เวทีเสวนา
แนวทางการเฝ้ าระวังร่วมเพือนําไปสูก่ ารพัฒนาระบบการเตือนภัย
สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ทีมีประสิทธิภาพ
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดา้ นสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที 9 พฤศจิกายน 2559
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กทมฯ

้ ทางของสารเคมีและประเด็นปัญหา
เสน
ประเด็นปั ญหาสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ที/มาของผู้ทรงคุณวุฒิ / เกณฑ์ ในการจัดประเภท
การกํากับดูแล HHPs
อปก.ของคกก.ขาดผู้เชี/ยวชาญทางด้ านสุขภาพ+สวล.
ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
ขาดกลไกการควบคุมโฆษณา+การตลาดสารเคมี
การจําหน่ ายสารเคมีไม่ ตรงกับทะเบียน/ สารเคมีผิดกม.
ความเชี/ยวชาญของผู้ควบคุมการขายสารเคมี

การกํากับ/ดูแล
กําหนดชนิดวัตถุอันตราย

คกก.วัตถุอันตราย

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

ขึน ทะเบียนวัตถุอันตรายการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

การจัดจําหน่ าย การกระจายสินค้ า

ผู้ใช้ เข้ าถึง HHPs ง่ ายเกินไป + ขาดความเข้ าใจพิษภัย
เกษตรกรใช้ ไม่ ตรงฉลาก /ไม่ มีการควบคุมผู้รับจ้ างฉีด

การใช้

พบการตกค้ างในผลผลิต เกินค่ า MRL+EMRL
ผู้บริโภคขาดข้ อมูลในการประเมินความเสี/ยงด้ วยตนเอง

การตกค้ าง

พบการตกค้ างในสิ/งแวดล้ อม เกินค่ า MAC
มีผ้ ูเสียชีวิต/เจ็บป่ วยจากการสัมผัสสารเคมีทัง จากการประกอบอาชีพ
และประชาชนที/อาศัยในพืน ที/เกษตร

ผลกระทบ

ไม่ มีการกําจัดซากบรรจุภณ
ั ฑ์ อย่ างเหมาะสม

สคบ.

การโฆษณา ส่ งเสริมการขาย

การกําจัดซากบรรจุภัณฑ์

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
กรมส่ งเสริมการเกษตร
มกอช.
อย. กรมวิทย์
มกอช.

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

พ.ร.บ.อาหาร
พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้ าเกษตร

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมมลพิษ

พ.ร.บ.การสาธารณสุข
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เส้นทางผักและผลไม้........ตลอดห่วงโซ่
ต้นนํ;า

ผูร้ วบรวม/ผูจ้ ดั หา

แหล่งกระจายหลัก

ผูค้ า้ /ผูใ้ ช้รายย่อย

ตลาดบน
1. แหล่งรับซื; อชุมชน
สถานที
เพาะปลูก, ฟาร์ม

โรงเรียน/
โรงพยาบาล

ห้างค้าปลีก

โรงแรม/ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

2. ผูร้ วบรวม
2.1 ผูร้ วบรวมทีมี
โรงคัดบรรจุ
2.2 พ่อค้าคนกลางที
มีการสนับสนุ นปั จจัย
การผลิต
2.3 แหล่งรับซื; อทีไม่
มีการสนับสนุ นปั จจัย
การผลิต

ตลาดบน คือ ผักและผลไม้ทีจาํ หน่ายอยู่ในภาชนะบรรจุปิด
ตลาดล่าง คือ ผักและผลไม้ทีจาํ หน่ายในตลาด

แผงลอย/รถเข็น

ตลาดค้าส่ง
ตลาดล่าง

ตลาดสด / ชุมชน
ตลาดนัด
รถเร่/
ผูค้ า้ รายย่อย

ผูบ้ ริโภค

นําเข้า

อย.

กรมวิทย์ฯ

Response

สถาบันการศึกษา

Thai-PAN

อย. + สสจ.

Inspection

Surveillance

หลักการเฝ้ าระวังผักและผลไม้สดร่วมกัน

Traceability
ดําเนินการตามกฎหมาย

แจ้งเตือนภัย

กระทรวงเกษตรฯ
• มกอช.
• กรมวิชาการเกษตร

ข้อเสนอการบูรณาการจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่
ฟาร์ม/เกษตรกร

สถานทีผลิต (คัด/ตัดแต่ง)

สถานทีจาํ หน่าย
(ตลาด/ห้างค้าปลีก)

กระทรวงเกษตรฯ

อย.

อย.+กรมวิทย์ฯ

• ผลักดัน มาตรฐาน GAP เป็ น
มาตรฐานบังคับ
• ควบคุมการนําเข้าเข้มงวดวัตถุ
อันตรายทีหา้ มใช้ในการเกษตร
• ดํา เนิ น การ ณ ฟาร์ม /แหล่ ง
ปลู ก จากข้อ มู ล ของ สธ. ใน
กรณี ที พ บความไม่ ป ลอดภั ย
จากการเฝ้ าระวัง
• ใ ห้ ข ้ อ มู ล แ ห ล่ ง ผ ลิ ต ห รื อ
จํ า ห น่ า ย ผั ก ผ ล ไ ม้ ส ด ที
ปลอดภัยในแต่ละพื; นที

เร่งจัดทําประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดให้สถานทีผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ให้มีระบบประกันคุณภาพ

การตรวจเฝ้ าระวังและดําเนินการ
ตามกฎหมายผักผลไม้สดทีไม่ได้
มาตรฐานทั;งในประเทศและนําเข้า

กรมวิทย์ฯ

ผูบ้ ริโภค

สธ+กษ
• พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภค
o สือสารข้อมูลวิธีการล้าง
ผักและผลไม้สด
o วิธีการเลือกซื; อผักและ
ผลไม้สดปลอดภัย

• สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดตาม
แผนฯ
• สนับสนุนการจัดตั;งห้องปฏิบตั กิ ารหรือ
จุดตรวจสอบความปลอดภัย ณ
สถานทีจาํ หน่าย

กรมอนามัย
• พัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐานตลาด
สดน่าซื; อ

Thai-PAN และ สถาบันการศึกษา
แถลงข่าวร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ปี ละ 2 ครั;ง (ปี ใหม่/เทศกาลกินเจ)

ขอขอบคุณ

6

