
 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug 
Administration: U.S.FDA) ได้เผยแพร่เอกสารร่างข้อแนะน าว่าด้วยกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร
เพ่ือป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา (Draft Guidance for Industry: Mitigation Strategies to 
Protect Food Against Intentional Adulteration) เ พ่ือช่วยภาคอุตสาหกรรมในการจัดท าและน าแผน          
การปองกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา (Food Defense Plan) ไปใช้ให้สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการ
ป้องกันการปลอมปนโดยเจตนา (Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration: 
IA) ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ
เจ้าของ ผู้ด าเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบโรงงานอาหารทั้งในและนอกสหรัฐฯ ที่ผลิต/แปรรูป บรรจุ หรือเก็บ
รักษาอาหารส าหรับการบริโภคในสหรัฐฯ ที่ต้องลงทะเบียนกับ U.S.FDA ยกเว้น โรงงานที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น  

ระเบียบฉบับนี้ก าหนดให้แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาที่โรงงานอาหารใช้
ต้องประกอบด้วย การระบุจุดเสี่ยงกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารส าหรับจุดเสี่ยงดังกล่าว และต้องมี
ขั้นตอนที่สร้างความมั่นใจว่าได้น ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

ทั้งนี้ วันที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของแต่ละโรงงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ได้แก ่ 
(1) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กมาก  
(2) วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก  
(3) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ส าหรับธุรกิจขนาดอ่ืนๆ  

เอกสารร่างข้อแนะน านี้เป็นเพียงฉบับแรกจากทั้งหมด 3 ฉบับ โดยแต่ละฉบับจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ฉบับที่ 1: องค์ประกอบของแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา วิธีการประเมิน 

จุดเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (Key Activity Type) การระบุและการน า
แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาไปปฏิบัติ  และข้อก าหนดการ
ตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา  

- ฉบับที่ 2: ข้อก าหนดด้านการประเมินจุดเสี่ยงและการฝึกอบรม  
- ฉบับที่ 3: ข้อก าหนดด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจทวนสอบ การวิเคราะห์ซ้ า และการเก็บ

บันทึกข้อมูล  
ทั้งนี้ U.S.FDA มีก าหนดจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อเอกสารร่างข้อแนะน า เมื่อมีการเผยแพร่เอกสาร
ข้อแนะน าฉบับที่ 2 

อนึ่ง สามารถแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อแนะน าฉบับนี้ได้ 2 ช่องทางได้แก่ (1) เว็บไซต์ 
www.regulations.gov และ (2) จดหมาย จัดส่งที่ Dockets Management Staff (HFA-305), Food and Drug 
Administration, 5630 Fishers Lane, Rm. 1061, Rockville, MD 20852 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

ค ำแปลสรุปอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
U.S.FDA เผยแพร่เอกสำรร่ำงข้อแนะน ำว่ำด้วยกลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำร 

เพื่อป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนอำหำรโดยเจตนำ 

http://www.regulations.gov/
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สรุปสำระส ำคัญของเอกสำรร่ำงข้อแนะน ำว่ำด้วยกลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรเพื่อป้องกัน
อำหำรจำกกำรปลอมปน มีดังนี้  

 ค ำจ ำกัดควำม 
- Intentional Adulteration หมายถึง การจงใจปลอมปนอาหาร ไมวาจะเปนการปลอมปนทางชีวภาพ เคมี รังสี 
หรือกายภาพก็ตาม ซึ่งสามารถกอใหเกิดการเจ็บปวย เสียชีวิต และเศรษฐกิจหยุดชะงักในวงกวาง และการกระท า
ดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรม 

- Actionable Process Step หมายถึง จุด ขั้นตอน หรือวิธีการในกระบวนการผลิตที่เปนจุดเสี่ยงตอการปลอมปน
อาหารโดยเจตนา 

- Small Business หรือธุรกิจขนาดเล็ก หมายถึง ธุรกิจ (รวมถึงบริษัทย่อย “Subsidiary” และโรงงานในเครือ
“Affiliate”) มีค่าเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (Full-Time Equivalent Employee) น้อยกว่า 500 คน  

- Very Small Business หรือธุรกิจขนาดเล็ก หมายถึง ธุรกิจ (รวมถึงบริษัทย่อย “Subsidiary” และโรงงานใน
เครือ“Affiliate”) ที่มียอดขายเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนหน้าปีปฏิทิน จากยอดขายอาหารมนุษย์รวม
กับมูลค่าตลาดของอาหารมนุษย์ที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาโดยไม่ได้จ าหน่าย น้อยกว่า 10,000,000 
เหรียญสหรัฐ ซึ่งปรับเปลี่ยนตามอัตราเงินเฟ้อ 

- Key Activity Types (KAT) หมายถึง กิจกรรมในกระบวนการผลิต 4 ประเภทที่ U.S.FDA ระบุให้เป็นจุดเสี่ยง
ต่อการปลอมปนอาหารโดยเจตนามากที่สุด ซึ่ง U.S.FDA พิจารณาจากผลการวิเคราะห์การประเมินจุดเสี่ยงกว่า 
50 ครั้ง โดย KAT ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ กำรรับและกำรโหลดของเหลวในปริมำณมำก (Bulk Liquid Receiving 
and Loading) กำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรของเหลว (Liquid Storage and Handling) กำรจัดกำรวัตถุดิบรอง 
(Secondary Ingredient Handling) และกำรผสมและกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยกัน (Mixing and Similar 
Activities)  

 ข้อยกเว้น 
ระเบียบ IA มีผลบังคับใช้กับเจ้าของ ผู้ด าเนินการ หรือตัวแทนรับผิดชอบโรงงานอาหารทั้งในและนอกสหรัฐฯ ที่
ผลิต/แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารส าหรับการบริโภคในสหรัฐฯ ที่ต้องลงทะเบียนกับ U.S.FDA ยกเว้น 
ธุรกิจ/การด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจขนาดเล็กมาก โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าโรงงานเข้าข่ายได้รับการยกเว้น
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทบทวนตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ และจะต้องเก็บเอกสารดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี 

2. เก็บรักษาอาหาร ยกเว้น การเก็บรักษาอาหารในถังบรรจุของเหลว (Liquid Storage Tank)  
3. บรรจุ ติดฉลาก การบรรจุใหม่ และการติดฉลากใหม่ เมื่อบรรจุภัณฑ์ท่ีสัมผัสกับอาหารโดยตรงมีสภาพ

ยังคงอยู่เหมือนเดิม  
4. กิจกรรมฟาร์มที่อยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร  
5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
6. อาหารสัตว์ 
7. กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าในโรงงานที่มีการด าเนินการทั้งในรูปแบบฟาร์มและโรงงาน 
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บทที่ 1: 
แผนกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 

1. แผนกำรป้องกันอำกำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ  
แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา (Food Defense Plan) คือ หลักการป้องกันอาหารจากการ
ปลอมปนโดยเจตนา ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การประเมินจุดเสี่ยง (Vulnerability Assessment) ซึ่งจะต้องระบุจุดเสี่ยงส าคัญ (Significant 
Vulnerability) และจุด ขั้นตอน หรือวิธีการในกระบวนการผลิตที่เปนจุดเสี่ยงตอการปลอมปนอาหารโดยเจตนา 
(Actionable Process Step) ซึ่ งรวมถึงการอธิบายเหตุผลว่าท าไมของแต่ละจุด ขั้นตอน หรือวิธีการใน
กระบวนการผลิตถึงเป็น Actionable Process Step และท าไมบางจุด ขั้นตอน หรือวิธีการในกระบวนการผลิตไม่
เป็น Actionable Process Step 

(2) กลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร (Mitigation Strategy) ส าหรับ Actionable Process  
Step ทุกจุด และอธิบายว่ากลยุทธ์การลด โอกาสการปลอมปนในอาหารจะสามารถลดหรือป้องกัน                            
จุดเสี่ยงส าคัญที่เก่ียวข้องกับ Actionable Process Step ได้อย่างไร 

(3) ขั้นตอนการตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา ซึ่งจะต้องตรวจติดตามว่าได้
น ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม ่

(4) ขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา ซึ่งมีการด าเนินการใน
กรณีท่ีกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนโดยเจตนาไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติย่าถูกต้อง  

(5) ขั้นตอนการตรวจทวนสอบการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา 
อนึ่ง ผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดท าแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ผู้ที่มีส่วนในกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 
ผู้ประกอบการควรเลือกคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการด าเนินการของโรงงานและหลักการป้องกันอาหารจาก
การปลอมปนโดยเจตนาในการจัดท าแผนการป้องกันนี้ 

(1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในด าเนินการปอ้งกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา 
ระเบียบ IA ก าหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา

ด าเนินการหรือดูแลควบคุมกิจกรรม ดังนี้  
- การจัดเตรียมแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา 
- การประเมินจุดเสี่ยง  
- การระบุและการอธิบายกลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร  
- การวิเคราะห์ซ้ า (Reanalysis)  

โดยผู้ด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ได้รับการศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ (หรือคุณสมบัติดังกล่าวรวมกัน) ที่จ าเป็นในการ

ด าเนินกิจกรรมข้างต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ 
- ได้รับการฝึกอบรมส าหรับการปฏิบัติงานข้างต้น โดยหลักสูตรจะต้องเทียบเท่ากับหลักสูตรมาตรฐาน

ที่ U.S.FDA ให้การยอมรับ หรือมีประสบการณ์ท างานและความรู้ ในการปฏิบัติงานข้างต้น 
เทียบเท่ากับความรู้ในหลักสูตรมาตรฐานที่ U.S.FDA ให้การยอมรับ 
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อนึ่ง ผู้ด าเนินกิจกรรมข้างต้นไม่จ าเป็นต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ อย่างไรก็ดี อาจเป็นการดีหากมี
ลูกจ้างของสถานประกอบการอยู่ในทีมผู้จัดท าแผนการป้องกันอาการจากการปลอมปนโดยเจตนา 

(2) ทีมผู้จัดท าแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา  
การเขียนแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาอาจด าเนินการโดยบุคคลเดียวหรือเป็น

ทีมก็ได้ ซึ่งในทีมจะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด้านการป้องกันอาการจากการปลอมปน                        
โดยเจตนา (Food Defense Qualified Individual) อย่างน้อย 1 คน และสมาชิกอาจประกอบด้วย บุคลากรจาก
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

3. รูปแบบแผนกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 
ระเบียบ IA ไม่ได้ก าหนดรูปแบบ (Format) ส าหรับแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา แต่
แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาจะต้องระบุข้อมูลองค์ประกอบตามที่ระเบียบ IA ก าหนดไว้
อย่างครบถ้วน ดังนั้น โรงงานสามารถใช้รูปแบบใดก็ได้ที่เหมาะสมกับโรงงาน 

4. เมื่อใดทีค่วรมีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 
แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาจะต้องมีการวิเคราะห์ซ้ าทุก 3 ปี หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงต่อกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดจุดเสี่ยงใหม่หรือเพ่ิมความรุนแรงของจุดเสี่ยง 
(2) เมื่อมีข้อมูลใหม่ทีเ่กี่ยวข้องกับจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารหรือโรงงาน 
(3) กลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหารหรือแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา

ไปปฏิบัติไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(4) เมื่อ U.S.FDA ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ซ้ าเพ่ือตอบโต้กับจุดเสี่ยงใหม่ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อการ

ผลิตอาหาร และความรู้ใหม่ทางด้านวิทยศาสตร์ 

อนึ่ง หากต้องวิเคราะห์แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาซ้ าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 4 
กรณีข้างต้น ก็อาจวิเคราะห์ซ้ าเฉพาะในส่วนที่ได้รับผลกระทบได้ 

5. กำรเก็บรักษำแผนกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 
โรงงานจะต้องเก็บแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาไว้อย่างน้อย 2 ปี หลังจากที่มีการหยุดใช้
แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปน โดยจะต้องลงนามและระบุวันที่เมื่อจัดท าแผนการป้องกันอาหารจากการ
ปลอมปนโดยเจตนาเสร็จและทุกครั้งทีม่ีการปรับเปลี่ยน 
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บทที่ 2 
กำรประเมินเพื่อระบุจุดเสี่ยงส ำคัญและจุด ขั้นตอน หรือวิธีกำรในกระบวนกำรผลิต 

ที่เปนจุดเสี่ยงต่อกำรปลอมปนอำหำรโดยเจตนำ 

การประเมินจุดเสี่ยงคือการระบุและประเมินจุด ขั้นตอน หรือวิธีการในกระบวนการผลิต/แปรรูปที่อาจเกิด
การปลอมปนอาหารโดยเจตนาได้ โดยการประเมินจุดเสี่ยงควรสะท้อนถึงความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับจุด ขั้นตอน 
และวิธีการต่างๆ ในโรงงาน ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และการตัดสินใจ ซึ่งการประเมินจุดเสี่ยงมี
ความส าคัญมาก เนื่องจากหลายกิจกรรมภายใต้แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาขั้นอยู่กับการ
ประเมินจุดเสี่ยง โรงงานสามารถเลือกวิธีการประเมินจุดเสี่ยงวิธี ใดก็ได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ เหมาะสมส าหรับ               
การประเมินจุดเสี่ยง คือ วิธี Key Activity Types (KAT) 

1. กำรประเมินจุดเสี่ยงคืออะไร 
การประเมินจุดเสี่ยง คือ  

(1) การระบุและประเมินจุด ขั้นตอน หรือวิธีการในการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาสินค้าอาหาร
ของโรงงานที่อาจเกิดการปลอมปนอาหารโดยเจตนา เพ่ือระบุจุดเสี่ยงและ Actionable Process Step  

(2) การระบุกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารซึ่งพิจารณาจากการประเมินจุดเสี่ยงดังกล่าว 
เพ่ือลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงดังกล่าวจากการปลอมปนโดยเจตนา  

ทั้งนี้ โรงงานสามารถเลือกวิธีการประเมินจุดเสี่ยงวิธีใดก็ได้ แต่จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยในการประเมินจุดเสี่ยงของ
โรงงาน ได้แก่  

(1) ความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อสาธารณสุข เช่น ความรุนแรง และปริมาณของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เป็นต้น หากสิ่งปนเปื้อนถูกเติมเข้าไปในอาหาร 

(2) ความยากง่ายในการเข้าถึงสินค้า 
(3) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาส าเร็จ 

นอกจากนี ้โรงงานควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการถูกปลอมปนโดยผู้ที่ท างานในโรงงานด้วย  

อนึ่ง ในกรณีที่โรงงานผลิตสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงงานสามารถจับกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันเพ่ือ
ประเมินจุดเสี่ยงได้ 

2. กิจกรรมที่ควรด ำเนินก่อนกำรประเมินจุดเสี่ยง 
U.S.FDA แนะน าให้โรงงานด าเนินการกิจกรรมก่อนเริ่มประเมินจุดเสี่ยงเพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และลดการท างานซ้ าซ้อน ได้แก่ 

(1) จัดตั้งทีมงานที่จัดท าและดูแลแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา (Food Defense 
Team) ซึ่งระเบียบ IA ก าหนดให้การจัดท าและการควบคุมดูแลแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดย
เจตนาจะต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อย 1 คน ดังนั้น  U.S.FDA จึงแนะน าให้ทีม Food 
Defense Team ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการด าเนินการรายวันของโรงงาน นอกจากนี้ หากเหมาะสม ทีม
อาจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆ ของโรงงานก็ได้ เช่น ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า ห้องปฏิบัติการ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายรักษาความความปลอดภัย ฝ่ายสุขอนามัย เป็นต้น เนื่องจากจะได้มีความเข้าใจกระบวนการและการ
ด าเนินงานอย่างครบถ้วน อีกท้ัง หากจ าเป็นหรือต้องการ โรงงานสามารถใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญนอกโรงงานก็ได้ 
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(2) อธิบายสินค้าที่จะท าการประเมิน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้รู้ว่าอาหารที่จะน ามาประเมินมีอะไรบ้าง โดย
การอธิบายควรระบุชื่อเต็มของสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีประโยชน์ในการประเมินจุดเสี่ยง 

(3) จัดท าแผนภาพกระแสข้อมูลกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram) เพ่ือจะได้เข้าใจการบวน
การผลิตอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนกระทั่งการโหลดสินค้าออกจากโรงงาสน 

(4) อธิบายขั้นตอนการผลิต ในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามที่ระบุใน Process Flow Diagram เพ่ือช่วยใน
การเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต เพ่ือน าไปประกอบการประเมินว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นจุด
เสี่ยงหรือไม่ อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยในการระบุและน ากลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหารไปปฏิบัติ และ
การจัดเตรียมการอธิบายว่าท าไมกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารถึงสามารถลดหรือป้องกันการ
ปลอมปนโดยเจตนาในจุดเสี่ยงได้ 

3. กำรใช้ Key Activity Types ในกำรประเมินจุดเสี่ยงเพื่อระบุจุดเสี่ยงและ Actionable Process Step  
KAT เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินจุดเสี่ยง เนื่องจาก KAT เป็นประเภทกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาถึง
ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้นและผู้ปลอมปนอาหารที่เป็นพนักงานโรงงานตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนด 21 CFR 121.130 
ภายใต้ระเบียบ IA นอกจากนี้ KAT ยังเป็นวิธีที่ใช้ในการระบุ Actionable Process Step ที่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า
การน าองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบมาใช้ประเมินในแต่ละจุด ขั้นตอน และวิธีการในกระบวนการผลิต 

4. Key Activity Type  
KAT คือ กิจกรรมในกระบวนการผลิต 4 ประเภทที่ U.S.FDA ระบุให้เป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการปลอมปน
อาหารโดยเจตนามากที่สุด ซึ่ง U.S.FDA พิจารณาจากผลการวิเคราะห์การประเมินจุดเสี่ยงกว่า 50 ครั้ง โดย KAT ทั้ง 
4 ประเภท ได้แก่  

(1) การรับและการโหลดของเหลวให้ปริมาณมาก (Bulk Liquid Receiving and Loading) ประกอบด้วย
จุด ขั้นตอน และวิธีในกระบวนการผลิตที่มีจุดประสงค์หลักหรือมีผลลัพธ์ ดังนี้ 

- การรับของเหลวในปริมาณมาก โดยกระบวนการรับของเหลวนั้นรวมไปถึงการขนส่งของเหลวเข้าไป
ยังสถานประกอบการ ซึ่งรวมไปถึงการเปิดยานพาหนะขนส่งสินค้า การเปิดประตูท้ายหลัง
ยานพาหนะ จุดการเข้าถึงสินค้าอ่ืนของยานพาหนะ การติดอุปกรณ์สูบของเหลวหรือสายยาง  และ
การถ่ายสินค้าของเหลวปริมาณสูง หรือ 

- การบรรจุของเหลวปริมาณมากในยานพาหนะขาออก ซึ่งประกอบด้วยการเปิดยานพาหนะขนส่ง
สินค้าออกจากโรงงาน การติดอุปกรณ์สูบของเหลวหรือสายยาง และการเปิดประตูท้ายของ
ยานพาหนะ 

(2) การเก็บรักษาและการจัดการของเหลว (Liquid Storage and Handling) ประกอบด้วยจุด ขั้นตอน 
และวิธีในกระบวนการผลิตที่มีจุดประสงค์หลักหรือมีผลลัพธ์ ดังนี้ 

- การเก็บรักษาของเหลว ไม่ว่าจะเก็บรักษาในถังบรรจุของเหลว (Storage Tank) หรือถังประเภทอ่ืน
ในโรงงาน และการใช้ถังประเภท Tote หรือภาชนะบรรจุของเหลวประเภทอ่ืนที่ผนึกบ่งชี้ร่องรอย
การแกะ (Tamper-Evident Seal) ถูกเปิดออกและภาชนะบรรจุถูกใช้ในการเก็บรักษาของเหลว 
โดยถังอาจรวมไปถึงถังที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาส่วนผสมที่เป็นของเหลว เก็บรักษาสินค้าของเหลวเพ่ือ
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การทดสอบตัวอย่างและกิจกรรมการควบคุมคุณภาพอ่ืนๆ  หรือเก็บรักษาเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หรือ 

- ถังประเภท Handling Metering Surge หรือถังประเภท Intermediate Processing ชนิดอ่ืนที่ใช้
ส าหรับควบคุมอัตราการไหลเวียนของส่วนผสมที่เป็นของเหลวหรือสินค้าผ่านระบบการผลิต  

(3)  การจัดการวัตถุดิบรอง (Secondary Ingredient Handling) ประกอบด้วยจุด ขั้นตอน และวิธีใน
กระบวนการผลิต เมื่อส่วนผสมรองทั้งในรูปแบบของแห้งหรือของเหลวได้รับปรับเปลี่ยนจากการสัมผัสของมนุษย์
ก่อนหรือระหว่างการเติมเข้าไปในสายการผลิต 

(4) การผสมและกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน (Mixing and Similar Activities) ประกอบด้วย จุด 
ขั้นตอน และวิธีในกระบวนการผลิตที่มีจุดประสงค์หลักหรือมีผลลัพธ์ ได้แก่ การผสม การท าให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
การบด หรือการเคลือบ 

5. กำรระบุ Actionable Process Step โดยใช้ Key Activity Types Method  
ในการประเมินจุดเสี่ยงด้วย KAT Method โรงงานควรประเมินทุกจุด ขั้นตอน และวิธีในกระบวนการผลิต เพ่ือ
พิจารณาว่าจุด ขั้นตอน และวิธีการในกระบวนการผลิตเป็นกิจกรรมภายใต้ KAT หรือไม ่โดยหากจุด ขั้นตอน และ
วิธีการในกระบวนการผลิตเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้กิจกรรม KAT จุด ขั้นตอน และวิธีการในกระบวนการผลิต
ดังกล่าวจะถือเป็น Actionable Process Step และต้องมกีลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร นอกจากนี้ 
การประเมินจุดเสี่ยงจะต้องจัดท าค าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าท าไมแต่ละจุด ขั้นตอน และวิธีการใน
กระบวนการผลิตถึงได้รับพิจารณาให้เป็นหรือไม่เป็น Actionable Process Step โดยหากไม่ได้เป็น Actionable 
Process Step โรงงานอาจเขียนอธิบายว่า “This point, step, or procedure does not align with any of 
the KATs”  

ในกรณีที่การผลิตอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดภายใต้ KAT โรงงานก็ไม่จ าเป็นต้องมีกลยุทธการลดโอกาส
การปลอมปนในอาหารหรือองค์ประกอบการบริหารจัดการกลยุทธการลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร อย่างไรก็
ดี สถานประกอบการยังต้องมีเอกสารยืนยันว่าไม่มีกระบวนการผลิตอาหารของโรงงานที่อยู่ภายใต้ KAT โดย
เอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา และโรงงานจะต้อง
วิเคราะห์ซ้ าตามที่ระเบียบก าหนดไว้ในข้อก าหนด 21 CFR 121.157 

ต่อไปนี้เป็นแผนภาพตัวอย่างของสินค้า Smooth Peanut Butter ของบริษัทหนึ่ง โดยแผนภาพ Figure 2a-1 เป็น
แผนภาพ Process Flow Diagram ส าหรับสินค้าดังกล่าว และแผนภาพ Figure 2a-2 เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์
จุดเสี่ยงที่สมบูรณ์และการใช้ KAT Method ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยง 
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บทที่ 3  
กลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำส ำหรับจุด ขั้นตอน หรือวิธีกำรในกระบวนกำรผลิต 

ที่เป็นจุดเสี่ยงตอกำรปลอมปนอำหำรโดยเจตนำ 
 
1. ข้อก ำหนดด้ำนกลยุทธกำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำ 
กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา หมายถึง มาตรการซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงที่บุคคลที่มี
ความรู้ด้านการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาจะน ามาใช้เ พ่ือลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงที่ เป็น 
Actionable Process Step โดยกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาจะต้องสอดคล้องกับ
ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาที่เป็นปัจจุบัน ณ ขณะที่
ด าเนินการวิเคราะห์ โดยวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาคือเพ่ือลดหรือ
ป้องกันการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 

สถานประกอบการมีหน้าที่ระบุและน ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารไปปฏิบัติกับจุดเสี่ยง 
Actionable Process Step ทุกจุด เพ่ือลดหรือป้องกันอาหารที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาโดยสถาน
ประกอบการจากการปลอมปนโดยเจตนา ทั้งนี้ กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนที่น าไปปฏิบัติในแต่ละจุดจะต้อง
มีเขียนอธิบายว่าท าไมกลยุทธ์ดังกล่าวจึงลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงในแต่ละจุดได ้

หลักจากที่มีการประเมินจุดเสี่ยงและมีการระบุ Actionable Process Step แล้ว จะต้องเลือกกลยุทธ์การลด
โอกาสการปลอมปนในอาหารส าหรับ Actionable Process Step เหล่านั้น โดยลักษณะของกลยุทธ์การลดโอกาส
การปลอมปนในอาหารจะต้อง (1) ปรับแต่งตามขั้นตอนกระบวนการผลิตที่จะน าไปใช้ (2) ปรับให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติและข้ันตอนต่างๆ ของสถานประกอบการ และ (3) มุ่งเน้นไปที่จุดเสี่ยงของ Actionable Process Step 
ซึ่งรวมไปถึงจุดเสี่ยงจากผู้โจมตีภายในสถานประกอบการด้วย 

2. กำรระบุกลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำ 
องค์ประกอบทีส่ถานประกอบการจะต้องพิจาณาในการประเมินจุดเสี่ยง ได้แก่  

(1) ผลกระทบต่อสาธารณสุข  
(2) ความยากง่ายในการเข้าถึงบริเวณและกระบวนการผลิตอาหาร และ  
(3) ความเป็นไปได้ที่จะปลอมปนอาหารโดยเจตนาส าเร็จ ซึ่งรวมไปถึง การโจมตีของบุคคลภายในโรงงาน 

โดยโรงงานควรพิจารณาและเข้าใจว่าแต่ละองค์ประกอบจะส่งผลถึงภาพรวมของจุดเสี่ยงในแต่ละจุดอย่างไร 
นอกจากนี้ ทั้ง 3 องค์ประกอบยังช่วยให้สถานประกอบการสามารถอธิบายกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหารอีกด้วย  

U.S. FDA พิจารณาแล้วว่าการใช้ KAT Method ในการประเมินจุดเสี่ยงเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจาก U.S.FDA ได้
น าเอาองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อข้างต้นและการโจมตีจากบุคคลภายในมาประกอบการวิเคราะห์ ในการระบุกิจกรรม 
KAT แล้ว อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการประเมินจุดเสี่ยงที่พิจารณาจาก KAT จะไม่ได้ประกอบถึงการประเมิน
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบอย่างละเอียดส าหรับแต่ละขั้นตอนการผลิต ดังนั้น เมื่อสถานประกอบการเลือกใช้
กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารส าหรับ Actionable Process Step ที่ใช้วิธี KAT ในการประเมินจุด
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เสี่ยง โรงงานควรมุ่งเน้นพิจารณาด้านการลดความสามารถในการเข้าถึงสินค้าของผู้โจมตีซึ่งเป็นบุคคลภายในสถาน
ประกอบการและการลดโอกาสส าหรับผู้โจมตีภายในจากการปลอมปนสินค้า 

กำรลดกำรเข้ำถึงสินค้ำจำกผู้โจมตีซึ่งเป็นบุคคลภำยในโรงงำน  (Minimizing the Accessibility of 
the Product to an Inside Attacker) มีจุดประสงค์ส าคัญคือเพ่ือลดหรือก าจัดการเข้าถึงสินค้าทางกายภาพ ทั้งนี้ 
กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารที่พิจารณามาจากการเข้าถึงสินค้าอาจ เป็นลักษณะทางกายภาพก็ได้ 
เช่น การใช้ประตู (Hatch) ที่ล็อคได้ หรือกลยุทธ์ฯ อาจเป็นการบริหารจัดการบุคคลากรหรือกลยุทธ์ฯ ที่พิจารณา
จากการปฏิบัติการของโรงงานที่ป้องกันผู้โจมตีจากการเข้าถึงบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง อุปกรณ์เครื่องมือ  หรือสัมผัส
อาหาร 

- การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารที่พิจารณาจากบุคคลากรและการปฏิบัติการของโรงงาน 
(Personnel and Operations-Based Mitigation Strategies)  ได้แก่ (1) จ ากัดคนที่สามารถเข้าไปยังบริเวณที่
ได้รับระบุเป็น Actionable Process Step (2) มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นในการคัดกรองลูกจ้างที่จะปฏิบัติงาน
ในจุดที่เป็น Actionable Process Step (3) ลดระยะเวลาในการเก็บส่วนผสมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก่อนที่จะ
น าไปผลิต (4) เก็บส่วนผสมที่ใช้แล้วบางส่วนเป็นระยะสั้น หรือย้ายสถานที่เก็บส่วนผสมดังกล่าวไปยังบริเวณที่
ปลอดภัยและผู้ที่สามารถเข้าถึงได้มีจ านวนจ ากัด เป็นต้น 

- การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยี  (Technology-Assisted Mitigation 
Strategies) เช่น (1) จ ากัดการเข้าพ้ืนที่บริเวณที่มี Actionable Process Step โดยการใช้ประตูที่ล็อคได้ ซึ่งผู้ที่
เข้าพ้ืนที่ดังกล่าวได้จะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีกุญแจ การ์ดยืนยันตัวตน หรือกลไกการเข้าพ้ืนที่อ่ืนๆ (2) การใช้
อุปกรณ์เครื่องมืออัตโนมัติและปิดล้อม (3) ใช้ถังที่ปิดสนิทและระบบการขนย้ายในการย้ายวัตถุเพ่ือลดความเป็นไป
ได้ในการเข้าถึงสินค้าของผู้โจมตี เป็นต้น 

กำรลดควำมสำมำรถในกำรปลอมปนสินค้ำจำกผู้โจมตีซึ่งเป็นบุคคลภำยใน (Reducing the Ability 
of an Insider Attacker to Contaminate the Product)  อาจรวมไปถึงการเ พ่ิมการสั ง เกตการณ์ ในจุด 
Actionable Process Step เพ่ือจะได้มีหลักฐาน ป้องกัน ห้ามหรือขัดขวางได้ การท าให้การปลอมปนในอาหาร
ส าเร็จได้ยากหรือมีอุปสรรค์ในการปลอมปนในอาหาร 

- การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารที่พิจารณาจากบุคคลากรและการปฏิบัติการของโรงงาน  อาจรวม
ไปถึงการเพ่ิมการสังเกตุการ์ในบริเวณจุดเสี่ยงเพ่ือให้สามารถตรวจจับการปฏิบัติการของผู้โจมตีได้ง่าย การเฝ้า
สังเกตุการณ์ของเพ่ือนร่วมงาม (Peer Monitoring) หรือการก าหนดให้คนงานรายงานตัวกับผู้ควบคุมดูแล/หัวหน้า
ก่อนเข้าพ้ืนที่ที่มีจุดเสี่ยง เป็นต้น 

- การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลเข้าบริเวณ
จุดเสี่ยง Actionable Process Step หรือเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น และระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

3. กำรใช้กลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำมำกกว่ำ 1 กลยุทธ์ 
ในบางกรณี กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 1 กลยุทธ์ก็สามารถลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว อย่างไรก็ดี โรงงานอาจใช้กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนามากกว่า 
1 กลยุทธ์ก็ได้  
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4. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทั่วทั้งสถำนประกอบกำรและบทบำทต่อระบบกำรป้องกันอำหำรจำกกำร
ปลอมปนโดยเจตนำของโรงงำน 
มาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งสถานประกอบการ (Facility-Wide Security Measure) หมายถึง การ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและไม่มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่ปกป้องบุคคลากร ทรัพย์สิน หรือสินค้า 
โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดและน ามาตรการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติหลังจากที่มีการประเมินจุดเสี่ยงเหมือนกล
ยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร อย่างไรก็ดี สถานประกอบการอาจเลือกที่จะน ามาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทั่วทั้งสถานประกอบการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการปลอมปนในอาหารโดยผู้โจมตีจากบุคคลภายนอกสถาน
ประกอบการก็ได้ อีกทั้ง มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งสถานประกอบการอาจช่วยส่งเสริมระบบการป้องกัน
อาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาของสถานประกอบการได้ นอกจากนี้ กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหารอาจใช้ประโยชน์จากมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของการน ากลยุทธ์
ดังกล่าวไปปฏิบัติ 

5. บทบำทของมำตรกำรที่มีกำรปฏิบัติอยู่แล้วในสถำนประกอบกำร 
สถานประกอบการอาจมีมาตรการที่ไม่ใช่มาตรการป้องกันอาหารจากการปลอมปน เช่น มาตรการควบคุมคุณภาพ
สินค้า และมาตรการความปลอดภัยคนงาน เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านั้นอาจน ามาใช้เป็นกลยุทธ์การลดโอกาสการ
ปลอมปนในอาหารได้ ทั้งนี้ โรงงานไม่ควรน ามาตรการที่มีการปฏิบัติอยู่แล้วในสถานประกอบการมาเป็นปัจจัย
ประกอบการประเมินจุดเสี่ยงว่าจุดเสี่ยงเหล่านั้นเป็น Actionable Process Step หรือไม่ ตัวอย่างมาตรการที่มา
การปฏิบัติอยู่แล้วในโรงงานที่อาจน ามาใช้เป็นกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารได้ ได้แก่ (1) ขั้นตอนที่
คนงานเป็นพนักงานอาวุโสหรือพนักงานที่ผ่านการตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ (2) ขั้นตอนที่
ก าหนดให้ใช้ระบบ Buddy System เพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้าง (3) ขั้นตอนการรับของเหลวที่มีปริมาณมากซึ่ง
มีขั้นตอนในการยืนยันความถูกต้องของรายการสินค้า คนขับรถ และความสมบูรณ์ของผนึก เพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของสินค้าและคุณภาพของสินค้าและป้องกันการปลอมปนโดยเจตนาในสินค้าระหว่างการขนส่ง เป็นต้น 

6. กำรอธิบำยกลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำในแผนกำรป้องกันอำหำรจำก                                   
กำรปลอมปนโดยเจตนำ 
ในแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาของโรงงานจะต้องระบุกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหารโดยเจตนา ซึ่งแต่ละกลยุทธ์การลดโอการการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา จะต้องมีค าอธิบายประกอบการ
คาดการณ์ของสถานประกอบการว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะลดหรือป้องกันในจุดเสี่ยง Actionable Process Step ได้
อย่างไร โดย U.S.FDA คาดหวังว่าการอธิบายกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาจะกระชับได้
ใจความและตรงไปตรงมา อนึ่ง ประโยชน์ของการอธิบายกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 
ได้แก่ ช่วยให้เข้าใจแนวคิดของโรงงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้การน ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหารโดยเจตนาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
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7. สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงกำรใช้กลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำ 
ตัวอย่ำงท่ี 1  

- สถานประกอบการระบุให้ถังบรรจุส่วนผสมหลักเป็น Actionable Process Step เนื่องจากจะเกิด
ผลกระทบต่อสธารณสุขหากส่วนผสมในถังถูกปนเปื้อน โดยสามารถเข้าถึงส่วนผสมได้ผ่านประตูของถังบรรจุส่วนผสม 
ดังนั้น จึงมีโอกาสสูงทีผู่้โจมตีซึ่งเป็นบุคคลภายในสถานประกอบการจะสามารถปลอมปนอาหารโดยที่ถูกจับไม่ได้ 

- การประเมินจุดเสี่ยงระบุให้ประตูด้านบนของถังบรรจุส่วนผสมดังกล่าวเป็นบริเวณที่ไม่หวงห้ามและ
สามารถเข้าถึงส่วนผสมไดซ้ึ่งผู้โจมตีซึ่งเป็นบุคคลภายในของสถานประกอบการสามารถปลอมปนสินค้าโดยเจตนาได้ 

- กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาของสถานประกอบการระบุว่าจะไม่มีการเปิดประตู
ถังบรรจุในขณะที่อาหารซึ่งเป็นของเหลวอยู่ในถังและก าหนดให้การล็อคประตูถังถือเป็นการลดความสามารถในการ
เข้าถึงอาหารที่ง่ายและเป็นวิธีที่คุ้มค่ากับต้นทุนในการลดความสามารถในการเข้าถึงส่วนผสมในถัง ซึ่งจะสามารถลด
หรือป้องกันจุดเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในการประเมินจุดเสี่ยง โดยโรงงานก าหนดให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ถือกุญแจ
และผู้ที่สามารถเอากุญแจไปได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความจ าเป็นในการใช้กุญแจเพ่ือปฏิบัติงานและได้รับการอนุญาตโดย
ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของโรงงานหรือผู้ประสานงานด้านการป้องกันอาหารจากการปลอมปนในอาหาร
โดยเจตนาเท่านั้น 

- แผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาของสถานประกอบการควรระบุว่าการล็อคประตูถัง
บรรจุเป็นกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา และอธิบายว่าล็อคจะสามารถช่วยป้องกันอาหารใน
ถังจากผู้โจมตีได ้ซึ่งรวมไปถึงผู้โจมตีซึ่งเป็บบุคคลภายในของสถานประกอบการด้วย  

ตัวอย่างตารางกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 
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ตัวอย่ำงท่ี 2 
- โรงงานระบุให้ขั้นตอนการรับส่วนผสมที่เป็นของเหลวเป็นจุดเสี่ยงหรือ Actionable Process Step ซึ่ง

โรงงานพิจารณาและเห็นว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ขั้นตอนดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยง ดังนั้น โรงงานจึงใช้กลยุทธ์การลด
โอกาสการปลอมปนอาหารโดยเจตนาหลายกลยุทธ์ในการลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงดังกล่าวจากการปลอมปนโดย
เจตนา โดยกลยุทธ์ที่โรงงานเลือกใช้ ได้แก่  

(1) การปิดผนึกยานพาหนะที่ขนส่งสินค้ามาโรงงาน ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงการปลอมปนในอาหาร
ในระหว่างการขนส่ง โดยมาตรการนี้เป็นมาตรการที่โรงงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว 

(2)การใช้ตัวครอบบริเวณปลายสายยางล าเลียงอาหารของเหลวจากยานพาหนะขนส่งเข้าสู่โรงงานและ
การติดเทปบ่งชี้ร่องรอยการแกะบนตัวครอบ โดยโรงงานพิจารณาว่าสายยางล าเลียงอาหารประเภท
ของเหลวจากยานพาหนะขนส่งและสูบเข้าถังเก็บรักษาของโรงงานเป็นจุดที่ผู้โจมตีสามารถ
ปลอมปนอาหารได้  

(3) การเพ่ิมการสังเกตการณ์ในขณะที่เปิดยานพาหนะขนส่งสินค้า การต่อสายยาง และการต่ออุปกรณ์
การสูบสินค้าเข้าโรงงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจทบทวนเอกสารการขนส่ง ซึ่งการเพิ่ม
การสังเกตการณ์จะช่วยลดการปลอมปนจากผู้โจมตีในบริเวณและขั้นตอนดังกล่าวโดยที่โรงงานจับ
ไม่ได ้

- โรงงานต้องระบุทุกกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาลงในแผนการป้องกันอาหาร
จากการปลอมปนโดยเจตนา และอธิบายว่าแต่ละกลยุทธ์ลดปัจจัยที่ส่งผลให้ขั้นตอนการรับสินค้าของเหลวใน
ปริมาณมากเป็นจุดเสี่ยงได้อย่างไร 
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ตัวอย่างตารางกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 
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ตัวอย่ำงท่ี 3 
- โรงงานพิจารณาและระบุให้ถังเก็บรักษาของเหลวเป็นจุดเสี่ยงหรือ Actionable Process Step โดย

เข้าถึงถังดังกล่าวได้โดยฝาประตู ซึ่งถังจะไม่สามารถเปิดออกได้เมื่อถังบรรจุส่วนผสมของเหลวจนเต็มเนื่องจาก
แรงดันจากส่วนผสมของเหลวภายในถัง อย่างไรก็ดี ถังจะสามารถเปิดออกได้เมื่อถังว่าง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้
ที่จะมีบุคคลมาเปิดถังและใส่สารปนเปื้อนลงไปในถัง ซึ่งมาตรการทั่วไปของโรงงานมีเพียงแค่ผู้ควบคุมดูแลจะ
ตรวจสอบด้วยสายตาเพ่ือตรวจสอบว่าการท าความสะอาดถังเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยหลังจากนั้นถังจะว่างและ
สามารถเข้าถึงได้  

- ส าหรับกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนโดยเจตนา โรงงานเลือกที่จะปรับแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการการ
ตรวจสอบถัง ซึ่งจะมีการเพ่ิมการตรวจสอบก่อนการบรรจุอาหารในถัง โดยอาหารจะถูกบรรจุในถังดังกล่าวทันทีที่
ถังได้รับการตรวจสอบจากผู้จัดการด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า ผู้จัดการด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าจะ
ตรวจสอบถังด้วยสายตาและจะใช้ไฟฉายประเภท High Intensity Flashlight และไฟฉายรังสีอัลตราไวโอเลต เพ่ือ
ตรวจหาสิ่งปนเปื้อน 

ตัวอย่างตารางกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 
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ตัวอย่ำงที่ 4 
- โรงงานพิจารณาและระบุว่าบริเวณที่มีการปรุงรส หมัก เคลือบผิวอาหาร (Breading Coating) เป็นจุด

เสี่ยงหรือ Actionable Process Step เนื่องจากสามารถเข้าถึงสินค้าได้และอาจเกิดการปลอมปนโดยผู้โจมตีซึ่ง
เป็นบุคคลภายในโรงงานโดยที่ไม่มีใครจับได้ได้ ดังนั้น กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาของ
โรงงาน ได้แก่ 

(1) ก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรุงรส หมัก หรือเคลือบผิวอาหารเท่านั้นที่เข้าบริเวณที่มี
การด าเนินการดังกล่าวได้ โดยโรงงานจะให้หมวกสีแดงและป้ายชื่อหรือเครื่องหมายแก่พนักงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือง่ายต่อการสังเกตว่าคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและควร
อยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่  

(2) ก าหนดให้ผู้ที่สามารถเข้าไปในบริเวณท่ีมีการปรุงรส หมัก หรือเคลือบผิวอาหารจะต้องเป็นพนักงาน
ที่ท างานกับโรงงานมาอย่างน้อย 4 ปี ไม่มีประวัติด้านวินัยหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี และได้รับ
การอนุมัติโดยฝ่ายบุคคลและฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

(3) พนักงานจะต้องน าผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือไม่ได้รับอนุญาตออกจากบริเวณดังกล่าวและต้อง
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือฝ่ายบริหารทันที 

ตัวอย่างตารางกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 
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นอกจากนี้ โรงงานสามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนอาหารได้จาก
ฐานข้อมูล “Food Defense Mitigation Strategies Database” หรือ FDMSD ของ U.S.FDA ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ที่รวบรวมข้อมูลกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากประสบการณ์การ
ประเมินจุดเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงาน และสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรังโรงงานในการระบุกล
ยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร โดยกลยุทธ์ที่อยู่บนฐานข้อมูลฯ ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือระบุองค์ประกอบที่
โรงงานต้องพิจารณาในการประเมินจุดเสี่ยง 1 หรือ 2 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความยากง่ายในการเข้าถึงบริเวณ
และกระบวนการผลิตอาหาร และ/หรือความเป็นไปได้ในการปลอมปนอาหารโดยเจตนาได้ส าเร็จซึ่งรวมไปถึงการ
โจมตีของบุคคลภายในโรงงาน อนึ่ง โรงงานสามารถเลือก/ระบุกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารที่
เหมาะสมกับโรงงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 - 
 

 ฝ่ำยกำรเกษตร ประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎำคม 2561 

บทที่ 4 
องค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธกำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำรโดยเจตนำ:  

กำรตรวจติดตำมกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 

การตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนามีขึ้นเพ่ือประเมินว่าสถานประกอบการได้
ด าเนินการตามกลยุทธ์การลดโอกาสจากการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาหรือไม่ โดยจะต้องตรวจติดตามบ่อยครั้งมาก
พอที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าได้มีการด าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว  โดยการตรวจติดตามการป้องกันอาหารจาก
การปลอมปนโดยเจตนาเป็น 1 ใน 3 องค์ประกอบการบริหารจัดการกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร 
อีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การแก้ไขข้อบกพร่องการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา และการตรวจทวน
สอบการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา โดยโรงงานสามารถระบุและน าขั้นตอนการตรวจติดตามการ
ป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาที่เหมาะสมกับโรงงานได้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกำรตรวจติดตำมกำรป้องกันอำกำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 
สถานประกอบการต้องจัดท าแผนการตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาเป็นลายลักษณ์
อักษร และน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยจะต้องมีการระบุความถี่ในการตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการ
ปลอมปนโดยเจตนาส าหรับกลยุทธ์การลดโอกาสการปนเปือนในอาหารโดยเจตนา  

ขั้นตอนการตรวจติดตามจะต้องเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการประเมินว่ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหารโดยเจตนาได้อย่างที่ควรจะเป็นตามที่ได้ระบุไว้ในค าอธิบายในกลยุทธ์การลดโอกาส                  การ
ปลอมปนในอาหารโดยเจตนาหรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องมีการเก็บบันทึกการตรวจติดตาม โดยการตรวจติดตามจะ
อยู่ภายใต้การตรวจทวนสอบการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา 

ขั้นตอนการตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาควรตอบค าถาม ดังนี้  
(1) ตรวจติดตามอะไร  
(2) ตรวจติดตามอย่างไร  
(3) ตรวจติดตามบ่อยขนาดไหน  
(4) ใครเป็นผู้ด าเนินการตรวจติดตาม อนึ่ง สถานประกอบการสามารถเลือกวิธีการด าเนินการตรวจติดตาม  

2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรตรวจติดตำมกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำและกำรตรวจติดตำม
ควำมปลอดภัยในอำหำร 
ความแตกต่างส าคัญระหว่างการตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาและการตรวจติดตาม
ความปลอดภัยในอาหารคือลักษณะของกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาและการควบคุมเชิง
ป้องกัน  

3. สิ่งที่ต้องตรวจติดตำม 
สิ่งที่ต้องตรวจติดตามจะต้องเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา โดย โรงงาน
สามารถพิจารณาและระบุสิ่งที่ต้องตรวจติดตาม ความถี่ในการตรวจติดตาม ผู้ด าเนินการตรวจติดตาม และขั้นตอน
ได้ ตราบใดที่สามารถประเมินได้ว่ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาเป็นไปตามแผนที่ได้ระบุไว้  
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ตัวอย่างการพิจารณาสิ่งที่ต้องตรวจติดตามจากเหตุการณ์ตัวอย่างที่ 1 ของบทที่ 3 
- ในกรณีที่สถานประกอบการระบุให้ถังบรรจุของเหลวเป็น Actionable Process Step และก าหนดให้

กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาคือการล็อค ในกรณีนี้ สิ่งที่จะต้องตรวจติดตามคือการ
ตรวจสอบว่าถังดังกล่าวถูกล็อคหรือไม่  

4. กำรด ำเนินกำรตรวจติดตำม 
ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ว่าจะวิธีการด าเนินการตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร
โดยเจตนา ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาขั้นตอนการตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดย
เจตนา ปัจจัยส าคัญท่ีควรพิจารณาถึงคือการด าเนินการและเงื่อนไขสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในจุดเสี่ยง Actionable 
Process Step และลักษณะของกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารและการน าไปปฏิบัติ อนึ่ง จะต้องมี
การเก็บบันทึกเอกสารการตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาด้วย 

ในการด าเนินการตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร ผู้ประกอบการอาจต้องจัดท าขั้นตอน
การด าเนินการในโรงงานใหม่เพ่ือจะได้สามารถตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารได้ดีพอ  
เช่น สถานประกอบการอาจคัดเลือกพนักงานมาเฝ้าสังเกตการณ์ว่าการด าเนินการกลยุทธ์การปลอมปนในอาหาร
โดยเจตนาเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เป็นต้น หรือในบางกรณีการตรวจติดตามอาจสามารถน าไปรวมเข้ากับการ
ปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าหน้าที่สถานประกอบการได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีการตรวจติดตามอาจสามารถ
ด าเนินการในขั้นตอนการน ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาได้เลย เช่น จากตัวอย่าง
สถานการณ์ท่ี 3 ในบทที่ 3: กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาคือการตรวจสอบถังบรรจุด้วย
สายตา โดยถังบรรจุดังกล่าวจะถูกบรรจุอาหารทันทีหลังจากที่มีการตรวจสอบ ในกรณีนี้ ผู้จัดการเป็นผู้ด าเนินการ
น ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาและจะเป็นผู้น าการตรวจติดตามกลยุทธ์ดังกล่าวไป
ปฏิบัติโดยการกรอกแบบฟอร์มเอกสารการตรวจติดตาม  “Storage tank cleaning sign off form” เพ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในอาหาร ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเอกสารการ
ตรวจติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาอย่างครบถ้วน  เป็นต้น 

(1) ความถี่ในการตรวจติดตาม ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดย
เจตนาและระบบการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนา โดยผู้ประกอบการสามารถก าหนดเองได้ว่าจะ
ด าเนินการตรวจติดตามบ่อยแค่ไหนตราบใดที่สามารถตรวจติดตามได้ว่าการด าเนินกลยุทธ์การลดโอกาส                    
การปลอมปนในอาหารโดยเจตนาเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 

(2) ผู้ด าเนินการตรวจติดตาม  ผู้ประกอบการสามารถเลือกบุคคลที่จะมาท าหน้าตรวจตืดตามกลยุทธ์การ
ลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาได้ แต่ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจติดตามจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา ฝึกอบรม 
หรือประสบการณ์ (หรือคุณสมบัติดังกล่าวรวมกัน) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ นอกจากนี้ โรงงานจะต้อง
ระบุต าแหน่งของผู้ตรวจติดตามและอธิบายขั้นตอนการตรวจติดตามลงในขั้นตอนการตรวจติดตาม ทั้งนี้ อาจมีการ
มอบหน้าที่การตรวจติดตามให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามอยู่แล้วก็ได้ เช่น พนักงานสาย
ผลิตสินค้าผู้ควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ ผู้ควบคุมดูแล พนักงานซ่อมบ ารุง หรือพนักงานตรวจรับรองคุณภาพ เป็นต้น 
อนึ่ง โรงงานจะต้องจัดท าข้ันตอนการตรวจติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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5. บันทึกเอกสำรกำรตรวจติดตำมกำรป้องกันอำหำรจำกกำรปลอมปนโดยเจตนำ 
นอกจากจะต้องบันทึกขั้นตอนการตรวจติดตามลงในแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาแล้ว 
สถานประกอบการยังต้องบันทึกข้อมูลการตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาอีก
ด้วย ซึ่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปตรวจทวนสอบและทบทวนตรงสอบอีกครั้งหนึ่ง  โดยข้อมูลการตรวจ
ติดตามการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาจะต้องมีการบันทึกข้อมูลทันทีในขณะที่ด าเนินการ
สังเกตการณ์ ซึ่งจะต้องระบุข้อสังเกตหรือผลของกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา วันและ
เวลาที่ท าการสังเกตการณ์ และลายเซ็นต์หรือชื่ออักษรย่อของผู้ที่ท าการสังเกตการณ์  

ตัวอย่างเหตุการณจ์ากตัวอย่างที่ 1 บทที่ 3  

- ตัวอย่างของการเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารด้านกิจกรรมการตรวจติดตามคือการตรวจดูว่าตัวล็อคอยู่ใน
ต าแหน่งที่ถูกต้องและได้มีการล็อคถังจริง โดยอาจบันทึกข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม “liquid storage tank 
observations record” ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยวันที่ เวลา และการระบุ “ใช่” หรือ “ไม่” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามร
การล็อคตัวล็อคจริง  ถ้าโรงงานใช้ตารางองค์ประกอบการบริหารจัดการกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหาร (ดังปรากฎในตาราง Table 4-5) โรงงานควรใส่ “Liquid storage tank observations record” ในช่อง 
“Food Defense Record”  
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6.  ข้อมูลประเภท Exception Record 
ในบางกรณีที่บันทึกการตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนามีการระบุข้อมูลที่
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลประเภท Exception Record โดย 
Exception Record ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ เพียงพอในการแสดงให้เห็นถึงการด าเนินกลยุทธ์การลดโอกาส
ปลอมปนในอาหารของสถานประกอบการได้ในบางกรณ ีเช่น  

ตัวอย่างที่ 1 
กลยุทธ์การลดโอกาสในอาหารโดยเจตนาของสถานประกอบการแห่งหนึ่งคือการจ ากัดการเข้าออกของพนักงาน
โดยการล็อคประตูซึ่งจะต้องใช้การ์ดพิเศษในการเปิดประตู และเม่ือประตูถูกเปิดแง้มทิ้งไว้นานเกินกว่าเวลาที่ใช้ใน
การเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวและปิดล็อคอีกครั้ง สัญญาณแจ้งเตือนของระบบการตรวจติดตามอัตโนมัติจะท าการ
แจ้งเตือน และทุกครั้งที่มีสัญญาณแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกข้อมูลว่ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนอาหารไม่
เป็นไปตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติ 

ตัวอย่างที่ 2 
จากเหตุการณ์ตัวอย่างที่ 4 ของบทที่ 3 สถานประกอบการก าหนดให้บริเวณที่ปรุงรส หมัก เคลือบผิวอาหารเป็น 
Actionable Process Step ซ่ึงกลยุทธ์การลดโอกาสในอาหารโดยเจตนาของโรงงานการห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าบริเวณดังกล่าวของโรงงาน โดยพนักงานที่ท างานในจะเป็นผู้น ากลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติและเป็น
ผู้ตรวจติดตามด้วย ในกรณีที่มีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพ้ืนที่และพนักงานในบริเวณดังกล่าวได้แจ้งต่อพนักงาน
รักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้บันทึกข้อมูลดังกล่าว ในกรณีนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจ
ถือเป็น Exception Record ได้ 

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีข้อมูลประเภท Exception Record ก็อาจเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับการตรวจติดตามการ
ด าเนินการของกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร โดยทั่วไป สถานการณ์ที่ข้อมูลอาจไม่สามารถเป็น
ข้อมูลประเภท Exception Record ได้คือเมื่อโรงงานไม่ได้มีการตรวจติดตามจุดเสี่ยงตลอดเวลา เช่น ตัวล็อค
ประตูถังเก็บวัตถุดิบที่ต้องมีขั้นตอนการตรวจติดตามเพ่ือจะได้มีการบันทึกเอกสารยืนยันว่ากลยุทธ์การตรวจ
ติดตามด าเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และเนื่องจากกลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจติดตามโดยระบบ
อัตโนมัติหรือข้ันตอนการตรวจติดตามโดยพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น จึงเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้
เลยที่จะสรุปได้ว่ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาได้มีการด าเนินการตามที่วางแผนไว้จาก
บันทึกเอกสารประเภท Exception Record เป็นต้น 
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7. ตัวอย่ำงตำรำงองค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธกำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำร 

ตัวอย่างที่ 1 จากบทท่ี 3  
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ตัวอย่างที่ 2 จากบทท่ี 3 
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ตัวอย่างที่ 3 จากบทท่ี 3 
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ตัวอย่างที่ 4 จากบทท่ี 3 
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