
บทท่ี 4
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555-2564)

จากท่ีประเทศไทยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีทําหนาท่ีพัฒนาแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติเพื่อเปนกรอบและ
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีรวมกันอยางเปนระบบ  หนวยงานและองคกรท่ี
เกี่ยวของกับสารเคมีจึงมีภารกิจไมเพียงแตภารกิจตามกฎหมายท่ีหนวยงานรับผิดชอบ หากแตมี
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีดวย  ท่ีผานมา ประเทศไทยมีการจัดทําแผนแมบท/
แผนยุทธศาสตรดานสารเคมีมาแลว 3 ฉบับ โดยตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดมี
การจัดทําแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานสารเคมีแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2540 – 2544) และ
แผนแมบทฯ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2549) ตอมาไดมีการปรับจากแผนแมบทมาเปนแผน
ยุทธศาสตร ภายใตช่ือ “แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ปจจุบัน อยูในชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) ซ่ึงมีการ
ปรับเปลี่ยนกรอบเวลาใหเปนแผนระยะยาว 10 ป โดยใหมีการทบทวนผลการดําเนินงานทุก 2 ป

4.1 แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

จากผลการศึกษาพัฒนาเพื่อยกรางแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับท่ี 4
(พ.ศ. 2555 – 2564) ตั้งแตป พ.ศ. 2552 และจากการกําหนดกรอบแนวทาง และแนวคิดและ
หลักการของแผน ตลอดจนผลจากการประชุมระดมสมองของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 7 คร้ัง และ
จากการกลั่นกรองรางแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) ของคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนการดําเนินวาดวยการจัดการสารเคมี 3 คร้ัง ท่ีผานมา ในชวงตั้งแตตนป
พ.ศ. 2553 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ทําใหไดผลเปนรางสุดทายของแผนยุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555 – 2564) ท่ีมีการกําหนดเปาประสงค วัตถุประสงค
เปาหมาย ยุทธศาสตรและกลวิธี ภายใตแตละรายยุทธศาสตร สรุปไดดังน้ี
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1. เปาประสงค วัตถุประสงค และเปาหมาย

เปาประสงค
“ภายในป พ.ศ. 2564 สังคมและสิ่งแวดลอมปลอดภัย บนพื้นฐานของการจัดการสารเคมีท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวน สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ”

วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหการจัดการสารเคมีของประเทศเปนระบบ ครอบคลุมท้ังวงจรชีวิตของสารเคมี

และเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาระดับประเทศและระดับสากล
(2) เพื่อเสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการจัดการสารเคมีของประเทศ
(3) เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากสารเคมีใหเหลือนอยท่ีสุด

เปาหมาย
(1) มีกลไกและระบบบริหารจัดการสารเคมีของประเทศท่ีคุมครองสุขภาพและความ

ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม
(2) ทุกภาคสวนมีศักยภาพ ในการปองกันและควบคุมผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

อันเน่ืองมาจากสารเคมี
(3) มีเครือขายท่ีเขมแข็งในการจัดการสารเคมีของประเทศ

4.2 ยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 4

จากแนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 4 ท่ีไดกําหนดไวในขอ (3) วา ใหมี
การวางแผนยุทธศาสตรโดยพัฒนาตอเน่ืองมาจากแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 3 โดยใหมียุทธศาสตรท่ีลดชองวางทางเคร่ืองมือในการจัดการท่ียังขาดอยู พรอมกับการพัฒนา
เคร่ืองมือหรือกลไกเชิงรุก และ วางยุทธศาสตรท่ีพัฒนาองคความรูและเพิ่มศักยภาพ เพื่อผลักดัน
และเสริมสรางยุทธศาสตรท่ีเปนไปเพื่อการลดความเสี่ยง จนไดผลลัพธสุดทายคือ สังคมและ
สิ่งแวดลอมปลอดภัยจากสารเคมี น้ัน จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรสําหรับแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับ
ท่ี 4 ไวดังน้ี
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานขอมูล กลไกและเคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบ
ครบวงจร

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี

4.3 กลวิธีภายใตยุทธศาสตรที่ 1

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาฐานขอมูล กลไกและเคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปน
ระบบครบวงจร กําหนดกลวิธีไว 3 กลวิธี พรอมรายละเอียด ดังน้ี

กลวิธีที่ 1 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(1) พัฒนาฐานขอมูลสารเคมี ของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ
(2) เช่ือมโยงระบบขอมูลสารเคมี ของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเปนระบบฐานขอมูล

กลางท่ีประกอบดวยขอมูลการนําเขา สงออก การผลิต และการดําเนินการกับสารเคมีท่ีมีอยู จนถึง
การบําบัด กําจัด และทําลาย เพื่อใหทราบขอมูลสารเคมีตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า และ พัฒนาระบบ
ขอมูลเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลและนําขอมูลไปใชประโยชนได

กลวิธีที่ 2 พัฒนากลไกและเคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบครบวงจร
(1) พัฒนาเคร่ืองมือทางกฎหมาย ดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือทางกฎหมาย เพื่อใหมีการ

ควบคุม กํากับดูแลสารเคมีจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของในดาน
ตางๆ ท้ัง 7 ดาน ดังน้ี

ก. การนําเขา/สงออก
ข. การผลิต
ค. การครอบครอง
ง. การจําหนาย
จ. การขนสง
ฉ. การใช
ช. การบําบัด และกําจัดทําลาย
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ท้ังน้ี ใหมีการพิจารณาชองวางทางกฎหมายท่ียังมีอยู แลวพัฒนาใหมีการออกกฎหมาย
กฎระเบียบ และมาตรฐาน ใหครอบคลุมในการควบคุม และกํากับดูแล สารเคมีท้ัง 7 ดานดังกลาว
โดยใหครอบคลุมท้ังสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการขนสง และภาคชุมชน
เชน การพิจารณาควบคุมการนําเขาสารเคมีท่ีเปนแบบ positive list หรือ negative list การควบคุม
สารเคมีนําเขาเพิ่มเติมจากจํานวนสารเคมีท่ีมีการควบคุมภายใต พ.ร.บ. ตางๆ การกําหนด
กฎระเบียบเพื่อควบคุมในเร่ือง มาตรฐานบรรจุภัณฑ มาตรฐานการขนสงหรือการควบคุมเสนทาง
การลําเลียง ท้ังทางเรือ ทางราง และทางถนน การพัฒนากฎหมายท่ีควบคุมเร่ืองความปลอดภัยใน
การขนสงสินคาอันตรายขามแดน การเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีบทบาทในการมีสวนรวมในการราง
กฎหมาย การสรางการเฝาระวังทางสังคม ในเร่ืองของการใชกฎหมาย  และการพัฒนากฎหมายการ
เปดเผยขอมูล ใหประชาชน รูถึงความเปนอันตรายของสารเคมี ตลอดจน ใหมีการพัฒนากลไกการ
ประสานงานเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายในการจัดการสารเคมีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(2) พัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร
ก. พัฒนากลไกและเคร่ืองมือเพื่อรองรับมาตรการและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร

เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีจะมีการบังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี
ข. พัฒนาระบบการประกันอุบัติภัยในการขนสงวัตถุอันตราย
ค. สรางมาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการภายใตความ

รับผิดชอบตอสังคม
(3) พัฒนาเคร่ืองมือดานการประเมิน (Assessment)

ก. การประเมินศักยภาพการรองรับเชิงพื้นท่ี (Carrying Capacity)
ข. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และสุขภาพ (HIA)
ค. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยมุงเนนการประเมินความเสี่ยง

ดานสุขภาพเชิงพื้นท่ีการจัดลําดับการกํากับดูแลตามการประเมินความเสี่ยงสารเคมี รายงานการ
ประเมินความเปนอันตรายของสารเคมี และการประเมินโอกาสรับสัมผัส

(4) เตรียมความพรอมดานความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมๆ เชน
นาโนเทคโนโลยี

กลวิธีที่ 3 สรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ
(1) สรางกลไกการขับเคลื่อนแผน โดยใหแผนยุทธศาสตรฉบับท่ี 4 มีการทบทวนผลการ

ดําเนินงานทุก 2 ป เพื่อนําสูการปรับแผนปฏิบัติการ (Rolling Plan) และกําหนดตัวช้ีวัดสําคัญและ
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ระดับความสําเร็จตามระยะเวลา (milestones) รวมถึงสรางกลไกการขับเคลื่อนและดําเนินงานตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ

(2) ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองคกรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ (National
Chemical Agency: NCA) เพื่อรองรับการดําเนินงาน ในเร่ืองของการจัดการระบบขอมูลสารเคมี
กลางในระดับชาติ และระบบการประเมินความเสี่ยงสารเคมี ตลอดจนการเช่ือมโยงการบริหาร
จัดการสารเคมีใหเปนระบบท่ีบูรณาการครบวงจร

4.4 กลวิธีภายใตยุทธศาสตรที่ 2

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุก
ภาคสวนกําหนดกลวิธีไว 3 กลวิธี พรอมรายละเอียด ดังน้ี

กลวิธีที่ 1 พัฒนาองคความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมี
(1) พัฒนาและสื่อสารองคความรู

ก. พัฒนาระบบการจัดการองคความรูและการศึกษาดานการจัดการสารเคมีเพื่อเปน
ฐานขอมูลในการตัดสินใจ จัดไหมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาคูมือ ศูนยการเรียนรูตนแบบ
และความรูผานเว็บไซต

ข. สงเสริมการวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของสารทดแทน การลดความเสี่ยง
และศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดานระบาดวิทยา และผลกระทบของสารเคมีอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดลอม

ค. พัฒนาเคร่ืองตรวจวัดอยางงายในการตรวจสอบมลพิษจากสารเคมีในระดับ
ทองถิ่น

ง. สงเสริมการสื่อสารสาธารณะ ใหมีการสื่อสารขอมูลและองคความรูระหวางรัฐ
เอกชน ประชาสังคมใหมีการสงผานองคความรูสูประชาชน เชน การสงความรูผานทาง
สมัชชาสุขภาพชุมชนในระดับทองถิ่น การสรางกลุมรณรงค เพื่อใหความรูสาธารณะ สราง
ความตระหนัก และสรางจิตสํานึกในการรวมกันเปนสวนหน่ึงของการจัดการและปองกันการ
เกิดผลกระทบจากสารเคมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมี
ก. ใหมีการการฝกอบรมเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง เชน เจาหนาท่ีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมการขนสงทางบก กรมศุลกากร การทาเรือ ตํารวจ เปนตน และ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ข. ใหมีการฝกอบรมครูอาจารยและเยาวชนในเร่ืองความปลอดภัยดานสารเคมี
ค. สนับสนุนใหมีการฝกอบรมบุคลากรในภาคเอกชนพนักงานและคนงานในโรงงาน

และผูเกี่ยวของในการจัดการสารเคมี
ง. สงเสริมการใหความรูแกประชาชน สรางความตระหนัก และสรางจิตสํานึกในการ

รวมกันเปนสวนหน่ึงของการจัดการและปองกันการเกิดผลกระทบจากสารเคมีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

จ. พัฒนาผูเช่ียวชาญดานสินคาอันตราย และผูประเมินสารเคมี
(3) พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการดานสารเคมี

ก. พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิง และศูนยความเปนเลิศดานการปฏิบัติการสารเคมี
กําหนดมาตรฐานของหองปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดความเปนพิษจาก
สารเคมี

ข. พัฒนาระบบความสามารถในการทดสอบอันตรายเคมีภัณฑในหองทดลอง
และสงเสริมการวิจัยและการประเมินความเสี่ยงสารเคมีทางหองปฏิบัติการ

ค. สงเสริมใหมีการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการอยางถูกตองและปลอดภัย
(4) พัฒนาศักยภาพศูนยพิษวิทยาและเครือขาย ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองและ

ย่ังยืน

กลวิธีที่ 2 พัฒนาศักยภาพการตอบสนองและการเตรียมความพรอมตอพันธกรณีและขอตกลง
ระหวางประเทศ

(1) เสริมสรางประสิทธิภาพการตอบสนองการดําเนินการตามอนุสัญญาตางๆ โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน และคุมครองสิทธิคนไทย

(2) เตรียมความพรอมเพื่อรองรับกลไกระหวางประเทศท่ีมีการพัฒนา/ปรับปรุงอยางตอเน่ือง
เชน IFCS SAICM GHS REACH และ Free Trade Area (FTA) เปนตน

(3) เสริมสรางศักยภาพคณะผูเช่ียวชาญในการเจรจาดานการจัดการสารเคมีระหวาง
ประเทศ โดยการเสริมสรางความรูในดานการเจรจา และความรูในดานการจัดการสารเคมีในเร่ือง



61

น้ันๆ รวมท้ังหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดทาทีท่ีเหมาะสมของประเทศไทยในการเจรจา
ดานการจัดการสารเคมีระหวางประเทศ

(4) เผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการ
สารเคมีสูสาธารณะเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และใหความรวมมือในการดําเนินงานตางๆ
ท่ีเกี่ยวของ

กลวิธีที่ 3 สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมในการจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
(1) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดการสารเคมี เสริมสรางใหชุมชนมี

ความสามารถในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาคเอกชนไดอยางเขมแข็ง เชน การจัดตั้งคณะท่ี
ปรึกษาระดับชุมชน (Community Advisory Panel) การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการวางแผนการจัดการสารเคมี การตรวจสอบสารพิษตกคางโดยชุมชน

(2) เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการ
จัดการสารเคมีในพื้นท่ี

(3) สงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนในการจัดการสารเคมี สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในการจัดการสารเคมี ผานทางชองทางตางๆ ของภาคเอกชน เชน คณะกรรมการรวมรัฐ
และเอกชน (กรอ.) สภาอุตสาหกรรม และ หอการคา เปนตน

(4) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของกลุมวิชาชีพและเครือขายทางสังคมตางๆ ใชกลไก
ของกลุมวิชาชีพสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานในการจัดการสารเคมี ของภาคประชาชน
และภาคเอกชน ประสานพลังกับเครือขาย และประสานพลังกลุมยุทธศาสตร เชน สภาวิชาชีพตางๆ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ สื่อมวลชน เปนตน

4.5 กลวิธีภายใตยุทธศาสตรที่ 3

ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี กําหนดกลวิธีไว 3 กลวิธี พรอม
รายละเอียด ดังน้ี

กลวิธีที่ 1 ปองกันอันตรายจากสารเคมี
(1) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในภาคการเกษตร

ก. สงเสริมการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) ซ่ึงรวมถึงการใช
สารเคมีอยางปลอดภัย (safe use)
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ข.ควบคุมการจําหนายสารเคมีดานการเกษตรใหเปนไปอยางถูกตองและท่ัวถึง
ควบคุมการโฆษณา และการขายตรงสารเคมีท่ีใชในการเกษตร เพื่อปองกันการหลอกลวง
และการใชสารเคมีท่ีมากเกินความจําเปน

ค. ลดการใชสารเคมีดานการเกษตรท่ีมีความเสี่ยงสูง กําหนดบัญชีรายช่ือสารเคมี
ดานการเกษตรท่ีมีความเสี่ยงสูง พิจารณาจํากัดหรือยกเลิกการนําเขาสารเคมีดาน
การเกษตรท่ีมีความเสี่ยงสูง

ง. สงเสริมการเกษตรอินทรีย การใชสารทดแทนสารเคมี และ การสรางกลไกดาน
การตลาดเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรีย เชน การใหเคร่ืองหมายหรือ
ตราคุณภาพ
(2) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม

ก. ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเชิงพื้นท่ี โดยทุกภาคสวนดําเนินการรวมกัน
อยางบูรณาการในการจัดการสารเคมีเชิงพื้นท่ี ในพื้นท่ีท่ีมีปญหาหรือพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง

ข. ลดการใชสารเคมีท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน การใชสารทดแทน การสื่อสารความ
เสี่ยงใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life
Cycle Assessment: LCA)

ค. ควบคุมใหมีการบําบัดและกําจัดสารเคมีและกากของเสียอันตรายอยางถูกตอง
และปองกันไมใหมีการลักลอบท้ิง

ง. สงเสริมการประกอบการ/การผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การ
สงเสริมการผลิต โดยใชเทคโนโลยีสีเขียว/เทคโนโลยีสะอาด (Green/Clean technology)
การเผยแพรและสงเสริมใหอุตสาหกรรม ใชหลักการเคมีสีเขียว (Green Chemistry
Principle) เปนองคความรู ในกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การ
สงเสริมกลไกการผลิตท่ีใชกระบวนการ Total Energy Management ท่ีทําใหมีการลดการใช
สารเคมีลง การสงเสริมการจัดตั้ง Eco Town การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการ
ในเร่ืองของ Corporate Social Responsibility (CSR) Social Enterprise และการสงเสริม
ธุรกิจ SME ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จ. สงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยสงเสริมความ
ปลอดภัยของคนงานในโรงงาน ปองกันการปนเปอนของสารเคมีในสถานประกอบการ และ
ปองกันการเกิดโรคจากการประกอบการ ในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง
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(3) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในภาคผูบริโภคและสาธารณสุข
ก. สงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม และการสราง

กลไกดานการตลาด เชน ตลาดสีเขียว
ข. สงเสริมการคุมครองผูบริโภคดานสารเคมี เชน การติดตามตรวจสอบสินคา

และผลิตภัณฑใหปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สงเสริมการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชน  ใหมีชองทางการรับเร่ืองรองเรียนของผูบริโภคท่ีสามารถดําเนินการแกไขปญหา
อยางบูรณาการจัดการกับปญหาสารเคมีในผลิตภัณฑ (Chemicals in Products) เชน
ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ผลิตภัณฑสุขภาพ ความปลอดภัยอาหาร และปญหาการปนเปอน
โลหะหนัก การดําเนินการตอเน่ืองในเร่ืองระบบสากลการจําแนกความเปนอันตรายและการ
สื่อสารความเปนอันตราย (Globally Harmonized System: GHS)

ค. สงเสริมการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากภาคสาธารณสุขและชุมชน
โดยลดการใชสารเคมีท่ีมีความเสี่ยงสูงและการใชสารเคมีท่ีเกินความจําเปนในชุมชนเชน
สงเสริมการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management: IVM)
การจัดการของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล ตลอดจนการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน/ทองถิ่นอยางถูกตอง และการจัดการของเสียอันตรายในกิจการชุมชนท่ีไมเขาขาย
โรงงาน
(4) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในภาคการขนสง โดยจัดทํามาตรฐานบรรจุภัณฑท่ีใช

ในการขนสงและทดสอบมาตรฐาน กําหนดใหมีการประกันภัยการขนสงสินคาอันตราย จัดทํา GIS
เสนทางการขนสงสินคาอันตราย และกําหนดเสนทางการขนสงสินคาอันตรายท่ีเหมาะสม

กลวิธีที่ 2 เฝาระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบจากสารเคมี
(1) เฝาระวังและติดตามตรวจสอบระดับมลพิษอันเน่ืองมาจากสารเคมี จากแหลงกําเนิด

มลพิษ ในสิ่งแวดลอม (นํ้า อากาศ และดิน) ตลอดจนในผลิตภัณฑท่ีใชในการอุปโภคและบริโภค
เชน อาหารและยา ของเลนเด็ก เพื่อเฝาระวังระดับความเปนอันตรายของสารเคมี ท่ีอาจจะมี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

(2) ใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง พัฒนากลไกเพื่อใหประชาชนสามารถรวมเปน
สวนหน่ึงของการติดตามและการเฝาระวังผลกระทบจากสารเคมี

(3) พัฒนางานดานระบาดวิทยาสารเคมี เพื่อสรางระบบเฝาระวังติดตามและตรวจสอบ ดาน
ความปลอดภัยสารเคมี ตอสุขอนามัยของประชาชน
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กลวิธีที่ 3 รับมือสถานการณฉุกเฉินและการรักษาเยียวยาและฟนฟู
(1) พัฒนาระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการดําเนินงานตางๆ ดังตอไปน้ี

ก. จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี และการฝกซอมแผนในแตละระดับ
ข. สื่อสารกับประชาชน รวมถึงเจาหนาท่ีรัฐท่ีอยูในกระบวนการ การตอบสนองตอ

ภาวะฉุกเฉิน
ค. พัฒนาศักยภาพ Emergency Response Team ท้ังการกูภัย กูชีพ และกูพื้นท่ี

(2) เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาเยียวยาและฟนฟู โดยสรางความเขมแข็งใหกับ
สถานพยาบาล และโรงพยาบาลในพื้นท่ีเสี่ยงในการชวยเหลือเยียวยาผูประสบเหตุ และการจัดใหมี
กองทุนเยียวยาผูประสบเหตุและฟนฟูผลกระทบ ท่ีครอบคลุมในเร่ืองการเยียวยา และฟนฟู ท้ัง
ทางดานการเงิน ดานสุขภาพและจิตใจ ดานสังคม สิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

4.6 ส่ิงสําคัญที่พัฒนาขึ้นในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับแผน
ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3

จากการวางยุทธศาสตรและกลวิธีตางๆ ขางตน จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรหลักท้ัง 3 ของแผน
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พัฒนาตอเน่ืองมาจากยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 3 โดย
เนนใหยุทธศาสตรท่ี 1 เปนเคร่ืองมือ ยุทธศาสตรท่ี 2 เปนการพัฒนาศักยภาพ ซ่ึงเปนฐานท่ีจะสงผล
ดีตอการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 ท่ีเนนการลดความเสี่ยงหรือสรางความปลอดภัยให
เกิดข้ึนตอสังคมและสิ่งแวดลอมในทายท่ีสุดซ่ึงเปนเปาประสงคของแผนท่ีกําหนดไว นอกจากน้ี
จุดเดนหรือสิ่งสําคัญท่ีพัฒนาข้ึนของแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบกับแผน
ยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 3 คือกลวิธีท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกปญหาชองวางและประเด็นทาทายท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานท่ีผานมา ตลอดจนการกําหนดกลวิธีในเชิงรุก ไดแก การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
องคกรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ หรือท่ีเรียกวา National Chemical Agency เพื่อ
เช่ือมโยงการบริหารจัดการสารเคมีใหเปนระบบท่ีบูรณาการครบวงจรอยางแทจริง การกําหนดกลวิธี
ในการพัฒนาฐานขอมูลกลางอยางเดนชัด การเนนการควบคุมสารเคมีดวยเคร่ืองมือดานกฎหมาย
จากตนนํ้าถึงปลายนํ้า การใชเคร่ืองมือดานการประเมินตางๆ ท่ีรวมถึงการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพหรือ HIA รวมในการจัดการสารเคมี การเพิ่มกลวิธีในการลดความเสี่ยงในภาคสาธารณสุข
และผูบริโภค และในภาคการขนสง นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนางาน
ดานระบาดวิทยาสารเคมี การเสริมสรางความเข็มแข็งและบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการสารเคมี การสงเสริมความรวมมือของภาคประชาชน ภาคเอกชน และกลุมวิชาชีพและ
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เครือขายทางสังคมตางๆ การกําหนดกลวิธีในการพัฒนาศักยภาพการตอบสนอง และการเตรียม
ความพรอมตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศไวเปนการเฉพาะ และการกําหนดกลวิธีใหมี
การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเชิงพื้นท่ีอยางบูรณาการ โดยเนนการดําเนินงานในพื้นท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงสูง


