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   ในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการ1 

สารเคมี (นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ : ประธาน) ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้พิจารณาโครงการ2 

ขับเคลื่อนส าคัญ และมีข้อเสนอแนะในโครงการขับเคลื่อนส าคัญ เช่น โครงการบูรณาการเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานที่3 

เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ครอบคลุมและเหมาะสมตามบริบทของไทย ซึ่งมีประเด็น คือจะก าหนดของเขตและด าเนินการ4 

อย่างไร เพ่ือไม่ให้ซับซ้อนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่อยู่แล้ว เช่น ส่วนที่ 1 : มาตรฐานที่มีกฎหมายของหน่วยงานรองรับอยู่5 

แล้ว และ ส่วนที่ 2 : มาตรฐานที่ยังไม่มีกฎหมายหน่วยงานรองรับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวควรมีคณะอนุกรรมการวิชาการ6 

พิจารณาให้ รวมถึงโครงการขับเคลื่อนส าคัญอ่ืนที่ต้องอาศัยข้อมูลวิชาการด้วย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ7 

ประชุมหมายเลข 3.1) 8 

   มติที่ประชุม 9 

   รับทราบ   10 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 11 

   4.1 โครงการขับเคลื่อนส าคัญของแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 - 2565 ภายใต้แผน12 

แม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562 - 2580 ที่ต้องการข้อเสนอแนะทางวิชาการ  13 

   4.1.1 โครงการบูรณาการเพื่อก าหนดค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ครอบคลุม14 

และเหมาะสมตามบริบทของไทย 15 

   ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝุายเลขานุการของโครงการบูรณาการเพ่ือก าหนดค่า16 

มาตรฐานฯ น าเสนอโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) จัดท าขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน17 

ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในหลายส่วนที่ผ่านมายังต้องพ่ึงมาตรฐานอ่ืนหรือมาตรฐานที่มีการ18 

ก าหนดในระดับสากล ดังนั้น โครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างและให้ข้อเสนอในการก าหนดค่า19 

มาตรฐานของสารเคมีที่ยังขาดอยู่หรือที่ยังไม่ก าหนด เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสารเคมีในส่วนต่างๆ ที่20 

เหมาะสมในบริบทของไทยอย่างครอบคลุม โดยมีการด าเนินงาน อาทิ จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ21 

ร่วมกันทบทวนท าเนียบ/การติดตามตรวจสอบการปลอดปล่อยสารเคมี/ค่ามาตรฐานที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน รวมทั้ง22 

วิเคราะห์ช่องว่างมาตรฐานสารเคมีของประเทศ ทั้งนี้ ได้ก าหนดสารเคมีเปูาหมาย ได้แก่ โลหะหนัก (เช่น ทองแดง 23 

แบเรียม และปรอท).สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น Paraquat Chlorpyriphos และ 24 

Glyphosate).และสารเคมีส าคัญอ่ืนที่ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน (เช่น Volatile Organic Compounds : 25 

VOCs และ Persistent Organic Pollutants : POPs) ส าหรับขอบเขตค่ามาตรฐานที่จะก าหนด ประกอบด้วย 26 

(๑) มาตรฐานส าหรับแหล่งก าเนิด (source) ได้แก่ มาตรฐานการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากโรงงาน.(น้ าทิ้ง/27 

อากาศ/ดินและน้ าใต้ดินภายในโรงงานอุตสาหกรรม) มาตรฐานการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากเกษตรกร (น้ าทิ้ง28 

ฟาร์มสุกร/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) (๒) มาตรฐานส าหรับสิ่งแวดล้อม (pathway) ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศ 29 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล มาตรฐานคุณภาพดิน 30 

มาตรฐานตะกอนดิน (๓) มาตรฐานส าหรับคน/สัตว์ (receptor) ได้แก่ มาตรฐานในสินค้าเกษตรและอาหาร (การ31 

ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน .และโครงการศึกษา32 

สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในเกลือบริโภค) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 33 

และเอกสารที่แจกในที่ประชุม) 34 

   ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปดังนี้ 35 

๑. ข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงโครงการ ได้แก ่36 

1) เพ่ิมเติมวิธี/กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่ามาตรฐาน เช่น การประเมิน37 

ความเสี่ยง วิธีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ หรือการอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศ เป็นต้น 38 
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2).ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานในแต่ละปี ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ1 

บูรณาการฯ กลไกการขับเคลื่อน/กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้งต้องมีการ2 

ติดตามผลการด าเนินงานควบคู่กันไป 3 

3) ให้รวบรวมค่ามาตรฐานที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน วิเคราะห์ช่องว่างค่ามาตรฐาน4 

ที่ยังขาดอยู่ จากนั้นจัดล าดับความส าคัญว่าจะด าเนินการก าหนดค่ามาตรฐานใดก่อนหรือหลัง  5 

4).ควรก าหนดสารเคมีเปูาหมายให้ชัดเจนและครอบคลุม รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์     6 

/ที่มาในการคัดเลือกสารเคมีเปูาหมาย 7 

5).เพ่ิมเติมกลไกที่ใช้ติดตามค่ามาตรฐาน และชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ามาตรฐาน 8 

(เนื่องจากมีกรณีที่หลายหน่วยงานออกค่ามาตรฐานของสารเคมีชนิดเดียวกัน แต่ระบุค่าไม่เท่ากัน)  9 

6).ระบุพ้ืนที่เปูาหมายที่แต่ละหน่วยงานจะเข้าไปด าเนินการ (เช่น พ้ืนที่ที่ได้รับ10 

ผลกระทบสูง เป็นต้น) 11 

๒. ข้อเสนอ ได้แก่  12 

1) ให้ก าหนดนิยามค าส าคัญ เช่น ค าว่า “ค่ามาตรฐาน”.และ.“pathway”.เป็นต้น 13 

รวมทั้งให้แก้ไขชื่อขอบเขตค่ามาตรฐานที่จะก าหนด จากเดิม “มาตรฐานส าหรับคน/สัตว์ (receptor)” เป็น “มาตรฐาน14 

ส าหรับผลิตภัณฑ์” หรือ “มาตรฐานในห่วงโซ่อาหาร” เนื่องจากค าว่า receptor ใช้เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น นอกจากนี้15 

ยังมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติม “มาตรฐานในคน” โดยเสนอให้เชิญกรมควบคุมโรคเข้ามาร่วมด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 16 

๒) ให้เพ่ิมเติมการก าหนดค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออการ์โน17 

ฟอสเฟส และมีข้อคิดเห็นว่าการก าหนดสารเคมีเปูาหมายควรครอบคลุมไปถึงสารที่เป็นเมตาโบไลท์ของสารเคมี18 

ปูองกันก าจัดวัชพืชไกลโฟเสตด้วยเพราะมีความเป็นอันตรายใกล้เคียงกับสารตั้งต้น 19 

๓. นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีค่า20 

มาตรฐานสารหนูในอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วนมาก เนื่องจากสารหนูเป็นสารก่อมะเร็ง พบว่าข้าวไทยมี21 

สารหนูตกค้างเกินมาตรฐานของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (ที่มาของสารหนูในข้าวมาจากดินและปุ๋ยอินทรีย์)         22 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการส่งออกข้าวของประเทศไทยในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษให้23 

ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานสารหนูในดิน น้ าใต้ดิน แต่ยังไม่มีมาตรฐานในอากาศ นอกจากนี้ 24 

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าประเทศไทยมีค่ามาตรฐานสารหนูอนินทรีย์ .(inorganic 25 

arsenic) ในข้าวแล้ว 26 

๔. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงถึงที่มาของการก าหนดสารเคมีเปูาหมายว่าเดิมทีไม่มีการ27 

ก าหนดค่ามาตรฐานของทองแดงและแบเรียม ต่อมาพบปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทองแดงและแบเรียมในปริมาณสูง 28 

เกิดพิษต่อสิ่งมีชีวิต จึงต้องการก าหนดค่ามาตรฐานของสารดังกล่าวในดินตะกอนเพ่ิมเติม ส าหรับปรอทยังไม่มี29 

มาตรฐานในสิ่งแวดล้อม (ambient standards) ส่วนสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร (ได้แก่ พาราควอต 30 

ไกลโฟเสต คลอร์ไพริฟอส) และ VOCs และ POPs ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากรมควบคุม31 

มลพิษได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าค่ามาตรฐานตัวใดบ้างที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วหรือยังไม่มี รวมทั้งมี32 

การคิดค านวณการได้รับสัมผัสตามน้ าหนักของคนไทยเพ่ือประเมินความเสี่ยงส าหรับการก าหนดค่ามาตรฐานด้วย   33 

มติที่ประชุม 34 

มอบหมายกรมควบคุมมลพิษด าเนินการปรับปรุงโครงการบูรณาการตามข้อคิดเห็นของ35 

คณะอนุกรรมการวิชาการ และน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป (กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562) 36 

 37 

 38 
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4.1.2 โครงการบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุ1 

อันตรายทางการเกษตรที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 2 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝุายเลขานุการร่วมของโครงการบูรณา3 

การเพ่ือเฝูาระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ4 

สิ่งแวดล้อม ได้น าเสนอว่าโครงการนี้เป็นโครงการขับเคลื่อนส าคัญภายใต้ร่างแผนแม่บทการจัดการสารเคมี        5 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๑ 6 

การลดลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์7 

ชาติในประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะแผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ8 

สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  9 

เนื่องจากสถานการณ์น าเข้าและการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น มีปัญหา10 

การน าไปใช้กับพืชที่ไม่ได้มีค าแนะน าให้ใช้ หรือใช้ผิดไปจากฉลากที่ขึ้นทะเบียนไว้ การใช้มากเกินจ าเป็นทั้งชนิด11 

และปริมาณ การปนเปื้อนในพืชผัก ผลไม้ อาหาร และสิ่งแวดล้อม เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและ12 

เรื้อรัง ทั้งต่อเกษตรกร ผู้ใช้ และผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าโครงการบูรณาการ เพ่ือพัฒนางานเฝูา13 

ระวังและติดตามผลกระทบฯ อย่างครบวงจร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ14 

ด าเนินงานโครงการตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 15 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีขอบเขตการด าเนินงาน ได้แก่ ทบทวนสถานการณ์ปนเปื้อน16 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรในพืชอาหาร และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ช่องว่าง17 

การบริหารจัดการความปลอดภัยของวัตถุอันตรายทางการเกษตรตลอดวงจรชีวิตและหาค่า baseline คาดว่าจะได้18 

ผลผลิต (output) คือ สถานการณ์ปัจจุบันการปนเปื้อน ประเด็นชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร และพ้ืนที่19 

เปูาหมายของการเฝูาระวังฯ ที่พบปัญหาการเจ็บปุวยหรือความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562      20 

ไดม้ีการประชุมหารือเบื้องต้นโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 21 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จะวางแผนและด าเนินการเฝูาระวังความ22 

ปลอดภัยของวัตถุอันตรายทางการเกษตรแบบบูรณาการครบวงจรในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยในส่วนต้นน้ า จะติดตาม23 

ตรวจสอบการขายและโฆษณาสารเคมี (โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร)  เฝูาระวัง ณ        24 

แปลงปลูก (โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน) ส่วนกลางน้ า มีการเฝูาระวัง ณ สถานที่คัดบรรจุ แหล่ง25 

จ าหน่าย (โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ส่วนปลายน้ า ติดตามเฝูา26 

ระวังผลกระทบสุขภาพ (เจ็บปุวย/ตาย) และการเฝูาระวังการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรโดยวัดจาก27 

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง (โดยกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์) และการปนเปื้อน28 

ในสิ่งแวดล้อม (โดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) จากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานผล29 

การเฝูาระวังฯ และ position paper เสนต่อคณะกรรมการแห่งชาติฯ เพ่ือพิจารณาวางแนวทางพัฒนาปรับปรุง30 

การบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตรต่อไป 31 

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการบูรณาการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกระบวนการ (process 32 

Indicators) คือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดผลผลิต (output indicators) คือการจัดท า33 

เอกสารรายงานโครงการบูรณาการ และ position paper ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome indicators) 4 ด้าน อาทิ 34 

ด้านประชากร (อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช . :.เปูาหมาย.8.ต่อแสนประชากร )              35 

ด้านเกษตรกร (ร้อยละของเกษตรกรที่มีเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย .:.เปูาหมาย        36 

ร้อยละ 15).ด้านผู้บริโภค (ผักผลไม้ที่มีสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน ) และด้าน37 

สิ่งแวดล้อม (การตกค้างของสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมเกินก าหนด)  38 
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ส าหรับการก าหนดเปูาหมายตัวชี้วัดด้านประชากรไทยดังกล่าว อ้างอิงมาจากตัวชี้วัด1 

อัตราปุวยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืชปี 2562 ภายใต้แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 2 

(กลุ่มแรงงานนอกระบบ) ของกรมควบคุมโรค นอกจากนี้ยังพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline data) จากระบบ3 

คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 

สถิติการบาดเจ็บและเจ็บปุวยจากการได้รับพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ตามบัญชีแยกโรคระหว่างประเทศ หรือ      5 

ICD-10 (International Classification of Diseases) รหัส T 60.0 ถึง T 60.9 พบว่าในปี 2559 มีอัตราการ6 

เจ็บปุวยด้วยโรคพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงถึง 18 ต่อแสนประชากร  นอกจากนี้เปูาหมายตัวชี้วัดด้านเกษตรกร7 

ข้างต้นยังถูกก าหนดขึ้นจากข้อมูลพ้ืนฐานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้8 

กระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ของกรมควบคุมโรค ในระหว่างปี 2554 – 2559 พบว่าเกษตรกรมี9 

ผลทดสอบอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 30.54 – 36.76 10 

จากผลการศึกษาการตกค้างของสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด           11 

ปี 2561 ของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง 12 

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS/MS) และ Liquid Chromatography-Mass Spectrometer 13 

(LC-MS/MS) พบผักสดมีสารเคมีตกค้างไม่ผ่านมาตรฐานถึงร้อยละ ๖6.7 ผลไม้สดไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 48.8 14 

และผักสมุนไพร/ผักพ้ืนบ้านไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 60.นอกจากนี้ จากการตรวจสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืช15 

ตกค้างในผักผลไม้เพ่ือสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ปี 2561 พบสารตกค้างในผักผลไม้ไม่ผ่าน16 

มาตรฐานร้อยละ 22.2 อาจใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาก าหนดเปูาหมายตัวชี้วัดด้านผู้บริโภคต่ อไป 17 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๒) 18 

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปดังนี้ 19 

1. ข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงโครงการ 20 

1) ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและใช้“วิธีมุ่งเปูา”.ก าหนดพ้ืนที่21 

และสารเคมีเปูาหมาย โดยจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่ซึ่งใช้สารเคมีปริมาณมาก และชนิดสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง/22 

น าเข้าจ านวนมาก จากนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามเฝูาระวัง 23 

2).ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ โดย 24 

    (1) นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต เสนอให้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพิ่มเติมซึ่งส านักงาน25 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เคยน าเสนอเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเฝูาระวังความปลอดภัยผัก26 

ผลไม้ตลอดห่วงโซ่ต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ นอกจากนั้นให้ข้อมูลว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 27 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ท าโครงการเกี่ยวกับการติดตามเฝูาระวังผักผลไม้ทั่วประเทศโดยใช้ชุดตรวจชนิด28 

เร็ว (rapid test) นอกจากนี้ ยังเสนอให้จ าแนกข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตกค้างสารเคมีในผักและผลไม้สดว่าตกค้างเกิน29 

จากค่ามาตรฐานเท่าไหร่ จากนั้นประเมินความเสี่ยงการได้รับสารตกค้าง และวิเคราะห์ผลว่าสารเคมีหรือผักผลไม้ชนิดใด30 

มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งหากน าข้อมูลพ้ืนฐานมาจากประชากรกลุ่มใดก็ต้องสอดคล้องกับการก าหนดตัวชี้วัดในประชากร31 

กลุ่มนั้น 32 

   (2) นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลการเจ็บปุวยจากการได้รับพิษ33 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานการ34 

พัฒนาตัวชี้วัดโครงการบูรณาการนั้น เกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะบางกลุ่ม และน่าจะเป็นการเกิดพิษเฉียบพลันเท่านั้น 35 

อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยการเกิดพิษสารเคมีเรื้อรังในทางปฏิบัติท าได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรบกวนการท างานของ36 

ต่อมไร้ท่อ (endocrine disrupting compounds) หรือสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (persistent organic pollutants) 37 

 38 

 39 
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2. ข้อเสนอ ได้แก่ 1 

1) ให้เพ่ิมการตรวจเฝูาระวังการปนเปื้อนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในน้ าประปา/2 

แหล่งน้ าในหมู่บ้านด้วย เพราะอยู่ใกล้ตัวประชาชน 3 

๒) ให้น าระบบ/เครื่องมือมาช่วยในการบูรณาการข้อมูลเฝูาระวังระหว่างหน่วยงาน4 

ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามปัจจุบันแม้ประเทศไทยมีระบบแจ้งเตือนภัย (rapid alert system) แล้ว แต่ยังไม่มีการ5 

น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอย่างเพียงพอ จึงควรน าข้อมูลสารเคมีความเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบแจ้งเตือนภัยดังกล่าว และควรมี6 

การศึกษาระบบบูรณาการท างานร่วมกันของต่างประเทศ 7 

3. ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นอ่ืนจากที่ประชุม 8 

1) ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับผลการศึกษาการ9 

ตกค้างของสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าเป็นการตรวจวิเคราะห์10 

สารเคมี ๑๓๒ ชนิด ในตัวอย่างผักผลไม้ที่ไม่ถูกล้างน้ าและไม่ปอกเปลือก จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ทั่ว11 

ประเทศ ส าหรับปริมาณสารเคมีตกค้างที่มีได้ในอาหารส าหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้ก าหนดปริมาณ12 

สารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits : MRLs) จะใช้ค่า default MRLs ที่ระดับ 0.01 ppm ซึ่งเมื่อตรวจ13 

วิเคราะห์พบว่าผักบางชนิดมีสารตกค้างสูงเกินระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลแหล่งจ าหน่ายผักผลไม้ที่ตรวจวิเคราะห์14 

ด้วย ซึ่งจะแจ้งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการวิชาการทราบต่อไป 15 

2).นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่าได้ทราบว่ามูลนิธิการศึกษาไทยมี16 

การศึกษาการตกค้างสารเคมีในผักผลไม้ที่น ามาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ 17 

พบว่าแต่ละภาคมีการตกค้างสารเคมีไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นวัตถุดิบอาจจะมาจากแหล่งกระจายเดียวกัน ทั้งนี้ 18 

เสนอให้น าผลการศึกษาดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการตกค้างฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าเป็นไป19 

ในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 20 

3).ผู้แทนมูลนิธิผู้บริโภค ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันพบปัญหาเกษตรกรแอบใช้วัตถุ21 

อันตรายทางการเกษตรที่ได้ห้ามใช้ เช่น วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ นอกจากนี้พบ22 

มีการน าสาร 2,4 - D (2,4 - dichlorophenoxyacetic acid) ที่มีความเป็นอันตรายสูงมาใช้แทนสารเคมีพาราควอต 23 

มติที่ประชุม 24 

มอบหมายฝุายเลขานุการฯ ด าเนินการดังต่อไปนี้  25 

๑.ปรับปรุงโครงการตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการวิชาการให้มีความสมบูรณ์มาก26 

ขึ้น และน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 27 

๒.ประสานขอข้อมูลจาก 28 

1) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่เคยศึกษาในเรื่องการ29 

พัฒนาระบบเฝูาระวังความปลอดภัยผักผลไม้ตลอดห่วงโซ่ 30 

2).ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 31 

เกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการติดตามเฝูาระวังผักผลไม้โดยใช้ชุดตรวจชนิดเร็ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้32 

ก าหนดเปูาหมายตัวชี้วัดหรือปรับปรุงการด าเนินงานโครงการบูรณาการต่อไป 33 

3.เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ มาให้ข้อมูลและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ34 

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งต่อไป 35 

ระเบียบวาระที ่๕  เรื่องอ่ืนๆ  36 

   -  37 

    38 
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 1 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 2 

เลิกประชุม  เวลา ๑4.0๐ น.   3 

 4 นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวออรัศ คงพานิช  
นางสาวกิรณา รุณภัย 

กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


