตอรอยละของการปนเปอน เชนกลุมเปาหมายที่ดําเนินการในชวงเชาที่มีผูใชบริการนอย
หรือหลังจากที่พนักงานทําความสะอาดใหมๆ อาจพบการปนเปอนนอยกวากลุมเปาหมายที่ดําเนินการในชวงบาย
ที่มีผูใชบริการหลากหลายแลวหรือยังไมมีการทําความสะอาดกอนการตรวจ

• จํานวนผูใชบริการสวมสาธารณะในแตละกลุมเปาหมาย อาจสงผลตอการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรม
แบคทีเรียที่แตกตางกัน เชนสวมสาธารณะในสวนสาธารณะ ในตลาด และในโรงเรียน ที่มีผูใชบริการจํานวนมาก 
จึงทําใหพบอัตราการปนเปอนไดสูงกวาสวมสาธารณะในหองอาหารภายในโรงแรม โรงพยาบาล/สถานีอนามัยและ
สถานที่ราชการ 

4. แนวทางการพัฒนาสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งเมื่อผูวิจัยตรวจ
ประเมินลักษณะทางกายภาพของหองสวมสาธารณะตามเกณฑมาตรฐาน (HAS) แลว จึงไดแจงผลการตรวจพรอม
ขอแนะนําใหผูดแูลสถานประกอบการไดทราบ และจะแจงผลการเพาะเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
ใหทราบภายหลังพรอมกับการตรวจติดตามในคร้ังตอไป ผลการวิจยัคร้ังนี ้ผูวจิยัมขีอเสนอแนะตามแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ดังตอไปนี้

1. การพัฒนาความรูผูที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดและทองถิ่น โดย
 1.1 การเผยแพรความรู การรณรงค ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักในประเด็นเกณฑ

มาตรฐานสวมสาธารณะท่ีถูกตองแกเจาของสถานท่ีตั้งสวม ใหเกิดการปรับปรุง และพัฒนา 
  1.2 การรณรงค ประชาสมัพนัธ สรางความตระหนักเร่ืองการใชสวมทีถ่กูตองแกประชาชนผูใชบรกิาร

สวมสาธารณะ 
  1.3 การพัฒนาตอยอดองคความรู ผูเกี่ยวของในประเด็น
   • แสงแดดชวยฆาเช้ือโรคและทําใหพื้นสวมแหง เปนการประหยัดพลังงานไฟฟาและลด

การเกิดอุบัติเหตุ 
   • ความถี่ของการทําความสะอาดบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการพบเชื้อโรค เพื่อลดการแพร

กระจายของปริมาณเช้ือฟคัล โคลิฟอรม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 
   • พฤติกรรมการใชบริการสวมสาธารณะท่ีถูกตอง
 2. ยกระดับการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม ในการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารดานวิชาการในการใหการเผยแพรความรู 
ประชาสัมพันธ เรื่องมาตรฐานสวมสาธารณะ และรวมรณรงคการตรวจประเมินมาตรฐานสวมสาธารณะตาม
กลุมเปาหมายการพัฒนาสวมสาธารณะไทย รวมทั้งการจัดสายสืบสวมในแตละกลุมเปาหมาย

 3. การใชมาตรการทางกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
  3.1 การควบคุมปญหาเหตุราํคาญตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบญัญตัิ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
  3.2 การกําหนดเก่ียวกับแบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง และ

การระบายอากาศ การระบายน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

  3.3 การกาํหนดแบบและจาํนวนของหองนํา้และหองสวม ทีถ่ายปสสาวะและทีล่างมอื สาํหรับอาคาร
สถานที่ประเภทตางๆ จํานวน 20 ประเภท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) 
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  3.4 การกาํหนดเกีย่วกบัการจดัการใหมสีวมในอาคารเพือ่ใหผูพกิาร ทพุพลภาพ และคนชราตามกฎ
กระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 

 4. การสรางแรงจูงใจในการพัฒนา ปรับปรุงหองสวมในความรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน
  4.1 การจัดประกวดสวมสาธารณะสะอาดปลอดภัย นาใชบริการ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
  4.2 การจัดประกวดสุขานาใช เด็กไทยทําได ในโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
  4.3 การมอบปายรับรองมาตรฐานสวมสะอาดไดมาตรฐาน (HAS) จากกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข
  4.4 การประชาสัมพันธประกาศเกียรติคุณ ผานสื่อตางๆ และ Web Site ของเทศบาลนครเชียงใหม

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาตามรายละเอียดของเกณฑมาตรฐาน (HAS) ในแตละขอ เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา

สวมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมในขั้นตอนตอไป
2. ควรใชชุดทดสอบ ว 111 ของศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจประเมิน

การปนเปอนเชื้อฟคัล โคลิฟอรมแบคทีเรีย สําหรับตรวจสอบสุขลักษณะของหองสวมสาธารณะ ซึ่งเปนชุดตรวจ
ที่เฉพาะเจาะจงกวา ชุดตรวจอยางงาย (SI-2)

3. ควรศกึษาตอยอดเร่ืองการปนเปอนเช้ือโคลิฟอรม แบคทีเรยีทีท่าํใหเกดิโรคชนิดอืน่ๆ เชน อ.ีโคไล (E.coli) 
ชิเกลลา (Shigella) และซัลโมเนลลา (Salmonella)

4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ จุดสัมผัสที่พบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย เชน เปรียบเทียบระหวาง
กลอนประตูกับลูกบิดประตูดานในหองสวมแตละหอง หรือกอกน้ําอางลางมือแบบใชมือบิดกับแบบโยก เปด-ปด 
เพื่อเปนทางเลือกในการใชอุปกรณภายในหองสวมสาธารณะใหปลอดภัยจากเชื้อโรค

5. การบูรณาการองคความรูเรื่องสวมสาธารณะในสาระการเรียนรู สําหรับปลูกฝงเยาวชนเร่ือง พฤติกรรม
การใชสวมที่ถูกตอง โดยอาจบรรจไุวในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการใช หองสวมที่ถูกตอง
ตั้งแตวัยเด็ก 

6. การศึกษาสถานการณสวมสาธารณะตางๆ ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายการพัฒนาสวมสาธารณะไทย
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สวมสาธารณะ ปลอดภัย นาใชบริการ
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โดย รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย รัตนาปนนท

จากประสบการณที่เคยใชสวมสาธารณะตามสถานท่ีตางๆ จะพบวามีตั้งแตแยมากๆ 
เห็นแลวเดินหนีเลย ไมกลาเขา จนถึงบางแหงก็สะอาดนาใช และนึกขอบคุณอยูในใจที่คนดูแล
ทําความสะอาดและเห็นความสําคัญของสวม ซึ่งเปนที่สรางความสุขใหกับคนทั่วไป ยามที่เกิด
ความทุกข ตองการปลดปลอยเขาถึงต้ังช่ือวา “หองสขุา” ดงัน้ันการทําวิจยัในเร่ืองสวมสาธารณะ 
ของแสงจันทร กลอมเกษม (ณรงค ณ เชยีงใหมและ ดร.จติมิา กตญั)ู จงึเปนสิง่ท่ีเปนประโยชน
ตอคนทั่วไป และเทศบาลนครเชียงใหมตามท่ีผูทําวิจัยไดเขียนในบทนําถึงความสําคัญของ
นโยบายเร่ืองสวมสาธารณะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และ
ประเทศไทยของเรา จงึขอสนับสนุนการทําวิจยัตอไปใหไดขอมูลมากข้ึน เพือ่นาํมาใชประโยชน
ไดจริงๆ และนักทองเท่ียวไววางใจในเร่ืองความปลอดภัยที่มาเท่ียวเชียงใหมมากข้ึน เพราะ
เรือ่งสวมสามารถนาํไปสูโรคทองรวงและโรคตดิตอเชือ้อกีหลายโรค การทีม่ผีูมาใชสวมสาธารณะ
ก็จะมีผูมาสัมผัสเช้ือโรคตางๆ รวมกันจึงมีการเรียกโรคที่เกิดจากการถายทอดจากการ
ติดเชื้อโรคโดยการสงตอจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหนึ่งหรือจากสัตวสูคน หรือคนสูสัตววา 
communicable disease ตัวอยางที่ชัดเจนคือโรคทองรวงที่เกิดจากการติดเชื้อโรค E. coli 
หรือ coliform ดวยการสงตอความไมสะอาด เชนกรณีแมครัวทําอาหารใชมือที่ไมไดลางหลัง
เขาสวม ก็สามารถสงตอ E. coli ไปสูผูกินอาหาร พบวาในประเทศท่ีขาดแคลนนํ้าสะอาด
หรือการสุขาภิบาลต่ํากวามาตรฐานหรือประเทศยากจน ดอยพัฒนา เศรษฐกิจไมดี จะพบ
โรคทองรวงมากในประชากรโดยเฉพาะเด็กเล็กและวัยเรียน

คําจํากัดความของโรคทองรวงคือ การขับถายผิดปกติมีน้ําออกมามากในอุจจาระ
และอุจจาระบอยกวาปกติมากการเกิดโรคทองรวงหรืออุจจาระรวงนั้นมีสาเหตุมาจากการ
ติดเชื้อโรคมีหลายตัวและตัวเชื้อที่พบบอยคือ E. coli หรือ coliform ซึ่งมีชื่อเต็มวา Escherichia 
coli จัดเปนตัวสําคัญในการเกิด enteric infection (โรคติดเช้ือในลําไส) และตัวรวมกับเช้ือ
ตัวอื่นๆ ทําใหเกิด pneumonia (นิวโมเนีย) และ sepsis (อาการติดเชื้อในกระแสเลือด) เปนตน 
E. coli มีหลายสายพันธุ (strain) ที่ทําใหเกิดโรคชนิดตางๆ ในคน

สรปุการวิจยัเรือ่ง สวมสาธารณะในการศึกษาคร้ังนีจ้งึเปนเรือ่งท่ีนาสนบัสนนุ เพราะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาจังหวัดและประเทศไทย
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