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ผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเช้ือ ต้องผ่ำนกำรอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่เช้ือหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือ 
ตำมที่กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือก ำหนด ทั้งนี้ทำง AIM CONSULTANT เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมอนำมัย สำมำรถออกใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรฝึกอบรมกำรป้องกนัและระงับกำรแพร่
เช้ือหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือให้กับผู้ปฏิบัติงำนมูลฝอยติดเช้ือได้ ซึ่งมีเนื้อหำกำรฝึกอบรมเป็นไปตำมที่
กรมอนำมัยก ำหนด 

 

 
 

1. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 1. เพื่อให้มีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและอันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือ 
 2. เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมจำกกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ  รวมทั้งสำมำรถป้องกัน 
 อันตรำยจำกมูลฝอยติดเช้ือ 

 3. เพื่อให้รู้ถึงแหล่งก ำเนิดชนิดประเภทมูลฝอยติดเช้ือได้  
 4. เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือได้  
 5. เพื่อให้ทรำบถึงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 6. เพื่อให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงำน 
 7. เพื่อให้สำมำรถป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือได้ 
 8. เพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรกำรคัดแยกมูลฝอยแต่ละชนิด 

หลักสูตร : การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย 
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 



                               บริษัท เอไอเอม็ คอนซัลแตนท์ จ ำกดั 
       เลขท่ี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร.0-2489-2500-1 

                          Tel 02-489-2500-1  Mobile 086-3751811     E-mail: marketing@aimconsultant.com    Line: aimconsultant 
                    

                          สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จ ำกัด           

 9. เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะของภำชนะบรรจุ และภำชนะรองรับ มูลฝอยติดเช้ือที่ถูกหลักสุขำภิบำล  
 10. เพื่อให้สำมำรถเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเช้ือได้อย่ำงถูกวิธี 
 11. เพื่อให้ทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ  
 12. เพื่อให้สำมำรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือได้อย่ำงถูกวิธี 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่จัดเก็บขยะ / เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกับมูลฝอยติดเช้ือ/ เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม / เจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัย / เจ้ำหน้ำที่ HR / เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล / เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ 

 

3. ระยะเวลำอบรม  หลกัสูตร 08.00-17.00 น. 

4. Course outline 

08.00 -08.30 น.    ลงทะเบียน ท ำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม 

08.30 – 09.30 น.                           กฎกระทรวงวา่ด้วยการก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
    มูลฝอยติดเชื้อกับผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

1) ผลกระทบต่อสุขภำพ  
 โรคติดต่อที่เกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือ  
 วิธีกำรท ำลำยเช้ือ  
 ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและอันตรำยที่อำจ เกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือ  
2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 มลพิษทำงน้ ำทำงอำกำศ เสียง หรือฝุ่น ละออง 
 

09.30-10.30 น.      มาตรการปอ้งกันอันตรายส่วนบุคคล ของผู้ปฏิบัติงาน 

 กำรป้องกันโรคติดต่อและกำรอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน  
 กำรตรวจสุขภำพ ชนิดของโรคที่ จ ำเป็นต้องได้รับกำรตรวจและควำมถี่ที่เหมำะสม  
 กำรป้องกันอนัตรำยส่วนบุคคลและกำร มีพฤตกิรรมอนำมัยที่ถกูต้อง  
 สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบตอ่สุขภำพ จำกกำรท ำงำนและกำรยศำสตร์ 
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10.30 – 10.45 น.                           พักรับประทานอาหารวา่ง 
 
10.45 – 12.00 น.                           ความรู้พื้นฐาน และหลักการทัว่ไป เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

1) ประเภทมูลฝอยและกำรคัดแยกมูลฝอยใน สถำนบริกำรกำรสำธำรณสุข  

 มูลฝอยทั่วไป  
 มูลฝอยรีไซเคิล  
 มูลฝอยอันตรำย  
 มูลฝอยติดเช้ือ  

2) กำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ  

 แหล่งก ำเนิด ชนิด ประเภทของมูลฝอย ติดเช้ือและกำรคัดแยก  
 ขั้นตอนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ  

3) กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
4) นโยบำยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงำน 

การคัดแยกมูลฝอย 

1)   ขั้นตอนกำรคัดแยกมูลฝอย 
2)   วิธีกำรคัดแยกมูลฝอย (สำธิต ฝึกปฏิบัติ) 
 

12.00-13.00 น.                              พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 14.00 น.                           การเก็บรวบรวม และการเคลื่อนย้าย มูลฝอยติดเชื้อ 

1) กำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ  
 ลักษณะของภำชนะบรรจุและภำชนะ รองรับมูลฝอยติดเช้ือ  
 วิธีกำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ อย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมประเภทและปริมำณ  
 วิธีกำรปฏิบัติกรณีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่น ถุงแตก ถุงร่ัว  
2) กำรเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเช้ือ  
 ลักษณะรถเข็น  
 วิธีกำรเคลื่อนย้ำย กำรยก กำรจัดวำง  
 กำรเคลื่อนย้ำยด้วยรถเข็น เส้นทำงกำร ขนและเวลำที่ขน  
 กำรท ำควำมสะอำดรถเข็น ภำชนะ รองรับและอุปกรณ ์ 
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 กำรจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ  
 สุขลักษณะอำคำรที่พักรวมมูลฝอย ติดเช้ือและกำรท ำควำมสะอำด  
 กำรควบคุมแมลงสัตว์น ำโรค 
 

14.00 – 14.45 น.                           พักรับประทานอาหารวา่ง 
 

14.45 – 15.30 น.                           หลักปฏิบัติในการ ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
กำรขับขี่และเก็บมลูฝอยติดเช้ือ  
 ลักษณะของรถขนมลูฝอยติดเช้ือ  
 วิธีปฏิบัติในกำรขับขี่และเก็บขนมูลฝอย ติดเช้ือ  

- แผนกำรจัดเก็บเส้นทำงและระยะเวลำในกำรเก็บ 
- กำรยก จัดวำงภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือในยำนพำหนะอย่ำงถูกวิธี เช่น ท่ำยก/ข้อ

 ห้ำมในกำรยกมูลฝอยติดเช้ือ  
- กฎหมำยและข้อปฏิบัติในกำรขนส่ง  
- กำรปฏิบัติในกรณีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่น ถุงแตก ถุงร่ัว หรือกรณีประสบอุบัติเหตุ  
- กำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองใช้อุปกรณ์และยำนพำหนะ 

 
15.30 – 16.30 น.                           เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

1) เทคโนโลยีในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 กำรเผำในเตำ ลักษณะเตำเผำ 
 กำรท ำลำยเช้ือด้วยไอน้ ำ 
 กำรท ำลำยเช้ือด้วยควำมร้อน 

2) วิธีกำรปฏิบัติในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 กำรเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเช้ือจำกที่พักมลูฝอยติดเช้ือเพื่อน ำไปก ำจัด 

อย่ำงถูกวิธี 
 กำรควบคุมดูแลระบบกำรก ำจัดให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
 กำรตรวจสอบ บ ำรุงรักษำเบื้องต้นกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ 

16.30 – 17.00 น.                         สรุปผลการอบรม และท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
     

............................................................................................................................. ............................................................................  


