รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
13-AG-10-GE-WSP-B
Workshop on Risk Management of Foodborne Pathogens
ระหว่ างวันที่ 20–24 January 2014 (five days)

ณ อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน
จัดทาโดย นิศานาถ ตัณฑัยย์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชานาญการ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้า
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ
13-AG-10-GE-WSP-B
Workshop on Risk Management of Foodborne Pathogens
1.2 ระยะเวลา
20–24 January 2014 (five days)
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ)
ณ อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ
Ms. Kanika Kunakomvaroj : APO Thailand
Ms. Mutsumi Nojima : APO Japan
Ms. Rabia Jamil : NPO Pakistan
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
1.5.1 Muhammad Saeed, Senior Program Office,APO
1.5.2 Mr. Angel Abad Barnes, Jr., Technical Supervisor, 3 M Food Safety, Philippines
1.5.3 Darunee Edwards, Food Science and Technology Association of Thailand
1.5.4 Professor Dr.Tariq Masud, Chairman, Department of Food Technology, University of
Arid Agriculture, Rawalpindi, Pakistan
1.5.5 Dr. Huey-Jine Chai, Researcher, Sea Food Technology Division Fisheries Research
Institute, Council of Agriculture
1.5.6 Dr. Muhammad Ayub, Director General Fisheries
1.5.7 Dr. Qurban Ali จากประเทศ ปากีสถาน
1.5.8 Dr. Riffat Aysha Anis จากประเทศ ปากีสถาน
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
1.6.1 Ms. Huot Syradeth จากประเทศ กัมพูชา
1.6.2 Ms. Railala Yabaki Vakaloloma Nakabea Tavui จากประเทศ ฟิ จิ
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1.6.3 Dr. Abolfazl Golshan Tafti จากประเทศ อิหร่าน
1.6.4 Dr. Soheyl Eskandari Gharabaghlou จากประเทศ อิหร่าน
1.6.5 Dr. Sandhya Kabra จากประเทศ อินเดีย
1.6.6 Ms. Hasniza Hassan จากประเทศ มาเลเซีย
1.6.7 Ms. Siti Munirah Bt W. Juson@Kamal จากประเทศ มาเลเซีย
1.6.8 Mr. Rijal Raj Kumar จากประเทศ เนปาล
1.6.9 Ms. Edith Manlapig San Juan จากประเทศ ฟิ ลปิ ปิ น
1.6.10 Ms. Sharon Rose Page Garcia จากประเทศ ฟิ ลปิ ปิ น
1.6.11 Mr. Madaporuge Pushpa Kumara Jayarathna จากประเทศ ศรี ลงั กา
1.6.12 Dr. Rathnayaka Mudiyanselage Nilanthi Anuruddika Wijewardane จากประเทศ ศรี
ลังกา
1.6.13 Dr. Ruwani Sagarika Dodangoda Kalupahana จากประเทศ ศรี ลงั กา
1.6.14 Ms. Khemmapas Ontoum จากประเทศ ไทย
1.6.15 Ms. Nuntaporn Boonnao จากประเทศไทย
1.6.16 Ms. Nisanat Tandayya จากประเทศ ไทย
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ทีม่ าหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณสุขและการแก้ ไขปั ญหาอาหารเป็ นพิษจากเชื ้อปนเปื อ้ น
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับความรู้และวิธีการเกี่ยวกับการทาให้ มนั่ ใจว่าอาหารปลอดภัย
3. เพื่อศึกษาหลักการปฏิบตั ิที่ดีในการควบคุมการลดการปนเปื ้อนเชื ้อที่ส่งผลให้ อาหารเป็ นพิษ
ตลอดห่วงโซ่อาหาร
4. เพื่อคิดวิธีหรื อระบบแบบแผนที่สนับสนุนการปฏิบตั ิที่ดีในการควบคุมอาหารเป็ นพิษจากโรค
2.2 เนือ้ หา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นที่
สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
-Mr. Angel Abad Barnes, Jr., Technical Supervisor, 3 M Food Safety, Philippines
Innovation to Enable Food Safety & Protect Public Health
Microbial Risk Assessment of Seafood Products
การตรวจวิ เคราะห์ เชื อ้ ก่อโรคมีข้อที่ควรคานึง ถึงคือ ปริ มาณเชื อ้ ในตัว อย่างน้ อย การ
กระจายของเชื ้อในตัวอย่างไม่สม่าเสมอ สิ่งที่แทรกซ้ อนในการวิเคราะห์ detection limit ต่า < 1
CFU/25g ความไวของวิธีวิเคราะห์
การตรวจวิเคราะห์ จะต้ องดาเนินการ
Sampling การสุม่ การเตรี ยมตัวอย่าง การเพิ่มปริ มาณเชือ้ การอ่านผล การทดสอบเพื่อ
ยืนยันผล
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ปั จจุบนั มีการพัฒนาการตรวจ เช่น รวมขันตอน
้
ลดขันตอนการวิ
้
เคราะห์ เพื่อให้ ผลการ
วิเคราะห์รวดเร็ ว จานวนตัวอย่างที่ตรวจในคราวเดียวกันสูง สามารถนาไปใช้ ในการควบคุมการผลิต
อาหารปลอดภัยได้ พัฒนาความแม่นยาของการตรวจ ลดข้ อจากัดของการตรวจ แม้ แต่จานวนเชื ้อ
ต่าก็สามารถตรวจพบได้ เป็ นต้ น
-ดรุ ณี เอ็ดเวิร์ด Darunee Edwards, Food Science and Technology Association of Thailand
Risk Analysis: concepts, challenges and opportunities
Microbiological standards for safe meat and risk assessment
ความปลอดภัย อาหารโลกได้ รั บ ผลกระทบจาก ของเสีย วิ ก ฤติ ด้ า นพลัง งาน กฏ
ระเบียบ ประชากรหนาแน่น เศรษฐกิจตกต่า ความหลากหลายของเชื ้อโรคใหม่ๆ ความเสื่อมโทรม
ของธรรมชาติที่ถกู ทาลาย โลกร้ อน กาลังซื ้อของคนแตกต่างกัน การอาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่เพิ่มขึ ้น
FAO ระบุวา่ อาหารปลอดภัยต้ องมีองค์ประกอบ 4 อย่าง
1.อาหารเพียงพอ
2.การเข้ าถึงอาหาร
3.การใช้ ประโยชน์จากอาหาร
4. การมีเสถียรภาพด้ านอาหาร
Zero risk หรื อ ไม่มีความเสีย่ งเลยเป็ นไปไม่ได้
ขันตอนการด
้
าเนิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงบนพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ กาหนด
สารเคมีในอาหารที่ยอมรับว่ารับประทานเข้ าไปไม่เกิดอันตรายในแต่ละวัน ประมาณระดับยาฆ่า
แมลงตกค้ างสูงสุดที่อนุญาตให้ มีได้ กาหนดปริ มาณเชื ้อสูงสุดที่ยอมรับได้ ในอาหาร ฉลากเตือนให้
ผู้บริ โภคทราบเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ ในการกาหนดกฏเกณฑ์การควบคุม
ให้ อาหารปลอดภัย จัดตังมาตรฐานสิ
้
นค้ าปลอดภัยและรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้ า การ
บังคับใช้ HACCP เป็ นต้ น
สิ่งสาคัญของการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
อาศัยพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จัดลาดับความสาคัญในการปฏิบตั ิ เกี่ยวข้ องกับความรู้
พืน้ ฐานที่แตกต่างกันมาก สามารถแบ่ง แยกการประเมิน ความเสี่ย งจากการจัดการความเสี่ย ง
ผสมผสานวิทยาศาสตร์ กบั ข้ อเท็จจริ งเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ทาให้ มีข้อมูลความปลอดภัยเพื่อ
ใช้ กาหนดระดับหรื อเกณฑ์ที่ปลอดภัย ช่วยในการกาหนดโครงสร้ าง เป้าหมาย รวมทังวิ
้ ธีการควบคุม
ให้ อาหารปลอดภั ย ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งช่ ว ยให้ ตัด สิ น ได้ อย่ า งโปร่ ง ใส
ผู้ประกอบการมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
Risk analysis ซึง่ ประกอบด้ วย
1.การประเมิน ความเสี่ยง (Risk assessment) โดยอาศัย พืน้ ฐานทางวิท ยาศาสตร์ สนับ สนุน
งานวิจยั ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการประเมินความเสีย่ งเชื ้อ 1 ชนิด
2.การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ขันตอน
้
นโยบาย ตลอดจนการให้ คาปรึ กษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกส่วน พิจารณาถึงปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจเลือกการป้องกันและการ
ควบคุมที่เหมาะสม ทังนี
้ ้การจัดการความเสีย่ งเกี่ยวข้ องกับ 4 หัวข้ อ คือ
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2.1 ประเมินผลความเสี่ยงโดยการแจกแจงปั ญหา กาหนด risk profile จัดลาดับอันตราย ประเมิน
ความเสีย่ ง พิจารณาผลการประเมิน
2.2 ประเมินการจัดการความเสีย่ ง แยกแยะการจัดการที่เป็ นไปได้ เลือกที่เหมาะสม พัฒนาการการ
จัดการที่ได้ ตดั สินใจล่าสุด
2.3 การนาการจัดการความเสีย่ งที่ตดั สินใจเลือกไปปฏิบตั ิ
2.4 การตรวจติดตามและการทบทวนผล
3.การสื่ อ สารความเสี่ ย ง (Risk Communication) โดยไม่ ใ ห้ ผ้ ูบ ริ โ ภคตื่ น ตระหนกจนเกิ น ไป
ขณะเดียวกันต้ องสือ่ ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจ ตระหนักถึงปั ญหา
ขันตอนที
้
่ใช้ ในการประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment) ในอาหารนันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 4 ขันตอน
้
1.การระบุอนั ตราย (Hazard Identification)
หมายถึง การระบุว่า ในอาหาร มีสารพิษหรื อจุลินทรี ย์ก่อโรค (pathogen) ที่มีอนั ตรายต่อสุขภาพ
โดยพิจารณาจากข้ อมูลทังหมดที
้
่มีอยู่ในขณะนัน้ ได้ แก่ ข้ อมูลทางระบาดวิทยาของกลุ่มที่ ได้ รับ
สัมผัสวัตถุเสีย่ งอันตราย หลักฐานระหว่างการปนเปื อ้ นในอาหารและปริ มาณการเจ็บป่ วยของมนุษย์
การสืบสวนทางระบาดวิทยา ข้ อมูลรายงานงานระบาดวิทยาของประเทศ งานวิจัยทางจุลชีววิทยา
กระบวนการประเมินผล การศึกษาทางคลินิกวิทยา ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นกับคน
2. การจาแนกอันตรายหรื ออธิบายลักษณะของอันตราย (Hazard Characterization)
การประเมินปริ มาณที่กินเข้ าไปแล้ วทาให้ เกิดการก่อโรคในมนุษย์ ลักษณะเฉพาะระหว่างปริ มาณ
อันตรายและผลที่เกิดกับมนุษย์ การเจ็บป่ วยรุ นแรงแค่ไหน? ครัง้ สุดท้ ายที่มีรายงานการเจ็บป่ วย
นานแค่ไหน? วิเคราะห์ปริ มาณเชื ้อที่มีผลให้ เกิดการเจ็บป่ วย กรณีที่สามารถดาเนินการได้ ? เป็ นต้ น
3.การประเมินการได้ รับสัมผัสอันตราย (Exposure Assessment) เป็ นการประเมินในเชิงคุณภาพ
หรื อในเชิงปริ มาณถึงความเป็ นไปได้ ที่ผ้ บู ริ โภคหนึง่ คน หรื อประชากรหนึ่งกลุม่ จะได้ รับสารพิษ หรื อ
จุลนิ ทรี ย์ที่ทาให้ เกิดโรค ผ่านทางอาหารเข้ าสูร่ ่างกายรวมทังปริ
้ มาณที่ได้ รับ
4.การจาแนกความเสีย่ งหรื อการแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง (Risk Characterization) เป็ น
การรวมเอาข้ อมูลและผลการวิเคราะห์จากทัง้ 3 ขันตอน
้
มาใช้ คานวณความเสี่ยง เพื่อสรุ ปถึงความ
น่า จะเป็ นที่ จ ะเกิ ด อัน ตรายและความรุ น แรงของอัน ตรายที่ เ กิ ด จากการได้ รั บ สารพิ ษ และเชื อ้
จุลนิ ทรี ย์ในกลุม่ ประชากรที่ศกึ ษา
ผลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยง เป็ นข้ อมูลสาคัญที่ผ้ บู ริ หารความเสี่ยง ซึ่งหมายถึงภาครัฐจะ
นาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะดาเนินการ หรื อออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดอันตราย
ต่างๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย เพื่อเป็ นการคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริ โภค
การประเมินความเสี่ยงด้ านจุลินทรีย์
ใช้ กระบวนการของวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ประเมินความรุ นแรงของอาการ
ป่ วย โอกาสของการเจ็บป่ วย ผลของการสัมผัสอาหารและเชื ้อก่อโรคดังกล่าว
ทังนี
้ ้การคาดคะเนความเสีย่ งควรจะประกอบด้ วยนิยามของความไม่แน่นอนและค่าความไม่แน่นอน
จากการประเมินความเสีย่ ง
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สิ่งที่ช่วยให้ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยประสบความสาเร็จ
คามัน่ ของผู้บริ หารสูงสุด นโยบายของบริ ษัท มีการตรวจติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คามัน่ ของ พนักงาน การให้ การศึกษาและทักษะเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
แก่พนักงาน การให้ การสนับสนุนทางการเงิน จานวนของสมาชิกทีมงาน
-Hui Chun Tsai
Development of safe, reliable seafood supply chains: experience of Republic of China
ประเทศจีนติดอันดับที่ 1 ในการผลิตสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ้ยง

การผลิตสัตว์น ้าของจีน (ตัน)

2011

2012

Growth rate (%)

Far Sea Fisheries

702,133

726,775

3.51

Offshore Fisheries

163,568

148,279

-9.35

Coastal Fisheries

38,098

33,027

17.51

Inland Fishieries

69

66

-3.63

Marine Culture

38,098

30,390

-20.23

Inland Culture

290,681

317,543

9.24

สัดส่วนของอาหารทะเลของจีน
-สัตว์น ้าจากทะเลสากลร้ อยละ 30
-สัตว์น ้ามีชีวิตและสัตว์น ้าสดสาหรับการส่งออกร้ อยละ 2
-บริ โภคภายในประเทศร้ อยละ 40
-นาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ร้อยละ 28 (ส่งออกร้ อยละ 13 ขายในประเทศร้ อยละ 15 )
สัดส่วนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
เนื ้อแช่เยือกแข็งร้ อยละ 48.73 อาหารปรุ งรสแช่เยือกแข็งร้ อยละ28.77 สัตว์น ้าแช่เยือกแข็งร้ อยละ
14.81 และผักแช่แข็งร้ อยละ 7
อันตรายจากสัตว์น ้ามาจาก
- สิง่ แวดล้ อม ปั จจัยการผลิตที่มีสารปฏิชีวนะ เชื ้อโรค สารตกค้ างอื่นๆ
-อุณหภูมิการจัดเก็บ การขนส่ง การขนถ่ายไม่เหมาะสม สภาวะการผลิตไม่เหมาะสม
ปั ญหายาตกค้ างของจีน พบในปลาไหลส่งออกญี่ปนและปลานิ
ุ่
ลส่งออกตลาดยุโรป
ปั ญหาผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าอื่นๆ พบ SO2 ในซูริมิ H2O2 ในกุ้ง
จีนมีระบบ Taiwan Good Aquaculture Practices (TGAP) เป็ นมาตรฐานควบคุมฟาร์ ม
และระบบการสืบย้ อนกลับของจี นเริ่ มในปี 2003 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหาร ในปี
2005-2011 ได้ มีการตรวจระบบ HACCP ของบริ ษัทที่ใช้ วตั ถุดิบจากแหล่งเพาะเลี ้ยง ข้ อมูลใน
ปลายปี 2011 ระบบสืบย้ อนกลับทาได้ 64 ผลิตภัณฑ์ และ 14 ชนิดการผลิต โดยผู้บริ โภคสามารถ
สอบกลับผลิตภัณฑ์ด้วย website และตรวจสอบส่วนผสม รวมทังผลตรวจผลิ
้
ตภัณฑ์ได้
e13AG10WSPFoodborne-NisanatT13Mar14

หน้ า 5 ของ 14

วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการสอบกลับ เพื่อความโปร่ งใสของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่
อาหาร ปกป้องรักษาชื่อเสียงของ brand ในวงการธุรกิจการค้ า พัฒนาความรับผิดชอบต่อสินค้ า
และบังคับใช้ ต่อลูกค้ าผู้จัดจาหน่าย เพิ่มประสิทธิ ภาพของการเรี ยกกลับสินค้ า ระบบสอบกลับที่
สมบูรณ์ต้องมีบนั ทึกการผลิต การบรรจุ การขนส่ง ขาย สามารถสอบย้ อนกลับได้ ถึงแหล่งวัตถุดิบให้
ชาวประมงป้อนข้ อมูลฟาร์ มในระบบคอมพิวเตอร์ และทา barcode เพื่อการสอบกลับ
-Dr. Muhammad Ayub, Director General Fisheries
Microbial Risk Assessment
อาหารในประเทศที่กาลังพัฒนามักจะพบเชื ้อ E.coli ไทฟอยด์ เชื ้อก่อโรคโปลิโอปนเปื อ้ น
ประเภทการเน่าเสียในสัตว์น ้ามี 4 แบบ คือ
1.การเน่าเสียจากปฏิกิริยาของแบคทีเรี ยที่ส่งผลให้ กลิ่นรสเป็ นที่ไม่ยอมรับ อัตราการเน่าเสียขึ ้นกับ
สปี ชีส์ปลา ลักษณะของอาหาร มลภาวะ สุขลักษณะการจัดการ อุณหภูมิ
2.การย่อยสลายตัวเอง
3.Rigor Mortis กระบวนการที่กล้ ามเนื ้อแข็งตัวหลังปลาตาย โดยระยะของ Rigor Mortis (ปลาจะ
แข็งตัวในช่วงเวลา 1 ชม.-3 วัน ขึ ้นกับ ชนิดของปลา ขนาด วิธีการจับ การขนถ่ายปลา อุณหภูมิ
ลักษณะทางกายภาพของปลา )
4.Rancidity การหืน
ในปากี สถานมีห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสาหรั บสินค้ าสัตว์นา้ ส่งออกและบริ โภค
ภายในประเทศเพียง 2 แห่ง ที่ได้ รับการรับรอง คือ ห้ องปฏิบตั ิการที่การาจีและละฮอร์ โดยละฮอร์
กาลังจะได้ รับการรับรองในไม่ช้า
Prof. Dr. Tariq Masud
หัวข้ อ Microbial risk assessment in fresh fruit vegetable and processed food supply chain
สามารถสรุ ปประเด็นองค์ความรู้ และประเด็นที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กับองค์กรในประเทศ ได้
ดังนี ้
การประเมิ น ความเสี่ ย งทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา ถื อ ได้ เป็ นวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่
ทาการศึกษาโอกาสที่จะก่อให้ เกิดโรค ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้ รับเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคที่มี
อาหารเป็ นพาหะ ซึ่งหากมีการควบคุมและจัดการให้ อาหารมีความปลอดภัยมากขึ ้น จะมีผลทาให้
โอกาสการได้ รับอันตรายน้ อยลง โดยมีจุดประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงของจุลินทรี ย์ในอาหาร
ดังนี ้
- ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเจ็บป่ วยจากการบริ โภคอาหารที่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้จุลนิ ทรี ย์กอ่
โรคจากอาหารเป็ นพาหะได้
- สามารถควบคุมโอกาสเสีย่ งที่จะเจ็บป่ วยจากการได้ รับจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคให้ ลดลงได้
- เป็ นข้ อมูลที่สาคัญสาหรับการจัดการความเสีย่ งได้ ตอ่ ไป
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2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดง
ความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิ งเปรี ย บเทียบกับ บริ บทประเทศไทยและ/หรื อ ประเด็น ที่
สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ)
อินเดีย
WHO ประมาณว่าร้ อยละ 10 ของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและร้ อยละ 1 ของประเทศที่กาลังพัฒนาจะมี
รายงานการเกิดโรคจากอาหาร ซึ่งเห็นได้ ว่าโรคระบาดส่วนใหญ่จะไม่ได้ รับรายงาน ไม่ได้ รับการสืบ
หาสาเหตุและไม่มีบนั ทึก แต่อาจเป็ นที่สงั เกตหลังจากโรคดังกล่าวส่งผลต่อสุขภาพหลักหรื อเกิ ด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจเท่านัน้ อัตราการเกิดโรคมีสงู แต่แทบจะไม่มีการสืบหาสาเหตุเพื่อพิสจู น์
เชื ้อที่ทาให้ เกิดโรคระบาดจากอาหารที่เกี่ยวข้ อง
ประเทศอินเดียลงนามใน WTO และต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลง TBT
ประเด็นที่นาเสนอ มีกฎระเบียบบังคับให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องจดทะเบียน ยกเว้ นรายย่อยและผู้ขาย
อาหารแผงลอย แต่ต้องจดทะเบียนกับเทศบาลท้ องถิ่น
การจัดการความเสีย่ งมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
1.กาหนด risk profile โดยต้ องเตรี ยมข้ อมูลสาหรับแนะนาการปฏิบตั ิทวั่ ไปในการจัดการความเสี่ยง
โดยอาจจะมอบหมายให้ ประเมินความเสีย่ งบนพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนาไปสูก่ ารตัดสินใจ
2.ประเมิ น ทางเลื อ กในการจัด การความเสี่ย ง เลื อ กการควบคุม อาหารปลอดภัย ที่ ดี ที่ สุด ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งตลอดห่วงโซ่อาหาร
3.การนาการจัดการความเสีย่ งไปใช้ โดยหน่วยงานที่ควบคุม ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับการนา HACCP ไป
ใช้
4.การตรวจติดตามและทบทวน รวบรวมข้ อมูลทังหมดของอาหารปลอดภั
้
ยและสุขภาพผู้บริ โภค
อิหร่ าน
ในอิหร่านเริ่ มมีการตรวจสอบอาหารในปี 1940 กฎหมายอาหารผ่านมติในปี 1965 มีการบังคับ
ใช้ HACCP เพื่อควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื ้อ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพอาหารให้ ปลอดภัย 4 หน่วยงาน คือ
-กรมที่รับผิดชอบอาหาร เครื่ องดื่ม เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย
-สถาบันที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานและการวิจยั อุตสาหกรรม
-หน่วยงานด้ านปศุสตั ว์รับผิดชอบสุขอนามัยของสัตว์ในฟาร์ ม แหล่งที่มาของสัตว์ แหล่งผลิต บรรจุ
-หน่วยงานที่ควบคุมเรื่ องพืช สินค้ าเกษตรกรรม
มาเลย์ เซีย
กระทรวงสาธารณสุขของมาเลย์เซียเข้ มงวดเรื่ องอาหารปลอดภัย ซึ่งหน่วยงาน Food Safety and
Quality Division (FSQD) เป็ น competent authority สาหรับอาหารปลอดภัยของมาเลย์เซีย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเสีย่ งในมาเลย์เซีย
ประเมินอันตรายด้ านจุลชีววิทยาและเคมี
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พัฒนานโยบายหรื อทิศทางการประเมินความเสีย่ ง
พัฒนาแนวการปฏิบตั ิ หรื อรายงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเสีย่ ง
พัฒนาฐานข้ อมูลบนพื ้นฐานการประเมินความเสีย่ งของอันตรายทางเคมีและจุลนิ ทรี ย์
ศึกษาด้ านโภชนาการทุก 2 ปี
ปากีสถาน
จานวนประชากรประมาณ 180 ล้ านคน อาณาเขตติดทะเลอาระเบียน มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ข้ อมูลในปี 2011- 2012 มีกฏหมายในแต่ละท้ องที่
ศรีลังกา
ปี 2005 รายงานประจาปี พบว่ามีผ้ ปู ่ วยโรคท้ องร่วง 670.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน
อาหารหลักของชาวศรี ลงั กา มีเครื่ องเทศจานวนมาก มีสว่ นประกอบเป็ น ข้ าว ผัก เนื ้อปลาและไก่ นม
และผลิตภัณฑ์นม กระบวนการผลิตผ่านการให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู เป็ นระยะเวลานาน และเติม
เครื่ อ งเทศลงไป ขัน้ ตอนการผลิต นี ช้ ่ ว ยลดการมี อ ยู่ข องเชื อ้ ก่ อ โรคในอาหาร แต่ปั จ จุบัน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิต นิสยั การบริ โภคเปลี่ยนแปลง ประชาชนนิยมรับประทานอาหารขยะ
มากขึ ้น
การควบคุมอาหารก่อโรคจากนม หลีกเลี่ยงการรับประทานนมดิบหรื อผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผ่านการ
พาสเจอไรส์ เช่น เนยอ่อน และให้ นาผลิตภัณฑ์นมไปทาให้ เย็ฯทันที ทิ ้งนมที่ยงั ไม่ผา่ นกระบวนการให้
ความร้ อนที่วางทิ ้งไว้ นานกว่า 2 ชม.แม้ วา่ สภาพและกลิน่ ของนมยังดีอยูก่ ็ตาม
ตัวอย่างการควบคุมโยเกิร์ต
-เกษตรกร มีกรรมวิธีผลิตนมที่สะอาด จากมาตรฐานฟาร์ มที่ดี
-ควบคุมขนถ่ายจากฟาร์ มมายังศูนย์รวบรวมนม ใส่ในถังที่สะอาด ขนส่งอย่างถูกสุขลักษณะ
-ศูนย์ฯ –รับเฉพาะนมมีคณ
ุ ภาพที่ดีเท่านัน/ทดสอบคุ
้
ณภาพนม/ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี/
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิเหมาะสม
-การขนส่ง
รักษาความสะอาดถัง ปิ ดผนึก ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลา
ประเด็นที่สามารถนามาปรับใช้ ในองค์ กรหรือประเทศไทย
1.ทุก ประเทศยอมรั บ ว่า HACCP เป็ นวิ ธี ที่ ทาให้ อ าหารปลอดภัย ที่มี ป ระสิท ธิ ภาพมากที่ สุด
เป้าหมายของ HACCP คือ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตราย มากกว่าการตรวจสอบหรื อ
ตรวจติดตามอันตราย
2.ควรสนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิตในประเทศทุกระดับที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารมีความตระหนักรู้ ในด้ านอาหาร
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านความเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื ้อ ผู้ขาย และผู้บริ โภค
3.การลดช่องว่า งในการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยภายในองค์ กรและระหว่างองค์ กรทัง้ ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาอาหารก่อโรคตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยมีการจัด
ประชุม สัมมนา เอกสารเผยแพร่ ประชุมหารื อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
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2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
เมโทร (Metro) มีสาขาทัว่ โลก มากกว่า 400 แห่ง เป็ นบริ ษัทเครื อเดียวกับแมคโคร เมโทรใน
ปากีสถานมี 10 สาขา สานักงานใหญ่อยู่ที่ Lahore ไม่มีสาขาในประเทศไทย คนงานมากกว่า
120,000 คน มี brand คือ Metro Cash & Carry ปี 2013 มีมลู ค่าการขาย 22.6 พันล้ านยูโร ร้ อยละ
80 ส่งขายนอกประเทศเยอรมัน
การควบคุมคุณภาพของเมโทร
จัดตังกลุ
้ ่มควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติตามระเบียบของประเทศสมาชิ ก แบ่งเป็ นกลุ่มเขตตะวันออก
ตะวันตก เอเชีย หรื อตามประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปนุ่ และจีนเป็ นต้ น
การควบคุมคุณภาพ
ระดับ supplier การจัดเก็บสินค้ า การควบคุมการขนส่ง
ผลิตสินค้ าภายใต้ คณ
ุ ลักษณะที่ตกลง
มีการวางแผนการประเมินความเสีย่ ง
โปรแกรมการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ประจาปี
สารเคมี สารทาความสะอาดได้ รับการรับรอง (ใช้ จาก ECOLAB)
อุณหภูมิจดั เก็บสินค้ าตลอดห่วงโซ่อาหารได้ รับการรับรอง
ได้ รับการรับรองระบบจาก SGS ตรวจรับรองสานักงานใหญ่ทกุ ปี
เมโทรมีโครงการสร้ าง Brand ของเมโทรเอง เช่น สินค้ าข้ าว และมีโครงการเสริ มสร้ าง
ความยัง่ ยืนของหน่วยงานและโลก โดยการไม่ใช้ ถงุ พลาสติก ลงทุนเพื่อรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
หากผู้ขายต้ องการส่งสินค้ ามาขายที่เมโทร ผู้ขายต้ องแนบผลการตรวจ อย่างไรก็ตามเมโทรไม่มี
ห้ องปฏิบตั ิการสาหรับตรวจสอบสินค้ าเอง จะส่งสินค้ าที่ต้องการตรวจสอบไปตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการ
ภายนอก

ภาพที่ 1 แผงสินค้ าพืชผักที่จาหน่ายภายในเมโทร
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ภาพที่ 2 ปลาสดที่จาหน่ายภายในเมโทร

ภาพที่ 3 ห้ องชาแหละเนื ้อสัตว์ภายในเมโทร
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ภาพที่ 4 ปลากระป๋ องนาเข้ าจากประเทศไทย
2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
ข้ อคิดเห็น นโยบายและ Action plan ในการควบคุมอาหารทะเล เชือ้ ก่อโรคที่มกั พบปนเปื ้อนใน
อาหารทะเล คือ S.aureus , E.coli, V.parahaemolyticus และ L.monocytogenes
ประเด็น
-ชาวประมง พ่อค้ าคนกลาง ผู้จดั จาหน่าย ผู้ขนส่ง ผู้ผลิต ผู้บริ โภค ผู้เกี่ยวข้ องทุกส่วน
รวมทังหน่
้ วยงานรัฐ เจ้ าหน้ าที่ตรวจ ฯ มีความรู้ด้านอาหารปลอดภัยไม่เพียงพอ
-การสือ่ สารไม่เพียงพอ ช่องว่างของการสือ่ สารภายในองค์กร ระหว่า งองค์กร ระหว่าง
หน่วยงานรัฐบาลและอื่นๆ ผู้เกี่ยวข้ องและมหาวิทยาลัย เข้ าใจผิด ไม่ตรงกัน ระบบการเชื่ อมโยง
เครื อข่ายไม่ดี
-กฎระเบียบล้ าสมัย ไม่ครอบคลุม ไม่มีการบังคับใช้
- ทรัพยากรและโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ทุน ขาดงานวิจยั สนับสนุน ขาดแคลนเครื่ องมือ
แรงงาน บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การวิจยั สิง่ แวดล้ อม สุขอนามัยบุคลากร สุขอนามัยของวัตถุดิบ
แนวทางและนโยบายการจัดการ
-การเพิ่มความตระหนักรู้ ให้ ความรู้ ชาวประมง พ่อค้ าคนกลาง ผู้จดั จาหน่าย ผู้ขนส่ง
ผู้ผลิต ผู้บริ โภค ผู้เกี่ยวข้ องทุกส่วน รวมทังหน่
้ วยงานรัฐ เจ้ าหน้ าที่ตรวจฯ โดยการจัดอบรม ประชุม
สัมมนา workshop รวมทังออกสื
้
อ่ ผ่านทีวี หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ วิทยุ facebook
- จัดให้ มีที่ปรึกษาหรื อผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการอาหารปลอดภัย
-พัฒนาการสื่อสาร ขอความช่วยเหลือหรื อความร่ วมมือจากรัฐบาลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในห่วงโซ่อาหารเพื่อให้ เข้ าใจในเป้าหมายของอาหารปลอดภัยเช่นเดียวกัน รวมถึงการขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติ
-จัดสัมมนา ประชุม dialogues, workshop อบรมให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบตั ิ
จัดการหรื อสัมผัสอาหาร
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-ยกระดับเครื อข่าย ส่งเสริ มความเชื่อมโยงภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน
-จัด dialogue , Public hearing เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆให้ เหมาะสม
-ทาให้ เชื่อมัน่ ว่ากฎระเบียบข้ อบังคับทีมีได้ มีการนาไปใช้ จริ ง
-พัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิที่สามารถนาไปใช้ ในการผลิตสินค้ าประมงจริ ง
-สนับสนุนการนาไปใช้ แนวทางการปฏิบตั ิดงั กล่าวในการผลิตอาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
-นาแนวทางการปฏิบัติไปให้ บุคคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการปรั บปรุ งสุขลักษณะและ
สุขอนามัยการผลิตในผู้ค้ารายย่อยหรื อผู้ผลิตรายเล็กๆเช่น ร้ านค้ า
-ขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานนานาชาติ เช่น ขอทุนสนับสนุน
-ส่งเสริ มการนาสุขลักษณะตังแต่
้ แหล่งวัตถุดิบจนถึงแหล่งผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร
เพื่อลดการปนเปื อ้ นเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
-พัฒ นาห้ องปฏิ บั ติ ก าร การรั บ รองห้ องปฏิ บั ติ ก าร การเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ให้
ห้ องปฏิบตั ิการเชื่อถือได้ ในระดับนานาชาติ
-จัดให้ มีเงินทาวิจยั เพื่อพัฒนาวิธีการสุม่ ตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์
-สนับสนุนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร
ข้ อคิดเห็น นโยบายและ Action plan ในการควบคุมนม
-บังคับใช้ กฎระเบียบที่มีอยู่
-จัดอบรมและเพิ่มความตระหนักรู้ ให้ กบั ทุกบุคคลากรทุกระดับที่ เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะ
บุคคลากรที่เกี่ยวข้ องกับสุขลักษณะและการควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
-จัดให้ ระบบมีการสอบกลับที่มีประสิทธิภาพ
-ประยุกต์ใช้ GMP และควบคุมการผลิตด้ วยเครื่ องมือที่ได้ มาตรฐาน
ข้ อคิดเห็น นโยบายและ Action plan ในการควบคุมอาหารจากสัตว์ปีก
-ปั ญหาพบเชื ้อสูงในสินค้ า โครงสร้ างโรงงานผลิตไม่ถกู สุขลักษณะ และผู้บริ โภคและผู้
จัดจาหน่ายขาดความตระหนักรู้ในแง่ของอาหารปลอดภัย
-กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมให้ อาหารจากสัตว์ปีกปลอดภัย
และให้ มีความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ นาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
-รัฐบาลให้ เงินสนับสนุนเพื่อให้ อุตสาหกรรมยัง่ ยืน เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อย
ขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน
-มีแผนการประเมินและตรวจติดตามมาตรการหรื อเกณฑ์ที่กาหนดขึ ้น
-ควบคุมราคาสินค้ าเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
-ทาให้ ทราบสถานการณ์ ของเชือ้ แบคทีเรี ยก่อโรค แนวทาง นโยบายของแต่ละประเทศที่เข้ าร่ วม
โครงการการควบคุมเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคในอาหาร
-รู้จกั ผู้เข้ าร่วมที่อยูใ่ นวงการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมอาหารปลอดภัย เพื่อประโยชน์
ในการมีเครื อข่ายในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารทางวิชาการด้ านอาหารปลอดภัยต่อไป
-ได้ มีโอกาสทัศนศึกษาและเรี ยนรู้ประสบการณ์การใช้ ชีวิตในประเทศปากีสถาน
-มีโอกาสฝึ กฝนการรวบรวมข้ อ มูล จัด ท าและน าเสนอรายงานการควบคุม อาหารปลอดภัย ใน
โครงการอบรมระหว่างประเทศ
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
-จัดทารายงานการประชุมเผยแพร่ข้อมูลที่ได้ รับการอบรมมาให้ กบั หน่วยงานเพื่อให้ ทราบข้ อมูลการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งและควบคุมอาหารจากเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรค
-เล่าประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการให้ กบั ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อ
ทราบถึงประโยชน์ในการเข้ าร่วมโครงการ
-นาความรู้ที่ได้ เข้ าร่วมโครงการไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของตนเอง
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
-นาความรู้ ที่ได้ เข้ าร่ วมโครงการมาประยุกต์ใช้ ต่อยอดโดยให้ คาแนะนาแนวทางการควบคุมอาหาร
ปลอดภัยกับผู้ประกอบการหรื อการประชุม บรรยายนาเสนอสิ่งที่ได้ เข้ าร่ วมให้ กบั ผู้สนใจ รวมถึง การ
เสนอความคิดเห็นเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
(กิ จกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กบั ที มงาน บทความที ่ลงหมายข่าวใน
หน่วยงาน เป็ นต้น โดยสรุปรายละเอียดกิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื ่อผูร้ ่ วมกิ จกรรม)
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
(กิ จกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิ จกรรมที ่จะดาเนิ นการ เป็ นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอี ยด
กิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ เมื ่อเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมให้ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ )
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
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_______________________________________
หมายเหตุ

1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการเอพี โอ ต้ องจัด ทาเป็ นรายบุคคล และมี กาหนดจัด ส่งภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดี
และจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรื อ
ข. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่ง
สาเนาเอกสารแนบทังหมดมาทางไปรษณี
้
ย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่ มผลผลิ ตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025
ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่ รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่
จัดทาโดยผู้เข้ าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการอื่นๆ ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/โครงการระหว่าง
ประเทศ/บทความจากผู้เข้ าร่วมโครงการ/tabid/106/language/th-TH/Default.aspx
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