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ขยะคืออะไร ??
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สิ่งของเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต

การอุปโภค และการบริโภค

ของแข็งหรือ
เปนกากของเสีย

(Solid waste) 

สิ่งที่เสื่อมสภาพ
จนใชการไมได

หรือไมตองการใชแลว

ขยะสามารถทําใหเกิดมลพิษ
และเปนแหลงเพาะเชื้อโรค

จนสงผลเสียตอสุขภาพ
ทั้งทางกายและทางจิตใจได
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ขยะมีกี่ประเภท?

 จําแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้น มี 2 ประเภท คือ
  1.) ขยะทัว่ไป (General waste) หมายถึง ขยะมลูฝอยทีม่อัีนตรายนอย 

 2.) ขยะอันตราย (Hazardous waste) เปนขยะที่มีภัยตอคนและสิ่งแวดลอม 

เศษอาหาร

เศษ
กระดาษ

เศษ
หญา,ใบไม

เศษ
กระปอง

เศษ
พลาสติก

2.) ขยะอันตราย (Hazardous waste) เปนขยะที่มีภัยตอคนและ
ส่ิงแวดลอม  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

จําแนกตามลักษณะของขยะ มี  

 

2 ประเภท คือ 

1) ขยะเปยกหรือขยะสด (Garbage) มีความช้ืนสูง จึงติดไฟไดยาก ไดแก 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

คุณสมบัติ  
 มีสารพิษ 
  ติดไฟ 
 ระเบิดงาย 
 ปนเปอนเช้ือโรค หลอดไฟ ถานไฟฉาย 

กระปองสเปรย ผาออมเด็ก 
กระดาษชําระเปอนเลือด 

แบตเตอร่ี 

เศษอาหาร เศษเนื้อ 
และผักผลไม 

ซากพืชและสัตวที่
ยังไมเนาเปอย 

 

ขยะประเภทนี้จะทําให เกิดกลิ่นเนาเหม็น เนื่องจากแบคทีเรียยอยสลาย
อินทรียสาร นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเพาะเช้ือโรคโดยติดไปกับแมลง หนู และ
สัตว อื่นที่มาตอมหรือกินเปนอาหาร 
 

แทรกรูป 
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 จําแนกตามลักษณะขยะมี 2 ประเภท คือ
 1.) ขยะเปยกหรือขยะสด (Garbage) มคีวามชืน้สงูจงึตดิไฟไดยาก ไดแก

 2.) ขยะแหง (Rubbish) คือขยะที่มีความชื้นอยูนอย จําแนกได 2 ชนิด คือ

 ขยะประเภทนีจ้ะทาํให เกดิกล่ินเนาเหมน็ เนือ่งจากแบคทเีรยี
ยอยสลายอินทรียสาร นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเพาะเชื้อโรค         
โดยตดิไปกบัแมลง หน ูและสตัว อืน่ทีม่าตอมหรอืกนิเปนอาหาร

จึงไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น

เศษอาหาร เศษเนื้อ
และผักผลไม

ขยะที่เปนเชื้อเพลิง เปนพวกที่ติดไฟได 
เชน เศษผา เศษกระดาษ หญา ใบไม กิ่งไม

ซากพืชและสัตว
ที่ยังไมเนาเปอย

ขยะที่ไมเปนเชื้อเพลิง ไดแก
เศษโลหะ เศษแกว และเศษกอนอิฐ
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ตัวอยางขยะติดเชื้อ
 ถุงยางอนามัย     ผาอนามัย
 สําลีเช็ดแผล       ซากสัตว
 เข็มฉีดยา          ผาเปอนเลือด
 กระดาษทิชชูของคนที่เปนวัณโรค

แมงกานีส 

ตะกั่ว

ปรอท

แคดเมียม

สารเคมี พบใน อาการที่สําคัญ

- ถานไฟฉาย
- กระปองสี

- แบตเตอรี่รถยนต
- ยาฆาแมลง   
- หมึกพิมพ
- หลอดภาพ

- หลอดไฟ
- กระปอง
  ยาฆาแมลง

- ถานนาฬกา 
  ควอตซ 
- แบตเตอรี่มือถือ

 1. สารพิษจากขยะอันตราย

 2. อันตรายจากขยะติดเชื้อ

อันตรายจากขยะ!!

ปวดศรีษะ งวงนอนงาย จติใจไมสงบ ประสาทหลอน 
เกิดตะคริวที่แขน-ขาสมองอักเสบ

ปวดศีรษะ อ อนเพลีย ตัวซีด ปวดหลัง            
ปวดเม่ือยกลามเนื้อ มีผลตอพัฒนาการ และ
สมอง ทําใหเด็กมี IQ ลดลง ทําใหความจําเสื่อม              
ชักกระตุก และหมดสติ

ระคายเคืองตอผิวหนัง เหงือกบวมอักเสบ       
เลือดออกงาย ปวดทอง ทองรวงอยางแรง            
มีอาการสั่น กลามเนื้อกระตุก

ทําลาย ไต ระบบประสาท กระดูกเสื่อมและ        
ปวดกระดูก (โรคอิไต-อิไต) 

เชื้อบาดทะยัก
ไวรัสตับอักเสบ
โรคเอดส์ ฯลฯ
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 -  จากเชื้อโรคในขยะมูลฝอยที่ตกคางบนพื้น
 -  เปนแหลงสะสม/เพาะพันธุสัตวนําโรค 
    จากการกินอาหาร นํ้า สัมผัส

 จากมูลฝอยที่กองไว เนื่องจากไมมีการฝงกลบ ทําใหเกิดกาซจาก     
การหมกัขึน้ เชน กาซไขเนา สงผลใหเกิดอาการปวดศรีษะ คลืน่ไส และอาเจยีน

 จากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง 
ทําใหเกิดควันและสารพิษปนเปอนในอากาศ 
เชน ฝุนละอองขนาดเล็กและกาซพิษตางๆ 
ซึ่งกอใหเกิดอันตราย ตอประชาชนกลุมเสี่ยง 
เชน เด็ก หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ เปนตน

 เกิดไดจากการสูดดมฝุ นละอองที่           
ปลิวฟุงกระจายมาจากเศษขยะชนิดตางๆ 
เชน เศษกระดาษ ฝุนฝาย ผงหมึกพิมพจากเศษ
กระดาษ

 3. โรคระบบทางเดินอาหาร

 4. กลิ่นเนาเหม็น

 5. กาซพิษจากการเผาขยะ 

 6. ขยะอาจจะเปนสารกอภูมิแพ 

 7. เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ  

ทองรวง อหิวาตกโรค ไทฟอยด โรคบิด
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 1. ทางผิวหนัง  การสัมผัสโดยตรงกับขยะ           
มพีษิบางตวั เชน  ยาฆาแมลง ทําใหซึมเขาสูผวิหนงั 
กระแสเลอืด และเขาสูรางกายไปอยางรวดเรว็ กอให
เกิดโรค

 2. ทางการหายใจ จากการสูดดมกล่ินขยะ        
ฝุนละออง กาซหรือไอสารพิษจากขยะอันตรายบาง
ชนิด เชน สี ตัวทําละลาย นํ้ามันรถยนต ซึ่งจะถูก
สะสมอยูบรเิวณปอด ทาํใหเกดิโรคทางเดนิหายใจได

 3. ทางเดินอาหาร โดยการรับประทานเขาไป
ทั้งทางตรงและทางออม เชน การไดรับสารพิษ         
ปนเปอนจากภาชนะใสอาหารหรอืจากมือ รวมถงึสาร
พิษที่สะสมในรูปของหวงโซอาหาร ในพืชผัก เนื้อสัตว

 8. อุบัติเหตุจากการทํางาน เกิดจากลักษณะการทํางานกับขยะ                  
ทีไ่มปลอดภยั เชน การใชเครือ่งมือชาํรดุ การยกของหนกั การถกูของมคีมทิม่
แทง ฯลฯ ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย พิการหรือเสียชีวิต

ชองทางการเขาสูรางกาย
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ทํางานอยางไรใหปลอดภัย

 1. ไมควรสูบบุหรี่  หรือรับประทานอาหาร         
ขณะทํางาน

 2.  เมื่อ ทํางานที่มีการสัมผัสกับขยะ ควร               
สวมหมวก แวนตา สวมใสเสื้อผามิดชิด คาดหนากาก
อนามัย ทุกคร้ังเพื่อปองกันควัน หรือฝุนเขาสูทางเดิน
หายใจ

 4. หลังการสัมผัสขยะ  ใหทําความสะอาด
เสือ้ผาและอาบนํา้ทาํความสะอาดรางกายทนัท ี รวมถงึ
ลางมือทุกครั้งหลังเลิกงาน และกอนรับประทานอาหาร

 3. ใชอุปกรณหรือเคร่ืองทุนแรง เพื่อชวย          
ในการเก็บและคัดแยกขยะ เชน ไม หรือ คราดใน    
การเขี่ยเพื่อปองกันการสัมผัสกับขยะโดยตรง เปนตน

 5. ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ 
โดยออกกาํลังกายสม่ําเสมอ พกัผอนใหเพยีงพอ และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน

 6. หากพบวัตถุตองสงสัยที่อาจเปนอันตราย 
เชน ถังสารเคมี วัตถุที่มีเครื่องหมายรังสี/กัมมันตรังสี 
หรือวัตถุระเบิด ควรแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหรับทราบ 

 7. หากหลังสัมผัสขยะแลวรู สึกมีความ         
ผิดปกต ิเชน แสบคันจมูก เวียนศีรษะ หรอืเกดิความ
ผิดปกติ ใหรีบไปพบแพทยที่โรงพยาบาลทันที
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การปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุตองสงสัย
หรือขยะอันตราย

 1) กรณี ทราบประเภทขยะอันตรายหรือสารพิษ
  เม่ือพบขยะอนัตรายหรอืสารพษิทีส่ามารถระบปุระเภทได เชน แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ 
  1.  ไมสัมผัสกับขยะอันตรายหรือสารเคมีโดยตรง
  2. ใสถุงมือกอนหยิบจับ แยกใสถุงสงเทศบาลเพื่อนําไปกําจัด              

โดยเฉพาะ ถาพบของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหรรม มูลฝอย        
ติดเชื้อหรือกากกัมมันตรังสี ใหดําเนินการเหมือนกรณีไมทราบ
ประเภท

 2) กรณี ไมทราบประเภทขยะอันตราย แหลงที่มา หรือลักลอบทิ้ง 
  ใหปฏิบัติตามขั้นตอนและคําแนะนํา ดังตอไปนี้
  1. สังเกตลักษณะสิ่งที่พบนั้นมีสภาพอยางไร เชน 
   - ภาชนะทีบ่รรจลุกัษณะเปนโลหะ ขวดพลาสตกิ ขวดแกว เปนตน
   - มีกลิ่นของสารเคมีหรือไม ถาไมมีกลิ่นเปนอยางไร 
   - สังเกตวามีฉลากหรือสัญลักษณแสดงถึงประเภทและอันตรายของ 
     สิ่งนั้นหรือไม ถาพบควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
  2. สังเกตบริเวณรอบๆ ของสิ่งที่พบ เชน บริเวณท่ีพบมีลักษณะ

อยางไร เชน บริเวณโลง ริมถนน ในดงหญาทึบ เปนตน มีการทิ้ง
ไวนาน

  3. สังเกตวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม เชน
   -  มีกลุมคนแปลกหนา ทิ้งขยะที่มีลักษณะตางจากที่เห็นทั่วไปหรือ    

แสดงความพริธุ มีสตัวเลีย้งหรอืสตัวอืน่ตายในบรเิวณนัน้หรอืไม
  4. รวบรวมของมูลที่สังเกตพบ
  5. แจงเหตุฉุกเฉินกับเจาหนาท่ีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก                 

กรมควบคุมมลพิษ 1650 หรือ 0 2298 2405
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วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน

 ผูประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับเก็บหรือคัดแยกขยะ จะมีโอกาสสัมผัส           
สารเคมี วัตถุอันตราย และเชื้อโรคตางๆ  จึงมีความเสี่ยงที่ทําใหเกิดการเจ็บ
ปวยหรือโรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงควรมีความรูเบื้องตนในการปฐมพยาบาล         
เมื่อเกิดอาการผิดปกติ ดังนี้

 1. หนามืด เปนลม หมดสติ การปฐมพยาบาลเบื้องตน
  - คลายเสื้อผาใหหลวมออก เอา          
ฟนปลอมและของในปากออก
  - พัดโบกลมใหถูกหนาและลําตัว          
หามคนมุงดู
  -  ใหดมยาหมองหรือยาดมอื่นๆ
  -  ใชผาชุบนํ้าเย็นหรือนํ้าอุนเช็ดหนา และบีบนวดแขนขา ถาไมดีขึ้น
ใน 30 นาที ใหไปหาหมอ
 
 2. บาดแผลตื้นหรือแผลมีดบาด (เลือดออกไมมาก) การปฐมพยาบาลเบื้องตน

- ถามีฝุนผงหรือสกปรก ตองลางออก
ดวยนํ้าสะอาดกับสบู

-  ใชผาสะอาด ซับแผลใหแหง แลวใส
นํ้ายาโพวิโดนไอโอดีน

-  ถ าเป นแผลถลอกไม จําเป นต อง         
ปดแผล แตถาหากมีเลือดซึม ควรใช        
ผากอซปดแผลไว

-  ควรทําความสะอาดแผลและเปล่ียน      
ผากอซ วนัละ 1 ครัง้ จนกวาแผลจะหาย

-  ระวังอยาใหแผลสัมผัสกับนํ้า
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  3.  สิ่งแปลกปลอมเขาตา
 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
 - หามขยี้ตา รีบลืมตาในนํ้าสะอาด และ

กลอกตาไปมา หรือเทนํ้าใหไหลผานตา
ที่ถางหนังตาไว ถายังไมออกใหคนชวย
ใชมุมผาเช็ดหนาที่สะอาดเขี่ยผงออก          
ถาไมออกควรรีบไปหาหมอ

  4.  ปวดทองจากอาหารเปนพิษ
   การปฐมพยาบาลเบื้องตน
   - ดื่มสารละลายน้ําตาลและดื่มน้ําที่ผสม        

ดวยผงเกลอืแร เพือ่ปองกนัการขาดน้ํา         
และเกลือแร 

   - หากมีอาการ เชน ปวดทองรุนแรง            
หนามืด หรือหมดสติใหไปพบแพทย

      
5. แมงปอง และตะขาบกัด  การปฐมพยาบาลเบื้องตน

- ลางดวยนํา้สะอาด และฟอกบรเิวณแผลดวยสบู
- ใชแอมโมเนียหอมชุบปดแผลไว
- ถาปวดใหกินยาแกปวดพาราเซตามอล
 และประคบบริเวณแผลดวยความเย็น
- นอนพัก
-  ถามีอาการแพ คือ ไขสูง ปวดแผลมาก
 ปวดศีรษะ ควรพาไปพบแพทย
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สัญลักษณที่ควรทราบ

สัญลักษณ์ ความหมาย ความเสี่ยงอันตราย

วัตถุระเบิด

กาซไวไฟ

กาซไมไวไฟ
และไมเปนพิษ

กาซพิษ

ของเหลวไวไฟ

ของแข็งไวไฟ

วัตถุที่เกิดการ
ลุกไหมไดเอง

- รังสีความรอน
- แรงอัดอากาศ
- สะเก็ดระเบิด

- รังสีความรอน
- แรงอัดอากาศ
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ
- อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน

- เกิดบาดแผลเนื่องจากสัมผัสของเหลว
  เย็นจัด
- แรงอัดอากาศ
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ

- เปนพิษหรือกัดกรอน
- แรงอัดอากาศ
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม

- รังสีความรอน
- สะเก็ดเศษชิ้นสวนภาชนะบรรจุ
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม

- อาจกอใหเกิดการระเบิดของผงฝุน
  สารเคมี
- เมื่อลุกไหมจะสลายตัวใหกาซพิษ

- เมื่อลุกไหมจะสลายตัวกาซพิษ
- เกิดการลุกไหมอยางรุนแรง และ
  มีความรอนสูง
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สัญลักษณ์ ความหมาย ความเสี่ยงอันตราย

วัตถุที่ถูกนํ้าแลว
ใหกาซไวไฟ

วัตถุออกซิไดส

ออรแกนิคเปอร   
ออกไซค

วัตถุมีพิษ

วัตถุติดเชื้อ

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุกัดกรอน

วัตถุอื่นๆที่เปน
อันตราย

- ทําปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้า

- เมื่อทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย อาจเกิด
  การระเบิดหรือลุกไหม
- เมื่อไดรับความรอนสูง อาจสลายตัว
  ใหกาซพิษ

- ไวตอการระเบิดเมื่อถูกกระแทกหรือเสียดสี
- ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารอินทรีย
- เมื่อลุกติดไฟจะเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็ว

- เปนพิษ
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม

- แพรเชื้อโรค
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม

- เปนอันตรายตอผิวหนัง
- มีผลตอเม็ดเลือด

- กัดกรอนผิวหนังและระคายเคือง
  ตอระบบทางเดินหายใจ
- ทําปฏิกิริยากับโลหะทําใหเกิดกาซไวไฟ
- อันตรายตอสิ่งแวดลอม

- อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ
- อาจกอใหเกิดความเปนพิษ
- อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
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การแตงกายที่เหมาะสม
ในการทํางาน

หมวก

รองเทาบูท

ผาปด
จมูก

ถุงมือ
เอี๊ยม

กันเปื้อน

แวนตา
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