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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
รองประธานและ
อนุกรรมการ 

๓.  นายยงยุทธ ไผ่แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

รองประธานและ
อนุกรรมการ 

๔.  นางจรยิา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รองประธานและ
อนุกรรมการ 

๕.  พล.ต.กิติ ปัทมานนท์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ       
และพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๖.  นางสุดธิดา หมีทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๗.  นางสาวอังสนา  โตกิจกล้า ผู้อ านวยการกองมาตรฐานระบบวิจัย 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๘.  นางอนงค์  ซานะมูล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม           
ด้านสิ่งแวดล้อม 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๙.  นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๑๐.  นางสุวลี รักพาณิชสิริ ผู้อ านวยการฝุายสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นายไพฑูรย์ งามมุข หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 
แทนผู้อ านวยการส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางสุดา สินสุวรรณ์รักษ์ ผู้จัดการงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๓.  นางสาวนลินี ศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นางสาววันทนา ใสสอาด เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อนุกรรมการ 

๑๕.  นางพัชรมณฑ์ ศิรเลิศวิมล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 
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๑๖.  นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๑๗.  นางสาวณัฎฐเ์อก ดุษฎีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๘.  นายสันติ โกมลหทัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๑๙.  นางวราภรณ ์ชาญธวัชชัย นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๒๐.  นายดามพ์ เศรษฐจันทร นักวิจัยช านาญการ 
แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

อนุกรรมการ 

๒๑.  นายรัชชานนท์ ประจ าค่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๒.  นางสาวสรีรโรจน์ สุกมลสันต์ นักวิชาการ 
แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

อนุกรรมการ 

๒๓.  นายชาพล รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม 

๒๔.  นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕.  นางสาวประไพศรี อาสนรัตนจินดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
๒. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๓. อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๕. ผู้อ านวยการส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล   ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.  นางเมนะกา วิวน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓.  นายธัญญพัฒน์ จันทร์เสละ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๔.  นางสาวชลันดา มูลมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักปลัดกระทรวงคมนาคม 
๕.  พ.อ.หญิง ปนัดดา โกมลมาจร นายทหารปฏิบัติการ ประจ าโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม

ปูองกันประเทศและพลังงานทหาร ช่วยราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
๖.  ร.ท.พิสิฐ บูรณะพิมพ์ ประจ าแผนกควบคุมอาวุธปืน กรมการอุตสาหกรรมทหาร  

ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
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๗.  นายชินภพ กูรมะสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๘.  นางสาวจิราภรณ์ นิจจันทร์พันศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙.  นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 
๑๐.  ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๑.  นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๒.  นางสาวกิรณา รุณภัย เภสัชกรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี     

ที่ ๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕  

ฝุายเลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่า จากมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์    
การจัดการสารเคมี ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้พัฒนา         
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕  เป็นแผนระยะยาว ๑๐ ปี และทบทวนทุก ๕ ปี ให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง และให้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ขึ้น ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ต่อมาใน        
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ  ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้
แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑/๒ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ฝุายเลขานุการฯ  (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ขอให้พิจารณารับรองภายในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ๓ หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแก้ไขรายชื่อและต าแหน่งผู้มาประชุม ล าดับที่ ๘ จากเดิม
เป็น “นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง” 

๒. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขหน้า ๕ บรรทัดที่ ๒๓ จาก “๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐” เป็น       
“๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐” 

๓. ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ล าดับที่ ๑๕ จากเดิมเป็น 
“นางสาว อสิดา แก้วสอาด” และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ ๖ จากเดิมเป็น “นายรัชชานนท์ ประจ าค่าย” 
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ทั้งนี้ฝุายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมฯ พิจารณา
รับรองอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 

ความเห็นที่ประชุม 
ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ ๑๑ “นางสาววันทนา   

ใสสอาด”เป็นผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังยังไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนส ารองในคณะอนุกรรมการฯ 

มติที่ประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก ที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.๑ สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมข้อเสนอแนะ 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือ

การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑  จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Moving 
Forwards Sound Chemicals Management for Sustainable Development) การประชุมดังกล่าวจัดโดย          
ฝุายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ๔ หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร 
กรมควบคุมมลพิษ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธาน
กรรมการแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการจัดการสารเคมีของประเทศในช่วง ๒ ปีข้างหน้า   
การประชุมฯ มีผู้เข้าประชุมจากทุกภาคส่วนประมาณ ๘๓๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ  การอภิปราย 
การน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ และนิทรรศการ ผลที่ได้รับจากการประชุม คือข้อเสนอแนะการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑ 

ความเห็นที่ประชุม 
รองประธาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สอบถามว่า ได้จ าแนกผู้เข้าประชุมจากแต่ละภาคส่วนหรือไม่

เพราะข้อเสนอแนะที่ได้รับจะท าให้เห็นว่ามาจากภาคส่วนไหนและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 

๘๓๐ คน มาจากภาครัฐประมาณ ๔๐๐ คน ภาควิชาการประมาณ  ๒๐๐ คน  ภาคเอกชนประมาณ ๒๐๐ คน และส่วนที่เหลือ
มาจากภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมมาจากสถาบันการศึกษาจ านวนมาก 

ประธานฯ สอบถามถึงความถี่ของการจัดประชุมวิชาการ 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่าการจัดประชุมวิชาการฯ ที่ผ่านมา

เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ก าหนดจัดขึ้นทุก ๒ ปี แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) เป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) 
จึงต้องไปก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจะจัดประชุมทุก ๒ ปี 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ เชื่อมโยงกับการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
การจัดการสารเคมี (International Conference on Chemicals Management : ICCM)  จึงเสนอให้จัดประชุมก่อน
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หรือหลังการประชุม ICCM เพ่ือน าผลที่ได้จากการประชุม ICCM มาพิจารณาด าเนินการต่อไป และจัดกลุ่มข้อเสนอที่
ได้รับจากการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ให้สั้นกระชับ จ าง่าย มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นในข้อเสนอคือการสร้างพลังผู้บริโภคซึ่งใช้ใน
ต่างประเทศ  คือ มาตรการ Buycott  ยกตัวอย่าง เช่น  สร้างพลังผู้บริโภคให้ซื้อตู้เย็นเฉพาะที่มีฉลากเบอร์ ๕ รวมทั้งใช้
หลายมาตรการในการแก้ปัญหา ตามหลัก 5E: Education, Engineer, Economic, Enforcement และ Empowerment   

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

๓.๒ การใช้สารธรรมชาติทดแทนสารเคมี   
  ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ได้น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การใช้น้ ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยในการควบคุมไรฝุุน” และ 
“นวัตกรรมสูตรน้ ามันหอมระเหยพริกไทยด าในการควบคุมศัตรูเห็ด” ซึ่งเป็น ๒ ผลงานวิชาการ จาก ๔๖ ผลงานที่มาน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒/๑ และ ๓.๒/๒ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจ าหน่ายแล้วหรือไม่ 
ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ ชี้แจงว่ามีจ าหน่ายแล้วโดยบริษัทเล็ก ๆ  ทีท่ าวิจัยร่วมกันแต่การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยจากกานพลูและ

อบเชย มีรูปแบบอ่ืน เช่น การรม หรือไม่ เนื่องจากการสเปรย์บนที่นอนมากเกินไปจะเกิดเชื้อรา 
ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ ชี้แจงว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมายังไม่มีรายงานผลกระทบต่อผู้ใช้ อบเชยมี

คุณสมบัติฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ปัญหาที่พบคือฉีดมากเกินไป  วิธีการฉีดที่ถูกต้องคือการฉีดปริมาณพอสมควรแล้วคลุม
ผ้าห่มทิ้งไว้ ส่วนการรมสามารถท าได้ถ้าเป็นโรงแรม 

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์    
การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ผลการศึกษาการส ารวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเห็ดในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ๔ ภาคของประเทศ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๕๙ พบว่าภาคกลาง ในจังหวัดราชบุรี พบสาร cypermethrin และ N,N-Diethyl-
meta-toluamide :DEET ในเห็ดภูฎานซ่ึงอาจจะเกิดจากการใช้ในทางที่ผิด ส่วนทีจ่ังหวัดระยอง พบ cypermethrin  

ประธานฯ สอบถามความถีใ่นการพ่นและผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ ชี้แจงว่าเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใชัในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข    

ส่วนความถี่ในการใช้คือสัปดาห์แรก พ่นหนึ่งครั้ง เพ่ือฆ่าตัวโตเต็มวัย ส่วนไข่ ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการต้องใช้   
ความเข้มข้นของสารมากกว่า ๒ เท่าและรมนานกว่า เพราะฉะนั้นโอกาสที่ไข่จะรอดมีเกินครึ่งต้องรมซ้ าในอีก ๑ สัปดาห์
เพ่ือฆ่าตัวอ่อนที่ออกมา หลังจากนั้น ๒-๓ เดือน/ครั้ง 

ประธานฯ สอบถามว่า เครื่องกรองอากาศ เครื่องฟอกอากาศ สามารถช่วยได้หรือไม่ และโครงการวิจัย
สมุนไพรฆ่าเห็บในสัตว์เลี้ยงหรือไม่ 

ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ ชี้แจงว่าช่วยได้บางส่วน เฉพาะมูลที่ฟูุงไปบริเวณเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งเครื่อง
ดังกล่าวไม่สามารถฆ่าไรฝุุนได้เพราะอยู่บนที่นอน ส่วนหมัดสามารถใช้ได้ แต่เห็บ เรือด จากการทดลองเบื้องต้นพบว่า   
ฆ่ายากเป็นเป็นสัตว์ที่ทน จึงเป็นโจทย์วิจัยที่ท้าทาย  

ประธานฯ เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมเกี่ยวกับ        
วัตถุอันตรายและอาหารด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ กรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 
นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๕ 

น าเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ ประกอบด้วยปัจจัย ๓ ด้าน คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ Sustainable development 
goal 2030: SDGs, Strategic approach to international Chemicals management : SAICM, WHO: chemicals 
roadmap เป็นต้น และผลการประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ผ่านมา รวมทั้ง
ข้อเสนอจากการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ รายละเอียดกรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่ ๕ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑/๔ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ยังไม่สิ้นสุดแต่ด าเนินการมาได้ ๖ ปี

เมื่อรัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี, Thailand 4.0 ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแผนชาติฯ ๕ ปี 
คณะกรรมการแห่งชาติฯ จึงให้มาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติใหม่ให้สอดคล้องกัน  

ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามว่า ตามข่าวที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
(Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) แถลงข่าวเรื่องการห้ามใช้สารเคมีซึ่งเนื้อหาสาระของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ตรงกัน แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีฉบับใหม่จะมีกลไกหรือกลวิธี
เรื่องข้อมูลวิชาการที่ไม่สอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

ผู้แทนส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นว่าประเด็นห่วงใยหารือใน
คณะท างานฯ แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ ควรเป็นงานที่จับต้องได้และเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เช่น กลวิธีเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการ ข้อตกลงระหว่างประเทศ ความเห็นต่างกันระหว่างองค์กร อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ การน าเข้า
สารเคมีในเขตนั้น ๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรหรือองค์กรที่จะมาดูแลเรื่องนี้ และระบบการติดตาม 

ประธานฯ เสนอว่ากรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน ต้องน าเอกสารหลักฐานมาหารอืกันมีกลไกกระบวนการ
พิสูจน์ได้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีฉบับใหม่ สามารถใช้จัดการสถานการณ์จริงได้หรือไม่ ในยุทธศาสตร์ ๔ 
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นสิ่งส าคัญที่สุดไม่เฉพาะความปลอดภัยอย่างเดียว ต้องมองการขับเคลื่อนสังคมและ         
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย ส่วนยุทธศาสตร์ ๓ สร้างศักยภาพ ต้องใช้ Empowerment และ Education ร่วมกัน รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐจะไปสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้มแข็งได้อย่างไร ถ้ามีภาคประชาชนที่เข้มแข็งจะท าให้ท างานได้ง่ายขึ้น  

ผู้แทนส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เสนอให้ยุบรวมกลวิธี หรือหาความเชื่อมโยงแต่ละยุทธศาสตร์  
ถ้ามีกลวิธีมากจะขาดข้อมูลมาเติมเต็ม 

ประธานฯ  เห็นด้วยว่าถ้ามีกลวิธีมากไปจะท าให้แยกส่วน ควรเขียนเป็นยุทธศาสตร์ ๑ ถึง ๔ แต่ละ
ยุทธศาสตร์และกลวิธีเชื่อมโยงกัน 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท าเรื่อง
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและเรื่องลดความเสี่ยง ถ้าพิจารณาจากยุทธศาสตร์ อาจยังไม่ครอบคลุม  ที่ผ่านมาได้
สนับสนุนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศท าเรื่องความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ เพ่ือถอดบทเรียนให้กับมหาวิทยาลัยอ่ืนปูองกันได้ ซึ่งได้ข้อมูลค่อนข้างน้อยเพราะกระทบต่อชื่อเสียงของ
หน่วยงาน ดังนั้นจึงได้กลับมาส่งเสริมสนับสนุนฐานข้อมูลการใช้สารเคมี แต่ก็ได้ข้อมูลยาก 

ประธานฯ เสนอให้หาวิธีการท าเชิงบวก คนที่ท าดีให้รางวัล ให้ตราสัญลักษณ์แทน 
ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งข้อสังเกตว่าในทางปฏิบัติจะมีกลไกอะไรที่จะท าให้แต่ละ

ยุทธศาสตร์ให้เชื่อมประสานกัน ยกตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาสารทดแทนที่จะ
บรรลุเปูาประสงค์แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติและการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable 
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Consumption and Production) การใช้สารเคมีต้องลดลง หรือใช้ในระดับปลอดภัย และถูกทดแทนด้วยสารจากพืช   
ในการขับเคลื่อนควรมี roadmap น าไปสู่การไม่ใช้สารเคมี เช่น ผักปลอดสาร เนื้อสัตว์ปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติจะขับเคลื่อนได้เร็วมากหากเน้นเรื่องของสุขภาพ  

ประธานฯ เสนอให้ท า one page ย่อส่วน ยกตัวอย่างเช่น ๑) เชื่อมโยงปัจจัยภายในและภายนอก          
๒) เชื่อมโยงแผนเดิม  และ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แบบกระชับ วัตถุประสงค์สั้น ๆ เฉพาะหัวข้อ น าข้อมูล
ที่ได้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ คือ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาก าหนดเป็นเปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที ่๕ ซึ่งต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เป็นเปูาหมายสอดคล้องกันมีกลไกการด าเนินงานและการน าไปใช้ 

ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์  เสนอให้แต่ละยุทธศาสตร์มีองค์กรรับผิดชอบหลักเพ่ือแบ่งภาระหน้าที่      
เรื่ององค์กรกลางสารเคมี มีหลายประเทศที่ม ี

ประธานฯ ชี้แจงว่าได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นผลการศึกษา 
และแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ จะต้องน ามาด าเนินการ ซึ่งต้องการ strong political commitment แต่ต้องมีข้อมูล 
และงานวิชาการรองรับ ในต่างประเทศ สหภาพยุโรป มีกฎหมาย REACH ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ สามารถเทียบเคียงกับ 
REACH ได้หรือไม่ จะต้องมีกลไกกลางมาก ากับดูแล 

รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่าร่างตัวชี้วัด ๑๒ ตัว ยกตัวอย่างตัวชี้วัดหลักที่ ๑ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้น ต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ ค่าฐาน
และค่าเปูาหมายว่าเพ่ิมหรือลดเท่าไหร่ 

ประธานฯ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าตัวชี้วัดจะต้องมีค่าเปูาหมาย ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณมี์ตัวเลขชัดเจน จากนั้นจึงไปคิดกิจกรรมและงบประมาณเพ่ือบรรลุเปูาหมาย ตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่วัดการเปลี่ยนแปลง 
มีแหล่งข้อมูลมาตรฐาน และกลไกจัดการฐานข้อมูล 

ผู้แทนกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่าใน ๒๐ กลวิธี ช่องแรก ก าหนดเปูาหมายเจาะจงไปในแต่ละ    
ภาคส่วน พิจารณาแล้วจะมีเพียง ๑๕ กลวิธีทีจ่ะลดความเสี่ยง ซึ่งสามารถน าไปเขียนความเชื่อมโยงได้ 

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นว่า 
กลวิธีมีความครอบคลุม แต่สิ่งที่ขาดไปคือการก าหนดเปูาหมาย เปูาประสงค์ที่เป็นรูปธรรม แต่ละยุทธศาสตร์หน่วยงาน
สามารถน าไปปฏิบัติได้โดยก าหนดแผนงานกิจกรรม 

ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกลวิธี รวมทั้งในการด าเนินการ
ต้องมีการติดตาม ประเมินผล และต้องน ากลับมาสรุปเสนอผลการด าเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา และเสนอให้
ท า one page เป็น infographic 

ประธานฯ เห็นด้วยว่าต้องเชื่อมโยงเป็น big data 
ผศ.ดร.อ ามร อินทร์สังข์ ให้ความเห็นว่ายุทธศาสตร์ ๓ สร้างศักยภาพ เพ่ิมความรู้ความปลอดภัย

สารเคมีแก่เกษตรกรหรือประชาชน ซ่ึงเกษตรกรรู้ แต่ไม่ปฏิบัติจะท าอย่างไร จะมีบทลงโทษหรือไม่  
ประธานฯ เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เสนอให้ยุบเครือข่ายวิชาชีพของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี หรือเครือข่ายทั่วไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู้แทนส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้มองยุทธศาสตร์ ๓ อย่างเชื่อมโยงเป็น

เวทีที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันท างานเพ่ือท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
ประธานฯ เสนอให้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความเห็น หรืออาจใช้กลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งจัดทุกปี เป็นเวทีเฉพาะ
ประเด็นที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมครบถ้วน และได้ให้ความเห็นเรื่อง“ยุทธศาสตร์” กับ “ยุทธวิธี” เป็นภาษาทางทหาร และ 
“กลยุทธ์” กับ “กลวิธี” เป็นภาษาพลเรือน ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง  ส่วนเรื่องการสร้างศักยภาพ (potential) นั้นเป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้ว ควรปรับเป็น “พัฒนาขีดความสามารถ (capacity)” แทน 
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ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เสนอให้จัดเรียง
ยุทธศาสตร์ใหม่เป็น ยุทธศาสตร์ ๑ ลดความเสี่ยง  ยุทธศาสตร์ ๒ สร้างศักยภาพ ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ ส่วนกลวิธีข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ ควรอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ ๒ เพราะเป็นการสร้างศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าถ้าเขียนแบบเชื่อมโยง จะไม่เกิดล าดับชั้นของยุทธศาสตร์ ทุกยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกัน มีความเท่าเทียมกัน 

ผู้แทนส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอบถามว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ จะ
สามารถตอบเปูาหมาย SDGs เปูาที่ ๑๒.๔ บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน
ปี ๒๕๖๓ ได้มากน้อยเพียงไร 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าต้องไปดูว่า SDGS วัดความส าเร็จอย่างไร ถ้าช่องว่างมากก็ต้องยอมรับหรือ
ต้องเร่งการด าเนินงาน และเปูาประสงค์หลายตัวของ SDGs ประเทศไทยบรรลุแล้ว  

ผู้แทนกรมอนามัย ให้ความเห็นว่าข้อตกลงระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศควรจะอยู่ใน
ยุทธศาสตร์เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทท่ีประเทศให้ภาคยานุวัติและอนุสัญญา      
มีผลบังคับใช้แล้วนั้น ความเห็นส่วนตัวยังมีความจ าเป็นทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบที่มีปรอท และยาฆ่าเชื้อราในหู Tincture merthiolate 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า เครื่องวัดความดันโลหิตแบบที่มีปรอท อนุสัญญาฯ 
ไม่ได้ห้ามใช้ในทันที ประเทศไทยสามารถขอยกเว้นได้โดยพิจารณาความจ าเป็น ส่วนเรื่องเปูาหมาย SDGs นั้นนอกจาก
เปูาหมายข้อที่ ๑๒.๔ แล้วยังมีเปูาอ่ืน ๆ เช่น ความปลอดภัยอาหาร ความยากจน เป็นต้น 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าสามารถขอยกเว้นการใช้ปรอทในบางผลิตภัณฑ์ได้ แต่ขณะนี้เครื่องวัด    
ความดันแบบไม่มีปรอท หาซื้อยาก ไม่ใช่เรื่องของการลดการใช้แต่เป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานด้วย  

ฝุายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลว่าหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะจัดประชุมระดมสมองและ     
รับฟังความคิดเห็นพัฒนารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ หรืออาจเป็นเวทีตาม
ความเห็นของประธานฯ จากนั้นจะน าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เข้าสู่การประชุมคณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ 
และน ามาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบกรอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ และให้รับความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องกลับมาพิจารณาอีก 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 
ก าหนดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
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