๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

รายงานการประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและดาเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
--------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
นายชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นายอัศวิน ศรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
นายสุธีร์ ภูมินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
นายบุญจันทร์ ทูลมณี
นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
นายอนุพงษ์ กมลสิงห์
นักวิชาการประมง ชํานาญการ
สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา
นายอดิศร จตุรพิรีย์
วิศวกร ชํานาญการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติการ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
นายนรินทร์ ตันชูชีพ
นักวิชาการประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา
นางสาวนงเยาว์ จินดาวงค์ หัวหน้าฝุายนิติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายภาษิต ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์ หัวหน้าฝุายสาธารณสุข
เทศบาลเมืองพะเยา
ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ตระกูล พรหมจักร
อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวพวงทอง ว่องไว
ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิ
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
เภสัชกร ชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกร ชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกร ชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นายอภินันท์ วันโน
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวสิริวิมล มณี
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานด้านอาหารปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตามคําสั่งจังหวัด
พะเยาที่ ๒๔๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อบูรณาการและดําเนินงานอาหารปลอดภัย
จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน ไว้ดังนี้
๑. จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
๒. จั ด ทํา แผนบู ร ณาการอาหารปลอดภัย เพื่อ คุ้ มครองสุ ข ภาพและตอบสนองต่อ ปั ญหาความปลอดภั ย
ด้านอาหารของจังหวัด
๓. ดําเนินการตามแผนและประเมินผลการดําเนินงาน

๔. จั ด ทํ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น สํ า หรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร
๕. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น งานทุ ก ๖ เดื อ น และเสนอแนะการปรั บ ปรุ ง
การดําเนินงาน
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงพิษภัยในอาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑. การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดีในการผลิตอาหาร (GMP) สถานที่ผลิต
อาหาร เปูาหมาย ๑๙๖ แห่ง ตรวจ ๑๖๖ แห่ง (ร้อยละ ๘๔.๖๙) ผ่านเกณฑ์ ๑๕๐ แห่ง (ร้อยละ ๙๔.๕๘)
๒. การตรวจสถานที่ ผ ลิ ต อาหารตามเกณฑ์ ฯ อาหารแปรรู ป ที่ บ รรจุ ใ นภาชนะพร้ อ มจํ า หน่ า ย
(Primary GMP) สถานที่ผลิตอาหาร เปูาหมาย ๓๓ แห่ง ตรวจ ๒๙ แห่ง (ร้อยละ ๘๗.๘๗) ผ่านเกณฑ์ ๒๑ แห่ง
(ร้อยละ ๗๒.๔๑) แบ่งเป็น
- มี อย. เปูาหมาย ๒๔ แห่ง ตรวจ ๒๐ แห่ง ผ่าน ๑๙ แห่ง (ร้อยละ ๙๕.๐)
- ไม่มี อย. เปูาหมาย ๙ แห่ง ตรวจ ๙ แห่ง ผ่าน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๒๒.๒๒)
๓. การพัฒนาตลาดสดประเภทที่ ๑ ตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดประเภทที่ ๑ ทั้งหมด
๔๓ แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีและดีมาก ๓๖ แห่ง (ร้อยละ ๘๓.๗๒)
๔. การพัฒ นาร้ านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหารของ
กรมอนามัย (โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste)
- ร้านอาหาร ๑๑๙ แห่ง ผ่านเกณฑ์ ๑๑๗ แห่ง (ร้อยละ ๙๘.๓๒)
- แผงลอยจําหน่ายอาหาร ๖๑๐ แห่ง ผ่านเกณฑ์ ๕๔๐ แห่ง (ร้อยละ ๘๘.๕๒)
๕. ผลการตรวจสอบเฝูาระวังความปลอดภัยอาหาร
๕.๑ ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดที่วางจําหน่าย โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นย้อนหลัง ๓ ปี
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) พบว่าร้อยละสารปนเปื้อนที่พบมีแนวโน้มลดลง แต่จํานวนชนิดอาหารที่ตรวจพบการ
ปนเปื้อนมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ปี ๒๕๕๗
ตรวจ
พบ
๑๑,๓๑๘
๗๒

ร้อยละ
๐.๖๖

ปี ๒๕๕๘
ตรวจ
พบ
๑๐,๑๗๔
๕๗

ร้อยละ
๐.๕๖

ปี ๒๕๕๙
ตรวจ
พบ
๑๖,๑๘๖
๘๐

ร้อยละ
๐.๔๙

สารปนเปื้อนที่พบปัญหาในปี ๒๕๕๙ ได้แก่
- สารโพลาร์น้ํามันทอดซ้ํา พบ ๓๒ รายการ ชนิดอาหารที่พบ ได้แก่ ไก่ทอด, ลูกชิ้นทอด, บ้าบิ่น,
ปาท่องโก๋, ทอดรวม, กล้วยทอด, โรตี, จิ้งหรีดทอด, เนื้อทอด และไส้กรอกทอด
- ฟอร์มาลีน พบ ๒๗ รายการ ตรวจพบใน ปลาหมึกกรอบ ปลาหมึก, สไบนาง(ผ้าขี้ริ้ว)

- สารกันรา พบ ๑๑ รายการ ตรวจพบใน ผักกาดดอง, หน่อไม้ปี๊บ, หน่อไม้ดอง
- ยาฆ่าแมลง พบ ๑๐ รายการ ตรวจพบใน พริก, แตงกวา, กะหล่ําปลี, กระเทียม, ถั่วฝักยาว
๕.๒ ผลการเฝูาระวังอาหารแปรรูปโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น
- น้ําบริโภคฯ ตรวจ ๑๐๓ รายการ ผ่าน ๘๖ รายการ (ร้อยละ ๘๓.๕) ไม่ผ่าน ๑๗ รายการ
เนื่องจากพบเชื้อจุลินทรีย์
- ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ตรวจ ๗๘ รายการ ผ่าน ๕๙ รายการ (ร้อยละ ๗๕.๖๔) ไม่ผ่าน
๑๙ รายการ
- เครื่องดื่มสมุนไพร ตรวจ ๑ รายการ ไม่ผ่าน ๑ รายการ เนื่องจากพบสเตียรอยด์ปนเปื้อน
๕.๓ ผลการเฝูาระวังความปลอดภัยอาหารทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ส่งตรวจ
ผ่าน
ร้อยละ
สาเหตุ
น้ําบริโภค
๘๑
๕๓
๖๕.๔๓ เชื้อจุลินทรีย์(๑๐) pH(๒๐)
น้ําแข็ง
๘
๕
๖๒.๕๐ pH(๓)
เครื่องดื่ม/ชา
๗
๔
๕๗.๑๔ ยีสต์และรา(๒), สารที่สกัดได้
ด้วยน้ําร้อนและกาแฟอีนต่ํากว่า
มาตรฐาน(๑)
เส้นก๋วยเตี๋ยว,บะหมี่,ขนมจีน
๔
๓
๗๕.๐๐ วัตถุกันเสีย(๑)
ขนมปัง/ไส้ขนมปัง
๑๐
๑๐
๑๐๐.๐๐
น้ําพริก
๙
๙
๑๐๐.๐๐
แหนม
๑๑
๖
๕๔.๕๕
อาหารกระป๋อง
๑
๐
น้ําหนักเนื้อต่ํากว่ามาตรฐาน
กําหนด
ไอศกรีม
๑
๐
เชื้อจุลินทรีย์
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
๓
๓
๑๐๐.๐๐
เครื่องดื่มชนิดแห้ง
๒
๒
๑๐๐.๐๐
อาหารกึง่ สําเร็จรูป
๒
๒
๑๐๐.๐๐
อาหารพร้อมบริโภค
๑๐
๙
๙๐.๐๐ ยีสต์และราในถั่วตัด(๑)
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- ลูกชิ้น
๑๔
๑๑
๗๘.๕๗ วัตถุกันเสีย(๓)
- แหนม
๑๕
๙
๖๐.๐๐ จุลินทรีย์ในแหนมหมู(๑),
วัตถุกันเสีย(๕)
๖. การสํารวจข้อมูลเก็บรักษาคุณภาพนมโรงเรียน ของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
๖.๑ นมถุงพาสเจอร์ไรส์ พบปัญหาถุงนมรั่ว, ปริมาณน้ําแข็งน้อยไม่เพียงพอสําหรับควบคุม
อุณหภูมิให้ต่ํากว่า ๘ องศาเซลเซียส, ถังนมเก่า/ชํารุด, วางถังเก็บนมไว้บริเวณที่โดนแสงแดด
๖.๒ นมกล่อง UHT พบปัญหา สถานที่เก็บนมไม่เพียงพอทําให้วางกล่องนมซ้อนกันเกิน ๘ ชั้น,
วางกล่องนมกับพื้นห้อง/ไม่มีชั้นยกพื้นสูงอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร, รถส่งนมไม่มีหลังคา, กล่องนมบุบ

๗. การดําเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
ในปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ๑๔๑ แห่ง มีโรงเรียนที่ดําเนิน
กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ดังนี้
กิจกรรม

ปี ๒๕๕๘
(ดําเนินกิจกรรม ๙๓ แห่ง)
จานวน (แห่ง)

ร้อยละ

ปี ๒๕๕๙
(ดําเนินกิจกรรม ๑๔๑
แห่ง)
จานวน (แห่ง) ร้อยละ

เผยแพร่ความรู้การเลือกบริโภคและโภชนาการ
๘๘
๙๔.๖๒
๑๑๒
๗๙.๔๓
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ฝึกอ่านฉลากโภชนาการการ หรื อฉลากหวาน/
๘๐
๘๖.๐๒
๑๑๘
๘๓.๖๙
มัน/เค็ม
การตรวจฉลากขนม/ผลิตภัณฑ์ในโรงอาหารหรือ
๖๔
๖๘.๘๒
๙๒
๖๕.๒๕
ห้องสหกรณ์
การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
๒๙
๓๑.๑๘
๖๖
๔๖.๘๑
การตรวจสอบโรงอาหารตามเกณฑ์ มาตรฐาน
๓๕
๓๗.๖๓
๗๗
๕๔.๖๑
สุขาภิบาล
๘. ผลการตรวจฉลากอาหารที่จําหน่ายในร้านค้าร้านชํา
ผลการตรวจฉลากเครื่องดื่ม เกลือบริโภค และขนมเด็ก ในร้านค้าร้านชํา ๑,๓๘๖ แห่ง พบฉลาก
มี อย. ๑,๓๘๒ แห่ง (ร้อยละ ๘๐.๕๘)
๙. ผลการตรวจสอบเฝูาระวังโฆษณาอาหารทางสื่อวิทยุ
- ผลการตรวจสอบโฆษณาย้อนหลัง ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) พบว่าโฆษณาถูกต้องเพิ่มขึ้น
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
รายการ ถูกต้อง ร้อยละ รายการ ถูกต้อง ร้อยละ รายการ ถูกต้อง ร้อยละ
๓๙
๑๑
๒๘.๒๑
๗๖
๑๖
๒๑.๐๕
๑๕๐
๖๒
๔๑.๓๓
- ผลิตภัณฑ์อาหารที่พบโฆษณาฝุาฝืนกฎหมาย ๘๘ รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๓๖
รายการ (ร้อยละ ๔๐.๙๑), เครื่องดื่ม/น้ําผลไม้ ๒๘ รายการ (ร้อยละ ๓๑.๘๒) และกาแฟ ๒๔ รายการ (ร้อยละ
๒๗.๒๗)
๑๐. การควบคุมและปูองกันโรคที่เกิดจากอาหาร
- จากสถิติอัตราปุวยด้วยโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๙ พบว่าปี ๒๕๕๙ มีจํานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้น อําเภอที่มีอัตราปุวยสูงที่สุดในจังหวัดคือ อ.จุน ส่ว นตําบลที่มีอัตรา
ปุวยสูงที่สุดในจังหวัดคือ ต.ทุ่งผาสุก จํานวนผู้ปุวยจะเพิ่มขึ้นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน
๑๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ด้านอาหารปลอดภัย
- การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและตําบล
- การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร
- การตรวจพัฒนาสถานที่ผลิตแคบหมูเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํามันทอดซ้ํา

- กิจกรรม “รณรงค์อาหารปลอดภัย” ตลาดโต้รุ่งหน้าโรงเรียนอนุบาลพะเยา และถนนคนเดินวัน
ศุกร์หลังเทศบาลเมืองพะเยา
- กิจกรรม “รณรงค์อาหารปลอดภัย & รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่ด้าน
อาหารปลอดภัย Mobile Unit For Food Safety สสจ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๓-๑๕, ๑๗ และ ๒๒ มิ.ย.
- กิ จ กรรม “รณรงค์ อ าหารปลอดภั ย ” ร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ งพะเยา และแกนนํ า อย.น้ อ ย
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ณ งานเทศกาลกินปลา วันที่ ๑๒-๑๔ ก.พ. ๒๕๕๙
- กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสถานีวิทยุ และจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์
- จัดทําสื่อไวนิลพร้อมขาตั้ง เรื่อง ฉลาก GDA สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาหารปลอดภัยแก่
โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ระดับดีขึ้นไป
- จัดทําสื่อแผ่นพับเผยแพร่ เรื่อง วิธีล้างผักลดสารฆ่าแมลง-วิธีเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
๒.๒ ผลการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝูาระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีเปูาหมายจํานวน ๓๐ ราย ได้แก่ ด้านพืช ๒๐ ราย ด้านปศุสัตว์ ๕ ราย และด้านประมง
๕ ราย
กิจกรรมการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรด้านพืชผักผลไม้ จากแปลง GAP สินค้าที่ได้รับ
เครื่องหมาย Q และสินค้าจากตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ด้วยชุดทดสอบ TM Test kit จํานวน ๒๐
ตัวอย่าง ตรวจโดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านมาตรฐานทั้งหมด
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) มีร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง
จํานวน ๑๑ ร้าน
โครงการตลาดเกษตรกร ณ ตลาดต้นสั ก ขายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย จากกลุ่ มเกษตรกรที่มีการ
ลงทะเบียนไว้ พบปัญหาบุคคลภายนอกนําสินค้ามาจําหน่าย
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี ๒๕๕๙
๑. ส่งเสริมการผลิตข้าวตามระบบ GAP ในเกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย จํานวน ๑๒๕ ราย (๕ อําเภอ)
และตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น
๒. ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรผู้สนใจ ในพื้นที่หมู่ ๕ ตําบล
แม่สุก อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการดําเนินการ มีเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวอินทรีย์ จํานวน ๒๕ คน พื้นที่
๑๗๕.๒๕ ไร่
- สานักงานประมงจังหวัดพะเยา
รับรองระดับ Safety Level (กึ่งพัฒนา)/GAP ประมง จํานวน ๒๐ ราย (เชิงพาณิชย์)
คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายและส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยฯ เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง และออกใบรับรอง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา

ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม จํานวน ๒๒๙ ฟาร์ม รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจํานวน
๑๓ ฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ๓๑๕ ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ําจากแหล่งเพาะเลี้ยง ๑๔๗๐ ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ ตัวอย่าง
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
๑. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่จํานวน ๑๕ ฟาร์ม
ตรวจต่ออายุ ๑๔ ฟาร์ม ตรวจติดตาม ๒๗ ฟาร์ม
๒. ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างยาสัตว์จากร้านขายยาสัตว์
จํานวน ๔ ตัวอย่าง
๓. เฝูาระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ (Monitoring Plan) เก็บตัวอย่างน้ําจากฟาร์มสัตว์ปีก
จํานวน ๒ ตัวอย่าง, ไข่ไก่ ๒ ตัวอย่าง, น้ําผึ้ง ๔ ตัวอย่าง และกล้ามเนื้อไก่เนื้อ ๑ ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบ
๔. ตรวจรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ จํานวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง
๕. ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ จํานวน ๙ แห่ง สถานที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แจ้งเตือนให้
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตามโครงการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และ
ยาตกค้าง จํานวน ๓๖ ตัวอย่าง พบเชื้อ Salmonella spp. ๑๗ ตัวอย่าง Aerobic Plate Count ๗ ตัวอย่าง
E. coli ๑๔ ตัวอย่าง Coliforms ๕ ตัวอย่าง Enterococcus ๖ ตัวอย่าง พบเชื้อ Staphylococcus aureus
๑ ตัวอย่าง และสารต้านจุลชีพตกค้าง (Micro Assay) ๑ ตัวอย่าง
๖. การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร
- เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง โดยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกร ๓๖๘
ตัวอย่าง, อาหารสัตว์จากฟาร์มสุกร ๑๖ ตัวอย่าง และน้ําเลี้ยงจากฟาร์มสุกร ๓๒ ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะจากโรงฆ่าสัตว์ ๒๕ ตัวอย่าง ซึ่งทุกตัวอย่างไม่พบสารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonists)
- ตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง ๓๑ ราย/ฟาร์ม
๗. กิจกรรมควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติอาหารสัตว์
ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์รายใหม่ จํานวน ๒๙ ฉบับ ต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
๒๓๑ ฉบับ และตรวจติดตามร้านอาหารสัตว์จํานวน ๒๓๑ ร้าน ต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ ๑ แห่ง
๘. กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)
- ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ๑๓ แห่ง ต่ออายุ ๑๓ แห่ง และรับรองใหม่ ๑ แห่ง และเก็บตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ตามโครงการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และยาตกค้าง ๖๓ ตัวอย่าง โดยพบเชื้อ Salmonella spp. ๒๒
ตัวอย่าง Aerobic Plate Count ๑๖ ตัวอย่าง พบสารต้านจุลชีพตกค้าง (Micro Assay) ๒ ตัวอย่าง
Staphylococcus aureus ตรวจพบ ๔ ตัวอย่าง
- การดําเนินงานตรวจรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จังหวัดพะเยาได้ดําเนิน การตรวจประเมิน และเสนอปศุสัตว์เขต ๕ รับรองฯ และที่ออก
ใบรับรองฯ จากส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ จํานวนทั้งหมด ๑๔ แห่ง/๑๖ ใบ ได้แก่ อําเภอเมืองพะเยา จํานวน ๖ แห่ง
(แมคโคร ๑ ใบ โลตัสพะเยา ๑ ใบ โลตัสเอกเพรส ๑ ใบ ซีพีเฟรชมาร์ท ๑ ใบ เบทาโกร ๒ ใบและลานนาฟาร์ม
๑ ใบ) อําเภอเชียงคํา จํานวน ๓ แห่ง (เฮ็ลธ์ฟูดส์ ๑ ใบ โลตัสเชียงคํา ๑ ใบ และซีพีเฟรชมาร์ท ๑ ใบ) อําเภอปง
จํานวน ๒ แห่ง (ซีพีเฟรชมาร์ท ๑ ใบ และโลตัสเอกเพรส ๑ ใบ) อําเภอดอกคําใต้ จํานวน ๑ แห่ง (ซีพีเฟรชมาร์ท
๑ ใบ) และอําเภอจุน จํานวน ๑ แห่ง (โลตัสจุน ๒ ใบ)

๙. ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลโรงฆ่าสัตว์และร้านค้าจําหน่ายเนื้อสัตว์ มีการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจวิเคราะห์ porcine DNA ที่สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จํานวน ๑๐ ตัวอย่าง
๑๐. ควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาสัตว์
- เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน ๑๘ แห่ง แบ่งเป็น ไก่เนื้อ ๓
ตัวอย่าง (ไม่พบเชื้อ) และสุกร ๑๕ ตัวอย่าง พบ Aerobic Plate Count ๑ ตัวอย่าง
- เก็บตัวอย่างไส้ตัน (Caecum) จากฟาร์ม/โรงฆ่าสัตว์ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียและ
ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จํานวน ๘ ตัวอย่าง ได้แก่ ไส้ตันไก่ ๒ ตัวอย่างและไส้ตันสุกร ๖ ตัวอย่าง พบว่า
ตัวอย่างลําไส้ไก่ พบเชื้อ E.coli จํานวน ๒ ตัวอย่าง แต่ไม่พบเชื้อ Campylobacter spp. , Enterococcus spp.
และ salmonella และในส่วนตัวอย่างลําไส้ตันสุกร พบเชื้อ E.coli และ Campylobacter coli จํานวน
๖ ตัวอย่าง พบซัลโมเนลลา กรุ๊ป B จํานวน ๒ ตัวอย่าง พบซัลโมเนลลา กรุ๊ป c จํานวน ๓ ตัวอย่าง แต่ตรวจไม่พบ
Enterococcus spp. ทั้ง ๖ ตัวอย่าง
ผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จากตัวอย่างเนื้อสุกร ในจังหวัดพะเยา โดยทดสอบ
ความไวต่อเชื้อ E.coli (n=๔) พบว่า ดื้อต่อยา (๔R) Ampicillin, Tetracycline, Sulfamethoxazole รองลงมา
(๓R๑S) Gentamicin, Colistin, Chloramphenicol, Ciprofloxacin และพบว่าไวต่อยา (๔S) Nalidixic acid,
ซึ่งเป็นกลุ่มยา Quinolone (ตัวอย่าง Enrofloxacine) รองลงมา (๓S๑R) Trimethoprim (ตัวอย่าง SulfaTrimethoprim)
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ตรวจกํ า กั บ โรงงานด้ า นสุ ข ลั ก ษณะอาคารผลิ ต , สุ ข อนามั ย คนงาน และดู แ ลในด้ า นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๑. การออกตรวจสอบการปิดปูายแสดงราคาสินค้าและบริการ ของร้านค้า/ตลาดสด/ห้างสรรพสินค้า
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และร้านสังฆทาน จํานวน ๓๐ ครั้ง
๒. โครงการร้านอาหารมิตรธงฟูา มีผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๖๓ ร้าน
๓. โครงการร้านอาหารหนูณิชย์พาชิม มีผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๖๕ ร้าน
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เน้นในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านอาหารให้กับผู้บริโภค ทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์
- เทศบาลเมืองพะเยา
๑. จัดเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา “มหกรรมอาหารปลอดภัย ประจําปี ๒๕๕๙” เพื่อเป็นการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการด้านอาหาร
๒. จัดทําโครงการถนนอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลเมืองพะเยา ปี ๒๕๕๙ เพื่อให้
ผู้ ป ระกอบการแผงลอยจํ าหน่ ายอาหารและร้านอาหารบริเ วณถนนชายกว๊า น มี ความรู้ ความตระหนั กและ
พฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับ อาหารปลอดภัยและสารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงทําให้ทราบถึงสถานการณ์สาร
ปนเปื้อนในอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ผลการดําเนินงาน มีดังนี้
- ผู้ประกอบการแผงลอยจําหน่ายอาหารและร้านอาหารบริเวณถนนชายกว๊าน เข้าร่วมการอบรม
เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร แนวทางการยกระดับมาตรฐานของร้านอาหาร และมาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย (Must

See Clean Food Street) จํานวน ๒๐๐ คน มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (มีความรู้เพิ่มขึ้น ๑๙๐) ร้อยละ ๙๕
- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (สุ่มตรวจ ๒ ครั้ง) จํานวน ๒๕๐ ร้าน ไม่พบการปนเปื้อน
- ผลการตรวจสอบความสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรีย (สุ่มตรวจ ๒ ครั้ง) จํานวน ๒๕๐ ร้าน
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรีย ร้อยละ ๗๗.๒
- ร้านอาหารบริเวณถนนชายกว๊านและแผงลอยจําหน่ายอาหารกาดสุขใจฮิมกว๊าน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานถนนอาหารปลอดภัย ร้อยละ ๘๖
๓. กิจกรรมอื่นๆ
- แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ ชุมชนวัดอินทร์ฐาน ศรีโคมคํา ศรีจอมเรือง
- ดําเนินการตามโครงการเขียงสะอาด (ปศุสัตว์โอเค) ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
- ผลตรวจตลาดสดเทศบาล จํานวน ๔ แห่ง ผ่านมาตรฐาน ๓ แห่ง (ตลาดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คือ
ตลาดเฉลิมศักดิ)์
- การย้ายตลาดโต้รุ่ง (กลุ่มผู้ค้า จํานวน ๖๖ ราย) ไปบริเวณหนองระบู (ดีเดย์ ๕ ม.ค.๖๐) เนื่องจากมี
โครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณคูเมือง
- มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ผลการดํ า เนิ น งานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นปั ญ หาจาก การเงิ น การธนาคาร บริ ก ารสาธารณะบริ ก าร
สาธารณสุข สิน ค้าและบริ การ โทรคมนาคม อาหารยาและเครื่องสํ าอาง รวมจํานวน ๑๙๘ เรื่อง ประเด็นที่
ร้องเรียนมากที่สุด คือ อาหาร ยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองมาคือ สื่อและโทรคมนาคม ตามด้วย
บริการสุขภาพและสาธารณสุข
การขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาได้มีการบริโภคที่ปลอดภัย กิจกรรมการปรับพฤติกรรม
ลดบริโภคขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มผสมน้ําตาลในกลุ่มเด็กนักเรียน พื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี
การสํารวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มผสมน้ําตาลของเยาวชน ผู้ปกครองและร้านค้า
ในชุมชน นําสถานการณ์ปัญหาเข้าสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ จัดตั้ง กลไกการคณะทํางานตําบลในการ
สนับสนุน และติดตามการดําเนินงาน และนําไปสู่เป็นข้อตกลงร่วมของชุมชนในการจําหน่ายสินค้าในการบริโภคที่
ปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว
นอกจากนี้ ได้มีการขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังพื้นที่อําเภอแม่ใจ ใน ๗ สถานศึกษา นักเรียน ๒๑๐ คน ๖ ท้องถิ่น
และ ๖๐ ร้านในพื้นที่
- คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนในด้านวิชาการ ฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษาด้านอาหาร
ปลอดภัย และให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ หารือ รูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร และแผนบูรณาการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม แต่ละหน่วยงานรับไปดําเนินการจัดทําตามแบบฟอร์ม และส่งแผนให้ฝุายเลขาฯ อีกครั้ง
ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓.๒ ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานอาหารปลอดภัยฯ
มติทปี่ ระชุม ตัด การค้าภายใน เนื่องจากมีการยุบรวมส่วนราชการ
เพิ่ม พัฒนาการจังหวัดพะเยา, หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพะเยา
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา, ผู้แทนสื่อมวลชน
แก้ไขชื่อ/ตําแหน่งผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เช่น
นางสาวพวงทอง ว่องไว ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
๓.๓ ทบทวน SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร
จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม แต่ละหน่วยงานรับไปพิจารณาและแจ้งแก้ไขให้ฝุายเลขาฯ อีกครั้ง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๙
๓.๔ กําหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
(หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ติดประชุม ขอเลื่อนการประชุมเป็นวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
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