
เพ  ือต างประเทศยอมร บั

คนไทยในประเทศปลอดภ ยั

กำหนดนโยบาย
ความปลอดภ ยัด านอาหาร
(Food Safety Policy)

ป ี พ.ศ. 2547 ร ฐับาลกำหนด
ให เป น็ป แีห งส ขุภาพอนาม ยั

จ ดุเร  ิมต น

การปร บัระบบการให บร กิารท ี รวดเร ็วโปร งใส

การพ ัฒนาระบบค ณุภาพผ ู ประกอบการผล ติอาหาร

ให ม มีาตรฐาน

สอดคล องก บัสากล

การปร บัระบบการค  ุมครองผ ู บร โิภคด านอาหาร

การพ ฒันามาตรฐานการกำก บัด แูล
อาหารแต ละประเภทให ม คีวามปลอดภ ยั

โดยใช หล กัการว เิคราะห 
ความเส ี ยง (Risk Assesment)

การว จิ ยัเพ  ือยกระด ับมาตรฐานอาหารกล  ุมเส  ียง
ให ได มาตรฐาน GMP หร อื HACCP

สารปนเป  ือน 6 ชน ดิน ำม นัทอดซ ำ

สารพ ษิแอฟลาทอกซ นิ เพ  ิมเต มิ 2

หน วยตรวจสอบเคล ื อนท  ี (Mobile Unit)

เฝ าระว ังความปลอดภ ยั

พ ัฒนาสถานท ี ผล ติ-จำหน าย
โครงการ อย.-อาช ีวะ

ความพยายามของภาคร ฐั
(กองอาหาร อย. สธ.)

กระทรวงสาธารณส ขุกำหนด
"นโยบายแห งชาต ดิ านอาหารของประเทศ"
(National Food Safety Program)

ป  ี2547 "ป ีแห งความ
ปลอดภ ัยด านอาหาร"

ท องถ ิ นเข ามาม บีทบาทมากข ึ น
ป  ี2548-2549 ม กีารกำหนด
ต ัวช ี ว ัด Food Safety จ ังหว ัดทำให เก ดิจ ดุอ อน

บางส วนขาดหน วยงานกลาง
เช น เทศบาล อบต. 

การดำเน นิงานม หีลายกระทรวง

ระบบงานม กีารปร บัปร งุ

การปฏ ริ ปูระบบราชการ

ป จัจ ัยด านการเม ือง

การใช มาตรฐาน Codex
เพ  ือปร บัระบบท กุประเทศ

การใช มาตรการด านส ขุอนาม ยั
และส ขุอนาม ัยพ ชื (SPS)
Sanitary and Phytosanitary

การก ดีก นัทางการค าโดยมาตรการ
ความปลอดภ ัยด านอาหาร
(FOOD SAFETY)

GMP

HACCP
อนาคตอาจนำ CCFICS
(Codex Committee on
Food Import and Export
Inspection and Certificatin
Systems) มาใช ดำเน นิการ

ประเทศไทยต องปร บัต วั

ป ัจจ ยัด านเศรษฐก จิ

ว ถิ ชี วี ิตท  ีเร งร บีในย คุป ัจจ บุ นั

รายได ท ี เพ  ิมข ึ นของผ  ูบร ิโภค
ทำได ต องการอาหารมากข ึ นผ ู ส งูอาย ุมากข  ึน

การย ายถ  ินมากข  ึน

ครอบคร วัเด  ียวมากข  ึน

โครงสร างประชากรเปล  ียนแปลง

ร ปูแบบการดำเน นิช วี ติแบใหม 
(New Life Style)

การโฆษณาส  ือต างๆ

ป ัจจ ัยด านส ังคม

ด านเกษตร

ด านโภชนาการ

ด านส ิ งแวดล อม

อาหารด ดัแปรพ นัธ กุรรม (GMOs :
Genetically Modified Organisms)

การส  ือสารระหว างก นั

การต ิดตามความก าวหน า

การกระจายข อม ูลป ญัหา

ความก าวหน าทางด าน ICT

ป จัจ ยัด านเทคโนโลย ี

อาหารส ขุภาพ
(Healthy Food)

ภ ูม ติ านทานโรค
(Immunity)

ความสวยงาม
(Beauty)

ความใส ใจของผ  ูบร โิภค

เสร มิสารอาหาร
(Fortification)

การแสดงข อม ลูโภชนการ
(Health Claims)

เก ดิการพ ฒันาผล ติภ ณัฑ ใหม 

ป ัจจ ยัด านส ุขภาพ

ม อีงค กรนอกร ฐัออกมาเคล  ือนไหว
มากข  ึน (เร ียกร องส ิทธ  ิรณรงค )

ม ลูน ธิ ิเพ  ือผ  ูบร โิภค

องค กรผ  ูบร ิโภคระด บัจ งัหว ัด
เคร อืข าย

ด านการค  ุมครองผ ู บร โิภค

ป ัจจ ยัแวดล อม
อาหารปลอดภ ยั

ว ิเคราะห สถานการณ 
ความปลอดภ ัย
ด านอาหาร

(Food Safety)

ส ู การเป ็นคร ัวของโลก

มาตรฐานสากล
บร โิภคอาหารท  ีปลอดภ ยั

ข อตกลง WTO

ต องว ิจ ัย ประเม นิ

Sociocultural

Health

Political

Economic

Consumer Protection

Technology

เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารปลอดภ ยั โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีwww.prachasan.com กล  ุมงาน ค  ุมครองผ  ูบร ิโภค สสจ.ขอนแก น

อ างอ งิข อม ลูจาก เอกสารประกอบการประช มุ กองควบค มุอาหาร สำน กังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ขุ

http://www.prachasan.com


ต างคนต างอย ู 

แยกก นัต อส  ู

ไม ม พีล งั

ทำงานซ ำซ อน

ขาดการรวมกล  ุม

ไม ม ศี นูย ข อม ลู

ไม ร ู ท นัส  ือ

เน นธ รุก จิ
อ ทิธ จิากส  ือ

ไม ชอบการอ าน
ไม ต ดิตามข าวสาร

การจ ดัการความร ู 

การจ ดัการสารสนเทศ

ขาดการจ ดัการ

ข อม ลูข าวสาร

การเปล  ียนแปลงของโลก

กฎหมายไม ท นัสถานการณ 

โทษเบา

การบ งัค บัใช ไม เข ม

ซ ำซ อน

หลายหน วยงาน
กฎหมายหลายฉบ บั

50000 รายช  ือ

ปร บัแก กฎหมาย
เข าช  ือออกกฎหมาย

ม ติ ขิองกฎหมาย

สร างนำซ อม

ออกกำล งักาย

อาหารปลอดภ ยั

สำน กึส ขุภาพ

ร กัษ ส  ิงแวดล อม
สำน กึสาธารณะ

ร วมรณรงค 

ผล กันโยบายสาธารณะ
สำน กึพลเม อืง

น ยิมไทย
สำน กึไทย

ขาดสำน กึ

ผล ติภ ณัฑ ขาดค ณุภาพ
โอ อวด

โฆษณาเก นิจร งิ
เน  ือส ตัว 

ผ กั ผลไม 
สารพ ษิ สารเคม ีตกค าง

ประเด น็ จ ี เอ ม็ โอ

เน  นกำไร

เอาเปร ียบเร ื องราคา

ผ ู ประกอบการ

ส นิค า/บร กิาร

การค าเสร ี

เศรษฐก จิ

โลกาภ วิ ฒัน 

กระแสบร โิภคน ยิม
ส ังคม

ระด ับชาต ิ

ระด ับท องถ ิ น
การเม อืง

การส  ือสาร

คอมพ วิเตอร 
เทคโนโลย ี

การเปล  ียนแปลง

ระด บัตำบล
ระด บัอำเภอ

ระด ับจ ังหว ัด

ส  ูระด บัประเทศ
ระด บัภาค

พ ฒันาเคร อืข าย

สร างเวท เีร ยีนร  ูร วมก นั

okok ทางออก

รณรงค เร  ืองส ิทธ ิ

ผล ติส  ือเพ ื อผ  ูบร โิภค

ประเด น็เร งด วน

สถานการณ 
ป ัญหาผ ู บร ิโภค
ในป ัจจ ุบ ัน

ปลอดภ ยั

เป น็ธรรม

ประหย ัด

สายด วน อย.
1556

สายด วน สคบ.
1166

สายด วนส ขุภาพ
1669

สายด วนพาณ ชิย 
1569

สร ุปความค ิด เร ื องการค ุ มครองผ ู บร ิโภค
โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

ทำท ั นท  ี  ทำท ุกท ี    ทำท  ั   งท  ีม  
ทำท  ุ กทา ง  ทำแท   แ ท    ทำทนทาน  ทำท ั   วไทย

www.prachasan.com

Information

Partnership

http://www.prachasan.com


น ยิามศ พัท 
สถานท  ี

ผล ติภ ณัฑ 

โฆษณาการอน ญุาต

ประกาศ/กฎกระทรวง

บทลงโทษ

อำนาจ/หน าท  ี

พ.ร.บ.อาหาร 2522

ส ทิธ ผิ  ูบร โิภค

ส ญัญาท  ีเป น็ธรรม

ฉลากผล ติภ ณัฑ 

การโฆษณา
ขอบเขต

พ.ร.บ.ค  ุมครองผ ู บร โิภค 2522

กฎหมาย (Law)

Healthy THAILAND

THAILAND Food Safety

World Kitchen

เป าหมายการทำงาน
(Goals)

ฉลากอาหาร

ด งึด ดูผ  ูบร ิโภค
ใหม ๆผล ติภ ณัฑ  

(Products)

กระบวนการผล ติ

เจ าหน าท  ีผ  ูปฏ บิ ตั ิ

อ ปุกรณ เคร  ืองม อื

สถานท  ีผล ติ 
(Manufacturer)

ตลาด

ร านอาหาร

แผงลอย

รถเร 

สถานท  ีจำหน าย 

โฆษณา

บ คุลากร

เอกสาร

กฎหมาย

สภาพการณ ป ญัหา
(Current Problems)

ในโรงเร ยีน

โครงการ อย.น อย

ห วงโซ อาหาร

โครงการอาหารปลอดภ ยัล างม อื

ล างตลาด

ล างคร  วั

โครงการรณรงค การล าง

โครงการตลาดสดน าซ  ือ

ต วัอย างโครงการ
(Projects)

ร านอาหาร

แผงลอย

Clean Food
 Good Taste

Food Safety ตลาดสด

GMP สถานท  ีผล ติอาหาร

การประเม นิให ป าย

การประกวดระด บัต างๆ

ขยายส  ูช มุชน อย.น อยในสถานศ กึษา

ห ฟู งัโฆษณา ตาอ านฉลาก
ปากร องเร ยีน - ในช มุชน

การเฝ าระว งัป ญัหา

สารก นัเช  ือรา

บอร แรกซ 

ยาฆ าแมลง

ฟอร มาล นี

สารเร งเน  ือแดง

สารฟอกขาว

6 ชน ดิ

สารโพลาร 

น ำม นัทอดซ ำ

จากเช  ือราในอาหาร
สารพ ษิแอฟลาท อ็กซ นิ

สารตกค าง

โครงการพ ฒันา
รณรงค 

สสจ.

สสอ./สอ.
ศ นูย ว ทิย 

อย./สธ.

เกษตร

อ ตุสาหกรรม

พาณ ชิย 

กระทรวงอ  ืนๆ

สาธารณส ขุ

ภาคร ฐั

อบต.

เทศบาล

อบจ.

ท องถ  ิน

ชมรมผ  ูประกอบการ

เอกชน

ชมรมผ  ูบร โิภค

ประชาชน/NGOs

องค กรท  ีเก  ียวข อง
(Organization)

Product/Place/Person

Process/Protection/Paper

Prinicple/Programe

Payment/Problem

หล กัการ 12 P

PreMarketing

PostMarketing
ร ปูแบบการทำงาน

การกระจายอำนาจ

แฟ มพน กังานเจ าหน าท  ี
แนวทางการทำงาน

GMP สถานท  ีผล ติ

HACCP สถานท  ีผล ติ/ส งออก

แผงลอย

ร านอหาร
CFGT

มผช.ผล ติภ ณัฑ ช มุชน
(OTOP)

มาตรฐานอาหาร
(Food Standard)

แผนท ี ความร ู 

คบส.อาหาร

แผนท  ีการเร ยีนร  ูเร  ือง คบส.อาหาร

โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ กัด ี

www.prachasan.com

Food MapGood Health

เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารปลอดภ ัย (Food Safety) โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี กล ุ มงานค ุ มครองผ ู บร ิโภค สสจ.ขอนแก น
download เอกสารฉบ ับ Electronics ได ท ี  www.prachasan.com 

กา
รป
ระ
สา
น
งา
น

http://www.prachasan.com
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อาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภยัไดมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล นําไปสูการเปนครวัอาหารของโลก 

ผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย/ มูลคาการสงออกาหารเพิ่มเพิ่มขึ้น 
อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารลดลง  นําไปสู เมื่องไทยแข็งแรง 

ผลลัพธ 

การนําเขา การแปรรูป การจําหนาย ผูบริโภค 

ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ 
ณ ดานนําเขา 

ตรวจสอบสถานที่
นําเขาอาหาร 

ฐานขอมูลสถานที่นําเขา 
ผลการตรวจวิเคราะห 

ชมรม/เครือขายผูนํา
เขา 

ชมรม/เครือขายผูผลิต

ฐานขอมูลสถานที่ผลิตอาหาร 
ผลการตรวจวิเคราะห 

ตรวจสอบสถานที่ผลิอาหาร
ตามหลักเกณฑ GMP 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ 
ณ สถานที่ผลิตอาหาร 

ฐานขอมูลสถานที่จําหนาย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

ตรวจสอบสถานที่จําหนาย 
ตลาดสด ซุปเปอรมารเก็ต และ
สถานที่ปรุงประกอบอาหาร 

ตรวจสอบผลิตภัณฑที่จําหนาย 
ณ ตลาดสด ซุปเปอรมารเก็ต 

และรานคาตางๆ 

ชมรม/เครือขายผูจําหนาย

Website ประชาชน 

ผูบริโภคมีศักยภาพ เลือก
ซื้อ/เลือกบริโภคที่ถูกตอง 

ผูบริโภคตรวจสอบอาหาร
ดวยชุดทดสอบไดดวย

ตนเอง 

ชมรม/เครือขาย 
ผูบริโภคเขมแข็ง  
อย.นอย/อย.อาชีวะ  
กระจายทุกสถานศึกษา 

พัฒนากฎหมายใหเปนสากลและเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชหลักการของ Risk analysis

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ผูประกอบการ ผูบริโภคใหตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย 

พัฒนาดานอาหารและยาพรอมหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ Mobile Unit for Food Safety ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 

ผังแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ป 2548-2552 
(Road Map of Food Safety) 

วิสัยทัศน 

ตรวจสอบ
สถานที่ 

ฐานขอมูล/
เชื่อมโยงขอมูล 

ชมรม/ 
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สถานการณอาหารปลอดภัยในมิติดานสุขภาพ 
 
 อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย การไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพ สะอาด 
ปลอดภัย เปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทําใหมีพลังสามารถสรางสรรค
ความเจริญตางๆ ใหแกประเทศชาติได  จึงตองมีการควบคุม กํากับ ดูแลความปลอดภัยของอาหารตลอด 
หวงโซอาหาร ต้ังแตการนําเขาอาหารและวัตถุดิบ การผลิตผลิตผลทางการเกษตร การผลิตและแปรรูป
อาหารต้ังแตระดับครัวเรือนถึงระดับอุตสาหกรรม การจัดจําหนาย และการกระจายอาหารสูผูบริโภค 
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลิตอาหารท่ีปลอดภัย  โดยใชหลักการของการวิเคราะหความเส่ียง 
(Risk Analysis)  มาดํา เนินงานตามหลักการสากล ซ่ึงประกอบดวย การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment), การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ การส่ือสารขอมูลความเส่ียง (Risk 
Communication) เพ่ือ   ปองกันอันตรายจากอาหารสูผูบริโภค 
 ผลของอันตรายจากอาหารนั้นกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  การท่ีประเทศ
ไทยเปนประเทศท่ีผลิตอาหารและสงออกอาหารสูนานาประเทศท่ัวโลกเปนจํานวนมากนั้น  จึงจําเปนตอง
มีมาตรการควบคุม กํากับ ดูแลมาตรฐานอาหารต้ังแตวัตถุดิบ   การผลิต   จนถึงผูบริโภค เพ่ือใหคนไทย 
และผูนําเขาอาหารจากไทยไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  
 ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขภาพอนามัย โดยอาหารท่ีบริโภคใน
ประเทศมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานทัดเทียมสากล  โดยมีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบไดแก กระทรวง 
สาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย  ซ่ึงในมิติดาน 
สุขภาพนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยมีบทบาทหนาท่ีในการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และใหการรับรองมาตรฐานอาหาร และสถานท่ีผลิต จําหนาย นํา เขาอาหาร เพื่อ 
คุมครองสุขภาพของผูบริโภคภายในประเทศ  
 การดําเนินงานในชวงท่ีผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานโดย
เนนดานการพัฒนาสถานท่ีแปรรูปและแหลงจําหนายอาหารใหไดมาตรฐานดานสุขอนามัย  ควบคุม 
ตรวจสอบ เฝาระวังใหอาหารท่ีผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัย มีมาตรฐานทัดเทียมสากล 
และกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสุขอนามัย  ลด ละ เลิกการใชสารเคมีอันตรายในการ

โครงการนโยบายสาธารณะเพ่ือความปลอดภัยดานอาหารและเศรษฐกิจการคาที่ยั่งยืน 
คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภายใตการสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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ผลิตอาหาร   ปลูกฝงการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย และการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตองตาม
หลักโภชนาการ  
ผลการดําเนินงานหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 อาหารสดท่ีจําหนายในตลาด รานคา  ซุปเปอรมารเก็ต มีความปลอดภัยจากสารปนเปอน 
6 ชนิด ไดแก สารเรงเนื้อแดง บอแรกซ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอรมาลิน และยาฆาแมลง รอยละ 98.20 
อาหารแปรรูปมีการแสดงฉลากถูกตองรอยละ 95.86 ดานการพัฒนาสถานท่ีผลิต และจําหนายอาหารนั้น 
กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการตรวจรับรองสถานท่ีผลิตอาหารกลุมเส่ียง 54 ประเภท พบวาผานเกณฑ
มาตรฐาน GMP รอยละ 99.29 รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดรับการพัฒนาดานสุขลักษณะจน
ไดมาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอรอย รอยละ 51.80 และตลาดสดประเภท 1 ไดรับการพัฒนาสุขาภิบาล 
ส่ิงแวดลอม และผานเกณฑความปลอดภัยของอาหารและการคุมครองผูบริโภคจนผานเกณฑตลาดสด 
นาซ้ือ รอยละ 47.52  

นอกจากนี้ ยังไดมีการรณรงคความปลอดภัยดานอาหารสูกลุมนักเรียนและเยาวชนตาม 
โครงการ อย. นอย ซ่ึงมีสวนผลักดันใหครอบครัวและชุมชนสรางความตระหนักในการเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยเพิ่มข้ึน  โครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
อันตรายจากจุลินทรียในอาหาร และสารเคมีท่ีปนเปอนในอาหารซ่ึงสามารถสะสมในรางกายและอาจ 
สงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว  จึงเรงดําเนินการพัฒนาโรงอาหาร และโรงครัวของโรงเรียนใหได
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ  และไดมีการดําเนินงานเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารในโรงพยาบาลโดย
พัฒนาโรงอาหารในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนโรงพยาบาลตัวอยาง
อาหารปลอดภัย และเปนการสรางสุขภาพเชิงรุกเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยดานอาหาร 

อยางไรก็ตาม  แมวาจะมีการดําเ นินงานเพื่อเฝาระวังและคุมครองความปลอดภัยของ 
ผูบริโภคอยางจริงจังแลวก็ตาม แตยังคงพบปญหาสารปนเปอนบางชนิดเชน บอแรกซ  สีสังเคราะหท่ี 
หามใชในอาหาร ยาฆาแมลงตกคางเกินมาตรฐาน ในอาหารท่ีจําหนายตามตลาดนัด และรถเรท่ียังไม
สามารถควบคุมไดอยางท่ัวถึงเนื่องจากปญหาการเคล่ือนยายไมเปนหลักแหลงของสถานท่ีจําหนาย 
การผลัดเปล่ียนหมุนเวียนของผูจําหนาย  ทําใหไมสามารถตรวจติดตามพฤติกรรมในการปฏิบัติท่ีถูก 
สุขอนามัยของผูจําหนายได  รวมท้ังปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในอาหาร สุขลักษณะของผูปรุง
อาหารและภาชนะท่ีใชสัมผัสอาหารซ่ึงตองมีการสงเสริมความรู ความเขาใจและสรางความต่ืนตัวใหแก 
ผูปรุงและจําหนายอาหารในการปรุงและเก็บรักษาอาหารท่ีถูกตอง เพื่อปองกันการปนเปอน และควบคุม
การเจริญของเชื้อจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคและจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสีย ไมใหเกิดอันตรายตอ 
ผูบริโภค และชวยรักษาคุณภาพอาหารใหสามารถเก็บไดนานข้ึน 
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จากขอมูลการรายงานโรคในระบบเฝาระวัง โดยสํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารสุขพบวา ป 2548 พบผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน และโรคอาหารเปนพิษใน
ประเทศไทยสูงถึง 919,789 และ 103,162 รายตามลําดับ  ซ่ึงสถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา  แม  
หนวยงานของรัฐจะดําเนินการรณรงค สงเสริมความรูและเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารอยางจริงจัง 
เขมแข็งเพียงใด   แตยังขาดความรวมมือของท้ังผูนําเขา ผูผลิตวัตถุดิบ  ผูผลิตและผูประกอบอาหาร และ 
ผูจําหนายอาหารในการปฏิบัติ และดําเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสมท่ีจะหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงตางๆ ใน 
ข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีตนมีสวนเก่ียวของ  รวมท้ังหากผ ู บริโภคยังขาดความตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและปรับพฤติกรรมดานสุขอนามัยของตนเองและบุคคลภายในครอบครัวใหมี
ความเหมาะสมแลว   เปาหมายท่ีจะใหเกิดความปลอดภัยดานอาหารครอบคลุมท้ังหวงโซอาหารเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศน้ันก็อาจไมประสบความสําเร็จได  

ดังนั้นการดําเนินงานของภาครัฐจึงไดใหความสําคัญกับการรณรงคเพ่ือสรางกระแสใหเกิด
ความตระหนักของประชาชนในการผลิตและเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยเพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ในการ 
คุมครองสุขภาพอนามัยของตนเอง และเปนการกดดันใหผูประกอบการใหความสําคัญตอการผลิตอาหาร
ท่ีมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย ตอผูบริโภค  เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยของประเทศท่ี
ย่ังยืนตอไป 

 
*********************************** 
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