
( ส ำเนำ ) 
ค ำส่ังกองทัพบก 

ท่ี   ๑๖๗ / ๒๕๔๘ 

เร่ือง ชี้แจงกำรปฏิบัติกำรสุขำภิบำลในท่ีต้ังปกติ 

…………………………………………. 

            เพื่อให้กำรสุขำภิบำลของหน่ วยทหำรในกองทัพบก มีควำม เป็นระเบียบ  เ รียบร้อย
ทันสมัย   และเพื่อให้ก ำลังพลและครอบครัวมีสุขภำพพลำนำมัยท่ีดี   จึงให้ยกเลิกค ำส่ังกองทัพบก 
(ค ำชี้ แจง)ท่ี  ๑๘๙ / ๑๘๒๑๑ ลง  ๓๐ ส.ค.๙๗  เ ร่ือง  ชี้ แจงกำรปฏิบัติกำรสุขำภิบำลในท่ีต้ังปกติ 

และให้หน่วยทหำร ด ำเนินกำรสุขำภิบำลในท่ีต้ังปกติ ดังต่อไปนี้  

      ก. กำรสุขำภิบำลทหำร 
      กำรสุขำภิบำล  คือวิธีกำรท่ีกองทัพจะผดุงรักษำไว้ซ่ึงสุขภำพอันสมบูรณ์ของทหำร  และ
ป้องกันกำรแพร่โรค  ควำมมุ่งหมำยหลักก็เพื่อให้มีก ำลังพลท่ีเข้มแข็งท้ังทำงกำยและจิตใจ พร้อมท่ี
จะปฏิบัติหน้ำท่ี หรือท ำกำรรบอันเป็นระเบียบได้มำกท่ีสุด 
      ข. หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

      ๑. ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   ในอัน ท่ีจะจัดกำรสุขำภิบำลในหน่ วย   เขต
รับผิดชอบของกำรสุขำภิบำลให้ดีย่ิงข้ึนท้ังนี้โดยอำศัยควำมร่วมมือและกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ี
เหล่ำทหำรแพทย์ 
      ๒. ทหำรทุกชั้นยศต้องได้รับกำรอบรมให้รู้หลักกำรสุขำภิบำล  และมีหน้ำท่ีปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์นั้น ๆ โดยเคร่งครัด 
      ๓. ผู้บังคับบัญชำทหำรต้ังแต่ ผบ.ร้อยลงมำ  ต้องร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีแพทย์  มีหน้ำท่ีอบรม
ชี้แจงทหำรใน   บังคับบัญชำของตน ให้รู้และเข้ำใจเร่ืองกำรสุขำภิบำล  และสุขศำสตร์ส่วนบุคคล
พร้อมท้ังควบคุมกำรปฏิบัติของทหำรอย่ำงใกล้ชิดด้วย 
      ๔. ผบ.หน่วย สร.มีหน้ำท่ีเสนอแผนกำรให้ ผบ. หน่วย  ให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกำรสุขำภิบำล ได้แก่  กำรจัดหำน ้ำ  กำรท ำน ้ ำสะอำด  วิธีกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูล  กำรป้องกัน
โรค  กำรปลูกภูมิ คุ้มกันโรค กำรอบรมสุขศำสตร์ส่วนบุคคล   กำรก ำจัดหนู แมลงสำบ สัตว์น ำ
โรคต่ำงๆ    และแนะน ำในเร่ืองกำรออกค ำส่ังหรือระเบียบเก่ียวกับกำรสุขำภิบำล   กับต้องเป็น
ผู้ตรวจผลและรำยงำนให้ ผบ.หน่วยทรำบเป็นระยะๆ และทุกคร้ังท่ีมีข้อบกพร่องซ่ึงต้องแก้ไขโดย
ด่วน 

      ๕. พลำธิกำร  มีหน้ำท่ีจัดอำหำรและน ้ำสะอำดให้เพียงพอแก่หน่วย 
 ค. แนวทำงปฏิบัติ 
         ๑. ท่ีต้ังหน่วยและสถำนท่ีรำชกำร 
            ก. ผบ.หน่วยต้องแบ่งเขตสุขำภิบำลในท่ีต้ังหน่วยให้หน่วยข้ึนตรงเพื่อรับผิดชอบ  



  

  ข. จัดกำรถมหรือท ำทำงระบำยน ้ำ ภำยในบริเวณท่ีต้ังของหน่วยเพื่อไม่ให้เกิดควำมสกปรกหรือ 

น ้ำขังได้ 
            ค. กำรก ำจัดขยะ   

                ๑) ให้แยกประเภทของขยะใส่ถังท่ีมีฝำปิดมิดชิด 

                     ก. ขยะเปียก 
                     ข. ขยะแห้ง 
                     ค. อ่ืนๆ เช่น เศษไม้ ใบไม้ ทรำย กรวด  
                 ๒) ใช้รถเก็บขยะของหน่วย หรือเทศบำล ทุกวัน 

                 ๓) น ำไปขำย หรือเล้ียงสัตว์ 
                 ๔) น ำไปขำย ฝังหรือท ำปุ๋ย 
                 ๕) ถมท่ีลุ่ม  

                 ๖) ห้ ำมเผำเ ด็ดขำด เพรำะท ำให้เกิดปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ เว้นแต่ มีเตำเผำ
เฉพำะท่ีมีควำมร้อนสูง  ๑,๒๕๐ – ๒,๐๐๐  องศำฟำเรนไฮด์ ( ๖๗๗ – ๑,๐๙๔ องศำเซลเซียส ) 
            ง.  จัดเวรท ำควำมสะอำดภำยในบริเวณท่ีต้ังหน่วยทุกวัน 

            จ.  จัดเวรตรวจสุขำภิบำลเป็นประจ ำ 
            ฉ. มีเวรท ำและตรวจควำมสะอำดเรียบร้อยทุกวัน 

            ช. แสงสว่ำง 
                 - ห้องท ำงำนท่ัวๆ ไป ไม่ต ่ำกว่ำ               ๕๐         ฟุตแรงเทียน 

                 - ห้องท ำงำนปรำณีต       ”               ๑๐๐          ” ” 

                 - โรงอำหำร โรงครัว       ”             ๘ - ๒๒       ”  ” 

                 - ห้องน ้ำ ห้องส้วม         ”              ๓ – ๕        ”  ” 

                 - ทำงเดินบันได            ”               ๒ - ๓        ”  ” 

            ซ. อุณหภูมิอำกำศ 
                 - งำนเบำ               ค่ำดัชนีควำมร้อน (WBGT) ไม่ต ่ำกว่ำ    ๓๔  องศำเซลเซียส 

                 - งำนปำนกลำง  ”        ”            ”           ๓๒    ”            ” 

                 - งำน 

หนัก               ”                 ”                ”           ๓๐    ”            ” 

            ฌ. เสียง 
                 ใน  ๑  วัน ระยะเวลำกำรท ำงำน (๘ ชม.) ไม่เกิน  ๙๐  เดซิเบล 
            ญ. ต้องกวดขันทหำรในกำรรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของท่ีนอน 

            ฌ. กำรบริกำรน ้ำ 



           วันหนึ่ งทหำรคนหนึ่ ง ต้องกำรน ้ ำโดยเฉล่ียประมำณ ๒๐ – ๔๐ แกลลอน  ( ๙๐.๖ – 

๑๘๑.๒ ลิตร ) เพื่อใช้ ด่ืม   อำบ  ซักเส้ือผ้ำ   น ้ ำส ำหรับทหำรเพื่อบริโภคใช้สอยควรเป็นน ้ ำท่ี
สะอำดท่ีสุดเท่ำท่ีจะหำได้ ไม่ควรใช้น ้ำจำกแม่น ้ ำล ำคลอง หรือสระ  เป็นน ้ำบริโภคเ ว้นแต่ ประปำ
ในพื้นท่ีน ำมำต้มและท ำให้สะอำดแล้ว 
         ๒. โรงเล้ียงและโรงประกอบอำหำร 
               ก. เ จ้ำหน้ ำท่ีโรงเล้ียงและโรงประกอบอำหำร   ต้องผ่ำนกำรตรวจเป็นพิเศษจำก
แพทย์ทุก ๖ เดือน ว่ำไม่เ ป็นพำหะของโรคติดต่อต่ำงๆ   ถ้ำผู้ใดป่วยหรือสงสัยว่ำจะป่วยด้วยโรค
ล ำไส้หรือทำงระบบหำยใจ ต้องส่ังให้หยุดงำนชั่วครำวทันที    หัวหน้ำโรงเ ล้ียงต้องคอยสังเกต
เจ้ำหน้ำท่ีของตนทุกวัน ถ้ำสงสัยว่ำจะมีโรค ต้องส่งให้แพทย์ตรวจ 
            ข. เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนต้องสะอำดและมีสุขศำสตร์ส่วนบุคคลดี 
            ค. อำหำรทุกชนิดก่อนรับเข้ำโรงเล้ียง   ต้องผ่ำนกำรตรวจก่อนว่ำคุณภำพดี  และต้อง
ตรวจอีกขณะท่ีเก็บไว้ก่อนปรุง และภำยหลังปรุงแล้ว 
            ง. ควบคุมกำรจัดระเบียบและควรระวังกำรรักษำควำมสะอำดของโรงเล้ียง  และ โรง
ประกอบอำหำรให้เรียบร้อย 
            จ. มีเวรท ำควำมสะอำดโรงเล้ียง   และโรงประกอบอำหำรทุกวัน   โดยเฉพ ำะ โต๊ะ
รับประทำนอำหำร   โต๊ะท่ีใช้ประกอบอำหำรและพื้นควรกวำดและเช็ดถูกทุกคร้ังภำยหลังใช้ 
            ฉ. ล้ำงภำชนะเคร่ืองใช้ในกำรประกอบ และรับประทำนอำหำร  ให้สะอำดทุกคร้ัง 
ภำยหลังใช้ควรใช้สบู่และน ้ำต้มเดือดล้ำง  โดยมีถังน ้ำสบู่ ๑  ถัง  ถังน ้ำเดือด ๒  ถัง 
            ช. มีภำชนะท่ีมีฝำปิดมิดชิด ส ำหรับท้ิงเศษอำหำรท่ีโรงเล้ียง    และโรงประกอบอำหำร
ให้พอเพียงแก่ควำมต้องกำร และน ำไปเล้ียงสัตว์ , ฝัง หรือรถเก็บขยะ  

  ซ. น ้ำล้ำงผกัอำหำรและภำชนะ เคร่ืองใช้      ให้ระบำยลงภำชนะกล่องดักไขมันและเศษอำหำร   

หรือท ำหลุมซึม โดยขุดหลุมขนำด ๔ x ๔ x ๔ ฟุต แล้วใช้กรวด อิฐใส่ให้เต็ม ควรมีหลุมซึม ๒ 
หลุมต่อโรงเล้ียงหรือโรงประกอบอำหำร ๑ แห่ง  เพื่อไว้สลับใช้วันเว้นวัน        

         ๓. ส้วม 

            ก. มีเวรท ำควำมสะอำดส้วมทุกวัน 

            ข. ส้วม ซึม   ต้องมีน ้ ำและภำชนะส ำหรับตัก เพื่ อรำดส้วมไว้ให้พ ร้อมภำชนะตัก
น ้ำ   ควรมีขนำด 
ใหญ่พอสมควร 
            ค. ควบคุมและกวดขันให้ทหำรรักษำควำมสะอำดส้วม รำดน ้ำส้วมทุกคร้ังภำยหลังถ่ำย 
            ง. ถ้ำใช้กระดำษช ำระต้องมีภำชนะหรือท่ีมีฝำปิดมิดชิดไว้ส ำหรับท้ิงกระดำษช ำระ  

      ๔. ท่ีถ่ำยปัสสำวะ 
            ก. มีเวรท ำควำมสะอำดทุกวัน  โดยเฉพำะบริเวณท่ียืนถ่ำย 



            ข. ห้ำมท้ิงเศษกระดำษ  ก้นบุหร่ีหรือก้ำนไม้ขีดไฟ 

      ๕. ท่ีล้ำงหน้ำและท่ีอำบน ้ำ 
            ก. จัดท่ีไว้ให้ทหำรล้ำงหน้ำ  และมีทำงระบำยน ้ำโดยรอบ 

            ข. สร้ำงท่ีไว้ให้ทหำรอำบน ้ำ  และมีทำงระบำยน ้ำโดยรอบ 

      ๖. ครัวและท่ีเก็บของ 
          ระวังรักษำควำมสะอำดและจัดระเบียบให้เรียบร้อย  อย่ำให้เป็นท่ีอำศัยของหนูได้ 
      ๗. สุขศำสตร์ส่วนบุคคล 
           กำรสุขำภิบำลจะดีได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือปฏิบัติจำกทหำรทุกชั้นยศ ดังนั้ นควรกวดขัน
ทหำรปฏิบัติเก่ียวกับสุขศำสตร์ส่วนบุคคลตำมหัวข้อต่อไปนี้โดยคร่งครัด 

            ก. อำหำร 
               (๑) รับประทำนอำหำรและด่ืมน ้ำท่ีใสสะอำดเป็นน ้ำกล่ัน น ้ำกรอง หรือต้มแล้ว 
               (๒) รักษำภำชนะเคร่ืองใช้ในกำรบริโภคให้สะอำด 

               (๓) ร่วมมือรักษำควำมสะอำดโรงเล้ียง 
            ข. ร่ำงกำย 
               (๑) รักษำควำมสะอำดของร่ำงกำยโดยอำบน ้ำวันละหนึ่งคร้ังเป็นอย่ำงน้อย 
               (๒) รักษำมือและเท้ำให้สะอำดและตัดเล็บให้ส้ันไว้เสมอ 

               (๓) รักษำผมให้สะอำดและตัดให้ส้ัน 

               (๔) รักษำปำกและฟันให้สะอำด  แปรงฟันทุกคร้ังก่อนและเมื่อต่ืนนอน 

               (๕) อย่ำออกก ำลังและท ำงำนมำกเกินไป  ผู้บังคับบัญชำไม่ควรส่ังฝึกทหำรจนอิด
โรยเกินไป  

            ค. เคร่ืองแต่งกำย 
               (๑) ใช้เคร่ืองแต่งกำยให้เหมำะสมแก่อำกำศและอย่ำให้คับหรือหลวม 

               (๒) รักษำเส้ือผ้ำเคร่ืองแต่งกำยให้สะอำดโดยซักเสมอ 

               (๓) ต้องเปล่ียนและซักเส้ือใน กำงเกงใน และถุงเท้ำ ทุกวัน 

               (๔) รองเท้ำต้องให้พอเหมำะกับเท้ำ ไม่คับไม่หลวมเกินไป 

               (๕) ใช้ถุงเท้ำท่ีมีขนำดพอเหมำะกับเท้ำ อย่ำให้หนำจนท ำให้รองเท้ำคับ 

            ง. กำรพักผ่อน 

               (๑) นอนให้เพียงพออย่ำงน้อยวันละ ๗ - ๘ ชั่วโมง 
               (๒) ออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ ๑๕ นำที 

               (๓) ควรให้ทหำรได้พักผ่อนตำมสมควร จำกกำรกีฬำ  มหรสพ ดนตรี ฯลฯ 
            จ. กำรรักษำควำมสะอำดและควำมมีระเบียบตำมหัวข้อต่อไปนี้    ทหำรควรปฏิบัติให้
เคยชินจนติดเป็นนิสัยสร้ำงสุขนิสัยกำรรักษำควำมสะอำดและพฤติกรรม 



 (๑) ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและภำยหลังออกจำกส้วมทุกคร้ัง 
               (๒) ถ่ำยอุจจำระทุกวันและเป็นเวลำ 
               (๓) ถ่ำยอุจจำระแต่ในส้วมและรำดน ้ำทุกคร้ัง 
               (๔) ถ่ำยปัสสำวะท่ีส้วมหรือท่ีถ่ำยปัสสำวะท่ีจัดไว้ 
               (๕) ท้ิงเศษอำหำรและส่ิงของท่ีไม่ต้องกำรตำมท่ี ๆ จัดไว้ 
               (๖) ล้ำงเท้ำก่อนนอน 

               (๗) นอนในมุ้ง  เป็นเวลำ  และมีผ้ำปิดหน้ำอกเวลำนอน 

               (๘) อย่ำใช้ส่ิงของร่วมกัน 

               (๙) ใช้ผ้ำเช็ดหน้ำปิดปำก  จมูกเวลำไอหรือจำม 

               (๑๐) ไม่ควรไปคลุกคลีกับผู้ป่วยเมื่อไม่จ ำเป็น 

               (๑๑) เมื่อรู้สึกว่ำร่ำงกำยผิดปกติ หรือเ ร่ิมไม่สบำย    ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชำ  เพื่อ
จะได้รับกำรตรวจและรักษำจำกนำยแพทย์ 
               (๑๒) ไปรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่ำง ๆ ทุกคร้ังท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแพทย์แจ้ง 
            ท้ังนี้  เพื่อให้หน่วยทหำรในกองทัพบก ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรปฏิบัติกำร
สุขำภิบำล ภำยในเขตรับผิดชอบของหน่วยท่ีต้ังปกติได้อย่ำงถูกต้อง ต่อไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๒  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๔๘               

                                                        รับค ำส่ัง   ผบ. ทบ. 

                                            (ลงชื่อ) พล.ท.   ประวิชช์   ตันประเสริฐ 
                                                    ( ประวิชช์   ตันประเสริฐ ) 
                                                           จก.พบ.                                     

กวป.พบ. โทร ๐-
๒๓๕๔๔๒๑                                                                           
ส ำเนำถูกต้อง 
     (ลงชื่อ) พ.ท.วิษณุ  สนธยำนนท์ 

                       ( วิษณุ  สนธยำนนท์ ) 

                                  หน.พบ. 
                             ๒๔  มี.ค. ๔๘  

 


