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การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะ
Evaluation and Bacterial Contamination of Public Toilets

กิจจา จิตรภิรมย์ 1

บทคัดย่อ
การประเมินมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ คือ A และ B ใน
กรุงเทพมหานครฯ จานวน 30 สาขา โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ ตามมาตรฐาน HAS ที่พัฒนาโดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนทาการป้ายเชื้อบนพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับบริการในห้องส้วมมี
โอกาสสัมผัส จานวน 5 จุดได้แก่ ก๊อกน้า ขอบอ่างล้างมือ ลูกบิดหรือกลอนประตู ฝารองนั่งชักโครก และที่กดชัก
โครก รวมทั้งสิ้นจานวน 100 ตัวอย่าง เพื่อแยกและวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในห้องส้วม ได้แก่แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) อีโคไล (E. coli) สแตรปฟิโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
และซัลโมเนลลา (Salmonella spp.)
ผลการประเมินพบว่า มี ห้องส้วมสาธารณะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A ไม่ผ่านตาม
มาตรฐาน HAS เพียง 2 สาขา คิดเป็นร้อยละ 6.7 เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านอนามัย (ความสะอาด) จากเกณฑ์
ที่ประเมินทั้ง 3 ด้านคือ ด้านอนามัย (H; Healthy) ด้านความพอเพียง (A; Accessibility) และด้านความปลอดภัย
(S; Safety) ส่วนผลการเก็บตัวอย่างและแยกเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในห้องส้วม พบ Coliform bacteria, E.
coli, Staphylococcus aureus และ Coagulase negative-Staphylococcus spp. (CNSA) แต่ไม่พบ
Salmonella spp. โดยพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่แยกได้จากก๊อกน้า บริเวณขอบอ่างล้างมือ บริเวณลูกบิดหรือ
กลอนประตู ฝารองนั่งชักโครก และที่กดชักโครกตามลาดับ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าห้องส้วมสาธารณะดังกล่าวยังขาด
มาตรการที่เหมาะสมในการทาความสะอาด หรือผู้ใช้บริการยังมีสุขนิสัยที่ไม่ ถูกสุขลักษณะ จนทาให้เกิดการสะสม
ของเชื้อโรค และสามารถแพร่กระจาย จนมีความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการติดเชื้อภายในห้องส้วมสาธารณะที่
ให้บริการในซุปเปอร์-มาร์เก็ตนี้ได้
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ABSTRACT
Evaluations of public toilets in a large retail supermarkets, A and B were 30 branches in
Bangkok by using a HAS toilet standards developed by the Department of Health, Ministry of
Public Health, Thailand and bacterial swab on the surface of the material with a 5-point touch,
including faucets, sinks, toilet seat, door handles/knobs and toilet flushes. The total number is
100 samples that isolate and identify of bacterial contamination in the public toilet such as
coliform bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella spp.
Results, Supermarkets A were not standard of HAS in 2 branches (6.7%) forasmuch of
the standards of Healthy of criteria to evaluate all three aspects of Healthy (H), Accessibility (A)
and Safety (S). The results of sampling and isolation of bacterial contamination were found in
the toilets, Coliform bacteria, E. coli, Staphylococcus aureus and Coagulase negativeStaphylococcus spp. (CNSA), but not found Salmonella spp. The majority of bacteria
contaminated isolated from faucets, sinks, door handles/knobs, toilet seats and toilet flushes,
respectively. So that, the lack of appropriate management in public toilets to clean or use an
unhygienic habits cause the accumulation of bacteria and can spread. Finally, there is the health
risk by the services of public toilets available in these supermarkets.
คาสาคัญ: ห้องส้วมสาธารณะ การปนเปื้อนแบคทีเรีย
Keywords: Public toilet, Bacterial contamination
ไทย พบว่ามีส้วมผ่านเกณฑ์ HAS เพียงร้อยละ 40.37
ในปั จ จุ บั น มี จ านวนประชากรเพิ่ ม มากขึ้ น โดยส้ ว มที่ ผ่ า นมาตรฐานประกอบด้ ว ย ส้ ว มใน
และด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ต้องทาภารกิจ การงาน ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรงพยาบาล ส้ ว มริ ม ทาง แหล่ ง
ภายนอกบ้ า น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ บ ริ ก ารห้ อ งส้ ว ม ท่อ งเที่ ยว สวนสาธารณะ ตลาดสด สถานที่ร าชการ
สาธารณะ จากการสุ่มสารวจส้วมสาธารณะในปี พ.ศ. โรงเรี ยน ปั๊ม น้ามัน สถานี ขนส่ง ร้า นอาหาร และวั ด
2549 จานวน 6,149 แห่ง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ปรากฏ ร้ อ ย ล ะ 88.52 83.11 67.02 62.91 60.06 48.60
ว่ามีส้วมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงถึง 5,993 แห่ง โดย 47.28 44.45 44.07 41.40 36.15 และ 11.75
มีปัญหาเรื่องความสะอาด (healthy) ความพอเพียง ตามล าดับ (สานัก งานพั ฒนาระบบข้ อมู ลข่ า วสาร
(accessibility) และปลอดภัย (safety) ร้อยละ 90, 76 สุ ข ภาพ และโครงการศู น ย์ วิ ช าการ สสส, 2554)
และ69 ตามล าดั บ (ส านั ก สารนิ เ ทศ ส านั ก งาน เนื่ อ งจ า ก ห้ องส้ วมส า ธา ร ณะ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า รต า ม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549) และในปี พ.ศ. 2552 ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และสถานที่
กระทรวงสาธารณสุขประเมินส้วมสาธารณะในประเทศ สาธารณะอื่น ๆ ในแต่ละวันจะมีจานวนคนใช้บริการ
มาก ซึ่งหากผู้ที่มาใช้บริการจะมีสุขอนามัยส่วนบุคคล
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ไม่ดี ประกอบกับละเลยในการจัดการเรื่องความสะอาด
ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อก่อโรคในห้อง
ส้ ว มสาธารณะ อั น ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ใ ช้ ส้ ว ม
สาธารณะในห้างสรรพสินค้าและสามารถก่อให้เกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคได้อย่างดี
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการ
ประเมิ น ระดั บ มาตรฐานส้ ว มสาธารณะพร้ อ มทั้ ง
ตรวจหาเชื้อดัชนีทางสุขาภิบาลและตรวจหาเชื้อก่อโรค
จากส้วมเพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ก่อโรคจากส้วมสาธารณะ เป็นการเฝ้าระวังสุขอนามัย
ทั้งยังเป็นการประเมินสุขนิสัยของผู้ที่มาใช้บริการ และ
การจัดการด้านการทาความสะอาดของส้วมสาธารณะ
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของ
เชื้อก่อโรคตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรฐานและระดับ
ความสะอาดของห้องส้วมสาธารณะในซุปเปอร์มาร์เก็ต
อันส่งเสริมสุขอนามัยของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง
ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในซุปเปอร์
มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A จานวน 15 สาขา (ร้อย
ละ 40.5) จากทั้งหมด 37 สาขา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขายปลีกขนาดใหญ่ B จานวน 15 สาขา (ร้อยละ 68.2)
จากทั้งหมด 22 สาขา รวมทาการประเมิน ทั้งหมด
จานวน 30 สาขา (ร้อยละ 50.8) จากทั้งหมด 59 สาขา
ของซุปเปอร์มาร์เก็ตชนิดเดียวกันที่ตั้งอยู่ใน 15 เขต
ของกรุงเทพมหานครฯ (ร้อยละ 30.0) จากทั้งหมด 50
เขต ได้ แ ก่ เขตหลั ก สี่ ธนบุ รี บางนา ปทุ ม วั น วั ง
ทองหลาง บางซื่อ พญาไท มีนบุรี หนองจอก บางกะปิ
บางเขน บางขุ น เที ยน คลองเตย บางพลัด และเขต
บางกอกน้ อย โดยเลือกห้ างสรรพสิ นค้า ที่มีพื้น ที่ขาย
สินค้ามากกว่า 1,200 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 4,500
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รายการ เปิ ด บริ ก ารในพื้ น ที่ ที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่
หนาแน่น ซึ่งให้บริการห้องส้วมแบบชักโครก
นอกจากนี้ได้ทาการตรวจหาการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียบริเวณพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสในห้องส้วม
โดยการป้ายเชื้อ (swab) ซึ่งดัดแปลงจาก Reynolds
(2005) แห่งละ 10 สาขา รวม 20 สาขา ใน 5 จุดเก็บ
ได้แก่ ก๊อกน้า ขอบอ่างล่างมือ ลูกบิดหรือกลอนประตู
ฝารองนั่งชักโครก และที่กดชักโครก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ผู้ใช้บริการต้องสัมผัสโดยตรงภายในห้องส้วมซุปเปอร์
มาร์เก็ต รวมจานวน 100 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมิน
ใช้แบบประเมินสุขลักษณะของส้วมสาธารณะ
ในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A และ B ที่
พัฒนาโดยกรมอนามัย (2549)
เก็บตัวอย่างแบคทีเรียโดยวิธีการป้ายเชื้อ ใน
ห้ อ งส้ ว ม เพื่ อ ตรวจหาเชื้ อ ดั ช นี ท างสุ ข าภิ บ าลและ
ตรวจหาเชื้อก่อโรคในห้องส้วมได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์ม Escherichia coli, Staphylococcus aureus
และ Salmonella spp. หลังจากนั้นสุ่มแบคทีเรียที่
แยกได้เพื่อนาไปวินิจฉัยชนิดภายในห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา (Barrow and Feltham, 1993)
3. วิธีการประเมิน
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินเพื่อหาระดับ
มาตรฐานของส้วมสาธารณะในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละ
แห่งโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะตาม
มาตรฐาน HAS กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย ,
2549) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 16 ข้อ จาก 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านอนามัย (healthy: H) ด้านความเพียงพอ
(accessibility: A) และด้านความปลอดภัย (safety: S)
โดยการประเมินนั้นจาเป็นต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
3 ด้าน (ตารางที่ 1) จึงจะถือว่าผ่านตรงตามเกณฑ์
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มาตรฐานครบถ้ ว น การวิ เ คราะห์ ผ ลโดยใช้ ส ถิ ต เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
การตรวจแยกเชื้อจากการ swab วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องสัมผัสภายในส้วม เพื่อตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรียในกลุ่มเชื้อดัชนีทางสุขาภิบาลและตรวจหา
เชื้อก่อโรค ดังนี้
1. E. coli โดยวิธี serial dilution spread
plate ที่ระดับความเจือจาง 1-10-3 ใน normal saline
solution (NSS) บนอาหาร MacConkey agar (MC)
และมีการยืนยันผลโดยใช้ปฏิกิริยาทางชีวเคมี IMViC
test และ triple sugar iron (TSI) โดย E. coli ให้ผล
การทดสอบปฏิกิริยา IMViC (Indole, Methyl Red,
Voges-Proskauer, Citrate test) เป็น + + - 2. S. aureus โดยวิธี enrichment culture
method ในอาหาร TSB (Tryptic soy broth) ที่มี
ความเข้มข้นของเกลือ (NaCl) ร้อยละ 5 (W/V)
(TSB+ 5%NaCI) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นถ่ายเชื้อลงใน
อาหาร Mannitol Salt Egg-Yolk Agar (MS-EY) บ่ม
ที่สภาวะเดียวกันนี้ และตรวจยืนยันผลโดยใช้การย้อม
แกรม coagulase test และ catalase test
3. Salmonella spp. โดยวิธี enrichment
culture method ในอาหาร buffered peptone
water (BPW) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นทาการถ่ายเชื้อลงใน
อาหาร modified semi-solid rappaport
vassiliadis (MSRV) และบ่มที่ 42 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24-48 ชม. และแยกเชื้ อโดยใช้อ าหาร
Salmonella-Shigella (SS) agar บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังจากนั้นนา
เชื้ อ ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ น Salmonella spp. มาสอบทาง
ชีวเคมีและซีรัมวิทยาเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยเชื้อ
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4. ตรวจหาเชื้ อ แบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม
(Colifrom bacteria) ชนิดอื่น ๆ โดยใช้วิธีเดียวกันกับ
การตรวจ E. coli

ผลการวิจัย
จากการประเมินห้องส้วมสาธารณะภายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ที่สารวจทั้งหมด 30
สาขา พบว่า ผ่านมาตรฐาน 28 สาขา (ร้อยละ 93.3)
และไม่ผ่านมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน HAS (รูปที่
1) เพียง 2 สาขาจากการประเมินซุปเปอร์มาร์เก็ต A
เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านอนามัย (ความสะอาด)
คื อ พบพื้ น ผนั ง เพดาน โถส้ ว ม ที่ ก ดชั ก โครก โถ
ปัสสาวะ ไม่สะอาด มีคราบสกปรก มีสายฉีดน้าชาระที่
ไม่สะอาด และมีอ่างล้างมือ ก็อกน้า หรือกระจก ที่ไม่
สะอาด
จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก ารป้ า ยเชื้ อ
แบคทีเรียในกลุ่มเชื้อดัชนีทางสุขาภิบาลและตรวจหา
เชื้อก่อโรคในห้องส้วม พบ E. coli และแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์ม รวมถึง S. aureus และ Salmonella spp.
ในห้องส้วม สรุปผลดังนี้
ตรวจพบเชื้อ E. coli จานวน 125 ไอโซเลต
และเป็นแบคทีรียกลุ่มโคลิฟอร์มชนิดอื่น ๆ อีก 28 ไอ
โซเลต ได้แก่ เชื้อ Enterobacter spp. Citrobacter
spp. เชื้อ Klebsiella pneumoniae จานวน 3 5
แ ล ะ 20 ไ อ โ ซ เ ล ต ต า ม ล า ดั บ ต ร ว จ พ บ เ ชื้ อ
Staphylococus aureus ทั้งหมด 13 ไอโซเลต และ
Coagulase negative-Staphylococcus spp.
(CNSA) 35 ไอโซเลต
โดยตรวจไม่ พ บเชื้ อ
Salmonella spp. จากการสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งวั ส ดุ
อุปกรณ์ภายในห้องส้วมซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาด
ใหญ่ ทั้ง 20 แห่ง พบว่าจุดที่พบเชื้อมากที่สุดตามลาดับ
ดังนี้ (รูปที่ 2)
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บริเวณก๊อกน้า โดยพบ E. coli แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ Staphylococcus aureus และ
CNSA จานวน 6 (ร้อยละ 30) 6 (ร้อยละ 30) 10 (ร้อย
ละ 50) และ 7 แห่ง (ร้อยละ 35) ตามลาดับ
บริเวณขอบอ่างล้างมือ พบ E. coli แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ Staphylococcus aureus และ
CNSA จานวน 5 (ร้อยละ 25) 5 (ร้อยละ 25) 2 (ร้อย
ละ 10) และ 9 แห่ง (ร้อยละ 45) ตามลาดับ
บริ เ วณลู ก บิ ด /กลอนประตู พ บ E. coli
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม S. aureus และ CNSA
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จานวน 2 (ร้อยละ 10) 2 (ร้อยละ 10) 0 และ 8 แห่ง
(ร้อยละ 40) ตามลาดับ
ฝารองนั่งชักโครก พบ E. coli แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มอื่น ๆ Staphylococcus aureus และพบ
เชื้อ CNSA จานวน 6 (ร้อยละ 30) 6 (ร้อยละ 30) 1
(ร้อยละ 5) และ 5 แห่ง (ร้อยละ 25) และบริเวณที่พบ
เชื้อน้อยที่สุดคือที่กดชักโครก พบ E. coli แบคทีเรีย
กลุ่ม โคลิฟอร์มอื่น ๆ Staphylococcus aureus และ
พบเชื้อ CNSA จานวน 1 (ร้อยละ 5) 1 (ร้อยละ 5) 0
และ 6 แห่ง (ร้อยละ 30) ตามลาดับ

ตารางที่ 1 การประเมินสุขลักษณะของส้วมสาธารณะ (กรมอนามัย, 2549)
ด้านอนามัย (healthy: H)
1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ทีก่ ดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
2. น้าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ายุง ภาชนะเก็บกักน้า ขันตักน้า สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
3. กระดาษชาระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจาหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้าชาระที่สะอาดอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้า กระจก สะอาดไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาทีเ่ ปิดให้บริการ
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง
7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชารุด
9. จัดให้มีการทาความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจา
ด้านความเพียงพอ (accessibility: A)
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบสาหรับผู้พกิ าร ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
11. ห้องส้วม และอุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
ด้านความปลอดภัย (safety: S)
12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสาหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
14. ประตู ทีจ่ ับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
15. พื้นห้องส้วมแห้ง
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
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6.7%

93.3%
ผ่านมาตรฐาน HAS
ไม่ผ่านมาตรฐาน

จานวนตัวอย่าง (แห่ง)

รูปที่ 1 ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS
20
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Colifrom bacteria

ก๊อกน้า

E. coli

ขอบอ่างล้างมือ

S. aureus

Staphylococcus spp.

กลอนประตู ฝารองนั่งชักโครก ที่กดชักโครก

รูปที่ 2 แบคทีเรียปนเปื้อนของวัสดุภายในห้องส้วม โดยการป้ายเชื้อ (Swab)

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการประเมินมาตรฐานและเก็บตัวอย่าง
ห้องส้วมสาธารณะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกขนาด
ใหญ่ A และ B จานวน 30 สาขาจากทั้งหมด 59 สาขา
ของซุ ป เ ป อร์ ม า ร์ เ ก็ ต ชนิ ด เ ดี ย วกั น ที่ ตั้ งอยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านมาตรฐานส้วมสาธารณะ
HAS มีส้วมไม่ผ่านมาตรฐานเพียง 2 แห่งคิดเป็นร้อยละ
6.7 เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านความสะอาดจาก
เกณฑ์ ม าตรฐานส้ ว มสาธารณะ HAS และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะใน
จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะ HAS จานวน 57 แห่ง (ร้อยละ 6.28) จาก
การสุ่มตัวอย่างสารวจส้วมสาธารณะทั้งหมด จานวน

907 แห่ ง (รอยรั ก , 2549) ในขณะที่ ก ารศึ ก ษา
มาตรฐานส้วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบห้อง
ส้วมผ่านเกณฑ์การประเมิ นมาตรฐานส้ วมสาธารณะ
เพียงร้อยละ 12.85 จากส้วมตามอาคารเรียนจานวน
70 ห้อง (อุทัย และคณะ, 2552)
ผลการวินิจฉัยเชื้อที่ปนเปื้อนในห้องส้ วมจาก
การเก็บตัวอย่างโดยวิธีการป้ายเชื้อภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายปลีกขนาดใหญ่ A และ B ทั้งหมด 5 จุด ใน 20
สาขา รวมทั้งหมด 100 ตัวอย่างพบเชื้อดัชนีทาง
สุขาภิบาลและตรวจหาเชื้ อก่อโรคในห้องส้วม คือ E.
coli แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มอื่น ๆ (Enterobacter
spp. Citrobacter spp., Klebsiella pneumoniae)
Staphylococcus aureus และ Coagulase
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negative-Staphylococcus spp. โดยตรวจไม่พบ
Salmonella spp. โดยวิธี enrichment culture
method ในอาหาร buffered peptone water
(BPW) โดยพบเชื้อที่บริเวณก๊อกน้ามากเป็นอันดับหนึ่ง
ในทานองเดียวกันกับ ผลสารวจของกรมอนามัยเมื่อปี
2547 และ 2549 ได้ผลตรงกันคือ จุดอันตรายที่มีการ
ปนเปื้ อ นของเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม ต้ น เหตุ โ รคอุ จ จาระร่ ว ง
อันดับ 1 คือ บริเวณที่จับสายฉีดชาระ พบร้อยละ 85.3
จุดที่ 2 คือ บริเวณพื้นห้องส้วม พบร้อยละ 50 จุดที่ 3
คือ ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ หรือโถนั่งชักโครก พบ
ร้อยละ 31 ซึ่งเชื้อโรคที่พบ เป็นการปนเปื้อนจาก
อุจจาระ นอกจากนี้ยังมีจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค
อีก 4 จุด คือ ที่กดน้าทาความสะอาดในห้องส้วม ก๊อกน้า ลูกบิดประตู และอ่างล้างมือ (ผู้จัดการออนไลน์,
2550)
ในทานองเดียวกับการศึกษาของ Nworie et
al. (2012) ที่ทาการเพาะเชื้อจากการป้ายเชื้อแบคทีเรีย
จากลู ก บิ ด กลอนประตู ห้ อ งส้ ว มห้ อ งส้ ว มในไนจี เ รี ย
จานวน 180 ตัวอย่าง พบว่าในห้องส้วมและห้องส้วม
หญิ งพบการปนเปื้อ นเชื้ อ แบคที เ รีย มากกว่ า ที่ พ บใน
ห้องส้ วมหรือ ห้ องส้ วมชายที่ตั้ งอยู่ ในตลาด ที่จ อดรถ
และร้านอาหาร และยังพบอีกว่าลูกบิดกลอนประตูในที่
ดังกล่าวมีการปนเปื้อนแบคทีเรียสูงกว่าที่ตั้งในสถานที่
ราชการ และธนาคาร ซึ่ ง การปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย ที่
ลู ก บิ ด กลอนประตู ใ นห้ อ งส้ ว ม (ร้ อ ยละ 87.2) มี
แนวโน้มการปนเปื้อนสูงกว่าในห้องส้วม (ร้อยละ 85.0)
โดยพบปริมาณ S. aureus, K. pneumoniae, E.
coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp.,
Pseudomonas aeruginosa และ Proteus spp.
ร้อยละ 30.1 25.7 15.6 11.2 7.1 5.9 และ 4.5
ตามลาดับ
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จากการวิจัยนี้พบว่าส้วมในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขายปลีกขนาดใหญ่ A ไม่ผ่านมาตรฐาน HAS ถึง 2
สาขา ซึ่งสามารถบอกได้ถึงมาตรฐานการทาความ
สะอาดห้องส้วมของซุปเปอร์มาร์เก็ต A เนื่องจากขาด
การดูแลทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ และทาความ
สะอาดได้ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง และจากการการสุ่ ม ป้ า ยเชื้ อ
แบคที เ รี ย จากตั ว อย่ า งอุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งสั ม ผั ส ภายใน
ห้องส้วม สามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมการใช้ส้วมของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งส้ ว มภายในซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ได้ ว่ า
ผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีพฤติกรรม
การใช้ห้องส้วมที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
จึ ง ท า ใ ห้ ห้ อ ง ส้ ว ม ก ล า ย เ ป็ น แ ห ล่ ง ส ะ ส ม แ ล ะ
แพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
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