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ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 

 

อพัเดทส้วมยุคใหม่ “อนามัย” ไปถึงไหน 
  

 

“สว้ม” เป็นพ้ืนท่ีท่ี ตอ้งรับบททั้ง “หนกั” และ “เบา” ในชีวติประจาํวนัของเราทุกคน  สว้มจึงเป็นส่วน

สาํคญัท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่กนัเป็นพิเศษ เพราะนอกจากกล่ินสารพดัท่ีไม่พึงประสงคแ์ลว้ ยงั เป็นแหล่งรวมของเสี ย

ท่ีถ่ายออกจากร่างกาย ดงันั้น หากไม่ดูแลเอาใจใส่ กนัใหดี้  โดยเฉพาะความสะอาด สว้ม จะกลายเป็น แหล่งเพาะ  

เช้ือโรคชั้นเยีย่มอนั เป็นสาเหตุของโรคติดต่อต่างๆ ตามมา ไม่วา่จะเป็นทอ้งร่วง บิด หรืออหิวาตกโรค  เป็นตน้  

ในขณะเดียวกนั สว้มท่ีถูกสุขอนามยัยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาพของผูใ้ช ้ 

 

คนไทยใช้ส้วมอนามัยมากขึน้ 
แมว้า่ในอดีต สว้มอาจเคยเป็นส่ิงแปลกปลอมในชีวติประจาํ วนัของคนไทยสมยัก่อน  แต่เม่ือประเทศ

ไทยมีการพฒันาดา้นสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน คนไทยจึงมีการใชส้ว้มท่ีถูกสุขลกัษณะกนัมากข้ึน  
จากการศึกษาของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ ปี 2552 ในเขตชนบท มีครัวเรือนท่ีมีสว้มถูก

สุขลกัษณะเพ่ิมข้ึนถึง ร้อยละ 99.4 จากปี 2503 มีสดัส่วนของครัวเรือนเพียง ร้อยละ 0.7 เท่านั้น (ดงัภาพท่ี 1)       

ซ่ึงสะทอ้นวา่คนไทยใหค้วามสาํคญัและเอาใจใส่เร่ืองสุขอนามยัในชีวติประจาํวนั และเห็นความสาํคญัของสว้ม

กนัมากข้ึน 
 

ภาพที ่1  อตัราการมส้ีวมถูกสุขลกัษณะ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2552 

 

 
ทีม่า :   - พ.ศ.  2503 – พ.ศ. 2543 จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

 -  พ.ศ. 2544 จากรายงานการสาํรวจภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนระดับจังหวดั  พ.ศ. 2544 สาํนัก

นโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 



 

 

2 

 - พ.ศ. 2548 จากรายงานลกัษณะของประ ชากรจากการสาํรวจการเปล่ียนแปลงของ ประชาก ร พ.ศ.     

2548-2549, สาํนักนโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  

 - พ.ศ. 2552  จากรายงานการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน, สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ส้วมสาธารณะสอบตกเกณฑ์มาตรฐาน 
 วถีิชีวติท่ีตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นและเดินทางไปต่างถ่ินต่างพ้ืนท่ี สว้มสาธารณะจึงมีความสาํคญัต่อ

ชีวติประจาํวนัมากข้ึน  จากการสาํรวจสว้มสาธารณะทัว่ประเทศ จาํนวน 38,909 แห่ง  พบวา่ ปี 2552 มีสว้ม

สาธารณะท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานไม่ถึงคร่ึง โดยเฉพาะ ศาสนสถานมีสว้มท่ีผา่นเกณฑเ์พียง ร้อยละ 11.75 เท่านั้น 

ร้านจาํหน่ายอาหารมีสดัส่วน ร้อยละ 36.15 และสถานีขนส่งมีสดัส่วน ร้อยละ 41.4 (ดงัตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่1  ผลการสํารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณไทย พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 
 

 
 

ทีม่า:  สาํนักอนามยัส่ิงแวดล้อม กรมอนามยั อ้างใน การสาธารณสุขไทย 2551-2552 

 

นอกจากน้ี สว้มสาธารณะอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง สถานท่ีราชการ ตลาดสด และ

โรงเรียน มีจาํนวนสว้มผา่นเกณฑม์าตรฐานไม่ถึง ร้อยละ 50 ทั้งส้ิน 

ทวา่  หากพิจารณาในภาพรวม  ถือไดว้า่สว้มสาธารณะมีพฒันาการดา้นสุขอนามยั ดีกวา่ท่ีผา่นมา

ค่อนขา้งมาก อาทิ สว้มริมทาง ในปี 2549 ไม่มีสว้มท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานเลย แต่ปี 2552 มีจาํนวนมากถึง ร้อยละ 

67.02 ส่วนสว้มในสวนสาธารณะ เม่ือปี 2549 มีจาํนวนสว้มท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานเพียง ร้อยละ 0.6 มาในปี 2552 

มีจาํนวนมากถึง ร้อยละ 60.06 
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โรงพยาบาลเป็นอีกพ้ืนท่ีท่ีมีการพฒันาสุขอนามยัสว้มท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจน โดยในปี 2549 มีจาํนวนสว้ม

ถูกสุขอนามยัเพียง ร้อยละ 3.2 มาในปี 2552 เพ่ิมสดัส่วนถึง ร้อยละ 83.11 ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาสว้ม

สาธารณะ 

 

ทีจั่บสายฉีดชําระพบเช้ือโรคมากทีสุ่ด 
 จากการตรวจสอบการปน เป้ือนอุจจาระท่ีติดอยูภ่ายใน สว้มสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 2 คร้ัง โดย

การหาเช้ือ Faecal Coliform Bacteria ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีวา่มีการปนเป้ือนอุจจาระ พบวา่ บริเวณท่ีตรวจพบเช้ือโรค

มากท่ีสุดคือ ท่ีจบัสายฉีดชาํระ ร้อยละ 85.3 บริเวณพ้ืนสว้ม ร้อยละ 50 และบริเวณท่ีรองนัง่โถสว้ม  (แบบนัง่ราบ ) 

ร้อยละ 31.0 ส่วนบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีสมัผสัเลก็ๆ ในหอ้งนํ้ า ก็มีการตรวจพบการปนเป้ือนของเช้ือโรคเช่นกนั โดย

เป็นท่ีกดโถสว้ม ร้อยละ 7.7 ท่ีเปิดก๊อกอ่างลา้งมือ ร้อยละ 6.9 และกลอนประตูหรือลูกบิด ร้อยละ 2.7  

 

เร่ืองเหม็นๆ ของคนใช้ส้วม 
 จากการสาํรวจพฤติกรรมการใชส้ว้มสาธารณะ ท่ีถูกตอ้ง โดยกรมอนามยั พบวา่ ปี 2549 มีประชาชนท่ี

ใชส้ว้มสาธารณะไม่ถูกตอ้งมากถึง ร้อยละ 52.9 ทั้งน้ี เป็นการสาํรวจพฤติกรรมใน 4 ประเด็น โดยส่วนใหญ่ ผูใ้ช้

สว้มสาธารณะ ลา้งมือไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ การท้ิงกระดาษชาํระไม่ถูกต้ อง ร้อยละ 21.7 การนัง่

สว้มนัง่ราบ ร้อยละ 17.0 และการราดนํ้ า ร้อยละ 5.1 (ดงัตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2  ร้อยละของพฤตกิรรมการใช้ส้วมสาธารณะทีถู่กต้องและไม่ถูกต้อง พ.ศ. 2549 

 

 
 

ทีม่า:  สาํนักอนามยัส่ิงแวดล้อม กรมอนามยั อ้างใน การสาธารณสุขไทย 2551-2552 

  

หลายปีท่ีผา่นมา หน่วยงานดา้นสาธารณสุขกาํหนดนโยบายการพฒันาสว้มสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐาน 

โดยเนน้องคป์ระกอบ 3 เร่ือง คือ ความสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั เพ่ือมิใหเ้ป็นแหล่งแพร่เช้ือของโรคติดต่อ 

และยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยอีกทางหน่ึงดว้ย 

 

สืบค้นจาก : การสาธารณสุขไทย 2551-2552 


