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สารจากผู้บริหาร 

อาชีพคัดแยกขยะ

สธ. ห่วงใยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.กาฬสินธุ์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันตราย...ใกล้ตัว

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน

รอบรั้ว ENV.OCC
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สา
รจ
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ผู้บ

ริห
าร

 อาชีพคัดแยกขยะหรือบางคนเรียกว่าคนคุ้ยขยะ ถือว่าเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่
มักมองไม่เห็นคุณค่าและความส�าคัญ ไม่เห็นว่าอาชีพคุ้ยขยะเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้
ให้กับคนกลุม่หนึง่ทีท่�ามาหาเล้ียงชพีอย่างสุจรติและยงัมส่ีวนช่วยลดปัญหาขยะล้นเมอืง

4. หลังก�รสัมผัสขยะ ให้ท�าความสะอาด
เสื้อผ้าและอาบน�้าท�าความสะอาดร่างกาย
ทันที รวมถึงล้างมือทุกครั้งหลังเลิกงาน 
และก่อนรับประทานอาหาร
5. ดแูลสขุภ�พร่�งก�ยให้แขง็แรงอยูเ่สมอ 
โดยออกก�าลงักายสม�า่เสมอ พกัผ่อนให้เพยีง
พอ และรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
6. ห�กพบวัตถตุ้องสงสัยท่ีอ�จเป็นอนัตร�ย 
เช่น ถังสารเคมี วัตถุที่มีเครื่องหมายรังสี/
กมัมนัตรงัสีหรอืวตัถรุะเบดิ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบ
7. ห�กหลังสัมผัสขยะแล้วรู้สึกมีคว�มผิด
ปกติ เช่น แสบคันจมูก เวียนศีรษะ หรือ
เกิดความผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลทันที

ที่ม� คู่มือแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 

 (กลุ่มอาชีพเก็บขยะและคัดแยกขยะ)

อาชีพคัดแยกขยะ

และผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันในแง่ของสุขภาพและความ
ปลอดภัยแล้ว อาชีพคนคุ้ยขยะถือว่ามี
ความเส่ียงที่อาจเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
สุขภาพและโรคต่างๆ มากมายเช่นกัน   
ทำ�อย่�งไรให้ปลอดภัย
1. ไม่ควรสบูบหุรี ่หรอืรบัประทานอาหาร
ขณะท�างาน
2. เมื่อทำ�ง�นที่มีก�รสัมผัสกับขยะ ควร
สวมหมวก แว่นตา สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด 
สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเพื่อป้องกัน
ควัน หรือฝุ่นเข้าสู่ทางเดินหายใจ
3. ใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองทุน่แรง เพือ่ช่วย
ให้การเก็บและคัดแยกขยะ เช่น ไม้ หรือ 
คราดในการเขี่ยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับ
ขยะโดยตรง

หมวก

แว่นตา

ถุงมือ

รองเท้าบูท

เอ๊ียม
กันเปื้อน

ผ้า
ปิดจมูก

การแต่งกายที่เหมาะสม
ในการท�างาน

   ท่านผู้อ่านจุลารทุกท่าน

 ในช่วงที่ผ่านมา เราคงได้ทราบข่าว

เกี่ยวกับขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์

กันมาบ้างแล้วนะคะ จุลสารฉบับนี้ จะท�าให้

ทุกท่านได้รับความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและการด�าเนินงาน

ของกรมควบคุมโรค ในการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบต่อสขุภาพและส่ิงแวดล้อม ในพืน้ที่ 

ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้

เรายังมีกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก 

ภายใต้แนวคดิ (We Change World Change) 

วัสดีค่ะส แก่เจ้าหน้าทีภ่ายในกระทรวงสาธารณสขุ 

ให ้หันกลับมาใช ้ภาชนะบรรจุภัณฑ ์

ที่สามารถใช้ซ�้าหรือกลับมาใช้ใหม่ได้ 

เพือ่สุขภาพอนามยัของตนเอง และยงัช่วย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 สุดท้ายนี้ เพื่อให้เน้ือหาสาระและ

รปูแบบ “จลุสารส�านกัโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม” มีความสมบูรณ์ 

ครบถ้วนและเน้ือหาตรงกบัความต้องการ

ของท่าน เรายินดี รับข้อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาต่อไปค่ะ
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 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมและศึกษาการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม กรณีขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย 
จ.กาฬสินธุ์นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายสน่ัน พงษ์อักษร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ธีรวัฒน์ 
วลยัเสถียร ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 
จังหวัดขอนแก่น และนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์ น�าคณะ
สือ่มวลชนลงพืน้ท่ีศึกษาการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส�าหรับการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่
ดงักล่าว พบว่าประชาชนมกีารประกอบอาชีพคดัแยกขยะ
และซากอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ทัง้หมูบ้่าน โดยท�าเป็น
อาชพีเสรมิจากการท�านา มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว 
และเนื่องจากขยะน้ีมีสารอันตรายและโลหะหนัก
หลายชนดิ อาท ิตะกัว่ ปรอท แคดเมียม รวมท้ังโลหะ
มีค่าและแร่ธาตุที่หายากหลายชนิด จึงต้องจัดการ
อย่างเหมาะสม เพือ่ป้องกนัผลต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม 
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในดินและแหล่งน�้าอย่างต่อเนื่อง

 จากข้อมลูล่าสดุในปี 2559 ของส�านกัโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่แวดล้อม กรมควบคมุโรค ในการคดักรองสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี
คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด จ�านวน 194 ราย 
พบว่า มอีาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้เนือ่งจากการยกของหนกั มากท่ีสุด 
ร้อยละ 71.1 รองลงมาคือมีอาการผื่นคันผิวหนัง/คัดจมูกเนื่องจาก
สมัผสัฝุน่ ร้อยละ 47.9 มกีารบาดเจบ็เลก็น้อยเนือ่งจากอบัุติเหตจุาก
การถอดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 38.7 ตามล�าดับ 
นอกจากนีย้งัมกีารเกบ็ตวัอย่างปัสสาวะกลุม่ผูป้ระกอบอาชีพคดัแยกขยะ
อเิล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะบ้านทีมี่การคดัแยกช้ินส่วนจอทวี ีคอมพวิเตอร์ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเวลานาน จ�านวน 173 ราย เพื่อตรวจ
หาสารแคดเมี่ยมในร่างกาย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกราย ส่วนการ
ด�าเนินงานในปี 2560 ท่ีผ่านมา กรมควบคมุโรค โดยส�านักงานป้องกนั
ควบคมุโรคที ่7 จงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบัเครอืข่ายกระทรวงศกึษาธกิาร 
ได้ร่วมกันผลิตหน่วยการเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
จากขยะอเิล็กทรอนกิส์ เพ่ือน�าไปทดลองใช้ส�าหรบัสอนนกัเรยีนในโรงเรยีน
ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้ง 8 แห่ง และในปี 2561 นี้ จะได้มีการ
ด�าเนินการเฝ้าระวังสารโลหะหนักใน
กลุ ่มผู ้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และกลุ ่มเด็กอายุท่ี
ต�า่กว่า 5 ปี ซ่ึงทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดการปัญหา
ขยะอิ เล็กทรอนิกส ์ ในพื้นที่ แบบ
ครบวงจรและบูรณาการทุกภาคส่วน 
ขบัเคล่ือนผ่านกลไกของคณะกรรมการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด โดยม ี
ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน และ
มีศูนย์วิชาการระดับเขต เครือข่าย
คณาจารย์จากภาคสถาบนัการศกึษา
ต่างๆ ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
โดยก�าหนดยทุธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพด ี
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนปลอดภัยและเป็นศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไปในอนาคต

สธ.  ห่วงใยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.กาฬสินธุ์

ข้อมูลจาก : สคร. 7 จ.ขอนแก่น/ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค/

วันที่ 13 มิถุนายน 2561



เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

มีทั้งแบบขายได้และขายไม่ได้

ของครัวเรือน

ขายให้ผู้รับซื้อของเก่า

ของครัวเรือน

ยังเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้าน
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มนุษย์

ท�าลายระบบประสาท สมอง และต่อมไร้ท่อ

ระคายเคืองต่อระบบหายใจ

การท�างานหัวใจผิดปกติ

ระคายเคืองผิวหนัง

เป็นสารก่อมะเร็ง

ปอดอักเสบ

กล้ามเนื้ออักเสบ

ท้องเสีย อาเจียน

สิ่งแวดล้อม

ไม่ย่อยสลาย

อากาศเป็นพิษ

ท�าลายชั้นบรรยากาศ

โลกร้อน

กระจายลงสู่พื้นดินท�าลายชั้นดินและแหล่งน�้า

สารพิษเข้าสู่ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร

ที่มา : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย มีขยะอิเล็กทรอนิกส์

ประมาณ 400,000 ตันต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้น 

ของขยะอิเล็กโทรนิกส์ในประเทศไทย 

อยู่ที่ 12% ต่อปี

ขยะอเิล็กทรอนิกส์ อดุมไปด้วยโลหะหนกักว่า 20 ชนดิ 

การจัดการที่ก่อปัญหา ซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ 

คือภาษาทางการที่

กรมควบคุมมลพิษ 

เรียกขยะอิเล็กทรอนิกส์

ฝังกลบ ไม่ย่อยสลาย > ปนเปื้อนแหล่งน�้าใต้ดิน > ระบบห่วงโซ่อาหาร ปลา ผัก ผลไม้

เผา (ชิ้นส่วนพลาสติก) ปล่อยสารพิษ ‘ไดออกซิน’ 

ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ขยะที่ทั่วโลก

มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ราว 40 ล้านตัน

อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
อันตราย...ใกล้ตัว

ผลกระทบจากโลหะหนักและสารอันตรายในขยะอิเล็กทรอนิกส์
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อันดับขยะย่อยสลายยาก

ตัวอย่าง

หากคน 1 คน ดื่มกาแฟตั้งแต่อายุ 20-60 ปี
จะสร้างขยะมากถึง

58,400 ชิ้น

58,400 ชิ้น

500-1,000 ปี

25-40 ปี

500 ปี

12 ปี

100-450 ปี

5 ปี

80-100 ปี

6 เดือน 3-6 เดือน

120,450 บาท

ดื่มกาแฟด้วยแก้วพลาสติก
แค่ 1 แก้วต่อวัน

ลดขยะได้อย่างน้อย

1   โฟม

5  เครื่องหนัง

2  ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป

6  ก้นบุหรี่

3  พลาสติก

7  ถ้วยกระดาษ
(ใส่อาหาร น�้า)

4  อะลูมิเนียม

8  เลือกผลไม้ 9  กระดาษ

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะคุณคือตัวแปรส�าคัญที่จะก�าหนดอนาคตของโลกใบนี้

น�าแก้วมาเอง 100 คน
แม่ค้าจะลดต้นทุนภาชนะได้ปีละ

ท�าให้เกิดขยะ
ได้อย่างมหาศาล

ฝาครอบ

แก้ว

หลอด

ถุงหิ้ว
กาแฟ 1 แก้ว

สร้างขยะ 
4 ชิ้น

9

หากทุกคน
น�าขวดน�้า
ส่วนตัว
มาใช้

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน

ที่มา : www.greenpeace.or.th



รณรงค์ลดการใช้ “พลาสติก” 
เปลี่ยนเพื่อเราในวันนี้ เปลี่ยนเพื่อโลกของเราในวันหน้า

ที่ปรึกษา	 ดร.แพทย์หญิงฉันทนา	ผดุงทศ		ผู้อ�านวยการส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กองบรรณาธิการ	 กลุ่มภารกิจพัฒนาภาคีเครือข่าย	งานสื่อสารสาธารณะและพฤติกรรมสุขภาพ
สถานที่ติดต่อ	 ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	88/21	หมู่	4	ถนนติวานนท์	ต�าบลตลาดขวัญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	0	2590	4514		โทรสาร	0	2590	4388		อีเมล์	media.envocc@gmail.com		เว็บไซต์	http://envocc.ddc.moph.go.th/

รอบรั้ว ENV.OCC

ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

88/21 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์ ต�ำบลตลำดขวัญ

อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 117 / 2540

ไปรษณีย์โทรเลขนนทบุรี

https://www.facebook.com/pages/ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ส�านักโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์

วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “เปล่ียนเพ่ือเราในวันนี้ 

เปล่ียนเพื่อโลกของเราในวันหน้า” (We Change World 

Change) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก 

นายแพทย์สุวรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั อธบิดกีรมควบคุบโรค 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

 ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ได้จัดโครงการ

รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกขึ้น เนื่องจากพบว่าปัจจุบัน

ทั่วโลกก�าลังเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง จากข้อมูลสถาบันวิจัยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์

พลาสติกจะเพิ่มข้ึนจาก 2.05 ล้านตันในปี 2560 เป็น 2.44 ล้านตัน

ในปี 2565 อีกทั้ง พลาสติกบางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม หากใช้งานไม่ถูกวิธีอาจเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้

 วตัถปุระสงค์ของการจดักจิกรรมในคร้ังนี ้เพือ่ลดการใช้แก้วและบรรจุ

ภณัฑ์พลาสตกิหนัมาใช้ภาชนะบรรจภุณัฑ์ทีส่ามารถใช้ซ�า้หรือกลบัมาใช้ใหม่ 

และส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีก่ระทรวงสาธารณสขุสนใจ ตระหนกัถงึการช่วยลดการ

ใช้พลาสตกิซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากร้านค้าภายในกระทรวงฯ มอบส่วนลด

ให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีน�าแก้วส่วนตวัหรือภาชนะบรรจุอาหารส่วนตวัมาซ้ือเครือ่งดืม่

และอาหารภายในโรงอาหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ซ�้า และการลดใช้

ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิ เป็นการดแูลสขุภาพอนามยัของตนเองตลอดจนน�า

ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม และ

เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


