
 

      สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต การอุปโภค 

และการบริโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้   หรือ       

ไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือเป็นกาก  

ของเสีย (Solid waste) ซึ่งขยะสามารถท าให้เกิดมลพิษ

และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ทั้งทางกายและทางจิตใจได้  

จ าแนกตามพษิภยัทีเ่กิดขึน้กบัมนษุย ์            

และสิง่แวดลอ้ม ม ี2 ประเภท 

    1.) ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน้อย 

ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ้า พลาสติก      

เศษหญ้าและใบไม้ ฯลฯ 

    2.) ขยะอันตราย เป็นขยะท่ีมีภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

อาจมีสารพิษ ติดไฟหรอืระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น 

ไฟแช็กแก๊ส กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่     

หรืออาจเป็นพวกส าลี และผ้าพันแผลจากสถานพยาบาล

ที่มีเชื้อโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชาชนที่อาศัยในชุมชนพื้นที่รอบ ๆบ่อขยะ 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรี   

มีครรภ์  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ 

ความดันโลหิต ฯลฯ 

2. คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับขยะ เช่น  พนักงาน     

เก็บขนและก าจดัขยะ  คนรบัซื้อของเก่าและคัดแยกขยะ  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       1. เมื่อต้องออกไปสัมผัสกับขยะ ควรสวมหมวก 

แว่นตา สวมใส่ เสื้อผ้ามิดชิด คาดหน้ากากอนามัย       

ทุกครั้งเพ่ือป้องกันควนั หรอืฝุ่นเข้าสู่ทางเดินหายใจ 

       2. หลังการสัมผัสขยะให้ อาบน้ าท าความสะอาด

ร่างกายทันที  รวมถึงล้างมือทุกครั้งหลังเลิกงานและ

ก่อนรบัประทานอาหาร 

       3 .  หากหลังสัมผัสขยะแ ล้วรู้ สึกแสบคันจมูก     

เวียนศีรษะ หรือเกิดความผิดปกติใดๆกับร่างกาย ให้รีบ

ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทนัที 

       4. หากพบสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค รอบๆบริเวณ

บ้านของท่าน ให้รีบก าจัดทนัที  

       5. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดย

ออกก าลังกายสม่ า เสมอ พักผ่อนให้ เ พียงพอ และ

รบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

      6. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะ คอื ? 

สิ่งคุกคามในขยะ 

 สารพิษและสารเคมีในขยะอันตราย 

 เชื้อโรคต่างๆทีท่ าให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 

 อันตรายจากขยะติดเชื้อ ที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ 

 กล่ินเน่าเหม็น จากขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้       

ซึ่งไม่มีการฝังกลบหรือจัดเก็บขยะให้หมด 

 ก๊าซพิษจากการเผาขยะ 

 สารก่อภูมิแพ้ เกิดได้จากการสูดดมฝุ่นละออง    

ที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดต่างๆ 

 

ใครบ้าง ? ที่เส่ียงต่อการได้รับผลกระทบ 

ช่องทางการเข้าสู่ร่างกาย 

การดูแลตัวเองเบ้ืองต้น 

   1. ทางผิวหนัง  การสัมผัสโดยตรงกับสารประกอบ           

ในผลิตภัณฑ์หรือขยะมีพิษบางตัว เช่น  ยาฆ่าแมลง และ

ผ ลิตภัณ ฑ์ท า ความสะอาด  ท า ใ ห้ ซึ ม เ ข้ า สู่ ผิ ว หนั ง      

กระแสเลือด และเข้าสู่ร่างกายไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด

โรคต่าง ๆ ตามมา 

     2. ท า ง ก า ร ห า ย ใ จ  จ าก ก า รสู ด ด ม ก ล่ิ น ข ย ะ          

ฝุ่นละออง ก๊าซหรือไอสารพิษจากขยะอันตรายบางชนิด 

เช่น สี ตัวท าละลาย น้ ามันรถยนต์  เมื่อเราหายใจเข้าไปก็

จะ เข้ า ไปสะสมอ ยู่บริ เ วณปอด  แ ล้ว จึ งดู ดซึ ม เ ข้ า สู่         

กระแสเลือด ก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจ   

หรอืท าลายอวยัวะภายในได้ 

     3. ทางเดินอาหาร โดยการรับประทานเข้าไป         

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การได้รับสารพิษปนเปื้อน

จากภาชนะใส่อาหารหรือจากมือ รวมถึงสารพิษที่สะสมใน

รูปของห่วงโซ่อาหาร ในพืชผัก เนื้อสัตว์ 

สามารถประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพ

จากมลพิษขยะหรือไม่? โดยลองท าแบบสอบถามด้วยตนเอง หากพบว่ามี

ความเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพหรือขอรับ

ค าปรึกษาสขุภาพได้ท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

 

สามารถประ เมินสุ ขภาพตน เอง เบื้ อ งต้ นว่ ามี        

ความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพจากมลพิษขยะหรือไม่? โดย

ลองท าแบบสอบถามด้วยตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยง 

สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพหรือขอรับ

ค าปรึกษาสุขภาพ ได้ท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

การประเมินสขุภาพตนเอง 



        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1. ลดการใช้ เป็นการลดขยะที่จะทิ้งให้เหลือน้อยลง           

เลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการและบรรจุหีบห่อน้อย 

และมีอายุการใช้งานนานๆ 

     2. การใช้ซ้ า น าสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ได้อยู่ มา

ดัดแปลงเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 

     3. การรีไซเคิลขยะ เป็นการน าเอาวัสดุที่ใช้แล้ว             

กลับไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่ให้เป็นของใหม่  

     4. การซ่อมหรือแก้ไข โดยน าสิ่งของเครื่องใช้ที่

แตกหักเสียหาย มาซ่อมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้

ต่อได้นั่นเอง 

      5. การหลีกเลี่ยงขยะพิษ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็น

อันตราย ไม่ควรน าภาชนะเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมี

อันตรายมาใส่วสัดุอ่ืนโดยเด็ดขาด 

     6. การแยกขยะ เพ่ือลดขยะที่ต้องน าไปก าจัด ให้

เหลือน้อยท่ีสดุ  

 ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพน ามา

กลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก 

 ขยะเปียกสามารถน ามาหมกัท าปุย๋น้ าชีวภาพ 

 ขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 

กระปอ๋งฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีก าจัดท่ีปลอดภัย 

      7. ไม่เผาขยะ ในพื้นที่ทั่วไป แต่ให้มีระบบการขนส่ง          

ไปก าจัดตามท่ีหน่วยงานรฐัจัดไว้ให้ 

 

การดูแลสุขภาพตนเอง 

ส าหรบัประชาชนทีอ่าศยัรอบพืน้ที ่

คดัแยกและรไีซเคลิขยะ 

 

 

 

 

 

ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีฯ             

กรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสขุ 

โทร 02-5904393   

 

แบบสอบถาม 

      1. หากในส่วนที่ 1 ตอบว่า “ไม่ใช่” ทั้งหมด ก็ไม่ต้องท า

การสอบถามอาการของผู้รับบริการในส่วนที่ 3 เนื่องจาก 

การเจ็บป่วยคร้ังนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม 

กรณีปัญหาขยะ แต่ควรท าการคัดกรองสุขภาพเพื่อวินิจฉัยการ

เจ็บป่วยโรคอื่นๆ เช่น โรคทั่วไป หรือโรคจากการประกอบ

อาชีพ 

      2. หากมีการตอบค าถามในส่วนที่ 1 โดยตอบว่า “ใช่” 

ข้อหนึ่งข้อใดใน 3 ข้อ ถือว่า “มีความเสี่ยง” ในการรับสัมผัส

มลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาขยะ 

      3. ในส่วนที่ 2 หากผู้มารับบริการถ้ามีอาการใดอาการ

หนึ่งในตาราง ต่อเนื่องกันทุกวัน หรือ มีอาการใดอาการหนึ่ง

อย่างน้อย 3 อาการขึ้นไป ที่มีความถี่ในการเกิดอาการ 1-3 

วันต่อสัปดาห์  หรือ มีอาการใดอาการหนึ่งอย่างน้อย 5 

อาการขึ้นไป ที่มคีวามถี่ในการเกิดอาการ 1-3 วันต่อเดือน ให้

ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคต่อไป 

 

แนวทางสรปุความเสี่ยง 

การมีส่วนร่วมในการลดและแกไ้ขปัญหา 



 


