
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนนิงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เม่ือวันพธุที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  

ณ ห้องประชมุชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึกสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ผู้มาประชุม 
๑ นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน 

๒ นายพงษ์เทพ จารุอําพรพรรณ รองอธิบดี แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองประธาน 
๓ นายรังสรรค์ ป่ินทอง ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
รองประธาน 

๔ นายนรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองประธาน 
๕ รศ.ดร.จุมามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธาน ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ 

แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
อนุกรรมการ 

๖ พลตรีวิษณุศักด์ิ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายวิชาการ 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๗ นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

อนุกรรมการ 

๘ นางสุมาลี ชนะชาญมงคล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัย
แรงงาน แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๙ นางลาวัลย์ จีระพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๐ นางนวพร อนันตสินกุล  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อนุกรรมการ 

๑๑ นางทักษิณา พนิชานันท์ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๒ นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

อนุกรรมการ 

๑๓ นายไกรฤกษ์ อบรมสุข หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๔ นางสาวอัจฉรา ศุขศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคและบริการ 
แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 
 

อนุกรรมการ 



 ๒ 
๑๕ นางสาวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผนฯ 

แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๑๖ นางอรพรรณ เมธาดิลกกุล นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ แทนอธิบดีกรมการแพทย ์ อนุกรรมการ 
๑๗ นายไพทูรย์ งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ  

แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
อนุกรรมการ 

๑๘ นางรสลิน เจียมเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชํานาญการพิเศษ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  

อนุกรรมการ 

๑๙ 
 

นางรชันีกร ชมสวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๒๐ พันเอกหญิงเบญญาภรณ์ 
สมบัติเปี่ยม 

นายทหารปฏิบัติการประจํา  
แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

อนุกรรมการ 

๒๑ นางเอื้อนพร ภู่เพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๒ ท่าเรือกรุงเทพ  
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๒ นางวารุณี ทิพางค์กุล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  แทนอธิบดีกรมศุลกากร อนุกรรมการ 
๒๓ นางสาวชลันดา มูลม ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๒๔ นางสาวณัฐเอก ดุษฏีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๕ นางวรมน สินสุวรรณ  นักการทูตชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๖ นางพัชรกานต์ สุทธิวรยานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๗ นางสาวอารยา ประดับวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนอธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 
๒๘ นางสาวปรางค์เนตร แช่มชูกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อนุกรรมการ 

๒๙ นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อนุกรรมการ 

๓๐ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 
๓๑ นายเสรี อติภัทธะ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 
๓๒ นายกิติชัย รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 
๓๓ นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท ์ ผู้จัดการงานวิจัย  

แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อนุกรรมการ 



 ๓ 
๓๔ รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา หัวหน้าหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย 

แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการ 

๓๕ ผศ.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ กรรมการ แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 
๓๖ นายทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต นายกสมาคมพษิวิทยาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
๓๗. นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อนุกรรมการ 

๓๘. นายสายัณห์ สว่างเดือน ผู้จัดการ แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย อนุกรรมการ 
๓๙ นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

แทนผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๔๐ นางณัญจนา ลอืตระกูล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๑ นางเฮเลน อารมย์ดี นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
กรมโรงงานอุตาสหกรรม 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒ 
 
 

นางสาวประไพศรี 
อาสนรัตนจินดา 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและ 
สารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกจิอื่น 
๑. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
๒. อธิบดีกรมการปกครอง 
๓ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๔. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๕ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๖ ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๗ ประธานมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑ นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒ 
๓ 

นางยุวรี อินนา             นักวิชาการอิสระ 
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

๔ นางแสงโฉม ศริิพานิช     สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
๕ นางนภพรรณ นันทพงษ์   กรมอนามัย 



 ๔ 
๖ นางสาวพรเพ็ญ โอภาสกิจไพศาล  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗ ร.ท.หญิง สุดารัตน์ ทองจัตุ  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๘ นางสาวกฤตติกา พลรัตน์    สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
๙ นางสําราญ สอนสงวนวงษ์  สํานักงบประมาณ 
๑๐ นายจํารูญ ศุภผล             สมาคมอารักขาพืชไทย 
๑๑ นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐ น 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ เปิดประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการ 
สารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินว่าด้วย

  การจัดการสารเคมีฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๑/

๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ รายละเอียดตามเอกสารการประชุมวาระที่ ๒.๑ 
 

มติที่ประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕)  
  ฝ่ายเลขานุการฯ  สรุปสาระสําคัญการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ตามตัวช้ีวัด และการประเมินความสําเร็จ
ในการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่มี
การดําเนินงานตามแผน ๕ ปี  พร้อมสรุปผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) รายละเอียดตามเอกสารประชุมวาระที่ ๓.๑ 
 
  ความเห็นที่ประชุม 

ผู้แทนกรมการแพทย์ ให้ความเห็นว่า ยินดีที่มีแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ และมีความสําเร็จดี มี
ข้อเสนอ ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ การประเมินความสําเร็จฯโดยใช้แบบสอบถามหน่วยงาน พิจารณาคําถามในแบบสอบถาม 
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แล้วเป็นข้อมูลลักษณะเชิงความเห็น (subjective) ควรมีข้อมูลที่วัดในลักษณะวัตถุประสงค์ (objective) เช่น 
ฐานข้อมูล การจดทะเบียน หรือการสํารวจที่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และวิชาการ จะได้ข้อเท็จจริงมาก มี
ความแน่นอน และกําจัดลําเอียง (bias) ได้ ไม่ปรากฏในการประเมินนี้  ขอเสนอให้ประเมินเพิ่มเพื่อให้เข้าใจความ
เป็นจริงของข้อเท็จจริง ทําให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ได้ดีขึ้น    แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๔ ยัง
ปรับได้  เพราะมีเป้าหมายถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ ข้อที่ ๑  ทั้ง ๒๒ โครงการ หรือร้อยละ ๑๖ ที่
ไม่ได้ดําเนินการเกิดจากอะไร อาจเป็นโครงการสําคัญมากก็ได้ จะละเลยไม่ได้ ข้อที่ ๒ โครงการที่ทําไปแล้ว 
อาจจะมีผลดีมาก ๆ หรือมีผลกระทบ ต้องมีแผนรองรับ ข้อที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดความเสี่ยงอันตรายจาก
สารเคมี การเจ็บป่วยในภาคเกษตร/ภาคอุตสาหกรรม  วัดตรงไหน ใช้ตัวแปรอะไร ฐานข้อมูลอะไร เพราะยังไม่มี
ฐานข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้  ยังไม่มีระบบการวินิจฉัยการเจ็บป่วยจากสารเคมี จะต้องบอกข้อจํากัดไว้ว่านํามา
จากไหนอย่างไร   จะเห็นว่าข่าวภาคสาธารณะมีเยอะมาก ล่าสุดสถานีไทยพีบีเอส เรื่อง “๑๔ ปี ห้วยคลิต้ีล่าง” 
ยังไม่มีการฟื้นฟู และยังคงไม่ได้ได้รับการกําจัดสารพิษ เหตุการณ์ใหญ่ ๆ แบบน้ีเกิดขึ้นถี่ ๆ  กรณีอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ที่แม่ตาว จังหวัดตาก หรือที่บ่อบําบัดอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี หรือที่จังหวัดระยอง เป็นอุบัติภัยที่
บอกว่าไม่ลด  คือสาระสําคัญและเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีความรุนแรง ขอให้ประเมินไปตามหลักวิชาการ ต้องอาศัย
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดีใจที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทําการประเมินครั้งนี้ได้ดีมาก แต่ต้องใช้
ความร่วมมือของทุกๆ ภาคส่วน อยากเห็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ที่ดีมาก ๆ ส่วน
ไหนมีคนอื่นทําแล้วจะไม่ทํา ไม่ทําอะไรซ้อนกัน ขอให้หารือกันเชิงสร้างสรรค์ เดินไปให้ตรงที่สุด และวัดข้อมูล
แบบการวิเคราะห์  มากที่สุด  

ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ให้ความเห็นว่า ที่ให้ความเห็นไม่เกี่ยวกับการประเมินแต่เนื่องจากมี
การกล่าวถึงห้วยคลิต้ี มีความเห็นว่ากรมควบคุมมลพิษไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้แจงได้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ทํางาน
วิจัยเกี่ยวกับโลหะหนัก  ยาฆ่าแมลง ที่ปากแม่น้ําจันทบุรี บึงบอระเพ็ด และหลาย ๆ แห่ง แต่ไม่ได้ออกข่าว ไม่มี
การให้ข้อมูล เพียงแต่เผยแพร่ข้อมูลออกไป มีความเห็นว่า สิ่งที่กรมควบคุมมลพิษจัดการเรื่องห้วยคลิต้ีเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง การที่มีตะกอนตะกั่ว แล้วไปขุดขึ้นมา จะกระจาย ส่วนสารหนูก็จะทํามานานแล้ว แต่มีข้อจํากัด 
Japan International Cooperation Agency (JICA) ถึงได้เข้ามาช่วย เพราะต้นทุนมหาศาล ขอให้ความเห็น
แทนกรมควบคุมมลพิษว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ ประเมินแล้ว มีโครงการเข้ามาช่วย ธรรมชาติจะบําบัดได้ กรมควบคุม
มลพิษ น่าจะให้ข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้ เพราะชาวบ้านที่ห้วยคลิต้ี ตําหนิว่าภาครัฐไม่ได้เข้าไปทําอะไร การท่ีบอก
ว่าให้ธรรมชาติบําบัดดีกว่า การรักษาไว้เพราะอยู่ใต้ดิน น่าจะดีในแง่ของวิชาการ บางครั้งต้องอธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจ 
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เป็นปัญหาจากการสกัดของโรงงาน ไม่เฉพาะเมืองไทย แต่ทั่วโลก 
เป็นมลพิษในธรรมชาติ ไม่เหมือนสารหนูในบังคลาเทศ ซึ่งเป็นปัญหาจากธรรมชาติ มีคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์
มหาศาลจากการสกัดเอาสิ่งดี ๆ ไปหมด แล้วทิ้งสารพิษต่าง ๆ ไว้  แต่ในส่วนของประเทศจะจัดการอย่างไร จะไป
มอบความหวังไว้ให้กรมควบคุมมลพิษอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องร่วมมือกัน 

ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นว่า โครงการประเมินผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพต่อสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานคร เมื่อก่อนใช้แบบประเมินจากแบบสอบถาม แต่
ต่อมาทําด้วยเรื่องของเหตุรําคาญเป็นการจัดการเหตุรําคาญ เรื่อง สารเคมี กลิ่น ของเสียต่างๆ พบว่าเรื่องสารเคมี 
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หรือมลพิษทางอากาศ เป็นอันดับ ๒ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หาตัวช้ีวัดมาวัดว่าสํานักงานเขต
ต่าง ๆ มีการจัดการสารเคมีหรือเรื่องต่าง ๆ ได้ดีแค่ไหน ได้นําดัชนีเรื่องการร้องเรียนมาเป็นตัวช้ีวัด  เช่น ในเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆ มีเรื่องร้องเรียนมากน้อยแค่ไหน มีการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นที่พอใจของประชนชนจํานวนกี่ราย  มี
เรื่องร้องเรียนใหม่จํานวนกี่ราย  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องตัวช้ีวัดผลกระทบทางสุขภาพจากการจัดการสารเคมีได้ใน
ระดับหนึ่ง เรื่องการจัดการสารเคมีที่โรงงานปล่อยของเสียออกมา แล้วมีผลกระทบต่อชุมชน เช่น ปล่อยกลิ่น
ปล่อยสารเคมีออกมาแล้วไปกระทบต่อชุมชนและบ้านเรือน เรื่องกฎหมายสาธารณสุข     จะให้ผู้ร้องเรียนจาก
เหตุรําคาญ จากเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย ต้องให้ผู้ร้องลงนามระงับเรื่องร้องเรียน ถึงจะจบกระบวนในการ
จัดการสารเคมีจากในเหตุรําคาญ เป็นตัวหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนํามาใช้ และเห็นว่ามาถูกทาง เพราะว่าการจบ
ของเจ้าหน้าที่กับการจบของผู้รับผลกระทบไม่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่จะจบตามข้ันตอน แต่ประชาชนยังเดือดร้อน
อยู่เนื่องจากกฎหมายทางสาธารณสุขมีเหตุให้เสื่อม หรือมีผลกระทบทางสุขภาพ ผลกระทบทางสุขภาพชัดอยู่แล้ว
ให้ที่เป็นเหตุให้เสื่อม กระทบทางจิตใจ กรุงเทพมหานคร  ใช้ตัวช้ีวัดนี้จัดการเหตุรําคาญในการประเมิน  ขอ
แลกเปลี่ยนว่าในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ กรุงเทพมหานคร มีตัวเลขอยู่ หลังจากการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ 
ทิศทางลดลงหรือไม่ เป็นการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพของชุมชนเรื่องการจัดสารเคมีได้ชัดเจนขึ้น 
นอกเหนือจากดูอัตราการเจ็บป่วยในโรงงานอุตสาหกรรม  ในภาคประชาชนจะมองเห็นภาพได้ดีขึ้น และยังมี
กฎหมายรองรับกฎหมายสาธารณสุขในท้องถิ่นต่าง ๆ รองรับทําดีอยู่แล้ว 

ประธานฯ สอบถามฝ่ายเลขานุการฯว่า แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ มีตัวช้ีวัดก่ีตัว  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า จากบทเรียนจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓  มีตัวช้ีวัด ๑๘ ตัวช้ีวัด
หลัก ๕๓ ตัวช้ีวัดย่อย วัดละเอียดมาก ทั้งวัดเชิงผลลัพธ์ วัดเชิงกระบวนการ ฉะนั้นในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ 
จะกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไม่เกิน ๑๐ ตัวหลัก การประเมินความสําเร็จฯครั้งนี้ ประเมินยากมากเน่ืองจากมีตัวช้ีวัด
ที่หลากหลาย ถ้าประเมินข้อมูลจากแบบสอบถามอย่างเดียว ประเมินไม่ได้มาก ต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต มีข้อมูลที่อ้างอิงได้ คือ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
มีข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๙ เทียบเท่ากับแผนฯ ฉบับที่  ๑  และ ฉบับที่  ๒  รวมทั้งมีสถิติข้อมูลการ
เจ็บป่วยและการเสียชีวิตทางภาคเกษตร อุบัติภัย และภาคอุตสาหกรรม  

ประธานฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การวางแผนจะทําอะไร ประเมินผลคงจะรอโชคไม่ได้ ตรงนี้
เป็นกระบวนการเรียนรู้ ต้องเรียนรู้จากที่ผ่านมา ทําต่อไป ถ้าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ มี ๑๐ ตัวช้ีวัด ต้อง
กําหนดชัดเจน ว่าตัวช้ีวัดนั้น วัดอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร ใช้ฐานข้อมูลไหนตั้งแต่ต้น เวลาวัดจะได้วัดได้ง่าย 
ตามที่ผู้แทนกรมการแพทย์ให้ความเห็น ฉะนั้นถ้ากําหนดตัวช้ีวัดไว้เรียบร้อย แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจะบรรลุ
เป้าหมายอย่างไร  ฐานข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจน พอถึงสิ้นแผน ไปวัด ฐานข้อมูลก็ไม่มี ต้องไปรอโชคหรือรอว่ามี
หน่วยงานใดเก็บข้อมูลให้หรือไม่  ฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ต้องมีการเตรียมการตัวช้ีวัดทั้งหมด กําหนด 
หลักเกณฑ์การวัดให้เรียบร้อย กําหนดฐานข้อมูลให้เรียบร้อย  ถ้าจําเป็นจะต้องขอให้สํานักงานสถิติแห่งชาติช่วย
สํารวจหรือขอให้หน่วยงานใดทําให้ ให้ติดต่อเรียบร้อย เวลาถึงกลางแผนฯ หรือปลายแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ 
จะประเมินได้ชัดเจน 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า การทําตัวช้ีวัดได้เริ่มทําไปแล้ว มีการระดมสมองเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ดําเนินการเสร็จแล้วทั้ง ๓ ภาคส่วน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ก็จะ
เป็นการสรุปตัวช้ีวัดที่ได้จากความเห็นของทุกภาคส่วน  



 ๗ 
 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ตัวช้ีวัดเหล่านี้อย่านํามาอยู่ใน KPI การวัดหน่วยงาน เพราะว่าอะไรก็

ตามท่ีเข้าไปใน KPI จะมีเป็นปัญหา จากประสบการณ์ที่ทําเรื่องนี้มา ขอให้ทุกคนทําด้วยใจ และคิดว่าเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยกันทําให้เกิดความย่ังยืน 

ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้แทนกรมการแพทย์ว่า เป็นสิ่งที่ดีมาก สําหรับคนที่อยู่มาเกิน ๑๐ ปี 
ต้ังแต่แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ มีความซาบซึ้งหลาย ๆ อย่าง ตามท่ีประธานกล่าวถึงเรื่องที่อยากจะได้  เช่น 
เรื่อง ฐานข้อมูล กล่าวถึงสํานักงานสถิติแห่งชาตินั้น เห็นด้วย จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา พยายามจะใช้
ประโยชน์การสํารวจสํามะโนอุตสาหกรรมของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้รวมความสําคัญของข้อมูลเรื่องสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรม ปรากฏว่าไม่สามารถจะสื่อสารให้ผ่านเป็นผลได้ เพราะ ข้อที่ ๑  เจ้าของหน่วยงานที่อยากได้ 
ไม่ให้ความสําคัญ เรื่องที่ ๒ พอเลิกสํารวจแล้ว สํานักงานสถิติแห่งชาติ จะสํารวจโดยใช้การจ้างเด็กเป็นหลัก 
เพราะต้องสํารวจเยอะมาก  พอสํารวจรอบแรก ได้คําตอบว่าภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ข้อมูล 
จึงขอสนับสนุนสิ่งที่ประธานพูด ฉะนั้นเรื่องนี้ขอสนับสนุนด้วย ให้พยายามทําต่อไป เห็นว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานสําคัญ แต่ที่สํารวจอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปขอความร่วมมือ 

ประธานฯ ให้ความเห็นต่อไปว่า ประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานสถิติแห่งชาติด้านสุขภาพ 
และเห็นด้วยกับผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ว่าถ้าเข้าไปช่วย
เขา จะได้ในสิ่งที่อยากได้ ถ้าไปบอกเขาโดยไม่ลงไปช่วย ไม่ได้ไปดูว่าเขาสํารวจอย่างไร กําหนดข้อคําถามอย่างไร 
อยากได้ข้อมูลอย่างไรต้องไปร่วมร่างข้อคําถามกับเขา  ไปทดสอบข้อคําถามกับเขา แต่เมื่อไรก็ตามที่สามารถเอา
ข้อคําถามเข้าไปอยู่ในแบบสํารวจได้  ข้อมูลจะออกมา มีข้อจํากัดแน่นอนจากการสํารวจทุกครั้ง ต้ังแต่ว่า
ครอบคลุมหรือไม่  ในการสุ่มตัวอย่างไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นมืออาชีพ แม้บางครั้งจะ
ไม่ได้รับความร่วมมือ มีข้อมูลตกสํารวจบ้าง แต่เขามีวิธีทํา มีวิธีการทางสถิติในการปรับ  ขอให้ร่วมกันสนับสนุน
การทํางานของเขา และเข้าร่วมการทํางานของเขาจริง ๆ สํานักงานสถิติแห่งชาติเปิดโอกาส แต่คนไปขอข้อมูล
เยอะมาก เรียกร้องให้ทํา แต่ไม่ช่วย บางครั้งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ยอมลดขนาดการสํารวจ ๕ ปี มาสํารวจ ๒ ปี  
ถ้าสํารวจแล้วหน่วยงานต่าง ๆ นําไปใช้ประโยชน์จริง ประเด็นสําคัญ คือ ตัวช้ีวัดทั้งหมดต้องชัดเจนว่ามีความ
เที่ยงตรงแม่นยํา (valid) มีความเที่ยงตรงขณะวัดจริง (face validity) มีความเที่ยงตรงเนื้อหาสาระ (content 
validity)  มี sensitivity มีความเฉพาะเจาะจง (specificity) วัดการเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็นจริง ๆ  เรื่องนี้เป็น
เรื่องวิชาการ ตอนที่ทําตัวช้ีวัด ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ หานักวิชาการมาช่วยให้ได้ตัวช้ีวัด ๑๐ ตัว ที่วัดสิ่งที่เรา
อยากจะเห็นจริง ๆ  

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมกําหนดตัวช้ีวัดกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีตัวช้ีวัดตัวหนึ่งที่ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้ยกตัวอย่าง คือ ตัวเลขอัตราการ
เจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตลดลง เป็นตัวเลขทางการที่แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากอะไร ส่วนใหญ่ก็รายงานว่า 
จากกรณีอ่ืนๆ จากนั้นรายงานไปที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลก็รายงานไปที่สํานักระบาดวิทยา จะเห็นว่าตัวเลข
ลดลงในปีหลัง ๆ เนื่องจากเอาสถิติการฆ่าตัวตายออก ตัวเลขกลายเป็นศูนย์ แต่จากการประชุมกับภาคประชาชน
พบว่าจากสถิติกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้านมีมาก ชาวบ้านรู้เลยว่าคนนี้เสียชีวิตเพราะยาฆ่าแมลง แต่ไม่ปรากฏใน
รายงานการเสียชีวิตทางราชการ ฉะนั้นขอเสนอในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ว่าควรสร้างเครือข่าย ข้อมูลจะ
ชัดเจนขึ้น เรื่อง สารเคมีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวิชาการ   ความจริงเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข   มีอาสาสมัคร 
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สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีได้ ถ้าออกแบบและสนับสนุนให้รายงาน เรื่องวิชาการ
ด้านสารเคมี  มีข้อเสนอแนะว่า ให้ส่งเสริมในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ การมีส่วนร่วมและบทบาทของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่พยายามทําอยู่มาตลอดต้องต่อเนื่อง สถิติการฟ้องคดีจะมีมากขึ้นกับศาลปกครอง
หรือศาลอื่น ฉะนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรตุลาการ น่าจะมีความสําคัญ ไม่ได้หมายถึงศาลแต่
หมายถึงบุคลากรของศาล การที่จะเอาผู้ชํานาญการเข้ามาพิจารณาแต่ละคดี มีได้เพียงคน ๆ เดียว แต่ว่าความ
เข้าใจเรื่องวิชาการด้านสารเคมี ความเป็นพิษ ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องแทรกซึมมากกว่าการนั่ง
พิจารณาคดีเป็นกรณีไป ที่เป็นความเห็นของคน ๆ เดียว หรือคนสองคน ฉะนั้นน่าจะมีโครงการให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านนี้กับบุคลากรด้านตุลาการ รวมไปถึงตํารวจและผู้ที่จะพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ 
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ประเด็นสําคัญที่มีการยกขึ้นมา ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณา 
ไม่ใช่เพียงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลไกในการทํางานของคณะนี้เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ๔ กระทรวง 
คือ ข้อที่ ๑ ควรมีการพิจารณาว่า บางเรื่องต้องประเมินแบบพิเศษ (special evaluation) เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
เช่น ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ มีโครงการนําขับเคลื่อนสําคัญ (Flagship) ต้องไม่ใช่การประเมินทั่วไป 
(general evaluation) ต้องใช้การประเมินพิเศษแต่ละเรื่อง เพราะโครงการนําขับเคลื่อนสําคัญ แปลว่าสําคัญ 
เหมือนกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ที่ประเมินว่า ๑๓๕ โครงการ ไม่ได้ทํา ๒๒ โครงการตามที่ผู้แทนกรมการ
แพทย์กล่าว ถ้า ๒๒ โครงการมีความสําคัญมาก เป็นปัญหาสําคัญในความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมด (critical to 
overall success) หรือไม่ ถ้าเป็นแม้จะให้ทําโครงการอื่นได้หมดก็ไม่มีความหมายอะไร ถ้าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่ ๔ กําหนดโครงการนําขับเคลื่อนสําคัญ เป็นโครงการที่สําคัญ หมายความว่าจะต้องมีอะไรที่ไปวัดผล 
ประเมินผลโครงการนี้อย่างจริงจัง  ข้อที่ ๒  กรณีที่การประเมินผลโครงการประสบความสําเร็จดี หรือล้มเหลว 
ควรจะทําการจัดการความรู้ (Knowledge management) ทํากรณีศึกษาเพื่อสรุปบทเรียน จะเป็นบทเรียน
สําคัญเพื่อให้ปรับแผนต่อไปได้  ข้อที่ ๓.เรื่องตัวช้ีวัด ต้องทําหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ มีแหล่งข้อมูล
ชัดเจน ข้อที่ ๔ การสรุปผล ต้องไม่ขึ้นอยู่กับโชค พอจะสรุปต้องวิ่งหาข้อมูล แต่ละแหล่งรายงานมีจุดอ่อนทั้งนั้น 
โดยเฉพาะตัวเลขการตาย เป็นปัญหาทั่วโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ขณะนี้ประเทศไทยจากรายงานการเสียชีวิต
ครอบคลุมกว่าร้อยละ ๙๐ แล้ว ดีขึ้นเรื่อย ๆ รายงานการเสียชีวิตหมายถึงว่า ตาย ๑๐๐ คน มีการรายงานกี่คน 
จริง ๆ ควรจะ ๑๐๐ คน แต่ที่ไม่รายงานก็มีที่อยู่ในป่าในเขา เกิดมาไม่ทันได้แจ้งเกิด ก็ตายหรือแก่มาก ๆ  หรืออยู่
ในที่ไกล ๆ ก็ไม่รายงาน แต่ที่รายงานต้องบอกสาเหตุการเสียชีวิตได้  ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะระบุว่า
สาเหตุชัดเจน ตาม ICD-๑๐ แต่สาเหตุการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๕๐ อาจถึง ๒ ใน ๓ คือร้อยละ ๖๐ เป็นการ
ตายที่ไม่ได้อยู่ในสถานพยาบาล   ดังนั้นการรายงานสาเหตุการตายจะรายงานโดยท้องที่เป็นการรายงานจริง   
(real report) อาจจะได้รับการอบรมบ้าง อาจจะผิดหรือตกบกพร่องไป แต่รายงานการตายจากสารเคมีเป็นสิ่งที่
ยากที่สุด  ถ้าเป็นการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ไม่ยาก แต่การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง จะทราบได้
อย่างไรว่ามาจากสารเคมีตัวไหน รายงานการตายอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดี  ไม่ได้วัดปัญหาและอันตรายจากสารเคมี
ได้  ไม่มี แม่นยําเที่ยงตรงเพียงพอที่จะไปวัดปัญหาจากสารเคมีทางการเกษตร ตัวช้ีวัดที่จะวัดได้ดีกว่า คือ การวัด
ระดับ organophosphate-cholinesterase ในเลือด ว่ามีอยู่มากน้อยแค่ไหน แปลว่าได้รับสารเคมีพวกน้ีมาก
น้อยอย่างไร เป็นตัวช้ีวัดที่น่าเชื่อถือมากกว่า แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหา เพราะการทดสอบก็มีปัญหาเรื่อง 
sensitivity เรื่อง ความเฉพาะเจาะจง  ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องพัฒนาประเด็นนี้ให้ดีต้ังแต่ต้ังตัวช้ีวัด ถ้ามีปัญหา รู้ได้ 
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อย่างไรว่าเสียชีวิตจากสารเคมี แบบเฉียบพลันพอจะวัดได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื้อรัง ที่ไม่รู้ เพราะซับซ้อน  ถ้าไม่รู้  
แปลว่าตัวช้ีวัดเรื่องการลดการเสียชีวิตจากสารเคมี อาจจะไม่เหมาะ อาจต้องเปลี่ยนตัวช้ีวัด เรื่อง ลดการสัมผัสต่อ
สารเคมี เป็นต้น  ต้องไปพิจารณาและศึกษาทางวิชาการ ว่าตัวช้ีวัดไหนจะเป็นไปได้และดีกว่า เพื่อวัดการ
เปลี่ยนแปลงจริง ๆ  สิ่งนี้เป็นศาสตร์หนึ่ง ที่จะต้องหานักวิชาการมาช่วย ไม่ง่าย ต้องลงทุน ถ้ารอว่าประเมินผลจึง
หาข้อมูลไม่ได้ ต้องเริ่มต้ังแต่ตอนวางแผนว่าตัวช้ีวัด ๑๐ ตัว จะวัดเรื่องที่ต้องการได้จริงหรือไม่  มาตรการอะไร 
จุดประสงค์ต้องการวัดอะไร   มีฐานข้อมูลจริงหรือไม่  เชื่อถือได้หรือไม่   ถ้าไม่ได้ก็ต้องทําหรือไปลงทุน     ตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น จะได้ระบบการเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อไปเก็บข้อมูลมา ถ้าทําได้อย่างนั้น เป็นสิ่งที่ดี แต่เป็น
การลงทุนสูง สมมติว่าอยากทราบว่าคนเป็นโรคเบาหวานเท่าไหร่ ต้องไปทําระบบข้อมูลเรื่องโรคเบาหวานอย่าง
เดียวไม่ได้ ต้องมีระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบใหญ่อยู่ แล้วไปช่วยทําตรงนั้นให้ดีขึ้น แล้วได้ข้อมูลโรคเบาหวาน
มาด้วย ไม่อย่างนั้นคนอยากได้ข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง  ก็อยากไปพัฒนาระบบข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง  คน
โรคมะเร็งปอดก็ไปพัฒนาระบบข้อมูลโรคมะเร็งปอด แต่ควรจะมีระบบเดียว ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยได้
เยอะด้านการป่วย มีคนไข้นอกคนไข้ใน คนไข้ในมี ICD-๑๐ ชัดเจนว่าป่วยจากอะไรตามมาตรฐานโลก แต่การตาย 
๒ ใน ๓ ไปเสียชีวิตนอกสถานพยาบาลนั้นมันไม่เข้า บางแห่งสุ่มตัวอย่างการเสียชีวิตมาจากการเสียชีวิตปีละ ๔-๕ 
แสนคน เพื่อให้ตัวแทนระดับจังหวัด สัมภาษณ์ญาติพ่ีน้องว่าก่อนเสียชีวิตมีอาการอย่างไร และใช้ความเชี่ยวชาญ
ของคนที่ไปสัมภาษณ์ร่วมกับแพทย์ช่วยกันหาสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรเทียบกับใบมรณบัตร ซึ่งเป็นคนละเรื่อง 
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะนี้ การจัดลําดับความสําคัญปัญหาสุขภาพไม่ต่างจากที่ไม่ต้องลงทุน คือ อุบัติเหตุ 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เหมือนกัน สรุปแล้วไม่ต่างกันเลย จะทําไปทําไม แปลว่าระบบที่มีถึงแม้ว่าจะมีจุดอ่อน แต่มี
ความถูกต้องระดับหนึ่งก็ยังพอใช้ได้ 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ เป็น
แผน ๑๐ ปี มีระยะเวลาเพียงพอที่จะมีงานวิจัยด้านระบาดวิทยา หาความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่าง การ
เสียชีวิตกับสาเหตุการเสียชีวิต ดูความสัมพันธ์ว่าปริมาณการนําเข้า หรือการใช้สารเคมี หรืออื่นแล้วแต่ ที่มีสาเหตุ
สัมพันธ์กัน เพราะการศึกษาทางระบาดวิทยาต้องใช้เวลา มีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ แล้ว น่าจะมี
งบประมาณที่จะทําได้ต่อเนื่อง อ่านบทความของไต้หวัน บอกว่าคนที่ทําอาหารในครัวอายุยืนกว่าคนที่ไม่ได้
ทําอาหาร  เพราะว่ามีความสุข แล้วเปรียบเทียบโดยสุ่มตัวอย่างคนอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป จํานวนหนึ่งพันคน ติดตาม
สิบปี สําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงจะมีอายุ ๗๕ ปีขึ้น ส่วนใหญ่ทําอาหารกว่าร้อยละ ๖๕ ทําอาหารในครัว ๕ 
วันต่อสัปดาห์ สิ่งนี้เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยา เราออกแบบการวิจัยให้ดี กําหนดเครื่องการวัด (parameter ) 
ว่าคืออะไร 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีการทําแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ต้องพยายามคิดทํา 
เพราะลงทุนมหาศาล เรียกว่า Longitudinal cohort study  ติดตามคนเดียวกัน คนกลุ่มเดียวกันไปตลอดเป็น
สิบปี เมืองไทย ทําอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (The Electricity Generating Authority of 
Thailand  :  EGAT)  ศึกษาโดยคณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ติดตามคนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ๓ รุ่น รุ่นหนึ่งประมาณ ๒ พันคน ตามไปเรื่อย ศึกษาการเสียชิต ปัจจัยเสี่ยง การสูบบุหรี่ การด่ืม
สุรา มีข้อสรุปมาก ช่วยให้เราได้เห็นว่าถ้าสูบบุหรี่ จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจกี่เท่า เป็นข้อมูลของประเทศไทย ถ้าเป็น
โรคเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคหัวใจกี่เท่า เร็ว ๆ นี้ ได้อ่านหนังสือพิมพ์ USA today รายงานการวิจัยติดตามคนห้าพัน
กว่าคน พบว่าคนที่นอนเกินกว่า ๖ ช่ัวโมง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตีบ (stroke) น้อย 



 ๑๐ 
 

กว่าคนที่นอนต่ํากว่า ๖ ช่ัวโมง ถึง ๔ เท่า  อย่าคิดว่าอายุน้อย ๆ แล้วจะไม่เป็น  เขาไม่ได้วัดอาการ แต่ทํา CT 
บางครั้งมีเส้นเลือดสมองอุดตันเพียงเล็กน้อย จะไม่ทราบ ทํา X-ray สมอง, CT scan และ micro infarct ที่เล่า
ให้ฟังต้องการให้ทราบว่าเราจะต้องศึกษาไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ต้องให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทําทั้งหมด แต่ตัวช้ีวัดต้องทําให้
ชัด ถ้าฐานข้อมูลจําเป็นจริง ๆ ต้องไปทํางานกับภาคส่วนที่เป็นเจ้าของ สร้างฐานข้อมูลนั้นขึ้นมาและเกิดความ
ต่อเนื่อง ถ้าฐานข้อมูลมีเจ้าของแล้ว ทําดีอยู่แล้ว ก็เอามาใช้   ไม่ต้องรอโชคว่าบังเอิญมี  ต้องรู้ต้ังแต่ต้นเลยว่ามี 
ถ้ายังไม่มี แต่มีความสําคัญ ให้ไปหารือกับภาคส่วน จะเป็นสํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักระบาดวิทยา เป็นต้น 
หรือตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึงการทํา correlation ให้ไปบอกสํานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพราะทํา
เรื่องนี้โดยเฉพาะ 

ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ให้ความเห็น
ว่า ประธานฯ พูด ๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการฯ จาก ๔ กระทรวง มีข้อสังเกตว่าฝ่ายเลขานุการฯ มีความสําคัญมาก 
ปัจจุบันมีฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มขึ้น ทั้ง ๔ กระทรวง จะต้องรู้ว่าคนที่มาช่วยงานความปลอดภัยด้านสารเคมี 
(Chemical safety)  ต้องมีการยกย่องเกิดขึ้น ขณะเดียวกับผู้แทนจากหน่วยงานจะต้องไปสื่อสารให้พรรคพวกใน
หน่วยงานฟัง จะได้ทราบว่าคณะอนุกรรมการฯนี้ ทํางานอะไร แต่ถ้าเปลี่ยนผู้แทนบ่อย  งานจะไม่ต่อเนื่อง และ
ต้องมองไม่เห็นความสําคัญด้วย 

รองประธานฯ กรมควบคุมมลพิษ  ให้ความเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ๔ กระทรวง คือกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
อุตสาหกรรม มีการหารือกันตลอด ส่วนรายละเอียดตามที่ประธานฯ และที่ประชุมมอบหมาย จะรับไปดําเนินการ 
สําหรับความเห็นของกรมควบคุมมลพิษ มองว่ายุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ตัวช้ีวัดที่ ๒, ๙ และ ๑๓ โดยเฉพาะ
ตัวช้ีวัดที่ ๒ เน้นเรื่องของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และเรื่องการเยียวยาการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เรื่อง
เศรษฐศาสตร์และการฟื้นฟูได้ C-  ส่วนนี้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ต้องให้ความสําคัญมากขึ้น อาจมีการ
ขยายผลไปยังเรื่องของระบบประกันภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีมาตรการต่าง ๆ หรืออย่างน้อยมีเงิน
จํานวนหนึ่งก่อนที่จะเป็นกองทุนฟื้นฟูเยียวยาเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน ตัวช้ีวัดที่ ๙ เรื่อง ลดอัตราการตายจาก
แรงงานภาคเกษตร และตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ลดอัตราการตายหรือเจ็บป่วยทางด้านอุตสาหกรรม สิ่งที่จะลดอัตราการ
ตายหรือการเจ็บป่วยได้ คือ ต้องมีโรงพยาบาลที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ชัดเจน มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์พิษวิทยาในการป้องกันรักษาพิษจากสารเคมี กับ   โครงการเสริมศักยภาพเครือข่าย
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เห็นว่า ๒ โครงการนี้        จําเป็นต้องขยายผลโดยเฉพาะ
อาชีวเวชศาสตร์ คงไม่เจาะจงที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ควรขยายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะจุดที่มี
นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เพราะถ้าสามารถมีข้อมูลส่วนนี้ และมีความเช่ียวชาญของแพทย์ด้านนี้ จะลดอัตราการ
ตายและอัตราการเจ็บป่วยได้  และสามารถวินิจฉัยโรคได้ว่ามาจากสารเคมีจริงหรือไม่ หากสามารถวินิจฉัยได้
ชัดเจน จะเข้าไปสู่ระบบการฟ้องร้องเพื่อเอาเงินกองทุนประกันภัยทางด้านเยียวยามาใช้ได้  

รองประธาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า เนื่องจากเป็นคนใหม่ ขอตั้งข้อสังเกตว่า 
แบบสอบถามการประเมินตัวช้ีวัดครึ่งแผนแรกมี ๓๓ ชุด แต่ครึ่งแผนหลัง ลดลงเหลือ ๑๗ ชุด แสดงว่าเกิดอะไร
ขึ้น ไม่ทราบอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น หรือไปถามแล้วผลงานไม่ดีทําให้ไม่ตอบหรือไม่  มีข้อสังเกตว่า
ภาพรวมในแต่ละตัวช้ีวัด ดีขึ้นมา ๑ ระดับ  เช่น จาก C- มาเป็น C+ เป็นต้น จึงไม่แน่ใจว่าจาก ๓๓ ชุด เหลือ ๑๗  
 



 ๑๑ 
ชุ ด  มี ผ ล กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห รื อ ไ ม่  ค นที่ ต อ บ แบบสอบถาม อาจตอบเฉพาะในส่วนที่ดีของตัวเอง ทํา
ให้ได้คําตอบโยงว่าเป็นผลดีขึ้น ส่วนที่ ๒  ถ้าดูในเรื่องของตัวช้ีวัดที่ ๑๗  จาก D+ ไปเป็น A มีอยู่ตัวเดียว คิดว่าไม่
น่าเป็นตัวช้ีวัดที่ดี      เพราะแค่มีการบรรจุสาระการเรียนรู้/องค์ความรู้  แต่นําไปศึกษาหรือไม่      บรรจุไว้ใน
ภาคการศึกษาแล้วมีผลทางปฏิบัติหรือไม่  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การบรรจุในตํารับตําราบางครั้ง เป็นภาระแก่นักเรียนและครูโดยที่
เรียนไป สอบเสร็จก็ลืม เคยรับจ้างไทยวัฒนาพานิช เขียนตําราพลานามัย ม.๑-๓ สงสารเด็ก ตอนแรกเขียนให้อ่าน
สนุก  ส่งไปให้เขาดู  เขาบอกอย่างนี้ขายไม่ได้ เขาเป็นบริษัทขายหนังสือตําราต้องเขียนให้ละเอียด มีข้อมูลต้องไป
เอาของคนอื่นมาดู แล้วเขียนให้มีมากกว่า คนเขียนตําราเล่มใหม่จะต้องเขียนให้มีมากไปเรื่อย ๆ ภายใต้กรอบของ
กรมวิชาการ แต่ถ้าต้องเขียนให้มีสาระมากกว่าคนอื่น แปลว่าเล่มนี้มีมากกว่าคนอื่นแล้วจะขายดี กลายเป็นชี้นําใน
สิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ บางครั้งอยากเขียนให้เด็กอ่านสนุกและซึมซับไปเอง ไม่ได้ต้องเขียนตามตําราตามข้อมูลทาง
วิชาการมากๆ  แต่อย่างน้อยที่สุดการทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ – ฉบับที่ ๓ สิบกว่าปีที่ผ่านมา ถ้ามอง 
Cross-sectional ยังไม่ดีพอ แต่ถ้ามองไกล (longitudinal)  จะมีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นเรื่อย ๆ  มีข้อมูลดีขึ้น 
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทํางานมากขึ้น เป้าหมายชัดเจนขึ้น กระบวนการทําแผน และดําเนินการตามแผนระยะยาว 
เป็นการพัฒนาระยะยาว (long-term development) จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าร่วมกันทํางาน  
ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย กล่าวถึงฝ่ายเลขานุการฯ ๔ 
กระทรวง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดใหม่ทางสังคม (social innovation) ดีไม่ดียังไม่ทราบ คือ ประธานคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ เป็นนายกรัฐมนตรี รองประธานจาก ๔ กระทรวง ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมจาก ๔ กระทรวง หมายความ
ว่าทั้ง ๔ กระทรวงต้องเรียนรู้การทํางานร่วมกันมากขึ้น ต้องให้เวลาฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ใช่ออกคําสั่งวันนี้พรุ่งนี้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ตามที่ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 
และรองประธาน กรมควบคุมมลพิษ จะรับไป เป็นนิมิตรหมายที่ดี แสดงว่าเราทํางานร่วมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ต้อง 
ให้เวลาและให้กําลังใจ  

ผู้แทนกรมการแพทย์ ให้ความเห็นว่าเห็นด้วยกับประธานฯ คือ ให้มองไกล แต่ที่มองต่าง คือ 
เมื่อมองในแง่ความคุ้มค่า (cost-effectiveness) ของแผนจนมาถึงปัจจุบัน ได้ผลแค่ไหนกับการลงทุนงบประมาณ
แผ่นดินกับบุคลากรภาครัฐที่มาจากภาษีของประชาชน ก็มองว่าไม่ใช่การลงทุนตรงนี้ ต้องมองไปคู่กับภาคส่วนอื่น  
สมมติถ้าแผนนี้ จะมีงบประมาณ ๒ พันล้านบาท เพื่อให้เกิดระบบที่ดี เช่น ฐานข้อมูล ระบบการจัดการหรือการ
ป้องกันผลกระทบ เรื่องนี้ต้องพูดกันต้ังแต่แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑  และเป็นหนึ่งคนที่ไปพัฒนาหลักสูตรอบรม
ให้ทีมแพทย์และทีมพยาบาลมีความรู้ทางวิชาการ แต่ว่าไม่เกิดผล อาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดการ คือ การ
สนับสนุนเชิงนโยบายหรือไม่  และทําไมถึงปล่อยจนถึงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓  สิ่งที่พูดนี้ก็ไม่เกิด แต่
จําเป็นต้องเกิด แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ มองไม่เห็นอนาคต ว่าจะเกิดจริงในการที่จะวัด สาเหตุสําคัญที่ทําให้
การมองปัญหาสารเคมี ถูกลดระดับความสําคัญลงทั้งในด้านการจัดการและงบประมาณการพัฒนา ตัวอย่าง ให้
งบประมาณ ๔ พันล้านต่อปีเพื่อการรักษาคนไข้โรคไตเรื้อรัง แต่ให้งบในการรักษาคนไข้โรคเอดส์ต่อเนื่องมาเป็น
เวลาสิบกว่าปีด้วยกองทุนระดับหลายพันล้านต่อปี  กับการที่เราจะวางแผนป้องกัน (prevention) ด้านนี้อย่างดี
อย่างจริงจัง โดยจําเป็นต้องลงทุนและมีระบบที่ดีพอ ขอให้ประธานฯ ไปโน้มน้าว (convince) ทําให้เรื่องนี้ให้เป็น
ผลสําเร็จจริง มองสาเหตุสําคัญ วิเคราะห์แบบเข้าไปเจาะกลางใจ เพราะประเทศก็เหมือนคนที่ต้องการพัฒนา 
อุตสาหกรรมมีรายได้จากงานอุตสาหกรรม ทิศทางของประเทศในอดีต คือให้ความสําคัญตรงนั้นเพราะว่าจะมาให้ 
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ห้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ก็มองว่าจะเป็นภาระแก่ภาคอุตสาหกรรม ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะเมื่อ
ประเมินผลมาพบว่าสังคมต้องเดินไปด้วยกัน ภาคอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้
มากขึ้น กรมควบคุมมลพิษ ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขก็เริ่มจะสนใจและเริ่มพูดมา
เองว่าต้องมีหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูเรื่องผลกระทบจริงจัง แต่เป็นเพียงการพูด แผนที่ชัดก็ไม่เห็น การนําไปสู่
การปฎิบัติ (implementation) ไม่ต้องพูดถึง ฉะนั้นอยากให้ทําในเชิงรากฐาน (radical) เล็กน้อย เพราะปัญหา
เกิดขึ้นทุกวันและปัญหาเวลาเกิดถ้าเป็นเฉียบพลัน มีการตาย เช่นคนไข้โรคไต การเป็นไตวาย เป็นภาระ ส่วนหนึ่ง
มาจากการที่ไปสัมผัสกับสารพิษโดยเฉพาะโลหะหนัก และสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน หรือจากโรคความดันโลหิต
สูง มีเปอร์เซ็นต์เท่าไร ชัดอยู่แล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ทราบว่ามาจากอะไร และหรืออาจมาจากสารเคมีที่สัมผัส
หรือไม่  ไม่มีการวินิจฉัยโรคเหล่านี้ ถ้าใช่ตรงนี้จริง เราจะรักษาคนไข้โรคไตวายรายละสองแสนบาทต่อปีได้ ตอนนี้
การล้างไตทางหน้าท้องสองแสนบาทต่อหัวประชากร  จากคนไข้โรคไตที่ขึ้นทะเบียนไว้สองหมื่นกว่าคนเป็นเงิน
ประมาณสี่พันล้านบาทต่อปี  อยากให้ผู้บริหารเห็นถึงสิ่งที่เป็นจริง ๆ  จะทําให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาอยู่
ตรงนี้ จะได้ทําตรงนี้ให้ปลอดภัยได้  คือ ต้องมองภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะเรื่อง ไม่เฉพาะแผนนี้ อยากให้
มองไปไกลกว่านี้ ไปถึงคณะกรรมการแห่งชาติ  ให้ความเห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ซึ่งยังไม่
สายที่จะปรับ และทําแผนที่มุ่งตรงไปที่การแก้ไขปัญหาและมีฐานข้อมูลที่ดี ต้องไม่หลงทางต่อ ตอนนี้สํานักงาน
สถิติแห่งชาติกําลังสํารวจข้อมูลด้านสุขภาพ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปประสานกับเขา เพราะกําลังทําฐานข้อมูล
ระดับชาติ มีปลัดกระทรวงเป็นประธานคณะกรรมการ แต่กรมการแพทย์เป็นอนุกรรมการฯ สุดท้ายด้าน
อุตสาหกรรม ขอเสนอไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้การมองปัญหาสารเคมี ถูกลดระดับ
ลงจากความเป็นจริงทั้งในอดีตจนกระทั่งถึงในอนาคตเป็นปัญหาเรื่องอุตสาหกรรม คือ ด้านกฎหมาย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นผู้อนุญาตการประกอบการ แต่การทําการประกอบการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ้ามี
ผลกระทบ จะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่มาจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการประเมินหรือคาดการณ์ปัญหาในอนาคต ต้องทําให้ถึง
ผลกระทบ ทําให้เห็นผลกระทบใหญ่ ไม่ใช่ทําแบบผิว ๆ และผ่าน EIA ง่าย ๆ พอมีการเสนอแนะว่าโครงการที่มี
ผลกระทบอย่างรุนแรงทุกวันนี้ ทั้งคนป่วย คนสัมผัสสารเคมี มาจากโครงการที่ผ่าน EIA ทั้งนั้น และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จะบอกว่าผ่านการอนุมัติ EIA แล้ว คือไม่รู้ว่าใครต้องรับผิดชอบต่อผลเสีย หรือแค่ยอมรับและ
ปรับปรุง ขอเสนอแนะไปยังกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างฉันท์มิตร โดยไม่ได้ทักท้วงหรือ
ต่อว่า แต่ตรงนี้เป็นที่มาสําคัญ ปัญหาเกิดเพราะ EIA ผ่าน แต่คนยังป่วย ทั้งสัมผัสสารเคมี น้ําก็ใช้ไม่ได้ น้ําใต้ดิน
เสีย ที่มาถกเถียงกันว่าเนื่องจากเกิดจากพฤติกรรมของประชาชน ทั้ง ๆ ที่ตัวแปรเหล่านั้น เช่น สารหนู ปรอท 
นิกเกิลที่รวมกันอยู่ในน้ําใต้ดิน เป็นไปไม่ได้ที่พฤติกรรมของชาวบ้านจะทําให้เกิด คือในความรู้ระดับเรา รู้ว่าที่จะ
ทําให้เกิดในระดับนั้น ยกเว้นถ้าที่นั่นเป็นทางภูมิศาสตร์ จึงจะชี้ให้เห็นว่าพอเกิดปัญหาเนื่องจากอนุมัติไปแล้ว คน
ที่อยู่ในระบบก็จะต่อต้านว่าไม่ได้เกิดจากตรงนี้ ชาวบ้านก็ทุกข์ ขอสนับสนุนผู้แทนกรุงเทพมหานครว่า ต้องมี
กระบวนการที่จะจบเรื่องเดือดร้อนของภาคประชาชนจากปัญหาภัยของสารเคมีทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน  
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มติที่ประชุม 
เมื่อไม่ผู้ใดเสนอให้ความเห็นอีก ที่ประชุมจึงมีมติ 
๑.  รับรองรายงานการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕) ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน ๕ ปี  
๒.  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพัฒนาตัวช้ีวัดแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) และเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ช่วงต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔         เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (International Conference on Chemical Management : 
ICCM) 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความคืบหน้าการแต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดการประชุม
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (International Conference on 
Chemical Management : ICCM) ว่า ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษไปจัดต้ัง
คณะทํางานบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี     นั้น 
กรมควบคุมมลพิษ หน่วยประสานงานแห่งชาติของการประชุม  ICCM  กําหนดการประชุม ICCM-3 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐเคนย่านั้น กรมควบคุมมลพิษ  ได้ไปตรวจสอบว่า ที่ผ่านมา
มีการดําเนินการเรื่องนี้หรือไม่ เพราะ SAICM เกิดขึ้นต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ และการประชุม ICCM ครั้งนี้ เป็นการ
ประชุมครั้งที่ ๓ พบว่าในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคําสั่งของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลงนามโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการประชุม
ยุทธศาสตร์การดําเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมีขึ้น เนื่องจากในปี ๒๕๔๖ ประเทศไทย เป็น
เจ้าภาพจัดประชุมเตรียมจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ หรือ SAICM Prep Com-1 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ กรุงเทพมหานคร การต้ังคณะกรรมการคณะนี้ เพื่อจัดประชุม
และเตรียมข้อมูลสําหรับการประชุม ICCM-1 ที่จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
จากการพิจารณาอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ข้อที่ ๑  คือ ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการบริหารจัดการ
ประชุม SAICM Prep Com1 ซึ่งได้ผ่านไปแล้ว ข้อที่ ๒ เสนอแนะท่าทีของประเทศไทยในการเตรียมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การดําเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ไม่ได้ระบุจํานวนครั้งการประชุม และเมื่อ
ตรวจสอบว่าได้มีการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ พบว่าคําสั่งลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ได้แต่งต้ังผู้ว่าการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีก ๑ หน่วยงานในคณะกรรมการฯ ต่อมาจากการดําเนินงานเตรียมการ
ประชุม ICCM-๒ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒  มีการให้ข้อมูลส่วนนี้ด้วย จากการ
หารือผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ  มีความเห็นให้แจ้งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ว่าด้วยการจัดการสารเคมีทราบ  แม้ว่าคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์การดําเนินการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี จะจัดต้ังเมื่อปี ๒๕๔๖ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลต้ังแต่การ
ประชุมครั้งที่ ๑ ถึงปัจจุบัน ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการและปรับ 



 ๑๔ 
 

อํานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรเพิ่มองค์ประกอบจาก
หน่วยงานใดบ้าง ดังนั้นการจะตั้งคณะทํางานฯจึงอาจซับซ้อนกัน  

 
ความเห็นที่ประชุม 
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า คําสั่งฉบับนี้น่าจะหมดวาระไปแล้ว 

อ้างอิงไม่ได้ เพราะระบุว่าสําหรับการประชุมปี พ.ศ.๒๕๔๖ เท่านั้น แต่ก็เป็นแนวทางให้รู้ว่ามีคณะกรรมการที่มี
องค์ประกอบอะไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า อํานาจหน้าที่ข้อที่ ๒ บอกว่าเสนอแนะท่าทีของประเทศไทยในการ
เตรียมการจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ไม่ได้ระบุครั้งการประชุม 

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหว ต้องเอาหัวใจวางบนโต๊ะมาหารือ
กัน ถ้ามองเป็นว่าเรื่องของหน่วยงานใด ประเทศไทยจะอ่อนแอ เรื่อง SAICM เกิดมาหลัง IFCS เดิมมี IPCS เป็น
ของ UN มี ๓ องค์กร UNEP, ILO, WHO ต่อมาเป็น IFCS  สําหรับฝ่ายเลขานุการ IPCS ของประเทศไทย ทําให้
เกิดคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมี เน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องการจัดการ
สารเคมี (chemical management) สอดคล้องกับ IPCS ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นผู้นําเรื่องนี้เข้ามา แล้วมาต้ัง
คณะกรรมการในกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพราะเป็นเรื่องของ
กระทรวงสาธารณสุข แต่ก็มีกระทรวงอื่นๆให้เข้ามาเป็นกรรมการ ต่อมาเกิด IFCS จากการประชุม Rio-1 มี
คณะกรรมการ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการเช่นกัน ต่อมา IFCS เปลี่ยนเป็น SAICM เพราะเป็น chemical management  ฝ่ายเลขานุการฯ จึง
เปลี่ยนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไปเป็นกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง International conference 
on chemical management : ICCM ไปอยู่ที่กรมควบคุมมลพิษ  แต่อยู่ที่ไหนไม่สําคัญ สําคัญว่ากลไก
กระบวนการมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดหรือไม่ 

ผู้แทนกรมอนามัย เสนอให้เพิ่มอธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการฯ เพราะดูแลและ
จัดการด้านสาํนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอาหาร ถ้าจะมีการทบทวน  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ต้องมาหารือกันให้ชัดว่ากลไกการจัดการจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนจาก 
IFCS เป็น SAICM ประเทศไทยก็เปลี่ยนเหมือนกัน คือเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จัดการสารเคมี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ส่วน
รองประธานมาจาก ๔ กระทรวง ฝ่ายเลขานุการฯ มาจาก ๔ กระทรวง  เมื่อต่างประเทศเปลี่ยนเป็นการจัดการ 
ในประเทศก็เปลี่ยนเป็นการจัดการ และเป็น ๔ กระทรวงร่วมกัน กลไกที่เข้าไปร่วมกับ SAICM เป็นการจัดการ
สารเคมี ก็ควรจะเป็นกลไกร่วมหรือกลไกกระทรวงเดียวเหมือนเดิม คือกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นี่เป็นเรื่องระดับแนวคิด จะเป็นกระทรวงเดียวหรือหลายกระทรวงก็อยู่ที่การ
ทํางานร่วมกันสําคัญที่สุด ตอนที่เป็น IFCS รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฯ ฝ่ายเลขานุการฯเป็น
กระทรวงสาธารณสุข แต่ทํางานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ  ทํางานกันโดยไม่ต้องตั้งคณะใหม่ ใครเป็นเจ้าของ ระเบียบ
วาระไหน ใน IFCS เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหน หน่วยงานนั้นไปนั่งเป็นผู้แทนประเทศ แสดงความเห็น เจรจา
ต่อรองแต่ต้องไม่ทําในฐานะหน่วยงาน ต้องทําในนามของประเทศ ต้องปรึกษาหารือ กับหน่วยงานอื่น จนกระทั่ง
ชัดว่าเป็นท่าทีของประเทศ เคยมีภาคเอกชนเป็นเจ้าของวาระ ต้ังป้ายประเทศไทย พูดในนามประเทศ ไม่ได้พูด 



 ๑๕ 
 

จากผลประโยชน์หรือจุดยืนของเขา เพราะมีจุดยืนที่ตกลงร่วมกันแล้ว ถ้ากลไกนี้มีอยู่ และดําเนินการตามนี้ มีการ
ดําเนินการร่วมของทุกฝ่าย จะอยู่ที่กระทรวงไหนหรืออยู่ที่ภาคเอกชนก็ได้  ถ้ามีกลไกมีส่วนร่วม แต่ถ้าไม่มีกลไก
การปรึกษาหารือ  เวลาไปประชุมจะพูดในนามของประเทศไม่ได้เพราะไม่ได้ปรึกษากัน กระบวนการนั้นไม่ถูกต้อง
ประเด็นคําสั่งนี้ เป็นประเด็นรอง ประเด็นที่ต้องตกลงกันให้ได้ ว่าใช่หรือไม่เรื่องการจัดการสารเคมี  มี
คณะกรรมการบริหาร SAICM ซึ่งเป็นเรื่องของ International chemical management ควรจะเป็นการทํางาน
ร่วมกันหรือไม่ ถ้าใช่ จะเป็นคณะอนุกรรมการฯภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
หรือไม่  หรือเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าตกลงกันได้ว่า จะไม่ต้ังคณะทํางานฯ 
แต่จะใช้คณะกรรมการฯ ที่ต้ังโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ทํางานร่วมกันได้ ก็ไม่มีปัญหา 
ข้อสําคัญคือขอให้ทํางานร่วมกันได้และมีกลไก  ถ้าไม่มีไป ขึ้นเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่บอกว่าเป็นการ
จัดการสารเคมี ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาทุกกระทรวง แต่มีคนทําคนเดียว คนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยไม่เกิดประโยชน์ ไม่
ติดใจว่าจะต้ังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือต้ังจากคณะกรรมการระดับชาติ ติดใจเรื่อง
กระบวนการ ขอให้มั่นใจว่ามีกระบวนการ เช่นวาระนี้เป็นเรื่องของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปหารือเรื่องการ
กําจัดโลหะหนักในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่ให้กระทรวงสาธารณสุขไปพูด ต้องเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมไป
พูด แต่ต้องปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าท่าทีประเทศควรจะเป็นอย่างไร อย่าเพิ่งไปพูดว่ากรรมการนี้ควรจะไป
อยู่ตรงไหน แต่ตกลงกันว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ต้องมีกระบวนการแบบนี้ 

ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ให้ความเห็น
ว่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ ICCM-3 จะถึงอยู่แล้ว ยังไม่ได้เตรียมอะไร  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่ากรมควบคุมมลพิษอาจจะเตรียมการแล้ว 
ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ให้ความเห็น

ว่า เรื่อง SAICM คิดว่าเป็นโจทย์โลก และเราใช้ประโยชน์ของโจทย์โลกเพื่อจะมาทําในประเทศไทยให้เกิด ที่ผ่าน
มาของ SAICM คิดว่ายังไม่เกิด เพราะจําได้ว่าได้ไปประชุมที่ ICCM-2 ไม่ได้มีการเตรียมการตามที่ประธานให้
ความเห็น แต่ได้ความรู้กลับมา มีความเห็นว่า ข้อที่ ๑ ต้องทํางานร่วมกันแน่นอน เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อกรรมการ
ไม่เป็นปัญหา  แต่โจทย์ของความปลอดภัยของสารเคมีใน SAICM มีมานานแล้ว ฉะนั้นตอนนี้จะทําอย่างไรก็ได้ 
แต่ขอให้ทํางานร่วมกัน และถ้าคิดว่าจะไปยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างภาคภูมิ ก็รักษาตรงนี้ให้ต่อไป แต่ว่าสิ่งที่เราขาด
คือการสนับสนุนข้อมูลที่มีจากประเทศไทย ต้องไปแสดงความเห็นว่าประเทศไทยจะทําอะไร ให้โลกได้ คิดว่า
สําคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ตอนเป็น IFCS, secretariat ของ IFCS อยู่ที่ WHO พอมาเชื่อมกับ
ประเทศก็เป็นกระทรวงสาธารณสุข ตอนนี้ SAICM secretariat อยู่ UNEP ก็ไปเชื่อมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นกลับมาที่ว่าจะมั่นใจอย่างไรว่าจะมีกลไกการทํางานร่วมกันที่เป็น 
Team Thailand จริง  

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า ที่ผ่านมา ท่าทีประเทศไทยในการเข้า
ประชุมต้องนําเข้าสภาหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า ถ้าเป็นเรื่องของประเทศ จะมีคณะกรรมการวินิจฉัยว่าต้องนําเข้าสภา
หรือไม่ เพราะ SAICM เป็นการไปประชุม แต่ถ้าเป็นการทําอนุสัญญาหรือเตรียมทําอนุสัญญาใหม่ต้องเข้าสภา 

 



 ๑๖ 
 
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าที่ปฏิบัติเรื่อง Climate change คือ

ทุกปีต้องเอาท่าทีของประเทศเข้าสภา เพราะเป็น convention หนึ่ง และตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อมีข้อตกลงแล้วมีการ
ตีความหรือไม่ว่าต้องเข้าสภา 

ประธานฯ ชี้แจงว่า SAICM ไม่ได้เป็นอนุสัญญา เป็นยุทธศาสตร์ที่ประเทศต่าง ๆ รับรองว่าจะ
ร่วมในยุทธศาสตร์นี้ ไม่ต้องเข้าสภา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า การประชุมปี ๒๕๕๒ ไม่แน่ใจว่ามีการนําเข้าสภาหรือไม่ แต่ในปี 
๒๕๔๙ ไมได้นําเข้าสภา 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า SAICM เป็นยุทธศาสตร์ เป็นความสมัครใจ (voluntary 
mechanism) ไม่ได้ผูกพันเรื่องงบประมาณ เรื่องอาณาเขต ขอบเขตต่าง ๆ ไม่มีพันธะสัญญาผูกพันอะไรเป็น 
spiritual social binding มากกว่าที่จะเป็นข้อผูกพันทางกฏหมาย (legal binding) ฉะนั้นในกระบวนการทํางาน 
ถ้าเผื่อเราเห็นตรงกันก็ต้องมีมติ แต่ไม่ใช่เสนอให้เป็นแบบนี้ เช่น ข้อที่ ๑ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นว่าการ
ดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดําเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ควรจะเป็นการ
ดําเนินการที่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 
คณะนี้มีมากที่สุดคณะหนึ่ง การประชุมส่วนใหญ่มีผู้แทนมาทั้งภาครัฐ ทั้งภาคเอกชน พลเรือนและทหารที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่ต้องไปทั้งหมด ขอให้มีกระบวนการที่มาปรึกษากัน ข้อที่ ๒ เห็นว่ากลไกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ควรจะไปดําเนินการโดยกลไกที่มีส่วนร่วม มีความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นด้วยหรือไม่  

ผู้แทนกรมการแพทย์ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของประธาน แต่ไม่ทราบว่าเข้าใจ
ตรงกันหรือไม่ คําว่าภาคประชาชน  ส่วนภาคเอกชนหมายถึงภาคธุรกิจ (business) หรือ เสนอใช้ภาคชุมชน 
(community) แทน เพราะคําว่า “ชุมชน” และ “เอกชน” มีองค์กรเพื่อการพัฒนาโดยไม่แสวงกําไร    หรือ 
Non-government organization : NGO ซึ่งเห็นผลดีของ NGO พอสมควร 

ประธาน ให้ความเห็นว่า ภาคประชาชน รวมทั้งภาคประชาสังคมด้วย 
ประธานฯ ต้ังข้อสังเกตว่า เห็นด้วยว่า ควรจะใส่ แต่จะทํางานกันอย่างไร คือเราไม่ทราบว่าจะนํา

ผู้แทนมาจากไหน  
ผู้แทนกรมการแพทย์ ให้ความเห็นว่า ชุมชน คือ กุญแจสําคัญ สามารถบอกปัญหาได้จริง ๆ ที่

ผ่านมาเวลาอ้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (people participation) จะมีแต่ NGO เป็นเฉพาะกลุ่มบุคคลที่
สนใจ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ตกลงตามหลักการไปก่อน การปฏิบัติให้ไปหารือกันอีกครั้ง  คําว่า
ชุมชนหาผู้แทนยาก ในหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะ NGO ไม่ได้เป็นผู้แทนจากประชาชนจริง ต้องวงเล็บว่า 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน ขอเสนอว่า ข้อที่ ๑ เห็นด้วยว่าควรมีกลไก
กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน) 
ข้อที่ ๒ กลไกนี้ อาจจะเป็นกลไกที่จัดต้ังขึ้นโดย ๒ ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ ๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดต้ังขึ้นเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ ๑ ในการดําเนินการเพราะ SAICM มี UNEP 
เป็นเลขานุการฯ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับระดับโลก คือ UNEP   ทางเลือกที่ ๒   

 



 ๑๗ 
 

จัดต้ังเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพราะเป็นเรื่องระดับประเทศ ทั้งทางเลือกที่ ๑ หรือ ๒ ต้องนําหลักการข้อที่ ๑ ไปใช้   

รองประธาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า ขอสนับสนุนประธาน แต่เหลือเวลาเพียง 
๒ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการแสดงท่าทีของ
ประเทศในเรื่องนี้ก็ให้รับเรื่องและรับหลักการข้อที่ ๑ ที่ท่านประธานเสนอ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ที่เสนอสองทางเลือก เพราะเรื่องนี้มันไม่จบที่การประชุมคราวนี้ แต่
ต้องทําต่อเนื่องไป แต่คราวนี้ จะไปรอให้มีการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ คงไม่ทัน แต่เป็นความเห็นที่
จะต้องจะต้องดําเนินการต่อไป แต่คราวนี้ต้องเป็นทางเลือกที่หนึ่ง มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบ และปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุม 

ผู้แทนกรมการแพทย์ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยทางเลือกที่ ๒  คือ จัดต้ังโดยคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ เพราะมีโครงสร้างแล้ว มีองค์กรระดับประเทศในรูปแบบนี้แล้ว 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ไม่ขอให้อภิปรายว่า จะเลือกทางเลือกที่ ๑ หรือ ๒ เพราะขณะนี้ไม่มี
ทางเลือก ที่เสนอเป็นทางเลือกเชิงแนวคิด แต่ทางปฏิบัติ ต้องอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพราะเหลือเวลาอีก ๒ เดือน จะรอให้มีการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ เพื่อรับรองให้ต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
คงไม่ทัน เพราะการตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่าง
ประเทศ (SAICM) ต้องตั้งจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่สามารถไปสั่งการทุก
กระทรวงได้ 

ผู้แทนกรมการแพทย์ เสนอให้มีการประชุมวิสามัญเพราะเป็นยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
โลก และมีความสําคัญ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การประชุม ICCM-3 ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย จะมีการประชุมครั้งต่อๆไป ทุก 
๓ ปี ขอให้ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษหารือกัน จะได้ไม่เข้าใจผิด ทางเลือกที่ ๒ เลขานุการฯ ยังคงเป็นกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะทํางานประสานกับ SAICM เพียงแต่องค์กร
ระดับประเทศ (national body) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับรองกลไกการทํางานนี้เท่านั้น เพื่อทํางาน
ร่วมกัน สําหรับข้อที่  ๒ มีสองทางเลือก ปัจจุบันต้องเลือกทางเลือกที่ ๑ เพราะไม่มีเวลา ในการประชุม
คณะกรรมการแห่งชาติฯ คราวหน้า ขอให้นํา ๒ ทางเลือกนี้เสนอในที่ประชุมว่าจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ มี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการฯ ทํางานร่วมกัน ลดภาระการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน 
โดยนําหัวใจมาวางแล้ว แล้วทํางานร่วมกัน 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอให้มีรองประธานด้วย กรณีประธานติดภารกิจ 
รองประธานจะทําหน้าที่แทนได้  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เป็นไปได้ว่าถ้าประธานเป็นบุคคลภายคนนอก  แต่ถ้าประธานเป็น
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอื่นๆ เป็นประธาน
ร่วม เพราะระดับกระทรวงเดียวกัน แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นเลขานุการฯ 
กระทรวงอื่นเป็นเลขานุการฯ ร่วม 

รองประธาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เสนอให้ต้ังกระทรวงหลัก ๆ ก็เพียงพอ  
 



 ๑๘ 
 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เหลือเวลาเพียง ๒ เดือนที่จะไปดําเนินการ ขอให้รีบสรุปกันว่าจะเอา

อย่างไร จากประสบการณ์ทํา IFCS  เอกสารต่าง ๆ จะนํามาแจกในห้องประชุม ทุกคนทราบหมด สําหรับเอกสาร 
SAICM ก็ไม่ใช่เป็นความลับ อยู่ใน website ทุกคนเข้าถึงได้  ใครมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แจ้งกรมควบคุมมลพิษ  

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ไม่น่าจะยุ่งยากถ้าจะมีประธานร่วมจาก 
๔ กระทรวงหลัก และมีเลขานุการฯ ร่วม เพราะเห็นความสําคัญว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรจะมีภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย ส่วนชุมชนยังมองไม่
เห็น แต่เสนอเป็นภาคประชาสังคมก่อน หากเป็นชุมชน จะทําให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทํางานยากที่จะไปค้นหา แม้
พระราชบัญญัติสภาผู้นําชุมชนจะมี  แต่ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือไม่  ต้องไปศึกษา มีสภาระดับประเทศหรือไม่ มีผู้แทน 
หรือไม่ซึ่งเป็นพัฒนาการของประเทศ สรุปว่ามีความเห็นสองข้อดังกล่าว ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ  รับไปจัดการให้มีข้อ ๑ โดยเร็ว คณะอนุกรรมการฯ นี้ ยินดีไปช่วยเพราะเป็น
ของประเทศ  

มติที่ประชุม 
๑. ให้มีกลไกกระบวนการทํางานเพื่อการเตรียมการประชุม ICCM อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม) 
๒. กลไกนี้ มี ๒ ทางเลือก 
ทางเลือกที่ ๑  มีคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี แต่งต้ังโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคําสั่งที่ ๒๗๕/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ สําหรับเตรียมการประชุม ICCM-3 เพื่อให้ทันต่อการประชุม ICCM-3 ที่
กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนย่า โดยมีกลไกการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม) ทั้งนี้ขอให้กรมควบคุม
มลพิษปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ให้ครอบคลุม 

ทางเลือกที่ ๒ ต้ังคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สําหรับการประชุม ICCM ครั้งต่อไป เนื่องจาก
เกี่ยวข้องระดับประเทศ มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีฝ่ายเลขานุการฯ จาก ๔ กระทรวง
หลัก  และให้เสนอเสนอคณะกรรมการฯแห่งชาติฯ พิจารณาลงนามคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
๔.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพทีมไทยแลนด์ด้านการจัดการ

สารเคมีสู่เวทีระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ผู้แทนกรมองค์การะหว่างประเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศ จะ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพทีมไทยแลนด์ด้านการจัดการสารเคมีสู่เวทีระหว่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพมหานคร การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
ความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในงานการจัดการสารเคมี และผู้ที่จะไปเข้าร่วมประชุม ICCM-3 มีความรู้ ความเข้าใจ 



 ๑๙ 
 

ทั่วไปด้านการจัดการสารเคมี ทักษะด้านการเจรจา ลักษณะการประชุม และบทบาทในการประชุม  โดยเฉพาะ
คณะผู้แทนไทยที่จะไปประชุม ICCM-3 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ   การประชุมเน้นเรื่อง SAICM และ ICCM เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้แทนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเชี่ยวชาญในการเจรจามากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศมีการเตรียม
ความพร้อม แต่เนื่องจากวัฒนธรรมไทย ทําให้ไม่ค่อยกล้าพูด ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในการประชุม แม้ประเทศไทย
จะเป็นประเทศเล็ก แต่สามารถที่จะมีบทบาท สามารถนํามาตรฐาน องค์ความรู้ที่มี หรือสิ่งที่ต้องการผลักดันไปใช้
ในเวทีระหว่างประเทศได้  รายละเอียดการอบรมตามเอกสารที่แจก 

 
ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการไม่ควรเปิดกว้าง ผู้เข้าประชุมต้องจํากัด 

กลุ่มเป้าหมายต้องชัด ประมาณ ๒๐-๓๐ คน  
รองประธาน กรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่า การประชุมเจรจาระหว่างประเทศ จะมีเวทีรวม 

(Plenary) กับการประชุมระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค จะมีการ
ประชุมหารือก่อน ถ้าความเห็นประเทศไทยได้รับการยอมรับ จะได้เป็นผู้แทนภูมิภาคในเวทีรวม ประเด็นคือว่า 
การถกเถียงในระดับภูมิภาค ทักษะส่วนนี้ประเทศไทยยังด้อยอยู่เนื่องด้วยความถนัดทางภาษาอังกฤษแข่งประเทศ
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซียไม่ได้ ทําให้โอกาสที่เป็นผู้แทนได้รับเกียรติในการพูดในเวทีรวมลดลง ประเด็นหนึ่งเมือ
ผู้แทนภูมิภาคพูดไปแล้ว มีการถามว่าประเทศอื่นจะเสริมหรือไม่ ส่วนใหญ่เราจะเสริม ความเห็นส่วนนี้เป็น
ประเด็นรอง ไม่ใช่หัวใจของผู้แทนภูมิภาค อยากให้การอบรมครั้งนี้พูดถึงกรณีนี้ด้วย อีกประเด็นคือ กรณีที่มีการ
พูดในเวทีรวมแล้วจะมีข้อขัดแย้งระหว่างภูมิภาค ต้องไปตั้งกลุ่มย่อย ๒ ภูมิภาคเพื่อหาข้อสรุป ประเด็นนี้ประเทศ
ไทยอ่อนลง เพราะผู้แทนจากภูมิภาคอ่ืน เช่น กลุ่มแอฟริกา สามารถพูดได้ดีกว่า กลุ่มละตินอเมริกามีความเห็น
เป็นหนึ่งเดียว แต่กลุ่มเอเชียแปซิฟิคมีความเห็นแตกต่างกัน จึงรวมกันไม่ได้ ช่วยอบรมว่าเทคนิคอย่างนี้จะทํา
อย่างไรจึงจะสามารถโน้มน้าวประเทศอื่นเห็นด้วยได้ 

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุข ทําเรื่องนี้มานาน ทุกครั้งที่จะไปประชุมสมัชชา
อนามัยโลก ไปกันเป็นทีมใหญ่ ปีนี้ประเทศไทยไป ๖๐ คน มีทุกภาคส่วน (Multisectional)  ทั้งภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ทุกคนที่ไปจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ที่มีในระเบียบวาระทั้งหมด มีการอบรม ประมาณ ๕ วัน
สําหรับผู้ที่จะไป โดยจะต้องรู้กลไกกระบวนการของการประชุม เช่น ถ้าสนใจเรื่องตะกั่ว และต้องการถกเถียงเรื่อง
ตะกั่ว ทําอย่างไรให้เรื่องตะกั่วเข้าไปได้ แต่ถ้ายังไม่รู้ก็ได้แต่เสริมเท่านั้น ต้องรู้กลไกกระบวนการตั้งแต่ table 
agenda setting จนได้มติ กระทั่งได้มติออกมาจะทําอย่างไร สิ่งสําคัญคือ ข้อที่ ๑ ต้องรู้กลไกกระบวนการ 
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ (rule of procedure) แต่ไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมด มีหลักการว่า อยากทําอะไรก็ให้ทํา ถ้า
ทําผิดให้ขอโทษและบอกว่าเป็นคนใหม่ (I’m new here) เป็นหลักการที่ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกแนะนํา 
ทุกอย่างจะเรียบร้อย ไม่มีใครตําหนิ ไม่เสียหน้า ในการประชุมต้องมีนักกฎหมายคอยแปล สุดท้ายเราไม่ได้เป็น
เจ้าของ แต่บางครั้งก็แปลผิด 

รองประธาน กรมควบคุมมลพิษ ยกตัวอย่างกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ทุกคนที่ไปมีงานทํา
ทุกคน  การประชุมจะมีคนทําหน้าที่ส่งให้คนพูดคนเดียว พูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ถ้าแปลผิดจะทักท้วง 

 



 ๒๐ 
 

ทันที ถ้าประเด็นไหนไม่มีการเตรียมมา จะมีคนส่งสัญญาณให้คนที่อยู่เตรียมด่วน แต่ประเทศไทยยังมองไม่เห็น 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า มี ๒ วิธี  วิธีที่ ๑ คือ มีคนเดียวพูดทุกเรื่อง เช่น สาธารณรัฐประชาชน

จีน  ที่ไปประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ไป ๔๐ คน มีคนพูด ๒-๓ คน แต่วิธีแบบไทย คือทุกคนสามารถพูดได้
แต่ต้องพูดตามท่ีตกลงกันแล้ว เป็นการฝึกศักยภาพและมีผู้เชี่ยวชาญไปด้วย กรณีของกระทรวงสาธารณสุข จะมี
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับอาจารย์ ๒ คน คือ Mentor ระดับ instructor ๔ คน แต่ผู้ที่ไปครั้งแรกหรือครั้งที่สองมีจํานวน
มาก และเป็นคนแสดงความเห็นเป็นส่วนใหญ่ มี instructor คอยดูแล เพราะบางครั้งการแสดงความเห็นไปแล้ว 
ประธานถามกลับมา ตอบไม่ได้ instructor ต้องจัดการให้ อันนี้เป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเป็น
ระบบ ต้องทําการบ้านกันอย่างเต็มที่ คือ ข้อที่ ๑. ต้องรู้กลไกกระบวนการ  ๒. ต้องรู้สาระของแต่ละเรื่อง ต้องเอา 
ระเบียบวาระมาดู และมอบผู้รับผิดชอบสัก ๓ คน ไม่ใช่มอบให้เพียง ๓ คนทําทั้งหมด  ต้องไปดูว่าระเบียบวาระนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร กระทรวงไหน หน่วยงานไหน ทั้งภาครัฐและเอกชนไปจัดปรึกษากันจนทุกฝ่ายเห็นด้วยว่า
คือท่าทีประเทศไทย  ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง ต้องขอท่าทีจากทางฝ่ายการเมือง คือรัฐมนตรีให้รับรองว่านี่
คือจุดยืนของประเทศไทย ถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมา คนที่จะกําหนดท่าทีในประเด็นเชิงการเมืองได้ คือกระทรวงการ
ต่างประเทศ ไม่ใช่กระทรวงทางวิชาการไปกําหนดท่าทีทางการเมือง จะได้ไม่ผิดพลาด ข้อที่  ๓ . มีขีด
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง  ถึงจะทําแบบนี้ได้ คนที่ไปเจรจาต่อรองต้องไม่เปลี่ยนบ่อย เพราะหากเปลี่ยน
หน้าที่บ่อย ความสัมพันธ์เดิมที่เคยสร้างไว้หายหมด กระทรวงสาธารณสุข ๑๐ ปีที่ผ่านมามี ๒ คนที่เป็น mentor 
อยู่ตลอด ส่วน instructor ค่อนข้างอยู่ตลอด คนที่ไปครั้งแรกหรือครั้งที่สอง เปลี่ยนตลอดเป็นการสร้างศักยภาพ 
เพราะเกิดอะไรขึ้น ระดับ mentor จะโทรศัพท์หรือ E-mail ไปหา Director-General WHO, UNEP executive 
director ว่ากระบวนการไม่ถูก ให้ไปแก้โดยด่วน mentor คนนี้ทํามา ๑๐ ปีแล้ว Director-General WHO 
คุ้นเคยและรู้จักเรื่องก็ง่าย  ข้อที่ ๔ ต้องภาษาดี ขีดความสามารถในการเจรจาต้องขึ้นกับภาษา ดังนั้นทุกครั้งที่ใคร
ได้รับมอบให้แสดงความเห็น ต้องมีคนนั่งประกบด้วย ตรงนี้จะมีประโยชน์มากถ้ากระทรวงต่างประเทศทํางานกับ
กรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด ดูว่าระเบียบวาระต่าง ๆ มีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับกระทรวง/
หน่วยงานไหนเป็นหลัก ต้องไป approach หาคนที่รับผิดชอบว่าเรื่องนี้สําคัญต้องไปอบรม หรือไม่ให้มาเข้าต้อง
เขียน intervention ได้ การอบรมต้องได้ ร่าง intervention ว่าระเบียบวาระนี้ ท่าทีของประเทศคืออะไร 
intervention คืออะไร ทําให้รู้ว่าต้องไปโน้มน้าวใคร ทาง E-mail ก็ได้ พอเจอหน้ากันก็ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
แล้วก็ต้องมีการจัดประชุมระดับภูมิภาค ซึ่งต้องมีความเห็นเดียว ค่อย ๆ เรียนรู้จนเกิดระบบ ทั้ง ๒ กระทรวงต้อง
ร่วมกันเป็นเจ้าของร่วม ใครรับผิดชอบระเบียบวาระไหน ให้เชิญมาร่วมอบรม คนที่เข้าร่วมอบรม คือ คนที่จะไป
ประชุม ดีใจมากที่มีการเริ่ม และถ้าทําทุกปีทุกครั้งต่อไป Team Thailand จะเข้มแข็ง 

รองประธาน กรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่า เคยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
เรียบร้อยว่าจะแสดงความเห็นแบบนี้ พอประชุมจริง ไปคนละแนว กลับตัวอย่างไรก็กลับได้ไม่ทัน คิดว่าน่าจะมีทีม
หนึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ  คอยส่งข้อมูลเปลี่ยนรายละเอียดที่หารือกัน แล้วส่งไปให้ทีมในช่วงการประชุม 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ประเด็นนั้นให้ใช้ mentor ตัดสินใจได้เพราะเขารู้ว่าเรื่องนี้ต้อง
ปรึกษาหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางวิชาการ ไม่ต้องปรึกษา มีน้อยที่จะต้องปรึกษา สามารถตัดสินใจได้เลยว่า
สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว การแสดงความเห็นใช้ไม่ได้แล้ว การทําการแสดงความเห็น ต้องนั่งโต๊ะและแก้ไขตลอด
จะได้ intervention ฉบับสุดท้าย เพราะก่อนนั้นเปลี่ยนได้ตลอด เพราะสถานการณ์เปลี่ยน ต้องฟังว่าคนข้างหน้า
พูดว่าอะไรให้พูดว่าสนับสนุน จะมีเวลาพูดเรื่องอื่นอีกเยอะ เป็นเทคนิคต้องเรียนรู้ เรียนรู้ไปทําไป   ที่สําคัญต้องมี 



 ๒๑ 
 

มีประสบการณ์ ๔ ข้อ ต้องพัฒนาและต่อเนื่อง ถ้ามีโอกาสจัดอบรมจะเชิญผู้อํานวยการและสถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  กระทรวงการต่างประเทศเข้าไปสังเกตุการณ์ ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเข้มแข็ง
สามารถจัดอบรมให้ภูมิภาคได้ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จะจัด training of trainer ให้แต่ละประเทศ เพื่อให้
ภูมิภาคเข้มแข็ง ไม่ใช่ประเทศไทยแข็ง ประเทศอื่นอ่อนแอ  

 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 

๔.๓ การเสวนาสาธารณะ เรื่อง สารเคมีในผลิตภัณฑ์-รู้ไปทําไม ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย แจ้งที่ประชุม
ว่า จะจัดการเสวนาสาธารณะ เรื่อง สารเคมีในผลิตภัณฑ์-รู้ไปทําไม ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
โซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ SAICM มีโอกาสไปประชุม ICCM-2  นําเอาเรื่อง Emerging 
Issue จากการประชุม ซึ่งมี ๔ เรื่อง หนึ่งในนั้นคือ เรื่อง Chemical in products มาดําเนินการทํามาหลายปีแล้ว
ในลักษณะโครงการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เพื่อให้เกิด
ข้อมูล  chemical in products  และเร็ว ๆ นี้ ได้ทาบทามสํานักควบคุมวัตถุอันตรายและเครื่องสําอาง   และ
กรมวิชาการเกษตร ให้มาร่วมมือเพื่อมาทําข้อมูลด้านนี้ ด้วยจุดประสงค์ว่าเป็น emerging issue ที่ไม่ใช่เป็นความ
สนใจระดับโลก แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ เริ่มดําเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อขอข้อมูล  สําหรับการ
เสวนาสาธารณะในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อรายงานถึงสิ่งที่ทําไปแล้ว และสิ่งที่จะทําต่อไป รวมทั้งเป็นการขอข้อคิดเห็น
ร่วมกันว่าประเทศไทยควรจะมีการจัดการเรื่อง chemical in products อย่างไร เพราะเคยไปศึกษาสิ่งที่ประเทศ
อ่ืนทํามาบ้างแล้ว โดยเฉพาะภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ได้เชิญผู้แทนประเทศ
ญี่ปุ่นมาบรรยายหลายครั้ง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจและเข้าไปร่วมกันคิดว่าสิ่งที่จะทําต่อไปคืออะไร ปัจจุบัน
สิ่งที่ศูนย์ฯ พยายามทํานั้นเป็นการทําข้อมูลเชิงฐานข้อมูล (database) ของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ สําหรับหนังสือ
เชิญประชุม และสาระของการประชุมโดยย่อตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

ประธานฯ สอบถามว่า มีระเบียบวาระนี้ใน ICCM-3 หรือไม่ 
ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ช้ีแจงว่า มี

แน่นอน 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรนําเรื่องนี้หารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อที่ใช้การประชุมนี้ นํา

ทุกภาคส่วนมาพิจารณาว่าควรเป็นอย่างไร 
ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 

ช้ีแจงว่าเรื่องนี้ไม่ใช้การกําหนดท่าทีของประเทศ แต่เป็นการทํางานของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ chemical in 
products เวทีนี้จะมาบอกว่าการทํางานของศูนย์คือทําอะไร ที่ต้องการจากคนอื่นคือเรื่องการที่จะทําให้เกิดข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน 

 
 



 ๒๒ 
 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า อย่างน้อยในการประชุม ICCM-3 ถ้าถึงระเบียบวาระนี้ ควรจะบอก

อะไรที่ประชุมได้ การแสดงความเห็นในที่ประชุมสิ่งที่ไม่ควรทําคือพูดเรื่องประเทศไทยเพราะเวทีนี้เป็นการประชุม
ระหว่างประเทศต้องพูดสิ่งที่นานาชาติสนใจ ต้องพูดถึงเรื่องที่ระดับโลกมีปัญหากัน ให้พูดสั้น ๆ ว่าประเทศไทย
ยินดีสนับสนุนและมีส่วนร่วม  

ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ให้ความเห็น
ว่า ประเด็นนี้หารือกันมาต้ังแต่แรก เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต้ังแต่ ICCM-2 เป็นสิ่งที่น่าจะได้เรียนรู้ว่าเขาทํางาน
กันอย่างไร จากการประชุม working group ที่ผ่านมาทําให้รับรู้เพิ่มขึ้นและจะได้ทํางานให้มีข้อมูลเกิดขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของเรา 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความสนใจและทําเรื่องนี้ ควรส่งผู้แทนไป
ประชุม ICCM-3 อย่างน้อยเพื่อไป take leading role แต่ถ้าไม่มีงบประมาณ ขอให้ฝากคนอื่นไป 

 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การทบทวนโครงการนําขับเคลื่อน (Flagship) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปเป็นการประชุมครั้งต่อไป 
    
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑  กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๕  
  มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 
 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

 
นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์     นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 



 ๒๓ 
 


