สรุ ปการประชุมสัมมนา
Developing Food Safety Plans for the Supply Chain
ระหว่ างวันที 5 – 7 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท กรุ งปั กกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
---------------------------------------------การประชุมครังนีจัดขึนโดยความร่วมมือระหว่าง APEC USAID และสถาบันฝึ กอบรมภาคี
เครื อข่ายอาหาร ซึงประกอบด้ วย คณะกรรมการและเครื อข่ายภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมทีเกียวข้ องด้ าน
อาหารและผู้เชียวชาญจาก APEC
การประชุมสัมมนาเรือง Developing Food Safety Plans for the Supply Chain เป็ น หนึงใน
การ เสริมสร้ าง พัฒนาความเข้ มแข็งการจัดการความปลอดภัย โดยมีผ้ แู ทนจากประเทศสมาชิก APEC 21
ประเทศ ทังหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมด้ านอาหารของประเทศสมาชิก องค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น FAO, World Bank เข้ าร่วมสัมมนาเป็ นวิทยากรและร่วมอภิปราย เพือแลกเปลียน
ข้ อมูล ความรู้ ประสบการณ์การจัดการ Supply Chain และส่งเสริ มศักยภาพระหว่างกัน รวมทังสิน 140
คน
สรุปสาระสําคัญ
1. การแลกเปลียน Best Practices ในการจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
การจัด การอุบัติ ก ารณ์ การปนเปื อนที เกิ ดขึนกับ กระบวนการผลิต ทังด้ าน Chemical Physical และ
Microbiological การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การจัดทําระบบทวนสอบ รูปแบบการควบคุม และกํากับดูแลของ
ภาครัฐ แนวโน้ มความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคในอนาคต การศึกษาวิจยั พัฒนาต้ นแบบของ
ภาคสถาบันการศึกษา และรูปธรรมการปฏิบตั ิจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
- ระบบการกํากับดูแลภายใน รวมถึงระบบการนําเข้ าและส่งออก ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- การจัดการอุบตั ิการณ์ความไม่ปลอดภัย (Incident) กรณีตวั อย่างในการจัดการ โดย
นําเสนอหลักการของระบบ HACCP ประยุกต์ ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ของประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
- ประเทศจีน นําเสนอ Excellent case ในการกํากับดูแลความปลอดภัยในด้ าน
ผลิตภัณฑ์ประมง โดยนําเอาระบบสารสนเทศ เข้ ามาใช้ ในการทําระบบทวนสอบย้ อนกลับ (Traceability)
2. แนวทางการพัฒนา การปฏิบตั ิ เพือให้ ผลิตภัณฑ์ประมงมีความปลอดภัย เช่น การเลียงกุ้ง
การเลียงปลา (Finfish) รวมทังในด้ านกฎหมาย เช่น

- ประเทศมาเลเชีย นําเสนอแนวทางการดําเนินการ โดยปรับปรุง/ออกกฎหมายหลายฉบับที
เกียวข้ องมาบังคับใช้ เพือควบคุมความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัต ว์นําเช่น Food Hygiene
2009, Fisheries Regulation 2009 และ Fish Marketing Regulation 2010 แต่ยังมีอปุ สรรคในการบังคับ
ใช้
- ประเทศอินโดนีเซีย นําเสนอระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์ประมง โดยมี
วิสยั ทัศน์ ทีจะเป็ น แหล่งนิ เวศทางนําและเป็ นผู้ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ประมงทีใหญ่ ทีสุด ในปี ค.ศ. 2015 โดย
สามารถแข่งขันได้ , มีความยังยืน และมีสภาพแวดล้ อมทีสมดุล
- ประเทศเวีย ดนาม พยามผลัก ดัน ให้ ผ้ ผู ลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ประมงในประเทศให้ ได้ มาตรฐาน
GAqP/BMPs, GMP/GHP และ HACCP แต่ยังติดปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมาย รวมถึงความใส่ใจและ
ความรู้ของผู้ผลิต โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs ซึงเวียดนามตังเป้าในการแก้ ปัญหาโดยให้
ความรู้แก่เกษตรกร และให้ พบสาร Antibiotic ในผลิตภัณฑ์ประมงลดลง (ตํากว่า 0.1 %)
- ประเทศไทย โดยนายกสมาคมผู้ประกอบการผลิตกุ้งส่งออกของไทย เสนอปั จจัยทีทํา
ให้ ก้ ุงไทยมีค ุณภาพได้ มาตรฐาน โดยการส่งเสริ มการรวมกลุ่ม ให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในการปฏิบัติ ที
ถูกต้ องกับเกษตรกรผู้เลียงกุ้ง และสร้ างความเชือมันในอาชีพของเกษตรกรให้ สามารถอยู่ได้ ยังยืน
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1 ควรสร้ างเครื อ ข่ า ยในประเทศ โดยให้ มี ภ าคผู้ ประกอบการ อุต สาหกรรม และ
สถาบันการศึกษาเข้ าร่วมด้ วย เพือสร้ างแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานทังในระยะสัน ระยะ
กลาง และระยะยาวอย่างต่อเนือง เพือให้ เกิดการสร้ างผู้เชียวชาญ
2. หลายๆประเทศทีเป็ นสมาชิก APEC โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน อยู่ในระหว่างการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์ประมง ให้ ได้ มาตรฐานสากล ประเทศไทยควร
สนับสนุนผู้เชียวชาญในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตให้ กับ PTIN เพือเป็ นการแลกเปลียน และ
ยกระดับการผลิตภายในประเทศของไทยให้ มีมาตรฐานสูงยิงขึน เพือเป็ นจุดแข็งด้ านเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยต่อไป
3. นําแนวทางต้ นแบบทีดี (Best Practices) มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการความปลอดภัยด้ าน
อาหารของประเทศไทย และยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของผู้ประกอบการในประเทศให้ เทียบเท่ากับ
ประเทศทีพัฒนาแล้ ว
4. กรมอนามัยร่วมกับศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยด้ านอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จะทดลองนําระบบทวนสอบย้ อนกลับ (Traceability) มาใช้ ในตลาดค้ าส่งขนาดใหญ่ในประเทศ โดยการ
พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ องกับผู้ประกอบการตลาด ผู้ค้าส่ง และเกษตรกร
----------------------------------------------

