สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๒.๙

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ
จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
ความสำคัญและผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการคาอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารตอประเทศไทย
๑. การผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ คิดเปนสัดสวนทีส่ งู ในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังจะเห็นไดจาก บัญชีประชาชาติป ๒๕๕๓ ซึ่งรายงานวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ของประเทศไทย ณ ราคาประจำปมีมูลคา ๑๐.๘ ลานลานบาท ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติเฉลี่ยตอคน (per capita GNP) ๑๕๓,๙๕๒ บาท และมีรายไดประชาชาติ (National Income: NI)
ประมาณ ๗.๗ ลานลานบาท จากโครงสรางการผลิตของประเทศไทย ในระหวางป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
๒. อาหารที่ผลิตจากภาคเกษตรมีสดั สวนเฉลีย่ รอยละ ๑๐ ในขณะทีก่ ารผลิตอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ ๓๐
ของ GDP และในภาคการผลิตอุตสาหกรรมดังกลาว หมวดอาหารและเครื่องดื่มมีสัดสวนประมาณหนึ่งในหาของ
การผลิตภาคนี้ทั้งหมด๑
๓. ป ๒๕๕๔ การคาของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ ๑๕ ลานลานบาท (๔.๕๗ แสนลานเหรียญสหรัฐ)
โดยมูลคาการคากับกลุมอาเซียนซึง่ เปนกลุม ประเทศคูค า ทีส่ ำคัญของไทยอันดับหนึ่ง ซึ่งคิดเปนหนึ่งในหาของการคา
ของไทยทั้งหมด โดยไทยไดดุลการคาจากกลุมอาเซียน (มูลคาสงออกมากกวานำเขา) ไทยสงออกไปประเทศ
สิงคโปร และนำเขาจากประเทศมาเลเซียสูงสุด ทัง้ นีส้ นิ คาสงออกอันดับหนึง่ ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป โดยในกลุมสินคา
เกษตรสงออกคือ น้ำตาลทราย (อันดับ ๑๐) และมูลคาการคาระหวางกันมีแนวสูงขึ้น
การคาในอาเซียนและความตกลงที่เกี่ยวของกับอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
(ก) สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร
๑. อาเซียนซึ่งจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ อาฟตา ในป ๒๕๓๕ (AESEAN Free Trade Area: AFTA
1992) และไดจัดทำความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทากันสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน (Agreement
on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area: CEPT-AFTA)
เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคการคาดานภาษีนำเขา (ศุลกากร) ของสินคาที่อยูในรายการเจรจา และผลิตในอาเซียน
ที่เปนไปตามกฎวาดวยแหลงกำเนิดตามที่อาเซียนกำหนด กลาวคือ ใหภาษีนั้นเหลือต่ำที่สุด (รอยละ ๐ – ๕) ขจัด
ปญหาและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี และกำหนดเปาหมายใหสินคาทุกตัวที่อยูในรายการ (inclusion list)
ไมมีภาษีนำเขา และสินคาในบัญชีออนไหว (sensitive list) มีอัตราภาษีสุดทายที่รอยละ ๕ ตั้งแตป ๒๕๕๓
เปนตนไป ตอมาป ๒๕๕๒ อาเซียนปรับปรุงความตกลง CEPT-AFTA เปนความตกลงการคาสินคาของอาเซียน
(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA 2009) ใหมีความทันสมัยทัดเทียมกับกฎเกณฑทางการคาใน
ระดับสากล มีความครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการคาสินคามากขึ้น๒,๓
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๕๔๗

๒. ATIGA ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การลดภาษีตามพันธกรณี CEPT-AFTA ๒) กฎวาดวย
ถิ่นกำเนิดสินคา ๓) มาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร ๔) การอำนวยความสะดวกทางการคา ๕) การศุลกากร ๖)
มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรับรอง ๗) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และ ๘) มาตรการเยียวยาทางการคา
๓. นอกจากนี้ จากขอกำหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่ มีแนวทางการนำรองการรวมกลุมเศรษฐกิจ
โดยทดลองเรงรัดใน ๑๒ สาขาสำคัญเพื่อสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายสินคาและบริการในสาขาเหลานั้นอยางเสรี
และสรางการรวมกลุม ในดานการผลิต จัดซือ้ วัตถุดบิ เพือ่ สงเสริมการเปนฐานการผลิตรวมของอาเซียนและใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาษีของสินคาที่อยูในรายการเจรจาจะมีภาษีลดลงเร็วขึ้นจากกรอบอาฟตาอีก ๓ ปคือ
ป ๒๕๕๐ สำหรับสมาชิกอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ และ ป ๒๕๕๕ สำหรับสมาชิกอาเซียนใหม ๔ ประเทศ โดย ๒ ใน
๑๒ สาขาดังกลาวไดแก ผลิตภัณฑเกษตร และผลิตภัณฑประมง
(ข) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
๔. อาเซียนยังมีขอตกลงดานการกำหนดมาตรฐานของสินคา โดยความตกลง ATIGA กำหนดใหมีการ
ควบคุมกำกับดานเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรวมดวยกลไกการกำหนดขอตกลงยอมรับรวม (Mutual
Recognition Arrangement: MRA) ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนสำหรับมาตรฐานและคุณภาพ การ
ผสานกฎระเบียบในการควบคุมกำกับคุณภาพสินคา และการจัดตั้งระบบการเฝาระวังสินคาภายหลังการวางตลาด
และระบบการแจงเตือน นอกจากนี้ อาเซียนยังกำหนดใหใชแนวทางปฏิบัติที่ดีดานมาตรฐานภายใตความตกลง
อุปสรรคทางการคาดานเทคนิค และกรอบและแนวทางดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามความตกลง
ขององคการการคาโลกวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยที่ปกปอง
ชีวิตมนุษย สัตว หรือพืช หรือสุขภาพของแตละประเทศสมาชิก ในดานการปฏิบัติใหอางอิงมาตรฐานสากลระหวาง
ประเทศ แนวทาง และขอแนะนำซึ่งพัฒนาโดยองคกรระหวางประเทศตาง ๆ ไดแก the Codex Alimentarius
Commission (Codex), the World Organisation for Animal Health (OIE), the International Plant
Protection Convention (IPPC) และ อาเซียน๔
๕. กลาวโดยสรุป อาหาร (ซึ่งจัดเปนสินคาอุตสาหกรรม) และสินคาเกษตรที่เปนอาหารเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมสินคาที่สำคัญของอาเซียนที่มีการคาขายระหวางกันมานานแลวและมีการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี
ศุลกากรตั้งแตป ๒๕๓๕ คือ ไมมีภาษีหรือมีภาษีนอยมาก และเปนผลใหการคาขายสินคาเหลานั้นสะดวกมากขึ้น
และมีปริมาณเพิ่มขึ้น นับจากป ๒๕๕๐ เปนตนไป อาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร บางสวนซึ่งเปนผลิตภัณฑ
เกษตร และ ผลิตภัณฑประมงจะไมมีภาษีศุลกากร และนอกเหนือจากเรื่องสิทธิประโยชนทางดานภาษีและการ
ศุลกากรแลว อาเซียนไดเล็งเห็นถึงความเปนสากลและการผสานกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อใหเขากับระบบการคาโลก
ดังนั้น อาเซียนดวยความตกลง ATIGA ป ๒๕๕๒ จึงกำหนดใหจัดทำหลักเกณฑที่จะยอมรับรวมกันทั้งที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินคา และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการจัดตั้งระบบเฝาระวังและเตือนภัยตาง ๆ ซึ่ง
การจัดทำหลักเกณฑและระบบเหลานี้เริ่มดำเนินการภายหลังจากการริเริ่มดานสิทธิประโยชนทางภาษีของกรอบ
อาฟตา ๒๐ ป และขณะนี้ สมาชิกอาเซียนอยูระหวางดำเนินการจัดทำขอตกลงยอมรับรวมของมาตรฐานของสินคา
ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกลุมอาหารและกลุมสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
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(ค) ความตกลงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการคาอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
๖. นอกเหนือจาก ATIGA ซึ่งเปนความตกลงที่วาดวยการคาสินคาโดยตรงแลว ยังอาจมีความตกลงดาน
การลงทุน และดานการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการคาสินคานี้ แตเนื่องจากโดยรวมการคาบริการตามมาตรฐานขององคการการคาโลกจะระบุกลุม
บริการสาขามาตรฐานซึ่งเปนแรงงานฝมือ (skilled labour) ในขณะที่การผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหาร และกลุม
อุตสาหกรรมอาหารจะตองการกลุมแรงงานที่ไมตองใชทักษะฝมือ (non-skilled labour) เปนสวนใหญ อาจมี
ความตองการบางในสวนของการบริหารงาน และผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร และอุตสาหการ เปนตน๕
(ง) ความไมปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
๑๐. จากนิยามความปลอดภัยดานอาหาร ตามขอ ๑.๔ ภาคผนวกทายเอกสารหลัก(สมัชชาสุขภาพ ๕ /
หลัก ๙. ผนวก ๑) นั้น อาหารที่เขาลักษณะดังกลาวจึงจัดไดวาเปนอาหารไมปลอดภัย นอกจากนี้อาหารไม
ปลอดภัยอาจรวมถึงอาหารที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่ไมผานการประเมินความปลอดภัยสำหรับการเปน
อาหารมนุษย
๑๑. การตรวจสอบอาหารและสินคาเกษตรทีเ่ ปนอาหารวามีความปลอดภัยหรือไม จึงมุงเนนการตรวจสอบ
ตามนิยามดังกลาวซึ่งกำหนดดวยมาตรฐานภายใตกฎระเบียบของประเทศไทย และกฎเกณฑภายใตความตกลง
ระหวางประเทศขององคการการคาโลกที่ประเทศไทยเปนสมาชิก และความตกลงตาง ๆ ที่ไทยเขารวม รวมถึง
อาเซียน ดังรายละเอียดในขอ (ข) และขอกำหนดของประเทศผูนำเขาอาหารเหลานั้น นอกจากนี้ ดวยระบบการ
เฝาระวังเมื่อประเทศผูนำเขาตรวจสอบสินคาเหลานั้นและพบวาไมปลอดภัย จะแจงเตือนขอมูลใหประเทศผูสงออก
สินคามายังตนเองดวย
๑๒. ระบบการแจงเตือนความไมปลอดภัยที่มีอยูในประเทศไทยมี ๔ ระบบ ไดแก ๑) เครือขายหนวยงาน
ดานอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ (International Food Safety Authorities Network: INFOSAN) เปน
ความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่ง
สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานดำเนินการ ๒) ระบบแจงเตือน
ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตวของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed:
ARASFF) ๓) ระบบแจงเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตวสำหรับประเทศไทย (Thailand Rapid Alert
System on Food and Feed: TH-RASFF) โดยสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนหนวยงานดำเนินการทั้งสองระบบ และ ๔) ระบบแจงเตือนภัยดานอาหารของประเทศไทย
(Food Alert System of Thailand: FAST) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเปน
หนวยงานดำเนินการ๖ ทั้งนี้แตละระบบใหความสำคัญกับขอมูลตลอดหวงโซอาหารและผลกระทบตอสุขภาพที่แตก
ตางกัน
ความสูญเสีย และผลกระทบตอสุขภาพจากอาหารไมปลอดภัย
๑๓. อาหารที่ไมปลอดภัยสามารถทำใหผูบริโภคอาหารนั้นปวย โดยเกิดพิษตอสุขภาพทั้งเฉียบพลันและ
เรื้อรัง (food-borne diseases) และอาจถึงแกชีวิต ดังตัวอยาง ๒ กรณีตอไปนี้
๑๔. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ สหรัฐอเมริการายงานยอดผูปวยจำนวน ๒๐๐ คน จากการติดเชื้อ
ซาโมเนลลา (Salmonella) ที่เกี่ยวของกับ ๒ ซีโรไทป ไดแก Salmonella bareilly และ Salmonella nchanga
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๕๔๙

โดยรายงานสถิติระหวางวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผูปวยกระจายตัวในสหรัฐอเมริกา ๒๑ รัฐ และ
เขตการปกครอง Columbia จากการสอบสวนทางระบาดวิทยา พบวา ผูปวยรับประทานปลาทูนาแชแข็งนำเขา/
ผลิตโดยบริษัท Moon Fishery Pvt. Ltd.ในประเทศอินเดีย และยังมีการสงออกไปยังประเทศฝรั่งเศสดวย ขณะนี้
อยูในกระบวนการเรียกคืนสินคาจากสหรัฐอเมริกาซึ่ง INFOSAN Emergency Contact Point ในประเทศอินเดีย
ยังคงเฝาระวังตอไป๗
๑๕. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ IHR National Focal Point ของประเทศเยอรมนี ยืนยันผูปวย
๒๑๔ คนและผูเสียชีวิต ๒ คน จากอาการไตวาย (อาการแทรกซอนจากแบคทีเรียกลุม enterohaemorrhagic
Escherichia coli (EHEC) ซึ่งสรางพิษ Shiga toxins หรือ vero toxins ทำลายเซลลเม็ดเลือดและไต) ตอองคการ
อนามัยโลก โดยสถาบัน Robert Koch Institute และ Hamburg Health Authorities ตรวจพบวา ผูปวยมี
ประวัติรับประทานมะเขือเทศ แตงกวา และผักกาดหอม๘
การดำเนินการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในประเทศไทย
๑๖. คณะกรรมการอาหารแหงชาติเปนองคกรทีก่ ำหนดนโยบายและยุทธศาตรดา นอาหารของประเทศไทย
ทั้งระบบซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการฯไดจัดทำ
กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารอยางบูรณาการแลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ โดยกรอบยุทธศาสตรฯ
ดังกลาวประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหาร ดานคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร ดานอาหารศึกษา และดานการบริหารจัดการ๙
๑๗. นอกจากนี้ ประเทศไทยมีหนวยงานที่กำกับดูแลดานความปลอดภัยของอาหารจากหลายกระทรวง
ทบวง กรม ภายใตพระราชบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ จากการวิเคราะหระบบการจัดการและระบบกำกับดูแล
ความปลอดภัยดานอาหารของประเทศไทย ๑๐,๑๑ ,๑๒ พบวา หนวยงานที่กำกับดูแลและสงเสริมสนับสนุนดาน
ความปลอดภัยของอาหารเหลานั้น คือ ๑) กระทรวงสาธารณสุข (หนวยงานสวนกลาง ไดแก สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และหนวยงานสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสุขภาพชุมชน) โดยลาสุด กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสำนัก
สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เพื่อบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ๒)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ไดแก สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร กรม
สงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมการขาว) ๓) กระทรวงอุตสาหกรรม (ไดแก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร) ๔) กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) ๕) กระทรวงการคลัง (กรม
ศุลกากร) ๖) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางบก) และ ๗) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
๑๘. สำหรับหน วยงานหลั กที่กำกับดูแ ลด า นความปลอดภั ยของอาหารที่ นำเขา จากตา งประเทศ คือ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลานี้มีพระราชบัญญัติที่กำกับ
ดูแลดานมาตรฐานและความปลอดภัยตามบทบาทหนาที่และภารกิจของตนเอง ทำใหเกิดการทับซอนของภารกิจ
และกฎหมายมีชองวางซึ่งไมครอบคลุมอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารบางกลุม นอกจากนี้การกำกับดูแลมี
กลไกหลากหลายขึ้นกับความเสี่ยงของกลุม/ประเภทอาหารเหลานั้นเปนผลใหอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
บางสวนไมตองถูกควบคุมกำกับกอนออกสูตลาดแตจะถูกกำกับดูแลดวยระบบภายหลังออกสูตลาดแลว
๕๕๐ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๙. ประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปนที่ตระหนักของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดและไดมีการหารือและความ
พยายามบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน รวมถึงการวางรูปแบบการดำเนินงานกำกับดูแลและเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานอาหารดวย
นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
๒๐. จากยุทธศาสตรหลักทั้ง ๔ ดานของกรอบยุทธศาสตรการจัดการอาหารของประเทศไทยโดยคณะ
กรรมการอาหารแหงชาตินั้น ยุทธศาสตรดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษาสัมพันธกับ
ประเด็นความปลอดภัยของอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารภายใตประชาคมอาเซียน ภายหลังจากการกำหนด
กรอบยุทธศาสตรฯแลวเสร็จ ขณะนีค้ ณะกรรมการฯเริม่ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรดว ยการทำงานของคณะอนุกรรมการ
ชุดตาง ๆ ซึ่งในหนึ่งยุทธศาสตรหลักจะมียุทธศาสตรยอยที่มีผูดำเนินการจากหลายหนวยงาน นอกจากนี้ แตละ
หนวยงานจะมียุทธศาสตรการดำเนินงานของตนเอง เชน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรของหนวยงาน
จะสอดคลองกับภาพรวมของกรอบยุทธศาสตรชาติ และตามบทบาทหนาทีแ่ หงพระราชบัญญัตทิ หี่ นวยงานรับผิดชอบ
กลไกและกระบวนการในระดับพื้นที่
๒๑. การบริหารจัดการอาหารปลอดภัยตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน
นักวิชาการ และประชาชน ซึ่ งการทำงานแตล ะพื้ นที่ จ ะแตกตา งตามลั กษณะทางกายภาพ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนจึงเปนกลไกเริ่มตนในการสรางการมีสวน
รวมของชุมชน ทั้งนี้ หลักการใหชุมชนมีสวนรวม และกระบวนการที่ทำใหเกิดการถายทอดองคความรูสูชุมชน เปน
สิ่งสำคัญ ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร (ปจจุบันคือ สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย)
กระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องอาหารปลอดภัยและมี
ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการดังนี้ ๑) สรางระบบเครือขายการเฝาระวังอาหารปลอดภัยระดับชุมชน โดยใหทุก
ฝายมีสวนรวมเพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาทักษะการเฝาระวัง สำหรับภาครัฐควรสนับสนุนเครื่องมือกับ
อุปกรณที่มีคุณภาพ เชื่อถือไดในระบบปฏิบัติงานเฝาระวัง และพัฒนาใหเกิดกลไกการรายงานผลสูสาธารณะอยาง
เปดเผย ๒) เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในอาหารปลอดภัย โดยจัดทำศูนยการเรียนรูระดับชุมชนดวย
การบูรณาการจากศูนยตาง ๆ ที่มีอยูแลวในชุมชน ๓) จัดตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในระดับพื้นที่ดวยการ
ระดมบุคคลในชุมชนจากหลากหลายอาชีพมารวมเปนคณะกรรมการฯ รวมทั้งผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
โดยคณะกรรมการฯมีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนใหเกิดการบริโภคอาหารอยางเปลอดภัย๑๓
ขอสรุป
๒๒. จากประเด็ น ภายใต การค าระหวา งประเทศ และผลกระทบต อ สุ ข ภาพ จากการเขาสูประชาคม
อาเซียนซึ่งมีเปาหมายความเปนหนึ่งเดียว มีการเคลื่อนยายของสินคาที่สะดวกขึ้น จึงทำใหมีการนำเขาและสงออก
อาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารมากขึ้น มีโอกาสที่อาหารที่ไมปลอดภัยปะปนเขามาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน
การที่จะทำใหเกิดอาหารที่ปลอดภัยนั้น ตองประกอบไปดวย การศึกษาความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารไมปลอดภัย การ
สราง/พัฒนาระบบที่จะชวยการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยง ปองกันความไมปลอดภัย ผูผลิตและผูบริโภค
ทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและปญหาความไมปลอดภัยเหลานั้น และตระหนักถึงการผลิตอาหารคุณภาพและ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๕๕๑

มีความปลอดภัย ผูบริโภคมีโอกาสเรียนรูและมีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไมปลอดภัยรวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ สงเสริมใหผูบริโภคเกิดความเขาใจ มีวิจารณญาณและความสามารถที่จะเลือกอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยเพื่อตนเอง ครอบครัวและชุ มชน โดยเป นการเรี ยนรู ด วยตนเองจากการลงมื อ ปฏิ บั ติ และการมี
ขอมูลที่สามารถชวยใหติดตามปญหาและแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ ถูกตอง และใชประโยชนไดอยางทันทวงที
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๙
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