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Food safety:
Global challenges, Global agenda
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Source: https://www.who.int/news/item/07-08-2020-73rd-world-health-
assembly-decisions
Image: WHO/C. Black Executive Board Room in WHO Headquarters, Geneva 
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Source: https://www.who.int/news/item/07-08-2020-73rd-world-health-assembly-decisions

เน้นสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบ เพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนและการมีอยู่
ของอาหารที่ปลอดภัย 

เพียงพอ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ส าหรับ
ประชากรทุกกลุ่ม



ความปลอดภัยทางอาหาร ความมั่นคงทาง
อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ

เป็นเรื่องทีแ่ยกออกจากกันไม่ได้
Food safety, nutrition and food security are inextricably linked.

ร่วมมือจริงจังระหว่างรัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภค
Food supply chains now cross multiple national borders. Good 

collaboration between governments, producers and consumers helps 
ensure food safety.

ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยั่งยืน
Access to sufficient amounts of safe and nutritious food is key to 

sustaining life and promoting good health.
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Key facts ของ food safety
(ที่มา: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety)



เกือบ 1 ใน 10 ของประชากรโลก (600 ล้าน
คน) ป่วยจากการกินอาหารไม่ปลอดภัย 
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Key facts ของ unsafe food (1)
(ที่มา: WHO. (2020). สืบค้นจาก www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety)

ประชากรโลก 420,000 คน ตายจากการกิน
อาหารไม่ปลอดภัย ในแต่ละปี

การกินอาหารไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุของ
โรคกว่า 200 โรค ตั้งแต่ท้องร่วง ไปจนถึง
โรคมะเร็ง



เสียค่าใช้จ่าย 95.2 พันล้านUS$ ต่อปี ใน
ประเทศกลุ่ม low and middle income
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Key facts ของ unsafe food (2)
(ที่มา: World Bank. (2019). สืบค้นจาก https://blogs.worldbank.org/voices/its-time-elevate-food-

safety-development-agenda)

เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
และสาธารณสุข คิดเป็น 20 เท่าของค่าใช้จ่ายที่
ประเทศก าลังพัฒนาใช้เพื่อการค้าการลงทุน

เสียค่ารักษาจาก foodborne illnesses 15 
พันล้านUS$ ต่อปี 



การปนเปื้อนอาหารจากจุลินทรีย์และสารเคมี และการติดฉลากไม่ตรงตามความจริง 
เป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของทั้งสองกลุ่มประเทศ

ประเด็น food safety ที่พบในประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว
(ที่มา: Gizaw Z. (2019). Environmental Health and Preventive Medicine.)
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การปนเปื้อนอาหารจากจุลินทรีย์และสารเคมี และการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
เป็นข้อกังวลหลักในหลายประเทศ

ข้อกังวลของผู้เข้าอบรม ITP Food Safety จาก 29 ประเทศ (2009–2015)
(ที่มา: Uyttendaele et al. (2016). Int J Environ Res Public Health.)
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ความรู้ นโยบาย และการออกกฎหมายและการบังคับใช้ มีอิทธิพลมากที่สุด
ต่อความส าเร็จในการขบัเคลื่อนประเด็น food safety ในประเทศ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการด าเนินงานด้าน food safety ของประเทศ
(ที่มา: Uyttendaele et al. (2016). Int J Environ Res Public Health.)
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การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผักผลไม้ เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคระบาด11

การปนเปื้อนจุลินทรียใ์นอาหาร สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคระบาด 
(ที่มา: Machado-Moreira et al. (2019). Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.)



ทั่วโลกใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น 41% (จาก 2.92 ล้านตัน เป็น 4.11 ล้านตัน )12

การใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มมากขึ้น ในหลายประเทศ (1997-2017)
(ที่มา: ข้อมูลจาก FAO, น าเสนอโดย ourworldindata.org)

20 ปีต่อมา



ประชากรจากเกือบทุกภูมิภาคของโลก กินผักผลไม้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 13

สถานการณ์การกินผักและผลไม้ของประชากรโลก จ าแนกตามภูมิภาคโลก
(ที่มา: GBD 2017 Diet Collaborators. (2019). Lancet.)
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NUTRITION  
essential core for the 

success of all the SDGs

การที่ประชากรมีภาวะ
โภชนาการที่ดี เป็นกุญแจ
ส าคัญ ในการพาประเทศ

บรรลุ SDGs
(ที่มา: scalingupnutrition.org)



15Source: (left) https://digitallibrary.un.org/record/3840040?ln=en; 
(right) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26691HLPFIYFVsideevent_conceptprogramme_9_JULY.pdf

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติให้ ปี 2564 เป็นปี 
the “International Year of Fruits and Vegetables”



สถานการณ์การกินผักและผลไม้ของคนไทย 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากโครงการติดตามพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของคนไทย ปี 2561 และ 2562 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ปริมาณการกินผักผลไม้เฉลี่ยของคนไทย (กรัม)
(n = 7,946 คน ในปี 1 และ 7,847 คน ในปี 2) 
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อย่างน้อย 250 กรัมต่อวัน (วันทนีย์ เกรียงสินยศ, 2560)
เด็ก 10-14 ปี กินผักผลไม้เพิ่มขึ้น
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อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน (WHO, 2003)

วัยท างานตอนปลาย กินได้ตามเกณฑ์
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ร้อยละคนที่กินผักผลไม้ได้ตามเกณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ
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ทุกวัย กินตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น (ยกเว้นเด็กเล็ก และวัยท างานตอนกลาง)
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วงกลมขอบเข้ม – ข้อมูลตรงกันทั้งปี 1 และ 2



ร้อยละ 57.8
(ร้อยละ 45.7 ในปี 1)

ร้อยละ 98.1
(ร้อยละ 99.4 ในปี 1)

ไม่อยากกินผักผลไม้ 
เพราะผักผลไมม้ีสารเคมีเยอะ

สนับสนุนนโยบายท าผักผลไม้
ให้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ

ความเห็นคนไทยกับความปลอดภัยของผักผลไม้



ผักและผลไม้ในประเทศ พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 
(ที่มา: Thai-PAN. (2562). สืบค้นจาก https://www.thaipan.org/action/1107)

• ผักผลไม้ มสีารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ร้อยละ 41 
• ผลไมผ้ลิตในประเทศ พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ร้อยละ 48.7 
• ผลไม้น าเข้า พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ร้อยละ 33.3  
• ผักผลไม้ในห้างค้าปลีก พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ร้อยละ 44 
• ผักผลไมใ้นตลาดสด พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ร้อยละ 39
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ประเทศไทยใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น 47% (จาก 23,960 ตัน เป็น 35,287 ตัน )25

การใช้ยาฆ่าแมลงในประเทศไทย (1997-2017)
(ที่มา: ข้อมูลจาก FAO, น าเสนอโดย ourworldindata.org)



ประเทศไทยใช้ยาฆ่าแมลง สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ 26

การใช้ยาฆ่าแมลงในประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
(ที่มา: ข้อมูลจาก FAO, น าเสนอโดย ourworldindata.org)



ปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการกินผักผลไม้เพียงพอของคนไทย

•ลักษณะทางประชากร (Phulkerd et al. (2020). J Health Research.)

• ปัจจัยด้านอายุ เพศ สถานะสมรส สถานที่อาศัย อาชีพ รายได้ และการศึกษา

•พฤติกรรมการปลูกกินเองที่บ้าน (Phulkerd et al. (2020). IJERPH.)

• เป็นคนที่กลัวสารเคมีปนเปื้อน และตระหนักมากเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร

•ลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกัน (Phulkerd et al. (2020). BMC Geriatrics.)

• อยู่กับหลาน อยู่กับคู่ครอง และอยู่กับลูก
27



การกินผักผลไม้ที่เพียงพอ มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

• ระดับความสุข (Phulkerd et al. (2020). Ecology of Food and Nutrition.)

• คนที่กินผักผลไม้เพียงพอ มีแนวโน้มมีความสุขมากกว่าคนที่กินไม่เพียงพอ

•ความพึงพอใจในชีวิต (Phulkerd et al. (forthcoming))

• ผู้สูงอายุไทยที่กินผักผลไม้เพียงพอ มีแนวโน้มมีความพึงพอใจในชีวิต คิดเป็น 1.3 เท่า
ของผู้สูงอายุทีก่ินไมเ่พียงพอ 
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ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลไทยกับความเป็นผู้น าด้าน food safety และการส่งเสริมผักผลไม้ ในเวทีโลก

2. บรรจุใหเ้กษตรปลอดภัย และการกินผักผลไม้เพียงพอ เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัด
ระดับชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

3. เพิ่ม policy innovations เช่น subsidy, tax, food stamp, marketing mix and 
nudge interventions เพื่อเพิ่มการผลิตผักผลไม้ปลอดภัย และการเข้าถึงของผู้บริโภค

4. สร้างความเข้มแข็งระบบ food safety surveillance and response ของประเทศ มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

5. ให้ความส าคัญเพิ่มขึ้นกับกลุ่มเด็กเล็ก และวัยท างาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคเอกชน)
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ขอบคุณค่ะ
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