
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ผู้มาประชุม 
๑.  นายสุวิทย์ วิบลุผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองประธานอนุกรรมการ 
๓.  นายยงยุทธ ไผ่แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
รองประธานอนุกรรมการ 

๔.  นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานอนุกรรมการ 

๕.  นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รองประธานอนุกรรมการ 

๖.  พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ      
และพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๗.  นางสุดธิดา หมีทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องส าอางและ        
วัตถุอันตราย (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๘.  ผศ. ดร. ส าลี ใจด ี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 
๙.  นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์    

และความมั่นคง 
แทนอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๑๐.  นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อ านวยการฝุายสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นางอนงค์ ชานะมูล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางสาวอังสนา โตกิจกล้า  ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัย  
แทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๓.  นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมี
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นางสุดา สินสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

อนุกรรมการ 
 

๑๕.  นางสาววันทนา ใสสอาด เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อนุกรรมการ 
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๑๖.  นางสาวนลินี ศรีพวง 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 
 

๑๗.  นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๑๘.  นายดามพ์ เศรษฐจันทร นักวิจัยช านาญการ 
แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

อนุกรรมการ 

๑๙.  นายอรรณพ เหลียงพานิช นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๒๐.  นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๒๑.  นางสาวอสิดา แก้วสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๒.  นางสาวชลันดา มูลมี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
แทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๒๓.  นายชินภพ ภูรมะสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๔.  นายเจนวิทย์ จิตคติ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ                  
แทนผู้อ านวยการส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๒๕.  นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ที่ปรึกษา  
แทนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๖.  นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการร่วม 

๒๗.  นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อ านวยการส านักจัดการกากของเสีย 
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการร่วม 

๒๘.  นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
 

เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙.  นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น ๆ  
๑.     เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒.     ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๓.     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๔.     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อ านวยการสถานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.  นางสาวฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
3. ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. นางสาววรางคณา อนิทโลหิต ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู 
5.  นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 
6. นางสาวพิชากานต์ ตรีขจรเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 
7.  นางสาวภูษณิศา ฉลาดเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 
8. นางสาวจิราภรณ์ นิจจันทร์พันศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
9. นางสาวลลิตา ปนุตติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. นายรัชชานนท์ ประจ าค่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
11. ร้อยตรี พรนรินทร์ สิงห์นิล เจ้าหน้าที่ตรวจยุทธภัณฑ์ แผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
12. นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 
13. นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ  
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
14. นางสาวกิรณา รุณภัย เภสัชกรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ  
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
15. นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล เภสัชกรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ 
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  

   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                            ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   เลขานุการร่วม (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) แจ้งที่ประชุมว่า ฝุายเลขานุการฯ
ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๘/ว ๑    
ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอให้พิจารณารับรองภายในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่า         
มีผู้แทนหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ รวม ๓ หน่วยงาน ดังนี้ 
   ๑. ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๒ จากเดิม 
“ผู้มาประชุม ล าดับที่ ๑๘ นางสาวพัชรพร บัญชรเทวกุล” เป็น “ผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ ๙ นางสาวพัชรพร บัญชรเทวกุล” 
เนื่องจากผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังติดราชการอ่ืน จึงมอบหมายให้ นางสาวพัชรพร บัญชรเทวกุล 
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน         
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   ๒. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแก้ไขต าแหน่งผู้มาประชุมล าดับที่ ๘ 
หน้าที่ ๑ จากเดิม “ผู้อ านวยการกองมาตรฐานระบบวิจัย” เป็น “ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัย”  
   ๓. ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ๓.๑ แก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๖ ย่อหน้าที่ ๕ จากเดิม “ผู้แทนกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย” และให้ข้อสังเกตว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ (๓) ปูองกันอุบัติภัยและตอบโต้ฉุกเฉิน 
กล่าวถึงเฉพาะแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตรายของกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แต่โดยทั่วไปการปูองกันอุบัติภัยและตอบโต้ฉุกเฉิน จะมีการด าเนินการทั้งก่อนและระหว่าง
เกิดเหตุ ช่วงก่อนเกิดเหตุ จะใช้แผนเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ช่วงระหว่างเกิดเหตุ ใช้แผนเผชิญเหตุเรื่องนั้น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีแผนฯ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบหลักการด าเนินงาน   
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งแบ่งตามประเภทภัยพิบัติต่าง ๆ”  
เป็น “ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อสังเกตว่าในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี    
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีการกล่าวถึงแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและ
วัตถุอันตรายของกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการพิจารณารายละเอียดของแผนให้
ชัดเจนว่าแผนดังกล่าวเป็นแผนเผชิญเหตุ ที่ใช้ในขณะเกิดภัยหรือเป็นแผนเตรียมความพร้อมฯ ในการปูองกันซึ่งอยู่
ในช่วงก่อนเกิดภัย และภาพรวมยังมีแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งเป็น
กรอบหลักในการดาเนินงานทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข 
ตามประเภทภัย”  
                                         ๓.๒ แก้ไขรายงานหน้าที่ ๗ ย่อหน้าที่ ๔ และย่อหน้า ๑๑ จากเดิม “แผนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมแห่งชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)” เป็น “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)”  

   ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ 
ดังกล่าวแล้ว จึงเสนอที่ประชุมฯ พิจารณารับรองอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 
 

   มติที่ประชุม 
   เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช : 
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต 

   ผู้ช่วยเลขานุการ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้สรุปรายงานความเป็นมา   
ให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “อาหารปลอดภัย” เพ่ือให้ประชาชน
บริโภคอาหารที่ดี สะอาด และปลอดภัย ที่ผ่านมาจากรายงานประจ าปีกระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้ปุวยมารักษาใน
โรงพยาบาลเพ่ิมสูงขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจมาจากปัญหาสารเคมี กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาการตกค้าง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สด เพ่ือหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปัญหาการใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีประธานคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานฯ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนภาควิชาการ    
เป็นกรรมการ เพ่ือพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส 
และไกลโฟเสต ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้          
(๑) ยกเลิกพาราควอตทางการเกษตร และคลอร์ไพริฟอสทางการเกษตรและในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
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ภายในธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมแผนการยกเลิกการใช้ในระหว่างนี้ไม่ขึ้นทะเบียนใหม่และไม่ต่ออายุทะเบียน 
และยุติการน าเข้าในปี ๒๕๖๑ เพ่ือลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ และ (๒) จ ากัดการใช้ไกลโฟเสต  
ทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ห้ามใช้ในพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ต้นน้ า บริเวณแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะ 
โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก พร้อมแผนจ ากัดการใช้  

   ที่ผ่านมา ฝุายเลขานุการฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการ
ทั้งสามสารเกี่ยวกบัผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ขอความอนุเคราะห์
ส่งข้อมูลคลอร์ไพริฟอสให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเข้าพบผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตรและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือติดตามความก้าวหน้ามติคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามล าดับ รวมทั้งรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการยกเลิกหรือจ ากัดการใช้ทั้งสามสาร และชี้แจงให้ข้อมูลคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและแพทย์แผนไทย ภายใต้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการยกเลิกพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต  

   ส่วนความเคลื่อนไหวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว 
ดังนี้ (๑) กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายการยกเลิกและจ ากัดการใช้ ๓ สาร
ของกระทรวงสาธารณสุข และสรุปข้อมูลส่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาตัดสินใจ (๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 
พิจารณาข้อมูล ๓ สารดังกล่าว ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้จัดประชุมแล้ว รวม ๕ ครั้ง และจะมีการประชุม
อีกต่อไปเพ่ือสรุปความคิดเห็นส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาตัดสินใจ (๓) ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไดจ้ัดประชุมรับฟังความเห็นผู้ประกอบการต่อการยกเลิกการใช้คลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
พิจารณาประกาศห้ามใช้คลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขแล้ว 

   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพาราควอต
และผลกระทบจากการใช้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพ่ือปกปูองความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ ประชาชนผู้บริโภค และทารกเกิดใหม่ที่
ได้รับผลกระทบจากมารดาที่ได้รับสัมผัสพาราควอต จึงมีมติดังนี้ยืนยันตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้
สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ส่งข้อมูล
พร้อมหลักฐานที่ประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากพาราควอตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลตามกฎหมาย และกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
หากพิจารณาเห็นว่าควรยกเลิกพาราควอต ขอให้มีแผนการยกเลิกการใช้ ก าหนดช่วงเวลาการยกเลิกและการเปลี่ยนผ่าน
ที่เหมาะสม เป็นขั้นตอนและมีมาตรการรองรับ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาหาสารทางเลือกหรือ
วิธีการอ่ืนทดแทนท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแทนพาราควอต   

   ด้วยปัจจุบัน ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต ฝุายเลขานุการฯ จึงเรียนเชิญนักวิชาการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ
น าเสนอในการประชุมฯ  

 1. รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล  ผู้อ านวยการสถานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ   
ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร น าเสนอข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑/๑ 
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   ความเห็นที่ประชุมฯ  
   นางสาวฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค ขอให้ รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล อธิบายเรื่องการคายซับพาราควอตจากดิน เนื่องจากที่ผ่านมา  
ยังมีข้อสงสัยว่าพาราควอตย่อยสลายในสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด   

   รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ให้ข้อมูลว่า งานวิจัยดังกล่าวได้ตีพิมพ์แล้วและสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ ที่พบว่าเมื่อฉีดพ่นพาราควอตลงสู่ดิน พาราควอตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ดิน ส่วนน้อย
จะถูกย่อยสลายโดยแสงอาทิตย์เนื่องจากพาราควอตระเหยได้น้อยมาก ละลายน้ าได้ดี และถูกดูดซับจากดินได้ดี  
โดยเฉพาะดินใหม่หรือดินเหนียว จะดูดซับพาราควอตได้ดีมาก กรณีดินที่ใช้พาราควอตมาเป็นเวลานาน เช่น 
ประเทศไทยใช้มานานกว่า ๔๐ ปี หรือหนองบัวล าภูที่ใช้พาราควอตปริมาณสูงกว่าที่แนะน าตามฉลาก (overdose) 
ถึง ๔ - ๘ เท่า จึงเกินสามารถของดินหรือสารอินทรีย์ที่จะดูดซับรับพาราควอตไว้ได้ ท าให้เกิดการคายซับออกมา 
เมื่อมีน้ าหรือฝนตก จะชะพา พาราควอตผ่านดินในลักษณะ soil solution ดูดซึมเข้าสู่รากพืชโดยวิธีการแพร่ ใช้ตัวพา 
(carrier mediated system) ท าให้พาราควอตเข้าไปสะสมในพืช ซ่ึงงานวิจัยลักษณะนี้ยังตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ท าให้
เกิดข้อถกเถียงเนื่องจากไม่ใช่กลไกท าให้พืชตาย แต่เป็นกลไกท าให้เกิดการสะสมสารเคมีในพืช  

   รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สอบถามผลงานงานวิจัยศึกษาความเข้มข้น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในบริเวณลุ่มน้ าน่านเมื่อปี ๒๕๕๕ มีความแตกต่างกับงานวิจัยของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี ๒๕๕๙ อย่างไร และจากที่ศึกษาทบทวน
ผลงานวิชาการในต่างประเทศเรื่องการคายซับของพาราควอตจากดินนั้น  ในต่างประเทศมีการใช้พาราควอตมาเป็น
ระยะเวลานานเช่นเดียวกับประเทศไทยหรือไม่ 

   รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ชี้แจงว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาเก็บตัวอย่าง
จากล าน้ าน่าน หลายต าแหน่ง ต าแหน่งละหลายจุด ท าให้ได้ค่าความเข้มข้นเป็นช่วง ส่วนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ 
เก็บตัวอย่างจากล าน้ าน่านหลายต าแหน่งเช่นเดียวกัน แต่เก็บต าแหน่งละจุด ท าให้ได้ค่าความเข้มข้นเพียงค่าเดียว  
ส่วนในต่างประเทศที่มีการศึกษาวิจัยเรื่องการคายซับพาราควอตจากดิน เช่น สเปนและมาเลเซีย โดยเฉพาะ
มาเลเซียใช้พาราควอตมาเป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปี ใกล้เคียงกับประเทศไทย อดีตเคยยกเลิกใช้พาราควอตแต่ปัจจุบัน
อนุญาตให้กลับมาใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวด ยังมีอีกงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท าพบว่าพาราควอตสามารถคายซับจากดินปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าได้ อาทิ การศึกษาดินที่ได้รับสารเคมีต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานที่จังหวัดน่าน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และงานวิจัยที่ท าร่วมกับ Osnabruck University  

   เลขานุการร่วม (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่าคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ยังมีประเด็น
ข้อสงสัยเรื่องการดูดซึมพาราควอตทางราก แต่จากข้อมูลตามที่ได้อธิบายท าให้เกิดความชัดเจนว่าพาราควอต
สามารถออกมาจากดิน ละลายสู่น้ า และผ่านเข้าสู่รากพืชได้โดยผ่านวิธีการออสโมซิส 
 

   2. นางสาววรางคณา อินทโลหิต ทันแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวล าภู น าเสนอข้อมูลผลการศึกษาการใช้สารเคมีทางการเกษตร : พาราควอตและไกลโฟเสต ของ
ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑/๓ 
 

   ความคิดเห็นที่ประชุมฯ 
   รองประธานฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สอบถามว่าผลการศึกษาสถานการณ์
สารเคมีทางการเกษตรและโรคเนื้อเน่าจังหวัดหนองบัวล าภู กรณีศึกษาต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภูท าร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พบการปนเปื้อนพาราควอตในน้ าประปา
หน้าบ้านหมู่ที่ ๓  มีความเข้มข้นของพาราควอตสูง ถึง ๓๒.๒๓ mg/L จึงขอสอบถามว่าหน่วยที่วัดถูกต้องหรือไม่       
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การปนเปื้อนพาราควอตในผักใช้หน่วยวัดเป็น ppb ใช่หรือไม่ และผักที่เก็บมาทดสอบเก็บจากในช่วงเดือนใด     
หากยืนยันว่าปริมาณและหน่วยวัดดังกล่าวถูกต้องจริง แสดงว่ามีการปนเปื้อนพาราควอตในน้ าประปาและผักใน
ปริมาณที่สูงมาก  
   รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ชี้แจงว่า หน่วยที่วัดในน้ าประปา เป็นหน่วย mg/L หรือ ppm 
ส่วนหน่วยที่วัดในผักหน่วยเป็น µg/kg หรือ ppb ส่วนวิธีการทดสอบจะใช้เครื่อง Liquid Chromatograph Mass 
Spectrometer (LCMS) สาเหตุทีต่ าบลบุญทัน จังหวัดหนองบัวล าภู มีการปนเปื้อนพาราควอตในน้ าประปาปริมาณ
ที่สูงมากเนื่องจากระบบประปา ระบบถังกรองและระบบการก าจัดสิ่งแปลกปลอมของหมู่บ้านไม่เคยมีการล้างหรือ
ดูแลรักษา ส าหรับงานวิจัยที่จังหวัดน่านที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องความเข้มข้นพาราควอตที่หน้าบ้านสูงกว่าความเข้มข้นใน
ระบบประปาสาเหตุมาจากไม่มีการล้างถังกรองเช่นเดียวกัน  

   นางสาววรางคณา อินทโลหิต ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผักที่เก็บมาทดสอบจะเก็บในช่วงเดือนธันวาคม 
นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้าน รวมทั้งพระ ที่เดินผ่านบริเวณดังกล่าวในช่วงฝนตก จะเกิดอาการแสบที่ขา ๑ - ๒ วัน ต่อมา
จะมีไข้สูง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า แม้แนวโน้มโรค necrotinizing facilitis จะเกิดเฉพาะในช่วงใดช่วงหนึ่ง 
ที่สอดคล้องกับการใช้พาราควอต แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเกิดจากพาราควอต อย่างไรก็ตามต้องดูข้อมูลให้
ชัดเจนว่าอุบัติการณ์เกิดโรคที่สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดจากโรค necrotinizing facilitis หรือโรค cellulitis    
แม้ผลการศึกษายังขาดข้อมูลบางอย่าง ขอให้ผู้ศึกษาวิจัยท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 
 

   3. ศ. ดร.พรพิมล กองทิพย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น าเสนอข้อมูลการตกค้างของสารออร์กาโนฟอสเฟต ไกลโฟเสตและพาราควอต ในทารก  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑/๒ 
 

   4. นางสาวฉันทนา ผดุงทศ ผู้อ านวยการส านักโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม      
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข น าเสนอข้อมูลแนวทางการจัดท าหลักฐานทางสุขภาพและข้อมูลการเจ็บปุวย
จากพาราควอต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑/๔ 
 

   5. ผู้ช่วยเลขานุการ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 
ผศ. ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา สาขาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดภารกิจ       
ไม่สามารถมาน าเสนอข้อมูลการรวบรวมงานวิจัยการได้รับสัมผัสพาราควอตกับโรคพาร์กินสัน และผลกระทบจาก
สารเคมีก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสต่อสุขภาพได้ด้วยตัวเอง จึงขอน าเสนอเป็นเอกสารรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑/๕ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการประชุมวิชาการ CHULA - NORTH EXPO ๒๐๑๘      
ที่ผ่านมามีการน าเสนอผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ 
“สัตว์ที่ใช้เฝูาระวังทางอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ศึกษาเรื่องยาฆ่าหญ้า พาราควอต ไกลโฟเสต และอาทราซีน ในสัตว์ 
ได้แก่ กบหนอง ปูนา หอยกาบน้ าจืด และปลากระบัง ที่อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลวิจัยพบสารดังกล่าว อยู่ในร่างกาย
ของสัตว์เหล่านี้ท าให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะภายในของสัตว์  
 

   ความเห็นที่ประชุมฯ 
   รองประธานฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สอบถามผู้อ านวยการส านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมว่าอัตราปุวยจากสารก าจัดวัชพืชพาราควอตต่อแสนประชากร ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 
ผู้ที่ปุวยมาเข้ารับการรักษาด้วยอาการอะไร   
 



 
8 
 

   นางสาวฉันทนา ผดุงทศ ชี้แจงว่า ผู้ปุวยส่วนหนึ่งมาด้วยอาการเป็นผื่น โรค cellulitis หรือหนังเน่า 
จากผสมพาราควอตแล้วหกรดใส่ ส่วนหนึ่งมาด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อยจนเกือบเสียชีวิตจากพาราควอตดูดซึม
เข้าทางผิวหนัง ในอดีตเชื่อว่าพาราควอตเข้าสู่ร่างกาย (systemic) โดยผ่านทางการหายใจ ต่อมามีงานวิจัยใหม่ ๆ พบว่า
พาราควอตสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางผิวหนัง ในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนเรื่องการดูดซึม
พาราควอตทางผิวหนัง โดยเฉพาะหากหกรดอวัยวะเพศผู้ชาย (scrotum) สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ดีมาก 

   เลขานุการร่วม (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลว่ามีกรณีดังกล่าวในประเทศจริง เคย
สัมภาษณ์ผู้ปุวยมาด้วยอาการดังกล่าวทีเ่กิดจากการผสมพาราควอต หกรดกางเกง แล้วไม่ล้างออก   

   ประธานฯ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ไม่ได้แนะน าให้ยกเลิกการใช้พาราควอต 
แต่แนะน าว่าจะยกเลิกการใช้หรือไม่ขึ้นกับประเทศนั้น ๆ และให้ความเห็นว่าจากข้อมูลที่น าเสนอเห็นด้วยกับมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นด้วยกับมติการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสามกระทรวงเกี่ยวกับพาราควอตและ
ผลกระทบจากการใช้ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ จัดท าเอกสารนโยบาย
โดยสังเขป ประมาณ ๑ - ๒ หน้า สรุปข้อมูลพาราควอต ๖ ด้านให้ชัดเจน ดังนี้ (๑) มีการใช้อย่างกว้างขวางมาเป็น
ระยะเวลานาน (๒) มีหลักฐานการปนเปื้อนสารในสิ่งแวดล้อมในน้ าและดินในปริมาณมาก (๓) มีการปนเปื้อนใน   
ห่วงโซ่อาหารทั้งใน น้ า ผัก และปลา ในปริมาณที่เกินมาตรฐาน (๔) มีการปนเปื้อนจากแม่ไปสู่ลูก (๕) มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๖) หลายประเทศมมีาตรการควบคุม เช่น ห้ามใช้หรือจ ากัดการใช้แล้ว รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศมีข้อแนะน า
การใช้และสารทดแทน และให้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
ถ้าหากคณะกรรมการฯ พิจารณา เห็นชอบขอให้แจ้งมติให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีอ านาจก ากับดูแลตาม
กฎหมายทราบ และให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าไม่ควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียว ควรมีการเคลื่อนไหวทางสังคม    
จนผู้ประกอบการสมัครใจเลิกขายสารดังกล่าวเอง 

   ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ควรมี
มติให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟเสตด้วย มิใช่เพียงจ ากัดการใช้ เพราะประเทศไทยการจ ากัดการใช้ท าได้ยาก แม้ยังไม่มี
ข้อมูลชัดเจน แต่สารพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ทั้งสามชนิดเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในประเทศ  

   ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีมติจ ากัดการใช้ไกลโฟเสตแทนจ ากัดการใช้ เนื่องจากข้อมูลหลักฐานวิชาการยังไม่เพียงพอ     
มีประเทศที่ยกเลิกการใช้แล้วน้อย เพียง ๑ - ๒ ประเทศ ต่างจากพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสที่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจน 
ส าหรับการเพ่ิมวาระนี้ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ขอหารือกับทีมงานของประธานกรรมการฯ รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ก่อน 

   รองประธาน (กรมควบคุมมลพิษ) ตั้งข้อสังเกตว่า วาระนี้ควรเปลี่ยนจากวาระเพ่ือทราบ
เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเนื่องจากมีมติการประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า วาระเพ่ือทราบสามารถมีมติได้ ส่วนประธานกรรรมการฯ       
จะตัดสินใจว่าจะให้เพ่ิมวาระได้หรือไม่ ขอให้ฝุายเลขานุการฯ เตรียมข้อมูลไว้ก่อน ถ้าขอบรรลุวาระไม่ส าเร็จผู้แทน
คณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ สามารถเสนอขอบรรจุวาระได้โดยแจ้งว่าเป็นเรื่องส าคัญ    
และสาธารณะก าลังให้ความสนใจสูง 
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   มติที่ประชุมฯ 
   ๑. เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสี่ยงสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร 
ยกเลิกการใช้คลอร์ไพริฟอสทางการเกษตรและในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
และจ ากัดการใช้ไกลโฟเสตอย่างเข้มงวด พร้อมแผนปฏิบัติการลด ละ เลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และ
แผนปฏิบัติการจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต  
   ๒. เห็นด้วยกับมติการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพาราควอตและผลกระทบจากการใช้ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑     
ที่ยืนยันตามมตคิณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ๓. มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ จัดท าเอกสารนโยบายโดยสังเขป สรุปข้อมูลพาราควอต 
ทั้ง ๖ ด้าน ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา    
   ๔. เห็นชอบรับรองมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ วาระนี้ทั้ง ๓ ข้อ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) 

   ผู้ช่วยเลขานุการ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สรุปความเป็นมาการจัดท า
(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) ตามที่คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการ
สารเคมี มีมติในการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์     
การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) ปัจจุบันร่างแผนฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

   ฝุายเลขานุการฯ ร่วมกับ ดร. ยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ยกร่างแผนปฏิบัติการระยะต้น 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโครงการ ๒ ระดับ คือ แผนงานโครงการ    
ที่เสนอมาจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๖๔ หน่วยงาน จ านวน ๒๓๒ แผนงานโครงการ และแผนงานโครงการ          
น าขับเคลื่อนส าคัญ รวม ๙ โครงการ  

               นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาโครงการฯ น าเสนอแผนงานโครงการ          
น าขับเคลื่อนส าคัญ ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) รวม ๙ โครงการ ดังนี้ 
                ๑. แผนงานการพัฒนากฎหมายสารเคมีและการจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ   
                ๒. โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีของประเทศ 
               ๓. แผนงานบูรณาการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี 
                 ๔. แผนงานบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   
                ๕. แผนงานการด าเนินการตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทในภาคสาธารณสุข   
                ๖. แผนงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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                ๗. โครงการน าร่องการจัดการสารเคมีอย่างบูรณาการในชุมชนอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
                ๘. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค 
                 ๙. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการเป็นผู้น าในการด าเนินงานตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านสารเคม ี

   แผนงานโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมหารือร่วมกันกับ
ทุกภาคส่วน รวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ รวม ๑ ครั้ง     
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑        
        

 ความเห็นที่ประชุม 
 รองประธาน (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สอบถามว่ารายละเอียดการจัดตั้ง NCA 
ภายใต้โครงการแผนงานการพัฒนากฎหมายสารเคมีและการจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ (NCA) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ประธานกรรมการฯ และรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง มีส่วนร่วมผลักดันให้ส าเร็จได้อย่างไร 
และหากแผนงานที่ ๑ ไม่ส าเร็จ จะส่งผลกระทบให้แผนงานที่ ๒ และ ๓ หรือไม่ ส่วนแผนงานที่ ๓ แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี  หน่วยงานใดควรเป็นเจ้าภาพหลัก  

   ประธานฯ ให้ข้อมูลว่า องค์กรกลางสารเคมีจะเกิดขึ้นจริงได้ ถ้าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่ ๕ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากเขียนไว้ชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลวิธีที่ ๓.๑ (๑) พัฒนาองค์กร
และกฎหมาย (ข.) จัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ (National Chemical Agency : NCA) เพ่ือบริหารจัดการและ
ควบคุมก ากับดูแลสารเคมี เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ใช่หน่วยงาน NCA แต่เป็นเพียงผู้อ านวย
ความสะดวกให้เกิด NCA แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ มีการศึกษารูปแบบ NCA ได้ข้อสรุป
พอสมควร และแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ นี้จะน าผลการศึกษามาจัดท าร่างกฎหมายให้ชัดเจนว่า NCA ควรมีลักษณะ
เป็นอย่างไร รวมทั้งต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อไป รายละเอียดของ NCA ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน แต่ทุกฝุาย
เห็นพ้องตรงกันว่าประเทศไทยควรมี NCA เนื่องจากการจัดการสารเคมีของประเทศยังแยกส่วน ไม่มีหน่วยงานหรือ
กลไกกลางท าหน้าที่ประสาน แม้จะมีคณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่สามารถสั่งการได้ แต่คณะดังกล่าวตั้งขึ้นมาเป็นครั้งคราว 
และมีฝุายเลขานุการถึง ๔ กระทรวง ถ้ามีส านักงานบริหารจัดการสารเคมีกลางหรือ NCA ที่ท างานเต็มเวลา จะเกิดอิสระ
ในการท างานได้ดียิ่งขึ้น 

   ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า NCA เกี่ยวข้อง
กับฝุายเลขานุการฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน ผลการศึกษาที่ผ่านมา เห็นพ้องร่วมกันจากหลายภาคส่วนว่าถึงเวลาแล้วที่
ประเทศไทยควรต้องมี NCA ซึ่งบทบาทหน้าของ NCA คือการก าหนดนโยบายการจัดการสารเคมี ไม่ได้ออกใบอนุญาต  
เป็นการแยกหน่วยงานก าหนดนโยบายจากหน่วยงานก ากับดูแล ทั้งนีแ้ผนงานดังกล่าวนี้ ไม่ส าเร็จการจัดการสารเคมี
ก็ยังอยู่แบบเดิม ไม่ไดส้่งผลต่อแผนงานที่ ๒ และ ๓ ส าหรับแผนงานที่ ๒ โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีของประเทศ จะเป็นพัฒนา platform บูรณาการข้อมูลสารเคมีในด้านต่าง ๆ เข้ามา
รวมด้วยกัน ส่วนแผนงานที่ ๓ แผนงานบูรณาการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี 
เกิดจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน เสนอโครงการงานวิจัยเกี่ยวกับสารเคมี แต่เมื่อเสนอไปแล้วไม่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งแผนงานนี้จะช่วยอ านวยความสะดวก ให้หน่วยงานที่เสนองานวิจัย 
สามารถไปขออนุมัติจาก วช. ได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือขอความร่วมมือ
ไปยัง วช. แล้ว ว่าถ้ามีโครงการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมี ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๓ ที่อ้างอิงมาจากแผนยุทศศาสตร์
การจัดการสารเคม ีขอให้พิจารณาด้วย 
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   นางยุวรี อินนา ให้ข้อมูลว่าแผนงานที่ ๑ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น       
ผู้อ านวยความสะดวกให้ในช่วงแรกซึ่งการด าเนินงานอาศัยการจัดตั้งคณะท างาน ปัจจุบันคณะกรรมการแห่งชาติฯ 
จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีแล้ว ถ้ามีร่างกฎหมายดังกล่าวก็ต้องมีการท าประชาพิจารณ์ต่อไป 

   ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นต่อแผนงาน
โครงการส าคัญดังกล่าว ดังนี้ (๑) ในภาพรวมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมน้อยมาก (๒) แผนงานโครงการ
ขับเคลื่อนที่ ๓ ควรแบ่งเป็น ๒ ส่วน ท าคู่ขนานกันคือ ส่งเสริมการให้ใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย และส่งเสริมงานวิจัย
ให้เกิดนวัตกรรม (๓) ไม่มีแผนงานโครงการของภาคประชาสังคม ภาครัฐต้องวิเคราะห์ว่าประชาชนมีปัญหาอะไร 
เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการขับเคลื่อนไปตอบโจทย์ (๔) แผนงานโครงการขับเคลื่อนที่ ๗ โครงการน าร่องการจัดการสารเคมี
อย่างบูรณาการในชุมชนอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีข้อมูลสนับสนุนสาเหตุที่เลือกเพ่ือเสนอ 

   ประธานฯ เสนอให้ฝุายเลขานุการฯ เขียนเป็นผังงาน (flow chart) แสดงกระบวนการ
ด าเนินงานพิจารณาคัดเลือกจนกระทั่งได้มาสู่โครงการขับเคลื่อนส าคัญ ๙ โครงการ เพ่ือให้เข้าใจง่าย โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การตั้งเกณฑ์การเลือกแผนงานโครงการขับเคลื่อน ขั้นตอนพิจารณาให้คะแนนแผนงานโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงานขับเคลื่อนที่ได้คะแนนสูงสุด ๙ โครงการ 

   รองประธานฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่า แผนงานโครงการ
ขับเคลื่อนส าคัญต้องเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อย ๓ ข้อ ใน ๔ ข้อ หรือ ครบทั้ง ๔ ข้อ  

   เลขานุการร่วม (กรมควบคุมมลพิษ) ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีแผนงานโครงการขับเคลื่อนที่
เกี่ยวกับของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งอยู่ในขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๕ และเป็นการลดความเสี่ยงสารเคมี
สู่มนุษย์ 

   ผู้แทนกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่าการลดความเสี่ยงเป็นเรื่องที่น่าจะถูกน าบรรจุมาอยู่
ในแผนงานโครงการขับเคลื่อนส าคัญด้วย 

   ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เสนอให้ระบุปีที่จะด าเนินการในแต่ละแผนงาน
โครงการฯ แทนการก าหนดเป็นช่วงเวลา 

   รองประธาน (กรมควบคุมมลพิษ) สอบถามความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานโครงการที่
หน่วยงานเสนอมาในแต่ละยุทธศาสตร์กับแผนงานโครงการขับเคลื่อนส าคัญ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องฐานข้อมูล    
มีหลายหน่วยงานเสนอท าเรื่องฐานข้อมูล ขอบเขตการศึกษาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับแผนงานโครงการ   
ขับเคลื่อนที่ ๒ 

   เลขานุการร่วม (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่าแผนงานโครงการขับ
เคลื่อนที่ ๒ ไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลใหม่ แต่เป็นการสร้าง platform เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่าแผนงานโครงการขับเคลื่อนที่ ๒ อาจท าเป็นเว็บที่รวบรวมลิงค์
เว็บไซต์ (web portal) เข้าเว็บนี้แล้วสามารถเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ หรืออาจท าเป็นเว็บไซต์
ที่ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูล (web search engine) แบบ google แนวคิดแบบ google คือ แต่ละหน่วยงานสามารถมี
ฐานข้อมูลของตัวเองได้ แต่ต้องอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานกลางสามารถจัดการข้อมูล ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้   

   รองประธานฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่าการตั้งงบประมาณ 
ส านักงบประมาณจะก าหนดไว้ ๒ ส่วน คือ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานมีโครงการที่
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เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี สามารถด าเนินโครงการได้ ภายใต้งบประมาณของตัวเอง 
และงบประมาณบูรณาการ เช่น แผนงานโครงการขับเคลื่อน ส านักงบประมาณจะพิจารณาให้งบประมาณบูรณาการ
เป็นหลัก โดยจะพิจารณาว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานหลักที่จะของบก่อน เช่น ถ้าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นหน่วยงานหลักกต็้องของบ ส่วนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานกต็้องของบด้วยเช่นกัน ภายใต้แผนงานโครงการ
เดียวกัน ถ้าเป็นงบประมาณบูรณาการ จะท าให้มีน้ าหนักมากพอที่ส านักงบจะให้งบประมาณได้ ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยน าแผนงานโครงการดังกล่าว ไปเสนอในค าขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ และขอให้แต่ละหน่วยงาน
พิจารณาแผนงานโครงการของตนเองว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี       
ให้เร่งด าเนินการและสรุปผล เพ่ือเตรียมท าแผนปฏิบัติการฉบับต่อไป  

   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เห็นด้วยกับรองประธานฯ (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) และให้ความเห็นว่า แผนงานโครงการขับเคลื่อนที่ ๓ ปัจจุบันหน่วยงานหลักคือ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งถูกต้องเหมาะสม ถ้ามีหน่วยงานสนับสนุนเพ่ิมเติมจะยิ่งดีมาก เนื่องจาก
ก าลังจะเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอให้ผู้อ านวยการกองกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้ามามีส่วนช่วยเหลือดูแลแผนงานบูรณาการดังกล่าวในอนาคต เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานท ารับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ขอชี้แจงว่าตารางชื่อแผนงานโครงการหน้า ๑๓ โครงการที่ ๗๔ และ ๗๕ 
เป็นโครงการเดียวกัน โครงการล าดับที่ ๗๕ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ที่๗๔ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ งบประมาณ
จ านวน ๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ฝุายเลขานุการฯ พิจารณาข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง หากระบุเฉพาะโครงการใหญ่     
ก็ครอบคลุมแล้ว  

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่าตารางชื่อแผนงานโครงการทุกกิจกรรมต้องมีงบประมาณ     
หากไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ต้องประมาณการงบประมาณ นอกจากนี้ เสนอให้เ พ่ิมช่องหน่วยงานหลัก              
ช่องหน่วยงานร่วมบูรณาการ และช่องปีที่จะด าเนินการ โดยใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน เช่น “แผนงานบูรณาการ”    
ใช้ highlight เน้นข้อความ “แผนงานขับเคลื่อนส าคัญ” ใช้ตัวเอน และ “แผนงานทั่วไป” ใช้ตัวอักษรธรรมดา เป็นต้น 
รวมทั้ง ให้น าแผนงานโครงการขับเคลื่อน ๙ โครงการ มาจัดให้สอดคล้องเข้ากันกับในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
ส านักงบประมาณทราบความส าคัญของแต่ละแผนงานโครงการอย่างชัดเจน 

   ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า กรอบแนวคิดของร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ ปัจจัยในประเทศยังขาดหลักส าคัญ คือ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนระดับเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

              ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ไม่ควรแก้ไขร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕ 
แต่ถ้าจ าเป็นต้องแก้ไขเท่าที่จ าเป็น ไม่ได้หมายความว่าแผนดังกล่าวไม่ส าคัญ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีแผนในลักษณะนี้หรือไม ่
 

              มติที่ประชุม 
 มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) ให้มีความชัดเจน ดังนี้ 
   ๑. ปรับปรุงตารางแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้นของแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙)  ดังนี้ 
              ๑.๑ แผนงานโครงการทุกกิจกรรมต้องมีงบประมาณ ถ้าไม่สามารถระบุได้ให้ประมาณการ   
 ๑.๒ เพ่ิมช่องหน่วยงานหลัก ช่องหน่วยงานสนับสนุน/ร่วมบูรณาการ และช่องปีที่จะ
ด าเนินการให้ชัดเจน 
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              ๒. จัดท าผังงานแสดงกระบวนการคัดเลือกแผนงานโครงการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการตั้งเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการพิจารณาคัดเลือก และให้น าผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการขับเคลื่อน
เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไมมี่ 
 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
   

   นางสาวกิรณา รุณภัย                 นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
     เภสัชกรปฏิบัติการ                เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
  ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


