
 
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖   

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑ ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

อนุกรรมการ 

๔. นายประสงค์ นรจิตร์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย  
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๕. 
 

พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๖. นางสาวคนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพ 
วัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อนุกรรมการ 

๗. นายชุษณะ มะกรสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ แทนอธิบดีกรมการแพทย์ อนุกรรมการ 

๘. น  นายบํารุง คงดี ผู้อํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๙. นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 

๑๐. นางทักษิณา พนิชานันท์ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
แทนผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๑. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๑๒. นางสุมาลี ชนะชาญมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๑๓. นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน ์ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ 
สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 



๒ 
 

๑๔. นางมุกดา อุตรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด  
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๑๕. นางสาวดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๖. นายอนุชา ภาระนันท์  นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ๔ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

๑๗. นายไพฑูรย์ งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ  
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๑๘. นางจิตตานันท์ สงวนเอ่ียม  นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๙. นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๒๐. นายอนุชิต พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๒๑. นางสาวณัฐพร ศรีภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๒. นางปรียานุช บูรณะภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๓. นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๔. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๕. นางสาวชลันดา มูลมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๒๖. นางสุดา พงษ์สว่าง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๒๗. นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แทนอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

อนุกรรมการ 



๓ 
 

๒๘. นางเอ้ือนพร ภู่เพ็ชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๑๒ ท่าเรือกรุงเทพ 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๙. นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท์ ผู้จัดการงานวิจัย  
แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๓๐. นางสาวกฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ นักวิชาการ  
สํานักธรรมนูญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๓๑. นางสาวสรวงระวี จันทร์หอม ผู้จัดการแผนงาน 
แทนผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

อนุกรรมการ 

๓๒. นายดามพ์ เศรษฐจันทร  นักวิจัย แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ         
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

๓๓. นางสาววรรณา รอดรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ  
แทนนายเสรี อติภัทธะ 

อนุกรรมการ 

๓๔. นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๓๕. นายสายัณห์ สว่างเดือน ผู้จัดการสมาคมอารักขาพืชไทย 
แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย 

อนุกรรมการ 

๓๖. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือ 
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๓๗. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ รองประธานมูลนิธิบูรณนิเวศ 

แทนประธานมูลนิธิบูรณนิเวศ 

อนุกรรมการ 

๓๘. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๙. นางสาวออรัศ คงพานิช  เภสัชกรชํานาญการ 
กองแผนงานและวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒ ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๔. ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 
๕. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 



๔ 
 

๖. นายกิติชัย รัตนะ 
๗. ประธานมูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว 
๘. ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
๙. ประธานมูลนิธิชีววิถี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพัชรกานต์ สุทธิวรยานนท์  นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมการค้าต่างประเทศ 

๒. นางสาวพูลสิน ศรีประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓. ร.ท.หญิง สุดารัตน์ ทองจัตุ เจ้าหน้าท่ีตรวจยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
๔. นายสากล เพ่ิมทองคํา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๕. นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๖. นางศุภานนท์ สิริช่วยช ู ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
๗. นางสาวอัญชลี นามวงษ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร 
๘. นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๙. นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๐. นางสาวปรางค์เนตร เฟ่ืองฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑. นางสาววราวรรณ เฉลิมโอฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๒. นางสาวพันธนัสถ์ พงษ์ขวัญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๓. นางสาวชลาลัย รุ่งเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๔. นางสาวใจพร พุ่มคํา เภสัชกรชํานาญการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๕. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่า
ด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว    



๕ 
 

มีผู้ขอแก้ไขรายงานดังกล่าว รวม ๓ หน่วยงาน คือ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ผู้แทน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
อีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ โดยมีการ
แก้ไขตามท่ีหน่วยงานดังกล่าวขอแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์และจัดทําตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  รายงานความก้าวหน้าการจัดทําตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.  มีการแต่งต้ังคณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูลการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ โดยมีนายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นประธาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 
รายละเอียดองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑.๑ 

๒.  คณะทํางานฯ ได้มีการประชุมฯ ไปรวม ๑ ครั้ง เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณา       
๒ ประเด็นหลัก คือ กรอบระยะเวลาและแผนการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูลการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ และทบทวนตัวชี้วัดหลัก ๑๒ ตัวของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ  สรุปมติท่ีประชุมดังนี้ 

๒.๑.  ให้กําหนดกรอบระยะเวลาการจัดทําตัวชี้วัดของแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๗  โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะทํางานฯ รวม ๙ ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง จะ
พิจารณาไป  ทีละตัวชี้วัดหลักจนครบท้ัง ๑๒ ตัว  โดยจะเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดหลักร่วมประชุมด้วย 
จากนั้นจะนําเสนอคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 
                         ๒.๒.  ในเบ้ืองต้นท่ีประชุมเห็นว่าตัวชี้วัดหลัก ๑๒ ตัว มีความเหมาะสม สําหรับตัวชี้วัดหลักท่ี 
๒ ให้ปรับแก้เป็น “การปนเป้ือนของสารเคมีอันตรายในอาหารและผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค” 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ 
                       การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ กําหนดข้ึนในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิจารณา
ตัวชี้วัดหลักตัวท่ี ๑ และ ๒ ควบคู่กัน โดยมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าวเข้าประชุม เพ่ือกําหนด
ตัวชี้วัดย่อย ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 
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๓.๒ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านสาธารณสุขรองรับอนุสัญญามินามาตะ
ว่าด้วยการจัดการสารปรอท 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปถึงความเป็นมาของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้าน

สาธารณสุขรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอทให้ท่ีประชุมทราบ ในฐานะท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับสารปรอท เช่น 

ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดความดันโลหิต ปรอทในอะมัลกัมอุดฟัน วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์รอบดวงตา        

วัตถุกันเสียในวัคซีน รวมท้ังสารแต่งสีใน ยาแผนโบราณ (cinnabar)  เป็นต้น  จึงทําการศึกษาสถานการณ์เพ่ือ

เตรียมความพร้อมของประเทศรองรับข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอททางภาคสาธารณสุขข้ึน 

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ หน่วยประสานงานของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท ได้

รายงานถึงความเป็นมา และภาพรวมอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท “The Minamata Convention on 

Mercury” ว่าอนุสัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสารปรอท

และสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์สู่อากาศ แหล่งน้ําและดิน  สรุปสาระสําคัญดังนี้ (ร่าง) อนุสัญญาฯ ดังกล่าว 

จัดทําโดยคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท 

(Intergovernmental Negotiating Committing (INC) to prepare a global legally binding instrument 

on Mercury) ตามมติจากการประชุมคณะมนตรีประศาสน์การของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี ๒๕ เม่ือปี 

๒๕๕๒ ซ่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖ เพ่ือพัฒนาเป็นอนุสัญญาต่อไป คณะกรรมการ INC ได้ประชุมรวม ๕ ครั้ง 

การประชุมครั้งสุดท้าย สมัยท่ี ๕ เม่ือปี ๒๕๕๖ ได้ยกร่างมาตรการทางกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะนําไปพิจารณารับรอง

เป็นอนุสัญญา The Minamata Convention on Mercury ในการประชุม Diplomatic Conference of The 

Minamata Convention on Mercury ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเปิดให้ประเทศลงนามเป็นเวลา ๑ ปี 

นับจากวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  ท้ังนี้ในช่วงวันท่ี ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงนามท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่น หลังจากนั้นต้องไปลงนามท่ีนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อนึ่งอนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๙๐ วันหลังจากท่ี

มีประเทศลงนามครบ ๕๐ ประเทศ สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับบทบัญญัติสําคัญของร่างอนุสัญญาฯ  ตามเอกสารประกอบการ

ประชุมวาระท่ี ๓.๒.๑ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปความคืบหน้าการดําเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สําหรับการจัดทํา

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการความปลอดภัยของสารปรอทในผลิตภัณฑ์สุขภาพ สรุปสาระสําคัญดังนี้  ได้จัดต้ัง

คณะทํางานด้านการจัดการสารปรอทของภาคสาธารณสุขข้ึน เพ่ือบูรณาการทํางานระหว่างหน่วยงานในภาคสาธารณสุข รวมท้ัง

กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นข้ันตอน และเกิดประโยชน์สูงสุด     

ต่อประเทศ โครงการนี้จัดทําข้ึน มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การใช้สารปรอทในผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีสอดคล้องกับ  

ร่างมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ (เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดัน ปรอทอะมัลกัมใน            

ทางทันตกรรม) ยา (สารกันเสียในวัคซีน  ยาฆ่าเชื้อทางผิวหนัง สารแต่งสี Cinnabar ในยาแผนโบราณ) และเครื่องสําอาง (ปรอทท่ี
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ทําให้หน้าขาว สารกันเสียในผลิตภัณฑ์รอบดวงตา) เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างการควบคุมปัจจุบันกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย

การจัดการสารปรอท และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อมภาคสาธารณสุขรองรับข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะเสร็จภายในปี ๒๕๕๖ ซ่ึงจะมารายงานให้ท่ีประชุมทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒.๒ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

๑.  กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยประสานงาน กําลังดําเนินการศึกษาความพร้อมของ

ประเทศในภาพรวมท้ังหมด ตามข้อบทบัญญัติสําคัญของร่างอนุสัญญาฯ ซ่ึงจะมีคณะอนุกรรมการด้านการจัดการ

สารปรอท กลั่นกรองข้อมูล รวมท้ังให้ความเห็นก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒.  ประธานให้ความเห็นว่าประเทศไทย ควรเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อต้ัง ๕๐ ประเทศแรกเพราะ
แสดงถึงพัฒนาการของประเทศในสังคมโลก ซ่ึงต้องการการดําเนินการท่ีรวดเร็ว แต่ถ้าไม่พร้อมให้สัตยาบันในกลุ่มผู้
ก่อต้ัง ๕๐ ประเทศแรก จะเป็นอีกกลไกหนึ่ง คือ ภาคยานุวัติสําหรับประเทศท่ีมาทีหลัง  

๓.  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า Thimerosal ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ใช้ในการทําแผล เช่น 
ทิงเจอร์ไธเมอโรซอล เป็นยาท่ีดีท่ีสุดในการรักษาเชื้อราในหู และราคาถูก ปัจจุบันจะเลิกใช้แล้วเพราะมียาใหม่ 
ออกมา เม่ือเกิดกรณี Thalidomide จึงทําให้เกิดระบบติดตามความปลอดภัยของการใช้ยา (Safety Monitoring 
Program) หลังจากยาออกสู่ท้องตลาด เช่นเดียวกับปรอท เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนนานกว่า ๕๐ ปีถึงจะมีอนุสัญญา
เกิดข้ึน การเจราจาต้องใช้ถึง ๕ รอบ และกว่าจะเป็นสัตยาบันต้องลงนามครบ ๕๐ ประเทศ ส่วนเครื่องวัดความดัน
เป็นวิวัฒนาการ สิ่งไหนมีพิษมาก แต่ถ้าไม่มีสิ่งอ่ืนทดแทนก็ต้องคงไว้ ปัจจุบันเริ่มมีสิ่งทดแทนมากข้ึนก็ต้องเลิกใช้ 
และข้ึนกับการต่อรอง เช่น ยาแผนโบราณของประเทศจีน จีนไม่ยอมเพราะเป็นประเทศใหญ่ เครื่องวัดความดันแบบ
ปรอททดสอบแล้วพบว่าร้อยละ ๙๐ ใช้ได้ ส่วนเครื่องวัดความดันแบบตัวเลข ความเชื่อถือมีน้อยกว่า 

๔.  มีผู้ให้ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าปัจจุบันประเทศ
ไทยไม่ใช้สารปรอทในขบวนการผลิต Chloralkali แล้ว (ยกเลิก Mercury process) 

๕.  มีผู้สอบถามว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบการใช้ปรอททางภาคอุตสาหกรรม 
๖.  ประธานฯ ชี้แจงว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ซ่ึงคงจะมีการศึกษาความพร้อมในทํานองเดียวกับท่ีภาคสาธารณสุขดําเนินการ ซ่ึงเม่ือได้ผลการศึกษาแล้ว ขอให้มา
สรุปให้ท่ีประชุมทราบว่าประเทศไทยควรจะให้สัตยาบันหรือไม่ หรือหากให้สัตยาบันแล้วจะดําเนินการเพ่ือขอยกเว้น 
(exemption) ให้มีการใช้ ต่อไปหรือไม่ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การวิเคราะห์ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (RIO+๒๐)  

ค.ศ.๒๐๑๒ ต่อแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ.๒๐๑๒ (RIO+๒๐) กับการจัดการสารเคมีว่าเก่ียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานใดบ้างท่ีต้องรับผิดในการเจรจาต่อไป สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้สรุปสาระสําคัญของการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ดังนี้  การประชุม RIO+๒๐ จัดข้ึนมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือยืนยันพันธะทางการเมืองต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน และเพ่ือรับมือกับปัญหาใหม่และท้าทาย โดย Theme ของการประชุม คือ   
The future we want เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้มีท้ังหมด ๖ บท ๒๘๓ มติข้อตัดสินใจ ส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับสารเคมีและของเสีย คือ บทท่ี ๓ และบทท่ี ๕  สรุปสาระสําคัญของบทท่ี ๓ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและการขจัดความยากจน เป็นเครื่องมือท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน ความเป็นธรรมทางสังคม สร้างโอกาสการจ้างงานและการรักษาระบบนิเวศ ซ่ึงแต่ละประเทศต้อง
กําหนดรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของตนเอง แต่ให้สอดคล้องกับหลักการ RIO Declaration, Agenda ๒๑, 
Johannesburg Plan of Implementation ซ่ึงเศรษฐกิจสีเขียว เชื่อมโยงกับสารเคมีและของเสีย มี ๓ ระดับ คือ 
ระดับแนวคิดการพัฒนา: เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดทางระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม มีมาตรการและตัวชี้วัดด้านสารเคมี, ระดับการกําหนดตัวชี้วัด:  ให้กําหนดตัวชี้วัดสารเคมีและ
ของเสีย เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของเศรษฐกิจสีเขียว เช่น ระดับสารเคมีอันตรายในน้ําด่ืม สัดส่วนการเก็บรวบรวมของเสีย  
สัดส่วนการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ และระดับการกําหนดมาตรการ กําหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือการจัดการ
สารเคมีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สรุปสาระสําคัญของบทท่ี ๕ กรอบงานเพ่ือการปฏิบัติและติดตามผล มี 
๒ ประเด็น ประเด็น A สารเคมีและของเสีย เน้นย้ําให้ดําเนินงานด้านสารเคมีและของเสียผ่านกลไกของ SAICM 
และความร่วมมือระหว่าง ๓ อนุสัญญา  Basel Convention, Rotterdam Convention และ Stockholm 
Convention ประเด็น B เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG): ให้จัดต้ังคณะทํางาน (OEW) ระหว่างรัฐท่ีครอบคลุม 
โปร่งใสเพ่ือกําหนด SDG ซ่ึงจะมาเสริมและต่อเนื่องจากเป้าหมาย MDG ท่ีจะสิ้นสุดในปี ๒๕๕๘ ความเคลื่อนไหวใน
ประเทศหลังการประชุม RIO+๒๐ สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการยกร่าง
ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบ สําหรับข้อเสนอจาก
การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ได้เสนอว่า 

 ๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 

ควรประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น นําประเด็นสารเคมีและของเสียไปบูรณาการไว้ด้วยกัน รวมท้ังจัดทํา

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ ท่ีตอบโจทย์กับแผนดังกล่าวด้วย 
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 ๒.  ควรบูรณาการการทํางาน การประสานกลไกของแผนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสารเคมี เพ่ือลด

ความซํ้าซ้อน สร้างการบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณ เพราะมีหลายเรื่องสามารถเคลื่อนไปได้ เช่น    
แผนแม่บทอุตสาหกรรมสีเขียว แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๓.  เสนอให้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ดําเนินการเรื่อง National SDGs 
โยงไปถึงประเด็น Global SDGs ในส่วนสารเคมีและของเสีย โดยมอบหมายให้คณะทํางานด้านวิชาการพัฒนา
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูลสารเคมีแห่งชาติดําเนินการ หรือจัดต้ังคณะทํางานชุดใหม่ดําเนินการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
๑. ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ในระดับโลกมีการเคลื่อนไหว ๒ ทาง คู่ขนานกัน ทางหนึ่ง 

MDGs ริเริ่มโดยเลขาธิการสหประชาชาติ: นายบัน คี มุน ต้ังคณะทํางาน High Level Panel of Eminent Persons 
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีชื่อเสียงประมาณ ๒๐ คน มีประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีไลบีเรีย และ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เป็นประธานร่วมกัน  พิจารณาว่าหลังจากปี ๒๕๕๘ MDGs และตัวชี้วัดควรเป็นอย่างไร 
กําหนดระยะเวลาการทํางานไว้ ๑ ปี มีการประชุมไปเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ อีกทางหนึ่ง SDGs ริเริ่มโดย
ประเทศโคลัมเบีย ขับเคลื่อนโดยสมาชิกประเทศต่างๆ (member state driven) ต้ัง open working group รวม 
๓๐ กลุ่ม ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเอเชีย การประชุมครั้งล่าสุดเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา สองแนวทางจะมี
การตกลงกันในปี ๒๕๕๘ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  เรื่อง National SDGs เห็นว่าไม่ควรต้ังคณะทํางานใหม่   
ท่ีเสนอให้ทําตัวชี้วัดสารเคมีสอดคล้องกับ SDGs โดยท่ีไม่รู้ว่าสารเคมีนี้คืออะไร แต่ SDGs มีการตกลงกันแล้ว  post 
MGD เขาคิดว่าไม่ควรจะมีเป้าหมายมาก ไม่ควรเกิน ๑๒ เป้าหมาย ไม่แน่ใจว่าจะมีสารเคมีหรือไม่ ฉะนั้นถ้าต้ัง
คณะทํางานใหม่จะซํ้าซ้อนกัน 

๒. มีผู้ให้ความเห็นว่า เรื่องการเจริญเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ตัวชี้วัดเป็น
เรื่องของการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้บริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซ่ึงต้องมาตีความ
คําว่า สินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ว่าได้รวมเรื่องสารเคมีและของเสียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วหรือไม่ ไม่
ควรแบ่งเป็นประเด็นย่อย ๆ แต่ดูภาพรวม ถ้าประเทศมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Procurement) จะเชื่อมโยงกับสารเคมีด้วยแล้ว จึงไม่ต้องไปกําหนดตัวชี้วัดย่อยเรื่องสารเคมี 

๓.  ประธานฯ ให้ความเห็นว่าประเทศไทยต้องมีภาพใหญ่ เรื่อง post MDGs กระทรวงการ
ต่างประเทศทํางานมากท้ังท่ีนครนิวยอร์กและเจนีวา ท้ังเรื่องสิ่งแวดล้อม สารเคมี หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(Universal Health Care Coverage)  

๔.  มีผู้ให้ความเห็นว่า ยุทธศาสตร์ Green Growth ท่ีทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกําลังดําเนินการ มีเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่ได้เป็นหัวข้อโดยตรงแต่แฝงอยู่
ยังไม่มีข้อยุติ เรื่องนี้แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ งานท่ีไปเชื่อมโยงกับ SDGs จะมีการประสานอย่างไรเพ่ือให้เรื่องสารเคมี
และของเสียเข้าไปเป็นอีกส่วนงานท่ีโดดเด่นข้ึนมาหรือไม่ 

๕.  มีผู้ให้ความเห็นว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ อํานาจหน้าท่ี คือ กําหนด
กรอบทิศทางยุทธศาสตร์และพัฒนาตัวชี้วัด SDGs อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการย่อย จึงไม่ควรต้ังคณะทํางานอีก  

๖.  ประธานฯ ได้เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะทํางานจัดทํา
ตัวชี้วัด National SDGs ให้นําส่วนสารเคมีและของเสียเข้าไปด้วย ตัวชี้วัดหลัก ๑๒ ตัว ถ้าตัวชี้วัดไหนชัดเจนแล้ว
นําไปใช้ได้เลย สรุปคือไม่ต้ังคณะทํางานใหม่ มอบให้เป็นภารกิจของคณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด         
ค่าเป้าหมายและระบบข้อมูลการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ท่ีมีนายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นประธานฯ ให้        
ฝ่ายเลขานุการฯ เชื่อมโยงงานของคณะทํางานตัวชี้วัดฯ กับงานของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงต้ังข้ึน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่งให้หน่วยงานใดท่ีเป็นกรรมการ/อนุกรรมการท้ัง ๒ คณะ ผู้แทน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลังจากเข้าร่วมประชุม RIO+๒๐ มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง 

๗.  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงว่างานของสถาบันท่ีเก่ียวข้องหลัก คือ เรื่อง Chemical 
safety ซ่ึงมีข้อตกลงในการทํางานร่วมกับทาง WHO หลายด้าน เช่น การจัดการฝึกอบรม (Capacity Building) 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นพิษของสารเคมี ในส่วนของ SAICM ได้รับการสนับสนุนจาก SAICM Quick 
Start Program เรื่อง การจัดทําสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์เรื่องประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการใช้สารเคมี ซ่ึงได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปีนี้ 

๘. มีผู้ เสนอถึงความสําคัญของฝ่ายเลขานุการฯ ซ่ึงเป็นกลไกติดตามและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รวมท้ังแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระยะต้น      
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔  ได้เริ่มดําเนินการหรือไม่ ขอให้ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีแผนอ่ืน ๆ มาสนับสนุนด้วย 

๙.  ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า โครงการนําขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ มี 
๗ โครงการ ท่ีดําเนินการอยู่มี  ๕ โครงการ คือ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการ
สารเคมีระดับชาติ  โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมีของประเทศ โครงการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
ต้นแบบอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี  และโครงการ
บริหารแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ท้ัง ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ สําหรับโครงการบริหารแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ มี
กิจกรรม/โครงการย่อยหลายโครงการ เช่น การจัดทําตัวชี้วัด การจัดผลงานความสําเร็จดีเด่นจากการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) โครงการศึกษาภาวะเจ็บป่วยและเสียชีวิตของกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด จึงต้อง
จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ 

๑๐.  มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการศึกษาภาวะเจ็บป่วยและเสียชีวิตของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เสี่ยงท่ีใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และการจัดทําตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับการเจ็บป่วยทางการ
เกษตร จะเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมประชุมตัวชี้วัด เช่น กรมควบคุมโรค หรือไม่ เพราะขณะนี้         
กรมควบคุมโรคทําเรื่องคลินิกโรคจากการทํางานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และโครงการเกษตรครบวงจร 



๑๑ 
 

๑๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๒/2556 ในวันท่ี       
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จะพิจารณาตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดหลัก ตัวท่ี ๑ และ ๒ จะเชิญทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
ทุกภาคส่วน รวมท้ังกรมควบคุมโรคเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะเป็นมติของคณะทํางานฯ ท่ีผ่านมา 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามผลวิเคราะห์ของสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒.  มอบหมายให้คณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูล    

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ พิจารณาตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ บางตัว ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์      

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ด้านสารเคมีและของเสีย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ (National SDGs)  

๓.  มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหารือกับฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการเพ่ือ      

การพัฒนาท่ียั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือเสนอแนะประเด็นและตัวชี้วัดด้านสารเคมีและของเสีย ท่ีควรบรรจุอยู่ในร่างยุทธศาสตร์ 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีประชุม และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
  นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์   นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
      ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


