
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมี 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗   
วันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร ๑ ช้ัน ๑ กรมการแพทย์ 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประธานอนุกรรมการ 

๒.  นายชาพล รัตนพันธุ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานและ
อนุกรรมการ 

๓.  นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

อนุกรรมการ 

๔.  นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๕.  
 

พันเอกหญิงเบญจมาศ นันทา นายทหารปฏิบัติการประจําสํานักงบประมาณกลาโหม 
ช่วยปฏิบัติราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร แทน 
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๖.  นายศักด์ิเกษม สุนทรภัทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๗.  นางสาวจุฬาพร ศรีหนา นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อนุกรรมการ 

๘.  นางสาวจินตนา บุญทองช่วย หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด 
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๙.  นายอนุชิต พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๑๐.  นางสาวอัจฉริย์ ปักษานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นางสาวปรางค์เนตร เฟ่ืองฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข 
แทนอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อนุกรรมการ 

๑๓.  นางสุมาลี ชนะชาญมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแรงงาน 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นายทวีคูณ พิมพ์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๑๕.  นายปรีชา เปรมปรี ผู้อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 



๒ 
 

๑๖.  นายสมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๑๗.  นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๑๘.  นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๙.  นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๒๐.  นางมนทิชา บุญอําพล นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๑.  นายอนุชา ภาระนันท์  นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ๔ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

๒๒.  นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๓.  นางสาวคัทลียา ศิลารัตน์ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อม  
แทนผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๔.  นายไพฑูรย์ งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ  
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๕.  นางสาวชลันดา มูลมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๒๖.  นางสาวจีรพา บุญญคง นักมาตรวิทยา 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๗.  นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 

๒๘.  นายศิรศักด์ิ เทพาคํา รองผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

๒๙.  นางสุชาดา อติวานิชยพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๓๐.  นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท์ ผู้จัดการงานวิจัย  
แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๓๑.  นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ ผู้ชํานาญการ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 



๓ 
 

๓๒.  รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองผู้อํานวยการ   
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

๓๓.  ผศ.สมพร กมลศิริพิชัยพร  ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร
และของเสียอันตราย 

อนุกรรมการ 

๓๔.  นายกิติชัย รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 

๓๕.  นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๓๖.  นางนงนุช ยกย่องสกุล แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย อนุกรรมการ 
๓๗.  ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ กรรมการ 

แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
อนุกรรมการ 

๓๘.  นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ รองผู้อํานวยการ 
แทนผู้อํานวยมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

อนุกรรมการ 

๓๙.  นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กองแผนงานและ
วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๐.  นางสาวออรัศ คงพานิช  เภสัชกรชํานาญการ กองแผนงานและวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๕. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 
๖. นายเสรี อติภัทธะ 
๗. ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๘. ประธานมูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว 
๙. ประธานมูลนิธิชีววิถี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเชวง จาว ประธานกิตติมศักด์ิ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๒. นางสาวนลินี ศรีพวง  ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

๓. นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 

๔. นางสาวณัฐพร ศรีภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ  กรมการค้าต่างประเทศ 

๕. นางสาววราวรรณ เฉลิมโอฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ  กรมควบคุมมลพิษ 
๖. นางสําราญ สอนสงวนวงษ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ  สํานักงบประมาณ 
๗. นางสาวใจพร พุ่มคํา เภสัชกรชํานาญการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๘. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



๔ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น. 

        ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ตามวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่า
ด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ ตามหนังสือเชิญ
ประชุม ท่ี สธ ๑๐๐๔.๐๙/ว ๐๐๑ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่ามีผู้แทนหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมรวม ๕ หน่วยงาน คือ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒินายเสรี อติภัทธะ ผู้แทน      
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงเสนอท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการ

จัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการนําขับเคล่ือน ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้น        

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
ประธานฯ ให้ข้อมูลท่ีประชุมว่า ประสบการณ์การทํางานระดับประเทศและระดับโลก เห็นการ

เปลี่ยนแปลง ๒ แบบ คือ แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบ และแบบฉับพลัน การจัดการสารเคมีของประเทศไทย   
ช่วง ๒๐ ปีท่ีผ่านมา เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนและก้าวหน้าข้ึน มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 
รวม ๔ ฉบับ ฉบับละ ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ เป็นแผน ๑๐ ปี ขอให้กําลังใจในการทํางานต่อไป สิ่งสําคัญ
คือ การได้มาทํางานร่วมกัน ได้รู้จักกัน และสร้างเครือข่ายซ่ึงกันและกัน  คําว่า “เครือข่าย” มีความสําคัญมาก ยิ่งมี
เครือข่ายมาก ขีดความสามารถของมนุษย์ยิ่งมีมาก การสร้างเครือข่ายสามารถนําไปใช้ได้กับการเมืองและทางธุรกิจ  

ฝ่ายเลขานุการฯ  สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการนําขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ดังนี้  

สืบเนื่องจากมติการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือ
วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แต่งต้ัง คณะทํางานด้านวิชาการ เพ่ือบริหารโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การระยะต้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เพ่ือให้คําปรึกษา ตรวจสอบ และสนับสนุน
ข้อมูลผู้วิจัยในการดําเนินโครงการขับเคลื่อน (Flagship) ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) รวม ๓ โครงการ คือ (๑) โครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมี
แห่งชาติ (National Chemical Inventory) (๒) โครงการการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายการ
จัดการสารเคมีของประเทศตามแนวทาง REACH (THAI REACH) และ (๓) โครงการการศึกษา    ความเหมาะสม
เพ่ิมเติมศักยภาพหน่วยงาน หรือการจัดต้ังองค์กรกลางการจัดการสารเคมี (National Chemical Agency) กรณีท่ีมี 
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พ.ร.บ. THAI REACH และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปนั้น ขอรายงาน
ความก้าวหน้าดังนี้ 

๑.  ประธานคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ลงนามคําสั่งแต่งต้ัง คณะทํางานด้าน
วิชาการ เพ่ือบริหารโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะต้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย คณะท่ีปรึกษาและคณะตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูล คําสั่งคณะทํางานฯ ดังกล่าว ได้ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ ทราบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑/๑ 

๒.  คณะทํางานฯ ได้มีการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  พิจารณา
กรอบและทิศทางการดําเนินโครงการการจัดทํากรอบกฎหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการสารเคมีของประเทศไทยสู่
ระดับสากล (THAI REACH) และโครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ (National Chemical 
Inventory) และมีมติดังนี้ 

๑. เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ  
                   (๑)  ปัจจุบัน กฎหมายหลักสําคัญในการควบคุมสารเคมีอันตรายในประเทศไทย คือ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้อํานาจหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมธุรกิจพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแบ่งวัตถุอันตรายเป็นชนิด
ต่าง ๆ ตามความจําเป็นในการควบคุม มีการประกาศใช้บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายต้องห้าม และวัตถุอันตรายท่ีจําเป็น 
เพ่ือการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทางการเกษตร ทางสาธารณสุข/ทางการบริโภคอุปโภคในครัวเรือน รวม ๑,๕๓๒ รายการ  
                   (๒)  แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ระบุให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายให้มี 
การพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนการควบคุมการนําเข้าสารเคมีจากแบบ negative list มาเป็นแบบ positive list 

(๓) กระแสการเปลี่ยนแปลงการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศ
ต้ังต้นด้วยการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ (National Chemical Inventory) รวบรวมสารเคมีท่ีมีอยู่เดิมมาเป็น
ฐานในการเริ่มต้นการจัดการสารเคมี ในลักษณะแบบ positive list และมีการดําเนินงานกับสารเคมีใหม่ในลักษณะ 
REACH like คือมีข้ันตอนการดําเนินงาน คือ Notification Registration Evaluation, Authorization, 
Restriction กรณีการดําเนินงานของประเทศไทย ยังเป็นไปในลักษณะ negative list หากมีการนําเข้า/ผลิตสารเคมี
ท่ีไม่ได้อยู่ในรายการบัญชีรายชื่อท่ีประกาศไว้ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องจดแจ้ง หรือขออนุญาต จึงมีความจําเป็น 
ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการและควบคุมสารเคมีของประเทศ เพ่ือป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานการผลิต
สารเคมีอันตราย ใช้เป็นทางผ่านสารเคมีอันตราย ป้องกันการนําเข้าสารเคมีอันตรายและสินค้าด้อยคุณภาพท่ีมีสารเคมี
อันตรายเจือปนเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และภาระค่าใช้จ่ายใน            
การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

๒.  เห็นชอบให้ดําเนินโครงการการจัดทํากรอบกฎหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการสารเคมีของประเทศ 
ไทยสู่ระดับสากล (THAI REACH) และเห็นชอบให้ศึกษาทางเลือกในการออกกฎหมาย THAI REACH ท้ัง             
๒ ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี ๑: คง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับควบคุมและจัดการสารเคมีดังเดิม และ
ให้มี พ.ร.บ. THAI REACH สําหรับควบคุมและจัดการสารเคมีใหม่ และทางเลือกท่ี ๒: ออก พ.ร.บ. THAI REACH 
แทน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓.  เห็นชอบให้ดําเนินโครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ พร้อมรายละเอียดดังนี้ 
(๑)  กําหนดนิยาม “สารเคมี” ตาม EU REACH ดังนี้ “สารเคมี (substance) หมายถึงธาตุและ

สารประกอบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต ซ่ึงรวมถึงสารเจือปนท่ีจําเป็นสําหรับการคงตัว
ของสารและสารปนเป้ือนจากกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมตัวทําละลายท่ีไม่สามารถแยกได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
คงตัวของสาร หรือทําให้องค์ประกอบของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป” 
                   (๒) กําหนดวิธีการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ รวบรวมข้อมูลสารเคมี
นําเข้าและผลิตในประเทศ ระยะท่ี ๒ กําหนดความเป็นอันตราย (Specific hazard) ท้ังความเป็นอันตรายต่อ
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สุขภาพ (Health hazard) และความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Environment hazard) และระยะท่ี ๓        
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

             (๓) กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน ให้ครอบคลุมสารเคมีท่ีกฎหมายควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แหล่งข้อมูลหลัก คือ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์   
กรมธุรกิจพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีข้อมูล เช่น การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสารเคมีท่ีไม่มีกฎหมายควบคุมแต่มีการนําเข้ามาในประเทศ 
แหล่งข้อมูลหลัก คือ ระบบ Main frame ของกรมศุลกากร พิกัดศุลกากรท่ีจัดเป็นเคมีภัณฑ์ ตอนท่ี ๒๕ - ตอนท่ี ๔๐ 
ภายใต้หมวดท่ี ๕, ๖ และ ๗   
                   (๔)  กําหนดช่วงระยะเวลาของข้อมูลนําเข้า ข้อมูลการนําเข้าและผลิตต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เนื่องจาก     
ปีดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรใหม่  

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

๑.  จะมีการจัดทําฐานข้อมูลของสารเคมีในผลิตภัณฑ์หรือไม่ 
๒.  ในเบ้ืองต้นควรรวบรวมสารเคมีท่ีมีกฎหมายควบคุม และสารเคมีท่ีไม่มีกฎหมายควบคุม     

ตามพิกัดของกรมศุลกากร หมวดท่ี ๕-๗ พิกัดท่ี ๒๕-๔๐ เพ่ือจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ บางพิกัดไม่จําเป็น
จะต้องทําเพราะมีกฎหมายอ่ืนควบคุมแล้ว 

๓.  ก่อนจะมี พ.ร.บ.THAI REACH ต้องมีความชัดเจนในโครงสร้างการบริหารกฎหมาย กว่า 
พ.ร.บ. จะสําเร็จต้องพัฒนา พ.ร.บ.ท่ีจะมารองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น THAI REACH โดยใช้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย     
พ.ศ.๒๕๓๕ เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 

๔. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มีการควบคุมแบบ negative list คือ ควบคุมตามบัญชีรายชื่อ
มีท้ังสารเคมีท่ีห้าม และสารเคมีท่ีอนุญาต เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด เช่น จดแจ้งหรือข้ึนทะเบียน เป็นต้น 
แต่ถ้าไม่อยู่ในรายชื่อ นําเข้าได้โดยไม่ต้องจดแจ้งหรือข้ึนทะเบียน ส่วน พ.ร.บ. THAI  REACH เป็นการควบคุมแบบ 
positive list  คือ จะประกาศให้นําเข้ามาในประเทศได้เฉพาะบัญชีรายชื่อนี้ ส่วนท่ีไม่ประกาศหมายความว่าเป็น 
negative list ไม่ให้นําเข้ามาในประเทศ ทางเลือกท่ี ๑: คง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ไว้แล้วมี พ.ร.บ.THAI 
REACH สําหรับสารเคมีใหม่ ส่วนทางเลือกท่ี ๒: ออก พ.ร.บ. THAI REACH ความแตกต่างระหว่าง ๒ ทางเลือก คือ 
ทางเลือกท่ี ๑ ให้คง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ สําหรับสารเคมีท่ีมีอยู่ในบัญชีรายชื่อ ถ้าไม่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อ
จะจัดเป็นสารเคมีใหม่โดยใช้ พ.ร.บ THAI REACH ส่วนทางเลือกท่ี ๒ จะใช้ พ.ร.บ THAI REACH มาแทน พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ในการควบคุมสารเคมีท่ีมีอยู่และสารเคมีใหม่ แต่ท้ังนี้จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ รวมท้ัง
ข้อดีข้อด้อยท้ัง ๒ ทางเลือก การตัดสินใจข้ึนกับผลการศึกษาและผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ   

๕. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ควบคุมสารเคมีท้ังแบบ negative list และ positive list ใน
บัญชีรายชื่อท่ีประกาศ ๑,๕๐๐ กว่าสาร และมีการประกาศเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติสําหรับการป้องกัน กําจัดแมลง 
โดยไม่ทราบว่าเป็นสารอะไร ถือว่าเป็นการควบคุมแบบ positive list ได้ กรณีท่ีจะศึกษา พ.ร.บ.THAI REACH ต้อง
มีความชัดเจนก่อนว่า จํานวนสารเคมีท่ีนํามาใช้ในประเทศ มีอยู่เดิมเท่าไร (Existing) และเป็นสารใหม่เท่าไหร่ 
สารเคมีท่ีมีอยู่เดิมได้มีการประเมินความเป็นอันตรายและประเมินความเสี่ยงแล้ว ส่วนสารใหม่อาจยังไม่มีข้อมูล
จะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงและความเป็นอันตราย หน่วยงานใดจะเข้ามารับผิดชอบ ผลการศึกษาท่ี
เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรม ต้องเสนอกรอบระยะเวลาช่วงการเปลี่ยนผ่านท่ีจะให้ข้ึนทะเบียน รวมท้ังการประเมิน
ตามแบบ EU REACH  

 ๖.  หากสมมุติว่าสารเคมีท่ีนําเข้ามาในประเทศ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชนิด พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
ประกาศควบคุมประมาณ ๑,๕๐๐ สาร และท่ีประกาศเป็นกลุ่มท่ีไม่ระบุรายชื่อสารเคมีเฉพาะ สมมติว่าประมาณ 
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๑๐,๐๐๐ ชนิด หมายความว่า พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ควบคุมประมาณ ๑๑,๕๐๐ ชนิด ส่วนท่ีเหลือ
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ชนิด ไม่มีการควบคุม ทางเลือกท่ี ๑ พ.ร.บ. THAI REACH จะควบคุม สารเคมี ๓๐,๐๐๐ ชนิดนี้
หรือไม่ หรือจะควบคุมสารเคมีท่ีนอกเหนือจาก ๔๐,๐๐๐ ชนิด ท่ีต้องเข้ากระบวนการประเมินและจดแจ้ง          
ข้ึนทะเบียน ทางเลือกท่ี ๒ หมายความว่าสารเคมี ๔๐,๐๐๐ ชนิด ต้องมาทบทวนใหม่ ใช่หรือไม่  

 ๗. สหภาพยุโรปจะใช้กฎหมาย EU REACH และ Directive ๙๑๔ ควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกสาร 
สําหรับผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีประสงค์จะนําเข้าหรือขายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสหภาพยุโรป ไม่เฉพาะสารใหม่ 
รวมท้ังสารประกอบประเภทสาร inert กฎหมาย EU REACH จําแนกสารเคมีตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ อธิบาย ถ้าผ่าน
การจําแนกแล้ว กระบวนการต่อไป ต้องผ่านกระบวนการส่งข้อมูล ภายใต้ directive ๙๑๔ เช่นกัน กระบวนการ
ของ EU เป็นกระบวนการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตสารเคมี  

 ๘. ผลการศึกษา พ.ร.บ. THAI REACH ต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เปรียบเทียบให้ได้ว่าประเทศ
ต่าง ๆ มีการพัฒนาการจัดการสารเคมีอย่างไร รวมท้ังข้อดีข้อด้อย เพ่ือให้ประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เข้าใจได้ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นนักจัดการสารเคมี รวมท้ังการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมรายละเอียดท่ีเข้าได้ง่าย 
เป็นรูปกราฟฟิก หรือนําเสนอเป็น power point ๑-๒ แผ่น สําหรับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  

 ๙. โครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ ระยะท่ี ๓ คือการประเมินความเสี่ยงสารเคมี  
ซ่ึงจะนําไปสู่มาตรการควบคุมในระดับท่ีแตกต่างกัน ภายใต้โครงการจัดทําทําเนียบสารเคมี หรือโครงการพัฒนา
กฎหมายการจัดการสารเคมี 

 ๑๐. มติคณะทํางานฯ เห็นชอบโครงการการจัดทํากรอบกฎหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการสารเคมีของ
ประเทศไทยสู่ระดับสากล และเห็นชอบให้ดําเนินโครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ ท้ังสองโครงการ
แยกกัน แต่สุดท้ายจะเชื่อมต่อกัน หากทําเนียบสารเคมีเสร็จแล้ว จะทราบว่ามีสารเคมีจํานวนเท่าไหร่ในประเทศ 
สารเคมีใดเป็น positive list และnegative list จะเป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการต่อไปได้ 

๑๑. ต้องมีความชัดเจนในหลักการว่า จะปรับปรุงกฎหมายเดิมให้เป็นกฎหมายใหม่ตาม EU REACH 
เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย หรือจะมีกฎหมาย ๒ ฉบับ ท้ังเก่าและใหม่ ทําอย่างไม่ให้ทับซ้อนกัน ระบบบริหาร    
การจัดการสารเคมีของ EU REACH สําหรับสารเคมีท่ีมีอยู่เดิม และสารเคมีใหม่เป็นอย่างไร   

๑๒. กฎหมายกํากับดูแลสารเคมีในประเทศไม่ได้มีเฉพาะ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ยังมีอีก 
กว่า ๒๐ ฉบับท่ีเก่ียวกับสารเคมี ฉะนั้นจะเลือกเฉพาะ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ. เดียว มาทําเป็น THAI 
REACH เพียงพอหรือไม่  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๒  ความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุม International Conference to Chemicals 
Management: ICCM-4 ระหว่างวันท่ี 27 กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุม ICCM-4 ระหว่างวันท่ี   

๒๗ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สรุปดังนี้ 
•  วันท่ี ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพ่ือสนับสนุนการให้สัตยาบันและการเตรียมการในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการ
สารปรอท (South East Asian sub-regional workshop in support for the ratification and early 
implementation of the Minamata Convention on Mercury) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

•  วันท่ี ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ : การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้านยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๔ (4th Asia and the Pacific regional meeting on the 

Strategic Approach to International Chemicals Management) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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•  วันท่ี ๑๕ –๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ : การประชุม The Second Meeting of the Open-ended 
Working Group of the International Conference on Chemicals Management : OEWG-2 เป็นการประชุม
เพ่ือเตรียมการการประชุม ICCM-4 ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

•  วันท่ี ๒๗ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ : การประชุม ICCM-4 ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

                   ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้านยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๔ จะถูกนําไปหารือในการประชุม OEWG-2 และการประชุม ICCM-4 ต่อไป 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกฯ กรมควบคุมมลพิษ 
จะจัดประชุมหารือข้อเสนอแนะของประเทศไทยในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้านยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๔ (4th Asia and the Pacific regional meeting on the 

Strategic Approach to International Chemicals Management) ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ กําหนด ๑ วัน 
ระหว่างเวลา ๙.00 – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้จะแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีท่ีชัดเจนให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้ทราบในโอกาสต่อไป 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

๑. ประเทศไทยไม่ควรรีบให้สัตยาบันอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท 
๒. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ ัดต้ังคณะทํางานด้านการจัดการสารปรอททางภาคสาธารณสุขข้ึน 

มีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานร่วม 
องค์ประกอบประกอบด้วย ผู้แทนกรมต่าง ๆ จากภาคสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง ท่ีผ่านมามีการพิจารณาผลการศึกษา
ผลกระทบเบ้ืองต้นของสารปรอทท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และวัคซีน ปัจจุบันมีแผนการจัดการสารปรอทใน

ภาคสาธารณสุข ท่ีจะนําไปสู่การเลิกใช้สารปรอทในปี ๒๐๒๐ แต่สามารถขอยกเว้นได้อีก ๑๐ ปี  
๓. ผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชุม ต้องเตรียมการและทํางานอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สู่ประเทศท้ัง

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ และประเด็นเชิงนโยบาย การพัฒนาต้องใช้เวลา สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ 
กระทรวงการต่างประเทศ เคยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประชุม  ICCM-3 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก UNIDO 

และ UNITAR ถ้าได้พัฒนาไปเรื่อย ๆ โดยผู้ท่ีผ่านการอบรม จะเป็นสิ่งท่ีดีมาก ท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมกันเอง 
สําหรับผู้ท่ีจะไปประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเพราะรู้ว่าท่ีประชุมต้องการอะไร และสิ่งท่ีประเทศต้องการคืออะไร 
รวมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบประเด็นต่าง ๆ และท่าทีของประเทศท่ีผ่านการปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแล้ว  

๔. การประชุมครั้งนี้ เดิมจะจัดท่ีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประเทศไทย แต่เลื่อนไปจัดท่ีประเทศมาเลเซีย  
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ได้รับแต่งต้ังให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมมาต้ังแต่ปี 
๒๕๓๓ ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคด้านความปลอดภัยจาก
สารเคมี สถาบันจะนําเรื่องดังกล่าวไปหารือในการประชุมในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗    

๕. จุดแข็งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คือ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ  
ของประเทศได้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศ upper-middle income อีก ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า สามารถเติบโต
เทียบเท่าประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ได้ ร้อยละ ๑๕-๒๐ ของงบประมาณขององค์การอนามัยโลกมาจากภาษี
ท่ีได้จากประเทศต่าง ๆ และอีกร้อยละ ๘๐-๘๕ มาจากการบริจาค หน่วยงานท่ีบริจาคมากท่ีสุดคือ มูลนิธิบิลเกตส์ 
(Bill & Melinda Gates Foundation) The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) สหรัฐอเมริกา 
ไม่ได้เป็นศูนย์ความเลิศขององค์การอนามัยโลก ในอนาคตสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้  

๖. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Pharmaceuticals in the Environment ระหว่างวันท่ี ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเด็นเร่งด่วนใหม่ท่ีจะนําเสนอในการประชุม ICCM-4 จัดโดยสมาพันธ์เพ่ือ



๙ 
 

สิ่งแวดล้อมเยอรมัน มีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สหพันธรัฐเยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนการประชุม  
ประเด็นนี้ถูกเสนอเป็นประเด็นเร่งด่วนในการประชุม ICCM-3 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ชื่อว่า Environmentally 
Persistent Pharmaceutical Pollutants  โดยสมาคมแพทย์ระหว่างประเทศเพ่ือสิ่งแวดล้อม มติการประชุมครั้งนั้น 
ให้ไปพัฒนาข้อเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาเจรจาต่อในการประชุม ICCM-4  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

วาระท่ี ๓.๒ ประเด็นนี้เก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น เพ่ือช่วยกันจัดการการใช้ยาปฏิชีวนะและลดการใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยลง 
รวมท้ังยาสัตว์ท่ีเป็นปัญหาระดับโลก เกิดการด้ือยา (antimicrobial resistance) โดยเฉพาะ Acinetobacter baumannii 

ท่ีประชุม      รับทราบ 

๓.๓ ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 
ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปความเป็นมาในการจัดทําตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๔  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ดังนี้  
๑. มีการเสนอตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ให้         

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี            
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

(๑) เห็นชอบตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๔  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) รวม ๑๒ ตัวชี้วัดหลัก ๒๔ ตัวชี้วัดย่อย (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓/๑-๒) 

(๒) ให้แต่งต้ังคณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระบบข้อมูลการจัดการสารเคมี
แห่งชาติ เพ่ือทบทวนตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลอ้างอิงอีกครั้งหนึ่ง ตัวชี้วัดนี้ จะนํามาใช้
ในการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เม่ือสิ้นสุด       
การดําเนินงานของแผนระยะต้น แผนระยะกลาง และ แผนระยะปลาย ตัวชี้วัดท่ีพิจารณาทบทวนแล้ว ไม่ควรเกิน
จํานวนตามมติข้อท่ี ๑ (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓/๓) 

๒. คณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระบบข้อมูลการจัดการสารเคมีแห่งชาติ                 
มีการประชุมพิจารณาตัวชี้วัด รวม ๘ ครั้ง ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ มิถุนายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวม ๓๒ หน่วยงาน (เอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓/๔)  ผลการพิจารณาท่ีประชุมคณะทํางานฯ มีมติเห็นชอบให้มีตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) รวม ๑๐ ตัวชี้วัดหลัก และ ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 
๓.๓/๕-๖) และตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาเป็นตัวชี้วัดในอนาคต รวม ๔ ตัวชี้วัด (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓/๗)  

นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓/๘ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
                 ๑. ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มสังคมปลอดภัย 
๓ ตัวชี้วัดหลัก กลุ่มสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ๓ ตัวชี้วัดหลัก และกลุ่มการจัดการมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔ ตัวชี้วัดหลัก รวมเป็น ๑๐ ตัวชี้วัดหลัก ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย และ ๔ ตัวชี้วัดท่ีเสนอเพ่ือพัฒนาสําหรับอนาคต 
                 ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลว่าได้สรุปผลการประชุมคณะทํางานฯ เป็นรายงานการดําเนินงานในการ
พิจารณาทบทวนและจัดทําตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
๑๐ ตัวชี้วัดหลัก ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย และ ๔ ตัวชี้วัดท่ีเสนอเพ่ือพัฒนาสําหรับอนาคต ถ้าหากสนใจขอรายละเอียดได้ 



๑๐ 
 

๓. เสนอขอเพ่ิมผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓/๔: 
รายชื่อหน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุมคณะทํางานฯ  

๔. มีผู้กังวลว่า การมีตัวชี้วัดเก่ียวกับการลักลอบท้ิงสารเคมี รวมท้ังเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
เพราะการลักลอบท้ิงสารเคมีเป็นความผิด แต่เรื่องห้องปฏิบัติการเป็นเรื่องท่ีปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย 

๕. การกําหนดเป็นตัวชี้วัดแสดงว่ายังเป็นปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องไปหาวิธีการขับเคลื่อน 
๖. ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด มีคําว่าระยะต้น ระยะกลาง ระยะปลายแต่ในเอกสารประกอบการประชุม 

ไม่ได้แสดงช่วงเวลาของแผน จะมีรายละเอียดในคู่มืออีกหรือไม่เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก็บข้อมูลเข้าใจตรงกัน 
๗. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) กําหนดไว้แล้ว เสนอให้

เขียนวงเล็บ พ.ศ.ของระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลายไว้ถ้าจําเป็น ตัวชี้วัดท่ีกําหนดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดทางสังคม 
ส่วนทางวิชาการต้องไปพัฒนาอีก การประเมินผลความสําเร็จของแผนด้วยตัวชี้วัด คือ ตัวแปรท่ีใช้วัดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเราต้องการ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปประเมินตัวชี้วัดนี้ทางวิชาการด้วย face validity, content validity, 
reliability, sensitivity เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ    

มติท่ีประชุม 

                 ๑. เห็นชอบตัวชี้วัดหลักจํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อยจํานวน ๒๐ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีเสนอเพ่ือ
พัฒนาสําหรับอนาคต จํานวน ๔ ตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) รวมท้ังค่าเป้าหมาย
และระบบข้อมูลการจัดการสารเคมี 
                 ๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมฯ ในการประเมิน      
ความถูกต้องทางวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
๔.๑ การพัฒนาค่าดัชนีวัดสุขภาพการได้รับ/สัมผัสสารเคมีทางชีวภาพในประเทศไทย (THAI 

Biological Exposure Indices : Thai BEI) 
ผู้แทนกรมควบคุมโรค รายงานว่า ค่าดัชนีวัดสุขภาพการได้รับ/สัมผัสสารเคมีทางชีวภาพ (BEI) ท่ี 

จัดทําข้ึน เป็นค่าแนะนํามาตรฐานทางวิชาการสําหรับคนไทย นําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเฝ้าระวังสุขภาพ ไม่ใช่การ
วินิจฉัยโรค ถ้าตรวจพบเกินค่ามาตรฐานนี้ ต้องติดตามเรื่องสุขภาพ ในการดําเนินการ ได้เก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
เปรียบเทียบเพ่ือเป็นค่ามาตรฐานของประเทศไทย ผ่านเวทีประชาพิจารณ์หลายครั้ง ปัจจุบันจัดทําเสร็จแล้วจํานวน 
๒๖ สาร คือ หมวดสารโลหะหนัก หมวดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย หมวดฝุ่นละออง หมวดเส้นใย หมวดก๊าซ 
และหมวดรังสี  เน้นสารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบการอาชีพในประเทศและมีความพร้อม       
ด้านศักยภาพและเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการท่ีสามารถรองรับได้ ท่ีผ่านมาใช้ค่า BEI จะอ้างอิง American Conference of 
the Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
                 ๑.  ข้อควรระวังสําหรับการวัดดัชนีชีวภาพในคน คือความยุ่งยาก ต้องควบคุมวิธีการเก็บตัวอย่าง แม้ว่า
จะไม่ใช่เป็นการรักษาโรค เพราะอาจทําให้คนต่ืนตระหนกถ้าวิธีการไม่ถูกต้อง ต้ังข้อสังเกตไว้ ๒ ประเด็น ๑) 
Reference มีพร้อมหรือไม่ ๒) กําลังคน เครื่องมือ และเทคโนโลยี มีพอหรือไม่ ถ้าจะบังคับใช้ อย่างไรก็ตามกรม
ควบคุมโรคทําได้ดีระดับหนึ่ง เพราะการเริ่มต้นเป็นสิ่งท่ียาก จากประสบการณ์เครื่องมืออย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ การเก็บและการรักษาตัวอย่างต้องถูกวิธี ถ้ามีหน่วยงานในต่างประเทศทําอยู่แล้ว ต้องไปดู
ว่าประเทศเราจะทําอะไรบ้าง เลือกทําเพราะไม่สามารถทําได้ทุกตัว รวมท้ังต้องทําประชาพิจารณ์ด้วยว่าภาคธุรกิจรับ
ได้หรือไม่   



๑๑ 
 

๒. มาตรฐานระดับท่ีเกินกว่าค่านี้ น่าจะมีความเป็นอันตราย แต่ถ้าอยู่ในช่วงค่านี้ น่าจะปลอดภัย 
อย่างไรก็ตาม ต้องมีข้อมูล มีหลักฐานทางคลินิกและทางระบาดวิทยา ค่านี้ต้องใช้ได้สองทางคือ ใช้ทางวิชาการ และ
ทางกฎหมาย ทางวิชาการง่าย มีหลักฐานก็สามารถประกาศได้ ส่วนทางกฎหมาย ต้องพัฒนาขีดความสามารถใน   
การเก็บ ตรวจวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง หากใช้ทางวิชาการ ค่า Body Mass Index (BMI) คํานวณจากน้ําหนักตัว หาร
ด้วยส่วนสูงยกกําลังสอง BMI สําหรับฝรั่ง ถ้าเกิน ๒๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร คืออ้วน ตํ่ากว่า ๒๐ คือผอม          
ช่วง ๒๐-๒๕ ปกติ เพราะมีหลักฐานว่าเกินกว่า ๒๕ BMI เริ่มมีความเสี่ยง ข้อมูลทางระบาดวิทยาบอกถึงความเสี่ยงต่อ
โรคต่าง ๆ สําหรับคนเอเชียข้อมูลทางระบาดวิทยา BMI ไม่ใช่ ๒๕ แต่เป็น ๒๓ อย่างไรก็ตามการจะสรุปว่า BMI เกิน 
๒๕ จะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ ไม่สามารถสรุปได้ ฉะนั้นท่ีกําลังทํา ยังไม่บังคับทางกฎหมาย แต่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ หากทําเรื่องนี้สําเร็จขอให้สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เพราะมีการสํารวจ การตรวจสุขภาพ National health examination survey ทุก ๕ ปี โดยการเก็บ
ปัสสาวะและเลือดเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง ระดับภูมิภาคได้ เลือกตัวท่ีสําคัญจะได้ข้อมูลระบาดวิทยาของคนไทยจริง ๆ  

๓. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสุขภาพคนงานตามปัจจัยเสี่ยง    
ใช้ค่าของ ACGIH เป็นหลัก เช่น คนงานสัมผัสสารโทลูอีน จะมีวิธีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เช่น ไม่ทานอาหารหมักดอง   

๔. เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องสารบางตัวไม่สามารถวิเคราะห์ได้ และสารบางตัวประเทศไทยยังไม่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สิ่งแรกท่ีกําหนด คือ ๑) ต้องเป็นค่า BEI ท่ีได้รับการยอมรับจากเครือข่าย ๒) การเลือก
สารท่ีจะมาทํา ห้องปฏิบัติการในประเทศต้องรองรับได้ ค่าปกติ ACGIH กําหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ โรงงานใช้อยู่ ปัจจุบัน
สารบางตัว ACGIH ก็ไม่ได้กําหนดแล้ว แต่พบว่ายังมีใช้ในประเทศ จึงต้องกําหนด BEI สํานักโรคฯ มีแผนท่ีจะถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ซ่ึงมี ๒ แห่ง คือ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข และห้องปฏิบัติการจังหวัดระยอง รวมท้ังเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ ขณะนี้พัฒนาเสร็จแล้วเหลือการ 
validate อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีทําเป็นค่าแนะนําทางวิชาการ ยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่จะผลักดันให้กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และอีกหลายแห่งถ้าเป็นไปได้ นําไปรับรองต่อไป 

๕.  องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์กรท่ีไม่มีอํานาจทาง
กฎหมายแต่สามารถออก CODEX ได้ ข้ึนกับแต่ละประเทศจะนําไปใช้ องค์การการค้าโลก และความตกลงว่าด้วยการ
บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ก็นํามารับรองให้เป็นมาตรฐาน ลักษณะคล้ายกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการ ๓ ด้าน คือ ด้านวิจัย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
และด้านควบคุมโรค เช่น ไวรัส แต่กรมควบคุมโรคเป็นห้องปฏิบัติการสารเคมี  

๖. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอเป็นผู้ใช้บริการของ      
กรมควบคุมโรค โดยนํา Thai BEI มาใช้ประกอบการพิจารณาโครงการสําคัญท่ีมีการเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องมีการตรวจสุขภาพคนงาน 

๗. การทํางานไม่ต้องให้สําเร็จท้ังหมด ค่อยทําและทยอยประกาศออกมา 
๘. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดอบรมหลักสูตร รายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA: Environmental Impact Assessment และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ HIA: 
Health Impact Assessment ท่ีจังหวัดระยอง ผู้ท่ีสนใจสามารถไปเยี่ยมท่ีศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายกิติชัย รัตนะ เสนอท่ีประชุมเรื่องการพัฒนาการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ไว้ ๓ เรื่อง ดังนี้ 



๑๒ 
 

                 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทภาคประชาชนและกลไกการบริหารจัดการร่วม ต้องกระตุ้นให้เกิด
การทํางานแบบ AEC area base co-regulative เพ่ิมข้ึน 
                 ๒.  แนวคิด Partnership and process บทบาทภาคเอกชน สถาบันวิชาชีพ ภาคประชาสังคม องค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ ควรเข้ามาให้ความคิดเห็นและให้ข้อมูลเพราะเป็นประโยชน์มาก 

๓.  ควรมีเวทีการประชุมด้านสารเคมี เพ่ือสร้าง Cooperative Communities of Practices: CoPs 
ตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มระบบขนส่งสารเคมีหรือ logistic กลุ่มห้องปฏิบัติการท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
กลุ่มเคมีเกษตร กลุ่ม GHS กลุ่มโครงการและกฎหมาย กลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ      
กลุ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ความเห็นท่ีประชุม 
เป็นความเห็นท่ีมีคุณค่า ยกตัวอย่าง สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทํามาตรฐาน 

BEI เชื่อว่ามีภาคประชาชนเข้าไปร่วมด้วย เป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตามรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะ EIA, HIA  ขอเสนอศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช) ของ ดร.กิติชัย จะมี
บทบาทมากในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จาก ๔ กรม หารือว่าประเทศไทยควรจะมี     
การจัดประชุมระดับชาติเรื่องความปลอดภัยสารเคมีและการจัดการสารเคมี (National Conference on Chemical 
Safety and Management) หรือไม่ ประชุม ๒-๓ ปี/ครั้ง กระบวนการ CoPs ของ ดร.กิติชัย จะสร้างความเข้มแข็ง
มากข้ึน เป็นเวทีท่ีมีท้ังนักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วม เกิดเป็น policy movement, social 
movement, evidence movement  

 
ท่ีประชุม รับทราบ 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีประชุม และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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      ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


