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รายงานการประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและดาเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
--------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประธานคณะทํางาน
นายการุณย์ มะโนใจ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายบุญจันทร์ ทูลมณี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายบุญเชิด อาจองค์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายนาวิน มหาวงศ์
สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายอัครเดช ชาวเมือง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นางสาวณัฏฐภรณ์ ใจยอด
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
น.ส.โสภาพรรณ แสงผาบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด (เขต ๑) พะเยา
คณะทํางาน
นางสาวนงไว ชวนคิด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายสุริยา ถูกอย่าง
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายภาสิต ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์
เทศบาลเมืองพะเยา
คณะทํางาน
ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทํางาน
นายตระกูล พรหมจักร
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทํางาน
นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา
ผู้แทนมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
คณะทํางาน
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พะเยา
คณะทํางาน
นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.พะเยา
คณะทํางาน
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พะเยา
คณะทํางานและเลขานุการ
นางสาววรวรรณ ใจบาน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
คณะทํางานและเลขานุการ
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวศุภกานต์ สอนสี
นักศึกษาฝึกงาน
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
นายอภินันท์ วันโน
เภสัชกร ปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ
เภสัชกร ปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวเสาวคนธ์ ตันสุริสาร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานด้านอาหารปลอดภัย เป็นครั้งที่ ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามคําสั่งจังหวัดพะเยาที่ ๑๔๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อบูรณาการและดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นคําสั่งฉบับปรับปรุงใหม่ให้มีความเหมาะสมและ
เป็นปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา ขอแก้ไขตําแหน่งของ นายนาวิน มหาวงศ์ จาก นักวิชาการประมง
ชํานาญการ เป็น นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
- สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอแก้ไขชื่อสกุลของ นางแสงเดือน อัตปัญโญ เป็น อินจันทร์
.
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผักและผลไม้สดและการแสดงฉลาก
- สืบเนื่องจากพบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี กําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดบางชนิด ซึ่งไม่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีการปลูกจากแหล่งใด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และกํากับดูแลผัก
และผลไม้ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ อาหาร กระทรวงสาธารณสุ ขซึ่งเป็นหน่วยงาน (กลางน้ํา) จึงได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สด
บางชนิด และการแสดงฉลาก (ประกาศฯ เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับจาก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
- โดยมีผลบังคับใช้กับ ผู้ผลิต/แหล่งรวบรวม/สถานที่คัดบรรจุ ที่การคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดที่มีการ
รับวัตถุดิบจากผู้อื่น หรือการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดที่ไม่มีการรับวัตถุดิบจากผู้อื่นแต่ มีอาคารหรือโรงเรือน
สําหรับการคัดและบรรจุ (รายชื่อผักหรือผลไม้สดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
- ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า/ผู้จําหน่าย ต้องจัดทําฉลากภาษาไทยที่แสดงรายละเอียด เช่น ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต ,
เลขสถานที่ผลิตอาหาร รหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใด ๆ ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต
- ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับ ผักหรือผลไม้สดบางชนิด ที่ผู้ผลิตจําหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผักหรือ
ผลไม้สดบางชนิด ที่จําหน่ายเป็นอาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
- ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หากสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศฯ กําหนด ถือว่า
เข้าข่ายฝุาฝืนมาตรา ๖(๗) ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๔๙ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของการแสดงฉลากอาหาร
หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศฯ กําหนดจะเข้าข่ายฝุาฝืนมาตรา ๖(๑๐) ซึ่งมีโทษตามมาตรา ๕๑ ปรับไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท
- ในส่วนของ...

- ในส่วนของคําถามจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ว่าการออกประกาศฯ ฉบับนี้ซ้ําซ้อนกับ แนวการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือไม่นั้น จากการเปรียบเทียบพบว่าประกาศฯ ฉบับนี้ ได้กําหนดให้ มี
มาตรการการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมี ที่ชัดเจนในวัตถุดิบผักหรือผลไม้สดอย่างสม่ําเสมอ โดยอาจใช้ชุด
ทดสอบอย่างง่ายและตรวจวิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และมีการกําหนดรายละเอียดของการแสดงฉลากที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ บริโภคฯ รวมทั้งใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการสําหรับการพิจารณาในการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับผู้ประกอบการ ซึ่งเดิมไม่มี การ
กําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับอาหารกลุ่มนี้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลสถานที่ที่เข้าข่ายตามประกาศฯ ส่งให้ฝุายเลขาฯ
และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ ผลการดาเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- สานักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา ให้คําแนะนําความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรายใหม่ เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําระดับขั้นปลอดภัย (Safety
Level) จํานวน ๒๐ ราย ให้คําแนะนําความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําระดับ จํานวน ๖๑ ราย และฟาร์มเดิมต่ออายุ (GAP) จํานวน ๔ ราย สําหรับการตรวจติดตาม
ฟาร์มปี ๕๘ และ ๕๙ เพื่อควบคุมมาตรฐานฟาร์ม มีการตรวจติดตาม ระดับ Safety level จํานวน ๗๒ ราย และ
ระดับ GAP จํานวน ๑๙ ราย
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา การพัฒนาระบบความปลอดภัยระดับฟาร์ม ตรวจรับรองฟาร์ม
มาตรฐาน (ฟาร์มใหม่) จํานวน ๒ ฟาร์ม, ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน จํานวน ๓๔ ฟาร์ม, ตรวจต่ออายุฟาร์ม
มาตรฐาน จํานวน 6 ฟาร์ม, เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มที่ตรวจรับรองมาตรฐาน จํานวน 2 ฟาร์ม และเก็บ
ตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มที่ตรวจต่ออายุ จํานวน 6 ฟาร์ม
การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร เก็บตัวอย่างปัสสาวะสัตว์จากฟาร์มสุกร จํานวน ๓๕๔
ตัวอย่าง, เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้ําดื่มจากฟาร์มสุกร จํานวน ๑๒ ตัวอย่าง, เก็บตัวอย่างปัสสาวะสัตว์จากโรงฆ่า
สัตว์ จํานวน ๒๐ ตัวอย่าง
การพัฒนาผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ จํานวน ๙ ราย และเก็บ
ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ ส่งวิเคราะห์ รวม ๓๐ ตัวอย่าง, โครงการปศุสัตว์ OK ตรวจสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
จํานวน ๒๑ ราย และเก็บ ตัว อย่างจากสถานที่จําหน่ายเนื้อสั ตว์ จํานวน ๙ ตัว อย่าง, การตรวจสอบสถานที่
จําหน่ายอาหารสัตว์ จํานวน ๒๔๖ ตัวอย่าง
การเฝูาระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ (Monitoring Plan) จํานวน ๑๒ ตัวอย่าง ไม่พบสารตกค้าง
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ลําไย ลิ้นจี่ มันฝรั่ง หอม กระเทียม ข้าว
รวมทั้งสิ้น ๙๐๐ ราย
- สํานักงานเกษตรและ...

- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ดําเนินการโครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
จํานวน ๔๓ แห่ง ในส่วนของการเฝูาระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในจังหวัดพะเยา ขอปรับ
กิจกรรมเนื่องจากจังหวัดพะเยา ยังไม่มีสถานที่ Q บังคับ
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ดําเนินการโครงการร้านอาหารหนูณิชย์พาชิม จํานวน ๘๘ ร้าน
- เทศบาลเมืองพะเยา การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารความเสี่ยง โดยกองสาธารณสุข ได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล, จัดงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา
- มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ใจให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคขนมขบเคี้ยว
แก่นักเรียนโรงเรียนพื้นที่อําเภอแม่ใจ และโครงการร้านกาแฟแอวแค้ว ซึ่งกําหนดให้ร้านทําเมนูเครื่องดื่มสุขภาพ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP จํานวน ๑๐๑ แห่ง
ผ่านเกณฑ์ ๙๒ แห่ง (ร้อยละ ๙๑.๐๙) และตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ primary GMP จํานวน ๑๕ แห่ง
ผ่าน ๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๘๐.๐๐)
การพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด จํานวน ๒ แห่ง คือ ฟาร์มเห็ดสุขใจ
ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง และกล้วยกรอบวัลภา ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานกําหนด โดยจัดอบรม
ผู้ประกอบการผลิตอาหาร (รายเก่า) จํานวน ๒ รุ่น วันที่ ๒๒ และ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙, อบรมผู้ประกอบการผลิต
อาหาร (รายใหม่) ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ และอบรมผู้ประกอบการผลิตอาหาร (รายใหม่)
ณ สถานประกอบการต้นแบบ จํานวน ๒ รุ่น วันที่ ๒-๓ ส.ค. ๒๕๖๐
การตรวจสอบเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ผลการสุ่มตรวจอาหารสดโดยหน่วยเคลื่อนที่ด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (Mobile Unit) (บอแรกซ์, ฟอกขาว, กันรา, ฟอร์มาลีน, น้ํามันทอดซ้ํา, ยาฆ่าแมลง, สารเร่งเนื้อ
แดง, แอลฟาทอกซิน) จํานวน ๑,๖๐๒ ตัวอย่าง พบสารปนเปื้อน ๒๙ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๑.๙๙), สุ่มตรวจอาหาร
แปรรูปทางห้องปฏิบัติการ จํานวน ๑๒๕ ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน ๑๗ รายการ (ร้อยละ ๑๓.๖๐), สุ่มตรวจความ
สะอาดของอาหารปรุงสําเร็จ มือผู้สัมผัสอาหารและภาชนะอุปกรณ์ โดยหน่วยเคลื่อนที่ด้านความปลอดภัยอาหาร
(Mobile Unit) ตรวจ ๘๙ ตัวอย่าง พบโคลิฟอร์ม ๑๐ ตัวอย่าง (ร้อยละ๑๑.๒๔)
การดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยรูปแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ปี ๒๕๖๐ มีเทศบาลสมัครเข้ารับการ
ประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร (EHA:1001 การจัดสุขาภิบาลในสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ซึ่งต้องมี
การสุ่มตรวจความสะอาดของภาชนะ/อาหาร/มือผู้สัมผัส ร้านละ ๕ ตัวอย่างด้วย SI2) ผลการประเมินพบว่า
เทศบาลตําบลห้วยข้าวก่ํา ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน มีการสุ่มตรวจความสะอาดภาชนะ/อาหาร/มือผู้สัมผัส จํานวน
๓๑๐ ตัวอย่าง เทศบาลตําบลปงผ่านเกณฑ์ระดับเกียรติบัตรสุ่มตรวจความสะอาดภาชนะ/อาหาร/มือผู้สัมผัส
จํานวน ๑๙๕ ตัวอย่าง เทศบาลตําบลท่าวังทองผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน สุ่มตรวจความสะอาดภาชนะ/อาหาร/มือ
ผู้สัมผัสจํานวน ๒๘๐ ตัวอย่าง
การพัฒนา…

การพัฒนาความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากอาหารและน้ําเป็นสื่อ โดย (๑) จัดอบรมฟื้นฟูพัฒนาทีมเฝูาระวัง
สอบสวนโรค สอบสวน SRRT ระดับอําเภอ จํานวน 9 ทีม , คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดพะเยา ตาม พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้บรรจุให้ประเด็นโรคอุจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ เป็นโรคประจําพื้นที่จังหวัดพะเยา
และจัดทําแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทํา
แผนตอบสนองฯ และทําเอกสารแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา และ อปท. เผยแพร่และกําหนดมาตรการการปูองกันโรค
อุจาจระร่วง ด้วย ๖ มาตรการ ในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
การสื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสถานี
วิทยุ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว, จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยอาหารอาหาร ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่
ด้านความปลอดภัยอาหาร (Mobile Unit) ทุกอําเภอ, และจัดรณรงค์ ณ ถนนคนเดินหลังเทศบาลเมืองพะเยา
ตลาดนัดวันจันทร์ หน้า ม.พะเยา และงานเกษตรปลอดภัย, ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และ อย.น้อย โรงเรียน
พะเยาประสาธน์วิทย์ จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยในงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา รวมทั้งให้สัมภาษณ์ทาง
สถานีวิทยุ รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ดําเนินรายการโดย ดีเจพิมาลย์มาศ
สนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยจัดอบรมแกนนํานักเรียน อย.น้อย และสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs ในโรงเรียน
การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอาหาร ปี ๒๕๖๐ มีการ
รายงานเหตุการณ์ความผิดปกติ ด้านความปลอดภัยอาหาร จํานวน ๔ ทีม คือ เมือง เชียงคํา จุน และปง
เหตุการณ์ความผิดปกติที่รายงาน คือ รับประทานเห็ดพิษ จํานวน ๒ เหตุการณ์ (อ.เมือง และ อ.ปง) และ
เหตุการณ์หูดับ (Streptococcus suis) จํานวน ๕ เหตุการณ์ (อ.เชียงคํา ๒ เหตุการณ์, อ.จุน ๒ เหตุการณ์ และ
อ.เมือง ๑ เหตุการณ์)
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการสื่อสารความเสี่ยง กรณีพบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาหาร
การสื่อสารความเสี่ยง กรณีพบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยในอาหาร พบว่า ขาดการรวบรวม
ข้อมูลภาพรวมอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น จากทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม : เพิ่มช่องทาง การสื่อสารระหว่างหน่วยงานผ่านไลน์กลุ่ม ตาม QR code ด้านล่าง
QR code ไลน์กลุ่ม อาหารปลอดภัย จ.พะเยา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม : ไม่มี ปิดประชุม :

เวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู
เภสัชกร ชํานาญการ
ผู้จดบันทึกการประชุม
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
เภสัชกร ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

หมายเหตุ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้จาก QR Code ด้านล่าง
หรือ goo.gl/TEzzHo

