
 
คําสั่งกองทพับก 

ที่   ๑๖๗  /  ๒๕๔๘ 
เร่ือง   ช้ีแจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ 

---------------------------- 

 เพื่อใหการสุขาภิบาลของหนวยทหารในกองทัพบก  มีความเปนระเบียบ  เรียบรอย
ทันสมัย   และเพื่อใหกําลังพลและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่ดี   จึงใหยกเลิกคําสั่งกองทัพบก 
(คําชี้แจง) ที่  ๑๘๙ / ๑๘๒๑๑  ลง  ๓๐  ส.ค.๙๗  เรื่อง  ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ 
และใหหนวยทหาร ดําเนินการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ดังตอไปนี้  
 ก. การสุขาภิบาลทหาร 
  การสุขาภิบาล  คือวิธีการที่กองทัพจะผดุงรักษาไวซึ่งสุขภาพอันสมบูรณของ
ทหาร  และ ปองกันการแพรโรค  ความมุงหมายหลักก็เพื่อใหมีกําลังพลที่เขมแข็งทั้งทางกายและ
จิตใจ พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ หรือทําการรบอันเปนระเบียบไดมากที่สุด 
 ข. หนาที่รับผิดชอบ 
  ๑. ผูบังคับหนวยเปนผูรับผิดชอบโดยตรง   ในอันที่จะจัดการสุขาภิบาล 
ในหนวย   เขตรับผิดชอบของการสุขาภิบาลใหดียิ่งขึ้นทั้งนี้โดยอาศัยความรวมมือและการแนะนํา
จากเจาหนาที่เหลาทหารแพทย 
  ๒. ทหารทุกชั้นยศตองไดรับการอบรมใหรูหลักการสุขาภิบาล  และมีหนาที่
ปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักเกณฑนั้น ๆ โดยเครงครัด 
  ๓. ผูบังคับบัญชาทหารตั้งแต ผบ.รอยลงมา  ตองรวมมือกับเจาหนาที่แพทย  
มีหนาที่อบรมชี้แจงทหารใน บังคับบัญชาของตน ใหรูและเขาใจเรื่องการสุขาภิบาล และสุขศาสตร
สวนบุคคลพรอมทั้งควบคุมการปฏิบัติของทหารอยางใกลชิดดวย 



 
 

 
๖๓๑ 

  ๔.  ผบ.หนวย สร.มีหนาที่เสนอแผนการให ผบ. หนวย  ใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาล  ไดแก  การจัดหาน้ํา  การทําน้ําสะอาด  วิธีการกําจัด
สิ่งปฏิกูล  การปองกันโรค  การปลูกภูมิคุมกันโรค การอบรมสุขศาสตรสวนบุคคล   การกําจัดหนู  
แมลงสาบ  สัตวนําโรคตางๆ     และแนะนําในเรื่องการออกคําสั่งหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาล  กับตองเปนผูตรวจผลและรายงานให ผบ.หนวยทราบเปนระยะๆ และทุกครั้งที่มี
ขอบกพรองซึ่งตองแกไขโดยดวน 
  ๕.  พลาธิการ  มีหนาที่จัดอาหารและน้ําสะอาดใหเพียงพอแกหนวย 
  ค.  แนวทางปฏิบัติ 
     ๑.  ท่ีต้ังหนวยและสถานที่ราชการ 
   ก. ผบ.หนวยตองแบงเขตสุขาภิบาลในที่ตั้งหนวยใหหนวยข้ึนตรงเพื่อ
รับผิดชอบ  
   ข. จัดการถมหรือทําทางระบายน้ํา ภายในบริเวณที่ตั้งของหนวยเพื่อไมให
เกิดความสกปรกหรือน้ําขังได 
   ค.  การกําจัดขยะ   
        ๑)  ใหแยกประเภทของขยะใสถังที่มีฝาปดมิดชิด 
             ก.  ขยะเปยก 
            ข.  ขยะแหง 
             ค.  อ่ืนๆ เชน เศษไม ใบไม ทราย กรวด  
         ๒)  ใชรถเก็บขยะของหนวย หรือเทศบาล ทุกวัน 
         ๓)  นําไปขาย หรือเลี้ยงสัตว 
         ๔)  นําไปขาย ฝงหรือทําปุย 
         ๕)  ถมที่ลุม  
         ๖)  หามเผาเด็ดขาด เพราะทําใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศ เวนแต 
มีเตาเผาเฉพาะที่มีความรอนสูง ๑,๒๕๐ – ๒,๐๐๐ องศาฟาเรนไฮด (๖๗๗ – ๑,๐๙๔ องศาเซลเซียส) 
   ง.  จัดเวรทําความสะอาดภายในบริเวณที่ตั้งหนวยทุกวัน 
   จ.  จัดเวรตรวจสุขาภิบาลเปนประจํา 



 
 

 
๖๓๒ 

   ฉ. มีเวรทําและตรวจความสะอาดเรียบรอยทุกวัน 
   ช.  แสงสวาง 
         - หองทํางานทั่วๆ ไป         ไมต่ํากวา ๕๐  ฟุตแรงเทียน 
         - หองทํางานประณีต  ” ๑๐๐      ” ” 
         - โรงอาหาร โรงครัว  ”       ๘ - ๒๒       ”  ” 
         - หองน้ํา หองสวม  ”        ๓ – ๕      ”  ” 
        - ทางเดินบันได    ”         ๒ - ๓      ”  ” 
   ซ.  อุณหภูมิอากาศ 
         - งานเบา คาดัชนีความรอน (WBGT) ไมต่ํากวา  ๓๔   องศาเซลเซียส 
         - งานปานกลาง ”              ” ”     ๓๒     ”             
         - งานหนัก ”              ”         ”     ๓๐ ”             
   ฌ.  เสียง 
         ใน  ๑  วัน ระยะเวลาการทํางาน (๘ ชม.) ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล 
   ญ. ตองกวดขันทหารในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของที่นอน 
   ฎ.  การบริการน้ํา 
         วันหนึ่งทหารคนหนึ่งตองการน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ – ๔๐ 
แกลลอน ( ๙๐.๖ – ๑๘๑.๒ ลิตร ) เพื่อใชดื่ม   อาบ  ซักเสื้อผา    น้ําสําหรับทหารเพื่อบริโภคใชสอย
ควรเปนน้ําที่สะอาดที่สุดเทาที่จะหาได  ไมควรใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง หรือสระ  เปนน้ําบริโภค
เวนแต ประปาในพื้นที่นํามาตมและทําใหสะอาดแลว 
  ๒. โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
          ก.  เจาหนาที่โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร ตองผานการตรวจเปน
พิเศษจากแพทยทุก ๖ เดือน วาไมเปนพาหะของโรคติดตอตาง ๆ  ถาผูใดปวยหรือสงสัยวาจะปวย
ดวยโรคลําไสหรือทางระบบหายใจ ตองสั่งใหหยุดงานชั่วคราวทันที หัวหนาโรงเลี้ยงตองคอย
สังเกตเจาหนาที่ของตนทุกวัน ถาสงสัยวาจะมีโรค ตองสงใหแพทยตรวจ 
   ข.  เจาหนาที่ทุกคนตองสะอาดและมีสุขศาสตรสวนบุคคลดี 



 
 

 
๖๓๓ 

   ค.  อาหารทุกชนิดกอนรับเขาโรงเลี้ยง  ตองผานการตรวจกอนวาคุณภาพ
ดี  และตองตรวจอีกขณะที่เก็บไวกอนปรุง และภายหลังปรุงแลว 
   ง. ควบคุมการจัดระเบียบและควรระวังการรักษาความสะอาดของโรง
เลี้ยง และโรงประกอบอาหารใหเรียบรอย 
   จ. มีเวรทําความสะอาดโรงเลี้ยง  และโรงประกอบอาหารทุกวัน 
โดยเฉพาะโตะรับประทานอาหาร โตะที่ใชประกอบอาหารและพื้นควรกวาดและเช็ดถูทุกครั้ง
ภายหลังใช 
   ฉ.  ลางภาชนะเครื่องใชในการประกอบ และรับประทานอาหาร ให
สะอาดทุกครั้ง  ภายหลังใชควรใชสบูและน้ําตมเดือดลาง  โดยมีถังน้ําสบู  ๑  ถัง  ถังน้ําเดือด  ๒  ถัง 
   ช. มีภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด  สําหรับทิ้งเศษอาหารที่โรงเลี้ยง และโรง
ประกอบอาหารใหพอเพียงแกความตองการ  และนําไปเลี้ยงสัตว , ฝง หรือรถเก็บขยะ  
    ซ. น้ําลางผักอาหารและภาชนะ เครื่องใช      ใหระบายลงภาชนะกลอง
ดักไขมันและเศษอาหาร  หรือทําหลุมซึม โดยขุดหลุมขนาด ๔ x ๔ x ๔ ฟุต แลวใชกรวด อิฐใสให
เต็ม  ควรมีหลุมซึม ๒ หลุมตอโรงเลี้ยง หรือโรงประกอบอาหาร  ๑  แหง  เพื่อไวสลับใชวันเวนวัน      
 ๓.  สวม 
  ก.  มีเวรทําความสะอาดสวมทุกวัน 
  ข.  สวมซึม  ตองมีน้ําและภาชนะสําหรับตักเพื่อราดสวมไวใหพรอมภาชนะตักน้ํา   
ควรมีขนาดใหญพอสมควร 
  ค.  ควบคุมและกวดขันใหทหารรักษาความสะอาดสวม ราดน้ําสวมทุกครั้ง
ภายหลังถาย 
  ง.  ถาใชกระดาษชําระตองมีภาชนะหรือที่มีฝาปดมิดชิดไวสําหรับทิ้งกระดาษ
ชําระ  
 ๔.  ท่ีถายปสสาวะ 
  ก. มีเวรทําความสะอาดทุกวัน  โดยเฉพาะบริเวณที่ยืนถาย 
  ข. หามทิ้งเศษกระดาษ  กนบุหรี่หรือกานไมขีดไฟ 
 



 
 

 
๖๓๔ 

 ๕.  ท่ีลางหนาและที่อาบน้ํา 
  ก. จัดที่ไวใหทหารลางหนา  และมีทางระบายน้ําโดยรอบ 
  ข. สรางที่ไวใหทหารอาบน้ํา  และมีทางระบายน้ําโดยรอบ 
 ๖.  ครัวและที่เก็บของ 
      ระวังรักษาความสะอาดและจัดระเบียบใหเรียบรอย อยาใหเปนที่อาศัยของหนูได 
 ๗.  สุขศาสตรสวนบุคคล 
       การสุขาภิบาลจะดีไดตองอาศัยความรวมมือปฏิบัติจากทหารทุกชั้นยศ ดังนั้น
ควรกวดขันทหารปฏิบัติเกี่ยวกับสุขศาสตรสวนบุคคลตามหัวขอตอไปนี้โดยครงครัด 
  ก.  อาหาร 
      (๑) รับประทานอาหารและดื่มน้ําที่ใสสะอาดเปนน้ํากลั่น น้ํากรอง หรือตมแลว 
      (๒)  รักษาภาชนะเครื่องใชในการบริโภคใหสะอาด 
      (๓)  รวมมือรักษาความสะอาดโรงเลี้ยง 
  ข.  รางกาย 
      (๑) รักษาความสะอาดของรางกายโดยอาบน้ําวันละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
      (๒)  รักษามือและเทาใหสะอาดและตัดเล็บใหสั้นไวเสมอ 
      (๓)  รักษาผมใหสะอาดและตัดใหสั้น 
      (๔)  รักษาปากและฟนใหสะอาด  แปรงฟนทุกครั้งกอนและเมื่อต่ืนนอน 
      (๕) อยาออกกําลังและทํางานมากเกินไป ผูบังคับบัญชาไมควรสั่งฝกทหาร
จนอิดโรย   เกินไป  
  ค.  เครื่องแตงกาย 
      (๑) ใชเครื่องแตงกายใหเหมาะสมแกอากาศและอยาใหคับหรือหลวม 
      (๒)  รักษาเสื้อผาเครื่องแตงกายใหสะอาดโดยซักเสมอ 
      (๓)  ตองเปลี่ยนและซักเสื้อใน กางเกงใน และถุงเทา ทุกวัน 
      (๔)  รองเทาตองใหพอเหมาะกับเทา ไมคับไมหลวมเกินไป 
      (๕)  ใชถุงเทาที่มีขนาดพอเหมาะกับเทา อยาใหหนาจนทําใหรองเทาคับ 
 



 
 

 
๖๓๕ 

  ง.  การพักผอน 
      (๑)  นอนใหเพียงพออยางนอยวันละ ๗ - ๘ ชั่วโมง 
      (๒)  ออกกําลังกายอยางนอยวันละ ๑๕ นาที 
      (๓)  ควรใหทหารไดพักผอนตามสมควร จากการกีฬา มหรสพ ดนตรี ฯลฯ 
  จ. การรักษาความสะอาดและความมีระเบียบตามหัวขอตอไปนี้ ทหารควร
ปฏิบัติให  เคยชินจนติดเปนนิสัยสรางสุขนิสัยการรักษาความสะอาดและพฤติกรรม 
      (๑)  ลางมือกอนรบัประทานอาหารและภายหลังออกจากสวมทุกครั้ง 
      (๒)  ถายอุจจาระทุกวันและเปนเวลา 
      (๓)  ถายอุจจาระแตในสวมและราดน้ําทุกครั้ง 
      (๔)  ถายปสสาวะที่สวมหรือที่ถายปสสาวะที่จัดไว 
      (๕)  ทิ้งเศษอาหารและสิ่งของที่ไมตองการตามที่ ๆ จัดไว 
      (๖)  ลางเทากอนนอน 
      (๗)  นอนในมุง  เปนเวลา  และมีผาปดหนาอกเวลานอน 
      (๘)  อยาใชสิ่งของรวมกัน 
      (๙)  ใชผาเช็ดหนาปดปาก  จมูกเวลาไอหรือจาม 
      (๑๐) ไมควรไปคลุกคลีกับผูปวยเมื่อไมจําเปน 
      (๑๑) เมื่อรูสึกวารางกายผิดปกติ หรือเริ่มไมสบาย ใหรีบแจงผูบังคับบัญชา  
เพื่อจะไดรับการตรวจและรักษาจากนายแพทย 
      (๑๒) ไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ทุกครั้งที่เจาหนาที่แพทยแจง 
 ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยทหารในกองทัพบก ใชเปนแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติการ
สุขาภิบาล ภายในเขตรับผิดชอบของหนวยที่ตั้งปกติไดอยางถูกตอง ตอไป 
 
 
 
 
 



 
 

 
๖๓๖ 

    สั่ง      ณ      วันที่     ๒๒     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘               

                           รับคําสั่ง   ผบ. ทบ. 

            (ลงชื่อ)  พล.ท.   ประวิชช      ตันประเสริฐ 

                    (  ประวิชช     ตันประเสริฐ ) 

                          จก.พบ. 
กวป.พบ. โทร. ๐-๒๓๕๔-๔๔๒๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๖๓๗ 

 
คําแนะนํากองทัพบก 

เร่ือง  แนวทางการปฏบิัติการสุขาภิบาลของหนวยในที่ตั้งปกติ 
------------------------------------------------ 

 เนื่องดวยปรากฏวาการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามหนวยทหารยังไมเรียบรอยดีมัก
ขุดหลุมทิ้งขยะไวตามบริเวณตางๆ ในหนวย ทําใหขาดความนาดูและเมื่อสอบถามหนวยก็ชี้แจงวา
ทําไปตามคําสั่งกองทัพบก (คําชี้แจง) ที่ ๑๘๙ / ๑๘๒๑๐  ลงวันที่  ๓๐  ส.ค.๙๗  เรือ่ง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการสุขาภิบาลของหนวยในที่ตั้งปกติในขอ  ค. แนวทางปฏิบัติขอ ๑  ง. มีเตาเผาหรือหลุมฝง
สิ่งปฏิกูล แตหนวยตางๆ สวนมากมักจะใชวิธีขุดหลุมฝงขยะเปนสวนใหญ แทนที่จะจัดใหมีเตาเผา 
เพื่อใหการกําจัดในหนวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทบ.ขอชี้แจงแนวทางทางปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ คือ 
 ๑.  ขยะของหนวยทหาร ตองแยกถังเก็บเปน  ๒  ประเภท คือ 
     ประเภทที่หนึ่ง ขยะเปยกและเศษอาหาร ซึ่งเปลี่ยนสภาพหรือบูดเนาไดงายตอง
กําจัดทุกวัน 
     ประเภทที่สอง ขยะแหง ซึ่งอาจเก็บไวคางคืนไดถาไมสามารถกําจัดไดทุกวัน 
หรือมีจํานวนไมมาก 
 ๒.  หนวยที่มีรถขยะเอง หรือรถขยะของเทศบาลไปรับไดทุกวัน ใหจัดถังเก็บขยะ  
๒  ประเภท  ตามขอ ๑. เทพื้นคอนกรีต มีรางระบายน้ําโดยรอบ และรถขนขยะเขาไปขนไดงาย ตาม
แบบแปลนผนวก ก. ที่แนบมา 
 ๓.  หนวยที่ไมมีรถขยะมาขน แตไมมีบริเวณกวางขวางพอขุดหลุมฝงขยะประเภท ๑ 
ไดตองกําจัดขยะดวยการเผาโดยใชเตาเผากอดวยอิฐทนไฟ มีปลองระบายอากาศกันเขมาและเศษ
ขยะที่ไหมไฟไมหมดปลิวไปได ตามรายละเอียดตามแบบแปลน ผนวก ข. ที่แนบมา 



 
 

 
๖๓๘ 

 ๔.  หนวยที่มีรถขนขยะมาขน แตมีบริเวณกวางขวางพอ จัดที่บริเวณที่ไกลบานพัก 
และที่ทํางาน จัดขุดหลุมฝงขยะได ใหพิจารณาจัดขุดหลุมใหญฝงขยะเพียงบริเวณเดียว และมี
เจาหนาที่คอยดูแลเผาขยะแหงทุกวัน ใชดินกลบหรือพนเคมีสารกําจัดแมลง เพื่อมิใหแมลงหรือสัตว
มารบกวนขยะได 
 อนึ่ง หากหนวยมีปญหา หรือขอขัดของ ควรปรึกษาไดโดยตรงจากนายทหารเวช
กรรมปองกนัเจาหนาที่แพทยประจําหนวย หรือกรมแพทยทหารบก  
 
                                                            รับคําสั่งผูบัญชาการทหารบก 
 
     (ลงชื่อ) พลโท  ประณต    โพธิทัต 

                 ( ประณต    โพธิทัต ) 

               เจากรมแพทยทหารบก 
                 ๒๙  มีนาคม ๒๕๔๗ 



 
 

 
๖๓๙ 

ผนวก ก. 
ถังเก็บขยะ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80  ซ.ม. 

ทางสําหรับผูนําขยะไปเท รถเขามารับ 

1 ม. 

3 ม. 
รูปดานขาง 

ทางสําหรับผูนําขยะไปเท ทางรถเขามารับ 

รางระบายน้ํา 

บอเกรอะ 

รูปดานบน 



 
 

 
๖๔๐ 

ผนวก ข. 
รูปเตาเผาขยะ 

 

ติดบานพับ 

ฝาเหล็ก 
เปดใสขยะ 

ปลองเหล็ก 
สูง 2 ½  ม. 

1.50 ม. 

.50 ม. 

1.50 ม. ฝาเปดสําหรับใสเชื้อเพลิง 
และเขี่ยขี้เถาออก 

ฝาครอบปลองกันเขมา และเถา 


