
รายงานการประชุม 1 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมี  2 

ครั้งที่ 1/๒๕๖3 3 

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 09.30 - ๑4.๐๐ น. 4 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

 ผู้มาประชุม 7 

๑.  นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
รองประธานอนุกรรมการ 

๓.  นายยงยุทธ ไผ่แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

รองประธานอนุกรรมการ 

๔.  นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รองประธานอนุกรรมการ 

๕.  นายอรัญ ทนันขัติ ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๖.  นายไผท สิทธิสุนทร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๗.  นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อ านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๘.  นางสาวมุทิตา ตรีวิทยาภูมิ ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๙.  นางสาวอัณณ์ณิชา  โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัย 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๐.  พ.อ.หญิง วรกัญญา จันทนบุบผา รองผู้อ านวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นางวันพร ศรีเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๓.  นางสาวชลันดา มูลมี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นายวันชัย ตั้งฤกษ์พิพัฒน์ วิศวกรอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๕.  นางสาววันทนา ใสสอาด เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อนุกรรมการ 
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๑๖.  นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๑๗.  นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมศุลกากร อนุกรรมการ 
๑๘.  นางสาวปรียาพร คงทน นักวิชาการแรงงานช านาญการ  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
อนุกรรมการ 

๑๙.  นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
๒๐.  นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

๒๑.  นางวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการร่วม 

๒๒.  นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้อ านวยการส่วนสารอันตราย  
แทนผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการร่วม 

๒๓.  นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี 
กองแผนงานและวิชาการ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔.  นางสาวปิยนันท์ อุดมแตง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
แทนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น ๆ  1 

๑.     อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 2 

๒.     ผู้แทนส านักงบประมาณ 3 

๓.     ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 

๔.     ผู้แทนกรมอนามัย 5 

5.  ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 6 

6.     ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 7 

ผู้เข้าร่วมประชุม 8 

๑. นายนราธิป เลาหตีรานนท์  รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 9 

๒. นางสาวพรทิพย์ เจียมสุชน  รักษาการนักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครอง10 

  ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  11 

   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12 

๓. นางกิตติมา งามมุข  หัวหน้ากลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 13 

  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 14 

๔. นางสาวออรัศ คงพานิช  เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15 

๕. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  กรมอนามัย 16 

๖. นางสาวพรศรี คลังวิเศษ  เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 17 
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๗. นางสาวพาริดา สิงหเสนี  เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 

๘. นางสาวมนทิพย์ วงศ์กุลฤดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2 

๙. นายสาธิต นามวิชา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมควบคุมโรค 3 

๑๐. นางสาวลลิตา ปนุตติกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 

๑๑. นายเจนวิทย์ จิตคติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 5 

๑๒. นางสาวพัชรพร บัญชรเทวกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 6 

๑๓. ร.ต.หญิง มณียา สายสนิท  ประจ าแผนกคลัง กองควบคุมมาตรฐานการผลิต โรงงานวัตถุระเบิดทหาร 7 

  กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ 8 

๑๔. นางสาวนิภาพร ไหมนารี  ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 9 

๑๕. นางสาวกิรณา รุณภัย  เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 10 

๑๖. นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล  เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 11 

๑๗. นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์  รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 12 

เริ่มประชุม เวลา ๐9.3๐ น. 13 

   ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม14 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2563  15 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 16 

ไม่มี 17 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงาน             18 

ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 2/๒๕๖2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 19 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 20 

ครั้งที่ 2/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองตามหนังสือส านักงาน21 

คณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๖/ว 92 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไข22 

รายงานดังกล่าว  23 

 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 24 

 ความเห็นที่ประชุม 25 

 มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จ านวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 26 

 1. นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมศุลกากร ขอเพ่ิมเติมชื่อกรม27 

ศุลกากรในวาระที่ 5.2 เนื่องจากได้มีการจัดส่งเอกสารแล้ว 28 

 - ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า หนังสือกรมศุลกากร เลขที่ กค 0518/9985             29 

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาลงรับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และ             30 

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ลงรับในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ท าให้ไม่ได้บรรจุลงในเอกสาร              31 

การประชุม วันที ่31 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการจึงไมม่ีการแก้ไขในประเด็นนี้  32 

  2. นางสาวพัชรพร บัญชรเทวกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอแก้ไข33 

หน้า 10 บรรทัดที่ 4 เนื่องจากมีชื่อส านักงานเศรษฐกิจการคลังกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ34 

พิษวิทยาอยู่ในบรรทัดเดียวกัน 35 

 - ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขแล้ว 36 
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 มติที่ประชุม 1 

 แก้ไขรายงานการประชุมตามความเห็นของที่ประชุมและรับรองรายงานการประชุม2 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่  2/๒๕๖2                        3 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 4 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 5 

3.1 หนังสือมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายการจัดการ6 

สารเคมีแห่งชาติ 7 

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมี8 

แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการฯ 9 

บัดนี้ ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กน)/๑๒๑๐๕ แจ้งว่า10 

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชามอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธาน11 

กรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ  12 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 13 

มติที่ประชุม 14 

รับทราบ 15 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 16 

4.๑ ความคืบหน้าตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แหล่งอ้างอิง แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ17 

สารเคมีระดับชาติ พ.ศ. 2562 - 2580 18 

 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 19 

31 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมเห็นชอบตัวชี้วัดทั้ง 8 ข้อและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงค่าเป้าหมาย20 

ของตัวชี้วัดให้สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานหลักในประเด็นต่าง ๆ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21 

มาหารือร่วมกันนั้น 22 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้23 

ข้อสรุปที่ชัดเจน 24 

 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 25 

 ความเห็นที่ประชุม 26 

 นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงาน27 

คณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 28 

ครั้งที่ผ่านมา ค่าเป้าหมายของบางตัวชี้วัดอาจไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ จึงมอบหมายให้มีการประชุม29 

หารือเพ่ิมเติม ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการติดต่อประสานงานเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ดังนั้นจึงขอ30 

น าประเด็นนี้มาหารือในที่ประชุมว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  31 

 ประธานตั้งข้อสังเกตว่า การก าหนดค่าเป้าหมายมี 2 แบบ คือ การตั้งค่าเป้าหมายตามความ32 

เป็นไปได้และการตั้งค่าเป้าหมายแบบท้าทาย ซึ่งโดยทั่วไปมักจะตั้งค่าเป้าหมายแบบท้าทาย และให้ฝ่ายเลขานุการฯ 33 

เวียนเอกสารค่าเป้าหมายตัวชี้วัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประเด็นที่ต้องการแก้ไขให้ติดต่อประสานงาน34 

กับฝ่ายเลขานุการฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 หากไม่มีข้อแก้ไขถือว่าเห็นชอบตรงกัน 35 
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 มติที่ประชุม 1 

 มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทั้ง 8 ข้อ พิจารณาค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 2 

และหากมีประเด็นที่ต้องการแก้ไขให้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 3 

2563 เพ่ือเตรียมน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติต่อไป 4 

 4.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนส าคัญของแผนปฏิบัติการ 5 

พ.ศ. 2562 - 2565 6 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี             7 

ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และ8 

โครงการขับเคลื่อนส าคัญ (Flagship project) ที่ปรับปรุง และมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม9 

แผนปฏิบัติการดังกล่าว รวมถึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการ10 

จัดการสารเคมี และฝ่ายเลขานุการฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน เป็นกลไกในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน11 

และก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขับเคลื่อน12 

ส าคัญ และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ ทราบเป็นระยะนั้น 13 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน จึงได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงาน 14 

ให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้ 15 

 (๑) ความก้าวหน้าของโครงการการพัฒนากฎหมายสารเคมี 16 

 ความเป็นมา 17 

 1. ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 18 

ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมพ.ศ.2560 มีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี โดยมี19 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภก. ภักดี โพธิศิริ เป็นประธาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมโรงงาน20 

อุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยมีองค์ประกอบได้แก่ ผู้แทนภาครัฐจาก 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน21 

ภาคธุรกิจ 2 องค์กร ผู้แทนภาคประชาสังคม 2 องค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3 ท่าน เพ่ือทบทวนและ22 

วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ น ามาก าหนดกรอบการพัฒนา23 

กฎหมายสารเคมีของประเทศให้ครอบคลุมอย่างครบวงจรของสารเคมี เพ่ือน าไปสู่การลดความเสี่ยงอันตรายจาก24 

สารเคมี รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นการพิจารณากฎหมายสารเคมีใหม่ และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ25 

แห่งชาติฯ ทราบ 26 

 2. ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 27 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และ28 

โครงการขับเคลื่อนส าคัญ (Flagship project) 5 โครงการ โดยหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนส าคัญ คือ โครงการ29 

พัฒนากฎหมายสารเคมี ซึ่งมีหน่วยงานหลัก คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงาน30 

อุตสาหกรรมร่วมกันรับผิดชอบ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีที่ปรึกษาโครงการพัฒนากฎหมาย31 

สารเคมี คือ ดร. ยุวรี อินนา และ ผศ. ดร. ศราภา ศุทรินทร์ 32 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 33 

 1. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ระหว่างวันที่  34 

4 กันยายน 2561 - 11 เมษายน 2562 ได้พัฒนายก (ร่าง 1) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สารเคมี พ.ศ. ....   35 

 2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา36 

กฎหมายสารเคมี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง 1) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 37 
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อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนภาคประชาชน และภาควิชาการ  โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 1 

2562 ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 

 3. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่                3 

28 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2562 พิจารณาข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และ4 

น าไปปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาได้เป็น (ร่าง 2) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ....   5 

 4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา6 

กฎหมายสารเคมี ได้ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง 2) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... ใน 3 ช่องทาง ดังนี้ 7 

  4.1 ทางไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 8 

(มากกว่า 300 แห่ง) 9 

  4.2 ผ่านทาง Website ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 10 

  4.3 ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง 2) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... จากทุกภาค11 

ส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาควิชาการ โดยจัดขึ้นเมื่อ 21 12 

ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 13 

 5. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ได้มีการประชุมอีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่                         14 

3 ธันวาคม 2562 พิจารณาข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และปัจจุบันอยู่15 

ระหว่างการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ....  ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของ16 

คณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติต่อไป 17 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป 18 

 คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ต้องเร่งด าเนินการต่อ ดังนี้  19 

 1. น าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายไปพิจารณาปรับปรุง ให้ได้เป็น (ร่าง 3) พ.ร.บ.20 

สารเคม ีพ.ศ. .... และด าเนินการอีกหลายขั้นตอนในกระบวนการพัฒนากฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ21 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น ก่อนจะ22 

เสนอคณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ23 

ต่อไป 24 

 2. จัดท าแนวทางพัฒนากฎหมายล าดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ. สารเคมี โดยเฉพาะฉบับที่มี25 

ความส าคัญ เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไปสู่ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. …. เป็นไป26 

อย่างราบรื่น และสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารเคมีของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  27 

 ความเห็นที่ประชุม 28 

 ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 29 

 1) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่ง30 

ประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตสารเคมี แต่เป็นผู้ใช้สารเคมี ดังนั้นการน าเอากฎระเบียบว่า31 

ด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals: 32 

REACH) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมีมาใช้อ้างอิงอาจไม่เหมาะสม เพราะผู้ประกอบการอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องการ33 

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี เนื่องจากรับข้อมูลต่อมาจากผู้ผลิตอีกทอดหนึ่ง  34 

 นอกจากนี้ หากการพัฒนากฎหมายมีความครอบคลุมและบูรณาการอย่างครบวงจร ก็ควรให้35 

มีผู้แทนของแต่ละส่วน เช่น ผู้น าเข้าสารเคมี ผู้รับบ าบัดก าจัดกาก เข้าร่วมในการพัฒนากฎหมายดังกล่าวด้วย 36 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้แทนจาก 2 องค์กร คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศและสมาคมอารักขาพืชไทย จึงอาจ              37 
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ท าให้ขาดข้อมูลที่จะวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และมีข้อสังเกตว่า ควรให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ1 

อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ 2 

 2) นายนราธิป เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3 

ตั้งข้อสังเกตว่า เดิมมีข้อเสนอระหว่างการปรับปรุงพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กับการยกร่างพ.ร.บ.สารเคมี 4 

พ.ศ. .... ซึ่งในการยกร่างกฎหมายใหม่มาทดแทนกฎหมายเดิมนั้น มีข้อดีอย่างไร และไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่างของ5 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  6 

 3) นางสาวออรัศ คงพานิช เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7 

ให้ข้อมูลว่า ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบ8 

ต่อข้อเสนอการพัฒนากฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยมี 3 มาตรการ ได้แก่  9 

  1.มาตรการเร่งด่วน ในเรื่องการก ากับดูแลควบคุมตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 10 

ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นและปรับปรุงพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในส่วนที่ยังเป็นช่องว่าง  11 

  2.มาตรการระยะยาว เป็นมาตรการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมาย โดยให้12 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายให้เป็นกฎหมายว่าด้วยสารเคมี โดยยกระดับการควบคุมวัตถุอันตรายสู่การ13 

ควบคุมสารเคมีทั้งหมดและปรับบริบทของกฎหมายให้ครบวงจร และ  14 

  3. มาตรการเสริม  15 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการได้มีการน าผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี16 

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ครั้งที่ผ่านมา 17 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฯ ได้เร่งรัดให้ฝ่ายเลขานุการฯ รีบด าเนินการต่อไป 18 

 4) นางวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อ านวยการกองแผนและวิชาการ  ส านักงานคณะกรรมการอาหาร19 

และยา ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากเดิมนั้นท าแล้วได้ประโยชน์อย่างไร เพ่ือให้เกิดความชัดเจน20 

และสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้  21 

 5) ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า  22 

 ในหลักการและรายละเอียดของ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี  พ.ศ. . . . . นั้น เป็นสิ่ งที่23 

คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีได้ศึกษาและด าเนินการมาแล้ว การจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น 24 

ขอให้ไปผ่านช่องทางคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 25 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนากฎหมายสารเคมีต้องเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งประชาชนและ26 

ผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว                27 

หาข้อตกลงที่ยอมรับได้เพ่ือหาทางออกที่เหมาะสมส าหรับทุกฝ่าย 28 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจัดท าประเด็นส าคัญของพ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. .... ที่มีการเปลี่ยนแปลง29 

จากพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  30 

 มติที่ประชุม 31 

 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าประเด็นส าคัญของพ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. .... ที่มีการ32 

เปลี่ยนแปลงจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 33 

 (2) โครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ 34 

 ความเป็นมา 35 

 ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล36 

วัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับ                 37 

ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพ่ือรวบรวมและให้บริการข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตั้งแต่38 
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การมีอยู่ในต่างประเทศ การน าเข้า หรือการผลิตในประเทศ การเคลื่อนย้าย การใช้สอย การท าลาย และการอ่ืนใด1 

และในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีครั้งที่ ๑/๒๕๖๑                2 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติรับทราบแผนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติของ3 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมและมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบแผนการพัฒนา4 

ศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วย5 

วัตถุอันตราย ให้ตั้งค าของบประมาณในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลฯ ดังกล่าว  6 

 ผลการด าเนินงานและการด าเนินงานในระยะต่อไป 7 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเจ้าภาพหลักในการด าเนินการแผนศูนย์กลางข้อมูลสารเคมี8 

และวัตถุอันตราย (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 9 

 กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าฐานข้อมูลสารเคมีภาคอุตสาหกรรม 10 

 ปี พ.ศ. 2562  11 

 - โครงการระบบฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแหง่ชาติ(www.thaichemicalhazard.org) 12 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 15 ล้านบาท   13 

 ปี พ.ศ. 2563 14 

 - โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพ้ืนที่ 15 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 8.1 ล้านบาท (โครงการ Quick Win) 16 

 กิจกรรมที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลวัตถุอันตราย 17 

 ปี พ.ศ. 2562  18 

 - โครงการพัฒนาระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ 19 

(HAZ e-License) 20 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 7.13 ล้านบาท   21 

 ปี พ.ศ. 2563 22 

 - โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการวัตถุอันตราย   23 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท  (โครงการ Quick Win) 24 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดท าท าเนียบสารเคมีแห่งชาติ (Positive list)  25 

 ปี พ.ศ. 2561  26 

 - โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอการควบคุมวัตถุอันตรายและท าเนียบข้อมูล 27 

วัตถุอันตราย  28 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 2.5 ล้านบาท   29 

 ปี พ.ศ. 2563 30 

 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาท าเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ  31 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ ๔.2 ล้านบาท  (โครงการ Quick Win) 32 

 กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ข้อมูล 33 

 ปี พ.ศ. 2564 34 

 - โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุ35 

อันตรายแห่งชาต ิ36 

 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 8 ล้านบาท 37 

 38 
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 ความเห็นที่ประชุม 1 

 ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 2 

 1) ประธาน ได้สอบถามว่าหากโครงการส าเร็จแล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ3 

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากปัจจุบันเป็นการสร้างระบบเพ่ือรองรับการท างานของหน่วยงานราชการ 4 

เช่น หากประชาชนต้องการทราบข้อมูลสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนสามารถท าได้หรือไม่ 5 

 นอกจากนี้ ประธานให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อใจระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 6 

เนื่องสารเคมีเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ด้านหนึ่งประเทศจ าเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ืออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ7 

ประเทศ อีกด้านหนึ่งก็ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึง8 

จ าเป็นต้องท างานและสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน   9 

 2) นางสาวอัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์  ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัย ส านักงานการ10 

วิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอว่า วช.ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี โดยพัฒนาโปรแกรม11 

ชื่อ ChemInvent เพ่ือใช้ในหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประมาณ 80 12 

หน่วยงาน น่าจะน าไปเชื่อมโยงกับระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ เพ่ือจะได้เห็นภาพรวมสารเคมีทั้งหมดใน13 

ประเทศทีม่ีการใช้ในปัจจุบัน 14 

 3) นายนราธิป เลาหตีรานนท์ แจ้งว่าเมื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากวช. เมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว15 

สามารถคัดกรองและไม่มีปัญหาเรื่องความซับซ้อนของข้อมูล และมีแผนการด าเนินงานคือ ในปี 2563 เป็นการ16 

ท าระบบเพ่ือรองรับการท างานของหน่วยงานราชการ ส่วนปี 2564 จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้17 

ประชาชนได้น าไปใช้ประโยชน์ และในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลว่าในโรงงานอุตสาหกรรมมีสารเคมีชนิดใดบ้างนั้น 18 

อาจจ าเป็นต้องมีการหารือร่วมกันของทุกภาคส่วน เพ่ือตกลงขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลที่อาจกระทบสิทธิ์ของ19 

ภาคเอกชน ประเด็นขอรับไปปรึกษาหารือว่าจะด าเนินการอย่างไร 20 

 4) นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อ านวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเห็นว่า สามารถท าเป็น risk map แล้วน าไปด าเนินการต่อโดย 22 

หน่วยงานรัฐจะสามารถเตรียมความพร้อมได้ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และสามารถอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ23 

ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เพ่ือรับมือกับสารเคมีในเบื้องต้น 24 

 5) นางวันพร ศรี เลิศ ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย 25 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กทม.รับผิดชอบในการที่จะดูแลสถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น 26 

โรงงานที่มีเครื่องจักรต่ ากว่า 50 แรงม้า เป็นต้น โดยขณะนี้ก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลสารเคมีภายในสถาน27 

ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกทม. และในเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลสารเคมี อยากจะให้มีการส่ง28 

ต่อข้อมูลมาที่หน่วยงานเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ต่อไป ในขณะเดียวกัน กทม.ได้จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ29 

ภัยระดับเขต เพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 30 

 6) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า ประชาชนน่าจะสนใจในเรื่องแผนตอบโต้31 

เหตุฉุกเฉินสารเคมีมากกว่าการรู้ชนิดของสารเคมีซึ่งจะมีข้อกังวลเรื่องความลับทางการค้า (Confidential 32 

Business Information: CBI) พร้อมทั้งยินดีให้ความรู้กับกทม. เนื่องจากมีกลุ่ม Responsible care ซึ่งท างาน33 

ร่วมกับส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่34 

สารเคมีอย่างปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย  35 

 มติที่ประชุม 36 

 รับทราบและให้ด าเนินการต่อไป 37 

 38 



 
10 
 

 (3) โครงการบูรณาการเพื่อก าหนดค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ครอบคลุมและ1 

เหมาะสมตามบริบทของไทย 2 

 ความเป็นมา 3 

 โครงการบูรณาการเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ครอบคลุมและ4 

เหมาะสมตามบริบทของไทย เป็นโครงการขับเคลื่อนส าคัญของแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 - 2565 ที่ได้รับ5 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 2562 6 

 ผลการด าเนินงานและการด าเนินงานในระยะต่อไป 7 

 ๑. กรมควบคุมมลพิษ น าเสนอโครงการฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่  8 

1/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะโครงการขับเคลื่อนส าคัญ 9 

(Flagship project) และที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน10 

โครงการฯ และจัดท ารายละเอียด อาทิ ขอบเขตการด าเนินงาน มาตรฐานที่ก าหนด และเป้าหมายรายปี เสนอใน11 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 12 

 ๒. กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 13 

กรมการข้าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรค ส านักงาน14 

คณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ส านักงานมาตรฐาน15 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และกองจัดการกากของเสีย16 

และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรมควบคุมมลพิษ โดยร่วมกันพิจารณา17 

ทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงโครงการฯ และจัดท ารายละเอียดการด าเนินงานโครงการเพ่ิมเติม ในประเด็นต่าง ๆ 18 

ได้แก่   19 

(๑) วัตถุประสงค์โครงการ  20 

(๒) ขอบเขตการด าเนินงาน  21 

(๓) ขอบเขตมาตรฐานที่จะก าหนด  22 

(๔) เป้าหมายการด าเนินงานรายปี (2562 - 2565)  23 

(๕) งบประมาณ  24 

(๖) หน่วยงาน  25 

(๗) หลักเกณฑ์การก าหนดค่ามาตรฐานสารเคมีชนิดใหม่ และจัดล าดับความส าคัญ               26 

ค่ามาตรฐานสารเคม ี27 

(๘) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่ามาตรฐาน เช่น วัตถุประสงค์ในการ28 

ก าหนดค่ามาตรฐานที่มีอยู่เดิม ขั้นตอนการออกมาตรฐาน การน าไปใช้ วิธีการทดสอบของค่ามาตรฐานของ29 

ห้องปฏิบัติการ การก ากับกับดูแล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  30 

(๙) วิธีการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประชุม  31 

 ๓. กรมควบคุมมลพิษ เสนอโครงการฯ ฉบับปรับปรุง และรายละเอียดการด าเนินงาน32 

โครงการฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซ่ึงได้พิจารณารายละเอียดแล้ว มีมติดังนี้  33 

 (๑) เห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าว  34 

 (๒) รับทราบการก าหนดมาตรฐานสารเคมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ตามที่ได้มีการ35 

ผูกพันงบประมาณไว้  36 

 (๓) มีข้อเสนอแนะให้ทบทวนการก าหนดสารเคมีเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕65                 37 

เพ่ือจัดท ามาตรฐานให้ครบตลอดวงจรชีวิตต่อไป 38 
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 ๔. กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ 1 

ผลการด าเนินงานปี 2562-2563 และแผนการด าเนินงานปี 2564 - 2565  2 

 ความเห็นที่ประชุม 3 

 ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า มีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องค่ามาตรฐาน และ4 

สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากต้องการทราบค่ามาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของกรม5 

ควบคุมมลพิษได้ทั้งหมดหรือไม่ และเห็นว่าค่ามาตรฐานที่จัดท าแล้วทั้งหมดควรเผยแพร่สู่สาธารณะ 6 

 นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้อ านวยการส่วนสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ใน7 

เบื้องต้นสามารถค้นข้อมูลโดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากต้องการให้ท ารวมไว้ที่เดียว 8 

จะรับไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 9 

 มติที่ประชุม 10 

 รับทราบและให้ด าเนินการต่อไป 11 

 (4) โครงการบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายทาง12 

การเกษตรที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 13 

 ความเป็นมา 14 

 ด้วยประเทศไทยมีการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆสะท้อนถึงมีการใช้15 

ที่เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะทางการเกษตร จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรพบมีการน าไปใช้กับพืชที่ไม่ได้แนะน าหรือ16 

ใช้ไม่ตรงตามฉลากที่แนะน า มีปัญหาการใช้มากเกินจ าเป็นและตกค้างทั้งในผลิตผลทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และ17 

ต่อสุขภาพมนุษย์ โดยมีรายงานจากกรมควบคุมโรคมีผู้ป่วยจากพิษของวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทั้งสิ้น 17,340 18 

คน เฉลี่ยปีละ 1,734 ราย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2546 - 2555) นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2580 มุ่งสู่การ19 

เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร20 

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญด้านเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร และระบุไว้ถึงการ21 

จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ซึ่งการจัดการสารเคมีภาคเกษตร ทั้งระบบ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น22 

น้ า เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กลางน้ า เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 23 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปลายน้ า เช่น กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม24 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงจ าเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม25 

ผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 26 

 วัตถุประสงค์ พัฒนางานเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายทาง27 

การเกษตรอย่างครบวงจรในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  28 

 เป้าหมาย มีแผนการด าเนินโครงการบูรณาการเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้29 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 30 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 31 

 1. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นในแผนด าเนินการ ปี 2562 - 32 

2565 ซึ่งมอบให้ไปก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ และวิธีด าเนินการอย่างชัดเจน 33 

 2. ได้มีการประชุมหารือโครงการบูรณาการเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุ34 

อันตรายทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ 35 

ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 36 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์การหารือ เพื่อคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการเพ่ือ1 

ก าหนดสารเคมีทางการเกษตร และการด าเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน 2 

 ผลการหารือ: คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการเขต 1 3 

 วัตถุอันตรายทางการเกษตร: กลุ่ม organophosphate, carbamate และ herbicides 4 

 มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูลน าเสนอเกี่ยวกับสถิติที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เขต 1 เช่น 5 

กรมวิชาการเกษตร (สถิติการขายสารเคมีทางการเกษตรจ าแนกรายสาร) กรมควบคุมโรค (การเจ็บป่วยโรคพิษจาก6 

สารเคมีทางการเกษตร จ าแนกกลุ่ม organophosphate, carbamate  และ herbicides) ส านักอาหาร และ7 

ส านักด่านอาหารและยา (ผลการตรวจเฝ้าระวังในพืช ผักผลไม้) เป็นต้น 8 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป 9 

 จะมีการประชุมหารือครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพ่ือพิจารณาข้อมูลที่เป็น10 

สถานการณ์ปัจจุบันร่วมกัน และก าหนดแผนปฏิบัติการในรายละเอียดพร้อมการสร้างระบบการติดตามผลและ 11 

ความคืบหน้าต่อไป  12 

 ความเห็นที่ประชุม 13 

 ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 14 

 1) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า ข้อมูลมาจากการวิเคราะห์อัตราการ15 

เจ็บป่วย แต่ไม่ได้วิเคราะห์ที่สาเหตุที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วย หากในแต่ละพ้ืนที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณเท่ากันแต่มี16 

อัตราการเจ็บป่วยที่ต่างกัน ก็ควรจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพ่ือหาสาเหตุ เนื่องจากข้อมูลของภาคเอกชน 17 

ไม่พบว่าการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดและมีการป้องกันตัวเองแล้วท าให้เกิดอันตราย ดังนั้นกรมวิชาการ18 

เกษตรจึงมีการอบรมวิธีใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  19 

 2) ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการนี้มีลักษณะของการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่20 

เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่เฝ้าระวังในสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ21 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทในการเฝ้าระวังอาหาร กรมควบคุมโรคก็มีบทบาทในการเฝ้าระวังเรื่องการ22 

เจ็บป่วยผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการท างานของภาครัฐกับผลกระทบต่อเอกชน 23 

เนื่องจากผลที่ได้จากการเฝ้าระวังสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาการออกประกาศต่าง ๆ นอกจากนี้             24 

ยังมีหน่วยงานอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ส านักระบาดวิทยา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม                25 

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เป็นต้น  26 

 มติที่ประชุม 27 

 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาอย่างละเอียดร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการ             28 

เฝ้าระวังสารเคมี และหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ส านักระบาดวิทยา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม                   29 

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 30 

 (5) โครงการการจัดการสารเคมีโดยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 31 

 ความเป็นมา 32 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี             33 

ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และ34 

โครงการขับเคลื่อนส าคัญ (Flagship project) ที่ปรับปรุง และมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม35 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวนั้น 36 

 37 
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 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 1 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดการประชุมหารือการด าเนินงานโครงการ        2 

การจัดการสารเคมีโดยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติจากประชุมดังนี้  3 

 1. ก าหนดขอบเขตในการจัดท า Chemical research mapping คือ สารเคมีที่ใช้ทางด้าน4 

การเกษตรตลอดวงจรชีวิต โดยเน้นที่กระบวนการน าเข้า ผลิต จ าหน่าย ใช้ บ าบัด ก าจัด ท าลาย และมีผลกระทบ5 

ต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม 6 

 2. ก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาข้อมูล ได้แก่ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 7 

(สวก.) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ส านักงาน8 

เศรษฐกิจการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุม9 

โรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัย10 

จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 11 

 3. ก าหนดหัวข้อในการประชุมวิชาการระดับชาติ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการ12 

จัดการสารเคมีอย่างครบวงจร 13 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป 14 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในด้านวิจัยและนวัตกรรมของ15 

ประเทศยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม จึงต้องการความร่วมมือและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้16 

องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของสารเคมี 17 

 ความเห็นที่ประชุม 18 

 ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 19 

 1) ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ในการของบประมาณการวิจัยของ20 

ประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปรับเปลี่ยน21 

โครงสร้างการของบประมาณการวิจัย แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก ่22 

  1. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  23 

  2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ท าหน้าที่24 

รับผิดชอบงานด้านวิชาการและงานด้านธุรการของ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 25 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนการน าผลงานวิจัย26 

และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 27 

  3. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit: 28 

PMU) เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นต้น  29 

  4. หน่วยวิจัย 30 

ซึ่งโครงสร้างที่แบ่งเป็น 4 ระดับดังกล่าวเป็นระบบสนับสนุนการวิจัยของประเทศ ดังนั้นมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ 31 

ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างดังกล่าว และจัดท า Chemical Management Research Package ต้องสอดคล้อง32 

กับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสารเคมีระดับชาติแล้วส่งไปที่ สกสว. โดยคัดเลือกนักวิชาการมาท างาน มีการ33 

ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการวิจัยในช่วง 5 ปี ของแต่ละ34 

หน่วยงาน แล้วจัดท า Chemical Management Research Package โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา แล้วน าผลที่ได้            35 

มาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบจึงส่ง Chemical 36 

Management Research Package ให้ สกสว. หากสามารถน าเสนอในการประชุมคณะกรรมฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 37 

2563 ได้ ก็ให้เร่งด าเนินการ 38 
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 2) นางสาวอัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ เห็นด้วยกับประธานในเรื่องการท า Chemical 1 

Management Research Package ส่งไปที่ สกสว. และรับเป็นผู้ประสานระหว่าง สกสว. และฝ่ายเลขานุการฯ  2 

 นอกจากนี้ จากรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา มีเรื่องการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ3 

เพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 2 ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการฯ วางแผนจะจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งทาง4 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติสนใจจะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 1 (ปี 2560) ที่ประชุม                5 

มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมด้วย ทั้งนี้จะขอน าเรียนให้นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 6 

ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติทราบ ทั้งนี้วช.มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 7 

การประเมินห้องปฏิบัติการเคมี ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปกติจะมีการจัดประชุมวิชาการปีละ 1 ครั้ง 8 

แต่ในโอกาสหน้า หากเป็นไปได้ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3 วช. จะขอร่วม9 

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย เพ่ือจะได้ประหยัดงบประมาณ 10 

 มติที่ประชุม 11 

 1. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดหานักวิชาการมาจัดท า 12 

Chemical Management Research Package ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสารเคมีระดับชาติ 13 

หากเป็นไปได้ให้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือให้ความ14 

เห็นชอบก่อนส่งให้ สกสว. หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป หากไม่ทันการ15 

ประชุมคณะกรรมการฯ ให้น ามาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ต่อไป 16 

 2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือเชิญร่วมเป็น17 

เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 2 (ปี 2563)  18 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 19 

 - 20 

 เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมฯ และปิดการประชุม 21 

เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น. 22 

   23 

 24 

 25 

  นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล    นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 26 

     เภสัชกรปฏิบัติการ     เภสัชกรช านาญการพิเศษ 27 

  ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 28 


