กำหนดกำรประชุมวิชำกำรเพื่อเตือนภัยสำรเคมีกำจัดศัตรูพืช 2563
“ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย”
25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
09.00-09.10 น. ประธานคณะทางานกล่าวต้อนรับชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประชุม รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
09.10-09.30 น. “สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับสุขภาพคนไทย” นพ.สุวรรณชัย วัฒนำยิง่ เจริญชัย อธิบดีกรมอนำมัย
09.30-09.40 น. ลาตัด “ผลักดันให้ผักนา” ตอน: นโยบายจะต้องนา...ผักปลอดภัยให้คนกิน แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
09.40-10.00 น. สถานะและความสาคัญของการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย ดร.สิรินทร์ยำ พูลเกิด มหำวิทยำลัยมหิดล
10.00-10.40 น. สถานการณ์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
- สถิติการนาเข้า นาผ่าน ส่งออก และการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของไทย
นำยศรัณย์ วัธนธำดำ กรมวิชำกำรเกษตร
- การเฝ้าระวังสุขภาพและสถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
สุธำทิพย์ บูรณสถิตนนท์ กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดำเนินรำยกำรโดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยำ
10.40-10.55 น. เบรก และกำรแสดงละครลำตัด “ผลักดันให้ผักนำ” โดยคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
10.55-12.00 น. ผลการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างและข้อเสนอระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย
- ชำติชำย ตั้งทรงสุวรรณ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
- ทองสุข ปำยะนันทน์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
- ปรียำภรณ์ แจ้งกำรกิจ สถำบันอำหำร
- ปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ำยเตือนภัยสำรเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)
ดำเนินรำยกำรโดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยำ
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.30 น. ห้องที่ 1 งานวิจัยและสถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม:
ประธำนกำรนำเสนอ รศ.ดร.จิรำพร ลิ้มปำนำนนท์
- ผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรใช้สารเคมีและอินทรีย์
ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
- โรคเนื้อเน่ากับฤดูการเพาะปลูก พญ.ธิดำ ยุคันตวรำนันท์ โรงพยำบำลยโสธร
- สถานการณ์โรคเนื้อเน่าในจังหวัดหนองบัวลาภู ทพญ.วรำงคณำ อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
- การประเมินความเสี่ยงสารเคมีกาจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสเฟตปนเปือ้ นในผักและผลไม้
รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
- อัพเดตงานวิจัยและการฟ้องร้องคดีในอเมริกา รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ
ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ห้องที่ 2 งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม: ประธำนกำรนำเสนอ รศ.ดร.ประภำส ปิ่นตบแต่ง
- การประเมินผลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของการควบคุมวัชพืชในสวนยางพาราและ
สวนปาล์มน้ามัน ดร.ไชยยะ คงมณี คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- ผลกระทบ การปรับตัว และเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรที่อิสระจากสารเคมีร้ายแรง 3 ชนิด
ดร. กฤษฎำ บุญชัย สถำบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนำ
- การสื่อสารการไม่ใช้สารเคมีอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตาบลแม่สิน อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผศ.ดร. พนิดำ จงสุขสมสกุล มหำวิทยำลัยนเรศวร
- การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติด้านความเสี่ยงการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของประชาชนกลุ่มวัยทางาน
ในตาบลบ้านเหลือ่ ม จังหวัดนครราชสีมา ศิริกำนต์ นำกระโทก โรงพยำบำลบ้ำนเหลื่อม
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร
อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สรำยุ มันตำพันธ์
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563
09.00-09.40 น. “A Weed Killer and the Corruption of Science” Carey Gillam Investigative Journalist
09.40-10.10 น. ความเคลื่อนไหวระดับโลก “อวสานพาราควอต จุดจบไกลโฟเซต?” วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ BIOTHAI
10.10-10.30 น. เบรค
10.30-12.00 น. ห้องที่ 1 เสวนา “ก้าวไปข้างหน้าสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย” แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์โดย
- ดร.ชมชวน บุญระหงส์ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
- สุนทร รักษ์รงค์ เลขำธิกำรสภำเครือข่ำยเกษตรกรชำวสวนยำงแห่งประเทศไทย (สคยท.)
- ศักดิ์ สมบุญโต อดีตผู้ว่ำฯ หัวใจเกษตร เจ้ำของสวนสำยศร
- อุบล อยู่หว้ำ ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยเกษตรทำงเลือกภำคอีสำน
- ดร.จตุพร เทียรมำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ดำเนินรำยกำร โดย กรรณิกำร์ กิจติเวชกุล
ห้องที่ 2 งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช:
ประธำนกำรนำเสนอ รศ.ดร.เบญจมำศ อยู่ประเสริฐ
- การใช้สารสกัดพืชผักท้องถิ่นในการควบคุมโรคราน้าค้างของเมล่อนอินทรีย์
มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ มหำวิทยำลัยมหิดล
- จากเทคโนโลยีงานวิจัยสู่การกาจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชจากแปลงเพาะปลูก
ศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยำนุกูล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลน้ามันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae
สาเหตุโรคผลเน่าในลองกอง จิรำภรณ์ ปักธงไชย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

- กรณีศึกษาการแยกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่สามารถย่อยสลายสารกาจัดแมลงออร์กาโนฟอสเฟต
ชนิดคลอร์ไพริฟอส ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-13.15 น. ละครสั้น
13.15-15.00 น. TALK “เกษตรกรรมยั่งยืน 100% ในปี พ.ศ. 2573 เป็นไปได้”
- ชนวน รัตนวรำหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร
- วิฑูรย์ ปัญญำกุล เลขำธิกำรมูลนิธิสำยใยแผ่นดิน (Green Net)
- จันทนำ อึ้งชูศักดิ์ ประธำนกรรมกำรกำกับทิศทำงแผนอำหำรเพื่อสุขภำวะ สสส.
- ยุพดี เมธำมนตรี กองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน*
15.00-15.30 น. ระดมข้อเสนอเพื่อสร้ำงระบบเกษตรและอำหำรที่ปลอดภัย
15.30-16.00 น. สรุปข้อเสนอเพื่อสร้ำงระบบเกษตรและอำหำรที่ปลอดภัย
ปิดกำรประชุม
หมายเหตุ *อยู่ระหว่ำงประสำนงำน

