
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมี 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑ ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้อํานวยการส่วนสารอันตราย  
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

อนุกรรมการ 

๔. นายประสงค์ นรจิตร์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย  
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๕. 
 

พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายวิชาการ 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๖. นางลาวัลย์ จีระพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช  
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๗. นางสาวคนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ 
วัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์  แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อนุกรรมการ 

๘. นางมุกดา อุตรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด 
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๙. นายอนุชิต พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวณัฐพร ศรีภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๑๑. นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน ์ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ 
สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๑๒. นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข 
แทนอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อนุกรรมการ 
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๑๓. นางสุมาลี ชนะชาญมงคล นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาการ 
ในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแรงงาน 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๑๔. นางสาวอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  
แทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๑๕. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๑๖. นางหรรษา ไชยวานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๑๗. นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๑๘. นายอนุชา ภาระนันท์  นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ๔ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

๑๙. นางเอ้ือนพร ภู่เพ็ชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๑๒ ท่าเรือกรุงเทพ 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๐. นางทักษิณา พนิชานันท์ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
แทนผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๑. นายไพฑูรย์ งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ  
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๒. นายไกรฤกษ์ อบรมสุข หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๓. นางสาวจุฑารัตน์ คํานึงนิจ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ  
แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 

๒๔. นางสาวพรเพ็ญ โอกาสกิจไพศาล นักวิเคราะห์อาวุโส  
แทนผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๕. นางสาวนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๒๖. นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท์ ผู้จัดการงานวิจัย  
แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 
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๒๗. รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์  รองผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา แทนผู้อํานวยการศูนย์ 
ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

๒๘. ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 

อนุกรรมการ 

๒๙. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 

๓๐. นายกิติชัย รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 

๓๑. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล แทนนายเสรี อติภัทธะ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 

๓๒. นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๓๓. ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 

๓๔. นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

๓๕. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๖. นางสาวออรัศ คงพานิช  เภสัชกรชํานาญการ กองแผนงานและวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑.   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
๒.   อธิบดีกรมอนามัย 
๓.   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔.   เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๕.   ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๖.   ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๗.   ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๘.   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๙.   ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๑๐. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย 
๑๑. ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. ประธานมูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว 
๑๓. ประธานมูลนิธิชีววิถี 
๑๔. ประธานมูลนิธิบูรณะนิเวศ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 

๒. นายกฤษดา ปัฐจนุวัฒน์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 
๓. นางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔. นางสุวรรณ สัมฤทธิ์ กรมการแพทย์ 
๕. นางนริศา บรรยงวรพินิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๖. นางสาวอัจฉริย์ ปักษานนท์ กรมการค้าต่างประเทศ 
๗. นางสาวปรางค์เนตร เฟ้ืองฟุ้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. น.อ.หญิงเบญจพร ปฐมนนท์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๙. ร.ท.หญิงสุดารัตน์ ทองจัตุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๐. นางสาววราวรรณ เฉลิมโอฐ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๑. นางสําราญ สอนสงวนวงษ์ สํานักงบประมาณ 
๑๒. นางสาวจริยา ทิวไผ่งาม สํานักงบประมาณ 
๑๓. นางสาวจิราภรณ์ นิลจันทร์พันศรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๔. นางมนทิชา บุญอําพล สํานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๑๕. นางสาววจีรโรบล แสงสว่าง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. นายพศวัต วงศ์กวาง กรมการแพทย์ 
๑๗. นางสาวใจพร พุ่มคํา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๘. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ และแจ้งท่ีประชุมว่าจากการเดินทางไปประชุมองค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส ได้พบ Dr. Marie-Paule Kieny รองผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ซ่ึงได้เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาล เพ่ือการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท ท้ังนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สรุปผลการประชุมดังกล่าวให้ท่ีประชุมทราบ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่าการประชุม Intergovernmemtal Negotiating Committee to 
Prepare a Global Legally Binding Instrument on Mercury สมัยท่ี ๕: INC - ๕ จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๖  ได้มีการพิจารณาร่างมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับการจัดการสารปรอท       
ซ่ึงปัจจุบันมีใช้ในภาคอุตสาหกรรม กิจการเหมืองทองขนาดเล็ก และในผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ 
เครื่องวัดความดัน อะมัลกัมในทางทันตกรรม ปรอทในรูปสารไทเมอโรซอลท่ีใช้ในวัคซีนและเครื่องสําอาง ปรอทท่ี



๕ 
 

ใช้ในรูปซินนาบาร์ในยาแผนโบราณ และเกลือฟีนิลเมอร์คุริกท่ีใช้ในเครื่องสําอาง เป็นต้น ท่ีประชุมมีมติ ๓ แบบ 
คือ  แบบท่ี ๑ การเลิกใช้ (Phase-out) กําหนดระยะเวลาการเลิกใช้ภายในปี ๒๐๒๐ สามารถขอขยายได้ ๒ ครั้ง 
ครั้งละ ๕ ปี เช่น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดัน เป็นต้น  แบบท่ี ๒ การควบคุมการใช้ (Phase-down) โดยไม่
จํากัดเวลา เช่น อะมัลกัมในทางทันตกรรม  แต่ต้องมีมาตรการควบคุม และ แบบท่ี ๓  การยกเว้นไม่เข้าข่ายภายใต้
มติการประชุมนี้ เช่น ปรอทในรูปสารไทเมอโรซอลท่ีใช้ในวัคซีน ปรอทในรูปซินนาบาร์ท่ีใช้ยาแผนโบราณ และ
เกลือฟีนิลเมอร์คุริกท่ีใช้เป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสําอางสําหรับดวงตา  
   ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ แจ้งท่ีประชุมว่า กรมควบคุมมลพิษได้เตรียมความพร้อมใน
การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการสารปรอท  โดยจ้างผู้ศึกษาจัดทําทําเนียบสารปรอทท่ีมีใช้ใน
ประเทศ สํารวจการใช้ สารปรอททางภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีวางจําหน่ายในประเทศ เพ่ือจัดทําแผน 
Phase-out และ Phase-down ตามท่ีอนุสัญญาฯกําหนด มีคณะอนุกรรมการด้านการจัดการสารปรอท
รับผิดชอบ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นอนุกรรมการด้วย 
   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ท่ีผ่านมาพบปรอทในปลาและในคนท่ีเก่ียวข้องกับการกําจัด
สารพิษในทางอุตสาหกรรม  อดีตท่ีผ่านมาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะให้แต่ละหน่วยงานมาเล่าให้ท่ี
ประชุมในเรื่องรับผิดชอบเพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ประมาณ ๓๐-๔๕ นาที ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มารายงานเรื่องกากของเสียอันตรายท่ีมีการนําไปท้ิง รวมถึงการกําจัด 
ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
 

 มติท่ีประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนิน 
   งานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  และจัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ท้ังนี้ มีผู้ขอแก้ไขรายงานฯ 
ดังกล่าวรวม  ๓ หน่วยงาน คือ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนสถาบัน
มาตรวิทยา ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานดังกล่าวแล้ว ในการนี้ จึงได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ ให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

 

 มติท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

โดยมีการแก้ไขตามท่ีมีการขอแก้ไข 
 

 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ สรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ สมัยท่ี ๓ 

(International Conference on Chemicals Management: ICCM-3) ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 
   ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการประชุมยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่าง
ประเทศ สมัยท่ี ๓ (International Conference on Chemicals Management: ICCM-3) ซ่ึงจัดข้ึนระหว่าง
วันท่ี ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ให้ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 

 ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
 ๑.  มีผู้ให้ความเห็นว่า เรื่อง Nanotechnology และ Nanomaterials เป็นเรื่องเร่งด่วนของ 

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ  ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและ
จริยธรรมนาโน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ท่ี
เก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
มาตรการและกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช้ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าท่ีกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายท่ีใช้ในทางสาธารณสุข  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาและกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโนข้ึน จะมีการประชุมครั้งแรก    ในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ โดยเรื่อง Nanotechnology และ Nanomaterials ควรมีกลไกจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
ได้แก่ ภาคสาธารณสุข ภาคสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคประชาชน ภายใต้คณะกรรมการ
แห่งชาติฯ คณะนี้ จะมีครบทุกภาคส่วน แม้ว่าผลกระทบจากผลิตภัณฑ์นาโนในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน แต่เทคโนโลยี
ก็ต้องพัฒนาต่อไป การประชุมครั้งนี้ ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดย การสนับสนุนจาก 
SAICM เนื่องจากได้รับทุนภายใต้ Quick Start Programme (QSP) ดําเนินโครงการ eDLT (Electronic Distance 
Learning Tools) เรื่อง การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารเคมี (Risk Assessment and Risk 
Management of Chemicals) โดยความร่วมมือจาก WHO Collaborating Center/IPCS  ปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จฯ เปิดเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ องค์การอนามัยโลก สํานักงานภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(WHO-SEARO) ผู้สนใจสามารถเข้าดูท่ีเว็บไซต์ www.chemDLT.com 

 ๒. ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรทบทวนเรื่องสารเคมีท่ี
ห้าม/เลิกใช้แล้วในต่างประเทศ แต่ยังเหลืออยู่ในประเทศ ในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันว่าสถานการณ์
และแนวโน้มเป็นอย่างไร การจัดการปัญหาต้องจัดการกับท่ีมีอยู่โดยถูกกฎหมาย พร้อมกับจัดการเรื่องท่ีผิด
กฎหมายไปด้วย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาเรื่องนี้  มีการเสนอแต่ไม่มีการแก้ปัญหา    
ถ้าประเทศไทยยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ จะเป็นแหล่งท้ิงขยะ จากรายงานของผู้แทนองค์การอนามัยโลก พบว่ามี
สารเคมีประมาณ ๑๐ สารท่ีมีความเสี่ยงสูง ท่ีองค์การอนามัยโลกกําลังเฝ้าระวัง  

 ๓.  ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะศูนย์ประสานงานระดับชาติของ SAICM จะเชิญ
กระทรวงต่าง ๆ มาหารือโครงการร่วมกันในการเสนอขอโครงการ QSP ตามท่ีมีการขยายระยะเวลาออกไป ๒ ปี  

 



๗ 
 

 มติท่ีประชุม 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การวิเคราะห์และจัดทําตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทําตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 
 ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
 ๑. ประธานให้ความเห็นว่า ในเบ้ืองต้น เห็นด้วยกับการแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมปลอดภัย กลุ่มสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย และกลุ่มการจัดการมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมท้ัง ๑๒ ตัวชี้วัดหลักและ       
๒๔ ตัวชี้วัดย่อย ส่วนเป้าหมายและแหล่งข้อมูลอ้างอิง ให้มีการพัฒนาต่อไป เพราะตามท่ีกําหนดไว้ อาจนําไปวัดจริง
ไม่ได้ เช่น จํานวนผู้ป่วยจากการได้รับพิษจากสารอันตรายทางการเกษตรเฉลี่ยต่อปี แหล่งอ้างอิงคือรายงาน
สถานการณ์มลพิษประจําปี รายงานสํานักระบาดวิทยาประจําปี ควรต้องดูว่าตัวเลขมาจากไหน เก็บอย่างไร 
ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดท่ีดีได้  แต่ดีเพียงพอหรือไม่ ตัวชี้วัดท่ีดีต้องมีความเก่ียวข้อง  จําเพาะเจาะจง และไวต่อการวัด 
ถ้าระบุว่าต้องลดลงมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ หมายความว่าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ ต้องมีฐานจํานวนผู้ป่วยจากการได้รับพิษจากสารอันตรายทางการเกษตรเฉลี่ยต่อปี         
มีวิธีการวัดอย่างไร เชื่อถือได้หรือไม่ บางครั้งจํานวนผู้ป่วยมากข้ึน ไม่ได้เป็นเพราะแย่ลง แต่อาจเกิดจากประชากรท่ี
เพ่ิมข้ึน การรายงานหรือการเก็บข้อมูลท่ีดีข้ึน นอกจากนี้จะทราบอย่างไรว่าผู้ป่วยท่ีมารักษา/เจ็บป่วยสาเหตุมาจาก
สารเคมีทางการเกษตร ถ้าเป็นลักษณะเฉียบพลัน/ฆ่าตัวตายข้อมูลจะชัด แต่ถ้าป่วย/ตายจากสาเหตุอ่ืน เช่น 
โรคมะเร็ง ระบุชัดไม่ได้ ต้องมีงานวิชาการรองรับ นอกจากนี้ตัวชี้วัดหนึ่งถ้าอ้างแหล่งข้อมูลหลายแห่งจะขัดแย้งกัน 
ควรเลือกจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง มีการยกตัวอย่างเรื่อง MDG มีการต้ังคณะกรรมการย่อยหลายชุด เช่น 
คณะกรรมการรายงานความยากจน การเก็บข้อมูลต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น ถ้าจะ
ให้รับรองเป้าหมายและแหล่งข้อมูลอ้างอิง ต้องมีวิชาการรองรับ 

 ๒. มีผู้เสนอให้รับรองท้ังตัวชี้วัดเชิงกระบวนการและเป้าหมาย แล้วมาพิจารณาแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ และให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑ ของตัวชี้วัดหลักท่ี ๑ เรื่อง การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก
สารเคมีภาคเกษตรกรรม การใช้จํานวน ไม่บอกการเปรียบเทียบ อาจจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร หรือการ
เปลี่ยนอาชีพของประชากรจากภาคบริการไปสู่ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรมมากข้ึน รวมท้ังการเปลี่ยนของกลุ่ม
อายุ จึงควรกําหนดเป็นอัตราเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ ส่วนตัวเลขการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมี
ภาคเกษตรกรรม ตํ่ากว่าความจริงมาก นอกจากนี้ยังไม่มีการกําหนดนิยามของการป่วยท่ีชัดเจน เสนอให้พัฒนา
เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคจากสารพิษทางการเกษตรท้ังเฉียบพลันและเรื้อรังให้เป็นสากลเทียบกับต่างประเทศ 

 ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลว่า จากผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ เฉลี่ย ๕ ปี 
พบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตรลดลง เฉลี่ยจํานวนผู้ป่วย ๑,๗๒๑ คนต่อปี 
แหล่งข้อมูลจากสํานักระบาดวิทยาและกรมควบคุมมลพิษ และจากการประชุม ๆ ท่ีผ่านมา มีผู้ต้ังข้อสังเกตว่า
ตัวเลขน้อย/มากไป ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ จึงทําการศึกษาวิจัยสํารวจสถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเกษตรกรใน
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พ้ืนท่ีเสี่ยง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเปรียบเทียบว่าจํานวนมีความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลของกรมควบคุมโรค หรือ
กรมควบคุมมลพิษ มากน้อยเพียงใด มีการต้ังข้อสังเกตว่าจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยท่ีมารักษาเจ็บป่วยจากสารเคมี
ทางการเกษตร  

  ๔. มีผู้เสนอความเห็นว่า นอกจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงแล้ว ยังมีพ้ืนท่ีเสี่ยง
ท่ีใช้สารเคมีมากคือ จังหวัดราชบุรีและอีกหลายจังหวัด  

 ๕. มีผู้เสนอให้พิจารณาหลักความสําเร็จของแผนปฏิบัติการฯ ท้ัง ๓ ช่วง โดยเฉพาะ
แผนปฏิบัติการระยะต้น เช่น หน่วยงานหลักมีฐานข้อมูลเข้มแข็ง ฐานข้อมูลใช้งานได้ การจัดต้ังองค์กรกลางด้านสารเคมี 
และมีเครื่องมือทางกฎหมายท่ีครอบคลุม  

 ๖.  มีผู้ให้ความเห็นว่า ถ้ามองในเชิงบวก การใช้ข้อมูลของสํานักระบาดวิทยาเป็นฐานใน
การวัด ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง แต่เชื่อถือได้  ถ้าวัดว่าลดลงร้อยละ ๑๐ ของข้อมูลจากสํานักระบาดวิทยา ก็วัดข้อมูลจาก
สํานักระบาดวิทยาไปทุกปี เห็นด้วยว่าควรมีการพัฒนางานวิชาการ แต่แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ ต้องดําเนินไป
อย่างมีเป้าหมาย มีคณะกรรมการกํากับเพ่ือพิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึนระหว่างทาง การพัฒนาเกณฑ์หรือการกําหนดนิยาม
ต่าง ๆ กว่าจะสําเร็จ และนํามาใช้ได้ต้องใช้เวลานาน ส่วนค่าเป้าหมายควรจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามแหล่งอ้างอิงท่ีระบุไว้ 
และเห็นด้วยว่าแหล่งอ้างอิงควรจะมีแหล่งเดียว 

 ๗.  มีผู้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงต่อพิษของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชท่ีตรวจได้ในปัสสาวะ หรือเลือดของเกษตรกร ทําได้ยาก เนื่องจากเกณฑ์วินิจฉัยยังไม่แน่นอน  
ปัจจุบันสํานักระบาดวิทยา ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แต่ละจังหวัดนําร่อง 
รวมท้ังแผนงานของกรมควบคุมโรคก็พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ให้เข้มแข็ง อนาคตตัวเลข
การเจ็บป่วยจะดีข้ึน ปัจจุบันนี้สิ่ ง ท่ีตรวจได้จริงของกลุ่มเสี่ยง คือ การตรวจเลือดหรือปัสสาวะจากค่า 
Cholinesterase มีเครื่องมือท่ีหลายแห่งนําไปใช้และได้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

 ๘.  มีผู้ให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดย่อยมีความสําคัญมาก ต้องเฉพาะเจาะจง เช่น ระดับของ 
Cholinesterase ท่ีได้จากการตรวจเลือดของเกษตรกร แหล่งอ้างอิง คือ กรมควบคุมโรค ต้องไปศึกษา
กระบวนการท้ังหมดว่าใช้ได้หรือไม่ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ควรต้ังเป็นคณะทํางานและผู้ท่ีเก่ียวข้องมา
พิจารณาทีละตัวชี้วัด ว่าจะต้องพัฒนาอย่างไร พร้อมสรุปผล เป็นการทํางานเชิงวิชาการ และเป็นกระบวนการ
ทํางานท่ีต่อเนื่อง 

 ๙.  มีผู้ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ควรจะพิจารณาภาพรวมของตัวชี้วัดหลัก
และตัวชี้วัดย่อยว่ารับได้หรือไม่ แล้วไปทํางานต่อให้ชัดเจนข้ึน  มีการศึกษาวิจัยสนับสนุนควบคู่ขนานกันไป 
ความเห็นส่วนตัวคําว่า สารเคมี ความหมายกว้างมาก หากบอกว่าอันตรายจากสารเคมีลดลง คําถามคือสารเคมี
กลุ่มไหน ควรแบ่งกลุ่มว่าเป็นกลุ่มสารเคมีจากเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ส่วนการปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม    
จะวัดในน้ํา ในอากาศ หรือในดินก่อน ต้องมีแผนการทํางานในช่วง ๑๐ ปี พร้อมแผนปฏิบัติการ   

 ๑๐. มีผู้ให้ความเห็นว่า ยังไม่เห็นด้วย สิ่งแรกต้องรู้ก่อนว่าสังคมไทย มีสารเคมีท่ีจําเป็น
จะต้องใช้เท่าไร แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจะทําอย่างไร ท่ีเสนอมา ไม่มีการจัดการท่ีต้นน้ํา มีแต่ปลายน้ํา จุดอ่อนของประเทศไทย
คือการวินิจฉัยตรวจสอบโรคจากการประกอบอาชีพ มีผู้เห็นด้วยและเสนอให้แยกประเด็น ประเด็นท่ี ๑ เรื่องสารเคมี
อันตราย ประเด็นท่ี ๒ เรื่องสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants) ประเด็นท่ี ๓      



๙ 
 

เรื่ององค์กรกลางสารเคมี ประเด็นท่ี ๔ กําหนดว่าสารเคมีตัวไหนท่ีต้องเฝ้าระวังพิเศษ และต้องติดตามข้อมูลตามท่ี
องค์การอนามัยโลก หรือ IPCS ดําเนินการ 

 ๑๑. มีผู้เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัดกลุ่มสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๔ คือ การปนเป้ือน
ของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร เพราะไม่ควรวัดเฉพาะในดิน น้ํา อากาศ ควรมีตัวชี้วัดจากสิ่งมีชีวิตด้วย ท่ีผ่านมาใน
พ้ืนท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีมาก ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีประโยชน์จะน้อย ในขณะท่ีสิ่งมีชีวิตท่ีไม่มีประโยชน์
เพ่ิมมากข้ึน ศัตรูพืชเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดได้ ส่วนตัวชี้วัดกลุ่มการจัดการมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจาก     
ทุกภาคส่วน ตัวแปรท้ังหมดจะเน้นการมีส่วนร่วม ขอให้อธิบายการมีส่วนร่วมให้ชัด ในวงจรของสารเคมีการมีส่วนร่วม
มากน้อยต่างกัน เช่น การผลิต นําเข้า ขนส่ง ครอบครอง การใช้ การท้ิง/กําจัด  

 ๑๒. มีผู้ให้ความเห็นว่าแผนปฏิบัติการระยะต้น เป็นต้นทางในการเตรียมความพร้อม  
ควรมีแผนการปฏิบัติการอย่างชัดเจน ว่าจะทําอะไรท่ีไหนอย่างไร ส่วนหลักความสําเร็จของแผนระยะต้น เช่น   
การพัฒนาเครื่องมือในการวัดตัวชี้วัดต่าง ๆ อาจวัดด้วยเครื่องมือเดิมได้ แต่พัฒนาให้เป็นสากล ปี ๒๕๕๘ เพราะ
เป็นปลายทางของแผนระยะต้นแล้ว มีความห่วงใยยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหาร
จัดการสารเคมีของทุกภาคส่วนเพราะยังไม่มีความชัดเจน  

 ๑๓.  มีผู้เสนอขอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดการปนเป้ือนสารเคมีในน้ํา จากจํานวนตัวอย่างน้ํา 
เป็นร้อยละของตัวอย่างน้ํา เนื่องจากบาง Parameter ไม่ได้ตรวจวัดท้ังประเทศ ถ้าใช้ร้อยละ จะทําให้การวัดดูดีข้ึน 
ตัวชี้วัดเรื่องการปนเป้ือนสารเคมีในดิน ขอเสนอเป็น “จํานวนพ้ืนท่ีปนเป้ือนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม” 
ตัวชี้วัด “อุบัติภัยสารเคมีและความสูญเสีย” ขอเสนอเป็น “ระยะการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี” เนื่องจากสถิติ
และแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนทุกปีตามการเติบโตของอุตสาหกรรม “ตัวชี้วัดการเจ็บป่วยของประชาชนจากสารพิษ”   
ขอเสนอเป็น “ร้อยละของจํานวนเหตุการณ์ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม” 

 ๑๔. ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องทําเป็น National composite indicator แต่ละ
องค์กรไป ทํา discrete indicator and target เพ่ือให้บรรลุ National composite indicator  

 ๑๕. มีผู้ให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดเรื่องสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ควรมีเรื่องสถาน
ประกอบการ แทนสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม แม้แต่องค์การอนามัยโลกยังพูดถึง Health care worker 

 ๑๖. ประธานฯ ได้สรุปในเบ้ืองต้นว่า ท่ีประชุมมีมติดังนี้  (๑) เห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัด
และเป้าหมายตามท่ีเสนอ โดยขอให้เป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายเบ้ืองต้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ รวมท้ังเป็นฐานในการพัฒนาทางวิชาการ ท้ังนี้ให้นําความเห็นจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ        
ไปพิจารณาในการพัฒนาตัวชี้วัดและเป้าหมาย ภายหลังการปรับปรุงแล้วให้มีไม่เกิน ๑๒ ตัวชี้วัดหลัก และ         
๒๔ ตัวชี้วัดย่อย (๒) ให้จัดต้ังคณะทํางานด้านวิชาการในการพัฒนาตัวชี้วัด เป้าหมาย และระบบข้อมูล เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นประธานฯ ให้ประธานฯ และฝ่าย
เลขานุการฯ ไปหารือองค์ประกอบคณะทํางานร่วมกัน โดยต้องเป็นผู้ท่ีมีแหล่งข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนั้น องค์ประกอบคณะทํางานไม่ควรเกิน ๑๐ คน ให้คณะทํางานฯ จัดทําแผนการดําเนินงานพร้อมทําแผนการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะทํางานอย่างเข้มแข็ง (๓) ให้คณะทํางานฯ นําเสนอความคืบหน้าในการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นระเบียบวาระประจําทุกครั้ง   

 ๑๗. มีผู้เห็นด้วยกับข้อเสนอมติท่ีประชุมตามท่ีเสนอ พร้อมท้ังขอให้เพ่ิมกําหนดเวลาด้วย  



๑๐ 
 

 
 ๑๘. มีผู้เสนอความเห็นว่า องค์ประกอบของคณะทํางานฯ ต้องประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรู้

และรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น และควรเป็นฝ่ายปฏิบัติงานจากหน่วยงานหลัก เช่น สํานักควบคุมวัตถุอันตราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ (ด้านน้ํา อากาศ ดิน) นักพิษวิทยาจากภาคส่วนต่าง ๆ ภาคเอกชน   
ภาคประชาชน รวมท้ังแพทย์ท่ีทํางานด้านนี้ และควรรับพิจารณาผู้ท่ีอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ นี้ด้วย 

 ๑๙. ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา รับท่ีจะให้คําปรึกษาใน
เรื่องนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งตัวชี้วัดท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว เพ่ือศูนย์ฯ จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นต่อไป 

 ๒๐. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานท่ีประชุมว่า ได้รับเชิญจาก AMEICC      
(The Third ASEAN Economic Ministers-Ministry for International Trade and Industry) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจของอาเซียนและญ่ีปุ่น ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทน ให้เข้าร่วมการประชุม
คณะทํางานสารเคมีทางอุตสาหกรรม (Working groups on chemical industry) ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาการจัดทําฐานข้อมูลสารเคมีของอาเซียน (Chemical safety in database) ในรูปแบบของ 
ASEAN database ผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมประชุมครั้งสุดท้ายท่ีประเทศสิงคโปร์ คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ๒๑. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ขออาสาเป็นในคณะทํางานฯ เนื่องจากมีหลายเรื่องท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและการทํางานของท้องถ่ิน ตัวอย่างเช่น การลักลอบท้ิงสารเคมีท่ี
ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะนโยบายของผู้บริหารฯ ประกาศลดพ้ืนท่ีเสี่ยงการลักลอบท้ิงสารเคมี จึงขอเป็น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้  

 ๒๒. ประธานฯ ขอให้ประธานคณะทํางานฯ และฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณา 
รวมท้ังแปลแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือจะแสดงให้ SAICM ทราบว่าประเทศไทยมีแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) และมีแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
ท่ีกําลังจัดคือตัวชี้วัด แม้ว่าจะยังมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ แต่ก็ไม่ละความพยายาม ทําอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแผนท่ีสอดคล้องกับ SAICM ด้วย 

 ๒๓.  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลว่า กรมฯ มีตัวชี้วัดหนึ่ง ท่ีนําไป
เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง คือ อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานต่อพันคน และอัตราการตายต่อแสนคน  
โดยต้ังเป้าหมายให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป้าหมายนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่ 

 ๒๔. ประธานฯ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอตัวชี้วัดจากทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ว่าเป็นตัวชี้วัดแบบ composite indicator and target หรือแบบ main discrete indicator and target     
สรุปตัวชี้วัดท่ีเป็น main composite indicator and target จะอยู่ใน ๑๒ ตัวชี้วัดหลัก ส่วนตัวชี้วัดใดเป็นแบบ 
main discrete indicator and target ให้อยู่ในกลุ่มตัวชี้วัดย่อย ๒๔ ตัว ท่ีต้องพิจารณา ส่วนตัวชี้วัดท่ีเป็น discrete 
indicator เล็ก ๆ ให้ตัดออก จะเห็นถึงการพัฒนาการของแผนฯ ฉบับท่ี ๔ ว่าดีกว่าแผนอ่ืน ๆ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะ
ภาคตัดขวางอาจเห็นแต่แผน แต่ถ้าในระยะยาว การมีส่วนร่วมและความชัดเจนจะมากข้ึน ขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนร่วม 

 

 มติท่ีประชุม 
   (๑) เห็นชอบในข้อเสนอตัวชี้วัดและเป้าหมายตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยขอให้
เป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายเบ้ืองต้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังเป็นฐานในการ



๑๑ 
 

พัฒนาทางวิชาการ ท้ังนี้ให้นําความเห็นจากการประชุมฯ ไปพิจารณาในการพัฒนาตัวชี้วัดและเป้าหมายต่อไป 
ภายหลังการปรับปรุงให้มีตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยไม่เกิน ๑๒ ตัวชี้วัดหลัก และ ๒๔ ตัวชี้วัดย่อย 
   (๒) ให้จัดต้ังคณะทํางานด้านวิชาการในการพัฒนาตัวชี้วัด เป้าหมาย และระบบข้อมูล 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มี นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นประธานฯ องค์ประกอบ
คณะทํางาน ไม่เกิน ๑๐ คน มอบหมายให้ประธานฯ และฝ่ายเลขานุการฯ หารือเพ่ือคัดเลือกผู้ท่ีเป็นแหล่งข้อมูล
และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นผู้ทํางาน ให้คณะทํางานฯ จัดทําแผนการดําเนินงานพร้อมทําแผนการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุน       
การดําเนินงานของคณะทํางานอย่างเข้มแข็ง 
   (๓) ให้คณะทํางานฯ มานําเสนอความคืบหน้าในการดําเนินงานในการประชุม
คณะอนุกรรมการ เป็นระเบียบวาระประจําทุกครั้ง   
   (๔) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอตัวชี้วัดจากทุกหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง       
เพ่ือพิจารณากําหนดเป็นตัวชี้วัด composite indicator and target หรือ discrete indicator and target 
ตัวชี้วัดใดเป็น main composite indicator จะเป็นตัวชี้วัดใน ๑๒ ตัวชี้วัดหลัก ส่วนตัวชี้วัด main discrete 
indicator จะเป็นตัวชี้วัดใน ๒๔ ตัวชี้วัดย่อย  
   (๕) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมฯ  
ไปพัฒนาตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยให้เหมาะสมและวัดได้จริงต่อไป 
           

   เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณท่ีประชุม และปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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