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ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ามันทอดซา้ เสื่อมสภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ ่ี
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ
ตระหนั ก ว่ า น้ า มัน ทอดซ้ า เสื่อ มคุ ณ ภาพ เป็ น ภัย ต่ อ สุ ข ภาพ เป็ น สาเหตุ ท าให้เ กิด โรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูงซึง่ เป็ นปญั หาสุขภาพทีส่ าคัญของประเทศไทย ความนิยมบริโภคอาหารทอดเพิม่ ขึน้ ทา
ให้ในแต่ละปีมกี ารใช้น้ามันทอดอาหารมากถึง ๘ แสนตัน และในการทอดอาหารมีการใช้น้ ามันทอดซ้าทาให้
น้ามันเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยทีจ่ ะนามาประกอบอาหาร
รับทราบ ว่านโยบาย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุม และผู้ท่มี บี ทบาทหน้าที่ท่ตี ้อง
รับผิดชอบยังไม่มกี ารบูรณาการร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปญั หาให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
สานึ ก ว่าหากไม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ ขี องน้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อสุขภาวะ
ของผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการอาหารทอด ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทัง้ ด้านทรัพยากรบุคคล
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
กัง วล ต่อ การนาน้ ามันทอดซ้า ที่เ สื่อ มสภาพมาใช้บริโภคซึ่งรวมถึงการนาไปฟอกสีใ ห้ใสแล้ว นา
กลับมาจาหน่ าย การนาไปทาเส้นก๋ วยเตีย๋ ว ซึ่งเป็ นสิง่ ที่สร้างความวิตกกังวลต่อความปลอดภัย ในสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภคอย่างยิง่
ชื น่ ชม การทางานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมผลักดันการ
จัดการน้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพให้เป็ นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และเสนอแนะทางออกการจัดการ
น้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพสู่การผลิตไบโอดีเซลพลังงานทดแทน ตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างผู้บริโภค ผูป้ ระกอบการและภาคีทเ่ี กี่ยวข้อง สมประโยชน์ ทุกฝ่ายให้เกิดขึน้ ใน
สังคมอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
เห็นว่ า ประเทศไทยโดยทุก ภาคส่ ว นที่เ กี่ยวข้อ งกับน้ ามันทอดซ้ามีหน้ าที่สาคัญ ในการผลักดัน
ดาเนินการจัดการน้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ ต้องดาเนินงานสอดประสานอย่างมีเป้าหมายร่วมกันทีจ่ ะจัดการ
ปญั หาอย่างยังยื
่ น
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
. ขอให้ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเ พื่อ พิจารณาให้ค วามเห็นชอบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เรื่อ ง ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ ามันทอดซ้าเสื่อ มสภาพ และ
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรับไปดาเนินการ
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๒. ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา และกรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลัง งาน กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานต ารวจแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ และทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการโดยการมีส่วนร่วม
เพื่อ
๒. ร่วมกันกาหนดนโยบาย กฎหมาย และให้การสนับสนุ นการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม ทัง้ ความรูว้ ชิ าการ เทคโนโลยี และเครื่องมือในการดาเนินงานอย่างเป็ น
รูปธรรม
๒.๒ ส่ งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและใช้น้ ามันเกี่ยวกับการทอดอาหารร่วมมือกันประกาศ
มาตรการ และกาหนดแนวทางการประกันความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภคมิให้ได้รบั การบริโภคน้ ามันทอดซ้าที่
เสื่อมสภาพรวมถึงการสร้างแรงจูงใจไม่ให้ใช้น้ามันทอดซ้าทีเ่ สื่อมสภาพ
๒.๓ สนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมตระหนักรู้ ตรวจสอบปญั หาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ผ่านการ
รณรงค์ให้การศึกษาและสื่อสารประชาสัมพันธ์จากองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่ทนั สมัย
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยื
่ น
๒.๔ จัดทายุทธศาสตร์การจัดการน้ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพภายในระยะเวลา ปี เพื่อนาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้ร่างยุทธศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ ตามภาคผนวก๒ท้ายเอกสารหลักเป็ น
พืน้ ฐาน
๒.๕ กาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและการจัดการน้ ามันทอดซ้าทีเ่ สื่อมสภาพมิให้กลับสู่วงจร
อาหาร รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดให้การซือ้ ขาย นาเข้า ส่งออก น้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ
เป็นกิจการทีต่ อ้ งการการควบคุม
๓. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นแกนหลักในพื้นที่ดาเนินการร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ย วข้อง
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทัง้ การผลิตและใช้น้ ามันเกี่ยวกับการทอดอาหาร ร่วมมือกันประกาศ
มาตรการและดาเนินการจัดการอย่างครบวงจรเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค
๔. ขอให้กระทรวงพลังงานกาหนดทิศทางการจัดการน้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพเป็ นพลังงานทดแทน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สนับสนุ นส่งเสริมการนาน้ ามันทอดซ้าเป็ นวัตถุดบิ
ในการผลิตไบโอดีเซลอย่างจริงจังและต่อยอดการจาหน่าย เพื่อการพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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