สรุปสาระสําคัญของการอบรม
FSPCA Food Defense Awareness for the Intentional Adulteration Rule
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเขารับการอบรม
FSPCA Food Defense Awareness for the Intentional Adulteration Rule จั ดโดย Food Safety Preventive
Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเปนกลุมพันธมิตรความรวมมือระหว างผูมีสวนไดสวนเสียในภาคอุตสาหกรรม วิชาการ
และหนวยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนใหมีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม และโปรแกรม
เขาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Outreach Program) เพื่อชวยบริษัทผลิตอาหารมนุษยและบริษัทผลิตอาหารสัตวในการปฏิบัติ
ตามระเบี ยบการควบคุ มเชิ งป อ งกั น ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของกฎหมายความปลอดภั ยอาหารที่ ทั นสมั ย (Food Safety
Modernization Act: FSMA)
อนึ่ง FSPCA Food Defense Awareness for the Intentional Adulteration Rule เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
การฝกอบรมสําหรับระเบียบว าดวยการป องกันการปลอมปนโดยเจตนา (Mitigation Strategies to Protect Food
Against Intentional Adulteration: IA) ของ FSPCA ซึ่งผูสนใจสามารถเขารั บการอบรมโดยไม เสี ยค าใช จายได ทาง
https://lms.ifpti.org/#/courses/course/50b7a33d-7ed0-47e8-b796-159f34178750 สําหรับสาระสําคัญของ
การอบรมสรุปไดดังนี้
การปลอมปนอาหารโดยเจตนาและแผนการปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา
การปลอมปนอาหารโดยเจตนา (Intentional Adulteration) คือ การจงใจปลอมปนอาหาร ไมวาจะเปนการปลอมปน
ทางชีวภาพ เคมี รังสี หรือกายภาพก็ตาม ซึ่งสามารถกอใหเกิดการเจ็บปวย เสียชีวิต และเศรษฐกิจหยุดชะงักในวงกวาง และ
ถือเปนอาชญากรรม ดังนั้น การปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา (Food Defense) จึงตางจากมาตรการดาน
ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety Measure) เนื่องจากการปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาปองกันการจง
ใจปลอมปนอาหารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดอันตรายในวงกวาง ในขณะที่มาตรการดานความปลอดภัยในอาหารเปน
การปองกันอันตรายจากอาหารที่อาจเกิดขึ้นโดยไมเจตนา และอาจคาดการณไดจากเหตุการณดานความปลอดภัยในอาหาร
ทีเ่ คยเกิดขึ้นแลว ดังนั้น U.S.FDA จึงไดออกระเบียบ IA ซึ่งกําหนดใหโรงงานอาหารที่ตองขึ้นทะเบียนกับ U.S.FDA บางแหง
ตองมีแผนการปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา ซึ่งประกอบดวย
1. การประเมินจุดเสี่ยง (Vulnerability Assessment) คือ การระบุจุด ขั้นตอน หรือวิธีการในกระบวนการผลิตที่
เปนจุดเสี่ยงตอการปลอมปนอาหารโดยเจตนาที่สําคัญ โดยจุด ขั้นตอน หรือวิธีการที่ถูกระบุใหเปนจุดเสี่ยงตอการปลอมปน
โดยเจตนาเรียกวา “Actionable Process Step”
2. กลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร (Mitigation Strategies) หลังจากที่มีการประเมินจุดเสี่ยงแลว
โรงงานจะตองมีกลยุทธเพื่อลดหรือปองกันจุดเสี่ยง
3. ขั้นตอนที่สรางความมั่นใจวามีการนํากลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหารมาปฏิบตั ิไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

-2อนึ่ง การเขียนแผนปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา การประเมินจุดออน และการระบุ กลยุทธการลด
โอกาสการปลอมปนในอาหาร จะต องดํ าเนิ นการโดยผู ที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ ว น (Qualified Individual: QI) เท า นั้ น
อีกทั้ง ระเบียบ IA ยังกําหนดใหพนักงานและผูควบคุมดูแล (Supervisor) ที่ทํางานในจุดเสี่ยงตอการปลอมปนโดยเจตนา
จะตองเขารับการฝกอบรมดาน Food Defense Awareness Training และ Proper Implementation of the Mitigation
Strategies
ตัวอยางการประเมินจุดเสี่ยง กลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร

ที่มา: FSPCA

ดังปรากฏตามภาพดานบน เครื่องผสมอาหารนี้ถือเปนหนึ่งในจุดเสี่ยงตอการปลอมปนโดยเจตนาหรือ Actionable
Process Step ของโรงงาน เนื่องจากหากการมีการปลอมปนอาหารสําเร็จ อาจกอใหเกิดการเจ็บปวย การเสียชีวิตได ดังนั้น
โรงงานนี้จึงตองมีกลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหารสําหรับจุดเสี่ยงนี้ ซึ่งกลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหาร ไดแก
(1) อนุญาตใหผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่สามารถควบคุมทําความสะอาด หรือบํารุงรักษาเครื่องผสมอาหาร
(2) เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเครื่องผสมอาหาร และ
(3) มอบหมายใหทํางานเปนทีม เปนตน

ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤษภาคม 2561

-3บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา
ทุกคนสามารถมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาได ไมวาจะ
เปนหนวยงานที่บังคับใชระเบียบ (Regulators) ภาคอุตสาหกรรม ผูบริโภค และพนักงานในโรงงานอาหาร โดยหนาที่
ความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานที่บังคับใชระเบียบปรากฏดังตารางดานลางนี้
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ IA:
 พัฒนาและนําแผนการปองกันอาหารจากการ
ปลอมปนโดยเจตนามาปฏิบัติ
 สรางความมั่นใจวาพนักงานมีคุณสมบัติเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่บังคับใชระเบียบ
U.S.FDA และหนวยงานที่บังคับใชระเบียบอื่นมีหนาที่
ความรับผิดชอบในการ:
 สรางความมั่นใจวาภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม
ระเบียบสําหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
 ดําเนินการตรวจสอบเพื่อสรางความมั่นใจวา
โรงงานที่อยูภายใตการควบคุมดูแลมีแผนการ
ปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาและ
โรงงานมีการดําเนินการตามแผนการดังกลาว

นอกจากนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยงตอการปลอมปนโดยเจตนาของโรงงานยังมีสวนสําคัญในการปองกัน
อาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา เนื่องจากเปนผูมีความรู ความชํานาญ และประสบการณ ดังนั้น หากมีขอผิดสังเกต
ควรรายงายตอฝายผูจัดการทันที โดยขอผิดสังเกตอาจรวมไปถึง
(1) บริเวณสําหรับไดรับอนุญาตเทานั้นถูกเปดออกอยางโจงแจง
(2) ผูเขาเยี่ยมชมโรงงานเดินตามลําพัง
(3) พฤติกรรมผิดสังเกต เชน พนักงานอยูในสวนที่ไมเกี่ยวของ ดูกังวล นําของใชสวนตัวตองหามเขาไปยัง
บริเวณการผลิต ขนสงและเปดบรรจุภัณฑดวยพฤติกรรมที่นาสงสัย เปนตน และ
(4) สิ่งผิดปกติ เชน กลองหรือวัสดุอยูผิดที่ ถุงใสวัตถุดิบฉีกขาด วัตถุดิบเปลี่ยนสี อุปกรณสกปรก เปนตน

ที่มา:
FSPCA: FSPCA Food Defense Awareness for the Intentional Adulteration Rule (Online Course)
(April 25, 2018)
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