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ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ
ວາ່ດວ້ຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ພາກທີ I
ບດົສະເໜີ

1. ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ສະຫນອງທິດທາງ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິ

ບດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ກວດກາຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜາ່ນຕອ່ງໂສອ້າ
ຫານ, ຊຶ່ ງກວມເອົາຂອດການປກູຝງັ, ການລຽ້ງສດັ, ການປງຸແຕງ່, ການບໍລິການ, ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພນັອດຸສາ
ຫະກາໍ-ຫດັຖະກາໍ, ການເກບັຮກັສາ, ການຈດັຫາ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ, ການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ, ການຈລໍະຈອນຈາໍ
ຫນາ່ຍໄປສູຈ່ດຸຂອງການບໍລິໂພກ, ການຮວ່ມມ ື ດາ້ນເຕັກນກິກບັສາກນົ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດ. ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແບບເຊື່ ອມສານ ຊຶ່ ງຕດິພນັກບັແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົໃນໄລຍະໃຫມ.່ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັ
ຄ ັງ້ທີ VIII ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມສາໍຄນັ ຂອງວຽກງານຄຸມ້ຄອງກວດກາຄນຸນະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຊຶ່ ງມເີນືອ້ໃນສາໍຄນັຄື “...ສກຶສາອບົຮມົເຜີຍແຜຄ່ວາມຮູ ້ ກຽ່ວກບັການໂພຊະນາ
ການ, ການກນິຢູທ່ີ່ສະອາດຖກືຫຼກັອະນາໄມ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍຮາ່ງກາຍ; ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ
ຂອງອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທງັຢາພ້ືນເມອືງ ກໍ່ຄືການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັເຖງິຊວີດິ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງ
ຄນົ...” ອນັນີມ້ນັໄດສ້ະແດງເຖງິຄວາມເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ຄື ຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໃຍຂອງພກັ ຕ່ໍວຽກງານຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູ ່ ສປປລາວ. ຢາກໃຫແ້ນວທາງນະໂຍບາຍອນັຖກືຕອ້ງເປັນທາໍຂອງພກັກາຍເປັນ
ຮບູປະທາໍຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງສາ້ງໃຫມ້ນີະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດອນັສະເພາະໃນລະດບັຊາດ ເພ່ືອກາໍນດົ
ທິດທາງພດັທະນາ ດາ້ນນີຢ້າ່ງມປີະສດິທິຜນົ.
ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເນັນ້ໃສວ່ທິະຍາສາດ ແລະ ວທີິການບນົພ້ືນຖານຄວາມສຽ່ງ

ເພ່ືອປກົປ້ອງສຂຸະພາບຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະ ຮບັປະກນັ ການປະຕິບດັທາງດາ້ນການຄາ້ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຊຶ່ ງຈະສ ົ່ງເສມີ
ເຖງິຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຂອງທກຸຂະແຫນງການ ໃນການດາໍເນນີການຕດັສິນ ຈາກບອ່ນປກູລຽ້ງ
ຈນົໄປເຖງິການບໍລິໂພກ.

2. ສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູສ່າກນົ
ອາຫານທ່ີບ່ໍປອດໄພ ກາໍລງັເປັນບນັຫາຕ່ໍສຂຸະພາບ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂລກ. ຄວາມສຽ່ງຂອງອາຫານ

ທ່ີບ່ໍປອດໄພ ສາມາດວດັແທກໄດໃ້ນຄວາມໝາຍຂອງ ລະດບັຄວາມຮນຸແຮງ ຂອງການເຈບັເປັນຈາກອາຫານທ່ີເປັນ
ພິດ. ຄວາມສຽ່ງສາມາດວດັແທກໄດເ້ຊ່ັນດຽວກນັ ໃນການເພ້ີມຂືນ້ຂອງການໃຊ້ຈ້າ່ຍ ໃນການປ່ິນປວົ, ສນູເສຍລາຍຮບັ
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ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ ລວມທງັຜະລິດຕະພນັອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ຫຸຼດລງົ ຊຶ່ ງປະເມນີໄດເ້ປັນຫລາຍຕື້
ໂດລາໃນແຕລ່ະປີ.

ຜນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງ ຂອງການປນົເປ້ືອນອາຫານ ສມົທບົກບັຜນົສະທອ້ນຂອງພະຍາດທ່ີເກດີຂືນ້ກບັຄນົ ໄດສ້ະ
ແດງໃຫເ້ຫັນໃນບາງເຫດການເຊ່ັນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດງວົບາ້ (bovine spongiform ຫືຼ BSE) ທ່ີເກດີຂືນ້
ໃນປະເທດອງັກດິ, ແລະ ໃນມໍ່ໆນີຢູ້ກ່ານາດາ, ສະຫະລດັ ແລະ ຢູປ່ະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. ເນື່ອງຈາກປະເທດອງັກດິໄດເ້ກດີ
ມກີານເປັນພະຍາດດ ັງ່ກາ່ວໃສຄ່ນົ ແລະ ເກດີມກີານເສຍຊວີດິ ແລະ ອດຸສະຫະກາໍຊີນ້ ຂອງເຂົາໄດຖ້ກືເສັຍຫາຍ
ແລະ ທາໍລາຍ. ຍີ່ ປຸ່ນເສຍລາຍໄດຫ້ລາຍໆລາ້ນໂດລາ ຈາກອດຸສາຫະກາໍຜະລິດຊີນ້. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຖາ້ພະຍາດສດັ
ອື່ ນໆຫາກມກີານພວົພນັຕ່ໍຄວາມສຽ່ງ ທ່ີມຜີນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄນົເຊ່ັນ:ໄຂຫ້ວດັສດັປີກ (Avian Influenza) ກໍ່ໃຫ້
ຖວືາ່ເປັນພະຍາດທ່ີມາຈາກອາຫານ.

ໃນພາກພ້ືນເອເຊຍ-ປາຊຟິີກ, ປະເທດຈນີກຖໍກືກະທບົໃນການເກອືດຫາ້ມ ການສ ົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພນັອາຫານ
ໄປຍງັບນັດາປະເທດຂອງສະຫະພາບຢໂູຣບ ເນື່ອງຈາກມກີານຄ ົນ້ພບົ ສານເຄມທ່ີີບ່ໍປອດໄພຕກົຄາ້ງ; ແລະ ບາງປະ
ເທດເອເຊຍກກໍາໍລງັມຜີນົກະທບົ ໃນການເກອືດຫາ້ມການສ ົ່ງອອກກຸງ້ທະເລ ຍອນ້ສານຕກົຄາ້ງ ຈາກຢາຕາ້ນເຊືອ້ທ່ີບ່ໍ
ປອດໄພ ແລະ ການປນົເປ້ືອນທາງດາ້ນຈລິຸນຊ;ີ ເຊ່ັນດຽວກນັໄດມ້ກີານຫາ້ມ ການສ ົ່ງອອກຜະລິດຕະພນັນ ໍາ້ສະອວີ
ເນື່ອງຈາກມກີານປນົເປ້ືອນດວ້ຍສານເຄມທ່ີີບ່ໍປອດໄພ.

3. ສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ
ນບັແຕປີ່ 1986 ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດດ້າໍເນນີນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ຕາມກນົໄກເສດຖະກດິການຕະ

ຫລາດ, ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດພາຍໃນໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ, ເປີດກວ້າງການພວົພນັການຄາ້ກບັຕາ່ງປະເທດ.
ການຄາ້ພາຍໃນມທີາ່ກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຈາໍນວນສນິຄາ້ປະເພດ ອາຫານຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ໄດມ້ກີານສ ົ່ງອອກສູຕ່ະ
ຫລາດຕາ່ງປະເທດຫລາຍຂືນ້ ຊື່ ງເຮັດໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົດຂີືນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ລະບຽບ
ການຄຸມ້ຄອງອາຫານນາໍເຂ້ົາ ແລະ ປະລິມານທ່ີຜະລິດຢູພ່າຍໃນ ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ຈຶ່ງເປັນຕ ົນ້ເຫດເຮັດໃຫອ້າຫານທ່ີຈລໍະ
ຈອນແຈກຢາຍໃນທອ້ງຕະຫລາດ ຍງັບ່ໍທນັຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກຜູ່ບໍ້ລິໂພກ.

ໃນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາ, ລະບບົການຕິດຕາມ ແລະ ການເກບັຂໍມ້ນູການເປັນພະຍາດ ຈາກອາຫານຢູ ່ ສປປ ລາວ
ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ. ໃນປີ 2000, ໄດມ້ພີະຍາດຖອກທອ້ງຮນຸແຮງ ຊຶ່ ງສະແດງເຖງິການ
ຊຸກຊຸມຂອງພະຍາດ. ໃນປີ 2006, ມກີານເຈບັເປັນທ່ີເກດີຈາກເຊືອ້ ຊແີກນລາເຟຼກັເນຣີ (shigella flexnerii) ຊຶ່ ງຊີ້
ໃຫເ້ຫັນເຖງິການສືບຕ່ໍຂອງການລະບາດ ພະຍາດທ່ີມາຈາກອາຫານ. ໃນປີ 2005, ໄດມ້ກີານລາຍງານການເປັນພະ
ຍາດຖອກທອ້ງ ເຖງິ 4693 ກລໍະນ ີແລະ ເສຍຊວີດິ 06 ກລໍະນ.ີ ພະຍາດແມນ່ກາຝາກກໍ່ ເປັນບນັຫາໃຫຍທ່າງດາ້ນ
ສາທາລະນະສກຸເຊ່ັນດຽວກນັເຊ່ັນ: ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ ໂອປີຕອກກດິສ (Opisthorchis) ຊຶ່ ງສ ົ່ງເຊືອ້ດວ້ຍການບໍລິ
ໂພກປາດບິທ່ີປນົເປ້ືອນ. ໂດຍທົ່ວໄປໃນປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ, ການເຈບັເປັນຈາກອາຫານເປັນພິດເຊ່ັນ ພະຍາດ
ຖອກທອ້ງໄດກ້ໍ່ໃຫເ້ກດີອດັຕາການຕາຍ ແລະ ເຈັບເປັນໃນໝູເ່ດັກນອ້ຍທ່ີມອີາຍລຸຸມ່ຫາ້ປີ. ບນັດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັ
ທະນາດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍຢາ່ງຫລວງຫຼາຍ ໃນການປ່ິນປວົພະຍາດທ່ີມາຈາກອາຫານ
ເປັນພິດ.

ການລາຍງານເອກະສານ ແລະ ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັພະຍາດ ທ່ີເກດີຈາກອາຫານເປັນພິດແມນ່ຍງັຢູໃ່ນ
ຂອບເຂດຈາໍກດັ. ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ການເຝ້ົາລະວງັກຽ່ວກບັການປນົເປ້ືອນຂອງອາຫານ ກໍ່ຍງັຢູໃ່ນຂອບເຂດຈາໍກດັ
ເຊ່ັນ: ການປນົເປ້ືອນຂອງໂລຫະໜກັ, ຢາປາບສດັຕພືູດ, ຢາຂາ້ຫຍາ້, ເຊືອ້ເຫັດ, ເຊືອ້ລາ (Mycotoxin), ທາດເພ້ີມ
ໃສອ່າຫານທ່ີບ່ໍເໝາະສມົ ແລະ ບ່ໍປອດໄພ ແລະ ສານເຄມຮີກັສາອາຫານ ແລະ ອື່ ນໆ.
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ການປ້ອງກນັການເຈບັເປັນຈາກອາຫານເປັນພິດ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງອາຫານທ່ີບ່ໍປອດໄພ ແມນ່ອງົປະກອບ
ອນັໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັໃນນະໂຍບາຍ ດາ້ນສາທາລະນະສກຸຂອງລດັຖະບານ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ ການພດັທະນາເສດ
ຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນທາ້ຍປີ 1995 ສປປ ລາວ ໄດເ້ປັນສະມາຊກິກດົລະຫດັອາຫານສາກນົ ແລະ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້
ຄະນະກາໍມະການກດົລະຫດັອາຫານແຫງ່ຊາດຂຶນ້ ໃນປີ 1998. ພອ້ມນ ັນ້ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍອາຫານ ແລະ ກດົຫມາຍ
ອື່ ນທ່ີພວົພນັເຖງິຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊໂ້ດຍທາ່ນປະທານປະເທດ. ບນັດາຂໍກ້າໍ
ນດົ, ກດົລະບຽບ ແລະ ຄູມ່ກືຽ່ວກບັອາຫານທ່ີປະກາດໃຊໃ້ນເມ ື່ອກອ່ນ ກໍ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຄືນໃຫມ ່ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົ
ແລະ ມາດຕະຖານອາຫານທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ກໍ່ໄດສ້າ້ງຂືນ້ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອງ່ກບັກດົຫມາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ
ຂອງກດົລະຫດັອາຫານສາກນົ.

ເພ່ືອປກົປ້ອງສຂຸະພາບຂອງຜູບໍ້ລິໂພກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການຄາ້ ທ່ີຍຕຸທິາໍທ່ີພວົພນັເຖງິ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸໄດເ້ປັນເຈົາ້ການ ໃນການພດັທະນານະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ແລະ
ແຜນງານກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງການປະສານງານ, ປະກອບສວ່ນ ແລະ ຮບັຜິດຊອບ
ຮວ່ມກນັຂອງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນຂະບວນການຜະລິດອາຫານຈາກ
ບອ່ນປກູລຽ້ງໄປສູກ່ານບໍລິໂພກ ແນໃສກ່ານຮບັປະກນັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

4. ຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງສາ້ງນະໂຍບາຍ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໄດມ້ກີານພວົພນັເຖງິຫລາຍພາກສວ່ນເຊ່ັນ: ຂະແຫນງສາ

ທາລະນະສກຸ, ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ການເງນິ, ຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ,
ສກຶສາ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ອງົການວທິະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ອງົການນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂະ
ແຫນງການອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຊື່ ງມສີວ່ນຕິດພນັກບັຂະບວນການຜະລິດ, ສະຫນອງ ແລະ
ຄຸມ້ຄອງອາຫານ ແນໃສເ່ພ່ືອປກົປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ.

ການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ ຂອງຂງົເຂດວຽກງານອາຫານ ແມນ່ອງີໃສແ່ຜນງານທ່ີມປີະສິດທິຜນົ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ ເພ່ືອປ້ອງກນັອນັຕະລາຍຕ່ໍສຂຸະພາບ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ສິ່ ງຕວົະຍວົະຫລອກລວງຜູບໍ້ລິໂພກ, ພອ້ມທງັ
ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີໂດຍສະເພາະເລ່ັງໃສກ່ານຜະລິດກະສກິາໍ ໂດຍເອົາໃຈໃສຄ່ວບຄມຸ ການປນົເປ້ືອນທ່ີ
ອາດ ເກດີຂືນ້.

ການຄາ້ອາຫານໂລກ ລວມທງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນການຄາ້ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົຈະເຮັດໃຫ້
ຕະຫລາດການຄາ້ດາ້ນອາຫານໄຫຼເຂ້ົາສູ່ ສປປ ລາວ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ການກາໍນດົ ທາງດາ້ນສຂຸະອະນາໄມພືດ
ແລະ ສດັ (SPS) ແລະ ສິ່ ງກດີກ ັນ້ທາງດາ້ນເຕັກນກິການຄາ້ (TBT) ຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ໄດສ້າ້ງຂໍ້
ບງັຄບັໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພ ໃນການຄາ້ອາຫານສາກນົ, ແນໃສເ່ພ່ືອປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດ ຂອງບນັດາປະເທດສະ
ມາຊກິ. ການກາໍນດົລະດບັຄວາມຮນຸແຮງ ຂອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງ ການປ່ຽນແປງດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ມຄີວາມ
ສາໍຄນັ ເພ່ືອປກົປ້ອງຜນົກະທບົຕ່ໍສຂຸະພາບຂອງຄນົ ແລະ ຜນົສະທອ້ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.

ດ ັງ່ນ ັນ້, ບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍດ ັງ່ກາ່ວນີ້ ໄດນ້າໍໄປສູຄ່ວາມຈາໍເປັນ ຕອ້ງໄດມ້ນີະໂຍບາຍເຊື່ ອມສານດາ້ນ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ພາກທີ II
ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສບັ, ຂອບເຂດ ແລະ ຈດຸປະສງົ

1. ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສບັ
 ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໝາຍເຖງິ ອາຫານທ່ີປາສະຈາກການປນົເປ້ືອນ ຂອງເຊືອ້ພະຍາດ, ສານເຄມີ

ເປັນພິດ ຫລື ວດັຖເຸຈອືປນົທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສຂຸະພາບຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ.
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 ທາດບາໍລງຸ, ຫລ່ໍລຽ້ງ ໝາຍເຖງິສວ່ນປະກອບ ຫລື ສານທ່ີມຢີູໃ່ນອາຫານ ຊຶ່ ງເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍຮາ່ງກາຍ.
 ສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍໃນອາຫານ ແມນ່ສານເຄມເີປັນພິດ ແລະ ວດັຖອຸື່ ນໆ ລວມທງັເຊືອ້ພະຍາດຊຶ່ ງເປັນສາ

ເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີຜນົຮາ້ຍຕ່ໍສຂຸະພາບ.
 ສຂຸານາໄມພືດ ແລະ ສດັ (Sanitary and Phytosanitary) ໝາຍເຖງິການເຮັດໃຫພື້ດ ແລະ ສດັ ແລະ

ຜະລິດຕະພນັພືດ ແລະ ສດັມຄີວາມສະອາດ, ປອດໄພຈາກສດັຕພືູດ ແລະ ພະຍາດສດັ.
 ການສາ້ງສິ່ ງກດີຂວາງທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນທາງດາ້ນການຄາ້ (Technical Barrier to Trade) ໝາຍເຖງິການນາໍໃຊ້

ທກຸມາດຕະການ ໂດຍບ່ໍອີງໃສຫຼ່ກັການ ແລະ ພ້ືນຖານວທິະຍາສາດມາເປັນຂໍອ້າ້ງ ເພ່ືອສາ້ງສິ່ ງກດີຂວາງແກ່
ກດິຈະການການຄາ້.

2. ຂອບເຂດນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແມນ່ກວມເອົາທງັຫມດົຕອ່ງໂສ້ ຂອງອາຫານ, ຕ ັງ້ແຕ່

ການປກູລຽ້ງ ຈນົເຖງິຜູບໍ້ລິໂພກ, ເພ່ືອປກົປ້ອງສຂຸະພາບຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ຮວ່ມມຈືາກ
ຫລາຍອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ລວມທງັກະຊວງຕາ່ງໆຂອງພາກລດັ, ອດຸສາຫະກາໍອາຫານ
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຊຸມຊນົທາງດາ້ນຄນຸນະວດຸທິ ແລະ ວທິະຍາສາດ, ຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະອື່ ນໆ.
3. ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແມນ່ແນໃສປ່ກົປ້ອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະ
ພາບຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີືນ້, ໂດຍການຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົ ໄດບໍ້ລິໂພກອາຫານທ່ີປອດໄພ, ມອີະນາໄມ ແລະ ມີ
ທາດບາໍລງຸຫ່ໍຼລຽ້ງ ຊຶ່ ງແນໃສເ່ພ່ືອຫລດຸຜອ່ນການເຈບັເປັນ ແລະ ການຕາຍຈາກພະຍາດທ່ີເກດີຈາກອາຫານທ່ີເປັນພິດ
ພອ້ມທງັສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ການຄາ້ອາຫານທ່ີປອດໄພ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.

ພາກທີ III
ອງົປະກອບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດ

I. ອງົປະກອບຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
1. ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພອາຫານ ຕອ້ງຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍຜາ່ນການນາໍໃຊກ້ດົຫມາຍ, ຂໍກ້າໍນດົ

ແລະ ມາດຕະຖານຕາ່ງໆທ່ີເຫມາະສມົ ຕ ັງ້ແຕບ່ອ່ນປກູລຽ້ງຈນົເຖງິຜູບໍ້ລິໂພກ.
2. ນາໍໃຊກ້ານວເິຄາະຄວາມສຽ່ງ ເພ່ືອດາໍເນນີການປະເມນີ ບນົພ້ືນຖານວທິະຍາສາດ ແລະ ເພ່ືອບນັລໄຸດ້

ການສອບສວນ, ຄວາມຖກືຕອ້ງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
3. ຄວບຄມຸຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ດວ້ຍທິດທາງຕອ່ງໂສຂ້ອງອາຫານ ແບບເຊື່ ອມສານຈາກບອ່ນປກູ

ລຽ້ງໄປເຖງິ ການບໍລິໂພກຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ: ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ການ
ຜະລິດອາຫານ, ການປງຸແຕງ່ອາຫານ, ການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍອາຫານ, ການປະກອບສວ່ນຂອງຜູບໍ້
ລິໂພກ, ລະບບົທວນຄືນ, ການຕອບໂຕຢ້າ່ງທນັການ.

4. ຮບັປະກນັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ, ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີກວດກາ ແລະ ພະນກັງານວິ
ໃຈອາຫານໃຫມ້ກີານປບັປງຸ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ, ມປີະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບຢາ່ງພຽງພໍ.

5. ສ ົ່ງເສມີການປະສານງານ ແລະ ຮວ່ມມໃືນລະດບັຊາດ ຕະຫລອດທກຸກະຊວງ ແລະ ຄະນະກາໍມະ
ການທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານເຊ່ັນ ລະຫວາ່ງຄະນະກາໍມະການ
ຄຸມ້ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະກາໍມະການກດົລະຫດັອາຫານລາວ ແລະ ຂະແຫນງການອື່ ນໆທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ (ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ).
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6. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ລວມທງັກດິຈະກາໍກວດກາ ແລະ ເຝ້ົາລະວງັ ແລະ ວິ
ໃຈຂໍມ້ນູ ສາໍລບັການດາໍເນນີການຕດັສິນ ຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ພອ້ມທງັກດິຈະກາໍການຄ ົນ້ຄວ້າ
ວທິະຍາສາດ.

7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຄາ້ທາງດາ້ນອາຫານ ໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພຕາມກດົລະຫດັອາຫານສາກນົ ແລະ
ຂໍຕ້ກົລງົອື່ ນໆທ່ີພວົພນັເຖງິຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານເຊ່ັນ: ຂໍຕ້ກົລງົອາຊຽນ ແລະ ອງົການການຄາ້
ໂລກ (ສຂຸານາໄມພືດ ແລະ ສດັ (SPS), ການສາ້ງສິ່ ງກດີຂວາງທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນທາງດາ້ນການຄາ້ (TBT).

8. ສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມ ືແລະ ຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫລືອກບັສາກນົ ໃນການພດັທະນາວຽກງານຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ.

II. ຍດຸທະສາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
1. ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງສະບຽງອາຫານໃນການຜະລິດເບື້ອງຕ ົນ້

ກ.) ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດກະສກິາໍແບບຊວີະອີນຊ,ີ ຜະລິດກະສກີາໍຖກືຕອ້ງ ຕາມຫຼກັການຜະລິດທ່ີດີ (ກະສກີາໍສະ
ອາດ), ປາສະຈາກການໃຊສ້ານເຄມ ີ ແລະ ສານພິດ, ຫຸຼດຜອ່ນການເກດີ ແລະ ການແຜຂ່ະຫຍາຍຂອງ
ເຊືອ້ພະຍາດ.

ຂ.) ສາ້ງບນັທດັຖານ ແລະ ລະບບົຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງວດັຖດຸບິທ່ີເປັນອາຫານ.
ຄ.) ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານໃຫແ້ກຊ່າວກະສກີອນ ແລະ ຜູຜ້ະລິດສະບຽງອາຫານອື່ ນໆກຽ່ວກບັວິ

ທີການຜະລິດສະອາດ, ການເກບັກຽ່ວ, ການລາ່/ການຈບັ, ສາງເກບັມຽ້ນ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ.
2. ນຕິິກາໍ.

ກ.) ກາໍນດົຢາ່ງຈະແຈງ້ພາລະບດົບາດ, ຫນາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ຂອງລດັດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ກນົໄກສາໍລບັການປະຕບິດັງານລະຫວາ່ງອງົການດ ັງ່ກາ່ວ.

ຂ.) ເຜີຍແຜ,່ ເພ່ີມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈນະໂຍບາຍ, ກດົຫມາຍ ແລະ ບນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ
ແລະ ມາດຕະຖານ ກຽ່ວກບັອາຫານໃຫພ້ະນກັງານຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແຕ່
ສນູກາງຮອດທອ້ງຖິ່ນ (ລວມທງັຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູບໍ້ລິໂພກ) ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍ,
ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ເພ່ືອບງັຄບັໃຊໃ້ນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ ຂອງການຜະລິດ-ທລຸະກດິອາຫານ.

ຄ.) ສາ້ງຕວົຊີວ້ດັ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົກດິຈະກາໍ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ລະບຽບກດົຫມາຍ
ພອ້ມທງັປບັປງຸໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິ.

ງ.) ທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸຄນືກດົຫມາຍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົທ່ີມຢີູ່ (ກດົຫມາຍ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ມາດຕະຖານ)
ແລະ ສາ້ງຂໍກ້າໍນດົໃຫມ ່ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ໃນແຕລ່ະໄລຍະຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ການຕກົລງົຂອງສາກນົເຊ່ັນ: ກດົລະຫດັອາຫານສາກນົ.

3. ການວເິຄາະຄວາມສຽ່ງ
ກ.) ລິເລ້ີມຝຶກອບົຮມົ ໃນການວເິຄາະຄວາມສຽ່ງ ແນໃສເ່ພ່ືອສາ້ງທິດທາງ ການວເິຄາະຄວາມສຽ່ງແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອ

ກາໍນດົບລິຸມະສດິຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ເພ່ືອກາໍນດົບນັຫາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ຂ.) ສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ລວມທງັມາດຕະຖານ ຊຶ່ ງນາໍໃຊກ້ານ

ວເິຄາະຄວາມສຽ່ງ ເພ່ືອສະຫນບັສະຫນນູຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃນການປະເມນີທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ການປະ
ກອບສວ່ນຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ຂອງຜູຮ້ບັຜິດຊອບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງກາໍມະວທີິ, ການບາໍບດັທ່ີ
ຖກືຕອ້ງຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ການດາໍເນນີການຕດັສນີເປັນລະບບົ ໂດຍຜູຄຸ້ມ້
ຄອງຄວາມສຽ່ງ.
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ຄ.) ນາໍໃຊກ້ານວເິຄາະຄວາມສຽ່ງເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍເຫດການ ຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ພອ້ມກບັຄວາມສຽ່ງຕວົຈງິ
ຕ່ໍສຂຸະພາບຂອງຄນົ.

4. ທິດທາງຂອງຕອ່ງໂສຂ້ອງອາຫານແບບເຊື່ ອມສານ
ກ.) ເພ່ີມປະສດິທິຜນົຂອງ ຄະນະກາໍມະການປະສານງານເຊ່ັນ: ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ

ແລະ ຄະນະກດົລະຫດັອາຫານແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັເຖງິການເອົາໃຈໃສຕ່ດິຕາມຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ
ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຊອ່ງຫວາ່ງໃນບນັດາຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການອອກອະນຍຸາດ.

ຂ.) ບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຂອງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດອາຫານ.
ຄ.) ສາ້ງຕ ັງ້ເຄອືຂາ່ຍທາງ ດາ້ນເຕັກນກິ ແລະ ຂໍມ້ນູຢູລ່ະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສນູກາງພາຍໃນປະເທດ ແລະ

ຢູລ່ະດບັສາກນົ.
ງ.) ສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຜູຜ້ະລິດເບືອ້ງຕ ົນ້, ຜູປ້ງຸແຕງ່, ຜູດ້າໍເນນີການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ ແລະ ຜູບໍ້ລິ

ໂພກກຽ່ວກບັການຄວບຄມຸອາຫານ ແລະ ບນັຫາທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ຈ.) ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກທກຸຂ ັນ້ຕອນໃນຕອ່ງໂສຂ້ອງອາຫານ ເພ່ືອສະຫນອງຫຼກັການ ສາໍລບັການກາໍນດົທິດທາງ

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ.
5. ຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນ

ກ.) ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາອາຫານ ໂດຍການຝຶກອບົຮມົພາຍໃນ ແລະ
ຕາ່ງປະເທດທງັໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ;

ຂ.) ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາອາຫານກຽ່ວກບັ ລະບບົຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ (ຫລກັການ
ກະສີກາໍທ່ີດີ (GAP), ຫລກັການການອະນາໄມທ່ີດີ (GHP), ຫລກັການການຜະລິດທ່ີດີ (GMP), ແລະ
ລະບບົການວເິຄາະສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ຈດຸທ່ີຈະຕອ້ງຄວບຄມຸ (HACCP)) ເພ່ືອຊຸກຍູ ້ ແລະ
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກຜູ່ປ້ະກອບການ ກຽ່ວກບັທລຸະກດິຜະລິດອາຫານ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ລະບບົການປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

6. ການຮວ່ມມ ື ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ກ.) ເສມີຂະຫຍາຍພາລະບດົບາດ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ກດົ

ລະຫດັອາຫານລາວ.
ຂ.) ສາ້ງຄວາມສາມາດວເິຄາະວໃິຈຢູລ່ະດບັສນູກາງ, ປບັປງຸຄວາມຮູ ້ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດ ໃນການວິໃຈອາ

ຫານ, ຫອ້ງທດົລອງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ, ມເີຄື່ ອງມ ືແລະ ທາດເຄມທີດົລອງຢາ່ງເໝາະສມົ ຈາກນ ັນ້
ຂະຫຍາຍເຄອືຂາ່ຍຫອ້ງວເິຄາະຢູບ່າງແຂວງ ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຈາໍເປັນ ເພ່ືອສງັລວມຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການ
ສາໍລບັການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ແລະ ເພ່ືອກາໍນດົບລິຸມະສິດ ກດິຈະກາໍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ
ສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍໃນອາຫານ.

7. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູແລະການຄ ົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດ
ກ.) ສາ້ງລະບບົສງັລວມຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັພະຍາດທ່ີເກດີຈາກອາຫານ ແລະ ການປນົເປ້ືອນຂອງອາຫານ ເພ່ືອສະ

ຫນອງຂໍມ້ນູ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດີ ບນົພ້ືນຖານຄວາມສຽ່ງຂອງແຜນງານ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ແຫງ່ຊາດ.

ຂ.) ລິເລ້ີມການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ກຽ່ວກບັການກາໍນດົບລິຸມະສດິ ສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ, ລວມທງັອນັຕະລາຍທາງ
ດາ້ນຈລິຸນຊ ີແລະ ເຄມ.ີ
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ຄ.) ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕດິຕາມ ແລະ ເຝ້ົາລະວງັບລິຸມະສດິ ຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງທ່ີພວົພນັ
ກບັອາຫານ.

ງ.) ດາໍເນນີການສຶກສາສະເພາະ ຢູລ່ະດບັທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສນູກາງ ເພ່ືອສາ້ງແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການ, ແນໃສເ່ພ່ືອ
ບນັລໄຸດກ້ດິຈະກາໍການວເິຄາະຄວາມສຽ່ງ, ໂດຍສະເພາະສະຫນບັສະຫນນູ ໃນພາວະສກຸເສນີທາງດາ້ນສາ
ທາລະນະສກຸ.

ຈ.) ສາ້ງສາຍສາໍພນັອນັເຂັມ້ແຂງ ລະຫວາ່ງລດັຖະບານ ແລະ ຜູຊ້ງົຄນຸນະວດຸທິທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ
ສະຖາບນັ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີກາໍລງັແຮງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ.

ສ.) ສາ້ງສາຍພວົພນັຢາ່ງຈະແຈງ້ ກບັຂະແຫນງການວທິະຍາສາດ ເພ່ືອເພ້ີມທະວວີຽກງານແບງ່ປນັຄວາມຮບັຜິດ
ຊອບ ແລະ ກດິຈະກາໍປະສານງານ ແລະ ເພ່ືອປ້ອງກນັການຊ ໍາ້ຊອ້ນກນັຂອງກາໍລງັແຮງ ແລະ ແຫຼງ່ຊບັພະ
ຍາກອນທ່ີຈາໍກດັ.

ຊ.) ສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມໃືນການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການພວົພນັຢູລ່ະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ປະສານງານຮວ່ມກນັຖາ້
ເປັນໄປໄດ.້

8. ມາດຕະຖານສາກນົ, ການຄາ້ ແລະ ການຮວ່ມມ ື
ກ.) ເຜີຍແຜ ່ແລະ ເພ່ີມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາອາຫານກຽ່ວກບັ

ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົຂອງສາກນົ ທ່ີພວົພນັເຖງິຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ (ເຊ່ັນ: ອາຊຽນ
(ASEAN), ຄະນະກາໍມະການກດົລະຫດັອາຫານ (Codex Alimentarius), ອງົການການຄາ້ໂລກ
(WTO (SPS, TBT)), ສນົທິສນັຍາປ້ອງກນັພືດສາກນົ (International Plant Protection
Convention (IPPC)), ອງົການພະຍສຸດັສາກນົ (Word Organization for Animal Health
(OIE))...)

ຂ.) ສາ້ງເຄອືຂາ່ຍທາງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ພວົພນັຮວ່ມມທືາງດາ້ນເຕັກນກິ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ
ເພ່ືອໃຫມ້ຂໍີມ້ນູຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຢາ່ງພຽງພໍ ແລະ ທນັການ.

ຄ.) ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໂຄງການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
9. ການຮວ່ມມກືບັສາກນົ

ສາ້ງທິດທາງລະດບັຊາດ ເພ່ືອປະສານງານ ກບັກດິຈະກາໍຂອງຜູໃ້ຫກ້ານບໍລິຈາກ ແລະ ການສະຫນບັສະ
ຫນນູຂອງສາກນົ, ສະຫນອງຄູມ່ໃືຫຜູ້ບໍ້ລິຈາກ ເພ່ືອເພ້ີມປະສດິທິຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ ເພ່ືອປ້ອງກນັການຊ ໍາ້
ຊອ້ນກນັທ່ີບ່ໍເຫມາະສມົ ຫລື ຊອ່ງຫວາ່ງ ເພ່ືອບນັລໄຸດຄ້ວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

10. ການປະກອບສວ່ນຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູ ແລະ ຄວາມຮູດ້າ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃຫແ້ກຜູ່ບໍ້ລິໂພກ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ສະ

ມາຄມົປກົປ້ອງຜູບໍ້ລິໂພກ ເພ່ືອເພ່ີມທະວຄີວາມຮບັຮູ້ ແລະ ການປະກອບສວ່ນ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກຕ່ໍຄວາມປອດໄພ
ຂອງອາຫານ.

ພາກທີ IV
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານ

1. ການຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານງານ
ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທາ່ນລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ຫືຼ ລດັຖະ

ມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງຫນາ້ຈາກຫລາຍກະຊວງ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຊ່ັນ: ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ
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ວດັທະນະທາໍ, ກະຊວງສກຶສາທິການ, ອງົການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ອງົການແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ຂະແຫນງການອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ຫນາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບສະເພາະ ສາໍລບັແຕລ່ະກະຊວງແມນ່ມລີາຍລະ
ອຽດໃນເອກະສານຫນຶ່ ງຕາ່ງຫາກ (ເອກະສານຄດັຕິດ ກຽ່ວກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວາ່ງກະຊວງຕາ່ງໆ ສາໍລບັລະ
ບບົຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແຫງ່ຊາດ).

ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອາຫານ ແລະ ຢາມພີາລະບດົບາດໃຫຄ້າໍປຶກສາ ໃນການຕກົລງົບນັຫາທ່ີສາໍຄນັ ລະດບັ
ຊາດກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພນັການແພດ
ທ່ີຜະລິດ, ນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍ ລວມທງັການບໍລິການຢູພ່າຍໃນປະເທດ ເພ່ືອປກົປ້ອງສິດຜນົປະໂຫຍດ,
ຮບັປະກນັສຂຸະພາບ ແລະ ຊວິດິຂອງຜູບໍ້ລິໂພກອາຫານ ແລະ ຢາ.
2. ກນົໄກການປະສານງານ

 ເພ່ືອບນັລໄຸດຈ້ດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດ ັງ່ກາ່ວ, ແຕລ່ະການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວໄວ້
ມຫີນາ້ທ່ີປະຕິບດັ ຕາມໜາ້ທ່ີຂອງຕນົທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ
ໂຄງການລະອຽດ ໂດຍອີງຕາມແຜນປະຕິບດັງານ ຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນຄວາມປອດໄພ ຂອງອາ
ຫານຊຶ່ ງຈະໄດສ້າ້ງ ແລະ ພດັທະນາໃນແຕລ່ະໄລຍະ.

 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸເປັນເຈົາ້ການ ໃນການປະສານງານກບັທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັສາຍຕ ັງ້ ແລະ
ສາຍຂວາງ, ຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພ່ືອທບົທວນຄືນຜນົສາໍເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜາ້ ພາຍໃຕແ້ຜນປະຕິບດັ
ງານຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ວາງແຜນກດິຈະກາໍຕາມຄວາມ
ເໝາະສມົ ໃນແຕລ່ະໄລຍະເວລາສະເພາະເຊ່ັນ: ປະຈາໍໄຕມາດ, ຫກົເດອືນ, ປີແລວ້ແຈງ້ຕອບກບັ ໃຫແ້ຕລ່ະ
ພາກສວ່ນເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ.

 ພະແນກສາທາລະນະສກຸແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຕອ້ງໄດທ້ບົທວນຄນື, ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົສາໍ
ເລັດຕ່ໍກະຊວງສາທາລະນະສກຸເປັນປະຈາໍ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ.

 ກນົໄກການປະສານງານກບັຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັສາຍຕ ັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງ ຄວນໄດທ້ວນຄືນ
ແລະ ປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງໃນແຕລ່ະລະດບັ, ດວ້ຍການປະຊຸມສາໍມະນາ, ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສະໜອງອປຸະ
ກອນທ່ີຈາໍເປັນແລະອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.

3. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ
ໄລຍະທີ 1 (2009-2010): ແຜນປະຕິບດັງານຂອງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຈະ

ສະຫນອງຄູມ່ທ່ີືຈາໍເປັນ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ. ການສາ້ງຄູມ່ ື
ດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ອງີໃສອ່ງົປະກອບທ່ີຈາໍເປັນພ້ືນຖານ ແລະ ຍດຸທະສາດຂອງນະໂຍບາຍ ໂດຍກຸມ່ວຊິາການທາງດາ້ນ
ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຮວ່ມກບັທກຸຂງົເຂດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ສາໍລບັແຜນປະຕິບດັງານ ແມນ່ກວມເອົາບນັດາກດິຈະກາໍສະເພາະ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຂງົເຂດທ່ີສະຫນບັ
ສະຫນນູ, ໄລຍະເວລາ, ຕວົຊີວ້ດັຂອງການປະຕິບດັງານ (ກນົໄກການຕິດຕາມ) ແລະ ມນູຄາ່ (ຖາ້ມ)ີ.

ໄລຍະທີ 2 (2011-2015): ແຜນປະຕບິດັງານຈະມລີກັສະນະສະເພາະຈາໍກດັກວ່າ ໄລຍະທີ 1 ແລະ ສາມາດ
ດດັປບັໂດຍອງີຕາມປະສບົການ ແລະ ຜນົສາໍເລັດໃນໄລຍະ 2008-2010.
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ພາກທີ V
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

1. ກະຊວງສາທາລະນະສກຸເປນັເຈົາ້ການ ສມົທບົກບັຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອແນະນາໍເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ
ແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຢາ່ງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັຂະ
ແຫນງການຕາ່ງໆ ໃນການສາ້ງນຕິິກາໍກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
2. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ໃຫກ້ານຮວ່ມມໃືນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ.ີ

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສາທາລະນະສກຸ

ເອກະສານຄດັຕິດ 1
I. ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອງ້ ຢູລ່ະດບັສນູກາງ
(ສາໍລບັລະບບົຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແຫງ່ຊາດ)

ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການອື່ ນໆຂອງພາກລດັຂອງ ສປປ ລາວ
ທ່ີພວົພນັຕ່ໍການຮບັປະກນັ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານມຄີືດ ັງ່ນີ:້

I. ຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູລ່ະດບັສນູກາງ
ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ
ກະຊວງສາທາລະນະສກຸມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດານະໂຍບາຍ, ຍດຸທະ

ສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ທ່ີພວົພນັກບັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຊຶ່ ງສອດຄອ່ງ ກບັຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ ສປປ ລາວ.

ໂດຍສະເພາະແລວ້ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ມໜີາ້ທ່ີປະຕິບດັບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້
 ກວດສອບ ແລະ ໃຫກ້ານແນະນາໍກຽ່ວກບັການສະເໜີສາ້ງຕ ັງ້ ໂຮງງານຜະລິດອາຫານ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ

ອາຫານ;
 ການຜະລິດ ແລະ ປງຸແຕງ່ອາຫານ;
 ການປງຸແຕງ່ ແລະ ຂາຍອາຫານໃນຮາ້ນຄາ້ ແລະ ຕະຫລາດ;
 ການປງຸແຕງ່ ແລະ ຂາຍອາຫານໃນຮາ້ນອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ, ໂດຍຜູປ້ງຸແຕງ່ ແລະ ຜູຂ້າຍອາຫານແຄມ

ທາງ;
 ການປງຸແຕງ່ ແລະ ຂາຍ ຫືຼ ຈາໍໜາ່ຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍ;
 ອາຫານນາໍເຂ້ົາ;
 ຢັງ້ຢືນອາຫານປງຸແຕງ່ສາໍລບັສ ົ່ງອອກ;
 ຕດິຕາມ ແລະ ເຝ້ົາລະວງັພະຍາດທ່ີມາຈາກອາຫານ;
 ຄຸມ້ຄອງສະພາບການສກຸເສນີ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ;
 ກດິຈະກາໍອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.
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ກະຊວງສາທາລະນະສກຸມພີາລະບດົບາດນາໍພາ ໃນການປະສານງານກບັກະຊວງອື່ ນໆ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ເພ່ືອສາ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ ບນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມມ້ຫີນາ້ທ່ີ ໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງການ
ຜະລິດເບືອ້ງຕ ົນ້ເຊ່ັນ: ການປກູຝງັ ແລະ ເກບັກຽ່ວພືດຜນົ, ການລຽ້ງສດັ; ການລຽ້ງ, ການຈບັ ແລະ ການຫາປາ;
ອື່ ນໆ..ກະຊວງຍງັມໜີາ້ທ່ີໃນການຮບັປະກນັ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນໄລຍະກາໍມະວທີິເບືອ້ງຕ ົນ້ເຊ່ັນ: ການຂາ້
ສດັ, ການຄວົສດັ, ການລອກໜງັ, ການເອົາກາ້ງອອກ, ການແລຊ່ີນ້, ການລາ້ງ, ການປອກເປືອກ, ຕດັ ແລະ ຊອຍ,
ການຟາດ/ຕ ີ ເຂ້ົາ, ການຟດັເຂ້ົາ ແລະ ການຖະໜອມອາຫານແບບພ້ືນເມອືງເຊ່ັນ: ການແຊເ່ກອື, ການຕາກແຫງ້,
ການຮມົຄວັນ, ການຄດັເລືອກ ແລະ ການຄດັຂະໜາດ, ການແຊເ່ຢັນ ແລະ ແຊແ່ຂງ; ແລະ ການມດັຫ່ໍຜະລິດຕະພນັ
ຫຼງັຈາກກາໍມະວທີິບື້ອງຕ ົນ້.

ໂດຍສະເພາະແລວ້ກະຊວງກະສີກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ມໜີາ້ທ່ີປະຕິບດັບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້
 ການຜະລິດ ແລະ ການປງຸແຕງ່ທ່ີປອດໄພ, ຫືຼ ການນາໍເຂ້ົາ, ການຈດົທະບຽນ, ການໃສສ່ະຫຼາກ, ການຈາໍ

ໜາ່ຍ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄມກີະສິກາໍ (ຢາປາບສດັຕພືູດ ແລະ ຢາປວົສດັ) ໃນໄລຍະຂ ັນ້ຕອນຂອງການຜະ
ລິດເບືອ້ງຕ ົນ້;

 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຫຼກັການການປະຕິບດັທ່ີດທ່ີີກຽ່ວຂອ້ງ;
 ຄວບຄມຸພະຍາດສດັຊຶ່ ງສາມາດສ ົ່ງຕ່ໍໂດຍຜາ່ນອາຫານ;
 ການຢັງ້ຢືນຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັເບື້ອງຕ ົນ້ ສາໍລບັການສ ົ່ງອອກ;
 ນາໍພາກດິຈະກາໍເພ່ືອຄຸມ້ຄອງພາວະສກຸເສີນໃນການຜະລິດ ແລະ ກາໍມະວທີິເບືອ້ງຕ ົນ້.

ກະຊວງກະສີກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຈະປະສານງານກບັກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ແລະ ກບັບນັດາກະຊວງອື່ ນໆ ແລະ
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີພວົພນັເຖງິຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້

ຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ມຫີນາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັ
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວບຄມຸໂຮງງານປງຸແຕງ່ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ:

 ການອອກອະນຍຸາດສາໍລບັການຈດົທະບຽນທລຸະກດິ ແລະ ການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານ;
 ຄວບຄມຸໂຮງງານ; ຜະລິດຕະພນັອດຸສາຫະກາໍ ໃນຄວາມໝາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບ,

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຮງງານ.
ອງົການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊແີຫງ່ຊາດ
ອງົການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແຫງ່ຊາດ ມຫີນາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ໃນການຮບັຮອງມາດຕະຖານຕາ່ງໆ

ລວມທງັມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍມາດຕະຖານ.
ອງົການຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຫງ່ຊາດ

ອງົການແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສະໜບັສະໜນູວຽກງານ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໂດຍຜາ່ນຄວາມຮບັ
ຜິດຊອບໃນການຄວບຄມຸ ແລະ ຕດິຕາມສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ການປນົເປ້ືອນອື່ ນໆໃນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ຄວບຄມຸອາ
ກາດມນົລະພິດ.
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ກະຊວງການເງນີ
ກະຊວງການເງນີ (ກມົພາສ)ີ ມຫີນາ້ທ່ີໂດຍຜາ່ນການບໍລິການພາສ ີໃນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂອງວຽກງານ

ຂອງບນັດາກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ແລະ ກະຊວງກະສກີາໍ ແລະ ປ່າໄມ)້ ໃນການຄວບຄມຸ
ອາຫານນາໍເຂ້ົາຢູດ່າ່ນນາໍເຂ້ົາສາກນົ. ການບໍລິການພາສ ີ ຍງັມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັ ວຽກງານຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ
ບນັດາອນັຕະລາຍຂອງ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃນອາຫານນາໍເຂ້ົາຊຶ່ ງໜາ້ທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຊວ່ຍໃຫບ້ນັດາກະຊວງ
ກຽ່ວຂອ້ງປ້ອງກນັໄດອ້າຫານນາໍເຂ້ົາທ່ີຜິດກດົໝາຍ..
ກະຊວງຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ມຫີນາ້ທ່ີໂຄສະນາເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ, ກດົຫມາຍ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ
ລະບຽບການຕາ່ງໆທ່ີພວົພນັກບັ ວຽກງານຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ກະຊວງສກຶສາທິການ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ມຫີນາ້ທ່ີໃນການນາໍເອົາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ກດົຫມາຍ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆທ່ີ

ພວົພນັກບັ ວຽກງານຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການຮຽນ, ການສອນໃນລະດບັຕາ່ງໆ ທ່ີ
ເໝາະສມົ.
ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົມໜີາ້ທ່ີ ໃນການປະຕິບດັມາດຕະການ ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕາ່ງໆ ທ່ີພວົພນັກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ

ອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ ມໜີາ້ທ່ີໃນການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ ົ່ງເສມີວຽກ
ງານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໂດຍທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ.
ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ

ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວມໜີາ້ທ່ີ ໃນການເຜີຍແຜຄ່ວາມຮູ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີບດົບາດຂອງແມຍ່ງິເຂ້ົາໃນການປະກອບ
ສວ່ນ ປະຕບິດັກດິຈະການອາຫານທ່ີປອດໄພ ເພ່ືອປກົປ້ອງສຂຸະພາບຂອງຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ.
II. ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູທ່້ອງຖິ່ນ

ຂະແຫນງການສາທາລະນະສກຸເປັນຈດຸໃຈກາງໃຫ ້ຄະນະກາໍມະການອາຫານ ແລະ ຢາຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ປະສານ
ງານກບັອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.


