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เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ไดออกเอกสาร

ขอแนะนําสําหรับธุรกิจขนาดเล็กท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีตองข้ึนทะเบียนกับ U.S.FDA กอนการวางจําหนาย

สินคาอาหารในสหรัฐอเมริกา ใหมีความเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองตามกฎระเบียบการปองกันการปลอมปน

โดยจงใจ (Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration) ภายใตกฎหมายความปลอดภัย

อาหารท่ีทันสมัย (FSMA) โดยสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

1. ขอกําหนดสําคัญ ท่ีตองปฏิบัติตาม ไดแก (1) จัดทําแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหารเปนลายลักษณ

อักษร (2) ฝกอบรมบุคลากร (3) เก็บบันทึกขอมูลแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร การฝกอบรม การตรวจ

ติดตามการปองกันการปลอมปนในอาหาร การแกไขขอบกพรองในการปองกันการปลอมปนในอาหาร และการตรวจ

ทวนสอบการปองกันการปลอมปนในอาหาร และ (4) วิเคราะหทบทวนแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร  

2. ผูท่ีตองปฏิบัติตาม คือ โรงงาน (Facility) ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีตองข้ึนทะเบียนเปนโรงงานผลิต

อาหารกับหนวยงาน U.S.FDA ท้ังนี้ การดําเนินการของโรงงานผลิตอาหาร ใหหมายรวมถึง การผลิต/แปรรูป บรรจ ุหรือ

เก็บรักษาอาหารมนุษยสําหรับการบริโภคในสหรัฐอเมริกา 

3. ผูเขาขายไดรับการยกเวน ไดแก (1) ธุรกิจขนาดเล็กมาก ไดแก ธุรกิจท่ีมียอดขายเฉลี่ยตอปในชวง

ระยะเวลา 3 ปกอนหนาปปฏิทินท่ีมีการบังคับใช เฉลี่ยนอยกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐตอป โดยตองอางอิงการคํานวณ

ตามท่ี U.S.FDA กําหนด (2) การเก็บรักษาอาหาร ยกเวนการเก็บรักษาอาหารในถังเก็บของเหลว (Liquid Storage 

Tank) จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ (3) การบรรจุ บรรจุใหม ปดฉลาก หรือปดฉลากใหม เม่ือภาชนะบรรจุท่ีสัมผัส

กับอาหารโดยตรงยังอยูในสภาพเดิมและสมบูรณ (4) กิจกรรมของฟารมท่ีอยูภายใตกฎระเบียบดานความปลอดภัยของ

ผลิตผลทางการเกษตร (5) เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีไดรับการควบคุมจาก Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau ภายใตกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ (6) การผลิต การแปรรูป การบรรจุ หรือการเก็บรักษาอาหารสําหรับสัตว 

(7) การผลิต การแปรรูป หรือการเก็บรักษาไขและเนื้อสัตวท่ีไดจากการลา (Game Meat) ในสถานประกอบการท่ี

ดําเนินการเปนฟารมและดําเนินการกิจกรรมท่ีอยูนอกเหนือคําจํากัดความของฟารมท่ีตองข้ึนทะเบียนเปนโรงงานผลิต

อาหาร (Farm Mixed-Type Facility) เม่ือดําเนินการโดยธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กมาก  

4. กําหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช ข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจขนาดเล็กมาก จะตองปฏิบัติ

ตามภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564  (2) ธุรกิจขนาดเล็ก เชน ธุรกิจท่ีมีพนักงานประจําท้ังในสํานักงานใหญ สาขา 

U.S.FDA ออกเอกสารขอแนะนําสําหรับธุรกิจขนาดเล็กท่ีอยูใน 
ระเบียบการปกปองอาหารจากการจงใจปลอมปนโดยเจตนา 
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และบริษัทในเครือรวมกันแลวนอยกวา 500 คน จะตองปฏิบัติตามภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2563  และ (3) ธุรกิจ

อ่ืนๆ ท่ีไมไดรับการยกเวน จะตองปฏิบัติตามภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

5. การจัดทําแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร (food defense plan) เจาของ (owner) ผู

ดําเนินงาน (operator) หรือบริษัทตัวแทน (agent) จะตองลงนามกํากับในแผนงานฯ ซ่ึงประกอบดวย (1) ขอมูล

จําเพาะของโรงงาน เชน ชื่อ ท่ีตั้ง (2) ผลการประเมินจุดออน โดยพิจารณาจากอยางนอย 3 ปจจัย ไดแก ผลกระทบตอ

สาธารณสุขอันอาจเกิดข้ึน ระดับการเขาถึงสินคา และความสามารถท่ีจะเกิดการปนเปอน พรอมข้ันตอนการดําเนินงาน

และคําอธิบาย (3) กลยุทธการบรรเทาปองกันพรอมคําอธิบาย (4) กระบวนงานตรวจติดตามแผนงานฯ (5) 

กระบวนงานของกิจกรรมเพ่ือแกไขขอบกพรองตามแผนงานฯ (6) กระบวนงานทวนสอบแผนงานฯ และ (7) ลายมือชื่อ

ของผูรับผิดชอบ   

ท้ังนี้ กําหนดใหเก็บรักษาแผนงานฯ ไว 2 ป ภายหลังจากท่ีแผนงานฯ นั้นถูกยกเลิก และใหวิเคราะหทบทวน

แผนงานอยางนอยในทุก 3 ป โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานของโรงงาน 

สําหรับในกรณีท่ีจําเปน ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 90 วัน หลังการผลิต และตองไมลาชาเกินสมควร หากไม

สามารถดําเนินการแลวเสร็จใน 90 วัน 

อยางไรก็ตาม จะตองวิเคราะหทบทวนแผนงานนอกเหนือจากขอกําหนดขางตน ในกรณี ดังตอไปนี้ (1) เม่ือมี

กิจกรรมใหมซ่ึงกอใหเกิดจุดออนเพ่ิมข้ึน หรือ สงผลอยางมีนัยสําคัญตอจุดออนท่ีระบุไวเดิม (2) เม่ือใดก็ตามท่ีไดรับ

ขอมูลใหมท่ีทําใหเชื่อไดวาจะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตหรือโรงงานใหเกิดจุดออนเพ่ิมข้ึน (3) เม่ือพบวาแผนงาน

ปจจุบันไมสามารถตอบสนองหรือปฏิบัติไดอยางครบถวนสมบูรณ และ (4) เม่ือหนวยงาน U.S.FDA ประกาศใหทบทวน

เนื่องดวยมีภัยคุกคามในหวงโซการผลิตท้ังหมด 

6. การจัดการมาตรการเชิงกลยุทธเพ่ือบรรเทาและปองกันการปลอมปนในอาหาร จะตองดําเนินการบน

หลักพ้ืนฐานของความเสี่ยงและเหมาะสมเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยอาศัย 3 องคประกอบ ไดแก 

การตรวจติดตามแผนงานฯ กิจกรรมเพ่ือแกไขขอบกพรองตามแผนงานฯ และการทวนสอบแผนงานฯ ซ่ึงจะตองจัดทํา

เปนลายลักษณอักษรท้ังหมด 

7. ขอกําหนดการเก็บบันทึกขอมูล  สามารถจัดเก็บไดท้ังในรูปของเอกสารตนฉบับ สําเนาเอกสารตนฉบับ 

รูปภาพ รูปถาย หรือ ไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยขอมูลท่ีตองเก็บบันทึก ประกอบดวย (1) แผนงานปองกันการปลอมปนใน

อาหาร (2) เอกสารการบันทึกการตรวจติดตามแผนงานฯ ซ่ึงอาจเปนขอมูลท้ังท่ีแสดงวาสามารถหรือไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จครบถวนตามแผนงานดังกลาว (3) เอกสารการบันทึกกิจกรรมเพ่ือแกไขตามแผนงานฯ (4) เอกสาร

การบันทึกการทวนสอบแผนงานฯ และ (5) เอกสารบันทึกการฝกอบรม ซ่ึงตองระบุวันท่ี ประเภท รายชื่อบุคคลากรท่ี

เขารับการฝกอบรม และแสดงความสอดคลองของหัวขอการฝกอบรมกับขอกําหนดตางๆ  ท้ังนี้ จะตองบันทึกขอมูล

ควบคูไปกับเวลาท่ีดําเนินการจริง และจะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลดังกลาวไวอยางนอย 2 ป โดยแผนงานปองกันการ

ปลอมปนในอาหารจะตองเก็บไวท่ีโรงงาน ในขณะท่ีเอกสารบันทึกอ่ืนสามารถเก็บไวนอกสถานท่ีไดแตตองนํามาแสดงท่ี

โรงงานไดภายใน 24 ชั่วโมง เม่ือเจาหนาท่ีรองขอ 
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ท้ังนี้ สําหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก จะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลในชวง 3 ป ท่ีผานมา เพ่ือพิสูจนถึงสถานภาพ

ขนาดธุรกิจของตน และตองเก็บไวท่ีโรงงานเปนเวลา 2 ป เพ่ือใหสามารถแสดงตอเจาหนาท่ี เม่ือไดรับการรองขอ  

อนึ่ง หากมีการจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลอยูแลว และมีขอมูลครบถวนตามท่ีกําหนดไวภายใตกฎระเบียบนี้ ก็

สามารถนํามาปรับใชได หรือ หากยังขาดขอมูลบางสวน ก็สามารถเพ่ิมเติมในเอกสารแนบหรือแยกจากบันทึกเดิมได

เชนกัน 

8. การฝกอบรมและคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในโรงงาน ไดแก พนักงานประจําและ

ชั่วคราว ลูกจาง หัวหนางาน และเจาหนาท่ีกํากับดูแลแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร (ซ่ึงอาจเปนพนักงาน

โรงงานหรือไมก็ได) จะตองไดรับการฝกอบรมและมีคุณสมบัติเปน Qualified Individual  
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