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ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ພາກທີ I
ບ ົດສະເໜີ
1. ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ສະຫນອງທິດທາງ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ອາ
ຫານ, ຊຶ່ ງກວມເອົ າຂອດການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສ ັດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການບໍລິການ, ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາ
ຫະກ ໍາ-ຫັດຖະກາ,
ໍ ການເກັບຮ ັກສາ, ການຈ ັດຫາ ແລະ ການຂ ົນສງົ່ , ການນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ, ການຈໍລະຈອນຈາໍ
ຫນ່າຍໄປສູຈ
່ ດ
ຸ ຂອງການບໍລິໂພກ, ການຮ່ວມມື ດ້ານເຕັ ກນິກກ ັບສາກ ົນ ແລະ ຄນຄ້
ົ້ ວາວິທະຍາສາດ. ດງັ່ ນນຈຶ່
ັ້ ງມີ
ຄວາມສ ໍາຄ ັນຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແບບເຊື່ ອມສານ ຊຶ່ ງຕິດພັນກ ັບແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລດ
ັ ຖະບານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສ ັງຄ ົມໃນໄລຍະໃຫມ ່. ໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງພັກ
ຄງທີ
ັ້
VIII ຂອງພັກປະຊາຊ ົນປະຕິວ ັດລາວ ໄດ້ເນັນ
້ ໜັກເຖິງຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງກວດກາຄຸນນະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຊຶ່ ງມີເນືອ
້ ໃນສ ໍາຄ ັນຄື “...ສຶກສາອ ົບຮ ົມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກ ັບການໂພຊະນາ
ການ, ການກິນຢູທ
່ ີ່ ສະອາດຖືກຫຼ ກ
ັ ອະນາໄມ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ຮ່າງກາຍ; ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
ຂອງອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທັງຢາພື້ນເມືອງ ກໍ່ ຄືການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງຊີວດ
ິ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ
ຄ ົນ...” ອ ັນນີມ
້ ັນໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ກຄ
ໍ່ ື ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງພັກ ຕໍ່ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຄຸນນະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູ່ ສປປລາວ. ຢາກໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍອ ັນຖືກຕ້ອງເປັນທ ໍາຂອງພັກກາຍເປັນ
ຮູບປະທ ໍາຈຶ່ ງມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຈະຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມນ
ີ ະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດອ ັນສະເພາະໃນລະດ ັບຊາດ ເພື່ ອກ ໍານ ົດ
ທິດທາງພັດທະນາ ດ້ານນີຢ
້ າ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ົ .
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເນັນ
້ ໃສ່ວທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ ວິທີການບ ົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງ
ເພື່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນ ການປະຕິບ ັດທາງດ້ານການຄ້າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊຶ່ ງຈະສງົ່ ເສີມ
ເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກຂະແຫນງການ ໃນການດ ໍາເນີນການຕ ັດສິນ ຈາກບ່ອນປູກລ້ຽງ
ຈ ົນໄປເຖິງການບໍລິໂພກ.
2. ສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູສ
່ າກ ົນ
ອາຫານທີ່ ບໍ່ ປອດໄພ ກ ໍາລ ັງເປັນບ ັນຫາຕໍ່ ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງໂລກ. ຄວາມສ່ຽງຂອງອາຫານ
ທີ່ ບໍ່ ປອດໄພ ສາມາດວ ັດແທກໄດ້ໃນຄວາມໝາຍຂອງ ລະດ ັບຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງການເຈັບເປັນຈາກອາຫານທີ່ ເປັນ
ພິດ. ຄວາມສ່ຽງສາມາດວ ັດແທກໄດ້ເຊັ່ ນດຽວກ ັນ ໃນການເພີ້ມຂືນ
້ ຂອງການໃຊ້ຈ
້ າ່ ຍ ໃນການປິ່ ນປົວ, ສູນເສຍລາຍຮ ັບ
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ຂອງຄອບຄ ົວ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າຫຼຸ ດລ ົງ ຊຶ່ ງປະເມີນໄດ້ເປັນຫລາຍຕື້
ໂດລາໃນແຕ່ລະປີ .
ຜົນກະທົບອ ັນຮ້າຍແຮງ ຂອງການປົນເປື້ ອນອາຫານ ສ ົມທົບກ ັບຜົນສະທ້ອນຂອງພະຍາດທີ່ ເກີດຂືນ
້ ກ ັບຄ ົນ ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັ ນໃນບາງເຫດການເຊັ່ ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດງ ົວບ້າ (bovine spongiform ຫຼື BSE) ທີ່ ເກີດຂືນ
້
ໃນປະເທດອ ັງກິດ, ແລະ ໃນມໍ່ ໆນີຢ
້ ກ
ູ່ ານາດາ, ສະຫະລ ັດ ແລະ ຢູປ
່ ະເທດຍີ່ ປຸ່ນ.

ເນື່ ອງຈາກປະເທດອ ັງກິດໄດ້ເກີດ

ມີການເປັນພະຍາດດງັ່ ກ່າວໃສ່ຄ ົນ ແລະ ເກີດມີການເສຍຊີວດ
ິ
ແລະ ອຸດສະຫະກ ໍາຊີນ
້ ຂອງເຂົາໄດ້ຖກ
ື ເສັຍຫາຍ
ແລະ ທ ໍາລາຍ. ຍີ່ ປຸ່ນເສຍລາຍໄດ້ຫລາຍໆລ້ານໂດລາ ຈາກອຸດສາຫະກາຜະລິ
ໍ
ດຊີນ
້ . ພ້ອມກ ັນນນ,
ັ້
ຖ້າພະຍາດສ ັດ
ອື່ ນໆຫາກມີການພົວພັນຕໍ່ ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບອ ັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ ຄ ົນເຊັ່ ນ:ໄຂ້ຫວ ັດສ ັດປີ ກ (Avian Influenza) ກໍ່ ໃຫ້
ຖືວາ່ ເປັນພະຍາດທີ່ ມາຈາກອາຫານ.
ໃນພາກພື້ນເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ,

ປະເທດຈີນກໍຖກ
ື ກະທົບໃນການເກືອດຫ້າມ

ການສງົ່ ອອກ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ

ໄປຍ ັງບ ັນດາປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ເນື່ ອງຈາກມີການຄນພົ
ົ້ ບ ສານເຄມີທີ່ບໍ່ ປອດໄພຕ ົກຄ້າງ; ແລະ ບາງປະ
ເທດເອເຊຍກໍກ ໍາລ ັງມີຜນ
ົ ກະທົບ ໃນການເກືອດຫ້າມການສງົ່ ອອກກຸງ້ ທະເລ ຍອ້ນສານຕ ົກຄ້າງ ຈາກຢາຕ້ານເຊືອ
້ ທີ່ ບໍ່
ປອດໄພ ແລະ ການປົນເປື້ ອນທາງດ້ານຈຸລິນຊີ; ເຊັ່ ນດຽວກ ັນໄດ້ມກ
ີ ານຫ້າມ ການສງົ່ ອອກຜະລິດຕະພັນນາສະອີ
ໍ້
ວ
ເນື່ ອງຈາກມີການປົນເປື້ ອນດ້ວຍສານເຄມີທີ່ບໍ່ ປອດໄພ.
3. ສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ
ນ ັບແຕ່ປີ 1986 ລ ັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ດ ໍາເນີນນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ຕາມກ ົນໄກເສດຖະກິດການຕະ
ຫລາດ, ສງົ່ ເສີມການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າເພື່ ອສງົ່ ອອກ, ເປີ ດກ້ວາງການພົວພັນການຄ້າກ ັບຕ່າງປະເທດ.
ການຄ້າພາຍໃນມີທາ່ ກ້າວຂະຫຍາຍຕ ົວ ແລະ ຈານວນສິ
ໍ
ນຄ້າປະເພດ ອາຫານຈານວນຫນຶ່
ໍ
ງ ໄດ້ມກ
ີ ານສງົ່ ອອກສູຕ
່ ະ
ຫລາດຕ່າງປະເທດຫລາຍຂືນ
້ ຊື່ ງເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊ ົນດີຂນ
ື້ ເທື່ ອລະກ້າວ. ຄຽງຄູກ
່ ັນນນ,
ັ້ ລະບຽບ
ການຄຸມ
້ ຄອງອາຫານນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ປະລິມານທີ່ ຜະລິດຢູພ
່ າຍໃນ ຍ ັງບໍ່ ພຽງພໍ ຈຶ່ ງເປັນຕນເຫດເຮັ
ົ້
ດໃຫ້ອາຫານທີ່ ຈໍລະ
ຈອນແຈກຢາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ຍ ັງບໍ່ ທັນຮ ັບປະກ ັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິໂພກ.
ໃນຊຸມປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ລະບ ົບການຕິດຕາມ ແລະ ການເກັບຂໍມ
້ ນ
ູ ການເປັນພະຍາດ ຈາກອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ
ແມ ່ນຍ ັງບໍ່ ທັນເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ. ໃນປີ 2000, ໄດ້ມພ
ີ ະຍາດຖອກທ້ອງຮຸນແຮງ ຊຶ່ ງສະແດງເຖິງການ
ຊຸກຊຸມຂອງພະຍາດ. ໃນປີ 2006, ມີການເຈັບເປັນທີ່ ເກີດຈາກເຊືອ
້ ຊີແກນລາເຟຼ ກ
ັ ເນຣີ (shigella flexnerii) ຊຶ່ ງຊີ້
ໃຫ້ເຫັ ນເຖິງການສືບຕໍ່ ຂອງການລະບາດ ພະຍາດທີ່ ມາຈາກອາຫານ. ໃນປີ 2005, ໄດ້ມກ
ີ ານລາຍງານການເປັນພະ
ຍາດຖອກທ້ອງ ເຖິງ 4693 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວດ
ິ 06 ກໍລະນີ. ພະຍາດແມ ່ນກາຝາກກໍ່ ເປັນບ ັນຫາໃຫຍ່ທາງດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກເຊັ່ ນດຽວກ ັນເຊັ່ ນ: ພະຍາດໃບໄມ ້ໃນຕ ັບ ໂອປີ ຕອກກິດສ (Opisthorchis) ຊຶ່ ງສງົ່ ເຊືອ
້ ດ້ວຍການບໍລິ
ໂພກປາດິບທີ່ ປົນເປື້ ອນ. ໂດຍທົ່ ວໄປໃນປະເທດທີ່ ກາລ
ໍ ັງພັດທະນາ, ການເຈັບເປັນຈາກອາຫານເປັນພິດເຊັ່ ນ ພະຍາດ
ຖອກທ້ອງໄດ້ກໃໍ່ ຫ້ເກີດອ ັດຕາການຕາຍ ແລະ ເຈັບເປັນໃນໝູເ່ ດັກນ້ອຍທີ່ ມີອາຍຸລມ
ຸ່ ຫ້າປີ . ບ ັນດາປະເທດທີ່ ກາລ
ໍ ັງພັດ
ທະນາດງັ່ ກ່າວໄດ້ຮ ັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການໃຊ້ຈາ່ ຍຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ໃນການປິ່ ນປົວພະຍາດທີ່ ມາຈາກອາຫານ
ເປັນພິດ.
ການລາຍງານເອກະສານ ແລະ ການສຶກສາຄນຄ້
ົ້ ວາກ່ຽວກ ັບພະຍາດ ທີ່ ເກີດຈາກອາຫານເປັນພິດແມ ່ນຍ ັງຢູໃ່ ນ
ຂອບເຂດຈາກ
ໍ ັດ.

ຄຽງຄູກ
່ ັນນນ,
ັ້

ການເຝົ້າລະວ ັງກ່ຽວກ ັບການປົນເປື້ ອນຂອງອາຫານ

ກໍ່ ຍ ັງຢູໃ່ ນຂອບເຂດຈາກ
ໍ ັດ

ເຊັ່ ນ: ການປົນເປື້ ອນຂອງໂລຫະໜັກ, ຢາປາບສ ັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ເຊືອ
້ ເຫັ ດ, ເຊືອ
້ ລາ (Mycotoxin), ທາດເພີ້ມ
ໃສ່ອາຫານທີ່ ບໍ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ບໍ່ ປອດໄພ ແລະ ສານເຄມີຮ ັກສາອາຫານ ແລະ ອື່ ນໆ.
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ການປ້ອງກ ັນການເຈັບເປັນຈາກອາຫານເປັນພິດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງອາຫານທີ່ ບໍ່ ປອດໄພ ແມ ່ນອ ົງປະກອບ
ອ ັນໜຶ່ ງທີ່ ສ ໍາຄ ັນໃນນະໂຍບາຍ ດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງລ ັດຖະບານ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ໃນທ້າຍປີ 1995 ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກກ ົດລະຫັດອາຫານສາກ ົນ ແລະ ໄດ້ສາ້ ງຕງັ້
ຄະນະກ ໍາມະການກ ົດລະຫັດອາຫານແຫ່ງຊາດຂຶນ
້ ໃນປີ 1998. ພ້ອມນນກ
ັ້ ົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ແລະ ກ ົດຫມາຍ
ອື່ ນທີ່ ພົວພັນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໄດ້ຖກ
ື ຮ ັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍທ່ານປະທານປະເທດ. ບ ັນດາຂໍກ
້ າໍ
ນ ົດ, ກ ົດລະບຽບ ແລະ ຄູມ
່ ກ
ື ຽ່ ວກ ັບອາຫານທີ່ ປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ ອກ່ອນ ກໍ່ ໄດ້ຮ ັບການປັບປຸງຄືນໃຫມ ່ ແລະ ຂໍຕ
້ ົກລ ົງ
ແລະ ມາດຕະຖານອາຫານທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນຈານວນຫນຶ່
ໍ
ງ ກໍ່ ໄດ້ສາ້ ງຂືນ
້ ເພື່ ອໃຫ້ສອດຄອ່ງກ ັບກ ົດຫມາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ
ຂອງກ ົດລະຫັດອາຫານສາກ ົນ.
ເພື່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກໃນ

ສປປ

ລາວ

ແລະ

ເພື່ ອສງົ່ ເສີມການຄ້າ

ທີ່ ຍຸຕທ
ິ ໍາທີ່ ພົວພັນເຖິງ

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ເປັນເຈົາ້ ການ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ
ແຜນງານກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ຊຶ່ ງຮຽກຮ້ອງການປະສານງານ,

ປະກອບສ່ວນ

ແລະ

ຮ ັບຜິດຊອບ

ຮ່ວມກ ັນຂອງບ ັນດາອ ົງການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊ ົນທີ່ ມີສວ
່ ນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການຜະລິດອາຫານຈາກ
ບ່ອນປູກລ້ຽງໄປສູກ
່ ານບໍລິໂພກ ແນໃສ່ການຮ ັບປະກ ັນວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
4. ຄວາມຈາເປັ
ໍ ນທີ່ ຕ້ອງສ້າງນະໂຍບາຍ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໄດ້ມກ
ີ ານພົວພັນເຖິງຫລາຍພາກສ່ວນເຊັ່ ນ: ຂະແຫນງສາ
ທາລະນະສຸກ, ກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ, ການເງິນ, ຖະແຫຼ ງຂ່າວ ແລະ ວ ັດທະນະທ ໍາ,
ສຶກສາ, ປ້ອງກ ັນຄວາມສະຫງ ົບ, ອ ົງການວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ອ ົງການນາໍ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະ
ແຫນງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນຊື່ ງມີສວ
່ ນຕິດພັນກ ັບຂະບວນການຜະລິດ, ສະຫນອງ ແລະ
ຄຸມ
້ ຄອງອາຫານ ແນໃສ່ເພື່ ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ.
ການພັດທະນາທີ່ ຍືນຍ ົງ ຂອງຂ ົງເຂດວຽກງານອາຫານ ແມ ່ນອີງໃສ່ແຜນງານທີ່ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ສະກ ັດກນສິ່
ັ້ ງຕ ົວະຍ ົວະຫລອກລວງຜູບ
້ ໍລິໂພກ, ພ້ອມທັງ
ນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດເຕັ ກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະເລັ່ ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກ ໍາ ໂດຍເອົ າໃຈໃສ່ຄວບຄຸມ ການປົນເປື້ ອນທີ່
ອາດ ເກີດຂືນ
້ .
ການຄ້າອາຫານໂລກ ລວມທັງການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຂໍຕ
້ ົກລ ົງທາງດ້ານການຄ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກ ົນຈະເຮັດໃຫ້
ຕະຫລາດການຄ້າດ້ານອາຫານໄຫຼເຂົ້າສູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກ ັນນນ,
ັ້
ການການ
ໍ ົດ ທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມພືດ
ແລະ ສ ັດ (SPS) ແລະ ສິ່ ງກີດກນທາງດ້
ັ້
ານເຕັກນິກການຄ້າ (TBT) ຂອງອ ົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ໄດ້ສາ້ ງຂໍ້
ບ ັງຄ ັບໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພ ໃນການຄ້າອາຫານສາກ ົນ, ແນໃສ່ເພື່ ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບ ັນດາປະເທດສະ
ມາຊິກ. ການການ
ໍ ົດລະດ ັບຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງ ການປ່ຽນແປງດງັ່ ກ່າວແມ ່ນມີຄວາມ
ສ ໍາຄ ັນ ເພື່ ອປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ດງັ່ ນນ,
ັ້
ບ ັນຫາ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍດງັ່ ກ່າວນີ້ ໄດ້ນ ໍາໄປສູຄ
່ ວາມຈາເປັ
ໍ ນ ຕ້ອງໄດ້ມນ
ີ ະໂຍບາຍເຊື່ ອມສານດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ພາກທີ II
ຄວາມໝາຍຂອງຄ ໍາສ ັບ, ຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສ ົງ
1. ຄວາມໝາຍຂອງຄ ໍາສ ັບ


ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໝາຍເຖິງ ອາຫານທີ່ ປາສະຈາກການປົນເປື້ ອນ ຂອງເຊືອ
້ ພະຍາດ, ສານເຄມີ
ເປັນພິດ ຫລື ວ ັດຖຸເຈືອປົນທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ.
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ທາດບ ໍາລຸງ, ຫລໍ່ ລ້ຽງ ໝາຍເຖິງສ່ວນປະກອບ ຫລື ສານທີ່ ມີຢໃູ່ ນອາຫານ ຊຶ່ ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ຮ່າງກາຍ.



ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍໃນອາຫານ ແມ ່ນສານເຄມີເປັນພິດ ແລະ ວ ັດຖຸອນໆ
ື່
ລວມທັງເຊືອ
້ ພະຍາດຊຶ່ ງເປັນສາ
ເຫດທີ່ ພາໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ ສຸຂະພາບ.



ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສ ັດ (Sanitary and Phytosanitary) ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ພືດ ແລະ ສ ັດ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ສ ັດມີຄວາມສະອາດ, ປອດໄພຈາກສ ັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດສ ັດ.



ການສ້າງສິ່ ງກີດຂວາງທີ່ ບໍ່ ຈາເປັ
ໍ ນທາງດ້ານການຄ້າ (Technical Barrier to Trade) ໝາຍເຖິງການນ ໍາໃຊ້
ທຸກມາດຕະການ ໂດຍບໍ່ ອີງໃສ່ຫຼກ
ັ ການ ແລະ ພື້ນຖານວິທະຍາສາດມາເປັນຂໍອ
້ າ້ ງ ເພື່ ອສ້າງສິ່ ງກີດຂວາງແກ່
ກິດຈະການການຄ້າ.

2. ຂອບເຂດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແມ ່ນກວມເອົ າທັງຫມ ົດຕ່ອງໂສ້ ຂອງອາຫານ, ຕງແຕ່
ັ້
ການປູກລ້ຽງ ຈ ົນເຖິງຜູບ
້ ໍລິໂພກ, ເພື່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກ
ຫລາຍອ ົງການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງກະຊວງຕ່າງໆຂອງພາກລດ
ັ , ອຸດສາຫະກາອາຫານ
ໍ
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຸມຊ ົນທາງດ້ານຄຸນນະວຸດທິ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ຜູບ
້ ໍລິໂພກ ແລະອື່ ນໆ.
3. ຈຸດປະສ ົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ຈຸດປະສ ົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແມ ່ນແນໃສ່ປກ
ົ ປ້ອງ ແລະ ສງົ່ ເສີມສຸຂະ
ພາບຂອງປະຊາຊ ົນໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ື້ , ໂດຍການຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ປະຊາຊ ົນ ໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ ປອດໄພ, ມີອະນາໄມ ແລະ ມີ
ທາດບ ໍາລຸງຫຼ່ ໍ ລ້ຽງ ຊຶ່ ງແນໃສ່ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການເຈັບເປັນ ແລະ ການຕາຍຈາກພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກອາຫານທີ່ ເປັນພິດ
ພ້ອມທັງສງົ່ ເສີມການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າອາຫານທີ່ ປອດໄພ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ພາກທີ III
ອ ົງປະກອບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
I. ອ ົງປະກອບຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
1.

ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພອາຫານ ຕ້ອງຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໂດຍຜ່ານການນ ໍາໃຊ້ກ ົດຫມາຍ, ຂໍກ
້ ໍານ ົດ
ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆທີ່ ເຫມາະສ ົມ ຕງແຕ່
ັ້
ບອ
່ ນປູກລ້ຽງຈ ົນເຖິງຜູບ
້ ໍລິໂພກ.

2.

ນ ໍາໃຊ້ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອດ ໍາເນີນການປະເມີນ ບ ົນພື້ນຖານວິທະຍາສາດ ແລະ ເພື່ ອບ ັນລຸໄດ້
ການສອບສວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການແກ້ໄຂບ ັນຫາ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

3.

ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ດ້ວຍທິດທາງຕ່ອງໂສ້ຂອງອາຫານ ແບບເຊື່ ອມສານຈາກບ່ອນປູກ
ລ້ຽງໄປເຖິງ ການບໍລິໂພກຊຶ່ ງປະກອບດ້ວຍ ກິດຈະກ ໍາຕນຕໍ
ົ້ ເຊັ່ ນ: ການຄາປະກ
ໍ້
ັນສະບຽງອາຫານ, ການ
ຜະລິດອາຫານ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍອາຫານ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູບ
້ ໍ
ລິໂພກ, ລະບ ົບທວນຄືນ, ການຕອບໂຕ້ຢາ່ ງທັນການ.

4.

ຮ ັບປະກ ັນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນ ັກງານຄຸມ
້ ຄອງ, ເຈົາ້ ຫນ້າທີ່ ກວດກາ ແລະ ພະນ ັກງານວິ
ໃຈອາຫານໃຫ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ ແລະ ເຂັມ
້ ແຂງ, ມີປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງພຽງພໍ .

5.

ສງົ່ ເສີມການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືໃນລະດ ັບຊາດ ຕະຫລອດທຸກກະຊວງ ແລະ ຄະນະກ ໍາມະ
ການທີ່ ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານເຊັ່ ນ ລະຫວ່າງຄະນະກາມະການ
ໍ
ຄຸມ
້ ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະກາມະການກ
ໍ
ົດລະຫັດອາຫານລາວ ແລະ ຂະແຫນງການອື່ ນໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ (ທັງພາກລດ
ັ ແລະ ເອກະຊ ົນ).
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6.

ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງທາງດ້ານຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ລວມທັງກິດຈະກາກວດກາ
ໍ
ແລະ ເຝົ້າລະວ ັງ ແລະ ວິ
ໃຈຂໍມ
້ ນ
ູ ສ ໍາລບ
ັ ການດ ໍາເນີນການຕ ັດສິນ ຂອງການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງກິດຈະກາການຄ
ໍ
ນຄ້
ົ້ ວາ
ວິທະຍາສາດ.

7.

ຊຸກຍູ້ ແລະ ສງົ່ ເສີມການຄ້າທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພຕາມກ ົດລະຫັດອາຫານສາກ ົນ ແລະ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງອື່ ນໆທີ່ ພົວພັນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານເຊັ່ ນ: ຂໍຕ
້ ົກລ ົງອາຊຽນ ແລະ ອ ົງການການຄ້າ
ໂລກ (ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສ ັດ (SPS), ການສ້າງສິ່ ງກີດຂວາງທີ່ ບໍ່ ຈາເປັ
ໍ ນທາງດ້ານການຄ້າ (TBT).

8.

ສງົ່ ເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອກ ັບສາກ ົນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ.

II. ຍຸດທະສາດໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
1. ຮ ັບປະກ ັນຄວາມປອດໄພຂອງສະບຽງອາຫານໃນການຜະລິດເບື້ອງຕນ
ົ້
ກ.) ສງົ່ ເສີມການຜະລິດກະສິກ ໍາແບບຊີວະອີນຊີ, ຜະລິດກະສີກ ໍາຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼ ກ
ັ ການຜະລິດທີ່ ດີ (ກະສີກ ໍາສະ
ອາດ), ປາສະຈາກການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ສານພິດ, ຫຼຸ ດຜ່ອນການເກີດ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ
ເຊືອ
້ ພະຍາດ.
ຂ.) ສ້າງບ ັນທັດຖານ ແລະ ລະບ ົບຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງວ ັດຖຸດບ
ິ ທີ່ ເປັນອາຫານ.
ຄ.) ສງົ່ ເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຊາວກະສີກອນ ແລະ ຜູຜ
້ ະລິດສະບຽງອາຫານອື່ ນໆກ່ຽວກ ັບວິ
ທີການຜະລິດສະອາດ, ການເກັບກ່ຽວ, ການລ່າ/ການຈ ັບ, ສາງເກັບມ ້ຽນ ແລະ ການຂ ົນສງົ່ .
2. ນິຕິກາ.
ໍ
ກ.) ການ
ໍ ົດຢ່າງຈະແຈ້ງພາລະບ ົດບາດ,

ຫນ້າທີ່

ແລະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຂອງອ ົງການຄຸມ
້ ຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂອງລ ັດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ກ ົນໄກສ ໍາລ ັບການປະຕິບ ັດງານລະຫວ່າງອ ົງການດງັ່ ກ່າວ.
ຂ.) ເຜີຍແຜ່, ເພີ່ ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍ, ກ ົດຫມາຍ ແລະ ບ ັນດາຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ, ກ ົດລະບຽບ
ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກ ັບອາຫານໃຫ້ພະນ ັກງານຄຸມ
້ ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່
ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ ນ

(ລວມທັງຜູຜ
້ ະລິດ

ແລະ

ຜູບ
້ ໍລິໂພກ)

ເພື່ ອຊຸກຍູກ
້ ານຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດກ ົດຫມາຍ,

ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ເພື່ ອບ ັງຄ ັບໃຊ້ໃນແຕ່ລະຂນຕອນ
ັ້
ຂອງການຜະລິດ-ທຸລະກິດອາຫານ.
ຄ.) ສ້າງຕ ົວຊີວ
້ ັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກິດຈະກາໍ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ລະບຽບກ ົດຫມາຍ
ພ້ອມທັງປັບປຸງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກ ັບສະພາບຕ ົວຈິງ.
ງ.)

ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນກ ົດຫມາຍ ແລະ ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດທີ່ ມີຢູ່ (ກ ົດຫມາຍ, ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ແລະ ມາດຕະຖານ)
ແລະ ສ້າງຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດໃຫມ ່ ເພື່ ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ການຕ ົກລ ົງຂອງສາກ ົນເຊັ່ ນ: ກ ົດລະຫັດອາຫານສາກ ົນ.

3. ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ
ກ.) ລິເລີ້ມຝຶກອ ົບຮ ົມ ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ແນໃສ່ເພື່ ອສ້າງທິດທາງ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ
ການ
ໍ ົດບຸລິມະສິດຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ເພື່ ອກ ໍານ ົດບ ັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ຂ.) ສ້າງລະບ ົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ລວມທັງມາດຕະຖານ ຊຶ່ ງນ ໍາໃຊ້ການ
ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ເພື່ ອສະຫນ ັບສະຫນູນຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການປະເມີນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ການປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຂອງຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງກາມະວິ
ໍ
ທີ, ການບ ໍາບ ັດທີ່
ຖືກຕ້ອງຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ ທີ່ ແຕກຕ່າງກ ັນ ແລະ ການດ ໍາເນີນການຕ ັດສີນເປັນລະບ ົບ ໂດຍຜູຄ
້ ມ
ຸ້
ຄອງຄວາມສ່ຽງ.
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ຄ.) ນ ໍາໃຊ້ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ ເຫດການ ຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ ພ້ອມກ ັບຄວາມສ່ຽງຕ ົວຈິງ
ຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ.
4. ທິດທາງຂອງຕ່ອງໂສ້ຂອງອາຫານແບບເຊື່ ອມສານ
ກ.) ເພີ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງ ຄະນະກ ໍາມະການປະສານງານເຊັ່ ນ: ຄະນະກາມະການຄຸ
ໍ
ມ
້ ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ
ແລະ

ຄະນະກ ົດລະຫັດອາຫານແຫ່ງຊາດ

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນເຖິງການເອົ າໃຈໃສ່ຕດ
ິ ຕາມຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ

ແລະ

ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນບ ັນດາຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດ.
ຂ.) ບ ັງຄ ັບໃຊ້ກ ົດຫມາຍ, ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນແຕ່ລະຂນຕອນຂອງຕ່
ັ້
ອງໂສ້ການຜະລິດອາຫານ.
ຄ.) ສ້າງຕງເຄື
ັ້ ອຂ່າຍທາງ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ຢູລ
່ ະດ ັບທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສູນກາງພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ຢູລ
່ ະດ ັບສາກ ົນ.
ງ.)

ສຶກສາ ແລະ ຝຶກອ ົບຮ ົມຜູຜ
້ ະລິດເບືອ
້ ງຕນ,
ົ້
ຜູປ
້ ງຸ ແຕ່ງ, ຜູດ
້ ໍາເນີນການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍ ແລະ ຜູບ
້ ໍລິ
ໂພກກ່ຽວກ ັບການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ບ ັນຫາທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ຈ.)

ເກັບກາຂໍ
ໍ ມ
້ ນ
ູ ຈາກທຸກຂນຕອນໃນຕ່
ັ້
ອງໂສ້ຂອງອາຫານ ເພື່ ອສະຫນອງຫຼ ກ
ັ ການ ສ ໍາລບ
ັ ການກ ໍານ ົດທິດທາງ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ .

5. ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ
ກ.) ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາອາຫານ ໂດຍການຝຶກອ ົບຮ ົມພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດທັງໄລຍະສນ
ັ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
ຂ.) ຝຶກອ ົບຮ ົມພະນ ັກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາອາຫານກ່ຽວກ ັບ ລະບ ົບຮ ັບປະກ ັນຄຸນນະພາບ (ຫລ ັກການ
ກະສີກາທີ່
ໍ ດີ (GAP), ຫລກ
ັ ການການອະນາໄມທີ່ ດີ (GHP), ຫລ ັກການການຜະລິດທີ່ ດີ (GMP), ແລະ
ລະບ ົບການວິເຄາະສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ

ແລະ

ຈຸດທີ່ ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມ

ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜປ
ູ້ ະກອບການ

(HACCP)) ເພື່ ອຊຸກຍູ້

ກ່ຽວກ ັບທຸລະກິດຜະລິດອາຫານ

ແລະ

ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ລະບ ົບການປ້ອງກ ັນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
6. ການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ກ.) ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບ ົດບາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງຂອງຄະນະຄຸມ
້ ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ກ ົດ
ລະຫັດອາຫານລາວ.
ຂ.) ສ້າງຄວາມສາມາດວິເຄາະວິໃຈຢູລ
່ ະດ ັບສູນກາງ, ປັບປຸງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການວິໃຈອາ
ຫານ, ຫ້ອງທົດລອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກ ົນ, ມີເຄື່ ອງມື ແລະ ທາດເຄມີທດ
ົ ລອງຢ່າງເໝາະສ ົມ ຈາກນນັ້
ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຫ້ອງວິເຄາະຢູບ
່ າງແຂວງ ທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຈາເປັ
ໍ ນ ເພື່ ອສ ັງລວມຂໍມ
້ ນ
ູ ທີ່ ຕ້ອງການ
ສ ໍາລບ
ັ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເພື່ ອກ ໍານ ົດບຸລິມະສິດ ກິດຈະກາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ໍ
ແລະ
ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍໃນອາຫານ.
7. ການເກັບກາຂໍ
ໍ ມ
້ ນ
ູ ແລະການຄນຄ້
ົ້ ວາວິທະຍາສາດ
ກ.) ສ້າງລະບ ົບສ ັງລວມຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກ ັບພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກອາຫານ ແລະ ການປົນເປື້ ອນຂອງອາຫານ ເພື່ ອສະ
ຫນອງຂໍມ
້ ນ
ູ

ສ ໍາລບ
ັ ການຄຸມ
້ ຄອງທີ່ ດີ ບ ົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງຂອງແຜນງານ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ແຫ່ງຊາດ.
ຂ.) ລິເລີ້ມການສຶກສາຄນຄ້
ົ້ ວາ ກ່ຽວກ ັບການການ
ໍ ົດບຸລິມະສິດ ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ, ລວມທັງອ ັນຕະລາຍທາງ
ດ້ານຈຸລິນຊີ ແລະ ເຄມີ.
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ຄ.)

ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວ ັງບຸລິມະສິດ ຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ພົວພັນ
ກ ັບອາຫານ.

ງ.)

ດ ໍາເນີນການສຶກສາສະເພາະ ຢູລ
່ ະດ ັບທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສູນກາງ ເພື່ ອສ້າງແຫຼ ງ່ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີ່ ຕ້ອງການ, ແນໃສ່ເພື່ ອ
ບ ັນລຸໄດ້ກດ
ິ ຈະກາການວິ
ໍ
ເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະສະຫນ ັບສະຫນູນ ໃນພາວະສຸກເສີນທາງດ້ານສາ
ທາລະນະສຸກ.

ຈ.)

ສ້າງສາຍສ ໍາພັນອ ັນເຂັມ
້ ແຂງ ລະຫວ່າງລ ັດຖະບານ ແລະ ຜູຊ
້ ົງຄຸນນະວຸດທິທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ
ສະຖາບ ັນ ເພື່ ອສງົ່ ເສີມກາລ
ໍ ັງແຮງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ.

ສ.) ສ້າງສາຍພົວພັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ ັບຂະແຫນງການວິທະຍາສາດ ເພື່ ອເພີ້ມທະວີວຽກງານແບ່ງປັນຄວາມຮ ັບຜິດ
ຊອບ ແລະ ກິດຈະກາປະສານງານ
ໍ
ແລະ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນການຊາຊ້
ໍ້ ອນກ ັນຂອງກ ໍາລ ັງແຮງ ແລະ ແຫຼ ງ່ ຊ ັບພະ
ຍາກອນທີ່ ຈາກ
ໍ ັດ.
ຊ.)

ສງົ່ ເສີມການຮ່ວມມືໃນການຄນຄ້
ົ້ ວາ ແລະ ການພົວພັນຢູລ
່ ະດ ັບພາກພື້ນ ແລະ ປະສານງານຮ່ວມກ ັນຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້.

8. ມາດຕະຖານສາກ ົນ, ການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື
ກ.)

ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນ ັກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາອາຫານກ່ຽວກ ັບ
ມາດຕະຖານ
(ASEAN),
(WTO

ແລະ

ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດຂອງສາກ ົນ ທີ່ ພົວພັນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ຄະນະກ ໍາມະການກ ົດລະຫັດອາຫານ

(SPS,

Convention

TBT)),

(IPPC)),

(Codex

ສ ົນທິສ ັນຍາປ້ອງກ ັນພືດສາກ ົນ

ອ ົງການພະຍຸສ ັດສາກ ົນ

(Word

Alimentarius),
(International
Organization

(ເຊັ່ ນ:

ອາຊຽນ

ອ ົງການການຄ້າໂລກ
Plant

for

Protection

Animal

Health

(OIE))...)
ຂ.) ສ້າງເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັ ກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ
ເພື່ ອໃຫ້ມຂ
ີ ມ
ໍ້ ນ
ູ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນການ.
ຄ.) ເຮັດວຽກຮ່ວມກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ້
ົນ ເພື່ ອຊຸກຍູສ
້ ງົ່ ເສີມໂຄງການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
9. ການຮ່ວມມືກ ັບສາກ ົນ
ສ້າງທິດທາງລະດ ັບຊາດ ເພື່ ອປະສານງານ ກ ັບກິດຈະກາຂອງຜູ
ໍ
ໃ້ ຫ້ການບໍລິຈາກ ແລະ ການສະຫນ ັບສະ
ຫນູນຂອງສາກ ົນ, ສະຫນອງຄູມ
່ ໃື ຫ້ຜບ
ູ້ ໍລິຈາກ ເພື່ ອເພີ້ມປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນການຊາໍ້
ຊ້ອນກ ັນທີ່ ບໍ່ ເຫມາະສ ົມ ຫລື ຊ່ອງຫວ່າງ ເພື່ ອບ ັນລຸໄດ້ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
10. ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ຄວາມຮູດ
້ າ້ ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິໂພກ ແລະ ສ້າງຕງສະ
ັ້
ມາຄ ົມປົກປ້ອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ເພື່ ອເພີ່ ມທະວີຄວາມຮ ັບຮູ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງອາຫານ.
ພາກທີ IV
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການປະສານງານ
1. ການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ
ຄະນະກາມະການຄຸ
ໍ
ມ
້ ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ ຫຼື ລ ັດຖະ
ມ ົນຕີຊວ
່ ຍວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ປະກອບດ້ວຍຜູຕ
້ າງຫນ້າຈາກຫລາຍກະຊວງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ ນ: ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ
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ວ ັດທະນະທ ໍາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ, ອ ົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ , ອ ົງການແຫຼ ງ່ ນາໍ້ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລ້ອມ

ແລະ

ຂະແຫນງການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫນ້າທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບສະເພາະ

ສ ໍາລບ
ັ ແຕ່ລະກະຊວງແມ ່ນມີລາຍລະ

ອຽດໃນເອກະສານຫນຶ່ ງຕ່າງຫາກ (ເອກະສານຄ ັດຕິດ ກ່ຽວກ ັບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆ ສ ໍາລ ັບລະ
ບ ົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແຫ່ງຊາດ).
ຄະນະກາມະການຄຸ
ໍ
ມ
້ ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາມີພາລະບ ົດບາດໃຫ້ຄ ໍາປຶ ກສາ ໃນການຕ ົກລ ົງບ ັນຫາທີ່ ສ ໍາຄ ັນ ລະດ ັບ
ຊາດກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງຄຸນນະພາບ

ແລະ

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ,

ຢາ

ແລະ

ຜະລິດຕະພັນການແພດ

ທີ່ ຜະລິດ, ນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ ແລະ ຈາຫນ່
ໍ
າຍ ລວມທັງການບໍລິການຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ ເພື່ ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ,
ຮ ັບປະກ ັນສຸຂະພາບ ແລະ ຊິວດ
ິ ຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ຢາ.
2. ກ ົນໄກການປະສານງານ


ເພື່ ອບ ັນລຸໄດ້ຈດ
ຸ ປະສ ົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດງັ່ ກ່າວ, ແຕ່ລະການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ ໄດ້ກາ່ ວໄວ້
ມີຫນ້າທີ່ ປະຕິບ ັດ

ຕາມໜ້າທີ່ ຂອງຕ ົນທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ແລະ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດແຜນງານ,

ແຜນການ

ແລະ

ໂຄງການລະອຽດ ໂດຍອີງຕາມແຜນປະຕິບ ັດງານ ຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງອາ
ຫານຊຶ່ ງຈະໄດ້ສາ້ ງ ແລະ ພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.


ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນເຈົາ້ ການ ໃນການປະສານງານກ ັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສາຍຕງັ້ ແລະ
ສາຍຂວາງ, ຈ ັດປະຊຸມປຶ ກສາຫາລືເພື່ ອທົບທວນຄືນຜົນສ ໍາເລັ ດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ພາຍໃຕ້ແຜນປະຕິບ ັດ
ງານຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ

ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ແລະ

ວາງແຜນກິດຈະກ ໍາຕາມຄວາມ

ເໝາະສ ົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາສະເພາະເຊັ່ ນ: ປະຈາໄຕມາດ,
ໍ
ຫົກເດືອນ, ປີ ແລ້ວແຈ້ງຕອບກ ັບ ໃຫ້ແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນເພື່ ອປັບປຸງ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໃນຄງຕໍ່
ັ້ ໄປ.


ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຕ້ອງໄດ້ທບ
ົ ທວນຄືນ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສ ໍາ
ເລັ ດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນປະຈາໍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.



ກ ົນໄກການປະສານງານກ ັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ທັງສາຍຕງັ້

ແລະ

ສາຍຂວາງ

ຄວນໄດ້ທວນຄືນ

ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງໃນແຕ່ລະລະດ ັບ, ດ້ວຍການປະຊຸມສ ໍາມະນາ, ຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ສະໜອງອຸປະ
ກອນທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນແລະອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດແຜນງານ
ໄລຍະທີ 1 (2009-2010): ແຜນປະຕິບ ັດງານຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຈະ
ສະຫນອງຄູມ
່ ທ
ື ີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ ເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ

ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ການສ້າງຄູມ
່ ື

ດງັ່ ກ່າວ ແມ ່ນອີງໃສ່ອ ົງປະກອບທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນພື້ນຖານ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງນະໂຍບາຍ ໂດຍກຸມ
່ ວິຊາການທາງດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຮ່ວມກ ັບທຸກຂ ົງເຂດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ສ ໍາລບ
ັ ແຜນປະຕິບ ັດງານ ແມ ່ນກວມເອົ າບ ັນດາກິດຈະກ ໍາສະເພາະ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ຂ ົງເຂດທີ່ ສະຫນ ັບ
ສະຫນູນ, ໄລຍະເວລາ, ຕ ົວຊີວ
້ ັດຂອງການປະຕິບ ັດງານ (ກ ົນໄກການຕິດຕາມ) ແລະ ມູນຄ່າ (ຖ້າມີ).
ໄລຍະທີ 2 (2011-2015): ແຜນປະຕິບ ັດງານຈະມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະຈາກ
ໍ ັດກ່ວາ ໄລຍະທີ 1 ແລະ ສາມາດ
ດ ັດປັບໂດຍອີງຕາມປະສ ົບການ ແລະ ຜົນສ ໍາເລັ ດໃນໄລຍະ 2008-2010.
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ພາກທີ V
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
1. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນເຈົາ້ ການ

ສ ົມທົບກ ັບຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ເພື່ ອແນະນ ໍາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ປະສານສ ົມທົບກ ັບຂະ
ແຫນງການຕ່າງໆ ໃນການສ້າງນິຕິກາກ່
ໍ ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
2. ບ ັນດາກະຊວງ, ອ ົງການທຽບເທົ່ າກະຊວງ, ບ ັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຈ ັດຕງັ້
ປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃຫ້ໄດ້ຮ ັບຜົນດີ.
ລດ
ັ ຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ເອກະສານຄ ັດຕິດ 1
I. ພາລະບ ົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢູລ
່ ະດ ັບສູນກາງ
(ສ ໍາລ ັບລະບ ົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແຫ່ງຊາດ)
ພາລະບ ົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງບ ັນດາກະຊວງ ແລະ ອ ົງການອື່ ນໆຂອງພາກລດ
ັ ຂອງ ສປປ ລາວ
ທີ່ ພົວພັນຕໍ່ ການຮ ັບປະກ ັນ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານມີຄືດງັ່ ນີ:້
I. ຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢູລ
່ ະດ ັບສູນກາງ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີໜາ້ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດບ ັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ ພົວພັນກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຊຶ່ ງສອດຄ່ອງ ກ ັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ສປປ ລາວ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີໜາ້ ທີ່ ປະຕິບ ັດບ ັນດາກິດຈະກ ໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້


ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ການແນະນ ໍາກ່ຽວກ ັບການສະເໜີສາ້ ງຕງັ້

ໂຮງງານຜະລິດອາຫານ ພາຍໃຕ້ກ ົດໝາຍ

ອາຫານ;


ການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ;



ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂາຍອາຫານໃນຮ້ານຄ້າ ແລະ ຕະຫລາດ;



ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂາຍອາຫານໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ, ໂດຍຜູປ
້ ງຸ ແຕ່ງ ແລະ ຜູຂ
້ າຍອາຫານແຄມ
ທາງ;



ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂາຍ ຫຼື ຈາໜ່
ໍ າຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍ ;



ອາຫານນ ໍາເຂົ້າ;



ຢັງຢື
້ ນອາຫານປຸງແຕ່ງສ ໍາລບ
ັ ສງົ່ ອອກ;



ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວ ັງພະຍາດທີ່ ມາຈາກອາຫານ;



ຄຸມ
້ ຄອງສະພາບການສຸກເສີນ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ;



ກິດຈະກາອື່
ໍ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

9

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີພາລະບ ົດບາດນ ໍາພາ ໃນການປະສານງານກ ັບກະຊວງອື່ ນໆ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ ອສ້າງ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ບ ັນດາຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ, ກ ົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບ
ການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ມີຫນ້າທີ່ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງການ
ຜະລິດເບືອ
້ ງຕນເຊັ່
ົ້
ນ: ການປູກຝັງ ແລະ ເກັບກ່ຽວພືດຜົນ, ການລ້ຽງສ ັດ; ການລ້ຽງ, ການຈ ັບ ແລະ ການຫາປາ;
ອື່ ນໆ..ກະຊວງຍ ັງມີໜາ້ ທີ່ ໃນການຮ ັບປະກ ັນ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນໄລຍະກ ໍາມະວິທີເບືອ
້ ງຕນເຊັ່
ົ້
ນ: ການຂ້າ
ສ ັດ, ການຄ ົວສ ັດ, ການລອກໜັງ, ການເອົ າກ້າງອອກ, ການແລ່ຊນ
ີ້ , ການລ້າງ, ການປອກເປື ອກ, ຕ ັດ ແລະ ຊອຍ,
ການຟາດ/ຕີ ເຂົ້າ, ການຟັດເຂົ້າ ແລະ ການຖະໜອມອາຫານແບບພື້ນເມືອງເຊັ່ ນ: ການແຊ່ເກືອ, ການຕາກແຫ້ງ,
ການຮ ົມຄ ັວນ, ການຄ ັດເລືອກ ແລະ ການຄ ັດຂະໜາດ, ການແຊ່ເຢັນ ແລະ ແຊ່ແຂງ; ແລະ ການມ ັດຫໍ່ ຜະລິດຕະພັນ
ຫຼ ງັ ຈາກກ ໍາມະວິທີບື້ອງຕນ.
ົ້
ໂດຍສະເພາະແລ້ວກະຊວງກະສີກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ມີໜາ້ ທີ່ ປະຕິບ ັດບ ັນດາກິດຈະກ ໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້


ການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງທີ່ ປອດໄພ, ຫຼື ການນ ໍາເຂົ້າ, ການຈ ົດທະບຽນ, ການໃສ່ສະຫຼາກ, ການຈາໍ
ໜ່າຍ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ເຄມີກະສິກາໍ (ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແລະ ຢາປົວສ ັດ) ໃນໄລຍະຂນຕອນຂອງການຜະ
ັ້
ລິດເບືອ
້ ງຕນ;
ົ້



ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຫຼ ກ
ັ ການການປະຕິບ ັດທີ່ ດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;



ຄວບຄຸມພະຍາດສ ັດຊຶ່ ງສາມາດສງົ່ ຕໍ່ ໂດຍຜ່ານອາຫານ;



ການຢັງຢື
້ ນຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນເບື້ອງຕນ
ົ້ ສ ໍາລ ັບການສງົ່ ອອກ;



ນ ໍາພາກິດຈະກາເພື່
ໍ ອຄຸມ
້ ຄອງພາວະສຸກເສີນໃນການຜະລິດ ແລະ ກາມະວິ
ໍ
ທີເບືອ
້ ງຕນ.
ົ້

ກະຊວງກະສີກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຈະປະສານງານກ ັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກ ັບບ ັນດາກະຊວງອື່ ນໆ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆ ທີ່ ພົວພັນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າ
ຂະແຫນງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າມີຫນ້າທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຂໍກ
້ ໍານ ົດກ ົດໝາຍ ກ່ຽວກ ັບ
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມໂຮງງານປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ຫັດຖະກ ໍາຊຶ່ ງປະກອບດ້ວຍ:


ການອອກອະນຸຍາດສ ໍາລບ
ັ ການຈ ົດທະບຽນທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງຕງໂຮງງານ;
ັ້



ຄວບຄຸມໂຮງງານ; ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາໍ ໃນຄວາມໝາຍຂອງການຄຸມ
້ ຄອງຄຸນນະພາບ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ.

ອ ົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ
ອ ົງການວິທະຍາສາດ

ແລະ

ເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ ມີຫນ້າທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ

ໃນການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານຕ່າງໆ

ລວມທັງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ພາຍໃຕ້ກ ົດໝາຍມາດຕະຖານ.
ອ ົງການຊ ັບພະຍາກອນແຫຼ ງ່ ນາໍ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ
ອ ົງການແຫຼ ງ່ ນາໍ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໂດຍຜ່ານຄວາມຮ ັບ
ຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປົນເປື້ ອນອື່ ນໆໃນແຫຼ ງ່ ນາໍ້ ແລະ ຄວບຄຸມອາ
ກາດມ ົນລະພິດ.
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ກະຊວງການເງີນ
ກະຊວງການເງີນ (ກ ົມພາສີ) ມີຫນ້າທີ່ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການພາສີ ໃນການອ ໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງວຽກງານ
ຂອງບ ັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງກະສີກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້) ໃນການຄວບຄຸມ
ອາຫານນ ໍາເຂົ້າຢູດ
່ າ່ ນນ ໍາເຂົ້າສາກ ົນ. ການບໍລິການພາສີ ຍ ັງມີໜາ້ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບກ່ຽວກ ັບ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງໂດຍກ ົງ
ບ ັນດາອ ັນຕະລາຍຂອງ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນອາຫານນ ໍາເຂົ້າຊຶ່ ງໜ້າທີ່ ດງັ່ ກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບ ັນດາກະຊວງ
ກ່ຽວຂ້ອງປ້ອງກ ັນໄດ້ອາຫານນ ໍາເຂົ້າທີ່ ຜິດກ ົດໝາຍ..
ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ວ ັດທະນະທ ໍາ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວ ັດທະນະທ ໍາ ມີຫນ້າທີ່ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ, ກ ົດຫມາຍ, ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ພົວພັນກ ັບ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ມີຫນ້າທີ່ ໃນການນ ໍາເອົ າຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ, ກ ົດຫມາຍ, ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່
ພົວພັນກ ັບ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເຂົ້າໃນຫຼ ກ
ັ ສູດການຮຽນ, ການສອນໃນລະດ ັບຕ່າງໆ ທີ່
ເໝາະສ ົມ.
ກະຊວງປ້ອງກ ັນຄວາມສະຫງ ົບ
ກະຊວງປ້ອງກ ັນຄວາມສະຫງ ົບມີໜາ້ ທີ່

ໃນການປະຕິບ ັດມາດຕະການ ທາງດ້ານກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຕ່າງໆ ທີ່ ພົວພັນກ ັບວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ອ ົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ
ອ ົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ມີໜາ້ ທີ່ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສງົ່ ເສີມວຽກ
ງານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໂດຍທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ.
ສະຫະພັນແມ ່ຍິງລາວ
ສະຫະພັນແມ ່ຍິງລາວມີໜາ້ ທີ່

ໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສງົ່ ເສີມບ ົດບາດຂອງແມ ່ຍິງເຂົ້າໃນການປະກອບ

ສ່ວນ ປະຕິບ ັດກິດຈະການອາຫານທີ່ ປອດໄພ ເພື່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄອບຄ ົວ ແລະ ຊຸມຊ ົນ.
II. ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢູທ
່ ້ອງຖິ່ ນ
ຂະແຫນງການສາທາລະນະສຸກເປັນຈຸດໃຈກາງໃຫ້ ຄະນະກາມະການອາຫານ
ໍ
ແລະ ຢາຂນແຂວງ
ັ້
ແລະ ປະສານ
ງານກ ັບອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ

ແລະ

ຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດແຜນຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
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ໃນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ

ແລະ

