ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

อัพเดทส้ วมยุคใหม่ “อนามัย” ไปถึงไหน
“ส้วม” เป็ นพื้นที่ที่ ต้องรับบททั้ง “หนัก ” และ “เบา” ในชีวติ ประจําวันของเราทุกคน ส้วมจึงเป็ นส่วน
สําคัญที่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่กนั เป็ นพิเศษ เพราะนอกจากกลิ่นสารพัดที่ไม่พึงประสงค์แล้ว ยัง เป็ นแหล่งรวมของเสี ย
ที่ถ่ายออกจากร่ างกาย ดังนั้น หากไม่ดูแลเอาใจใส่ กันให้ดี โดยเฉพาะความสะอาด ส้วม จะกลายเป็ น แหล่งเพาะ
เชื้อโรคชั้นเยีย่ มอัน เป็ นสาเหตุของโรคติดต่อต่างๆ ตามมา ไม่วา่ จะเป็ นท้องร่ วง บิด หรื ออหิ วาตกโรค เป็ นต้น
ในขณะเดียวกัน ส้วมที่ถูกสุขอนามัยย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพของผูใ้ ช้

คนไทยใช้ ส้วมอนามัยมากขึน้

แม้วา่ ในอดีต ส้วมอาจเคยเป็ นสิ่ งแปลกปลอมในชีวติ ประจํา วันของคนไทยสมัยก่อน แต่เมื่อประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน คนไทยจึงมีการใช้สว้ มที่ถูกสุขลักษณะกันมากขึ้น
จากการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปี 2552 ในเขตชนบท มีครัวเรื อนที่มีสว้ มถูก
สุขลักษณะเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 99.4 จากปี 2503 มีสดั ส่วนของครัวเรื อนเพียง ร้อยละ 0.7 เท่านั้น (ดังภาพที่ 1)
ซึ่งสะท้อนว่าคนไทยให้ความสําคัญและเอาใจใส่เรื่ องสุขอนามัยในชีวติ ประจําวัน และเห็นความสําคัญของส้วม
กันมากขึ้น
ภาพที่ 1 อัตราการมีส้วมถูกสุ ขลักษณะ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2552

ทีม่ า : - พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2543 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2544 จากรายงานการสํารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2544 สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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-

พ.ศ. 2548 จากรายงานลักษณะของประ ชากรจากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ ประชาก ร พ.ศ.
2548-2549, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครั วเรื อน, สํานักงานสถิติแห่ งชาติ

ส้ วมสาธารณะสอบตกเกณฑ์ มาตรฐาน

วิถีชีวติ ที่ตอ้ งออกไปทํางานนอกบ้านและเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ ส้วมสาธารณะจึงมีความสําคัญต่อ
ชีวติ ประจําวันมากขึ้น จากการสํารวจส้วมสาธารณะทัว่ ประเทศ จํานวน 38,909 แห่ง พบว่า ปี 2552 มีสว้ ม
สาธารณะที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึงครึ่ ง โดยเฉพาะ ศาสนสถานมีสว้ มที่ผา่ นเกณฑ์เพียง ร้อยละ 11.75 เท่านั้น
ร้านจําหน่ายอาหารมีสดั ส่วน ร้อยละ 36.15 และสถานีขนส่งมีสดั ส่วน ร้อยละ 41.4 (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการสํารวจสถานการณ์ ส้วมสาธารณไทย พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552

ทีม่ า: สํานักอนามัยสิ่ งแวดล้ อม กรมอนามัย อ้ างใน การสาธารณสุขไทย 2551-2552
นอกจากนี้ ส้วมสาธารณะอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง สถานที่ราชการ ตลาดสด และ
โรงเรี ยน มีจาํ นวนส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึง ร้อยละ 50 ทั้งสิ้น
ทว่า หากพิจารณาในภาพรวม ถือได้วา่ ส้วมสาธารณะมีพฒั นาการด้านสุขอนามัย ดีกว่าที่ผา่ นมา
ค่อนข้างมาก อาทิ ส้วมริ มทาง ในปี 2549 ไม่มีสว้ มที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานเลย แต่ปี 2552 มีจาํ นวนมากถึง ร้อยละ
67.02 ส่วนส้วมในสวนสาธารณะ เมื่อปี 2549 มีจาํ นวนส้วมที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานเพียง ร้อยละ 0.6 มาในปี 2552
มีจาํ นวนมากถึง ร้อยละ 60.06
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โรงพยาบาลเป็ นอีกพื้นที่ที่มีการพัฒนาสุขอนามัยส้วมที่ดีข้ ึนอย่างชัดเจน โดยในปี 2549 มีจาํ นวนส้วม
ถูกสุขอนามัยเพียง ร้อยละ 3.2 มาในปี 2552 เพิ่มสัดส่วนถึง ร้อยละ 83.11 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่สูงที่สุดในบรรดาส้วม
สาธารณะ

ทีจ่ ับสายฉีดชํ าระพบเชื้อโรคมากทีส่ ุ ด

จากการตรวจสอบการปน เปื้ อนอุจจาระที่ติดอยูภ่ ายใน ส้วมสาธารณะในกรุ งเทพมหานคร 2 ครั้ง โดย
การหาเชื้อ Faecal Coliform Bacteria ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้วา่ มีการปนเปื้ อนอุจจาระ พบว่า บริ เวณที่ตรวจพบเชื้อโรค
มากที่สุดคือ ที่จบั สายฉี ดชําระ ร้อยละ 85.3 บริ เวณพื้นส้วม ร้อยละ 50 และบริ เวณที่รองนัง่ โถส้วม (แบบนัง่ ราบ)
ร้อยละ 31.0 ส่วนบริ เวณที่เป็ นพื้นที่สมั ผัสเล็กๆ ในห้องนํ้า ก็มีการตรวจพบการปนเปื้ อนของเชื้อโรคเช่นกัน โดย
เป็ นที่กดโถส้วม ร้อยละ 7.7 ที่เปิ ดก๊อกอ่างล้างมือ ร้อยละ 6.9 และกลอนประตูหรื อลูกบิด ร้อยละ 2.7

เรื่องเหม็นๆ ของคนใช้ ส้วม

จากการสํา รวจพฤติกรรมการใช้สว้ มสาธารณะ ที่ถูกต้อง โดยกรมอนามัย พบว่า ปี 2549 มีประชาชนที่
ใช้สว้ มสาธารณะไม่ถูกต้องมากถึง ร้อยละ 52.9 ทั้งนี้ เป็ นการสํารวจพฤติกรรมใน 4 ประเด็น โดยส่วนใหญ่ ผูใ้ ช้
ส้วมสาธารณะ ล้างมือไม่ถูกต้อง ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ การทิ้งกระดาษชําระไม่ถูกต้ อง ร้อยละ 21.7 การนัง่
ส้วมนัง่ ราบ ร้อยละ 17.0 และการราดนํ้า ร้อยละ 5.1 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ร้ อยละของพฤติกรรมการใช้ ส้วมสาธารณะทีถ่ ูกต้ องและไม่ ถูกต้ อง พ.ศ. 2549

ทีม่ า: สํานักอนามัยสิ่ งแวดล้ อม กรมอนามัย อ้ างใน การสาธารณสุขไทย 2551-2552
หลายปี ที่ ผา่ นมา หน่วยงานด้านสาธารณสุขกําหนดนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
โดยเน้นองค์ประกอบ 3 เรื่ อง คือ ความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อมิให้เป็ นแหล่งแพร่ เชื้อของโรคติดต่อ
และยังเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่งด้วย
สืบค้ นจาก : การสาธารณสุขไทย 2551-2552
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