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ยุทธศาสตรความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
ยุทธศาสตรหลัก
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนใหมีการดำเนินงานปองกันอันตรายจากการบริโภคอาหารทอด ลดความเสี่ยง
ของประชาชน ตองการองคความรูในประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จำเปนตองมีการศึกษาวิจัยทางดาน
วิชาการในการนำมาพิจารณากำหนดเปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือและแนวทาง
ชวยใหการขับเคลื่อนสูการบรรลุเปาหมาย
ตองสรางความตระหนักรู ความเขาใจในปญหาน้ำมันทอดซ้ำเสือ่ มสภาพกับสุขภาพ ตอภาคีสรางเสริมสุขภาพ
และประสานใหเกิดความรวมมือของภาคีเครือขายดานวิชาการเพือ่ การศึกษาวิจยั ภาคีภาคประชาชน ภาคีที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ผูป ระกอบการอาหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานและสวนราชการตาง ๆ
ที่มีภารกิจดานการคุมครองผูบริโภค ผูประกอบการที่ผลิตน้ำมันพืช ผูผลิตน้ำมันไบโอดีเซล สื่อสารมวลชน และ
องคการเภสัชกรรม เปนตน
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชน้ำมันทอดอาหารอยางถูกตองเหมาะสม และเสริมสรางความรูและ
ตระหนักโดยใชการสื่อสารสาธารณะอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามองคความรูจริงดานวิชาการ
ยุทธศาสตร
การทำใหผบู ริโภคปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสือ่ มสภาพ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ
๒. ยุทธศาสตรผูประกอบการรับผิดชอบตอสังคม
๓. ยุทธศาสตรพัฒนามาตรการกำกับดูแลและดำเนินการทางกฎหมาย
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการ
๕. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักรูตอสังคม
๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการดังนี้
๑.๑) กำหนดเปนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาทองถิ่น ๓ ป แผนพัฒนาทองถิ่น ๑ ป กำหนดใหเปน
ตัวชี้วัดขององคกร เพื่อ ผลั ก ดั น ให มี ก ารขั บ เคลื่ อ นครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ จั ด ทำข อ บั ญ ญั ติ ข ององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อเปนเครื่องมือในการดำเนินงานของพื้นที่ สนับสนุนและเชิดชูผูที่มีผลงานดีเดนเพื่อสรางแรงจูงใจ
ควบคูกับการใชมาตรการบังคับใชกฎหมาย
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๑.๒) เปนแกนหลักดำเนินการใหผูประกอบการอาหารในเขตรับผิดชอบเปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารใหม
กอนที่น้ำมันทอดอาหารจะเสื่อมสภาพจนเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ชัดเจน
เนื่องจากน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพไมเ หมาะสมที่ จ ะนำมาสู วงจรอาหารอี กจึ งจำเป นต องจัดการไมวาจะ
โดยแยกเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนเชื้อเพลิงหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม พรอมทั้งดำเนินการเปน cluster และ
รวมกับภาคประชาสังคม ใหสอดคลองกับนโยบายอาหารปลอดภัย
๑.๓) บริหารจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพแลวใหถูกแปรรูปเปนน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใชประโยชน
เปนพลังงานทดแทน ทั้งโดยการผลิตเองหรือสนับสนุนใหหนวยอื่นนำไปผลิตตามความเหมาะสม และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ นำน้ำมันไบโอดีเซลมาใชในกิจการของหนวยงาน เพื่อลด
คาใชจาย เชน ใชกับรถเก็บขยะ รถตัดหญา พรอมทั้งแปรรูปน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเปนผลิตภัณฑอื่นที่เปน
ประโยชน เชน การทำสบู เทียน เปนตน
๑.๔) ริเริ่มใหมีการรวบรวมน้ำมันทอดซ้ำเสือ่ มสภาพจากสถานทีต่ า ง ๆ ในเขตรับผิดชอบ มิใหมกี ารทิง้ ไป
โดยสูญเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งทิ้งลงสูทางระบายน้ำสาธารณะซึ่งจะกอใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ำและ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
๑.๕) ควรสงเสริมการสรางวงจรความชวยเหลือของผูป ระกอบการ เชน ผูป ระกอบการรายใหญชว ยเหลือ
ผูประกอบการรายยอย ในเรื่องการใหองคความรู การเปนตนแบบ การสนับสนุนการทำงาน เปนตน
๒. ยุทธศาสตรผปู ระกอบการรับผิดชอบตอสังคม ผูป ระกอบการทีเ่ กีย่ วของทัง้ การผลิตและใชนำ้ มันเกีย่ วกับ
การทอดอาหารรวมมือกันประกาศมาตรการประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภคมิใหไดรับการบริโภคน้ำมันที่
เสื่อมสภาพ และมีมาตรการทำใหนำ้ มันทีเ่ สือ่ มสภาพแลวไมใหกลับมาในวงจรอาหาร และรวมรณรงคใหเกิดประโยชน
ตอเครือขาย ดังนี้
๒.๑) รวมรณรงคและเผยแพรค วามรู แก ผูป ระกอบการและผู บ ริ โ ภค โดยสนั บ สนุนทุนดำเนิ น การ
เผยแพรความรูแกผูผลิต/ผูจำหนาย พอคาแมคา และผูบ ริโภค ผานชองทางตาง ๆ จัดพืน้ ทีส่ ำหรับเผยแพรความรู
ในจุดจำหนายอาหารทอดและจัดสถานทีต่ รวจสอบน้ำมัน เผยแพรความรูแ กผบู ริโภคผานฉลากและสือ่ โฆษณา และ
จำหนายน้ำมันใหมในราคาสวัสดิการแกหนวยงาน/องคกรที่รวมรณรงค
๒.๒) รวมเปนเครือขายตรวจสอบ กำกับ และดูแลคุณภาพน้ำมันทอดอาหารในสถานประกอบการ โดย
ใชเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันทอดอาหารที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน
ทอดอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ผลิตและที่ใชระหวางการทอดอาหาร จัดทำมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ
และเครื่องมือการใชน้ำมันทอดอาหาร จัดหาอุปกรณและวิธีการปองกันอันตรายไอระเหยจากน้ำมันขณะทอด และ
จัดทำรายงานผลการสุมตรวจน้ำมันทอดอาหาร
๒.๓) กำจัดน้ำมันเสื่อมสภาพโดย (๑) ผูขายและผูรับซื้อน้ำมันมีขอตกลงไมใหกลับมาสูวงจรอาหาร
และตรวจสอบติดตาม (๒) ขายใหแกผูรับซื้อที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสีย (๓) นำไปผลิตไบโอดีเซลหรือแปรรูป
ใชประโยชนอื่น และ (๔) มอบหรือขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล
กำจัดน้ำมันเสื่อมสภาพไมใหกลับมาสูวงจรบริโภค โดยการทำสัญญาระหวางผูขายและผูรับซื้อน้ำมันเสื่อม
สภาพไมใหกลับมาสูวงจรอาหารของมนุษย ขายน้ำมันทอดอาหารเสื่อมสภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมใหแกผรู บั ซื้อ
ที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจสอบติดตามมิใหผูรับซื้อนำ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๐๗

น้ำมันเสื่อมสภาพกลับสูวงจรอาหารของมนุษย นำน้ำมันเสื่อมสภาพไปผลิตไบโอดีเซลหรือแปรรูปใชประโยชนอื่น
หรือมอบ/ขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
๒.๔) กิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เชน พัฒนาเครือขายสื่อสารขอสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชน้ำมันทอด
อาหารอยางปลอดภัย ประกาศบุคคล/นิติบุคคลและสถานที่ตัวอยาง กำหนดใหการไมใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
เปนมาตรฐานของตลาดนาซื้อ และเผยแพรในสื่อมวลชนตาง ๆ
๓. ยุทธศาสตรพฒ
ั นามาตรการกำกับดูแลและดำเนินการทางกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคกรปกครองสวนทองถิน่ สำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ รวมกันดำเนินการดังนี้
๓.๑) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติอาหาร รวมถึงออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่เหมาะสมและทันตอสถานการณ และสามารถบังคับใชไดจริง เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
๓.๒) ตรวจสอบมิใหมีการจำหนายน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพอยางเขมงวด เมื่อพบวามีการดำเนินธุรกิจ
ซื้อน้ำมันทอดซ้ำเสือ่ มสภาพมาฟอกสีหรือกระทำการอืน่ ทีท่ ำใหอาหารไมปลอดภัย หรือนำกลับมาจำหนายใหประชาชน
บริโภค ใหเรงดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวกลุมบุคคลที่กระทำผิดและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับ
ผูเจตนากระทำผิดไมใหเปนเยี่ยงอยางตอไป
เรงรัดการปฏิบัติงานอยางเขมงวด ตรวจสอบมิใหมีการจำหนายน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ เมื่อพบวา
มีการกระทำผิดใหดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาตัวกลุมบุคคลที่ดำเนินธุรกิจซื้อน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพมา
ฟอกสีหรือกระทำการอื่นที่ทำใหอาหารไมปลอดภัยเพื่อนำกลับมาจำหนายใหประชาชนบริโภค และรวบรวม
พยานหลักฐานดำเนินคดีกับผูกระทำผิดตอไป
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
๔.๑) กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทางดานวิชาการ
ไดแก การฝกอบรมวิธีการตรวจสอบน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพโดยชุดทดสอบ ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพ
ของน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
๔.๒) องคการเภสัชกรรมทำหนาที่ผลิตชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำในราคาประหยัดและกระจายใหแก
หนวยงานตาง ๆ เพือ่ ใชในการตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำมันทอดอาหาร ทัง้ นีใ้ หกระทรวงสาธารณสุขถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำใหแกองคการเภสัชกรรมโดยเรงดวน และจัดใหมีหนวยงานกำกับดูแล
คุณภาพและมาตรฐานของชุดทดสอบ
๔.๓) กระทรวงพลังงานเปน เจ าภาพหลักรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานของ
องคกรปกครองทองถิ่นหรือชุมชนที่มีความพรอมทั้งดานวิชาการและทรัพยากร เพื่อดำเนินการนำน้ำมันทอดซ้ำ
เสื่อมสภาพมาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอยางครบวงจร ตัง้ แตการตรวจสอบวัตถุดบิ อุปกรณเครือ่ งมือ
กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชน ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม
ในขบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฝกอบรมฝายชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนชุมชน ในการ
ประกอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล และทักษะการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอยางมีคุณภาพในชุมชน
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กระทรวงพลังงานเปนผูป ระสานความรวมมือกับภาครัฐ (อาทิเชน สถานศึกษา) ภาคเอกชน เพือ่ ดำเนินการ
อยางครบวงจรในการผลิตไบโอดีเซล (การตรวจสอบวัตถุดบิ อุปกรณเครือ่ งมือ กระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
น้ ำ มั น ไบโอดีเซลจากชุมชน ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอมในขบวนการผลิต) สนับสนุนการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองทองถิ่นหรือชุมชนที่มีความพรอมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งดานวิชาการและทรัพยากร
เชน การฝกอบรมฝายชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประกอบเครื่องทำไบโอดีเซล และการผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซลในชุมชน
๕. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักรูตอสังคม
๕.๑) กำหนดใหทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐ เปนแบบอยางที่ดีในการกำกับดูแลราน
คาที่จำหนายอาหารทอด รวมทั้งโรงครัวในสถานที่ราชการและหนวยงานของรัฐ มิใหมีการใชน้ำมันทอดอาหารที่
เสื่อมสภาพ และรณรงคใหความรูกับประชาชนทั่วไปและผูประกอบการ โดยประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน
วิทยุชุมชน โทรทัศน หนังสือพิมพทอ งถิน่ เอกสารประชาสัมพันธของหนวยงาน ดวยขอความทีส่ นั้ กระชับ เขาใจงาย
๕.๒) สวนราชการที่เกี่ย วของโดยตรง เช น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กำหนดใหหนวยงาน
ทุกระดับมีแผนปองกันและจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเพื่อการ
คุมครองผูบริโภค ประชาชน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดเปนตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ริ าชการเพื่อผลักดัน
ใหมีการขับเคลื่อน และสรางแรงจูงใจโดยใหรางวัลสำหรับผูที่มีผลงานเดน
๕.๓) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ
๑) รณรงคใหความรูท เี่ กีย่ วกับน้ำมันทอดซ้ำแกเด็กและเยาวชนโดยบรรจุในหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ และใหเด็กและเยาวชนนำความรูไปเผยแพรในครอบครัวเพื่อใหเกิดความตระหนัก
๒) ใหสถานศึกษากำกับดูแลรานคาทีจ่ ำหนายอาหารทอดในสถานศึกษา มิใหมกี ารใชน้ำมันทอดซ้ำ
เสื่อมสภาพ และสนับสนุนใหมีธนาคารน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพในโรงเรียนที่มีความพรอม เพื่อรวบรวมน้ำมันไป
จัดการอยางปลอดภัยรวมกับองคกรปกครองทองถิ่น
๕.๔) หนวยงานภาครัฐและแหลงทุน เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุน
การดำเนินงานภาคประชาชนที่ดำเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีความเขมแข็ง โดยสนับสนุนทั้งดาน
วิชาการ ทรัพยากร การอำนวยความสะดวก
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