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ไอโว คอนเนลิโอ โลเปซ กูเตอเรช : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ส้วมในครัวเรือภายหลังประกาศ
นโยบายการใช้ส้วมของอาเภอเออร์เมอรา ประเทศติมอ เลสเต้ (FACTORS INFLUENCE
HOUSEHOLD TO USE LATRINES AFTER OPEN DEFECATION FREE
DECLARATION IN ERMERA DISTRICT, TIMOR-LESTE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ.ดร.เขมิกา ยามะรัต, 90 หน้า
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหา ร้อยละของการใช้ส้วม และ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
คงใช้ส้วมกับตัวแปรต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการขยายโครงการการใช้ส้วมทั่วประเทศในติมอ
เลสเต้ การศึกษานี้เป็นการสารวจภาคตัดขวางในอาเภอเออร์เมอรา เก็บข้อมูลจากหญิงและชาย
อายุระหว่าง 18-65 ปี จานวน 417 คน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2013 โดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ และใช้ไคร์สแควร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนร้อย
ละ 47.2 ที่ยังคงใช้และบารุงรักษาส้วม ในขณะที่ครัวเรือนที่เหลือคือร้อยละ 52.8 ที่หยุดการใช้
ส้วมภายหลังการนาโครงการใช้ส้วมในพื้นที่ เมื่อปี 2011 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 57.6 % ซึ่ง
ส่วนใหญ่ (54 %) ไม่รู้หนังสือ และพบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการใช้ส้วมที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 ผู้ตอบส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และเลี้ยงสัตว์ 34.1 % ซึ่งอาชีพ
มีความสัมพันธ์กับการใช้ส้วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 59.2 % ต่า
กว่า 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งรายได้นี้มีความสัมพันธ์กับการใช้ส้วมเช่นกัน ครัวเรือนส่วนใหญ่
(49.2%) มีสมาชิกระหว่าง 6-10 คน กลุ่มตัวอย่าง 44 % มีเพื่อนบ้านใช้ส้วม 36.8 % มีเพื่อนบ้าน
ที่ชักชวนหรือส่งเสริมการสร้างและใช้ส้วม ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ต่างก็มีความสัมพันธ์กับการใช้และการ
บารุงรักษาส้วม การศึกษานี้พบว่าความรู้ ( p-value 0.002) เจตคติ (p-value < 0.001) และการ
ปฏิบัติตัว (p-value < 0.001) เกี่ยวกับ การส้วมและโรคที่สัมพันธ์กับการใช้ส้วม มีความสัมพันธ์
กับการใช้ส้วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่าตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้
ส้วมได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และ ประเภทของแหล่งน้าใช้ การส่งเสริมและให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้และบารุงรักษาส้วมเป็นสิ่งจาเป็นและยังคงต้องพัฒนาทั้งความรู้ เจตคติและการ
ปฏิบัติตัวต่อการใช้ส้วมของทุกคนในครอบครัวรวมทั้งเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปี
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The objectives of this study were to find out percentage of association between
variables and use and maintain latrines. This information is needed to scale up
programs in the Ermera District of Timor-Leste. The respondents were males and
females 18-65 years of age in Haupu village. The study was designed as a crosssectional survey, based on quantitative data. Overall 417 respondents agreed to
participate and data were collected through interview by using a structured
questionnaire and chi-square test was applied for significance. The study was
conducted in February 2013. The results of the study showed 47.2% households had
latrines used and maintained them, while 52.8% has stopped using them after 2011.
57.6% of respondents were male. 54% had no education and there was a strong
significant association between level of education and latrine use, 34.1% of
respondents‟ occupations were “primarily farmers” or “managed livestock” and there
was a significant association between occupation and latrine use (p-value 0.005),
59.2% earned incomes of less than 100 US dollars per month and there was a strong
significant association between income and latrine use (p-value < 0.001). With regard
to family size, 49.2% had 6-10 members, which had strong significant association
with latrine use and maintenance (p-value 0.001), 44.0% had neighbors who used
latrines and there was a strong significant association of this with latrine use and
maintenance (p-value 0.001), 36.8% of neighbors influenced building and using
latrines and there was a strong significant association with latrine use and
maintenance (p-value < 0.001). In the study found that knowledge (p-value 0.002),
attitude (p-value < 0.001) and practice (p-value < 0.001) were strong significant
association with latrine use and maintenance. However there were insignificant
association between latrine use and age, marital status and waters source.
Regular basis health education and promotion about latrine use and
maintenance to improve knowledge, attitudes and practices, including family
members and children under five years old to use and maintain latrines.
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