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                  งานอนามัยส่ิงแวดลอม ถือเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่ทุก ๆ หนวยงาน ไมวาจะเปน
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งานสขุาภบิาลสิ่งแวดลอม 
 
            วัตถุประสงคขาองการตรวจสุขาภิบาล เพื่อชวยเหลือแนะนําใหหนวยไดทราบถึงสภาพบกพรอง
ทางดานสุขาภิบาลที่สมควรไดรับการแกไขใหเหมาะสม เพื่อยกระดับความเปนอยูของทหารในหนวยใหดี
ขึ้นมุงปรับสภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยเปนจุดสําคัญ โดยอาศัยระเบียบกองทัพเรือวาดวยการตรวจ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ตาม ผนวก ก. 
 
หนวยที่ตองมีการตรวจสุขาภิบาล 
       คือสถานที่ที่มีกําลังพลพักอาศัยอยูประจําหรือใชปฏิบัติงาน หรือสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอ
สุขภาพอนามัยขสองกําลังพลที่พักอาศัยหรือใชปฏิบัติงาน สําหรับกองทัพเรือสถานที่ดังกลาวสามารถ
จําแนกไดดังตอไปนี้ 
             ๑.  หนวยทีต่ั้งปกตบินบก 
             ๒.  หนวยบกชัว่คราวหรือเคลื่อนที ่
             ๓.   หนวยเรือในอาวหรือที่จอดเรือ 
             ๔.    หนวยเรือในทะเล 
 
เจาหนาที่ที่มี่หนาที่ในการตรวจสุขาภิบาล 
       เจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการตรวจสุขาภิบาลตามระเบียบขาองกองทัพเรือ สามารถจําแนก ไดตาม
ความสําคัญดังตอไปนี้ 
               ๑. นายแพทย  สําหรับหนวยทหารที่มีนายแพทยประจําหรือรับผิดชอบ เปนหนาที่ของแพทยที่
จะตองทําการตรวจสุขาภิบาลขาองหนวยตาง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ 
              ๒.  พยาบาล สําหรับหนวสยทาหารที่ไมมีแพทยใหพยาบาลบอาวุโสในหนวย มีหนาทตองตรวจ
สภาพสุขาภิบาลของหนวยที่รับผิดชอบ 
               ๓.  สําหรับหนวยทหารที่ไมมีทั้งแพทยและพยาบาล ใหเปนหนาที่ของหัวหนา หนวยที่จะตองทํา
การตรวจ สภาพสุขาภิบาลของหนวย โดยหัวหนาหนวยสามารถที่จะแตงตั้งเจาหนาที่ที่จะรับผิดชอบในการ
ตรวจสุขาภิบาล เพื่อทําการตรวจสุขาภิบาลของหนวยอยูเปนประจํา 
                 หมายเหตุ   เจาหนาที่สายเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือมีหนาที่ในการตรวจสภาพ
สุขาภิบาลของหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือเปนครั้งคราว เพื่อควบคุมใหสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ
หนวยตาง ๆ อยูในสภาพที่เหมาะสม 
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การตรวจสุขาภิบาล 
 ผูมีหนาที่ในการตรวจสุขาภิบาล  มีหนาที่ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งหรือใหแกไขสิ่งบกพรองเกี่ยวกับสุขาภิบาล  ตอจากนั้นใหผูตรวจ  รายงานใหผูบังคับหนวยนั้น ๆ 
ทราบเพื่อส่ังการาตอไป  การตรวจสุขาภิบาลใหตรวจตามแบบตรวจสุขาภิบาลตาม  ผนวก ข โดยตรวจตาม
หัวขอตางๆ กรณีที่หนวยใดมีหัวขอหรือสถานที่ตามที่กําหนดในแบบตรวจใหขามหัวขอหรือสถานที่ที่
กําหนดไป แตถาหนวยใดมีหัวขอหรือสถานที่ที่ตองตรวจบกพรองซ้ําๆ กันหลายที่ ใหสําเนาหัวขอหรือ
สถานที่ดังสกลาวเพิ่มจนครบ  ตอจากนั้นสรุปสิ่งที่พบวาบกพรองลงในแบบตรวจเพื่อเสนอหัวหนาหนวย
ตอไป ใน การาตรวจสุขาภิบาลแตละครั้งใหทําแบบตรวจขึ้น ๒ ชุด ชุดแรกเก็บที่หนวย ชุดที่สองใหกรม
แพทย ทหารเรือ  เพื่อทําการเก็บรวบรวมไวเปนการพัฒนางานสุขาภิบาลหนวยตอไป 
หลักเกณฑในการพิจารณาตรวจสุขาภิบาล 
 เพื่อใหการตรวจสุขาภิบาลเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรที่จะทีเกณฑในการตรวจเพื่อยึด
หลักในการตรวจสภาพสุขาภิบาล ของหนวยตางๆ เกณฑในการการพิจารณาสภาพสุขาภิบาลสามารถจําแนก
ไดดังนี้  
 ๑. สภาพแวดลอมของสถานที่ พิจารณาเรื่อง 
  - ความสะอาด 
  - การจัดวางอุปกรณเครื่องใชเปนระเรียบ 
  - มีปายบอกชื่อชัดเจน 
  - สถานที่พักผอนจัดเปนระเบียบสวยงาม 
 ๒. อาคารที่พักอาศัยพิจารณาเรื่อง 
  - กอสรางดวยวัสดุที่แข็งแรง คงทน 
  - หลังคาควรเปนฉนวนความรอน จะสามารถชวยลดความรอนจากแสงแดด 
  - รอบ ๆ อาคารควรลาดซีเมนตเปนทางเทา เพื่อชวยบรรเทาความยุงยากเรื่องเดินชื้นแฉะ หรือ
เปนที่พักอาศัยของสัตวพวกขบกัด 
  - ไมควรอยูในที่ลุมมีน้ําขัง พื้นดินควรลาดเทไปทางใดทางหนึ่งเพื่อสะดวกแกการระบายน้ํา
โสโครก 
  - ควรยกพื้นใหสูงไมนอยกวา ๑ เมตร เพื่อปองกันน้ําทวม 
  - ควรไดรับแสงสวางจากธรรมชาติและอยูในทางลม ไมมีอะไรมากั้นทางลม 
  - มีการบํารุงรักษาอยูเปนประจํา 
 ๓. กองเรียนหรือสถานที่ปฏิบัติงานพิจารณาเรื่อง 
  - ความเปนสัดสวนของสถานที่ปฏิบัติงาน 
  - มีสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ 
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  - ไมมีเหตุรําคาญ เชน กล่ิน เสียง รบกวน 
  - ดูแลรักษาความสะอาดและความเปนอยูเปนประจํา 
 ๔. อาคารหรือกราบพัก พิจารณาเรื่อง 
  - ความเปนสัดสวน 
  - ไมมีเหตุรําคาญรบกวน 
  - ถาเปนหองพักควรพักไมเกิน ๒ คน 
  - ถาเปนอาคารนอนรวม ควรมีพื้นที่หองนอนประมาณ ๔๐ ตารางฟุตตอคน 
  - มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ 
  - เครื่องปูลาดสะอาด สําหรับที่นอนควรนําไปผึ่งแดดสัปดาหละครั้ง 
  - ประตูหนาตางและชองลม ควรบุดวยลวดตาขายหรือมุงลวด 
 ๕. การถายเทอากาศ ตองจักใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม เพื่อลดความรอนอบอาว ขจัดกลิ่น
รบกวน  ชวยใหผูอยูอาศัยเกิดความสบายทั้งกายใจพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศชวยในการระบายอากาศ  
สําหรับการระบายอากาศในอาควรสถานที่ควรมีอัตราการถายเทอากาศประมาณ  ๐.๓ ลูกบาศกเมตรตอนาที่
ตอผูอาศัยหนึ่งคน หรือมีชองทางระบายอากาศ เชน ประตู หนาตาง ประมาณ ๒๐ – ๒๕ % ของพื้นที่หอง 
 ๖. แสงสวาง ควรเพียงพอกับความตองการของผูพักอาศัยและกิจกรรมของแตละสถานที่ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายทั้งกายและใจไมทําลายสายตา ในกรณีที่ตองจัดหองหรือสถานที่ใหรับแสง
สวางจากดวงอาทิตยในเวลากลางวันใหพอเหมาะ  ตองจัดหองใหมีพื้นที่ของประตูหนาตางและชองลม 
ประมาณ  ๒๐ – ๒๕ % ของพื้นที่หอง 
 สําหรับการจัดแสงสวางที่ไดจากไฟฟา ควรพิจารณาเรื่อง 
 - แสงสวางไมจาหรือมัวเกินไป 
 - อยาใชหลอดไฟที่มีแสงกระพริบ 
 - ควรติดโดมไฟกับเพดานหองเพื่อใหแสงสวางกระจายไดทั่วหอง 
 - สานไฟและปลั้กไฟควรไดรับการตรวจตราเปนประจํา หากชํารุดหรือเกาเกินไปควรไดรับการ
เปลื่ยนใหม 
 แสงสวางจากไฟฟา ที่เหมาะสมตามความตองการทางรางกายนั้นขึ้นกับกิจกรรมที่ทําแตกตางกัน
ออกไป การจัดพื้นที่ใหแสงสวางที่เหมาะสมกับกิจกรรมทําไดดังนี้ 
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พื้นที่ที่จะรับแสงสวาง ความเข็มของการสองสวาง (lux ) 
บันไดและทางเดิน 
หองน้ําและหองสวมที่เก็บของ 
หองรับแขก 
หองอาหาร 
หองครัว  ที่ลางภาชนะ 
หองสมุด ที่อานหรือเขียนหนังสือ 
หองทํางานฝมอืทั่วๆไป 
หองทํางานฝมอืประณีต 
 

๒๐ - ๓๐ 
๓๐ –  ๔๐ 
๕๐ – ๘๐ 
๘๐ - ๑๐๐ 
๘๐ – ๒๒๐ 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐๐ 

 
   ๗. อาหารและการจัดเลี้ยงพิจารณาเรื่อง 
   ๗.๑ คุณภาพของอาหารและการขนสง อาหารสด อาหารแหง ความเปนอาหารที่ใหม สะอาด 
ไมมีรา มีภาชนะใสเพื่อการขนสง 
                    ๗.๒ การเก็บรักษาอาหารสดตองมีที่เก็บ เชน ตูเย็นหรือตูแชที่เพียงพอ และรักษาอุณหภูมิได
ตามตองการ สําหรับอาหารแหงตองมีตูเก็บที่มิดชิด มีการระบายอากาศดี ปองกันสัตวและแมลงรบกวนได 
 ๗.๓ ภาชนะและเครื่องครัว 

- เปนวัสดุที่ไมเกิดอันตรายตอรางกาย 
- มีจํานวนเพียงพอ 
- ลางทําความสะอาดหลังใชงานทุกครั้ง การลางทําความสะอาดภาชนะ ผนวก ค. 

 ๗.๔ คุณภาพปริมาณอาหารที่ปรุงและการเก็บ 
- อาหารมีปริมาณเพียงพอ มีคุณคาทางอาหารทั้ง ๕ หมู 
-  อาหารที่ปรุงเสร็จแลวควรนําไปรับประทานทันทีในแตระมื้อ 

            - เครื่องปรุง เชน น้ําปลา น้ําสม ควรใชผลิตภัณฑที่รับรองคุณภาพจากคณะกรรมการ
อาหารและยา ( อย.) 
 ๗.๕ โรงครัวและสถานที่จัดเลี้ยง 

- พี้นสรางดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย เรียบ ไมซึมน้ํา ไมมีรอยแตกหรือชํารุดตรง
รอยตอระหวางพื้นและผนังควรทําเปนรูปโคงเพื่อทําความสะอาดงาย 

            - ผนังและเพดานเรียบทําความสะอาดงาย ทาสีออนทําใหมองสะอาดตาและเพิ่มแสง
สวาง 
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           -  ประตูหนาตาง ควรมีเพียงพอเฉลี่ยแลวประมาณ ๒๐ % ของพื้นที่หอง ควรเปนชนิด
เปดออกทางดานนอกและปดออกทางดานไดเองและควรกรุดวยลวดตาขายเพื่อปองกันแมลง 

-  โตะ เกาอี้ ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง พื้นไมดูดซึมน้ํา ทําความสะอาดงาย 
-  แสงสวางประมาณ ๑๐๐ lux 

            - การระบายอากาศดี ตองมีพัดลมเปาอากาศที่รอน  เหม็น  อับ  ช้ืน  ควัน ฯลฯ 
ออกไปและพัดลมดูดอากาศดีมาแทน 

- อางลางมือตองทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีจํานวนเพียงพอ  สะอาด 
-  การกําจัดขยะและเศษอาหาร  ตองแยกตามประเภทของขยะและความเหมาะสม 

            - การกําจัดน้ําโสโครกและน้ําทิ้งตองมีทอระบายน้ําที่โตพอกับปริมาณน้ําทิ้ง ไมสก
ปกหรืออุดตัน 
 ๗.๖ ผูปรุงหรือประกอบอาหาร 

- แตงกายดวยเสื้อผาที่สะอาดและผูกผากันเปอนสีขาว 
-  ตัดเล็บมือส้ันเสมอ  ลางมือสะอาด 
-  ไมสูบบุรีขณะปรุงและเสิรฟอาหาร 
-  ตรวจสุขภาพเปนประจําอยางนอยปละ ๒ คร้ัง 

 ๘. น้ําดื่มน้ําใสชเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตจึงจําเปนตองจัดใหมีน้ําสะอาดไวดื่มใหเพียงพอ
ประมาณ ๓ - ๔ ลิตร / คน/วัน และตองควบคุมใหสะอาดอยูเสมอ แหลงที่มาของน้ําแบงได ๓ แหลงคือ 
  ๘.๑ น้ําประปา เปนน้ําที่ไดจากการกรองและใสยาฆาเชื้อโรคไวแลวจึงเปนที่ปลอดภัย 
  ๘.๒ น้ําฝน เปนน้ําที่สะอาดที่สุดตามธรรมชาติ ความสะอาดขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ จึง
ควรมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอยางนอยปละครั้ง 
  ๘.๓ น้ําบอ กอนนํามาบริโภคควรนําไปฆาโรคกอน สวนใหญจะใชคลอรีนในการ
ทําลายเชื้อโรคหรือนําไปตมกอนนํามาบริโภค 
 ๙. หองน้ําหองสวม พิจารณาเรื่อง 

- ความสะอาด ไมมีกล่ินหรือคราบสกปรก 
- มีจํานวนเพียงพอไมชํารุด จํานวนสวม ๑ ที่/ ๙๐ คน ที่ปสสาวะ / ๓๐ คน  สําหรับ

คายพัหรือโรงเรียนทหาร  แตถาเปนที่พักอาศัยอยางนอยควรมีสวม ๑ ที่ / ๕ - ๖ คน 
- มีการระบายอากาศที่ดีไมอับชื้น 
- มีแสงสวางที่เพียงพอ  ประมาณ ๓๐ - ๕๐  lux 
- มีน้ําใชเพียงพอ 

 ๑๐. การกําจัดขยะและการระบายน้ําโสโครก  พิจารณาเรื่อง 
  ๑๐.๑ ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ 
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- ภาชนะรองรับขยะมีประจําทุกหอง 
- บริเวณทั่วไปมีภาชนะรองรับขยะ  ทุกระยะ  ๓๐ เมตร 
- ภาชนะรองรับขยะมีแยกประเภท ขยะเปยก ขยะแหง และขยะพิเศษ  

 ๑๐.๒ สภาพของภาชานะรองรับขยะ 
  - ภาชนะรองรับขยะมีน้ําหนักเบา ใสขยะไดไมเกิน ๒๐ - ๒๕ ก.ก. ทําดวยวัสดุเรียบไม
ซึมน้ํา ทําความสะอาดงาย  มีฝาปดมิดชิด มีขารองรับสูงจากพื้นอยางนอย ๓๐ ซ.ม. มีการทําความสะอาด
ภาชนะทุกครั้งที่นําไปกําจัดขยะ มีการกําจัดทุกวัน 

- ในภาชนะรองรับขยะมีถุงพลาสติกสําหรับใสขยะรองรับอีกชั้น 
- ถาภาชนะรองรับขยะมี่หลายใบ ควรมีปายบอกแยกประเภทของขยะอยางชัดเจน 

 ๑๐.๓ การจัดเก็บและกําจัดขยะ 
- ควรนําไปกําจัดอยางนอย  วันละ ๑ คร้ัง 
- ควรมีสถานที่พักขยะหรือกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน เตาเผา การกลบฝง  

                          -ขยะภายในเรือถาเรืออยูหางฝงเกิน ๑๒ ไมลทะเล กําจัดโดยทิ้งลงทะเล แตถาต่ํากวา 
๑๒ ไมลทะเล หรือจอดอยูตามทาจอดอยูตองนําขยะไปกําจัดบนฝง 
 ๑๐.๔ ชองทางระบายน้ําโสโครกและการกําจัด 

- มีชองระบายน้ําโสโครกที่ใชงานไดดี สะอาด ไมอุดตัน 
-  มีสถานที่รองรับน้ําทิ้ง น้ําโสโครก เชน บอซึม ถังเกรอะ หรือระบบบําบัดน้ําเสีย 

            - มีสถานที่กําจัดน้ําทิ้งและน้ําโสโครก ไมรบกวนสภาพแวดลอม สามารถกําจัดได
หมด และไมสรางปญหารบกวนผูที่ผักอาศัยอยู เชน สงกลิ่นเหม็นหรือมีสภาพที่นารังเกลียจ 
                      ๑๑.  การปองกันสัตวและแมลงรบกวน 
 ๑๑.๑ การปองกันสัตวแงะแมลงรบกวน 

- มีวัสดุ อุปกรณ สารเคมี สําหรับควบคุมปองกันสัตวและแมลงรบกวน 
- มีการกําจัดสัตวและแมลงรบกวนอยูเปนประจํา 
- จัดเก็บสัมภาระ  หีบหอ เปนระเบียบ 
- ปกปด อุดชองทางเขาออกของสัตวและแมลงดูแลซอมแซมสวนที่สึกหรอเปนประจํา 

           - ไมพบตัวออน ตัวแก หรือรองรอยตางๆ ของสัตวและแมลงรบกวน เชน มูลสัตว
ทางเดิน 
     ๑๑.๒ ความรวมมือในการควบคุมปองกันสัตวและแมลงรบกวน 

- ทุกสถานที่จัดเก็บสิ่งของเปนระเบียบ ดูแลเรื่องการกําจัดเศษอาหารและความสะอาด 
- จัดชวงเวลาที่จะดําเนินการกําจัดสัตวและแมลงรบกวน 
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          - ขอความชวยเหลือจากหนวยตางๆ มาบรรยายสาธิต การปองกันและกําจัดสัตวแมลง
รบกวน 
 ๑๒. ความปลอดภัยพิจารณาเรื่อง 
  ๑๒.๑ การปองกันอุบัติเหต ุ
  - มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จําเปนและเหมาะสมใชงาน
ตลอดเวลาที่ทาํงานที่เสี่ยงมกีารตรวจสอบบํารุงรักษา และซอมบํารุงใหใชงานไดดีอยูเปนประจํา 
           - จัดใหมีการตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน/ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน
และอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน ฝาครอบเครื่อง อุปกรณปองกันฝุน 
  - จัดใหมีการตรวจสอบสุขภาพผูปฏิบัติงาน ทั้งผูเขาทํางานใหมและผูที่ทํางานอยูแลว 
 ๑๒.๒ การปองกันอัคคีภยั 
  - มีอุปกรณดับเพลิงที่อยูในสภาพใชงานตามสถานที่ที่เสี่ยงตออัคคีภัย เชน โรงครัว
หองเครื่อง หองปฏิบัติงานตางๆ 
  - มีสถานที่เกบ็สารเคมี หรือวัตถุไวไฟเปนสวน ติดปายเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ 
  - มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ และมีสัญญาณเตอืนภัย หรือสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน 
  - มีเจาหนาที่รับผิดชอบดานการใชเครื่องดบัเพลิงที่มีความรูความชํานาญ 
  - มีการฝกซอมปฏิบัติการดับเพลิงอยูเปนประจํา 
  - มีอุปกรณปองกันฟาผา 
 ๑๒.๓ การปองกันกันเสียงและสิ่งรบกวนอื่นๆ 

-  มีอุปกรณปองกันเสียง เชน ปล๊ักอุดหู หรือที่ครอบหูปองกันเสียง 
-  กําหนดดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในที่เสี่ยงตอเสียง 
-  มีการอบรมเจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานในสถานที่เสี่ยงตาง ๆ 
-  มีการตรวจสขุภาพของผูปฏิบัติงานเปนประจํา 
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พร.รับที่ ๔๕๙๓,  ๒๗ ม.ีค.๔๑,๑๔๔๐ 

ระเบียบกองทัพเรือ 
วาดวยการตรวจสุขาภิบาล 

พ.ศ.๒๕๔๑ 
------------------------------------------- 

 
                          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพเรือวาดวยการตรวจสุขาภิบาลตามหนวยตาง 
ๆ พ.ศ.๒๕๔๑ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
                          ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการตรวจสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๔๑ “ 
                          ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                          ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการตรวจสุขาภิบาลตามหนวยตาง ๆ พ.ศ. 
๒๕๒๑ บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี ใหใชระเบียบนี้แทน 
                          ขอ ๔ การตรวจสุขาภิบาลเปนการตรวจสภาพโดยทั่วไปของอาหาร  สถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมของที่ตั้งหนวยทหารที่
จะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของกําลังพลประจําหนวยทหาร  เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงที่จะนําไป
พัฒนา และแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสม และเอื้ออํานวยประโยชนตอการปฏิบัติงานและสุขภาพ
อนามัยของกําลังพลในหนวย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม 
                           ขอ ๕ หนวยที่จะตองตรวจสุขาภิบาล ไดแก หนวยที่มีสถานที่ที่ดอยูในความรับผิดชอบดังนี้ 

      ๕.๑ สถานที่ที่มีกําลังพลพักประจํา 
      ๕.๒ สถานที่ที่มีการจัดเลี้ยงหรือจําหนวยอาหาร 
      ๕.๓ สถานที่ที่มีการใหบริการแกทหารและครอบครัว 

                                      ๕.๔ สถานที่ปฏิบัติงานซึ่งมีสภาพแวดลอมที่สงผลหรืออาจจะสงผลกระทบตอ
สุขภาพ 
                                       ๕.๕ อาคารบานพักของทางราชการ 
                            ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาหนวยตามขอ ๕ ระดับผูบังคับการเรือ ผูบังคับกองพัน หรือเทียบเทา
ขึ้นไป ดําเนินการดังนี้ 
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                                ๖.๑ กํากับดูแล แกไข ปรับปรุงงานดานสุขาภิบาลและสภาพแวดลอมของสถานที่
รับผิดชอบ 
                            ๖.๒ แตงตัง้เจาหนาที่ตรวจสุขาภิบาล ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย และผูที่
เห็นสมควรอกีอยางนอย ๑ นาย 
                             ขอ ๗ เจาหนาที่ตรวจสุขาภิบาล ตามขอ ๖ มีหนาที่ดังนี้ 
                                   ๗.๑ ตรวจสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง ตามความเหมาะสม 
                                   ๗.๒ บันทึกผลการตรวจขอบกพรอง และขอเสนอแนะในการแกไข ปรับปรุงตามแบบ
รายงานการตรวจสุขาภิบาลที่กรมแพทยทหารเรือกําหนด 
                                   ๗.๓ จัดทํารายงานการตรวจสุขาภิบาล จํานวน ๒ ฉบับ สงให   กรมแพทยทหารเรือ ๑ 
ฉบับโดยผานโรงพยาบาลฐานทัพเรือที่รับผิดชอบในพื้นที่ (ถามี) เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ อีก ๑ ฉบับ 
                             ขอ ๘ โรงพยาบาลสังกัดฐานทัพเรือ มีหนาที่ดังนี้ 
                                   ๘.๑ ตรวจสุขาภิบาลของสถานที่ ที่อยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบของฐานทัพเรือเปนครั้ง
คราวหรือเมื่อเห็นสมควร แลวรายงานการตรวจใหกรมกแพทยทหารเรือทราบ 
                                   ๘.๒ ใหการสนับสนุนและชวยเหลือในการแกไขปญหาทางดานสุขาภิบาล เมื่อไดรับ
รายงานการตรวจสุขาภิบาล หรือเมื่อไดรับการรองขอ 
                               ๘.๓ รวบรวมรายงานการตรวจสุขาภิบาล ของหนวยในพื้นที่รับผิดชอบของฐานทัพเรือ 
แลวนําสงกรมแพทยทหารเรอื 
                               ขอ ๙ กรมแพทยทหารเรือ  มีหนาที่ดงันี้ 
                                     ๙.๑ ตรวจสุขาภิบาลของสถานที่ในกองทัพเรือ เปนครั้งคราวหรือเมื่อเห็นสมควร 
                                     ๙.๒ ใหการสนับสนุนและชวยเหลือในการแกไขปญหาทางดานสุขาภิบาล เมื่อไดรับ
รายงานการตรวจสุขาภิบาล หรือเมื่อไดรับการรองขอ 
                                     ๙.๓ รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการตรวจสุขาภิบาล เสนอกองทัพเรือปละ ๑ 
คร้ัง 
                               ขอ ๑๐ ใหหนวยที่รับการตรวจสุขาภิบาลใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก ตามที่
เจาหนาที่ตรวจสุขาภิบาลของหนวย    โรงพยาบาลฐานทัพเรือ และกรมแพทยทหารเรือรองขอ 
 ขอ ๑๑ ใหเจากรมแพทยทหารเรือเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
                                                          ประกาศ     ณ    วนัที่     ๒๐   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๔๑ 
                                                                                     พลเรือเอก    สุวัชชัย     เกษมศุข 
                                                                                                       ( สุวัชชัย     เกษมศุข ) 
                                                                                                        ผูบัญชาการทหารเรือ 
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หมายเหตุ 
                          หลักการเหตุผลในการประกาศใชระเบียบนี้  คือ กําหนดหลักเกณฑและการปฏิบัติตาง ๆใน
การตรวจสุขาภิบาล ใหไดทราบขอเท็จจริงของสภาพโดยทั่งไปของอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ตลอดจนสภาพแวดลอมของที่ตั้งหนวยทหารและสถานที่ของ
ทางราชการ  เพื่อนําไปพัฒนาและแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและเอื้ออํานวยประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและสุขภาพอนามัย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมของกําลังพลและครอบครัว ใหทันสมัย
ยิ่งขึ้น 
 
สําเนาถูกตอง 
พล.ร.ต. ระวิ   เชาวนปรีชา 
             (ระวิ     เชาวนปรีชา) 
                   จก.สบ.ทร.                           
                 ๒๔ มี.ค.๔๑                            สง  นขต.พร. 

ทราบ 
(ลงชื่อ)  พล.ร.ท.  ไพบูลย    ศรีเทพ 

จก.พร. 
         ๓๑ มี.ค.๔๑ 
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ผนวก ข. 
แบบตรวจสุขาภิบาล 

รายงานการตรวจสุขาภิบาลหนวยบก 
ประจําเดือน……………… 

นามหนวย…………………………….สังกัด………………….โทร………………วันที่……../………./………. 
คณะผูตรวจ  ๑………………………………………………….ตําแหนง………………………………………….. 
                     ๒ ..………………………………………………ตําแหนง…………………………………………… 

        
ก. ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการตรวจสุขาภิบาล 
        ๑. การตรวจสุขาภิบาลใหดําเนินการตรวจเดือนละ  ๑  ครั้ง 
        ๒. ผูบังคับบัญชาหนวยทหารตั้งคณะผูตรวจสุขาภิบาลประจําหนวย ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร  ๑  นาย  และ
ผูอื่นที่เห็นสมควรอีกอยางนอย ๑ นาย ดําเนินการตรวจสุขาภิบาล 
        ๓. คณะผูตรวจสุขาภิบาลมีอํานาจใหขอแนะนําแกไขในสิ่งที่เห็นวาบกพรองแกผูรับผิดชอบ  และใหจดขอแนะนํานั้น
ลงในรายงานตรวจสุขาภิบาลดวย 
         ๔. รายงานการตรวจสุขาภิบาลใหเขียนขึ้นเปน ๒ ฉบับ เก็บไวที่หนวยรับการตรวจ ๑ ฉบับ และสงกรมแพทยทหารเรือ
ในโอกาสแรก ๑ ฉบับ 
          ๕.  รายงานการตรวจสุขาภิบาลขอเบิกไดที่ กองเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือ 
ข.       ขอแนะนําในการใชแบบรายงานการตรวจสุขาภิบาล 
            ๑. ลงช่ือหนวยและสังกัด ช่ือคณะผูตรวจ ในแบบรายงานการตรวจสุขาภิบาลใหชัดเจน 
            ๒. ในกรณีที่มีหนวยยอยในสังกัด อาจพิจารณาใชแบบรายงานแยกสําหรับหนวยยอยแตละหนวยก็ได 
            ๓. ใหกากบาทใน         ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
            ๔.  ถาสภาพความเปนจริง ไมมี ไมดี หรืออื่น ๆ ใหเขียนขอเสนอแนะหรับผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงแกไขดวย 

๕. ถาสภาพความบกพรองที่ตรวจพบเมื่อไดใหคําแนะนําสําหรับผูรับผิดชอบแลวและผูรับผิดชอบสามารถปรับปรุง
แกไขความบกพรองนั้นเองได ใหเขียนขอแนะนํานั้นไวในแบบรายงานดวย 

๖. ใหนําผลการตรวจสุขาภิบาลเสนอหัวหนาหนวยเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรทุกครั้ง 
๗. ใหสงรายงานตรวจสุขาภิบาลผานหัวหนาหนวยเพื่อนําเสนอ พร.ในโอกาสแรก แตไมควรเกินวันที่ ๑๐ ของเดือน

ถัดไป 
๘. ถามีขอขัดของหรือไมเขาใจในการใชแบบรายงานการตรวจสุขาภิบาล ติดตอสอบถามไดที่ แผนกสุขาภิบาล กอง

เวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือ โทร.๒๖๙๔ 
๙. โปรดเขาใจวาเกณฑที่กําหนดใหตรวจนี้ เปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานทางดานสุขาภิบาลเทานั้น ถาทุกอยางไดตาม

เกณฑที่กําหนดมานี้ แสดงวากําลังพลภายในหนวยของทานไดรับการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพอนามัยอยางเพียงพอเปนที่นา
พอใจ 
ค.            ผลการประเมินรวม () ดี () พอใช () ปรับปรุง  (เฉพาะเจาหนาที่ กกป.พร.) 
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
๑. บริเวณภายนอก 
รอบๆอาคาร 
ของหนวย 
 
 
๒ อาคารสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  อาคารเรียน และ 
หองประชุม 

๑.๑  ความสะอาดรอบๆอาคาร                                             ดี                     พอใช          ปรับปรุง 
๑.๒  การจัดวางสิ่งของเปนระเบียบ สวยงาม                       ดี                      พอใช          ปรับปรุง 
๑.๓  รอบ ๆอาคาร ไมมีเศษขยะน้ําขัง หรือรกรุงรัง              ดี                     พอใช          ปรับปรุง 
๑.๔  การจัดสวนหยอม บริเวณพักผอน           เปนระเบียบสวยงาม     ไมเปนระเบียบ          ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………… 
๒.๑  ระเบียง บันได ทางขึ้นลง                                             แข็งแรง         ไมแข็งแรง       มีชํารุด      
๒.๒  ระเบียง บันได ทางขึ้นลง สะอาด                                 ดี                     พอใช            ปรับปรุง 
๒.๓  พ้ืน ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม สะอาด                     ดี                   พอใช                ปรับปรุง 
๒.๔  เพดาน หลอดไฟ พัดลม ไมชํารุดแตกราว                   มีชํารุด                              ไมมี 
๒.๕  การจัดวางสิ่งของเปนระเบียบ                                    ดี                พอใช             ปรับปรุง 
๒.๖  การระบายอากาศเปนแบบธรรมชามีประตู หนาตาง ไมนอยกวา ๒๐ - ๒๕ % ของพื้นที่ 
                                                                                             เพียงพอ                      ไมเพียงพอ 
๒.๗  มีเครื่องปรับอากาศ                                                      มี                               ไมมี 
๒.๘   แสงสวางเพียงพอมีหลอดไฟครบทุกดวง           ดี        แสงสวางนอยไป       แสงสวางมากไป 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………… 
๓.๑  ระเบียง บันได ทางขึ้นลง                                       แข็งแรง            ไมแข็งแรง      มีชํารุด 
๓.๒  ระเบียง บันได ทางขึ้นลงสะอาด                            ดี                       พอใช             ปรับปรุง 
๓.๓  พ้ืนหอง ผนัง เพดาน หลอดไฟสะอาด                    ดี                     พอใช             ปรับปรุง 
๓.๔  โตะเกาอี้ กระดานดํา วางเปนระเบียบ                    ดี                       พอใช             ปรับปรุง 
๓.๕  โตะเกาอี้ กระดานดํา มีเพียงพอตามกําหนด              เพียงพอ                        ไมเพียงพอ 
๓.๖  การระบายอากาศดีเปนแบบธรรมชาติมีประตูหนาตางไมนอยกวา ๒๐ - ๒๕ % ของพื้นที่ 
                                                                                            เพียงพอ                         ไมเพียงพอ 
๓.๗  มีเครื่องปรับอากาศ                                                    มี                                    ไมมี 
๓.๘  พ้ืนที่หองเรียนมีเพียงพอไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร/คน            เพียงพอ           ไมเพียงพอ    
๓.๙  แสงสวางเพียงพอมีหลอดไฟครบทุกดวง                   ดี           สวางนอยไป       สวางมากไป 
๓.๑๐ มีหองประชุม                                                            มี                                     ไมมี 
๓.๑๑  หองประชุมมี โตะเกาอี้เพียงพอตามกําหนด            เพียงพอ                 ไมเพียงพอ 
๓.๑๒  หองประชุมมีการระบายอากาศดี                         ดี                    พอใช                 ปรับปรุง 
๓.๑๓  หองประชุมมีเครื่องปรับอากาศ                           มี         มีไมเพียงพอ          ไมมี 
๓.๑๔  หองประชุมมีแสงสวางเพียงพอ                 `ดี              แสงสวางนอย         แสงสวางมาก 
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
 
 
๔. กราบพักทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. หองผักผอน 
    เลนกีฬาสโมสร 
 
 
 
 
 
๖. หองเก็บพัสดุ 

 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………… 
๔.๑  ระเบียบ  บันได  ทางขึ้น                                       แข็งแรง         ไมแข็งแรง            มีชํารุด 
๔.๒ ระเบียง  บันได พ้ืน ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลมสะอาด        ดี          พอใช            ปรับปรุง 
๔.๓  พ้ืนที่หองนอนไมแออัด (ประมาณ ๔ ตารางเมตร/คน             เพียงพอ             ไมเพียงพอ 
๔.๔  เตียง  ที่นอน ตูใสเสื้อผา มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนคน         เพียงพอ           ไมเพียงพอ 
๕.๕ มีการระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีประตู หนาตาง ไมนอยกวา ๒๐ – ๒๕ % ของพื้นที่ 
                                                                                                          เพียงพอ              ไมเพียงพอ 
๔.๖  แสงสวางเพียงพอมีหลอดไฟครบทุกดวง          ดี          แสงสวางนอย            แสงสวางมาก 
๔.๗  การตากเสื้อผาเปยกช้ืนในที่พัก                         ดี          แสงสวางนอย            แสงสวางมาก 
๔.๘  การสูบบุหรี่ในที่พัก                                                     หาม                           ไมหาม 
๔.๙  มีการจัดเก็บเสื้อผา  และสิ่งของตางๆ เปนระเบียบ           ดี            พอใช             ปรับปรุง 
๔.๑๐  เครื่องปูลาดมีจํานวนเพียงพอกับจํานวน                   เพียงพอ                  ไมเพียงพอ 
๔.๑๑ เครื่องปูลาดสะอาด                                            ดี                  พอใช                ปรับปรุง 
๔.๑๒ เครื่องปูลานําออกซักและตากแดดประจํา      ทุกสัปดา ห       ทุก ๑๕ วัน     ไมแนนอน 
๔.๑๓ เครื่องปูลาด  จัดเก็บเรียบรอย                    ดี               พอใช              ปรับปรุง 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง……………………………………………………………….. 
๕.๑ พ้ืน  ผนัง  เพดาน  หลอดไฟ  พัดลอม  สะอาด         ดี              พอใช          ปรับปรุง 
๕.๒ มีการจัดวางสิ่งของตางๆ เปนระเบียบ               ดี                  พอใช           ปรับปรุง 
๕.๓ มีการระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติ มีประตู หนาตาง ไมนอยกวา ๒๐-๒๕ % ของพื้นที่ 
                                                                                                     เพียงพอ              ไมเพียงพอ 
๕.๔ ถังรองรับขยะมูลฝอยและที่เขี่ยบุหรี่อยางนอย ๑ ที่                       มี              ไมมี 
๕.๕ แสงสวางเพียงพอ  มีหลอดไฟครบทุกดวง          ดี           แสงสวางนอย           แสงสวางมาก 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง……………………………………………………………….. 
๖.๑ พ้ืน  ผนัง  เพดาน  หลอดไฟ พัดลม สะอาด                       ดี             พอใช            ปรับปรุง 
๖.๒ พ้ืน ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม ไมชํารุดแตกราว                 มีชํารุด             ไมมี 
๖.๓  มีชองทางระบายอากาศ  หรือเครื่องปรับอากาศ                 มี                   ไมมี 
๖.๔  แสงสวางเพียงพอ  มีหลอดไฟครบทุกดวง                       เพียงพอ             ไมเพียงพอ 
๖.๕ มีช้ันจัดวางสิ่งของเปนระเบียบ  มีปายบอกชัดเจน  หางาย          ดี           พอใช          ปรับปรุง 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………..       
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
๗. หองน้ําหองสวม 
 
 
 
 
 
 
 
๘.  บานพัก หองแถว 
และรานคา 
 
 
 
 
 
๙. สุขวิทยาสวนบุคคล 
 
 
 
 
๑๐.  สูทกรรมและ 
       สหโภชน 

๗.๑  มีจํานวนเพียงพอ สวม ๖ – ๑๐ คน/ที่ที่ปสสาวะ ๑๕ – ๒๐ คน /ที่    เพียงพอ         ไมเพียงพอ 
๗.๒  หองน้ํา หองสวม มีชํารุด       มี           ไมมีชํารุด 
๗.๓  สะอาด ไมอับช้ืน ไมมีกลิ่นเหม็น ไมมีคราบสกปรก      ดี       พอใช       ปรับปรุง 
๗.๔  น้ํามีใชเพียงพอ           เพียงพอ            ไมเพียงพอ 
๗.๕  มีชองทางระบายอากาศ            มี              ไมมี 
๗.๖  มีแสงสวางเพียงพอ            เพียงพอ        ไมเพียงพอ 
๗.๗  มีถังรองรับขยะมูลฝอย ๑ ถัง / ๑ หอง   มีครบทุกหอง        มีไมเพียงพอ         ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………… 
๘.๑  บริเวณทั่งไปสะอาด      ดี     พอใช     ปรับปรุง   
๘.๒  มีทางระบายน้ําครบทุกหลัง       ครบ     ไมครบ        ไมมี 
๘.๓  ทางระบายน้ํา น้ําไหลไดสะดวก ไมอุดตัน           ดี     มีอุดตัน 
๘.๔  มีถังรองรับขยะมูลฝอย 1 ถัง/บาน 1 หลัง        มี      ไมเพียงพอ      ไมมี 
๘.๕  มีวิธีการกําจัดขยะ       มีทุกวัน      วันเวนวัน      อื่น ๆ……. 
๘.๖  มีการจัดเก็บสิ่งของเปนระเบียบ        ดี       พอใช      ปรับปรุง 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………. 
๙.๑  ทหาร มีสุขภาพรางกายแข็งแรง      ดี      พอใช        ปรับปรุง 
๙.๒  ทหาร มีเวลาพักผอนภายหลังเลิกงานทุกวัน       มีทุกวัน      มีบางวัน     ไมมี 
๙.๓  ทหาร มีเวลาเลนกีฬา        ทุกวัน       อยางนอย 1 วัน/สัปดาห 
๙.๔  ทหารมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย       ดี       พอใช      ปรับปรุง 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………… 
๑๐.๑  ที่รับประทาน เตรียมและปรุงอาหารพื้น ผนัง สะอาด        ดี      พอใช      ปรับปรุง 
๑๐.๒  การระบายอากาศดี มีประตู หนาตาง ไมนอยกวา ๒๐ – ๒๕% ของพื้นที่      ดี     ไมดี 
๑๐.๓  มีแสงสวางเพียงพอ        เพียงพอ      ไมเพียงพอ 
๑๐.๔  มีการลางทําความสะอาดพื้นที่ปรุงอาหาร        ทุกวัน      ทุกสัปดาห       ไมแนนอน 
๑๐.๕  มีถังรองรับเศษอาหารอยางนอย 1 ถัง         มี       ไมมี 
๑๐.๖  มีทางระบายน้ํารอบโรงอาหาร         มี       ไมมี 
๑๐.๗  มีบอดักไขมัน และตะแกรงดักเศษอาหาร      มี      ไมมี 
๑๐.๘  อาหารสดเปนอาหารใหม สะอาด     ซื้อทุกวัน    ซื้อวันเวนวัน       อื่น ๆ…….. 
๑๐.๙   มีตูเย็นหรือตูแชเก็บเศษอาหารสด        มีเพียงพอ       มีไมเพียงพอ        ไมมี 
๑๐.๑๐ อาหารแหง         ซื้อทุกวัน       ไมแนนอน 
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑.  น้ําดื่ม น้ําใช 

๑๐.๑๑ มีตูเก็บที่ระบายอากาศดี ปองกันแมลงได         มี      มีแตไมดี       ไมมี 
๑๐.๑๒ ภาชนะปรุงอาหารและใสอาหาร สะอาด               ดี         พอใช       ปรับปรุง 
๑๐.๑๓ ภาชนะสําหรับปรุงและใสอาหาร มีจํานวนเพียงพอ          เพียงพอ    ไมเพียงพอ 
๑๐.๑๔  ภาชนะสําหรับปรุงและใสอาหาร มีที่เก็บที่ดี             ดี        พอใช      ปรบัปรุง 
๑๐.๑๕ อาหารที่ปรุงแลวเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด     ดี    พอใช      ปรับปรุง   ไมมี 
๑๐.๑๖ มีสถานที่สําหรับลางและผึ่งภาชนะโดยเฉพาะ       มี         ไมมี 
๑๐.๑๗ มีน้ําสําหรับลางอาหารและภาชนะเพียงพอ        เพียงพอ           ไมเพียงพอ 
๑๐.๑๘ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหารแตงกายเรียบรอยสะอาด    ดี          พอใช         ปรบัปรุง 
๑๐.๑๙ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหาร ไมมีโรคประจําตัว    มี   ไมมี      ไมทราบ 
๑๐.๒๐ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหาร ไดรับการตรวจโรคประจําป       ตรวจทุก  ป   ตรวจบางป   ไมไดตรวจ 
๑๐.๒๑ หามผูปรุงและผูเสิรฟอาหาร สูบบุหรี่ในขณะปฎิบัติงาน     หาม    ไมหาม 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
๑๑.๑ น้ําดื่ม เปนน้ําประปา น้ําฝน หรือน้ําที่ผานการกรองมาแลว     ใช         ไมใช 
๑๑.๒ น้ําดื่ม เปนน้ําจากบอ สระ หรืออางเก็บน้ํา        ใช        ไมใช 
๑๑.๓ น้ําใชเปนน้ําประปา        ใช         ไมใช 
๑๑.๔ น้ําใชเปนน้ําจาก บอ สระ หรืออางเก็บน้ํา     ใช      ไมใช 
๑๑.๕  มีรถน้ําหรืออุปกรณสําหรับรับ – สง น้ํา โดยเฉพาะและเก็บรักษาอยางดี    มี     ไมมี 
๑๑.๖  มีภาชนะเก็บหรือใสน้ําที่สะอาดเพียงพอ มีฝาปดมิดชิด        มี    ไมมี 
๑๑.๗  มีการใสคลอรีนหรือสารฆาเชื้อโรคทุกครั้งที่รับน้ําใหม    ใสทุกครั้ง   ใสเปนบางครั้ง    ไมไดใส 
๑๑.๘  น้ํามีปริมาณเพียงพอ       เพียงพอ     ไมเพียงพอ 
๑๒.๑  ถังขยะมีเพียงพอ ประจําทุกหอง หรือทุกระยะ ๓๐ เมตร      เพียงพอ     ไมเพียงพอ 
๑๒.๒  มีการแยกประเภทขยะเปยก ขยะแหง        แยก        ไมแยก 
๑๒.๓  ถังขยะมีขนาดเบา ไมมีคม ไมรั่วซึมมีฝาปดมิดชิด มีขาตั้งสูงจากพื้น   ดี      พอใช      ปรับปรุง 
๑๒.๔  ขยะถูกนําไปกําจัดและลางทําความสะอาดถังใสขยะทุกครั้ง     ทําทุกวัน   ไมทําทุกวัน   ไมเคยทํา 
๑๒.๕  มีวิธีการกําจัดขยะ      ทุกวัน      ไมทุกวัน   ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
๑๓.  การระบายและ 
       บําบัดน้ําโสโครก 

๑๓.๑  มีทางระบายน้ําโสโครกจากทุกอาคาร        มี      มีแตไมครบทุกอาคาร      ไมมี 
๑๓.๒  เปนทางระบายน้ําถาวร       ใช    ไมใช 
๑๓.๓  ทางระบายน้ํา น้ําไหลไดสะดวก มีการรักษาความสะอาดอยางดี       ดี       พอใช      ปรับปรุง 
๑๓.๔  มีตะแกรง บอดักขยะหรือวัสดุที่ลอยปนมากับน้ํา(Grit  Chamber)     มี        ไมมี 
๑๓.๕  มีบอรับน้ําทิ้งรวม       มี      ไมมี 
๑๓.๖  มีระบบบําบัดน้ําเสีย       มี      ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
๑๔.๑  มีสัตวและแมลงรบกวน   ไมมี       มีเชน แมลงวัน แมลงสาบ ยุง  หนู อื่น ๆ……….. 
๑๔.๒  สัตวและแมลงรบกวนที่ มี     ไมเปนปญหา       เปนปญหานอย       เปนปญหามาก 
๑๔.๓  ไดติดตอขอรับการชวยเหลือจากหนวยแพทย ทร.ในพื้นที่  
              ขอเปนประจํา           ไมไดขอเปนประจํา         ไมเคยของ   
๑๔.๔  มีการกําจัดสัตวและแมลงรบกวนเปนประจํา           ทุกวัน        ทุกสัปดาห นานๆ ครั้ง          ไมมี 
๑๔.๕  มีการปกปดชองทางเขาออกของสัตวและแมลง ซอมแซมรอยแตกชํารุด      มี      ไมมี 
๑๔.๖  มีอุปกรณและสารเคมีสําหรับปองกันและกําจัด สัตวและแมลงรบกวน       มี    ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
๑๕.๑  มีการปฎิบัติงานที่เสี่ยงตอสุขภาพอนามัยเชน เสียงดังเชื่อมโลหะ ฝุนละออง อื่น ๆ ………. 
                                                                                                                           มี     ไมมี 
๑๕.๒  มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชนผาปดจมูก ที่ครอบหูหรือแวนตา  มี  มีไมครบ  ไมมี 
๑๕.๓  มีการใชอุปกรณเครื่องปองกันสวนบุคคลตลอดเวลาปฎิบัติงานที่เสี่ยง 
               ใชตลอด     ใชเปนบางครั้ง     ไมใช 
๑๕.๔  มีการอบรมใหรูจักการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล       มี       ไมมี 
๑๕.๕  มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติมีสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุฉุกเฉินสะดวกตอการใช       มี      ไมมี 
๑๕.๖  มีอุปกรณดับเพลิงที่อยูในสภาพดี ติดตามอาคารหรือหองตาง ๆ        มี       ไมมี 
๑๕.๗  มีชุดปฐมพยาบาลพรอมใชไดตลอดเวลาอยางนอย 1 ชุด          มี      ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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สรุปผลการตรวจสุขาภิบาล 
๑.     ปญหาทางดานสุขาภิบาลที่ตรวจพบ 
         ๑.๑  ปญหา………………………………………….บริเวณที่พบปญหา…………………….……………… 
          ๑.๒ ปญหา…………………………………………. บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
          ๑.๓ ปญหา…………………………………………..บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
          ๑.๔ ปญหา………………………………………….บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
๒. ปญหาทางดานสุขาภิบาลที่ทางหนวยสามารถแกไขไดเอง 
          ๒.๑ ปญหาที่สามารถแกไขไดทันที 
                  ๒.๑.๑ ปญหา…………………………วิธีดําเนินการ…………………………………………………. 
                  ๒.๑.๒ ปญหา…………………………วิธีดําเนินการ………………………………………………… 
          ๒.๒ ปญหาที่ตองใหหัวหนาหนวยพิจารณาสั่งการ 
                   ๒.๒.๑ ปญหา……………………………………..สาเหตุของปญหา…………………………………. 
วิธีดําเนินการแกไข……………………………………..อุปสรรคของการแกไข………………………… 
                   ๒.๒.๒ ปญหา……………………………………..สาเหตุของปญหา………………………………… 
วิธีดําเนินการแกไข…………………………………อุปสรรคของการแกไข……………………………. 
๓.   ปญหาทางดานสุขาภิบาลที่ทางหนวยไมสามารถแกไขไดเอง 
       ๓.๑  ปญหาที่ควรขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ (เชนงประมาณ การกอสราง อุปกรณ ฯลฯ) 
               ๓.๑.๑ ปญหา………………………………………ขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับ……………………… 
               ๓.๑.๒ ปญหา……………………………………   ขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับ……………………… 
         ๓.๒ ปญหาที่ควรขอรับการสนับสนุนจาก พร.ชย.ทร.,พธ.ทร.หรืออื่น ๆ (เชน วิชาการ ขอแนะนําในการ 
                 แกไขทางดานสุขาภิบาล อุปกรณสําหรับปองกันและกําจัดสัตวและแมลง สารเคมีสําหรับปองกันและ 
กําจัดแมลง งบประมาณ ฯลฯ) 
               ๓.๒.๑ ปญหา…………………………………..ขอรับการสนับสนุนจาก………….…………………… 
เกี่ยวกับ…………………………………………………………………………………………..………………… 
             ๓.๒.๒ ปญหา………………………………….ขอรับการสนับสนุนจาก………………………………… 
เกี่ยวกับ……………………………….……………………………………………………………………………. 
             ๓.๒.๓ ปญหา………………………………….ขอรับการสนับสนุนจาก………………………………… 
                                                                 ลงช่ือ……………………………………………………..ผูตรวจ 
                                                                 ลงช่ือ……………………………………………………. ผูตรวจ 
ความเห็นหัวหนาหนวย………………………………………………….…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    ลงช่ือ………………………………..ตําแหนง…………………………………... 
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รายงานการตรวจสุขาภิบาลหนวยเรือ 
ประจําเดือน……………………. 

นามหนวย………………………………..สังกัด…………………….โทร………………วันที่……../……../…… 
คณะผูตรวจ  ๑………………………………………………………………ตําแหนง…………………………… 
                      ๒…………………………………………………………….ตําแหนง……………………………… 
             
ก. ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการตรวจสุขาภิบาล 

                            ๑. การตรวจสุขาภิบาลไดดําเนินการตรวจเดือนละ ๑ ครั้ง 
                                ๒. ผูบังคับบัญชาหนวยทหารตั้งคณะผูตรวจาขาภิบาลประจําหนวย ประกอบดวยนายทหาร                 
สัญญาบัตร ๑ นาย และผูอื่นที่เห็นสมควรอีกอยางนอย ๑ นาย ดําเนินการตรวจสุขาภิบาล  
                                 ๓.  คณะผูตรวจสุขาภิบาลมีอํานาจใหขอแนะนําแกไขในสิ่งที่เห็นวาบกพรองแกผูรับผิดชอบ                         
และใหจดขอแนะนํานั้นลงในรายงานตรวจสุขาภิบาลดวย   
                                 ๔.  รายงานการตรวจสุขาภิบาลใหเขียนขึ้นเปน ๒ ฉบับ เก็บไวที่หนวยรับการตรวจ ๑ ฉบับ                         
และสงกรมแพทยทหารเรือในโอกาสแรก ๑ ฉบับ 
                                 ๕.   รายงานการตรวจสุขาภิบาลขดอเบิกไดที่ กองเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือ 

ข. ขอแนะนําในการใขแบบรายงานการตรวจสุขาภิบาล 
                                  ๑.  ลงช่ือหนวยและสังกัด ช่ือคณะผูตรวจ ในแบบรายงานการตรวจสุขาภิบาลใหชัดเจน 
                                  ๒.  ในกรณีที่เปนเรือใหญ มีหลายแผนก อาจจะใชใบรายงานแผนกละ ๑ ชุดก็ได หรือตามที่                         
เห็นสมควร                 

                   ๓.   ใหกากบาทใน        ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมาที่สุด 
                   ๔.   ถาสภาพความเปนจริง ไมมี ไมดี หรืออื่น ๆ ใหเขียนขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบ                         

เพื่อปรับปรุงแกไขดวย 
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
๑.  บริเวณดาดฟาเรือ 
 
 
 
 
๒. บริเวณทั่วไป 
   ภายในตัวเรือ 
 
 
 
 
 
 
๓.  หองพักและ 
เมสนายทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  หองพักและ 
เมสพันจา 

๑.๑ ดาดฟาเรือ ทางเดิน สะพานเดินเรือ ปอมปน สะอาด       ดี         พอใช          ปรับปรุง 
๑.๒ มีการวางอุปกรณหรือสิ่งของอยางเปนระเบียบ               ดี        พอใช          ปรับปรุง 
๑.๓ หลอดไฟ พัดลม ไมชํารุด แตกราว                                  ดี         พอใช         ปรับปรุง 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง……………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
๒.๑ ทางเดิน บันไดขึ้นลง พ้ืน หลอดไฟ พัดลม สะอาด         ดี            พอใช          ปรับปรุง 
๒.๒ มีการจัดวางสิ่งของอยางเปนระเบียบ                              ดี            พอใช          ปรับปรุง  
๒.๓ มีเครื่องปรับอากาศและที่ดูดอากาศ                                มี            ไมมี 
๒.๔ การระบายอากาศดี ชองระบายอากาศสะอาด ไมมีสิ่งกีดขวาง         ดี       พอใช      ปรับปรุง 
๒.๕ มีแสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง                   เพียงพอ               ไมเพียงพอ 
๒.๖ มีถังรองรับขยะมูลฝอยอยางนอย ๑ ถัง/หอง            มีครบ         มีไมครบ         ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
๓.๑  พ้ืน ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม สะอาด          ดี        พอใช          ปรับปรุง 
๓.๒ หลอดไฟ  พัดลม ไมชํารุดแตกราว                มีชํารุด                 ปรับปรุง 
๓.๓ สิ่งของ เสื้อผา จัดวางอยางเปนระเบียบ                  ดี        พอใช          ปรับปรุง              
๓.๔ มีเครื่องปรับอากาศและที่ดูดอากาศ                        มี                    ไมมี 
๓.๕ การระบายอากาศดี ไมอับช้ืน ชองระบายอากาศไมมีสิ่งกีดขวาง     ดี        พอใช        ปรับปรุง 
๓.๖ แสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง                    เพียงพอ           ไมเพียงพอ 
๓.๗ มีถังรองรับขยะมูลฝอย อยางนอย ๑ ถัง                     มี                           ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
๔.๑ พ้ืนผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม สะอาด             ดี         พอใช           ปรับปรุง 
๔.๒ สิ่งของ เสื้อผา จัดวางอยางเปนระเบียบ                ดี         พอใช                  ปรับปรุง 
๔.๓ หลอดไฟ พัดลม ไมชํารุด แตกราว                      มีชํารุด             ไมมีชํารุด 
๔.๔ มีเครื่องปรับอากาศ และเครื่องดูดอากาศ              มี                      ไมมี 
๔.๕ การระเบียบอากาศดี ไมอับช้ืน ชองระบายอากาศไมมีสิ่งกีดขวาง       ดี       พอใช      ปรับปรุง 
๔.๖ แสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง             เพียงพอ            ไมเพียงพอ 
๔.๗ มีถังรองรับขยะมูลฝอย อยางนอย ๑ ถัง                   มี                     ไมมี 
๔.๘ หามสูบบุหรี่ในที่พัก                                               หาม                  ไมหาม  
 

 
 
 



20 
 

เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 
 
 
๕. หองพักกลาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ที่นอนและ 
เครื่องปูลาด 
 
 
 
 
 
๗.  เมสกลาสี 

ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
๕.๑  พ้ืน  ผนัง  เพดาน หลอดไฟ พัดลม สะอาด          ดี          พอใช          ปรับปรุง 
๕.๒  หลอดไฟ พัดลม  ไมชํารุดแตกราว    มีชํารุด     ไมมีชํารุด 
๕.๓  สิ่งของ เสื้อผา จัดวางอยางเปนระเบียบ       ดี       พอใช           ปรับปรุง 
๕.๔  การระบายอากาศดี ไมอับช้ืน ชองระบายอากาศไมมีสิ่งกีดขวาง       ดี     พอใช       ปรับปรุง 
๕.๕  มีเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดอากาศ       มี         ไมมี 
๕.๖  แสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง       เพียงพอ        ไมเพียงพอ 
๕.๗  มีถังรองรับขยะมูลฝอยอยางนอย 1 ถัง          มี         ไมมี 
๕.๘  เตียงนอนเพียงพอ ไมแออัด       เพียงพอ     ไมเพียงพอ 
๕.๙  หามสูบบุหรี่ในหองพัก       หาม      ไมหาม 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
๖.๑  ที่นอนตูใสเสื้อผา มีจํานวนเพียงพอครบทุกคน         เพียงพอ         ไมเพียงพอ 
๖.๒  เครื่องปูลาด  มีจํานวนเพียงพอ         เพียงพอ        ไมเพียงพอ 
๖.๓  เครื่องปูลาด สะอาด       ดี          พอใช          ปรับปรุง 
๖.๔  เครื่องปูลาด จัดเก็บเรียบรอย              ดี           พอใช          ปรับปรุง 
๖.๕  เครื่องปูลาด นําออกซักและตากแดดประจํา             ทุกสัปดาห       ทุก ๑๕ วัน     ไมแนนอน 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
๗.๑  พ้ืน  ผนัง  เพดาน หลอดไฟ พัดลม สะอาด                  ดี               พอใช                 ปรับปรุง 
๗.๒  หลอดไฟ  พัดลม  ไมชํารุดแตกราว                       มีชํารุด                    ไมมีชํารุด 
๗.๓  มีการจัดวางสิ่งของอยางเปนระเบียบ                     ดี               พอใช                  ปรับปรุง 
๗.๔  การระบายอากาศดี ไมอับช้ืน ชองระบายอากาศไมมีสิ่งกีดขวาง         ดี        พอใช        ปรับปรุง 
๗.๕  มีเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดอากาศ                  มี                     ไมมี 
๗.๖  แสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง                   เพียงพอ                 ไมเพียงพอ 
๗.๗  มีถังรองรับขยะมูลฝอย อยางนอย 1 ถัง                               มี                    ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่อง รายการที่ตองตรวจ 

๘.  หองปฎิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
๙.  หองกระซับ 
 
 
 
 
 
๑๐.หองน้ําหองสวม 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑.สุขวิทยาสวนบุคคล 
 
 
 
๑๒. สูทกรรม   และ 
สหโภชน 
 
 
 
 

๘.๑  พ้ืน ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม สะอาด             ดี               พอใช               ปรับปรุง 
๘.๒  จัดวางสิ่งของเปนระเบียบ                                    ดี               พอใช               ปรับปรุง 
๘.๓  การระบายอากาศดี ไมอับช้ืน ชองระบายอากาศไมมีสิ่งกีดขวาง       ดี      พอใช         ปรับปรุง 
๘.๔  มีเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดอากาศ                            มี                         ไมมี 
๘.๕  แสงสวางเพียงพอ  มีหลอดไฟครบทุกดวง                      เพียงพอ                   ไมเพียงพอ  
๘.๖  มีถังรองรับขยะมูลฝอย และที่เขี่ยบุหรี่อยางนอย 1 ถัง           มี                       ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
๙.๑  พ้ืน  ผนัง เพดาน  หลอดไฟ พัดลม  สะอาด                 ดี            พอใช             ปรับปรุง 
๙.๒  มรการระบายอากาศดี ไมอับช้ืน                      ดี                    พอใช               ปรับปรุง 
๙.๓  มีแสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง                เพียงพอ                ไมเพียงพอ 
๙.๔  มีช้ันจัดวางสิ่งของเปนระเบียบ              ดี                พอใช                ปรับปรุง 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐.๑  สวม อางลางมือ กอกน้ํา สะอาด                  ดี                   พอใช                   ปรับปรุง 
๑๐.๒  สวม อางลางมือ กอกน้ํา                   ไมชํารุด                 มีชํารุด                     ไมมีชํารุด 
๑๐.๓  พ้ืน  ผนัง  สะอาด  ไมมีกลิ่นเหม็น หรือคราบสกปรก         ดี             พอใช             ปรับปรุง 
๑๐.๔  มีการระบายอากาศดี ไมอับช้ืน                    ดี                พอใช                ปรับปรุง 
๑๐.๕  แสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง               เพียงพอ                  ไมเพียงพอ 
๑๐.๖  มีน้ําใชตลอดเวลาเพียงพอ                                   เพียงพอ                    ไมเพียงพอ 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
๑๑.๑  ทหารมีสุขภาพรางกายแข็งแรง                     ดี                 พอใช                     ปรับปรุง 
๑๑.๒  ทหาร มีเวลาเลนกีฬา ออกกําลังกาย              ทุกวัน                  อยางนอย 1 ครั้ง / สัปดาห 
๑๑.๓  ทหารมีเวลาพักผอนภายหลังเลิกงาน                    มี                   ไมมี 
๑๑.๔  ทหารมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย                         ดี                พอใช               ปรับปรุง 
๑๒.๑ รับประทานอาหาร เตรียมและปรุงอาหาร  ไมอับช้ืน              ดี            พอใช           ปรับปรุง 
๑๒.๒ การะบบอากาศเพียงพอ  ไมอับช้ืน                  ดี                  พอใช                ปรับปรุง 
๑๒.๓ แสงสวางเพียงพอ มีหลอดไฟครบทุกดวง                    เพียงพอ                  ไมเพียงพอ 
๑๒.๔ มีกาลางทําความสะอาดพื้นที่ปรุงอาหารเปนประจํา              ทุกวัน              อื่นๆ 
๑๒.๕ มีถังรองรับเศษอาหารอยางยอย ๑ ถัง                               มี                        ไมมี 
๑๒.๖ อาหารสดเปนอาหารใหม สะอาด                            ซื้อทุกวัน                   ไมแนนอน 
๑๒.๗ มีตูเย็นหรือตูเก็บอาหารสดเพียงพอ             เพียงพอ            ไมเพียงพอ                ไมมี 
๑๒.๘ อาหารแหงมีตูเก็บที่ระบบอากาศดี ปองกันแมลงได            มี              ไมเพียงพอ            ไมมี 
๑๒.๙ ภาชนะปรุงอาหารและใสอาหาร สะอาด                           ดี               พอใช               ปรับปรุง 
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เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. น้ําดื่ม น้ําใช 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔. การจัดขยะมูลฝอย 

รายการที่ตองตรวจ 
๑๒.๑๐ ภาชนะสําหรับปรุงและใสอาหาร มีจํานวนเพียงพอ             เพียงพอ                 ไมเพียงพอ 
๑๒.๑๑ ภาชนะสําหรับปรุงและใสอาหาร มีที่เก็บเพียงพอ              เพียงพอ                    ไมเพียงพอ 
๑๒.๑๒ อาหารท่ีปรุงแลวเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด                มี                       ไมมี 
๑๒.๑๓ มีสถานที่สําหรับลางภาชนะโดยเฉพาะ                           มี                     ไมมี 
๑๒.๑๔ มีน้ําสําหรับลางอาหารและชนะเพียงพอ                        เพียงพอ                   ไมเพียงพอ 
๑๒.๑๕ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหารแตงกายเรียบรอยสะอาด                 ดี               พอใช           ปรับปรุง 
๑๒.๑๖ หามปรุงและเสิรฟอาหาร สูบบุรี่ในขณะปฏิบัติงาน                หาม               ไมหาม 
๑๒.๑๗ ผูปรุงและผูเสิรฟอาหาร ไดรับตรวจโรคประจําป              ตรวจทุกป             ไมไดตรวจ 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………….. 
๑๓.๑ น้ําดื่มเปนน้ําประปา น้ําฝน หรือน้ําที่ผานการกรองมาแลว               ใช                 ไมใช 
๑๓.๒ น้ําใชเปนน้ําประปา                                                             ใช                 ไมใช 
๑๓.๓ น้ําใชเปนน้ําประปา                                                             ใช                 ไมใช 
๑๓.๔ น้ําใชเปนน้ําจาก บอ สระ หรืออางเก็บน้ํา                                        ใช                 ไมใช 
๑๓.๕ มีอุปกรณสําหรับ รับ – สง น้ําโดยเฉพาะและเก็บรักษาอยางดี            มี              ไมมี 
๑๓.๖ มีภาชนะเก็บหรือใสน้ําที่สะอาด เพียงพอ มีฝาปดมิดชิด               เพียงพอ          ไมเพียงพอ 
๑๓.๗ มีการใสคลอรีนหรือสารฆาเขชื้อโรคทุกครั้งที่รับน้ําใหม               ใส               ไมใส 
๑๓.๘ น้ํามีปริมาณเพียงพอ                                          เพียงพอ                  ไมเพียงพอ 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………….. 
๑๔.๑ ถังขยะมีประจําอยางนอย 1 ถัง/หอง                เพียงพอ                   ไมเพียงพอ 
๑๔.๒ มีการแยกประเภทขยะเปยก  ขยะแหง                มี                       ไมมี 
๑๔.๓ ถังขยะมีขนาดเบา ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิดมีขาตั้งสูงจากพื้น         ดี          พอใช          ปรับปรุง 
๑๔.๔  มีการกําจัดขยะทุกวัน และลางทําความสะอาดถังใสขยะทุกครั้ง        มี            ไมมี 
๑๔.๕  ขยะถูกนําไปกําจัดบนฝงไมทิ้งลงทะเลในระยะหางฝงไมเกิน ๑๒ ไมล        มี             ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
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เรื่อง  รายการที่ตองตรวจ 
๑๕. การปองกันสัตว 
และแมลงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖.ความปลอดภัย 
     ในการทํางาน 

๑๕.๑  สัตวและแมลงรบกวน          ไมมี           มีเชน หนู แมลงสาบ อื่น ๆ …… 
๑๕.๒  สัตวและแมลงรบกวนที่มี         ไมเปนปญหา            เปนปญหานอย            เปนปญหามาก 
๑๕.๓  ไดติดตอขอรับการชวยเหลือจากหนวยแพทย ทร.ในพื้นที่   
                                                                        ขอเปนประจํา           ไมไดขอ                  ขอเปนบางครั้ง 
๑๕.๔  มีการกําจัดสัตวและแมลงรบกวนเปนประจํา        ทุกวัน          ทุกสัปดาห  นาน ๆ ครั้ง     ไมมี 
๑๕.๕  มีการปกปดชองทางเขาออกของสัตวและแมลง ซอมแซมรอยแตกชํารุด        มี            ไมมี 
๑๕.๖  กลางคืนมีไฟสองสวาง ชักสะพานที่ติดตอกับฝงขึ้นเพื่อปองกันสัตวลงเรือ         มี          ไมมี 
๑๕.๗  อุปกรณและสารเคมีมีสําหรับปองกันและกําจัดสัตว และแมลงรบกวน            มี           ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง…………………………………………………………………………….. 
๑๖.๑  มีการปฎิบัติงานที่เสี่ยงตอสุขภาพอนามัย เชน เสียงดัง เช่ือมโลหะ ฝุนละอองหรือ 
           อื่น ๆ ………………………………………….                มี                   ไมมี 
๑๖.๒  มีอุปกรณปองกันอันตรวยสวนบุคคล เชน ผาปดจมูก ที่ครอบหูหรือแวนตา          มี            ไมมี 
๑๖.๓  มีการใชอุปกรณเครื่องปองกันสวนบุคคลตลอดเวลาปฎิบัติงานที่เสี่ยง          ใช            ไมใช 
๑๖.๔  มีการอบรมใหรูจักการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล        มี        ไมมี 
๑๖.๕  มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ มีสัญญณเตือนภัยบอกเหตุฉุกเฉินสะดวกตอการใช         มี          ไมมี 
๑๖.๖  มีอุปกรณดับเพลิงที่อยูในสภาพดี ติดตามอาคารหรือหองตาง ๆ                มี               ไมมี 
๑๖.๗  มีชุดปฐมพยาบาลพรอมใชไดตลอดเวลาอยางนอย 1 ชุด             มี                ไมมี 
ขอแนะนําเพื่อปรับปรุง………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปผลการตรวจสุขภิบาล 
๑.    ปญหาทางดานสุขาภิบาลที่ตรวจพบ 
        ๑.๑   ปญหา…………………………………………..บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
        ๑.๒  ปญหา…………………………………………. บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
        ๑.๓  ปญหา…………………………………………...บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
        ๑.๔  ปญหา…………………………………………...บริเวณที่พบปญหา…………………………………… 
๒.    ปญหาทางดานสุขาภิบาลที่ทางหนวยสามารถแกไขไดเอง 
         ๒.๑  ปญหาที่สามารถแกไขไดทันที 
                  ๒.๑.๑  ปญหา…………………………………..วิธีดําเนินการ………………………………… 
                  ๒.๑.๒ ปญหา………………………………….วิธีดําเนินการ…………………………………. 
         ๒.๒  ปญหาที่ตองใหหัวหนาหนวยพิจารณาสั่งการ 
                   ๒.๒.๑ ปญหา………………………………..สาเหตุของปญหา……………………………. 
วิธีดําเนินการแกไข…………………………อุปสรรคของการแกไข……………………………… 
                   ๒.๒.๒  ปญหา…………………………. สาเหตุของปญหา…………………………………. 
วิธีดําเนินการแกไข……………………………อุปสรรคของการแกไข……………………… 
๓.   ปญหาทางดานสุขาภิบาลที่ทางหนวยไมสามารถแกไขไดเอง 
       ๓.๑  ปญหาที่ควรขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ(เชนงบประมาณ การกอสราง อุปกรณ ฯลฯ) 
               ๓.๑.๑  ปญหา…………………………………….ขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับ………………………… 
               ๓.๑.๒  ปญหา……………………………………ขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับ………………………… 
        ๓.๒  ปญหาที่ควรขอรับการสนับสนุนจาก พร.,ชย.ทร.,พธ.ทร.,หรืออื่น ๆ(เชน วิชาการ ขอแนะนําในการ 
                 แกไขทางดานสุขาภิบาล อุปกรณสําหรับปองกันและกําจัดสัตวและแมลง สารเคมีสําหรับปองกันและ 
กําจัดแมง   งบประมาณ ฯลฯ) 
                 ๓.๒.๑   ปญหา…………………………………ขอรับการสนับสนุนจาก……………………………… 
เกี่ยวกับ…………………………………………………………………………………………………. 
                 ๓.๒.๒  ปญหา…………………………………ขอรับการสนับสนุนจาก……………………………… 
เกี่ยวกับ………………………………………………………………………………………………….. 
                 ๓.๒.๓  ปญหา…………………………………ขอรับการสนับสนุนจาก………………………………. 
เกี่ยวกับ…………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                       ลงช่ือ………………………………………………………ผูตรวจ 
                                                       ลงช่ือ………………………………………………………ผูตรวจ 
ความเห็นหัวหนาหนวย……………………………………………………………………………………… 
                                      …………………………………………………………………………………….. 
                                                            ลงช่ือ………………………………….ตําแหนง……………………… 
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ผนวก ค. 
การลางภาชนะและอุปกรณ มีองคประกอบดังนี้ 
                              ๑.     น้ําที่ใชลางตองสะอาด   และอยูในสภาวะที่ทําใหผงซักฟอกหรือสบูมีประสิทธิภาพที่จะ 
กําจัดสิ่งสกปรกตาง ๆ ไดงาย 
                               ๒.  ผงซักฟอกหรือสบู ที่ใชกําจัดความสกปรกจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

                                                         -    สามารถละลายและแผกระจายไปทั่งภาชนะไดงาย 
              -    สามารถละลายไขมันจากเศษอาหารไดดีเยี่ยม 

                                                      -    สามารถชะลางเศษอาหารโดยเฉพาะโปรตีนไดสูง 
              -    สามารถละลายกและแผกระจายไดดีทั้งน้ําดออนและน้ํากระดาง 
              -    สามารถลางออกจากผิวภาชนะไดงายโดยใชน้ําสะอาดธรรมดา 

                                ๓.  สารเคมีฆาเชื้อโรค เชน คลอรีน ไอโอดีน  สารเหลานี้ใชเพื่อทําลายเชื้อโรค 
                                ๔.  ภาชนะและอุปกรณที่จะทําความสะอาด  จะตองออกแบบใหลางทําความสะอาดไดงาย 
 
วิธีลางและทําความสะอาด 

                                ๑.  อางที่ใชลางภาชนะตองเปนอาง ๓ ตอน  ทําดวยคอนกรีต หินออน  หรือโลหะที่ไมเปนสนิม  ควรมี
ขนาด  ๑๘  x ๒๔x ๑๒  ตารางนิ้ว  หรืออาจจะใชอางอะลูมิเนียม  อางพลาสติก แตไมควรทําดวยวัสดุที่จะเปนสนิมไดงาย  
การต้ังอางควรวางใหสูงจากพื้นประมาณ ๖๐ ซ.ม.     เพื่อปองกันการปนเปอนสิ่งสกปรกตาง ๆ 

 
 
        
 
 
 

รูปการลางภาชนะ (Dishwashing) 
 

                            ๒.  ภาชนะที่จะลางตองแยกจาน  ชามและแกวน้ํา  ออกจากกันเสียกอน 
                            ๓.  กวาดเศษอาหารออกโดยใชน้ําอุน และแปรงชวยลางเพื่อใหเศษอาหารและไขมันออกใหมาก 
ที่สุด 
                           ๔.  ลางในอางที่หนึ่ง  ใชอุณหภูมิ  ๔๐ - ๕๐ องศาเซลเซียล  หรือใชน้ําสะอาดผสมผงซักฟอก (ผงซักฟอก 
๑ ชอนโตะ/น้ํา ๑๒ ลิตรหรือประมาณครึ่งปบ) ใชฟองน้ําเศษผาหรือสารใยสังเคราะห เชน สกอตไบรต ชวยในการลาง 
ตามปกติผลซักฟอกจะมีฟองเมื่อเวลาอยูในน้ํา แตฟองที่เกิดขึ้นนั้นไมสามารถทําความสะอาดได ประสิทธิภาพในการทํา
ความสะอาด ขึ้นอยูกับการกทําใหผิวหนาของภาชนะเปยกเทานั้น 
                           ๕. ลางในอางใบที่สอง  โดยเอาจานที่ลางเสร็จจุมลงในอางใบที่สองที่มีอุณหภูมิ ๕๐ - ๖๐ องศา เซลเซียล 
เนื่องจากน้ําคอนขางรอน จะวางชามในตะกราที่มีหูหิ้ว แลวจุมน้ําก็ไดทั้งนี้ก็จะเปนการปองกันไมใหจานชามสกปรกจาก
การ จับตอง 

อางที่ ๓ อางที่ ๒ อางที่ ๑ 
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                            ๖.  ฆาเชื้อโรคในอางที่สาม  โดยใชน้ํารอนที่อุณหภูมิ ๘๐– ๘๕ องศาเซลเซียล ๒นาที  หรือจะใชน้ําผสม
ปูนคลอรีนเขมขน ๑๐๐ มก./ล. นาน ๒ นาที (ใชปูนคลอรีน ๖๐ % จํานวน ๑ ชอนโตะ/น้ํา 1 ปบ) 
             ๗.  การตากแหง  หลังจากการลางในอางใบที่สามแลว หามใชผาเช็ดเด็ดขาด การใชผาเช็ดอาจจะทําใหจาน
ที่สะอาดแลวสกปรกอีก     การเก็บ     จาน   ชาม   ที่สะอาดแลวควรเก็บไวในที่แหงปราศจากฝุนละออง   สัตว  และแมลงนํา
โรค  สําหรับจานชามใหวางคว่ําบนตะแกรง สวนมีด ชอนสอม ตะเกียบใหวางเอาดามที่จับขึ้น 

 
การกําจัดสิ่งขับถายในสนาม 
                            ๑.  ในการเดินทางไกล  การพักแรมประจําช่ัวโมง  ใหขุดหลุมลึก ๑ ฟุตเพื่อถายและทําการกลบ 
ดวย 
                            ๒.  ในที่พักแรมใหใชสวมรองทั้งอุจจาระและปสสาวะ 
                            ๓.  ในคายที่พักช่ัวคราวใหใชสวมหลุมหรือสวมซึมสําหรับกําจัดอุจจาระ สวนปสสาวะใชรางถาย 
กับบอซึม ในที่ซึ่งไมเหมาะที่จะสรางสวมหลุมหรือสวมซึมใหใชสวมรอง และสวมถังเทแทน 
 
แนวทางในการสรางสวม 
                           ๑.   เมื่อถึงที่พักตองสรางสวมทันทีแมจะพักอาศัยเพียงวันเดียวก็ตาม 
                           ๒.  สวมตองอยูใตทิศทางลมและตองอยูตรงขามกับโรงเลี้ยง 
                           ๓.  ควรจะมีจํานวนประมาณรอยละ  ๘  ของจํานวนทหารของหนวย 
                           ๔.  สามารถปองกันแมลงรบกวนได 
                           ๕.  ควรอยูหางจากแหลงน้ํา  โรงอาหาร  ๑๐๐  ฟุต และหางจากที่พัก  ๓๐  ฟุต 
                            ๖.  ควรขุดรองระบายน้ําไวรอบ ๆ สวม 
                            ๗.  กนหลุมของสวมควรอยูเหนือระดับน้ําผิวดินประมาณ  ๓  เมตร 
                            ๘.  สวมควรมีฝาและหลังคา 
                            ๙.  เมื่อระดับของอุจจาระเหลือประมาณ  ๑  ฟุต จะเต็ม (สวมรอง  สวมหลุม) ใหกลบดวยดินสูงจากผิวดิน
ปกติประมาณ ๑.๕  ฟุต 

 
ชนิดของสวม 
                           ๑.  สวมรอง ขนาด ๑x ๒x๒.๕  ฟุต  ใช ๘ รอง /ทหาร ๖๐๐ คน ระยะหางระหวางรอง ๒ ฟุต  ดิน                         
ที่ขุดขึ้นมานั้นกองไวขาง ๆ หลุมเพื่อใชสําหรับกลบ 
                           ๒.  สวมหลุมลึก ขนาด ๒  x  ๕  x  ๔.๖  ฟุต  มีที่นั่งถายครอบปากหลุม สําหรับปองกันแมลง  มีผงปูน                         
คลอรีนโรยทุก ๆ วันสําหรับฆาเชื้อโรค 
                           ๓.  สวมหลุมยกระดับใชแทนสวมหลุมลึกกรณีระดับน้ําใตดินอยูต้ืน 
                           ๔.  สวมถังเทใชกรณีดินาไมดีระบายน้ํายาก 
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ที่ปสสาวะ 
                           ๑.  ในการพักประจําช่ัวโมงของหนวยทหารกรณีออกลาดตระเวน ควรกําหนดที่สําหรับถาย                         
ปสสาวะ 
                           ๒.  ในการพักช่ัวคราวมากวา  ๓  วัน ควรขุดรองดินขนาด ๓  x   ๑๐  x ๑/๒  ฟุต  แลวพรวนดิน                         
กนหลุมลึกอีกประมาณ ๑/๒ ฟุต เพื่อชวยในการระบาย 
                           ๓.  สําหรับคายพักกึ่งถาวร  สามารถสรางที่สําหรับถายปสสาวะได  ๒  แบบ 
                                 ๓.๑  ที่ถายปสสาวะแบบราง ยาว ๑๐  ฟุต/ทหาร ๑๐๐  คน  หลุมซึมขนาด ๔ x ๔x  ๔  ฟุต 
                                 ๓.๒  ที่ถายปสสาวะแบบกรวย  ยาว  ๔  ฟุต  ปกลงดินลึก  ๒  ฟุต  ควรมีจํานวน  ๔  ที่/ทหาร                         
๑๐๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 
 
 ๑.  พัฒนา  มูลพฤกษ,  ผ.ศ.  อนามัยสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพมหานคร :  หจก.เอ็น.เอส. แอล.พริ้นติ้ง,   ๒๕๓๙ 
 ๒.  ณรงค  ณ  เชียงใหม,  ร.ศ.  สุขภาพสิ่งแวดลอมชุมชน.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ โอเดียนสโตร,          
๒๕๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เรียบเรียงโดย             เรือเอก  สงวน    เนานิ่ม 
  จัดทําโดย                  พลเรือตรี  จุติ    เฉลิมเตียรณ                         นาวาเอก  นิกร    เพชรวีระกุล 
                                       นาวาเอกหญิง สุขใจ    ไชยนาพงษ               นาวาเอก  สมคิด    ทิมสาด 
                                         นาวาเอก  สุรเชษฐ    สูพานิช                        นาวาโทหญิง   พรจันทร  พงษพรหม 

 
     ……………………………………… 
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ผนวก  ง. 
รายการแจกจาย 

หนวย                   จํานวนเลม 
 
สลก.ทร.           ๒ 
สบ.ทร.           ๖ 
กพ.ทร.           ๒ 
ขว.ทร.           ๒ 
ยก.ทร.           ๒ 
กบ.ทร.           ๒ 
สส.ทร.           ๒ 
กพร.ทร.           ๒ 
สปช.ทร.           ๒ 
จร.ทร.           ๔ 
กร.และ นขต.กร.          ๑๕๐ 
กปฝ.และ นขต.กปฝ.                                      ๘ 
นย.และ นขต.นย.          ๑๐ 
สอ./รฝ.และ นขต.สอ./รฝ.             ๒๔ 
ฐท.สส.และ นขต.ฐท.สส.         ๒๔ 
ฐท.กท.และ นขต.ฐท.กท.            ๘ 
ฐท.สข.และ นขต.ฐท.สข.         ๑๙ 
ฐท.พง.และ นขต.ฐท.พง.         ๑๘ 
กรม สห.ทร.และ นขต.กรม สห.ทร.          ๕ 
อร.และ นขต.อร.           ๗ 

 อล.ทร.และ กงน.อล.ทร.          ๓ 
 ชย.ทร.           ๒ 

สพ.ทร.,กอว.สพ.ทร.และ กฟอ.สพ.ทร.        ๔ 
พธ.ทร.,กชพ.พธ.ทร.,รร.พธ.พธ.ทร.และ ศบพ.พธ.ทร.      ๕ 
พร.(หนวยควบคุมเอกสาร)         ๔๐ 
กง.ทร.           ๒ 
ขส.ทร.           ๒ 
อศ.           ๒ 
 
 
 



-๒- 
 

หนวย               จํานวนเลม 
 
สก.ทร.         ๒ 
วศ.ทร.          ๒ 
สวพ.ทร.         ๒ 
สรส.และ นขต.สรส.       ๑๐ 
ยศ.ทร.และ นขต.ยศ.ทร.       ๘ 
รร.นร.,กรม นนร.รอ.รร.นร.และ รพ.รร.นร.     ๕ 
ศปก.ทร.         ๒ 
กปช.จต.         ๒ 
ฉก.ทพ.นย.        ๒ 
นปข.และ นขต.นปข.       ๖ 
                                                                                                                                 รวม      ๔๐๐   เลม 
 
    พล.ร.ต. 

     หัวหนาคณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดาน “อื่น ๆ และ 
                  จก.จร.ทร. 

 
 
 


