รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
13-AG-10-GE-WSP-B
Workshop on Risk Management of Foodborne Pathogens
ระหว่ างวันที่ 20-24 January 2014
ณ เมืองอิสลามบัด ประเทศ ปากีสถาน
จัดทาโดย นางสาวเขมพัษ อ้ นท้ วม
นักวิจยั ฝ่ ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่ 31 มกราคม 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 : 5 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 20-24 มกราคม 2557
1.3 สถานที่จดั : เมือง อิสลามบัด ประเทศ ปากีสถาน
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ :
Ms. Kanika Kunakomvaroj : APO Thailand
Ms. Mutsumi Nojima : APO Japan
Ms. Rabia Jamil : NPO Pakistan
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย : วิทยากรบรรยายจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
1.5.1 Dr. Huey-Jine Chai จากประเทศ ไต้ หวัน
1.5.2 Mr. Angel Abad Barnes Jr. จากประเทศ ฟิ ลปิ ปิ น
1.5.3 Ms. Darunee Edwards จากประเทศ ไทย
1.5.4 Dr. Tariq Masud จากประเทศ ปากีสถาน
1.5.5 Dr. Riffat Aysha Anis จากประเทศ ปากีสถาน
1.5.6 Dr. Qurban Ali จากประเทศ ปากีสถาน
1.5.7 Dr. Muhammad Ayub จากประเทศ ปากีสถาน
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ : ผู้เข้ าร่วมโครงการจานวน 16 คน
1.6.1 Ms. Huot Syradeth จากประเทศ กัมพูชา
1.6.2 Ms. Railala Yabaki Vakaloloma Nakabea Tavui จากประเทศ ฟิ จิ
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
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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 ลงั กา
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 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
- เพื่อศึกษาและทบทวนแนวทางจัดการด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อจุลินทรี ย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็ น
พาหะซึง่ กาลังเพิ่มปั ญหาในปั จจุบนั
- ผู้เข้ าร่วมมีการแลกเปลีย่ นความรู้เกี่ยวกับจุลินทรี ย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็ นพาหะตลอดจนเสนอแนวทางการ
จัดการอาหารปลอดภัย
- ศึกษาแนวทางการจัดการที่ดีสาหรั บการลดปั ญหาการปนเปื ้อนของเชือ้ จุลินทรี ย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็ น
พาหะ ตลอดห่วงโซ่อาหาร พร้ อมทังเสนอแนวทางการปฏิ
้
บตั ิที่ดีเพื่อสร้ างกลยุทธ์
2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถนามา
ปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
หัวข้ อ Risk Analysis: concepts, challenges and opportunities และ Microbiological standards
for Safe meat and Risk Assessment ของคุณดรุ ณี เอ็ดเวิร์ดส สามารถสรุ ปประเด็นองค์ความรู้
และประเด็นที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั องค์กรในประเทศ ได้ ดงั นี ้
ความเสีย่ งคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น การพบการปนเปื อ้ นของ
เชื ้อ Salmonella spp. ในหอย และเปลือกไข่ การตรวจพบ Listeria monocytogenes ในอาหารพร้ อม
บริ โภค เป็ นต้ น เหตุการณ์ เหล่านี ล้ ้ วนแล้ วแต่จะทาให้ เกิ ดผลกระทบต่อผู้บริ โ ภค เกิดความเสียหาย
ทางด้ านธุรกิจอาหารได้ ซึง่ การจัดทา Risk assessment ในกระบวนการผลิตอาหารจึงต้ องมีการบริ หาร
ปั จจัยเสีย่ งและควบคุมกิจกรรมและกระบวนการในการผลิตอาหารตลอดทังห่
้ วงโซ่อาหาร เพื่อให้ ระดับ
ของอันตรายจากการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ในอาหารมีน้อยลงอยูใ่ นระดับที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
ได้ ทังนี
้ ้ องค์ประกอบของการประเมินความเสีย่ งทางจุลชีววิทยาในอาหาร ประกอบด้ วย
- ขันตอนและองค์
้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การมีองค์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การอาหารถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญสาหรับการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารได้ เป็ นอย่างดี สามารถนาความรู้พื ้นฐานมา
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ปรับใช้ ในขันตอนการผลิ
้
ตอาหารให้ มีความปลอดภัยยิ่งขึ ้น ลดโอกาสการปนเปื อ้ นจากเชื ้อจุลินทรี ย์ได้
ตังแต่
้ ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า
- การขับเคลื่อนของหน่วยงานของรัฐบาล รัฐบาลควรให้ ความสาคัญและตระหนักถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร ทังนี
้ ้จะเป็ นผลดีทางด้ านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชากร
- การกาหนดความรุนแรงของการเจ็บป่ วย การใช้ ข้อมูลจากการทาสถิติการเกิดความรุนแรงของโรค
ที่ได้ รับเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ ของประชากรในประเทศสามารถจัดทาแบบจาลองเพื่อทานายผลและนาผลที่ได้ มา
ทาการกาหนดความรุนแรงของการเจ็บป่ วยของประชากรในประเทศได้
- ความน่าจะเป็ นในการเกิดอันตรายจากการบริ โภคอาหารที่ปนเปื อ้ นจุลนิ ทรี ย์ก่อโรค
- ผลจากการได้ รับเชือ้ จุลินทรี ย์ก่อโรคเข้ าสู่ร่างกายจากการบริ โภคอาหาร ทังนี
้ ข้ ึน้ อยู่กับ
ปริ มาณการได้ รับเชื ้อ ภูมิต้านทานของผู้บริ โภค และลักษณะของอาหาร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ผู้บรรยายได้ เสนอให้ มีการใช้ ระบบ HACCP เข้ ามาเพื่อควบคุมอันตรายที่จะเกิดใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึง่ ข้ อดีของระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหาร คือ
- เป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพต่อการผลิตอาหารให้ ปลอดภัยในปริ มาณมาก
- สามารถใช้ ได้ กบั กระบวนการผลิตอาหารทุกประเภทและใช้ ได้ ตลอดห่วงโซ่อาหาร
- ลดโอกาสเสีย่ งจากการจาหน่ายอาหารที่ไม่ปลอดภัย
- ผลิตภัฑ์อาหารที่ได้ มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
ผู้บรรยายได้ พดู ถึงปั จจัยความสาเร็ จที่สง่ ผลให้ การผลิตอาหารมีความปลอดภัยและได้ มาตรฐานและ
สรุปเป็ นประเด็น ดังนี ้
- การจัดทาข้ อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการผลิตอาหารที่ดี
- การวางนโยบายของผู้ผลิตอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
- มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต
- การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน
- มีทีมปฏิบตั ิงานที่เข้ มแข็งและมีทนุ สาหรับพัฒนา
จากข้ อมูลที่ได้ รับจะเห็นได้ วา่ การจัดทาระบบ HACCP ทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัย หน่วยงานของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องควรที่จะมีการสนับสนุนให้ มีการนาระบบ
ดังกล่าวมาปรับใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทุก ระดับ ทังนี
้ ้เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยและสามารถเพิ่มมูลค่าได้
หัวข้ อ Microbial risk assessment in fresh fruit vegetable and processed food supply chain
ของ Prof. Dr. Tariq Masud สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู้และประเด็นที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
กับองค์กรในประเทศ ได้ ดงั นี ้
การประเมินความเสี่ยงทางจุลชี ววิทยา ถื อได้ เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ทาการศึกษา
โอกาสที่จะก่อให้ เกิ ดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้ รับเชือ้ จุลินทรี ย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็ น
พาหะ ซึง่ หากมีการควบคุมและจัดการให้ อาหารมีความปลอดภัยมากขึ ้น จะมีผลทาให้ โอกาสการได้ รับ
อันตรายน้ อยลง โดยมีจดุ ประสงค์ในการประเมินความเสีย่ งของจุลนิ ทรี ย์ในอาหาร ดังนี ้
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- ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเจ็บป่ วยจากการบริ โภคอาหารที่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้จุลินทรี ย์
ก่อโรคจากอาหารเป็ นพาหะได้
- สามารถควบคุมโอกาสเสีย่ งที่จะเจ็บป่ วยจากการได้ รับจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคให้ ลดลงได้
- เป็ นข้ อมูลที่สาคัญสาหรับการจัดการความเสีย่ งได้ ตอ่ ไป
การจัดการความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร
ควรมีร ะบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในกรณี อาหารแปรรู ป ควรจัดทาระบบการ
จัดการตลอดทังห่
้ วงโซ่อาหารตังแต่
้ วตั ถุดิบจากฟาร์ มไปจนถึงผู้บริ โภค สาหรับผู้ผลิตวัตถุดิบควรมีการ
ใช้ ระบบจัดการเบื ้องต้ น เช่น GAP และ GHP เป็ นต้ น
หัวข้ อ Emerging foodborne pathogens and characteristic of major one และ
Methods and technologies for rapid, accurate detection of foodborne pathogens ของ Mr.
Angel Abad Barnes สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี ้
วิทยากรณ์ได้ กล่าวเปิ ดประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิต
อาหารให้ ปลอดภัย ซึง่ มีผ้ เู สนอปั จจัยการผลิตอาหารปลอดภัย ดังนี ้
- การออกกฏหมายอาหารควรมีความเข้ มงวดขึ ้น
- ใช้ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์อาหารให้ เหมาะสมและให้ ผลที่แม่นยา
- หาแนวทางในการตรวจติดตามสุขลักษณะที่ดีและทันสมัย
- การพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร
- การให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ โภค เพื่อเลือกรับประทานอาหารที่มีครุ ภาพและความปลอดภัย
ปั จจุบนั ความตระหนักถึงความปลอดภัยอาหารเพิ่มขึ น้ ทังผู
้ ้ ผลิตและผู้บริ โภค ดังนันจึ
้ งเป็ น
ที่มาในการสร้ างกลยุทธ์เพื่อการผลิตอาหารให้ ปลอดภัย จากการรายงานของ CDC ปี 2011 พบผู้ป่วย
ที่ติดเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่มีอาหารเป็ นพาหะ ได้ แก่ Novovirus, Salmonella spp., Clostridium perfringens,
Campylobacter spp. และ Staphylococcus aureus พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ Salmonella spp. มีอตั รา
การเสียชีวิตสูงที่สดุ และสาเหตุการเจ็บป่ วยจากการติดเชื ้อ เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุการ
เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ เช่น จุลนิ ทรี ย์สามารถทนต่อสารต้ านเชื ้อจุลินทรี ย์ เชื ้อจุลินทรี ย์มีการกลายพันธุ์
จากจุลินทรี ย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดโรคกลายพันธุ์จนทาให้ เกิดโรค นอกจากนี ้ยังพบปั ญหาที่เกิดจากผู้บริ โภค
ได้ แก่ ผู้บริ โภคขาดความรู้และลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่ถกู สุขลักษณะ และการเกิดอุบตั ิการ
ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในอาหาร
อุบตั ิการณ์การเกิดโรคที่เกิดจากเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่มีอาหารเป็ นพาหะ มีดงั นี ้
- พบเชื ้อชนิดใหม่
- พบสาเหตุการเกิดโรคแบบใหม่
- พาหะนาโรคมีการเปลีย่ นแปลงจากเดิม
- เป็ นจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคที่ร้ ูจกั กันอยูแ่ ล้ วแต่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ ว
- มนุษย์มีการดาเนินชีวิตที่เปลีย่ นไป
เช่น มีอตั ราการรับประทานอาหารนอกบ้ านเพิ่มมากขึ ้นและมีภมู ิต้านทานต่า
- ประชากรเพิ่มจึงทาให้ มีความหลากหลาย
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- การอพยบย้ ายถิ่มทาให้ วฒ
ั นธรรมการบริ โภคอาหารเปลีย่ นไป
อย่างไรก็ตาม จุลนิ ทรี ย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็ นพาหะยังคงเป็ นปั ญหาในโรงงานผลิตอาหารและ
มีผลกระทบต่อ การเกิ ด โรคกับ ผู้บ ริ โภค ทัง้ นี ข้ ึน้ อยุ่กับ ความรุ น แรงของเชื อ้ ปริ ม าณการปนเปื ้อ น
ภูมิค้ มุ กันของผู้บริ โภค เป็ นต้ น การควบคุมการปนเปื ้อนของเชือ้ จุลินทรี ย์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความปลอดภัยอาหารตลอดทังห่
้ วงโซ่ผลิตอาหาร
หัวข้ อ Risk assessment of seafood product ของ Dr. Muhammad Ayub สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี ้
การเกิดการเสื่อเสียของอาหารทะเลเริ่ มต้ นตังแต่
้ สตั ว์ตาย ซึ่งสาเหตุของการเน่าเสียเกิดจาก
เชื ้อแบคทีเรี ย เอนไซม์ และการเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบทางเคมี เป็ นต้ น สามารถแบ่งสาเหตุการ
เน่าเสียได้ 4 ประเด็น ดังนี ้
1. การเน่าเปื่ อย เกิดจากแบคทีเรี ยที่ติดมากับสัตว์มีการเพิ่มจานวนในปริ มาณมาก จึงเป็ น
สาเหตุให้ เกิดกลิน่ รส และเนื ้อสัมผัสเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ การเน่าเปื่ อยมีปัจจัยการเกิด เช่น สายพันธุ์ของ
สัตว์ทะเลองค์ประกอบหรื อสารสาคัญของสัตว์สายพันธุ์นนๆ
ั ้ ระบบน ้าทะเล อุณหภูมิในระหว่างการจับ
สัตว์น ้าทะเลและการเก็บรักษาสัตว์น ้าหลังการจับและที่สาคัญการจัดการทางด้ านสุขลักษณะ
2. การเกิด Autolysis โดยเอนไซม์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะจับสัตว์และการเก็บรักษา
การเกิ ดปฏิกิริยา Autolysis มีผลทาให้ เกิดกลิ่นรสและสีมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็ นที่ยอมรับต่อ
ผู้บริ โภคได้
3. การเกิด Rigormortis มัเกิดขึ ้นทันทีหลังจากสัตว์ตาย โดยมากการเกิดจะเริ่ มจากส่วนหาง
ไปยังส่วนหัวของสัตว์ ปั จจัยการเกิดจะขึ ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ของสัตว์น ้า ขนาด วิธีการจับ การจัดการหลัง
การจับอุณหภูมิในการเก็บรักษาและลักษณะทางกายภาพของสัตว์น ้าชนิดนันๆ
้
4. การเกิดการเน่าเหม็น ส่วนมากเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ซึ่งผลของปฏิกิริยา
อาจทาให้ เนื ้อสัตว์มีรสขมได้
จุลินทรี ย์ที่มีความเกี่ยวข้ องอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นความร้ อน ได้ แก่ S. aureus, Vibro cholera, Salmonella spp. และ E. coli เป็ นต้ น
การคานวณความเสีย่ งสามารถใช้ ได้ หลายวิธี ได้ แก่
- การคานวณโดยใช้ สถิติ และแบบจาลองทางสถิติ
- การใช้ แบบจาลองชนิดต่อเนื่องและไม่ตอ่ เนื่อง
- การทาแบบจาลองโดยใช้ ปัยยจัยศึกษา Deterministic
- การวิเคราะห์แบบ Monte- Carlo
- Uncertainty และ Variability
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หัวข้ อ Legislation, Policies and Institution Settings for Strengthening National Food Safety
Systems โดย Dr. Riffat Aysha Anis สามาถสรุปประเด็นได้ ดังนี ้
ปั จจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหารมีหลายประการ เช่น
1. ประชากรมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ซึง่ ส่วนมากประชากรมีปัญหาความยากจน มีผลทา
ให้ ขาดสุขลักษณะการเตรี ยมและบริ โภคอาหาร
2. การรวมกลุม่ ทางการค้ าระหว่างประเทศ มีการตังกฏหมายอาหารเพื
้
่อเป็ นตัวกรองอาหารที่
ผลิตมาไม่ได้ มาตรฐาน ซึ่งปั จจุบนั อุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันสูงขึ ้น จึงมีการสร้ างเกณฑ์กาหนด
มาตรฐานอาหารที่สงู ขึ ้นด้ วย
3. การเปลีย่ นรูปแบบการบริ โภคอาหาร
4. มีการใช้ สารเคมีสาหรับการเกษตรเพิ่มมากขึ ้น
5. สารพิษในอาหารมีมากขึ ้น เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ เป็ นต้ น
การสร้ างกลยุทธิ์ ใ นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารให้ ปลอดภัย ถื อได้ ว่ามีส่วนช่ว ย
ควบคุมคุณภาพอาหารให้ มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น ทาโดยการ
- การออกกฏหมายอาหาร
- ทาระบบควบคุมและการตรวจติดตาม
- การใช้ GAP และ GMP ในห่วงโซ่อาหาร
- การมีการบริ การของห้ องปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การจักการความเสีย่ งการสือ่ สารความเสีย่ ง
- การตรวจตรา การบันทึกข้ อมูล และควบคุมการเกิดโรคที่มีอาหารเป็ นพหะ
- การให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะการผลิตอาหาร แก่ ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้บริ โภค
- การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงความ
คิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่สามารถนามาปรับ
ใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ)
ประเทศฟิ ลิปปิ น
สถานการณ์ ความปลอดภัยอาหารของประเทศฟิ ลิปปิ น: มีการรายงานปั ญหาการปนเปื อ้ น
ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในอาหาร เช่น พบการปนเปื อ้ นของเชื ้อ S. aureus ใน ฮ๊ อทดอก, เส้ นก๋วยเตี๋ยว
และอาหารปรุ งสาเร็ จ นอกจากนี ้พบการปนเปื อ้ นของ Escherichia coli ในอาหารปรุ งสาเร็ จ พบเชื ้อ
Salmonella spp. ปนเปื อ้ นในเนยถัว่ และเส้ นก๋วยเตี๋ยวเป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังพบการเจ็บป่ วยจากการ
บริ โภคอาหารที่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคอีกด้ วย ปั ญหาความไม่ปลอดภัยอาหารที่เกิดขึ ้น
นี ้มีสาเหตุสาคัญที่เกิด คือ การมีลขุ ลักษณะที่ไม่ดีในการปรุ งอาหาร การใช้ แหล่งน ้าในการประกอบ
อาหารไม่มีคณ
ุ ภาพและการใช้ วตั ถุดิบที่คณ
ุ ภาพไม่ดีมาประกอบอาหาร ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้จาเป็ นต้ องมี
การแก้ ไขอย่างยิ่ง
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เมื่อปี 2013 ที่ผา่ นมาประเทศฟิ ลปิ ปิ นมีการจัดทากฏหมายว่าด้ วยเรื่ องระบบการขึ ้นทะเบียน
อาหารปลอดภัย ทังนี
้ ้เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริ โภคและความสะดวกสบายในการจับจ่ายอาหารใน
ท้ องถิ่น ซึง่ การจัดทากฏหมายอาหารนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารให้ สงู ขึ ้นและ
คุ้มครองผู้บริ โภคให้ มีคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ ที่ดีขึน้ ทัง้ นี ้องค์กร NCO (National CODEX
Organization) เป็ นผู้จดั ทามาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่มีการผลิตตังแต่
้ ต้นน ้าจนกระทัง่ แปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ่งองค์กร NCO นี ้มีหน้ าที่ในการจัดสรรกลไกลการทางานของผู้เชี่ยวชาญด้ านความ
ปลอดภัยอาหารและผู้ประกอบการในประเทศฟิ ลิปปิ น และให้ คาปรึ กษาแก่หน่วยงานของรัฐบาลใน
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ CODEX
ประเทศเนปาล
สาหรับประเทศเนปาล ผู้บริ โภคจัดได้ ว่าเป็ นกลุม่ เศรษฐกิจที่มี ขนาดใหญ่และมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิ่ง เนื่องด้ วยการมีประชากรที่เพิ่มขึ ้น คุณภาพและปริ มาณของสินค้ าจึงต้ องสูงขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ตลาดก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มันจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายในการเลือกบริ โภคอาหารที่มีความปลอดภัย
เมื่อความหลายหลายของอาหารมีเพิ่มมากขึ ้นการคานึงงานบริ การทางด้ านสาธารณสุขจึงต้ องเพิ่มขึ ้น
ด้ วยเช่นกัน
อุตสาหกรรมอาหารมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ ้นจึงเป็ นที่มาของการใช้ เทคโนโลยีการผลิต
และการบรรจุใหม่ๆ จึงเพิ่มขึ ้น ปั ญหาการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลินทรี ย์ในอาหารก็ยิ่งเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมี
การใช้ วตั ถุดิบที่หลากหลายมากขึ ้น ในที่นี ้จะกล่าวถึงสภาวะการปนเปื ้อนของเชือ้ จุลินทรี ย์ตงแต่
ั ้ ก่อน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต กระบวนการแปรรู ป การบรรจุ การขนส่งตลอดจนการเตรี ยมอาหารเพื่อเสริ ฟแก่
ผู้บริ โภค การขาดการให้ ค วามรู้ และการประชาสัม พัน ธ์ ทางด้ านความปลอดภัยอาหารให้ แก่ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตอาหารตลอดทังห่
้ วงโซ่อาหารเป็ นปั ญหาใหญ่ยากต่อการแก้ ไข เป็ นผลให้
ผู้ผลิตรายย่อยไม่มีความตระหนักถึงสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทางด้ านความปลอดภัยอาหารยของประเทศเนปาลมีการประสานกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้ านมาตรฐานอาหารและความปลอดภัยอาหารซึ่งสามารถ
กลับมาจัดการและควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในประเทศเนปาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปะเทศอินเดีย
WHO ประมาณว่าร้ อยละ 10 ของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและร้ อยละ 1 ของประเทศที่กาลัง
พัฒนาจะมีรายงานการเกิดโรคจากอาหาร ซึง่ เห็นได้ วา่ โรคระบาดส่วนใหญ่จะไม่ได้ รับรายงาน ไม่ได้ รับ
การสืบหาสาเหตุและไม่มีบนั ทึก แต่อาจเป็ นที่สงั เกตหลังจากโรคดังกล่าวส่งผลต่อสุขภาพหลักหรื อเกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจเท่านัน้ อัตราการเกิดโรคมีสงู แต่แทบจะไม่มีการสืบหาสาเหตุเพื่อพิสู จน์เชื ้อ
ที่ทาให้ เกิดโรคระบาดจากอาหารที่เกี่ยวข้ อง
การจัดการความเสีย่ งมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
1.กาหนด risk profile โดยต้ องเตรี ยมข้ อมูลสาหรับแนะนาการปฏิบตั ิทวั่ ไปในการจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจจะมอบหมายให้ ประเมินความเสี่ยงบนพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนาไปสูก่ าร
ตัดสินใจ
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2.ประเมินทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง เลือกการควบคุมอาหารปลอดภัยที่ดีที่สดุ ที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งตลอดห่วงโซ่อาหาร
3.การนาการจัดการความเสี่ยงไปใช้ โดยหน่วยงานที่ควบคุม ซึ่งอาจเกี่ ยวข้ องกับการนา
HACCP ไปใช้
4.การตรวจติด ตามและทบทวน รวบรวมข้ อ มูลทัง้ หมดของอาหารปลอดภัยและสุข ภาพ
ผู้บริ โภค
ประเทศอิหร่ าน
ในอิหร่ านเริ่ มมีการตรวจสอบอาหารในปี 1940 กฎหมายอาหารผ่านมติในปี 1965 มีการ
บังคับใช้ HACCP เพื่อควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ เนื ้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
ประเทศมาเลเซีย
กระทรวงสาธารณสุขของมาเลย์เซียเข้ มงวดเรื่ องอาหารปลอดภัย ซึ่งหน่วยงาน Food Safety
and Quality Division (FSQD) เป็ น competent authority สาหรับอาหารปลอดภัยของมาเลย์เซีย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเสีย่ งในมาเลย์เซีย
ประเมินอันตรายด้ านจุลชีววิทยาและเคมี พัฒนานโยบายหรื อทิศทางการประเมินความเสีย่ ง
พัฒนาแนวการปฏิบตั ิ หรื อรายงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเสีย่ ง
พัฒนาฐานข้ อมูลบนพื ้นฐานการประเมินความเสีย่ งของอันตรายทางเคมีและจุลนิ ทรี ย์
ศึกษาด้ านโภชนาการทุก 2 ปี
ประเทศศรีลังกา
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 นมและ
ผลิตภัณฑ์นม กระบวนการผลิตผ่านการให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู เป็ นระยะเวลานาน และเติมเครื่ องเทศลง
ไป ขันตอนการผลิ
้
ตนี ้ช่วยลดการมีอยูข่ องเชื ้อก่อโรคในอาหาร แต่ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงวิถีการดารงชีวิต
นิสยั การบริ โภคเปลีย่ นแปลง ประชาชนนิยมรับประทานอาหารขยะมากขึ ้น
การควบคุมอาหารก่อโรคจากนม หลีกเลีย่ งการรับประทานนมดิบหรื อผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผา่ นการพาสเจอไรส์
เช่น เนยอ่อน และให้ นาผลิตภัณฑ์นมไปทาให้ เย็ฯทันที ทิ ้งนมที่ยงั ไม่ผ่านกระบวนการให้ ความร้ อนที่วางทิ ้ง
ไว้ นานกว่า 2 ชม.แม้ วา่ สภาพและกลิน่ ของนมยังดีอยูก่ ็ตาม
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ประเด็นที่สามารถนามาปรับใช้ ในองค์ กรหรือประเทศไทย
โดยภาพรวมปั ญ หาการปนเปื ้อ นของเชื อ้ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในอาหารเกิ ด จากการขาด
สุขลักษณะที่ดี เป็ นส่ว นมาก ผู้ปฏิ บัติงานขาดควมรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของประโยชน์ และโทษของการ
ปฏิ บัติ ง านอย่ า งถูก สุข ลัก ษณะ ในประเทศไทยพบปั ญหาดัง กล่ า วเช่ น เดี ย วกั น แต่ มัก พบในสถาน
ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อม (SMEs) และสถานประกอบการจากชุมชน (OTOP) ดังนันประเด็
้
น
หลักในการนาองค์ความรู้ ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการนี ้ควรให้ ความสาคัญกับการเผยแพร่ ข้อมูลและ
สร้ างความตระหนักถึงการผลิตอาหารให้ ปลอดภัย โดยเริ่ มจากการให้ ความรู้ถึงโทษของอันตรายอันเกิดจาก
ความไม่ ป ลอดภัย อาหารและวิ ธี ก ารควบคุม อัน ตรายที่ จ ะเกิ ด ให้ กับ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการผลิ ต อาหาร
นอกจากนีอ้ งค์ กรในประเทศที่มีความเกี่ ยวข้ องควรมีการวางเกณฑ์ กาหนดและมาตรฐานอาหารอย่าง
เคร่งครัดเพื่อสามารถยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็ นผลดีตอ่ สุขภาพผู้บริ โภค
และสามารถแข่งขันกับตลาดระดับสากลได้ โดยไม่ถกู กีดกัน
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
เมโทร (Metro) เป็ นบริ ษัทที่อยู่ในเครื อเดียวกับแมคโคร มีการลุงทุนในประเทศปากีสถานมี
ห้ างเมโทรจานวน 10 แห่ง โดยสานักงานใหญ่อยู่ที่ Lahore ปี 2013 มีมลู ค่าการขาย 22.6 พันล้ านยูโร ร้ อย
ละ 80 ส่งขายนอกประเทศเยอรมัน จัดตังกลุ
้ ่มควบคุมคุณภาพ ปฏิบตั ิตามระเบียบของประเทศสมาชิก
แบ่งเป็ นกลุม่ เขตตะวันออก ตะวันตก เอเชีย หรื อตามประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปนุ่ และจีนเป็ นต้ น
จากการศึกษาดูงานที่ห้างเมโทรนันจะสั
้
งเกตุเห็นสินค้ าประเภทอาหารสด เช่น เนื ้อไก่ ผัก
ผลไม้ สด นัน้ มีการจัดวางได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสินค้ ามีความสดสะอาด ดังภาพที่ 1 ทังนี
้ ้คาดว่า
น่าจะเป็ นผลมาจาก ผู้บริ โภคในประเทศปากีสถานส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามดังนันด
้ าเนินกระบวนการ
เตรี ยมและผลิตอาหารฮาลาลจึงต้ องถูกต้ องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
เมโทรมี สินค้ าในแบรนด์ ของตัว เอง ยกตัวอย่างเช่น ข้ าว เช่นเดียวกับซุปเปอร์ มาร์ เก็ ตใน
ประเทศไทย เช่น แมกโคร โลตัส บิ๊ กซี เป็ นต้ น นอกจากนี ้เมโทรยัง มีโครงการ ไม่ใช้ ถุงพลาสติก เพื่อรักษ์
สิ่งแวดล้ อม อีกด้ วย จากการสอบถามพนักงานปฏิบตั ิงานพบว่าห้ างเมโทรยังขาดห้ องปฏิบตั ิการสาหรับ
ตรวจสอบสินค้ า ซึง่ หากต้ องการตรวจสอบสินค้ าจะนาส่งตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการภายนอก
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ภาพที่ 1 การจัดวางเนื ้อสัตว์ ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากนม ที่จาหน่ายในห้ าง Metro

ภาพที่ 2 ผู้เข้ าร่วม Workshop ดูงานห้ าง Metro
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2.5 เนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion)
ทาการศึกษาแนวทางในการควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์นม (Dairy product) ให้ มีความปลอดภัยจาก
เชื อ้ จุลิน ทรี ย์ก่อ โรคที่มี อาหารเป็ นพาหะ มีก ารจาแนกปั ญหาที่อาจจะเกิ ด ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์
จากนันท
้ าการสร้ างกลยุทธิ์ในการป้องกันโอกาสที่จะเกิดปั ญหาและวางแผนดาเนินการ (Action plans)
ปั ญหาการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ตลอดทังห่
้ วงโซ่การผลิตน ้านม แบ่งเป็ น 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ระดับฟาร์ ม (Farm level): เกษตรกรขาดความรู้และไม่ตระหนักถึงสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบตั ิงาน เช่น
GHP, GAP และ การควบคุมคุณภาพน ้า
2. จุดรวมนา้ นมดิบขัน้ ต้ น (Primary collection center): ไม่มีการกาหนดระยะเวลาที่แน่นนอนในการ
ขนส่งน ้านมดิบไปยังจุดควบคุมอุณหภูมิ (Chilling center) ทังนี
้ ้อาจมีผลต่อคุณภาพน ้านมดิบ
3. จุดควบคุมอุณหภูมิ (Chilling center): ผู้ปฏิบตั ิงานขาดสุขลักษณะที่ดีในการเก็บรวบรวมน ้านมดิบ ไม่
มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่แน่นอนและขาดระบบควบคุมคุณภาพทางด้ านจุลนิ ทรี ย์
4. ขัน้ ตอนการผลิต (Processing plant): ผู้ปฏิบตั ิงานขาดความรู้ ทางด้ านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร เช่น ระบบ GHP, GMP และ HACCP ตลอดจนวิธีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องจักรที่ถกู ต้ อง
5. ผู้ค้าปลีก (Retailer): ขาดการตระหนักถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมที่ถูกต้ อง
6. ผู้บริโภค (Consumer): ผู้บริ โภคขาดความรู้และบางส่วนไม่ตระหนักถึงอันตรายจากการบริ โภคน ้านมที่
ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
การวางแผนสร้ างกลยุทธ์
จากการรวบรวมปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละขัน้ ตอนของการแปรรู ปน ้านมสามารถสร้ างกลยุทธ์ ในการ
จัดการเพื่อควบคุมปั ญหาผลิตภัณฑ์นมไม่ปลอดภัยได้ ดังนี ้
1. มีการผลักดันรัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องออกกฏหมายอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. จัด ท าโปรแกรมที่ ส ร้ างความตระหนัก ให้ กับ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อาหารตัง้ แต่ ผ้ ูผ ลิ ต ไปจนถึ ง ผู้บ ริ โ ภค
โดยเฉพาะความรู้ทางด้ าน GHP และ GAP ควรมีการตรวจติดตามผลหลังการฝึ กอบรม
3. จัดทาระบบตรวจสอบย้ อนกลับเพื่อให้ ทราบถึงที่มาของวัตถุดิบในแต่ละขันตอน
้
4. ควรใช้ ระบบ GMP ในการช่วยควบคุมระบบการทางานของเครื่ องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน
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Action plans

ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
- ทราบสถานการณ์ อ าหารปลอดภัย และแนวทางในการจัด การและควบคุม ความปลอดภัยอหารจาก
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็ นพาหะจากแต่ละประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
- การแลกเปลี่ ย นความรู้ เกี่ ย วกับ ระบบการจัด การความเสี่ ย งของเชื อ้ จุ ลิน ทรี ย์ ก่ อ โรคในอาหาร เช่ น
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์สตั ว์ปีก เป็ นต้ น
- มีการพัฒนาความรู้จากการฟั งบรรยายโดยวิทยากรที่มีความชานาญในด้ านต่างๆ ตังแต่
้ เทคนิคใหม่ๆ ใน
การตรวจวิเคราะห์เชื ้อจุลินทรี ย์ก่อโรคในอาหาร ไปจนถึงกลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในอาหารตลอดทังห่
้ วงโซ่อาหาร
- มีโอกาสได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการดาเนินชีวิตของประชากรในประเทศปากีสถาน รวมทังวั
้ ฒนธรรมของของ
ประเทศต่างๆ ที่เข้ าร่วมโครงการ
- ประโยชน์ที่สาคัญที่สดุ จากการเข้ าร่วมโครงการนี ้คือ การได้ แลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นและการนาเสนอในหัวข้ อ
การจัดการความเสีย่ งของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในอาหารโดยภาษาอังกฤษซึง่ เป็ นภาษาที่ใช้ ในการสือ่ สาร เป็ น
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการสือ่ สารได้ เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆ เช่นนี ้
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด

e13AG10WSPFoodborne-KhemmapasO27Feb14

หน้ า 12 ของ 14

- ความรู้และแนวความคิดที่ได้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ สามารถนามาปประยุกต์ใช้ ในการทาวิจยั ทางด้ าน
ความปลอดภัยอาหารได้
- ทาให้ สถาบันฯ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างแพร่ หลายเพื่อร่ วมมือในการสร้ างเครื อข่ายทางด้ านความปลอดภัยอาหาร
ระหว่างประเทศ
- ความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการสามารถนาไปถ่ายทอดให้ กบั ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหาร ผู้ที่
เกี่ยวข้ องและผู้ที่สนใจได้
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
- เพิ่มมุมมองของแนวทางการจัดการความเสีย่ งของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในอาหารให้ มีความหลากหลายมาก
ขึ ้นจากการฟั งบรรยายจากวิทยากรและผู้ร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ
- สร้ างเครื อ ข่า ยความเข้ มแข็ง ในการควบคุมและแก้ ไขปั ญหาการปนเปื ้อ นของเชื อ้ จุลินทรี ย์ก่ อโรคใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ทังระดั
้ บอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SME ตลอดจนการผลิตระดับชุมชน
- กระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการผลิตอาหารมีการตื่นตัวและมีความตระหนักที่จะผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ภาพและความ
ปลอดภัยสามารถแข่งขันกับประเทศคูค่ ้ าได้
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
(กิ จกรรม เช่ น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับที มงาน บทความที ่ลงจดหมายข่ าวใน
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 ยดกิ 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)
_______________________________________
หมายเหตุ
1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดีและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรือ
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ข. ในกรณี เอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ ส่งไฟล์ รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบทัง้ หมดมาทาง
ไปรษณีย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่จดั ทาโดยผู้เข้ าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ
อื่นๆ ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/โครงการระหว่างประเทศ/บทความจากผู้เข้ าร่วมโครงการ/tabid/106/language/th-TH/Default.aspx
5. หากท่านไม่ดาเนินการจัดทาเอกสารหลังการสัมมนาตามเงื่อนไขข้ างต้ น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จะจัดส่งหนังสือแจ้ งการขึน้ ทะเบียน Black list
ไปยังหน่วยงานต้ นสังกัด โดย (1) ในกรณีที่ ไม่ จัดส่งรายงาน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นการถาวรและหน่วยงานต้ นสังกัดเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี หรื อ (2) ในกรณีจัดส่งเกินกาหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
รายงาน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็ นผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ ต่อไป
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