
ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจ าป ี  

และการฝึกอบรมความรูก้ารจัดการสิ่งปฏิกูล   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจ าปี 
และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล  เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลปฏิบัติตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  สามารถด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติซึ่งท าหน้าที่สูบและขน  
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๖  แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอนามัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การตรวจสุขภาพประจ าปี  และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“หน่วยจัดการฝึกอบรม”  หมายความว่า   
(๑) หน่วยงานของกรมอนามัย   
(๒) สถาบันการศึกษา  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมอนามัยรับรอง   
ข้อ ๔ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล  ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนหรือก าจัด 

สิ่งปฏิกูล  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  รวมทั้งตรวจหาปรสิตในระบบทางเดินอาหาร   
ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล  ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขน  หรือก าจัด

สิ่งปฏิกูล  ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เกี่ยวข้อง   แล้วแต่กรณี  โดยหน่วย 
จัดการฝึกอบรม  ทั้งนี้  หลักสูตรการอบรม  ระยะเวลา  ตามเอกสารแนบท้าย  ๑  และคุณสมบัติของ
วิทยากร  ตามเอกสารแนบท้าย  ๒  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในท้ายประกาศนี้   

กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ทั้งการสูบและขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องได้รับการฝึกอบรม 
ท้ัง  ๒  หลักสูตร 

ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ  ๕  
ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของหลักสูตร  จึงจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วย 
จัดการฝึกอบรม  ตามเอกสารแนบท้าย  ๓  ที่ก าหนดไว้ในท้ายประกาศนี้และต้องได้รับการฝึกอบรม 
เพิ่มศักยภาพทุกห้าปี 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๗ สถาบันการศึกษา  องค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่จะขอการรับรองเป็นหน่วยจัดการฝึกอบรม  
ต้องท าหนังสือถึงกรมอนามัยโดยระบุถึงรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม  ระยะเวลาและรายชื่อวิทยากรที่มี
คุณสมบัติ  ตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พรรณพิมล  วิปุลากร 
อธิบดีกรมอนามัย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 
เอกสารแนบท้าย ๑ 

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลส าหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล 

 

หัวข้อวิชา ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎ ี
๑. ผลกระทบของสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 30 นาที 

๒. หลักปฏิบัติในการ สูบ ขน ถ่ายสิ่งปฏิกูล 2 ชั่วโมง 30 นาที 

๓. มาตรการป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน      
ในกรณีปกติ หรือกรณีฉุกเฉิน  

1 ชั่วโมง 30 นาที 

4. การใช้งานอุปกรณ์และสารเคมี  ในกรณีปกติ หรือกรณี
ฉุกเฉิน  

1 ชั่วโมง 30 นาที 

 
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 

หัวข้อวิชา ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎ ี
๑. ผลกระทบของสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 30 นาที 

๒. เทคโนโลยีการก าจัดสิ่งปฏิกูล 2 ชั่วโมง 30 นาท ี 2 ชั่วโมง 

๓. มาตรการการติดตามตรวจสอบ 
 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 ชั่วโมง 

๔. ความเสี่ ยงและมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล        
ของผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีปกติ หรือกรณีฉุกเฉิน  

1 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 ชั่วโมง 

๕. การใช้งานอุปกรณ์และสารเคม ี 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
คุณสมบัตขิองวิทยากร 

วิทยากรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
ส่ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ทำงด้ำนวิทยำศำสตรบัณฑิตหรือสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิทยำศำสตรสุขำภิบำล สุขำภิบำล สุขำภิบำลสิ งแวดล้อม วิทยำศำสตรอนำมัยสิ งแวดล้อม
อนำมัยสิ งแวดล้อม วิทยำศำสตรสุขภำพ หรือเทียบเท่ำ และมีประสบกำรณ์ในกำรท่ำงำนเกี ยวกับกำร
จัดกำรสิ งปฏิกูล หรือมีประสบกำรณ์ในกำรสอนวิชำกำรกำรจัดกำรสิ งปฏิกูลในสถำบันอุดมศึกษำ 
ของรัฐหรือเอกชนมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ งปี 

 
 



 

                         เอกสารแนบท้าย ๓ 
            ใบรับรองกำรฝึกอบรม 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(หน่วยงานจัดการฝึกอบรม) 
ขอมอบใบรับรองการฝึกอบรมฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

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

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลส าหรับผู้ปฏิบัติงานสูบ และขนสิ่งปฏิกูล 
ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจ าปี  

และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ..................................................................... 
ใบรับรองนี้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ให้ไว้ 

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

(........................................................) 
                                                             ต าแหนง่...........(หัวหน้าหนว่ยงานฝึกอบรม)......... 
 

28.5 เซนติเมตร 

ให้ใช้เป็นตราของ
หน่วยงานจัดการ

ฝึกอบรม 



 

 

        เอกสารแนบท้าย ๓ 
        ใบรับรองกำรฝึกอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(หน่วยงานจัดการฝึกอบรม) 
ขอมอบใบรับรองการฝึกอบรมฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 

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

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจ าปี  

และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ..................................................................... 
ใบรับรองนี้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ให้ไว้ 

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

(........................................................) 
                                                             ต าแหนง่...........(หัวหน้าหนว่ยงานฝึกอบรม)......... 

28.5 เซนติเมตร 

ให้ใช้เป็นตราของ
หน่วยงานจัดการ

ฝึกอบรม 


