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ด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 

   ฝุายเลขานุการฯ (อย.) รายงานว่าได้จัดท าและส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ22 

ประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 23 

ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานประชุมฯ         24 

๖ ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขอแก้ไขชื่อหรือต าแหน่งให้ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษได้ขอแก้ไขข้อความ25 

ในรายงานการประชุม หน้า ๖ บรรทัดที่ ๗ จากเดิม “…รวมทั้งปัจจัยต่างประเทศ เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ26 

ด าเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (The Strategic Approach to International Chemicals 27 

Management: SAICM…” แก้ไขเป็น “...รวมทั้งปัจจัยต่างประเทศ เช่น การจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย 28 

ภายหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Sound Management of Chemicals and Waste Beyond 2020) แทน SAICM 29 

เดิม... ” ทั้งนี้ฝุายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม30 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

   ๓.๑ (ร่าง).กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสารเคมี ระยะที่  ๒        2 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 3 

   ความเป็นมา 4 

   ฝุายเลขานุการฯ (อย.) รายงานว่าสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ5 

แผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มี6 

มติเห็นชอบให้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบหมายฝุายเลขานุการฯ จัดท า 7 

กรอบเวลา (timeline) การจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง8 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ 9 

   การด าเนินการที่ผ่านมา 10 

   1. การจัดท ากรอบระยะเวลาการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสารเคมี ระยะที่ ๒  11 

   ฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ากรอบเวลา (timeline).การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ12 

สารเคมี ระยะที่ ๒ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรอบเวลาเรียงตามล าดับดังนี้ 13 

   ▪ ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งประชุม ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นจาก14 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ากรอบแนวทางฯ (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 15 

   ▪ รายงานผลการด าเนินงาน และให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางฯ 16 

(มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 17 

   ▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามกรอบแนวทางฯ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 18 

   ▪ น าเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ (สิงหาคม 19 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 20 

   2. การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ 21 

   ฝุายเลขานุการฯ ด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ อาทิ ทบทวนการด าเนินการ22 

ตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ ที่ผ่านมา ทบทวนตัวชี้วัดและการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 23 

และได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 24 

   2.1) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑  25 

   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงโดยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ส่วน26 

โครงการน าขับเคลื่อนส าคัญ (flagship projects) ทั้ง ๕ โครงการ มีการขับเคลื่อนร้อยละ ๘๐ แต่ยังไม่สามารถน าผลสู่27 

การปฏิบัติได ้28 

   2.2) ตัวชี้วัดและการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด 29 

   ▪ ตัวชี้วัดด้านประชากรปลอดภัย:.สามารถบรรลุตัวชี้วัดอัตราปุวยจากพิษสารเคมีทางเกษตร 30 

แต่ยังไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดอัตราปุวยจากพิษสารเคมีของคนงานในสถานประกอบการ ส่วนตัวชี้วัดความเสียหายจาก31 

อุบัติภัยสารเคมีพบว่าบรรลุเฉพาะจ านวนครั้งเกิดเหตุ แต่ขาดข้อมูลความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน  32 

   ▪ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมสะอาด: ยังไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดเรื่องการลักลอบทิ้งสารเคมีและ33 

กากของเสีย ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศสามารถบรรลุตามเปูาหมายได้เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นสารเบนซีน (benzene) ใน34 

อากาศยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดได้ เนื่องจากระดับสารเบนซีนยังคงเกินมาตรฐานหลายพ้ืนที่ ส าหรับตัวชี้วัด35 

เรื่องคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าก าลังอยู่ในระหว่างประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัด  36 

   ▪ ตัวชี้วัดด้านผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล: สามารถบรรลุตัวชี้วัดเรื่องการแจ้ง37 

เตือนที่พบสารเคมีตกค้างในสินค้าประเภทผักผลไม้ที่มาจากประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูลจากระบบเฝูาระวังความ38 
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ปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป) ส่วนตัวชี้วัดเรื่องการปลอมปนสารเคมีอันตรายในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ1 

พบพบแนวโน้มการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดที่สูงมากขึ้น ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ใน2 

เครื่องส าอางพบว่ามีแนวโน้มการปลอมปนของกรดวิตามินเอที่เพ่ิมขึ้น 3 

   2.3) นโยบายที่เกี่ยวข้อง  4 

   ฝุายเลขานุการฯ ยังได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี ประกอบด้วย5 

ทบทวนนโยบายระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทบทวน6 

นโยบายระดับสากล เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs).ข้อมูลผลประทบต่อสุขภาพจากสารเคมีของ7 

องค์การอนามัยโลก ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระหวางประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (SAICM).และประเด็นอุบัติ8 

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (emerging policy issues).เช่น สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (chemical in products).และ9 

ผลกระทบของสารเคมีต่อประชากรกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก 10 

   3. การจัดประชุมระดมสมองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 

   ฝุายเลขานุการฯ จัดประชุมระดมสมองเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน ๒ ครั้ง 12 

    ▪ ครั้งที่ 1 ประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับ13 

ข้อคิดเห็นใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาตัวชี้วัด การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และแนวทางการ14 

ด าเนินงานร่วมกัน  15 

   ▪ ครั้งที่ 2 ประชุมระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 16 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้แต่ละ ส านัก กอง กลุ่ม ท าการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์การ17 

ปนเปื้อนสารเคมี พร้อมทั้งจัดท าโครงการ กิจกรรม ภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๒ เสนอแก่ฝุายเลขานุการฯ 18 

ภายในเวลาที่ก าหนด  19 

   ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 20 

   จากการวิเคราะห์และทบทวนสถานการณ์ข้างต้น ผนวกกับการใช้เค้าโครงของโครงสร้าง 21 

แผนด้านการจัดการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) ที่มีแล้วนั้น ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เปูาหมาย ประเด็น22 

ยุทธศาสตร์ เป็นต้น ฝุายเลขานุการฯ จึงได้ท าการยก (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสารเคมี ระยะ23 

ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓ พร้อมขอให้ที่ประชุมพิจารณา 24 

(ร่าง) กรอบแนวทางดังกล่าว 25 

ความคิดเห็นของที่ประชุม 26 

ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  27 

1. กรอบระยะเวลา (timeline) การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสารเคมี ระยะที่ ๒ 28 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 29 

   1.๑) ที่ประชุมฯ เห็นว่าควรมีการเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสารเคมี ระยะ30 

ที่ ๒ ต่อคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมี ในเดือนกรกฎาคม 31 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 32 

   1.๒).มีข้อสังเกตจากที่ประชุมฯ ว่าหากเสนอร่างแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรีให้33 

ความเห็นชอบด้วย จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับจัดสรรงบประมาณ 34 

   2. แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการด้านสารเคมี ระยะที่ ๒  35 

   ที่ประชุมฯ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเติมข้อมูลแผนงาน โครงการ รวมทั้งโครงการ36 

ขับเคลื่อนส าคัญของหน่วยงาน ลงใน (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสารเคมี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 37 

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ฝุายเลขานุการฯ (อย.) ได้จัดท าขึ้น โดยสามารถใส่ข้อมูลลงไปภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๕ และให้38 

ส่งกลับให้ฝุายเลขานุการ (อย.) ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 39 
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   3. การประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ 1 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 2 

   ที่ประชุมฯ เห็นว่าควรมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความส าเร็จตาม3 

เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดภายใต้เปูาหมายประชากรปลอดภัยและ4 

เปูาหมายสิ่งแวดล้อมสะอาด 5 

   4. การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนส าคัญ (flagship projects) ของแผนปฏิบัติการ 6 

ระยะที่ ๑  7 

   4.1) โครงการพัฒนากฎหมายสารเคมี 8 

   ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีข้อคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓ 9 

หน้าที่ ๑๒ ว่าหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการพัฒนากฎหมายสารเคมีควรเป็น อย. เพียงหน่วยงานเดียว10 

เท่านั้น ไม่ควรระบุชื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมด้ วย เนื่องจาก กรอ. ไม่ได้มีส่วน11 

เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรก อีกทั้งในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี อย. เป็นผู้ชี้แจงเองว่าตนเองเป็น12 

ผู้รับผิดชอบหลัก อย่างไรก็ตามฝุายเลขานุการฯ (อย.) ได้ชี้แจงว่าแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 13 

๒๕๖๕) ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ 14 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุว่าทั้ง อย. และ กรอ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโครงการพัฒนากฎหมายสารเคมี 15 

ในที่สุดประธานฯ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นส าคัญ และขอให้ฝุายเลขานุการฯ (อย.) ไปหารือกับผู้แทนกรม16 

โรงงานอุตสาหกรรมว่าควรระบุชื่อ กรอ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมด้วยหรือไม่ 17 

   4.๒) โครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 18 

   ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งความคืบหน้าโครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและ19 

วัตถุอันตรายแห่งชาติว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมแจ้งว่าขอไปตรวจสอบความถูกต้อง20 

ของตัวเลขงบประมาณโครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ  ตามที่ปรากฎงบประมาณการ21 

โครงการฯ ๙๑.๙๑ ล้านบาท ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓ หน้าที่ ๑๒ อย่างไรก็ตามฝุายเลขานุการฯ 22 

(อย.) ได้ชี้แจงว่าตัวเลขงบประมาณดังกล่าว เป็นกรอบงบประมาณที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 23 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 24 

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แตฝุ่ายเลขานุการฯ จะไปติดตามและอัพเดทตัวเลขงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับ25 

จริงอีกครั้ง 26 

   4.3) โครงการสร้างและจัดการองค์ความรู้เพ่ือการจัดการสารเคมีแบบครบวงจร 27 

   4.3.๑).องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือมีส่วนร่วมใน28 

โครงการสร้างและจัดการองค์ความรู้เพ่ือการจัดการสารเคมีแบบครบวงจรด้วย เนื่องจาก  อปท. เกี่ยวข้องกับการ29 

จัดการขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสารเคมี 30 

   4.3.2).การระบุว่า อย. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโครงการฯ แต่ยังมีอีกหลาย31 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนเพิ่มด้วย ตามท่ีปรากฎในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 32 

๓ หน้าที่ ๑๒     33 

   มติที่ประชุม 34 

   ๑..เห็นชอบต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสารเคมี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 35 

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 36 

   ๒..มอบหมายฝุายเลขานุการฯ (อย.) ปรับปรุง (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติ37 

การด้านสารเคมี ระยะที่ ๒ ตามข้อคิดเห็นของอนุกรรมการฯ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  38 



7 
 

   3..มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเติมข้อมูลแผนงาน โครงการ รวมทั้งโครงการขับเคลื่อน1 

ส าคัญลงใน (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสารเคมี ระยะที่ ๒ และส่งข้อมูลให้ฝุายเลขานุการฯ 2 

ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 3 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืนๆ 4 

   ฝุายเลขานุการฯ (อย.) ได้ขอหารือที่ประชุมฯ ถึงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต เพ่ือให้5 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดหลักของแผนได้ โดยฝุาย6 

เลขานุการฯ ได้เสนอตัวยินดีเป็นผู้ประสานจัดประชุมให้เกิดการพูดคุยหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ7 

ร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดรวมทั้งแหล่งอ้างอิงข้อมูลตัวชี้วัด 8 

   มติที่ประชุม 9 

เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ ประสานด าเนินการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่10 

เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ทั้งนี้ เห็นควรก าหนดประถ้าเด็นที่จะหารือให้ชัดเจน และควรจัด เป็นการประชุมทางไกล 11 

(teleconference)   12 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 13 

เลิกประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.  14 

  15 

 16 นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวกิรณา รุณภัย 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม 


