U.S.FDA ออกเอกสารขอแนะนําสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่อยูใน
ระเบียบการปกปองอาหารจากการจงใจปลอมปนโดยเจตนา
Guidance for Industry: Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional
Adulteration - What You Need to Know About the FDA Regulation:
Small Entity Compliance Guide
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ไดออกเอกสาร
ขอแนะนําสําหรับธุรกิจขนาดเล็กทั้งในประเทศและตางประเทศที่ตองขึ้นทะเบียนกับ U.S.FDA กอนการวางจําหนาย
สินคาอาหารในสหรัฐอเมริกา ใหมีความเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองตามกฎระเบียบการปองกันการปลอมปน
โดยจงใจ (Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration) ภายใต กฎหมายความปลอดภั ย
อาหารที่ทันสมัย (FSMA) โดยสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ขอกําหนดสําคัญ ที่ตองปฏิบัติตาม ไดแก (1) จัดทําแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหารเปนลายลักษณ
อักษร (2) ฝกอบรมบุคลากร (3) เก็บบันทึกขอมูลแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร การฝกอบรม การตรวจ
ติดตามการปองกันการปลอมปนในอาหาร การแกไขขอบกพรองในการปองกันการปลอมปนในอาหาร และการตรวจ
ทวนสอบการปองกันการปลอมปนในอาหาร และ (4) วิเคราะหทบทวนแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร
2. ผูที่ตองปฏิบัติตาม คือ โรงงาน (Facility) ทั้งในประเทศและตางประเทศที่ตองขึ้นทะเบียนเปนโรงงานผลิต
อาหารกับหนวยงาน U.S.FDA ทั้งนี้ การดําเนินการของโรงงานผลิตอาหาร ใหหมายรวมถึง การผลิต/แปรรูป บรรจุ หรือ
เก็บรักษาอาหารมนุษยสําหรับการบริโภคในสหรัฐอเมริกา
3. ผู เข าข ายได รั บการยกเว น ได แก (1) ธุรกิจขนาดเล็กมาก ไดแก ธุรกิจที่มียอดขายเฉลี่ยตอป ในช วง
ระยะเวลา 3 ปกอนหนาปปฏิทินที่มีการบังคับใช เฉลี่ยนอยกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐตอป โดยตองอางอิงการคํานวณ
ตามที่ U.S.FDA กําหนด (2) การเก็บรักษาอาหาร ยกเวนการเก็บรักษาอาหารในถังเก็บของเหลว (Liquid Storage
Tank) จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ (3) การบรรจุ บรรจุใหม ปดฉลาก หรือปดฉลากใหม เมื่อภาชนะบรรจุที่สัมผัส
กับอาหารโดยตรงยังอยูในสภาพเดิมและสมบูรณ (4) กิจกรรมของฟารมที่อยูภายใตกฎระเบียบดานความปลอดภัยของ
ผลิตผลทางการเกษตร (5) เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดรั บการควบคุ มจาก Alcohol and Tobacco Tax and Trade
Bureau ภายใตกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ (6) การผลิต การแปรรูป การบรรจุ หรือการเก็บรักษาอาหารสําหรับสัตว
(7) การผลิต การแปรรูป หรือการเก็บรักษาไข และเนื้อสัตวที่ไดจากการลา (Game Meat) ในสถานประกอบการที่
ดําเนินการเปนฟารมและดําเนินการกิจกรรมที่อยูนอกเหนือคําจํากัดความของฟารมที่ตองขึ้นทะเบียนเปนโรงงานผลิต
อาหาร (Farm Mixed-Type Facility) เมื่อดําเนินการโดยธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กมาก
4. กําหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจขนาดเล็กมาก จะตองปฏิบัติ
ตามภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (2) ธุรกิจขนาดเล็ก เชน ธุรกิจที่มีพนักงานประจําทั้งในสํานักงานใหญ สาขา
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และบริษัทในเครือรวมกันแลวนอยกวา 500 คน จะตองปฏิบัติตามภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ (3) ธุรกิจ
อื่นๆ ที่ไมไดรับการยกเวน จะตองปฏิบัติตามภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
5. การจั ด ทํ า แผนงานป อ งกั น การปลอมปนในอาหาร (food defense plan) เจ าของ (owner) ผู
ดํ าเนิ นงาน (operator) หรื อบริ ษัทตั วแทน (agent) จะต องลงนามกํากั บในแผนงานฯ ซึ่งประกอบด วย (1) ขอมูล
จําเพาะของโรงงาน เชน ชื่อ ที่ตั้ง (2) ผลการประเมินจุดออน โดยพิจารณาจากอยางนอย 3 ปจจัย ไดแก ผลกระทบตอ
สาธารณสุขอันอาจเกิดขึ้น ระดับการเขาถึงสินคา และความสามารถที่จะเกิดการปนเปอน พรอมขั้นตอนการดําเนินงาน
และคํ าอธิ บาย (3) กลยุ ทธ การบรรเทาป องกั นพร อมคํ าอธิ บาย (4) กระบวนงานตรวจติ ดตามแผนงานฯ (5)
กระบวนงานของกิจกรรมเพื่อแกไขขอบกพรองตามแผนงานฯ (6) กระบวนงานทวนสอบแผนงานฯ และ (7) ลายมือชื่อ
ของผูรับผิดชอบ
ทั้งนี้ กําหนดใหเก็บรักษาแผนงานฯ ไว 2 ป ภายหลังจากที่แผนงานฯ นั้นถูกยกเลิก และใหวิเคราะหทบทวน
แผนงานอยางนอยในทุก 3 ป โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานของโรงงาน
สําหรับในกรณีที่จําเปน ใหดําเนินการแลวเสร็ จภายใน 90 วัน หลังการผลิต และตองไมลาชาเกิ นสมควร หากไม
สามารถดําเนินการแลวเสร็จใน 90 วัน
อยางไรก็ตาม จะตองวิเคราะหทบทวนแผนงานนอกเหนือจากขอกําหนดขางตน ในกรณี ดังตอไปนี้ (1) เมื่อมี
กิจกรรมใหมซึ่งกอใหเกิดจุดออนเพิ่มขึ้น หรือ สงผลอยางมีนัยสําคัญตอจุดออนที่ระบุไวเดิม (2) เมื่อใดก็ตามที่ไดรับ
ขอมูลใหมที่ทําใหเชื่อไดวาจะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตหรือโรงงานใหเกิดจุดออนเพิ่มขึ้น (3) เมื่อพบวาแผนงาน
ปจจุบันไมสามารถตอบสนองหรือปฏิบัติไดอยางครบถวนสมบูรณ และ (4) เมื่อหนวยงาน U.S.FDA ประกาศใหทบทวน
เนื่องดวยมีภัยคุกคามในหวงโซการผลิตทั้งหมด
6. การจัดการมาตรการเชิงกลยุทธเพื่อบรรเทาและปองกันการปลอมปนในอาหาร จะตองดําเนินการบน
หลักพื้นฐานของความเสี่ยงและเหมาะสมเพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นได โดยอาศัย 3 องคประกอบ ไดแก
การตรวจติดตามแผนงานฯ กิจกรรมเพื่อแกไขขอบกพรองตามแผนงานฯ และการทวนสอบแผนงานฯ ซึ่งจะตองจัดทํา
เปนลายลักษณอักษรทั้งหมด
7. ขอกําหนดการเก็บบันทึกขอมูล สามารถจัดเก็ บไดทั้งในรูปของเอกสารตนฉบั บ สําเนาเอกสารต นฉบั บ
รูปภาพ รูปถาย หรือ ไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยขอมูลที่ตองเก็บบันทึก ประกอบดวย (1) แผนงานปองกันการปลอมปนใน
อาหาร (2) เอกสารการบันทึกการตรวจติ ดตามแผนงานฯ ซึ่งอาจเปนขอมูลทั้งที่แสดงวาสามารถหรือไมสามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จครบถวนตามแผนงานดังกลาว (3) เอกสารการบันทึกกิจกรรมเพื่อแกไขตามแผนงานฯ (4) เอกสาร
การบันทึกการทวนสอบแผนงานฯ และ (5) เอกสารบันทึกการฝกอบรม ซึ่งตองระบุวันที่ ประเภท รายชื่อบุคคลากรที่
เขารับการฝกอบรม และแสดงความสอดคลองของหัวขอการฝกอบรมกับขอกําหนดตางๆ ทั้งนี้ จะตองบันทึกขอมูล
ควบคูไปกับเวลาที่ดําเนินการจริง และจะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลดังกลาวไวอยางนอย 2 ป โดยแผนงานปองกันการ
ปลอมปนในอาหารจะตองเก็บไวที่โรงงาน ในขณะที่เอกสารบันทึกอื่นสามารถเก็บไวนอกสถานที่ไดแตตองนํามาแสดงที่
โรงงานไดภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเจาหนาที่รองขอ
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ทั้งนี้ สําหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก จะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลในชวง 3 ป ที่ผานมา เพื่อพิสูจนถึงสถานภาพ
ขนาดธุรกิจของตน และตองเก็บไวที่โรงงานเปนเวลา 2 ป เพื่อใหสามารถแสดงตอเจาหนาที่ เมื่อไดรับการรองขอ
อนึ่ง หากมีการจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลอยูแลว และมีขอมูลครบถวนตามที่กําหนดไวภายใตกฎระเบียบนี้ ก็
สามารถนํามาปรับใชได หรือ หากยังขาดขอมูลบางสวน ก็สามารถเพิ่มเติมในเอกสารแนบหรือแยกจากบันทึกเดิมได
เชนกัน
8. การฝกอบรมและคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในโรงงาน ไดแก พนักงานประจํ าและ
ชั่วคราว ลูกจาง หัวหนางาน และเจาหนาที่กํากับดูแลแผนงานปองกันการปลอมปนในอาหาร (ซึ่งอาจเปนพนั กงาน
โรงงานหรือไมก็ได) จะตองไดรับการฝกอบรมและมีคุณสมบัติเปน Qualified Individual
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