
( สาํเนา ) 

คาํสั�งกองทพับก 

ที�   ๑๖๗ / ๒๕๔๘ 

เรื�อง ชี�แจงการปฏิบติัการสุขาภิบาลในที�ตั�งปกติ 

…………………………………………. 
            เพื�อให้การสุขาภิบาลของหน่วยทหารในกองทพับก มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ทนัสมยั   และเพื�อให้กาํลงัพลและครอบครัวมีสุขภาพพลานามยัที�ดี   จึงให้ยกเลิกคาํสั�งกองทพับก 

(คาํชี�แจง)ที�  ๑๘๙ / ๑๘๒๑๑ ลง  ๓๐ ส.ค.๙๗  เรื�อง  ชี� แจงการปฏิบติัการสุขาภิบาลในที�ตั�งปกติ 

และใหห้น่วยทหาร ดาํเนินการสุขาภิบาลในที�ตั�งปกติ ดงัต่อไปนี�  

      ก. การสุขาภิบาลทหาร 

      การสุขาภิบาล  คือวิธีการที�กองทพัจะผดุงรักษาไวซึ้� งสุขภาพอนัสมบูรณ์ของทหาร  และ

ป้องกนัการแพร่โรค  ความมุ่งหมายหลกัก็เพื�อใหมี้กาํลงัพลที�เขม้แขง็ทั�งทางกายและจิตใจ พร้อมที�

จะปฏิบติัหนา้ที� หรือทาํการรบอนัเป็นระเบียบไดม้ากที�สุด 

      ข. หนา้ที�รับผดิชอบ 

      ๑. ผูบ้งัคบัหน่วยเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง  ในอนัที�จะจดัการสุขาภิบาลในหน่วย   เขต

รับผิดชอบของการสุขาภิบาลให้ดียิ�งขึ�นทั�งนี� โดยอาศยัความร่วมมือและการแนะนาํจากเจา้หน้าที�

เหล่าทหารแพทย ์

      ๒. ทหารทุกชั�นยศตอ้งไดรั้บการอบรมให้รู้หลกัการสุขาภิบาล  และมีหนา้ที�ปฏิบติัตนให้

ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑน์ั�น ๆ โดยเคร่งครัด 

      ๓. ผูบ้งัคบับญัชาทหารตั�งแต่ ผบ.ร้อยลงมา  ตอ้งร่วมมือกบัเจา้หนา้ที�แพทย ์ มีหนา้ที�อบรม

ชี�แจงทหารใน   บงัคบับญัชาของตน ใหรู้้และเขา้ใจเรื�องการสุขาภิบาล  และสุขศาสตร์ส่วนบุคคล

พร้อมทั�งควบคุมการปฏิบติัของทหารอยา่งใกลชิ้ดดว้ย 

      ๔. ผบ.หน่วย สร.มีหนา้ที�เสนอแผนการให ้ผบ. หน่วย  ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ ในเรื�องที�

เกี�ยวกบัการสุขาภิบาล ไดแ้ก่  การจดัหานํ�า  การทาํนํ�าสะอาด  วธีิการกาํจดัสิ�งปฏิกูล  การป้องกนั

โรค  การปลูกภูมิคุม้กนัโรค การอบรมสุขศาสตร์ส่วนบุคคล   การกาํจดัหนู แมลงสาบ สัตวน์าํ

โรคต่างๆ    และแนะนาํในเรื�องการออกคาํสั�งหรือระเบียบเกี�ยวกบัการสุขาภิบาล  กบัตอ้งเป็น

ผูต้รวจผลและรายงานให้ ผบ.หน่วยทราบเป็นระยะๆ และทุกครั� งที�มีขอ้บกพร่องซึ� งตอ้งแกไ้ขโดย

ด่วน 

      ๕. พลาธิการ  มีหนา้ที�จดัอาหารและนํ�าสะอาดใหเ้พียงพอแก่หน่วย 

 ค. แนวทางปฏิบติั 

         ๑. ที�ตั�งหน่วยและสถานที�ราชการ 

            ก. ผบ.หน่วยตอ้งแบ่งเขตสุขาภิบาลในที�ตั�งหน่วยใหห้น่วยขึ�นตรงเพื�อรับผดิชอบ  



  
  ข. จดัการถมหรือทาํทางระบายนํ�า ภายในบริเวณที�ตั�งของหน่วยเพื�อไม่ใหเ้กิดความสกปรกหรือ 

นํ�าขงัได ้

            ค. การกาํจดัขยะ   

                ๑) ใหแ้ยกประเภทของขยะใส่ถงัที�มีฝาปิดมิดชิด 

                     ก. ขยะเปียก 

                     ข. ขยะแหง้ 

                     ค. อื�นๆ เช่น เศษไม ้ใบไม ้ทราย กรวด  

                 ๒) ใชร้ถเก็บขยะของหน่วย หรือเทศบาล ทุกวนั 

                 ๓) นาํไปขาย หรือเลี�ยงสัตว ์

                 ๔) นาํไปขาย ฝังหรือทาํปุ๋ย 

                 ๕) ถมที�ลุ่ม  

                 ๖) ห้ามเผาเด็ดขาด เพราะทาํให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ เวน้แต่ มีเตาเผา

เฉพาะที�มีความร้อนสูง  ๑,๒๕๐ – ๒,๐๐๐  องศาฟาเรนไฮด ์( ๖๗๗ – ๑,๐๙๔ องศาเซลเซียส ) 

            ง.  จดัเวรทาํความสะอาดภายในบริเวณที�ตั�งหน่วยทุกวนั 

            จ.  จดัเวรตรวจสุขาภิบาลเป็นประจาํ 

            ฉ. มีเวรทาํและตรวจความสะอาดเรียบร้อยทุกวนั 

            ช. แสงสวา่ง 

                 - หอ้งทาํงานทั�วๆ ไป ไม่ตํ�ากวา่               ๕๐         ฟุตแรงเทียน 

                 - หอ้งทาํงานปราณีต       ”               ๑๐๐          ” ” 

                 - โรงอาหาร โรงครัว       ”             ๘ - ๒๒       ”  ” 

                 - หอ้งนํ�า หอ้งส้วม         ”              ๓ – ๕        ”  ” 

                 - ทางเดินบนัได            ”               ๒ - ๓        ”  ” 

            ซ. อุณหภูมิอากาศ 

                 - งานเบา               ค่าดชันีความร้อน (WBGT) ไม่ตํ�ากวา่    ๓๔  องศาเซลเซียส 

                 - งานปานกลาง  ”        ”            ”           ๓๒    ”            ” 

                 - งาน 

หนกั               ”                 ”                ”           ๓๐    ”            ” 

            ฌ. เสียง 

                 ใน  ๑  วนั ระยะเวลาการทาํงาน (๘ ชม.) ไม่เกิน  ๙๐  เดซิเบล 

            ญ. ตอ้งกวดขนัทหารในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของที�นอน 

            ฌ. การบริการนํ�า 



           วนัหนึ� งทหารคนหนึ� งตอ้งการนํ� าโดยเฉลี�ยประมาณ ๒๐ – ๔๐ แกลลอน ( ๙๐.๖ – 

๑๘๑.๒ ลิตร ) เพื�อใชดื้�ม   อาบ  ซกัเสื�อผา้   นํ�าสําหรับทหารเพื�อบริโภคใชส้อยควรเป็นนํ� าที�

สะอาดที�สุดเท่าที�จะหาได ้ไม่ควรใชน้ํ� าจากแม่นํ� าลาํคลอง หรือสระ  เป็นนํ� าบริโภคเวน้แต่ ประปา

ในพื�นที�นาํมาตม้และทาํใหส้ะอาดแลว้ 

         ๒. โรงเลี�ยงและโรงประกอบอาหาร 

               ก. เจา้หนา้ที�โรงเลี� ยงและโรงประกอบอาหาร  ตอ้งผ่านการตรวจเป็นพิเศษจาก

แพทยทุ์ก ๖ เดือน วา่ไม่เป็นพาหะของโรคติดต่อต่างๆ   ถา้ผูใ้ดป่วยหรือสงสัยวา่จะป่วยดว้ยโรค

ลาํไส้หรือทางระบบหายใจ ตอ้งสั�งให้หยุดงานชั�วคราวทนัที    หวัหนา้โรงเลี�ยงตอ้งคอยสังเกต

เจา้หนา้ที�ของตนทุกวนั ถา้สงสัยวา่จะมีโรค ตอ้งส่งใหแ้พทยต์รวจ 

            ข. เจา้หนา้ที�ทุกคนตอ้งสะอาดและมีสุขศาสตร์ส่วนบุคคลดี 

            ค. อาหารทุกชนิดก่อนรับเขา้โรงเลี� ยง  ตอ้งผา่นการตรวจก่อนวา่คุณภาพดี  และตอ้ง

ตรวจอีกขณะที�เก็บไวก่้อนปรุง และภายหลงัปรุงแลว้ 

            ง. ควบคุมการจดัระเบียบและควรระวงัการรักษาความสะอาดของโรงเลี� ยง และ โรง

ประกอบอาหารใหเ้รียบร้อย 

            จ. มีเวรทาํความสะอาดโรงเลี� ยง  และโรงประกอบอาหารทุกวนั  โดยเฉพาะโต๊ะ

รับประทานอาหาร   โตะ๊ที�ใชป้ระกอบอาหารและพื�นควรกวาดและเช็ดถูกทุกครั� งภายหลงัใช ้

            ฉ. ลา้งภาชนะเครื�องใช้ในการประกอบ และรับประทานอาหาร ให้สะอาดทุกครั� ง 

ภายหลงัใชค้วรใชส้บู่และนํ�าตม้เดือดลา้ง  โดยมีถงันํ�าสบู่ ๑  ถงั  ถงันํ�าเดือด ๒  ถงั 

            ช. มีภาชนะที�มีฝาปิดมิดชิด สําหรับทิ�งเศษอาหารที�โรงเลี� ยง    และโรงประกอบอาหาร

ใหพ้อเพียงแก่ความตอ้งการ และนาํไปเลี�ยงสัตว ์, ฝัง หรือรถเก็บขยะ  

  ซ. นํ�าลา้งผกัอาหารและภาชนะ เครื�องใช ้     ใหร้ะบายลงภาชนะกล่องดกัไขมนัและเศษอาหาร   

หรือทาํหลุมซึม โดยขุดหลุมขนาด ๔ x ๔ x ๔ ฟุต แลว้ใชก้รวด อิฐใส่ให้เต็ม ควรมีหลุมซึม ๒ 

หลุมต่อโรงเลี�ยงหรือโรงประกอบอาหาร ๑ แห่ง  เพื�อไวส้ลบัใชว้นัเวน้วนั        

         ๓. ส้วม 

            ก. มีเวรทาํความสะอาดส้วมทุกวนั 

            ข. ส้วมซึม  ต้องมีนํ� าและภาชนะสําหรับตกัเพื�อราดส้วมไวใ้ห้พร้อมภาชนะตกั

นํ�า   ควรมีขนาด 

ใหญ่พอสมควร 

            ค. ควบคุมและกวดขนัใหท้หารรักษาความสะอาดส้วม ราดนํ�าส้วมทุกครั� งภายหลงัถ่าย 

            ง. ถา้ใชก้ระดาษชาํระตอ้งมีภาชนะหรือที�มีฝาปิดมิดชิดไวส้าํหรับทิ�งกระดาษชาํระ  

      ๔. ที�ถ่ายปัสสาวะ 

            ก. มีเวรทาํความสะอาดทุกวนั  โดยเฉพาะบริเวณที�ยนืถ่าย 



            ข. หา้มทิ�งเศษกระดาษ  กน้บุหรี�หรือกา้นไมขี้ดไฟ 

      ๕. ที�ลา้งหนา้และที�อาบนํ�า 

            ก. จดัที�ไวใ้หท้หารลา้งหนา้  และมีทางระบายนํ�าโดยรอบ 

            ข. สร้างที�ไวใ้หท้หารอาบนํ�า  และมีทางระบายนํ�าโดยรอบ 

      ๖. ครัวและที�เก็บของ 

          ระวงัรักษาความสะอาดและจดัระเบียบใหเ้รียบร้อย  อยา่ใหเ้ป็นที�อาศยัของหนูได ้

      ๗. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล 

           การสุขาภิบาลจะดีไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือปฏิบติัจากทหารทุกชั�นยศ ดงันั�นควรกวดขนั

ทหารปฏิบติัเกี�ยวกบัสุขศาสตร์ส่วนบุคคลตามหวัขอ้ต่อไปนี�โดยคร่งครัด 

            ก. อาหาร 

               (๑) รับประทานอาหารและดื�มนํ�าที�ใสสะอาดเป็นนํ�ากลั�น นํ�ากรอง หรือตม้แลว้ 

               (๒) รักษาภาชนะเครื�องใชใ้นการบริโภคใหส้ะอาด 

               (๓) ร่วมมือรักษาความสะอาดโรงเลี�ยง 

            ข. ร่างกาย 

               (๑) รักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบนํ�าวนัละหนึ�งครั� งเป็นอยา่งนอ้ย 

               (๒) รักษามือและเทา้ใหส้ะอาดและตดัเล็บใหส้ั�นไวเ้สมอ 

               (๓) รักษาผมใหส้ะอาดและตดัใหส้ั�น 

               (๔) รักษาปากและฟันใหส้ะอาด  แปรงฟันทุกครั� งก่อนและเมื�อตื�นนอน 

               (๕) อยา่ออกกาํลงัและทาํงานมากเกินไป  ผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรสั�งฝึกทหารจนอิด

โรยเกินไป  

            ค. เครื�องแต่งกาย 

               (๑) ใชเ้ครื�องแต่งกายใหเ้หมาะสมแก่อากาศและอยา่ใหค้บัหรือหลวม 

               (๒) รักษาเสื�อผา้เครื�องแต่งกายใหส้ะอาดโดยซกัเสมอ 

               (๓) ตอ้งเปลี�ยนและซกัเสื�อใน กางเกงใน และถุงเทา้ ทุกวนั 

               (๔) รองเทา้ตอ้งใหพ้อเหมาะกบัเทา้ ไม่คบัไม่หลวมเกินไป 

               (๕) ใชถุ้งเทา้ที�มีขนาดพอเหมาะกบัเทา้ อยา่ใหห้นาจนทาํใหร้องเทา้คบั 

            ง. การพกัผอ่น 

               (๑) นอนใหเ้พียงพออยา่งนอ้ยวนัละ ๗ - ๘ ชั�วโมง 

               (๒) ออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยวนัละ ๑๕ นาที 

               (๓) ควรใหท้หารไดพ้กัผอ่นตามสมควร จากการกีฬา  มหรสพ ดนตรี ฯลฯ 

            จ. การรักษาความสะอาดและความมีระเบียบตามหวัขอ้ต่อไปนี�   ทหารควรปฏิบติัให้

เคยชินจนติดเป็นนิสัยสร้างสุขนิสัยการรักษาความสะอาดและพฤติกรรม 



 (๑) ลา้งมือก่อนรับประทานอาหารและภายหลงัออกจากส้วมทุกครั� ง 

               (๒) ถ่ายอุจจาระทุกวนัและเป็นเวลา 

               (๓) ถ่ายอุจจาระแต่ในส้วมและราดนํ�าทุกครั� ง 

               (๔) ถ่ายปัสสาวะที�ส้วมหรือที�ถ่ายปัสสาวะที�จดัไว ้

               (๕) ทิ�งเศษอาหารและสิ�งของที�ไม่ตอ้งการตามที� ๆ จดัไว ้

               (๖) ลา้งเทา้ก่อนนอน 

               (๗) นอนในมุง้  เป็นเวลา  และมีผา้ปิดหนา้อกเวลานอน 

               (๘) อยา่ใชสิ้�งของร่วมกนั 

               (๙) ใชผ้า้เช็ดหนา้ปิดปาก  จมูกเวลาไอหรือจาม 

               (๑๐) ไม่ควรไปคลุกคลีกบัผูป่้วยเมื�อไม่จาํเป็น 

               (๑๑) เมื�อรู้สึกวา่ร่างกายผิดปกติ หรือเริ�มไม่สบาย    ให้รีบแจง้ผูบ้งัคบับญัชา  เพื�อ

จะไดรั้บการตรวจและรักษาจากนายแพทย ์

               (๑๒) ไปรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ ทุกครั� งที�เจา้หนา้ที�แพทยแ์จง้ 

            ทั�งนี�  เพื�อให้หน่วยทหารในกองทพับก ใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการปฏิบติัการ

สุขาภิบาล ภายในเขตรับผดิชอบของหน่วยที�ตั�งปกติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ต่อไป 

  สั�ง  ณ  วนัที�   ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘               

                                                        รับคาํสั�ง   ผบ. ทบ. 

                                            (ลงชื�อ) พล.ท.   ประวชิช์   ตนัประเสริฐ 

                                                    ( ประวชิช์   ตนัประเสริฐ ) 

                                                           จก.พบ.                                     

กวป.พบ. โทร ๐-

๒๓๕๔๔๒๑                                                                           

สาํเนาถูกตอ้ง 

     (ลงชื�อ) พ.ท.วษิณุ  สนธยานนท ์

                       ( วษิณุ  สนธยานนท ์) 

                                  หน.พบ. 

                             ๒๔  มี.ค. ๔๘  

 




