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มติสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดนครสวรรค์ ปี พุทธศักราช 2558
ประเด็นที่ 4
การคุ้มครองสุ ขภาพจากการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย จังหวัดนครสวรรค์
ที่ประชุ มได้พิจารณาสถานการณ์ สภาพปั ญหาสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพตกค้างในอาหารจาพวก
พืชผัก ผลไม้ และอื่นๆ ปั ญหาการขาดความรู ้ และมาตรฐานการจัดการฟาร์ มเลี้ ยงสัตว์ของเกษตรกร หรื อ
ผูป้ ระกอบการที่ยงั ไม่ได้มาตรฐานฟาร์ มเลี้ ยงสัตว์ที่กาหนดไว้เนื่ องจากยังไม่มีกฎหมาย ข้อกาหนดในการ
ควบคุ มบังคับเกษตรกรหรื อผูป้ ระกอบการ ปั ญหาการแปรรู ปและจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ เช่ น โรงฆ่าสัตว์ การ
กากับตรวจสอบ ปั ญหาการปนเปื้ อนจากสารเคมีที่ก่ออันตรายต่อสุ ขภาพ อาทิ สารฟอร์ มาลีนเนื่ องจากการ
บังคับใช้มาตรการตามข้อกฎหมาย ยังไม่ครอบคลุ มและมีประสิ ทธิ ผลเพียงพอ ปั ญหาการปนเปื้ อนจาก
แบคทีเรี ย อาทิ คลอโรฟอร์ม เนื่องจากผูป้ ระกอบการขาดความรู้ ความตระหนักและศักยภาพในการจัดการ
เป็ นปั ญหาสาคัญต่อสุ ขภาพอนามัยโดยส่ วนรวมในจังหวัดนครสวรรค์
ตระหนักดีว่า ปั ญหาการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก พบว่าผลการตรวจเลื อดเกษตรกรมีสารเคมี
กาจัดศัตรู พืชตกค้าง ในร่ างกายในระดับมี ความสี่ ยงและไม่ปลอดภัยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และมี ผลต่อ
ผูบ้ ริ โภคจานวนมาก
เป็ นกังวลต่ อ ผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับสภาวะสุ ขภาพอนามัย ของประชาชนจานวนมากที่มีความ
จาเป็ นในการบริ โภคผลผลิ ตทางการเกษตร การเลี้ ยงสัตว์ รวมทั้งการปนเปื้ อนอื่นๆ ที่ส่งผลระยะสั้นและ
ระยะยาว ต่อสุ ขภาพร่ างกายของประชาชน
รั บ ทราบว่ า แนวทางนโยบายแห่ ง รั ฐ ตามข้อ กฎหมายด้า นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และหน่วยงาน
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดการควบคุม ป้ องกัน บทบัญญัติมาตรฐาน และการปฏิบตั ิ
ที่ไม่ถูกต้อง ยังพบอยูจ่ านวนมาก
เห็ น ด้ ว ยว่ า มี ค วามจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นในการที่ จ ะมี ก ารบริ ห ารจัด การ บู ร ณาการระดับ ภาคส่ ว น
ดาเนินการด้านอาหารปลอดภัยให้มี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และยัง่ ยืนต่อไป

2

จึงมีมติ ดังต่ อไปนี้
1. ระดับชาติ
1.1 การออกข้อกฎหมายและพัฒนาฟาร์ มเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ ระบบมาตรฐานฟาร์ มสากล เพื่อให้
การผลิตสัตว์ให้ได้คุณภาพ สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกแห่ง ควรมีการดูแล ควบคุมให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
และขบวนการป้ องกันโรค เพื่อได้เนื้ อสัตว์ที่ไม่มีสารปนเปื้ อนทั้งจากเชื้ อจุลินทรี ย ์ สารเคมี และโลหะต่างๆ
ที่จะเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
1.2 การควบคุมโรงราน/สถานประกอบการการแปรรู ปอาหาร
1.3 การบัง คับ ใช้ ข ้อ กฎหมายควบคุ ม สารเคมี ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ ใ ช้ ใ นทาง
เกษตรกรรมและพัฒนาระบบการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร
1.4 การออกกฎหมายและควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มและยาบางประเภทที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุ ภาพ ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นงานแบบขายตรงที่ให้ผลตอบแทนผูจ้ าหน่ายแบบห่ วงโซ่ หรื อโฆษณาเกินความ
จริ ง เข้าข่ายลักษณะหลอกลวงผูบ้ ริ โภค และมีการบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด จริ งจัง
1.5 การส่ งเสริ มวิจยั และพัฒนาด้านการจัดการวัตถุดิบในการผลิต การแปรปรับสภาพ การ
บรรจุหีบห่อ การขนส่ ง การควบคุมคุณภาพและการส่ งมอบสู่ ผบู ้ ริ โภค ให้มีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
2. ระดับจังหวัด
2.1 การจัด ตั้ง คณะท างานด้า นการคุ ้ม ครองสุ ข ภาพจากการบริ โ ภคอาหารที่ ป ลอดภัย
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก ๓ ภาคส่ วน ได้แก่ ภาคหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคหน่วยงานด้านวิชาการและ
ภาคประชาสังคม เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด
2.2 การจัดประชุ มทาความเข้าใจเรื่ องการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จาหน่ายเนื้ อสัตว์
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและผู ้ป ระกอบการ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การพัฒ นาอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเพิ่มขึ้น
2.3 การประชุ มชี้ แจงให้ความรู ้ แก่ ผปู ้ ระกอบการสถานที่จาหน่ ายอาหาร และดาเนิ นการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริ งจังต่อเนื่อง
2.4 การปฏิ บ ัติง านแบบมี ส่ ว นร่ ว มให้ บ ริ ก ารหน่ วยตรวจสอบเคลื่ อ นที่ ด้า นอาหารใน
ระยะเวลาทุก ๓ เดื อนและแสดงผลการตรวจสอบที่ไว้ที่ร้านเพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับทราบและมัน่ ใจในความ
ปลอดภัย
2.5 จังหวัดประกาศใช้เป็ นนโยบายสาธารณะ หรื อข้อมติของจังหวัด เพื่อให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถตั้งงบประมาณในการจะพัฒนาอาหารให้ปลอดภัยสู่ ผบู ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ภาคประชาสังคม
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และส่ งเสริ มสนับสนุ น พัฒนาและควบคุ มการดาเนิ นงานกับอาหารในทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การ
ควบคุมการจาหน่ายอาหารหน้าโรงเรี ยน
3. ระดับชุ มชนท้ องถิ่น
3.1 การสนับสนุ นการจัดตั้งกลุ่มและพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นการเพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในการลดการใช้ส ารเคมี และใช้สารชี วภาพทดแทนทั้งในเกษตรกรที่ ปลู ก พืชและเลี้ ยงสัตว์โดย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุ ข และองค์กรท้องถิ่นควรมีการบูรณาการงานร่ วมกัน
3.2 การสร้างระบบอาสาสมัครในการดูแลสุ ขภาพเบื้องต้นโดยการสนับสนุ นของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข รวมทั้งการสร้ างเครื อข่ายชุ มชนเกษตรกรสุ ขภาพดี ไม่มีโรคพิษจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชขึ้ น
3.3 การมีนโยบายสาธารณะ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสานึก การใช้สารเคมีอนั ตราย
ในกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ถูกต้องทั้งตาบล
3.4 การควบคุ ม การโฆษณา และการขายตรงของผูจ้ าหน่ า ยสารเคมี อ ัน ตรายที่ ใ ช้ใ น
การเกษตรกรรมของเกษตรกร และผูบ้ ริ โภค
3.5 การตรวจเลือดและแจ้งผลเพื่อเตือนภัยระดับสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร และผูบ้ ริ โภคที่มี
ภาวะเสี่ ยงและไม่ปลอดภัย
3.6 การควบคุ มมาตรฐาน และตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในสถานที่จาหน่ ายที่
ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่าย อาทิ ตลาดนัด และรถเร่

