
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ผู้มาประชุม 

๑.  นายสุวิทย ์วิบลุผลประเสรฐิ รองประธานมูลนิธเิพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ประธาน
อนุกรรมการ 

๒.  พล.ต.ชวลติ สาลีติ๊ด  รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๓.  นางอังคณา หิรัญสาล ี ผู้ช่วยอธิบดี 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๔.  รศ.ดร.จุฑามาศ สตัยววิัฒน ์ รองผู้อํานวยการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     
และพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

๕.  นางจริยา มิตรอุปถัมภ ์ นักวิทยาศาสตร์เชีย่วชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๖.  นายธรีะ รัตนพันธุ ์ ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร 
แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 

 

๗.  นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านสังคม ๒  
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

๘.  นางสาวนลีนี ศรีพวง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวชิาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดระยอง 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๙.  นายธงชัย สุทธิพงศ์สมเกียรติ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๐.  นายมานิต อินเมฆ ผู้อํานวยการฝ่ายสิง่แวดล้อม  
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นางสาวจินตนา บุญทองชว่ย หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด  
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางพรทิพย์ จิรศรสีกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อนุกรรมการ 

๑๓.  นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นายไชยา เบญจพลากร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมการแพทย ์

อนุกรรมการ 

๑๕.  นางสาวจุฬาพร ศรีหนา นายสัตว์แพทย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 



๒ 
๑๖.  นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

แทนอธิบดีกรมอนามัย 
อนุกรรมการ 

๑๗.  นายพีรพล เดชะชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  

อนุกรรมการ 

๑๘.  นายไพฑูรย์ งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชาํนาญการพิเศษ 
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๑๙.  นางสาวธรีาพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 

๒๐.  นายอนุชิต พราวพันธุ ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๒๑.  นายวิสิษฐ สุตสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๒.  นางสาวปรางค์เนตร เฟ่ืองฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๒๓.  นางวราภรณ์ ชาญธวชัชัย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

อนุกรรมการ 

๒๔.  นางสาวณัฏฐ์เอก ดุษฎีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๕.  นางสาวพรรณพิลาส สายแก้ว นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ  
แทนเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๖.  นางสาวชลันดา มูลมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๒๗.  นางสาวอรอนงค์ โฉมศิร ิ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 

๒๘.  
 

นางสาวฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล นักวิจัย 
แทนผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๙.  นางสุดา พงษ์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๓๐.  นางสาวจรีพา บุญญคง นักมาตรวิทยา 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๓๑.  นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รักษาการผู้อํานวยการสถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

อนุกรรมการ 

๓๒.  นายเสรี อติภัทธะ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ อนุกรรมการ 



๓ 
๓๓.  นางชุติมา รัตนเสถียร ผู้อํานวยการบริหารสมาคมอารกัขาพืชไทย 

แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย 
อนุกรรมการ 

๓๔.  นายจรนิทร์ วีรโอฬารสิทธ ์
 

ท่ีปรึกษา 
แทนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๓๕.  นางอุมาพร สดับธรรมรักษ์ เจ้าหน้าท่ีแผนงานอาวุโส 
แทนผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

อนุกรรมการ 

๓๖.  นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ นักวิจัย  
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและ      
ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการ 

๓๗.  นายวชัรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 
แทนประธานมูลนิธเิพ่ือสันติภาพเขียว 

อนุกรรมการ 

๓๘.  นางสาวสรีรโรจน์ สุกมลสันต์ นักวิชาการ 
แทนประธานมูลนิธสิาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา 

อนุกรรมการ 

๓๙.  นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ  
แทนประธานมูลนิธชิีววิถี 

อนุกรรมการ 

๔๐.  นายชาพล รัตนพันธุ ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวชิาการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๔๑.  นางอมรรัตน ์ลีนะนิธิกุล เภสชักรชาํนาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวชิาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒.  นางสาวออรัศ คงพานชิ  เภสชักรชาํนาญการ 
กองแผนงานและวชิาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน  ๆ
๑. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๕. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๖. นายกิติชัย รัตนะ 
๗. ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๘. ประธานมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางยุวรี อินนา   นักวิชาการอิสระ 
๒. นายศักด์ิสิทธิ์ มิตรสมาน นักวิชาการ ๘ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
๓. นางสาวรวิวรรณ มณีรัตนโชติ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๔. นายผาไท จุลสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย 
๕. นางสาวอัญชลี นามวงษ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร 
๖. นายบุญรัตน์ รัฐบริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
๗. นางสาวใจพร พุ่มคํา เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



๔ 
๘. นางสาวโสภิดา เภาเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 
๙. ร.ต.พิสิฐ บูรณะพิมพ์  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๐. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๑. นายปวีณ ธีรพิทยาธร  บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด 

๑๒. นางสาวอังคณา ราชนิยม มูลนิธชีววิถี 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการ 

สารเคมี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุมปรับวาระการประชุม โดยเลื่อนวาระการประชุมเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา          
(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔         
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ข้ึนมาพิจารณาก่อน เนื่องจากจะต้องนําไปเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจดัการ
สารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง ตามหนังสือ ท่ี สธ ๑๐๐๔.๐๘/ ว ๖๔ ลงวันท่ี              
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวฯ แล้ว  ในการนี้จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้ง รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมจึงได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ 
– ๒๕๖๔)  แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) รวมท้ังการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน และ                 
(ร่าง)  แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) รวมท้ังกระบวนการจัดทําแผน และกลไกการบริหารแผน 

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เป็นแผน ๑๐ ปี มีตัวชี้วัด
หลักความสําเร็จ ๑๐ ตัว และตัวชี้วัดย่อย ๑๐ ตัว แบ่งระยะการดําเนินตามแผนฯ เป็น ๓ ระยะ สําหรับแผนปฏิบัติการระยะต้น 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ดําเนินงานมาจนสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ในปี ๒๕๕๘  ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ   
จะนําเสนอท่ีประชุมฯ  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ



๕ 
ระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ได้มาจากการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๘) และการประชุมระดมสมอง และการประชุมคณะทํางานฯ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
ประกอบด้วย ๑๓๕ แผนงานโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ ๒๔๗.๖๑๖๒ ล้านบาท เป็นโครงการขับเคลื่อนสําคัญ 
(Flagship) ๑๐ โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ ๔๖.๕ ล้านบาท   

นางยุวรี อินนา ท่ีปรึกษาโครงการฯ นําเสนอผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต้น  (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๘)  กรอบแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) และร่างแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  สรุปดังนี้ 

แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)  ประกอบด้วย ๑๒๑ แผนงานโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ 
๒,๑๐๘.๔๑๘๙๕ ล้านบาท เป็นโครงการนําขับเคลื่อนสําคัญ (flagship) ๗ โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ ๔๔.๑ ล้านบาท 
ในการประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ ได้ประเมิน ๓ ส่วน คือ ประเมินตามแผนงานโครงการ ประเมินตามตัวชี้วัด และ
ประเมินตามยุทธศาสตร์ ซ่ึงสามารถประเมินได้เพียงครึ่งแผนฯ คือระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  เนื่องจากกรอบระยะเวลา       
การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการระต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ยังไม่สิ้นสุด ผลการประเมินในเบ้ืองต้นพบว่า มีความสําเร็จใน
ระดับท่ีน่าพอใจ อย่างไรก็ตามในช่วงแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) จะต้องทํางานเชิงรุกมากข้ึน รวมท้ัง
ทบทวนตัวชี้วัดบางตัวให้เหมาะสม   

(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) พัฒนาข้ึนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วย กรอบการพัฒนาแผน แผนงานโครงการ และกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนฯ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประกอบด้วย ๑๓๕ แผนงานโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ ๒๔๗.๖๑๖๒ ล้านบาท       
เป็นแผนงานโครงการนําขับเคลื่อน (Flagship) รวม ๑๐ โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ ๔๖.๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี   
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)  ส่วนกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เสนอให้ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เป็นแกนหลักระดับนโยบาย คณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เป็นแกนกลางท่ีรับนโยบายมาประสานงาน และเสนอให้
จัดต้ังคณะทํางาน ๓ ชุด เป็นกลไกขับเคลื่อนและทํางานเชิงรุก คือ (๑) คณะทํางานด้านกลไกการจัดการสารเคมี                
(๒) คณะทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมี และ (๓) คณะทํางานด้านการลดความเสี่ยงอันตรายสารเคมี         
ส่วนองค์ประกอบมีผู้แทนจากหน่วยงานหรือองค์กรของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี       
อย่างมีส่วนร่วม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๕.๑ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
๑. ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอบถามท่ีมาของแผนปฏิบัติการ

ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)  โครงการลําดับท่ี ๖๖  ท่ีมีสํานักงานฯ รับผิดชอบว่าได้มีการหารือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
ซ่ึงผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สอบถามแผนงานโครงการลําดับท่ี ๖๔ ประเด็นคล้ายกัน  

ฝ่ายเลขานุการฯ  ชี้แจงว่า แผนงานดังกล่าว ถูกเสนอข้ึนมาจากการประชุมระดมสมองในช่วงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) เนื่องจากพิจารณาว่า เป็นหน้าท่ีของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดูแลรับผิดชอบอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับสารเคมี อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)  ได้รับข้อมูลจากสํานักงานฯ ว่า พันธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวกับสารเคมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้กรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบ จึงเสนอให้ตัด
แผนงานดังกล่าวออกจากแผนฯ การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ท่ีผ่านมา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ     
ให้ส่งแผนงานโครงการท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องมาบรรจุไว้ในแผนฯ ปรากฏว่าหน่วยงาน ได้ทําหนังสือแจ้งกลับมาน้อยมาก 
ส่วนใหญ่ ได้จากการประสานงานและจากการประชุมต่าง ๆ  

๒. ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ สอบถามงบประมาณแผนงานโครงการลําดับท่ี ๖๗ เพราะกิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมีและสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีหน่วยงานได้แปลมาจากข้อมูลต่างประเทศแจ้งผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบ ผ่านเว็บไซด์ Page release ไม่ได้ใช้งบประมาณมากแต่อย่างใด  



๖ 
๓. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สอบถามเรื่องตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)

กลุ่มสังคมปลอดภัย ตัวชี้วัดท่ี (๑) อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีในภาคเกษตร มีแผนงานโครงการรองรับหรือไม่
และวิธีการวัด  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า แผนฯ ท่ีผ่านการรับรอง แผนงานโครงการและตัวชี้วัดต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน     
เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ว่าแต่ละตัวชี้วัดมีแผนงานโครงการรองรับหรือไม่ ทําเป็นตารางเชื่อมโยง (cross tab) จะได้
เห็นภาพรวม ถ้าตัวชี้วัดใดไม่มีกิจกรรม แผนงานโครงการรองรับ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ตัวชี้วัดนั้นเสนอแผนงานโครงการ   

๔. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สอบถามว่า แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ดําเนินการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) หรือไม่ และให้ข้อมูลว่าโครงการ
ลําดับท่ี ๕๐-๕๒ อาจมีความซํ้าซ้อนเรื่องงบประมาณและระยะเวลาท่ีดําเนินการ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลา
ของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)    

นางยุวรี อินนา ชี้แจงว่าแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  มีท้ังโครงการต่อเนื่องจาก
แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) และโครงการใหม่ท่ีเกิดข้ึนในแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ชี้แจงว่ารายละเอียดแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ทราบ แต่จะ
ทราบในส่วนท่ีเป็นโครงการสําคัญ (Flagship) ของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอให้ระบุในช่องหมายเหตุของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) ว่าเป็น “โครงการต่อเนื่อง” หรือ “โครงการใหม่” 

ประธานฯ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์จากแผนงานโครงการของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๘)  เทียบกับแผนงานโครงการของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) จะทราบว่าโครงการใดเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง หรือโครงการใหม่ จะทําให้แผนปฏิบัติการระยะกลางมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   

๖. ผู้แทนกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า กรมอนามัยได้ส่งแผนงานโครงการให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว และแผนปฏิบัติการ
ระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) สามารถจะปรับได้อีกหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่าได้รับเอกสารของกรมอนามัยแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน และรับท่ีจะไปเพ่ิมเติม
ในแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

๗. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เสนอขอแก้ไขงบประมาณโครงการลําดับท่ี ๙๘ เป็น ๔ ล้านบาท  
๘ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ เสนอขอแก้ไขงบประมาณโครงการลําดับท่ี ๑ โครงการลําดับท่ี ๕๖ และโครงการ

ลําดับท่ี ๕๗  เป็น “งบประมาณเป็นปีละ .... บาท”   
๙. ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ให้ความเห็นว่าโครงการลําดับท่ี ๔๖ 

หน่วยงานรับผิดชอบคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นโครงการท่ีค่อนข้างยาก ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ค่อนข้างยาก  

ประธานฯ เสนอให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา และหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ
แผนงานโครงการมาท่ีฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมงบประมาณ (ประมาณการ)   

๑๐ นายเสรี อติภัทธะ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ตัด “ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการประเมิน ข้อท่ี (๑๓) ใน
บทท่ี ๓ หน้า ๓- ๕ ข้อ ๓.๒ ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพราะข้อเสนอดังกล่าว กระทรวง
อุตสาหกรรม ดําเนินการแล้ว และเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม ไปดําเนินการ
ควบคุมให้มีการบําบัดกากของเสียอย่างถูกต้อง  

นางยุวรี อินนา ท่ีปรึกษาโครงการ ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย          
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พบว่าจํานวนครั้งของการลักลอบท้ิงสารเคมีและกากของเสียอันตราย ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ซ่ึงเป็นช่วง
ของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ) ยังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๘) ผลการประเมินนี้ เป็นการประเมินครึ่งแผนเท่านั้น  



๗ 
นายเสรี อติภัทธะ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ข้อเสนอดังกล่าว อาจทําให้เข้าใจผิดได้เพราะเป็นข้อมูลปี ๒๕๕๕-

๒๕๕๖ ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการแล้ว และมีนโยบายไม่ต่อใบอนุญาตประกอบการโรงงานท่ีไม่มีการกําจัด    
กากของเสียอันตราย  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เป็นข้อเสนอแนะจากการประเมินว่า ประเด็นนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควร
ดําเนินการให้เข้มข้นข้ึน และเสนอให้เพ่ิมข้อความต่อท้ายข้อความเดิม ดังนี้ “ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ดําเนินการไปแล้ว 
และต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง” 

๑๑. ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ต้ังข้อสังเกตว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดท่ี ๒ (๔) 
สถิติการตรวจพบสารเคมีท่ีถูกยกเลิกแล้ว แต่ยังพบตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อปี ใน (ร่าง)  แผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) บทท่ี ๒ หน้า ๒-๗  ไม่ตรงกับเอกสารตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  และ
ให้ความเห็นว่า สารเคมีท่ีถูกยกเลิกแล้ว บางสารแม้ไม่ใช้แล้ว แต่ยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน จึงอาจปนเป้ือนใน
สินค้าเกษตรได้ แต่ต้องอยู่ในระดับท่ีกําหนดไว้ (Extraneous Maximum Residue Limit: EMRL) ได้เสนอให้ทบทวน         
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนี้ ในช่วงแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการระยะปลาย (พ.ศ.๒๕๖๒-
๒๕๖๔) เป็น “พบในปริมาณท่ีไม่เกินค่าท่ีกําหนด”   

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ถ้าระบุว่า “พบ” หมายความว่าพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานไม่จําเป็นต้องระบุ
รายละเอียด สําหรับผลการประเมินฉบับนี้ รายงานว่า “พบ” หมายถึง ไม่เกินมาตรฐานเพราะอาจเป็นสารท่ีตกค้างยาวนานใน
สิ่งแวดล้อม 

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอให้กําหนดค่าสารเคมีตกค้างอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น CODEX แต่ก็ข้ึนกับ
ประเทศว่าจะ cut off ค่าเท่าไหร่  

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอความเห็นเป็น ๒ กรณี ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดท่ี ๒ (๔)  ควรระบุว่า   
“ไม่พบ” เพราะเป็นสารเคมีท่ีถูกยกเลิก จึงไม่มีการใช้ ส่วนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ข้อ (๕) สถิติการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผัก 
ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเฉลี่ยต่อปี ควรระบุว่า “ไม่เกินมาตรฐาน”  

ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า สารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
บางชนิดท่ีถูกยกเลิกแล้ว แต่สลายตัวเร็ว มาตรฐานต้องกําหนดว่า “ไม่พบ” โดยไม่ต้องกําหนดระดับ EMRL ถ้าเป็นสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชท่ีถูกยกเลิกไปแล้ว แต่สลายตัวช้า ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม ต้องกําหนดระดับ EMRL ประเทศไทยมีค่า
มาตรฐาน ๒ มาตรฐานคือ Maximal Residue Limit: MRL สําหรับสารเคมีท่ัวไปท่ีใช้ได้ในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ  
ค่า EMRL สําหรับสารเคมีท่ีถูกยกเลิก แต่ยังตกค้างในสิ่งแวดล้อม  

นางยุวรี อินนา ท่ีปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงว่า ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดท่ี ๒ (๔) เดิม ระบุไว้ว่า “ลดลงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ 
เม่ือเปรียบเทียบกับแผนฯ ๓” ในการประชุมคณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูลการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ท่ีประชุมมีให้ความเห็นว่า ควรระบุ “ไม่พบ” แทนการระบุ “ลดลงตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ....” ส่วน “ไม่พบ” จะ
มี ๒ แบบ คือ ไม่พบท้ังการผลิตในประเทศ และไม่พบจากการนําเข้าจากต่างประเทศ ผลการประเมินนี้ มีเพียงตัวชี้วัดเดียวท่ี
ปรับเปลี่ยน ส่วนท่ีระบุว่า “ไม่พบ” อ้างอิงตามแหล่งอ้างอิงซ่ึงไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ และเห็นด้วยกับผู้แทนสํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีเสนอให้ระบุว่าอ้างอิงตามมาตรฐานอะไร  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ไม่ควรระบุรายละเอียดมากเกินไปแต่ขอให้เป็นท่ียอมรับว่า“ไม่พบ” คือไม่เกิน
มาตรฐานกําหนด 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ใช้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดท่ี ๒ (๔) เดิม  
ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สอบถามว่า สามารถแก้ไขค่าเป้าหมายระยะต้น 

ระยะกลาง  และระยะปลายได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้ เสนอให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม เพราะผลการประเมินแผนระยะต้น ได้บรรลุ     
ค่าเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ความเห็นว่า เนื่องจากเป็นการเริ่มจัดทําตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และแหล่งอ้างอิงของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ข้อมูลดังกล่าว ได้จากการประชุมระดมสมองและการประชุมคณะทํางานฯ ท้ังนี้ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
แหล่งอ้างอิง สามารถทบทวนได้ในช่วงแผนระยะกลาง 



๘ 
ประธานฯ ได้สรุปว่า รายงานผลการประเมินฯ ให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม ระยะกลางและระยะปลายให้            

ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นของผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไปพิจารณา และให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ผลการประเมินนี้ ค่อนข้างประเมินกลาง ๆ  การจัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จัดทําเป็นระบบมากข้ึน มีท้ัง
แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งอ้างอิง แตกต่างจากแผนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นแผนกว้าง ๆ ไม่มีแผนปฏิบัติการฯ  ไม่มี
การติดตาม แต่แผนฯ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด จะต้องวางรากฐานการแก้ปัญหาระยะยาว บางตัวชี้วัดท่ียังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เช่น การลักลอบท้ิงสารเคมีและกากของเสียอันตรายท่ียังไม่ลดลง แม้เจ้าหน้าท่ีจะพยายามดําเนินการแล้ว เพราะ
ระบบข้อมูลไม่รองรับก็ต้องมา valid ตัวชี้วัดท้ัง content, construct, face validity เป็นต้น หรือจําเป็นต้องสร้างระบบ
ข้อมูลใหม่ข้ึน เช่น ตัวชี้วัดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร  เป็นต้น 

๑๒. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สํานักงานฯ เป็นเลขานุการฯ เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา 
นายกรัฐมนตรีได้ไปรับรอง วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนภายหลังปี ๒๐๑๕ หรือ Post ๒๐๑๕ SGDs (Sustainable 
Development Goals)  ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly :UN GA)      
ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา Post ๒๐๑๕ SGDs  มี ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ ตัวชี้วัด เพ่ิมข้ึนมาจากเป้าหมายการพัฒนาใน
สหัสวรรษใหม่ หรือ Millennium development goals : MDGs ซ่ึงมีเพียง ๘ เป้าหมาย สําหรับตัวชี้วัดของ Post ๒๐๑๕ 
SGDs ท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔  คือ ลดอัตราการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย และ       
การปนเป้ือนมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ํา อากาศ และดินภายในปี ๒๕๗๓  ซ่ึงเป็นเป้าหมายการสร้างหลักประกันการมีชีวิต
และสุขภาพท่ีดีของประชาชนในประเทศ ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ หน่วยงานภายใต้องค์กรสหประชาชาติท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับสถิติจะพัฒนาตัวชี้วัดนี้ออกมา และมีประเด็นหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทาง
สาธารณสุข คือ การเข้าถึงยาและการเข้าถึงวัคซีนท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และราคาสามารถซ้ือได้ เป็นเป้าหมายท่ี ๘ ของ MDGs  

ประธานฯ ให้ข้อมูลว่า การเข้าถึงยาและการเข้าถึงวัคซีนท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และราคาสามารถซ้ือได้ 
(Access to essential medicine and vaccine) ประเทศไทยบรรลุต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ เพราะมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(universal coverage) ทําให้ทุกคนเข้าถึงบริการและยาและเทคโนโลยีท่ีจําเป็นได้โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน ขณะท่ี
ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศยังไม่บรรลุ  คําว่า “เข้าถึง” หมายถึง การเข้าถึงยาท่ีจําเป็น ปลอดภัยและได้ประโยชน์
คุ้มค่า ประเด็น Post ๒๐๑๕ SGDs และ MDGs ท่ีรัฐบาลต่าง ๆ ท่ัวโลก ได้ไปรับรองนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้องประสานและติดตามความก้าวหน้าจัดทําเป็นรายงานของประเทศ สําหรับตัวชี้วัดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีของ SDGs มีปัญหาเช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ เช่น จะวัดอย่างไร  มีเครื่องมือ
วัดจริงหรือไม่ ซ่ึงต้องพัฒนาท้ังวิธีการและข้อมูลทางวิชาการ แต่ถ้าประเทศไทยสามารถทําได้ และนําไปเสนอท่ีประชุม
สหประชาชาติ จะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ ท่ีสามารถสร้างเครื่องมือท่ีใช้วัดเป้าหมายระดับโลกได้ เช่นเดียวกับท่ี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสนอการทดสอบวิธีการวัดไกลโฟเสต และได้รับการยอมรับและรับรอง  และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการ 
ไปศึกษาเป้าหมายของ SDGs ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ ตัวชี้วัด ว่ามีเป้าหมายและตัวชี้วัดใด ท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ   
ฉบับท่ี ๔ ท่ีสามารถนํามาปรับตัวชี้วัดได้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นําไปรายงานต่อท่ีประชุมสหประชาชาติ ท้ังนี้ได้ต้ังข้อสังเกตว่าก่อนจะรับรองเรื่องสารเคมี ควรมีตัวชี้วัดและ
เป้าหมายท่ีชัดเจนก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจะวัดความสําเร็จอย่างไร   

๑๓. ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา หารือท่ีประชุม ตัวชี้วัดท่ี ๒ (๕) สถิติการ
ตรวจพบสารเคมีตกค้างในอาหาร ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเฉลี่ยต่อปี จากการประชุมคณะทํางานฯ ท่ีผ่านมา
พิจารณาเฉพาะปัญหาการตกค้างสารเคมีในประเทศ แต่มีกังวลเรื่องผลไม้ท่ีนําเข้ามาจากบางประเทศในกรณีท่ีมีการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  ดังนั้นตัวชี้วัดนี้ ควรยังมีการวงเล็บว่า ผลิตใน
ประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศอีกหรือไม่ 

ประธานฯ  สอบถาม เสนอให้ใส่ไว้ในตัวชี้วัดท่ี ๒ ข้อ (๕) ด้วยหรือไม่ แต่ตัวชี้วัดข้อท่ี ๒ (๔) ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้ใช้ตามเอกสารตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔  ถ้าระบุว่า  “ไม่พบ” ควรหมายถึง ไม่พบท้ังผลิตในประเทศหรือนําเข้า
จากต่างประเทศและไม่มีความจําเป็นต้องอธิบาย 



๙ 
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอให้คงข้อความ “ไม่พบท้ังผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ” ตัวชี้วัดท่ี ๒ 

(๔) และตัวชี้วัดท่ี ๒ (๕) เพราะข้อมูลมาจากคนละหน่วยงาน  
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า หากต้องการจะคงข้อความดังกล่าว ต้องพิจารณาตัวชี้วัดอ่ืนๆ ด้วย เสนอให้ต้ังเป็น

ข้อสังเกตไว้ในท่ีใดท่ีหนึ่ง ท่ีเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดนั้น ยกเว้นตัวชี้วัดท่ีระบุเฉพาะนําเข้า เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปพิจารณา  
๑๔. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ภาคผนวก ค หน้า ค-๕ (๒) พัฒนาเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ และหน้า ค- ๒๑ (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีรายละเอียด
แผนงานโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ยังไม่มีหน่วยงานเสนอแผนงานโครงการ และรับท่ีจะไปประสานต่อ 
ประธานฯ เสนอให้ทําตารางเชื่อมโยงตัวชี้วัดและมีแผนงานโครงการ ทุกตัวชี้วัดต้องมีแผนงานโครงการรองรับ 

ถ้าไม่มี ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์          

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ท้ังนี้ขอให้ผู้แทนหน่วยงานและฝ่าย
เลขานุการฯ ดําเนินการดังนี้ 

๑. ให้ทุกหน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  หากมีข้อแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการฯ ทราบ ภายในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกําหนด ถือว่าไม่มีข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง 

๒. ภายหลังวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ  สรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของแต่ละหน่วยงาน ส่งให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างเป็นทางการ และให้ทุกหน่วยงานแจ้งยืนยันกลับมา
ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไม่มีการยืนยันกลับมา จะถือว่าเห็นชอบตามท่ีแจ้ง                        

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  สรุปแผนงานโครงการใหม่และแผนงานโครงการต่อเนื่องภายใต้แผนปฏิบัติการ
ระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)   

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงแต่ละตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
ว่ามีแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รองรับหรือไม่ หากไม่มีให้ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาเสนอแผนงานโครงการท่ีตอบต่อตัวชี้วัดนั้น 

๕. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นจากท่ีประชุมไปปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องสืบเนื่อง 
๔.๑  ความรู้เรื่องการล้างผักผลไม้เพ่ือลดสารพิษตกค้าง 
นางสาวอังคณา ราชนิยม นักวิจัย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและมูลนิธิชีววิถี นําเสนอสถานการณ์

ปนเป้ือนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการทบทวนวิธีการล้างผักผลไม้ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดสารพิษตกค้าง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการบริโภคผักและผลไม้ได้อย่างปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 

ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
๑. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สอบถามว่า ความเข้มข้นและระยะเวลาการล้างผักโดยวิธีการต่าง  ๆ

เช่น น้ํา น้ําส้มสายชู และด่างทับทิม เป็นต้น  
๒. ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา แสดงความยินดีต่อผลงานการวิจัยทําให้มี

ข้อมูลสนับสนุนถึงความจําเป็นในการล้างผัก ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้ศึกษาสารคลอไพรีฟอสมาประมาณ ๔ ปี จะตีพิมพ์ผลงาน
ภายในปี ๒๕๕๘ เก่ียวกับเกษตรกรใช้สารคลอไพรีฟอส ก่อให้เกิดโรคมะเร็งลําไส้และปอด เป็นข้อมูลสนับสนุนทางระบาดวิทยา 
จะส่งข้อมูลให้ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน 



๑๐ 
นางสาวอังคณา ราชนิยม ให้ข้อมูลว่าความเข้มข้นของสารท่ีใช้ในการศึกษา ไม่แตกต่างกันมาก เช่น 

โซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ๐.๐๕-๐.๑% น้ําส้มสายชู ๐.๐๕-๒% ด่างทับทิม ๐.๐๑-๐.๐๒% ส่วน 
ระยะเวลาการแช่ จะมี ๑-๒ นาที หรือ ๕-๑๐ นาที แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหลัง ระยะเวลาท่ีแตกต่างกันยังไม่พบงานวิจัยมา
สนับสนุน แต่เสนอว่าถ้าจะล้างเองท่ีบ้านให้ใช้ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพราะทําได้ง่าย เช่น 
น้ําส้มสายชู ๕% อัตราส่วน ๑:๑๐ เป็นต้น 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

๔.๑  รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมีและ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการของเสีย     
ทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมี (Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutant: EPPP) ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ดําเนินการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือปี ๒๕๕๘ ประเด็นดังกล่าว ยังเป็นประเด็นเร่งด่วนเชิงนโยบายใหม่ (new emerging policy issue) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (Strategic Approach to International Chemical Management: 
SAICM) ท่ีได้รับการรับรองในการประชุม The fourth session of the International Conference on Chemicals 
Management: ICCM-4 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 

        ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่าการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวให้สําเร็จ มี ๒ ช่องทาง คือ (๑) สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (The Healthcare Accreditation Institute: HAI) และ Hospital Accreditation: HA ซ่ึงจะต้องไป
ประสานว่าได้มีประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ให้ไปร่วมทํางานกับหน่วยงานดังกล่าวแต่การบรรจุไว้ใน HA ได้ ต้องมีข้อมูล
ทางวิชาการเพียงพอ เพราะโรงพยาบาลจะต้องทํา และ (๒) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงสามารถกําหนดให้
โรงงานผลิตยาต้องดําเนินการ โดยบรรจุเป็นเง่ือนไขหนึ่งของ Good Manufacturing Practice: GMP หากสามารถทําได้ จะ
ช่วยประหยัดการใช้และการกําจัดยา ใช้ยาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน ส่วนเรื่องกฎหมายก็พัฒนาไป 

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เสนอให้จัดทําองค์ความรู้การกําจัดยาปฏิชีวนะ เพราะสามารถป้องกันเชื้อด้ือยาในโรค
อุบัติใหม่ได้และเสนอให้ส่งเรื่องนี้ให้ ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ สํานักยา ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์เชื้อด้ือยาพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลว่ามีเพียงบริษัทอัคคีปราการแห่งเดียว ท่ีสามารถรับกําจัดของเสียได้ท่ีอุณหภูมิสูง 
๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส และให้ข้อมูลว่ามติรับรองเรื่อง EPPPs ได้เชิญให้องค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไปพัฒนา GMP ให้ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
๕.๑ รายงานผลการประชุม The Fourth Session of the International Conference on Chemicals 

Management: ICCM-4 สมัยท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ นําเสนอความเป็นมา การดําเนินการท่ีผ่านมา และผลจากการประชุม ICCM-4

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ และเอกสารแจกในท่ีประชุม 

ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ  ให้ข้อมูลว่า การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี หรือ ICCM เป็นการประชุมท่ีมี



๑๑ 
ลักษณะคล้ายกับการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ท่ีผ่านมา คือ          
การประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี (Intergovernmental Forum on Chemical Safety: IFCS) และ
สอบถามความเชื่อมโยงระหว่างการประชุม ICCM และแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า มติข้อตกลงต่าง ๆ (resolutions) ท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนเชิงนโยบาย (emerging 
policy issues) จากการประชุม ICCM จะนํามาขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยเฉพาะ
โครงการขับเคลื่อนสําคัญ (flagship) โครงการท่ี ๑๐ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีภายใต้แผนปฏิบัติการ
ระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนงานนี้ จะแต่งต้ังคณะทํางาน ๓ ชุด พิจารณาขับเคลื่อนการดําเนินงาน  

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลให้ท่ีประชุมทราบ และให้ความเห็นว่าความเคลื่อนไหว
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องสารเคมีอย่างน้อยมี  ๒ เวที คือ  SDGs ในการประชุมสมัชชาท่ัวไปแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly: UN GA) และการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (International 
Conference on Chemicals Management: ICCM) นอกจากนี้ยังมีการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health 
Assembly: WHA) ซ่ึงจะประชุมเป็นประจําทุกปี  

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

        เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อท่ีประชุมอีก ประธานกล่าวขอบคุณท่ีประชุม และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
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