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ยุทธศาสตรความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 
 
ยุทธศาสตรหลัก 
           ความสำเร็จในการขับเคลื่อนใหมีการดำเนินงานปองกันอันตรายจากการบริโภคอาหารทอด ลดความเสี่ยง
ของประชาชน  ตองการองคความรูในประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จำเปนตองมีการศึกษาวิจัยทางดาน
วิชาการในการนำมาพิจารณากำหนดเปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อที่จะใชเปนเคร่ืองมือและแนวทาง
ชวยใหการขับเคล่ือนสูการบรรลุเปาหมาย   
 ตองสรางความตระหนักรู ความเขาใจในปญหานำ้มนัทอดซำ้เสือ่มสภาพกบัสุขภาพ ตอภาคีสรางเสริมสุขภาพ
และประสานใหเกิดความรวมมอืของภาคีเครือขายดานวชิาการเพือ่การศึกษาวจิยั ภาคภีาคประชาชน ภาคีที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ผูประกอบการอาหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานและสวนราชการตาง ๆ 
ที่มีภารกิจดานการคุมครองผูบริโภค ผูประกอบการท่ีผลิตน้ำมันพืช ผูผลิตน้ำมันไบโอดีเซล สื่อสารมวลชน และ
องคการเภสัชกรรม เปนตน 
 ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชน้ำมันทอดอาหารอยางถูกตองเหมาะสม และเสริมสรางความรูและ
ตระหนักโดยใชการส่ือสารสาธารณะอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพ ตามองคความรูจริงดานวิชาการ  
 
ยุทธศาสตร 
 การทำใหผูบรโิภคปลอดภยัทางอาหาร : การจดัการนำ้มนัทอดซำ้เส่ือมสภาพ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ 
 ๒. ยุทธศาสตรผูประกอบการรับผิดชอบตอสังคม 
 ๓. ยุทธศาสตรพัฒนามาตรการกำกับดูแลและดำเนินการทางกฎหมาย 
 ๔. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการ 
 ๕. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักรูตอสังคม 
  
 ๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการดังนี้ 
     ๑.๑) กำหนดเปนแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาทองถิ่น ๓ ป  แผนพัฒนาทองถิ่น ๑ ป กำหนดใหเปน
ตัวชี้วัดขององคกร เพื่อผลักดันใหมีการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำขอบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือเปนเครื่องมือในการดำเนินงานของพื้นที่  สนับสนุนและเชิดชูผูที่มีผลงานดีเดนเพ่ือสรางแรงจูงใจ 
ควบคูกับการใชมาตรการบังคับใชกฎหมาย  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ 
 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 
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     ๑.๒) เปนแกนหลักดำเนินการใหผูประกอบการอาหารในเขตรับผิดชอบเปล่ียนน้ำมันทอดอาหารใหม
กอนที่น้ำมันทอดอาหารจะเส่ือมสภาพจนเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ชัดเจน 
เน่ืองจากน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพไมเหมาะสมที่จะนำมาสูวงจรอาหารอีกจึงจำเปนตองจัดการไมวาจะ
โดยแยกเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนเช้ือเพลิงหรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม พรอมทั้งดำเนินการเปน cluster และ
รวมกับภาคประชาสังคม  ใหสอดคลองกับนโยบายอาหารปลอดภัย 
     ๑.๓) บริหารจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพแลวใหถูกแปรรูปเปนน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใชประโยชน
เปนพลังงานทดแทน ทั้งโดยการผลิตเองหรือสนับสนุนใหหนวยอื่นนำไปผลิตตามความเหมาะสม และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ นำน้ำมันไบโอดีเซลมาใชในกิจการของหนวยงาน เพ่ือลด
คาใชจาย เชน ใชกับรถเก็บขยะ รถตัดหญา พรอมทั้งแปรรูปน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมสภาพเปนผลิตภัณฑอื่นที่เปน
ประโยชน เชน การทำสบู เทียน เปนตน 
     ๑.๔) ริเริ่มใหมีการรวบรวมน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมสภาพจากสถานทีต่าง ๆ ในเขตรบัผดิชอบ มใิหมกีารท้ิงไป
โดยสูญเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งทิ้งลงสูทางระบายน้ำสาธารณะซ่ึงจะกอใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ำและ
กระทบตอสิ่งแวดลอม 
     ๑.๕) ควรสงเสริมการสรางวงจรความชวยเหลอืของผูประกอบการ เชน ผูประกอบการรายใหญชวยเหลือ
ผูประกอบการรายยอย ในเรื่องการใหองคความรู การเปนตนแบบ การสนับสนุนการทำงาน เปนตน 
 
 ๒. ยทุธศาสตรผูประกอบการรบัผดิชอบตอสงัคม ผูประกอบการท่ีเกีย่วของท้ังการผลิตและใชนำ้มนัเก่ียวกับ
การทอดอาหารรวมมือกันประกาศมาตรการประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภคมิใหไดรับการบริโภคน้ำมันที่
เสื่อมสภาพ และมมีาตรการทำใหนำ้มนัทีเ่สือ่มสภาพแลวไมใหกลบัมาในวงจรอาหาร และรวมรณรงคใหเกดิประโยชน
ตอเครือขาย ดังนี้  
     ๒.๑) รวมรณรงคและเผยแพรความรูแกผูประกอบการและผูบริโภค โดยสนับสนุนทุนดำเนินการ 
เผยแพรความรูแกผูผลิต/ผูจำหนาย พอคาแมคา และผูบรโิภค ผานชองทางตาง ๆ จดัพืน้ทีส่ำหรับเผยแพรความรู
ในจุดจำหนายอาหารทอดและจดัสถานทีต่รวจสอบนำ้มนั เผยแพรความรูแกผูบริโภคผานฉลากและส่ือโฆษณา และ
จำหนายน้ำมันใหมในราคาสวัสดิการแกหนวยงาน/องคกรที่รวมรณรงค 
     ๒.๒) รวมเปนเครือขายตรวจสอบ กำกับ และดูแลคุณภาพน้ำมันทอดอาหารในสถานประกอบการ โดย
ใชเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันทอดอาหารที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน
ทอดอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ผลิตและที่ใชระหวางการทอดอาหาร จัดทำมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ 
และเครื่องมือการใชน้ำมันทอดอาหาร จดัหาอุปกรณและวิธีการปองกันอันตรายไอระเหยจากน้ำมันขณะทอด และ
จัดทำรายงานผลการสุมตรวจน้ำมันทอดอาหาร 
     ๒.๓) กำจัดน้ำมันเสื่อมสภาพโดย (๑) ผูขายและผูรับซื้อน้ำมันมีขอตกลงไมใหกลับมาสูวงจรอาหาร 
และตรวจสอบติดตาม  (๒) ขายใหแกผูรับซื้อที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสีย  (๓) นำไปผลิตไบโอดีเซลหรือแปรรูป
ใชประโยชนอื่น และ (๔) มอบหรือขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล  
 กำจัดน้ำมันเสื่อมสภาพไมใหกลับมาสูวงจรบริโภค โดยการทำสัญญาระหวางผูขายและผูรับซื้อน้ำมันเสื่อม
สภาพไมใหกลับมาสูวงจรอาหารของมนุษย ขายน้ำมันทอดอาหารเสื่อมสภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมใหแกผูรบัซื้อ
ที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ตรวจสอบติดตามมิใหผูรับซ้ือนำ
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น้ำมันเสื่อมสภาพกลับสูวงจรอาหารของมนุษย นำน้ำมันเสื่อมสภาพไปผลิตไบโอดีเซลหรือแปรรูปใชประโยชนอื่น 
หรือมอบ/ขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 
     ๒.๔) กิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เชน พัฒนาเครือขายสื่อสารขอสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชน้ำมันทอด
อาหารอยางปลอดภัย  ประกาศบุคคล/นิติบุคคลและสถานท่ีตัวอยาง กำหนดใหการไมใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
เปนมาตรฐานของตลาดนาซื้อ และเผยแพรในส่ือมวลชนตาง ๆ 
 
 ๓. ยุทธศาสตรพฒันามาตรการกำกับดแูลและดำเนนิการทางกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สำนกังานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ รวมกันดำเนินการดังนี้ 
     ๓.๑) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติอาหาร รวมถึงออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินที่เหมาะสมและทันตอสถานการณ และสามารถบังคับใชไดจริง เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 
     ๓.๒) ตรวจสอบมิใหมีการจำหนายน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพอยางเขมงวด เมื่อพบวามีการดำเนินธุรกิจ
ซื้อน้ำมนัทอดซำ้เสือ่มสภาพมาฟอกสีหรอืกระทำการอ่ืนทีท่ำใหอาหารไมปลอดภัย หรือนำกลบัมาจำหนายใหประชาชน
บริโภค ใหเรงดำเนนิการสืบสวนสอบสวนหาตัวกลุมบุคคลที่กระทำผิดและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับ
ผูเจตนากระทำผิดไมใหเปนเยี่ยงอยางตอไป  
 เรงรัดการปฏิบัติงานอยางเขมงวด ตรวจสอบมิใหมีการจำหนายน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ เม่ือพบวา
มีการกระทำผิดใหดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาตัวกลุมบุคคลท่ีดำเนินธุรกิจซื้อนำ้มันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพมา
ฟอกสีหรือกระทำการอ่ืนท่ีทำใหอาหารไมปลอดภัยเพ่ือนำกลับมาจำหนายใหประชาชนบริโภค และรวบรวม
พยานหลักฐานดำเนินคดีกับผูกระทำผิดตอไป 
 
 ๔. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 
     ๔.๑) กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทางดานวิชาการ 
ไดแก การฝกอบรมวิธีการตรวจสอบน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพโดยชุดทดสอบ ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพ
ของน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน 
     ๔.๒) องคการเภสัชกรรมทำหนาที่ผลิตชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำในราคาประหยัดและกระจายใหแก
หนวยงานตาง ๆ เพือ่ใชในการตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำมันทอดอาหาร ทัง้นีใ้หกระทรวงสาธารณสขุถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำใหแกองคการเภสัชกรรมโดยเรงดวน และจัดใหมีหนวยงานกำกับดูแล
คุณภาพและมาตรฐานของชุดทดสอบ 
     ๔.๓) กระทรวงพลังงานเปนเจาภาพหลักรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานของ
องคกรปกครองทองถิ่นหรือชุมชนที่มีความพรอมทั้งดานวิชาการและทรัพยากร เพื่อดำเนินการนำน้ำมันทอดซ้ำ
เสื่อมสภาพมาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนไบโอดเีซลอยางครบวงจร ตัง้แตการตรวจสอบวตัถุดบิ อปุกรณเครือ่งมือ  
กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชน ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม
ในขบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฝกอบรมฝายชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนชุมชน ในการ
ประกอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล และทักษะการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอยางมีคุณภาพในชุมชน  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๐๙

 กระทรวงพลงังานเปนผูประสานความรวมมอืกบัภาครฐั (อาทิเชน สถานศกึษา) ภาคเอกชน เพือ่ดำเนินการ
อยางครบวงจรในการผลติไบโอดเีซล (การตรวจสอบวตัถุดบิ อปุกรณเครือ่งมือ กระบวนการผลติ ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชน ความปลอดภัยและการรักษาส่ิงแวดลอมในขบวนการผลิต) สนับสนุนการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองทองถิ่นหรือชุมชนที่มีความพรอมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งดานวิชาการและทรัพยากร 
เชน การฝกอบรมฝายชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประกอบเครื่องทำไบโอดีเซล และการผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซลในชุมชน 
  
 ๕. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักรูตอสังคม 
     ๕.๑) กำหนดใหทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐ เปนแบบอยางที่ดีในการกำกับดูแลราน
คาที่จำหนายอาหารทอด รวมทั้งโรงครัวในสถานที่ราชการและหนวยงานของรัฐ มิใหมีการใชน้ำมันทอดอาหารที่
เสื่อมสภาพ และรณรงคใหความรูกับประชาชนทั่วไปและผูประกอบการ โดยประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน 
วิทยุชุมชน โทรทัศน หนงัสอืพมิพทองถิน่ เอกสารประชาสมัพนัธของหนวยงาน ดวยขอความทีส่ัน้ กระชับ เขาใจงาย 
     ๕.๒) สวนราชการที่เกี่ยวของโดยตรง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กำหนดใหหนวยงาน
ทุกระดับมีแผนปองกันและจัดการความเส่ียงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเพื่อการ
คุมครองผูบริโภค ประชาชน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดเปนตัวช้ีวดัการปฏิบตัริาชการเพ่ือผลักดัน
ใหมีการขับเคล่ือน และสรางแรงจูงใจโดยใหรางวัลสำหรับผูที่มีผลงานเดน  
     ๕.๓) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ 
  ๑) รณรงคใหความรูทีเ่กีย่วกบันำ้มันทอดซ้ำแกเด็กและเยาวชนโดยบรรจใุนหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ และใหเด็กและเยาวชนนำความรูไปเผยแพรในครอบครัวเพื่อใหเกิดความตระหนัก 
  ๒) ใหสถานศึกษากำกบัดูแลรานคาทีจ่ำหนายอาหารทอดในสถานศกึษา มิใหมกีารใชน้ำมันทอดซ้ำ
เสื่อมสภาพ และสนับสนุนใหมีธนาคารน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพในโรงเรียนที่มีความพรอม เพื่อรวบรวมน้ำมันไป
จัดการอยางปลอดภัยรวมกับองคกรปกครองทองถิ่น  
     ๕.๔) หนวยงานภาครัฐและแหลงทุน เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุน
การดำเนินงานภาคประชาชนท่ีดำเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีความเขมแข็ง โดยสนับสนุนทั้งดาน
วิชาการ ทรัพยากร การอำนวยความสะดวก 


