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กฎระเบียบกลยุทธ์กำรลดโอกำสเพื่อปกป้องอำหำรจำกกำรจงใจปลอมปนโดยเจตนำฉบับสมบูรณ์ 

FSMA Final Rule for Mitigation Strategies to Protect Food against Intentional Adulteration 
 
 
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ กลยุทธ์การลดโอกาสเพ่ือปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปนโดย

เจตนา (Final Rule of Mitigation Strategies to Protect Food against International Adulteration)  ภายใต้
กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) ขององค์การอาหาร
และยาสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration หรือ FDA) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ปลอมปนสินค้าอาหารจากการกระท าที่จงใจให้เป็นอันตรายต่อสาธารณสุขในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการก่อการร้ายที่
มุ่งเน้นไปยังการผลิตอาหาร การกระท าดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น แต่สามารถท าให้เกิดการเจ็บป่วย การเสียชีวิต และ
เศรษฐกิจหยุดชะงักเพราะไม่มีกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในการผลิตอาหาร  

แทนที่จะตั้งเป้าไว้ที่อาหารหรืออันตรายบางชนิด กฎระเบียบฉบับนี้ก าหนดให้สถานประกอบการ
ด้านอาหารที่ข้ึนทะเบียนบางประเภทต้องมีกลยุทธ์การลดโอกาส (ลดความเสี่ยง) ส าหรับขั้นตอนการผลิต  

มีการเผยแพร่กฎระเบียบฉบับร่างเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ความเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ        
ฉบับสมบูรณ์คือมีการให้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร้องขอ หรือมีความยืดหยุ่นส าหรับ
สถานประกอบการด้านอาหารมากขึ้นในการตัดสินใจว่าจะประเมินโรงงานอย่างไร การด าเนินการตามกลยุทธ์การ
ลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร และเพ่ือสร้างความม่ันใจว่ากลยุทธ์เหล่านั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ในระหว่างการจัดท ากฎระเบียบฉบับนี้ FDA ได้ร่วมมือกับกลุ่มนักวิชาการ และพิจารณาถึงการ
ประเมินจุดอ่อนต่อการปลอมปนในระบบการผลิตอาหารร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  

ถึงแม้การปลอมปนสินค้าอาหารโดยเจตนาอาจอยู่ในรูปแบบอ่ืน ซึ่งรวมไปถึงความขุ่นเคือง         
ของลูกจ้าง หรือการปลอมปนที่มีสาเหตุมาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่จุดประสงค์ของกฎระเบียบฉบับนี้คือ
การป้องกันการกระท าโดยเจตนาที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนในวงกว้าง นอกจากนี้ ในกฎระเบียบการ
ควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ฉบับสมบูรณ์ยังได้ระบุถึงการปลอมปนที่มาจาก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ   

ผู้ที่อยู่ภำยใต้กฎระเบียบฉบับนี้ 
บริษัททั้งในและต่างประเทศที่ต้องขึ้นทะเบียนกับ FDA ให้เป็นสถานประกอบการด้านอาหาร 

ภายใต้กฎหมายอาหารและยาของสหรัฐฯ (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) ยกเว้นผู้เข้าข่ายได้รับการ
ยกเว้น 

กฎระเบียบฉบับนี้ถูกออกแบบเพ่ือครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่ โดยสินค้าของบริษัทเหล่านี้เข้าถึง
ผู้คนเป็นจ านวนมาก และกฎระเบียบได้ยกเว้นบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่า ในปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ภายใต้                     
กฎระเบียบฉบับนี้กว่า 3,400 บริษัท ซ่ึงด าเนนิการสถานประกอบการด้านอาหารถึง 9,800 แห่ง 

กฎระเบียบฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงฟาร์ม 

 



ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
แม้ว่านี้จะเป็นครั้งแรกท่ีมีการก าหนดให้บริษัทจัดท าแผนการป้องกันอาหาร แต่ FDA ได้ใช้วิธีการ

การประเมินคล้ายกับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis 
Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้โดยอุตสาหกรรมอาหารส าหรับการระบุ การประเมิน 
และการควบคุมอันตรายความปลอดภัยในอาหาร โดยกฎระเบียบ FSMA เป็นการด าเนินการล่วงหน้าและท าให้
การป้องกันเหล่านี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

สถานประกอบการทุกแห่งที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบต้องจัดท าแผนการป้องกันอาหารเป็น               
ลายลักษณ์อักษรและน าไปปฏิบัติ แผนการป้องกันอาหารต้องระบุถึงจุดอ่อนและขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้        
กลยุทธ์การลดโอกาส ขั้นตอนส าหรับการตรวจติดตามการป้องกันอาหาร การแก้ไขข้อบกพร่องและ                             
การตรวจทวนสอบ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์แผนซ้ าทุก 3 ปี หรือเมื่อพบว่ามีการเข้าเกณฑ์
บางอย่าง รวมไปถึงเมื่อพิจารณาแล้วว่าการมีปฏิบัติตามแผนอย่างไม่เหมาะสม 

1.   กำรประเมินจุดอ่อน (Vulnerability Assessment) คือการระบุจุดอ่อนและขั้นตอนที่
สามารถปฏิบัติได้ส าหรับอาหารแต่ละชนิดที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารในสถานประกอบการด้าน
อาหาร ในแต่ละจุด ขัน้ตอน หรือวิธีการในกระบวนการผลิต โดยต้องมีการประเมินดังนี้ 

-   ความรุนแรงและขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสาธารณสุข โดยพิจารณาถึง
ปริมาณของสินค้า จ านวนที่เสิร์ฟ จ านวนที่มีการสัมผัส ความเร็วในการเคลื่อนย้ายอาหารในระบบการจ าหน่าย 
เชื้อโรคหรือสารที่อาจเกี่ยวข้อง ปริมาณที่ท าให้ติดเชื้อ/เสียชีวิต และจ านวนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต  

-   ระดับการเข้าถึงทางกายภาพของสินค้า สิ่งที่ต้องพิจารณาคือสิ่งกีดขวางทางกายภาพ 
ซึ่งรวมไปถึงรั้ว ราวจับ ประต ูฝาปิด ผนึก และท่ีก าบัง  

-   ความสามารถในการปลอมปนสินค้าได้ส าเร็จ 

๒.   กลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำร (Mitigation Strategies) ควรมีการก าหนด
และการด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามีการลดหรือป้องกันจุดอ่อนแล้ว กลยุทธ์การลดโอกาส            
การปลอมปนในอาหารต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสถานประกอบการและขั้นตอนการด าเนินงานของ       
แต่ละแห่ง 

-   กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ก าจัดความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การลดโอกาสการ
ปลอมปนในอาหารที่ “กว้าง” (Broad) และ “มุ่งเน้น” (Focused) ในกฎระเบียบฉบับร่างก าหนดให้มีเฉพาะ         
กลยุทธ์การลดโอกาสแบบ “มุ่งเน้น” เท่านั้น เนื่องจากกลยุทธ์การลดโอกาสแบบ “กว้าง” ไม่ได้ช่วยปกป้องใน   
บางจุดจากการโจมตีโดยบุคคลภายในได้ เช่น มีรั้วล้อมท้ังสถานประกอบการ เป็นต้น  

-   กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ตระหนักว่า กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร
สามารถลดความเสี่ยงการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการน าไปปฏิบัติตามในทางที่
เหมาะสมและได้รับการควบคุมเพ่ือป้องกันการโจมตจีากบุคคลภายใน 

3.   องค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์กำรลดโอกำสกำรปลอมปนในอำหำร (Mitigation 
Strategy Management Component)  



ต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมตามแต่ละ        
กลยุทธ์การลดโอกาส นอกจากนี้ ในแต่ละด้านของการป้องกันอาหาร สถานประกอบการด้านอาหารจะได้รับความ
ยืดหยุ่นจากกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ ในการจัดท าวิธีปฏิบัติการที่เหมาะกับการด าเนินงานและสินค้า  

-    กำรตรวจติดตำม  คือการจัดท าและการด า เนินการตามขั้ นตอน                
ซ่ึงประกอบด้วยความถี่ในการด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาส 

-   กำรแก้ไขข้อบกพร่อง คือการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อไม่ได้ด าเนินการตามกล
ยุทธ์การลดโอกาสอย่างเหมาะสม 

-   กำรตรวจทวนสอบ คือกิจกรรมการตรวจทวนสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการ
ด าเนินการตรวจติดตาม และมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสม 

4.   กำรฝึกอบรมและกำรบันทึก (Training and Recordkeeping) สถานประกอบการ      
ต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม และสถานประกอบการต้องจดบันทึก
ข้อมูลส าหรับการตรวจติดตามการป้องกันอาหาร การแก้ไขข้อบกพร่อง และกิจกรรมการตรวจทวนสอบ 

วันที่ต้องปฏิบัติตำม 
กฎระเบียบฉบับนี้ ถื อ เป็นกฎระเบียบฉบับแรกที่ มี การออกข้อก าหนด ในลักษณะนี้                            

ดังนั้น การให้ความรู้และฝึกอบรมเป็นสิ่งที่ส าคัญ นอกจากนี้ FDA ยังตระหนักดีว่า สถานประกอบการด้านอาหาร
ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎระเบียบ FSMA ฉบับอ่ืนเช่นกัน FDA จึงให้เวลาใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปนส าหรับสถานประกอบการด้านอาหาร
นานกว่า 

1.   ธุรกิจขนำดเล็กมำก  
ธุรกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 3 ปีปฏิทินก่อนหน้า        

โดยค านวณจากยอดขายอาหารมนุษย์บวกกับมูลค่าตลาดของอาหารมนุษย์ที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาโดย
ไม่ได้จ าหน่าย (เช่น เก็บรักษาเพ่ือค่าธรรมเนียม) และปรับเปลี่ยนตามเงินเฟ้อ ธุรกิจเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทีป่รับเปลี่ยนแล้วภายใน 5 ปี นับจากวันที่เผยแพร่กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ 

2.   ธุรกิจขนำดเล็ก  
ธุรกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 500 คน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน 4 ปี      

นับจากวันที่เผยแพร่กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ 
3.   ธุรกิจอื่นๆ  

ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก และไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น ต้องปฏิบัติ
ตามภายใน 3 ปี นับจากวันที่เผยแพร่กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ 

ข้อยกเว้น 
-   ธุรกิจขนาดเล็กมาก ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ FDA ร้องขอ เพ่ือพิสูจน์          

การเป็นธุรกิจขนาดเล็กมาก 
-   การเก็บรักษาอาหาร ยกเว้นการเก็บรักษาอาหารในถังเก็บรักษาของเหลว  
-   การบรรจุ การบรรจุใหม่ (Re-packing) การปิดฉลาก หรือการปิดฉลากใหม่ (Re-labelling) 

อาหาร โดยที่ภาชนะบรรจุสินค้าที่สัมผัสอาหารยังอยู่ในสภาพเดิม 



-   กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของค าว่า “ฟาร์ม” 
-   การผลิต การแปรรูป การบรรจุ หรือการเก็บรักษาอาหารส าหรับสัตว์ 
-   เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ภายใต้ข้อก าหนดเฉพาะ 
-   การผลิต การแปรรูป การบรรจุ หรือการเก็บรักษาอาหารบางประเภทในฟาร์มโดยธุรกิจ  

ขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กมาก ที่ได้รับการระบุว่าการปฏิบัติในการผลิตมีความเสี่ยงต่ า โดยจะได้รับการยกเว้น
หากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเดียว ที่ด าเนินการโดยธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ อาหารบางชนิด
ดังกล่าวประกอบด้วยไข่บางชนิด และเนื้อสัตว์ป่าบางชนิด 

กำรช่วยเหลือภำคอุตสำหกรรม 
-   FDA ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการการเจตนาปลอมปนสากล (Intentional Adulteration 

Subcommittee) และพันธมิตรการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Preventive 
Controls Alliance) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรในการฝึกอบรมการป้องกันอาหารส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล 

-   หน่วยงานมีความตั้งใจจะเผยแพร่เอกสารคู่มือ เพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของ
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ เช่น การด าเนินการประเมินจุดอ่อน การก าหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลดโอกาสการ
ปลอมปนในอาหาร และการจัดท ากระบวนการตรวจติดตามการป้องกันอาหาร การแก้ไขข้อบกพร่อง และการ
ตรวจทวนสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 -   นอกจากนี้ FDA ยังมีเครื่องมือและทรัพยากรที่ขณะนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (www.fda.gov/fooddefense) ซึ่งเคยจัดท าไว้ส าหรับโปรแกรมการป้องกันอาหารด้วยความ  
สมัครใจ  

-   ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร ประกอบด้วยรายการกล
ยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้กับขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตอาหารเพ่ือลดความ
เสี่ยงการปลอมปนในอาหารโดยเจตนา 

-   เครือข่ายการช่วยเหลือทางวิชาการด้านความปลอดภัยในอาหารของ FDA (FDA FSMA 
Food Safety Technical Assistance Network) สามารถใช้งานได้แล้ว และเป็นแหล่งข้อมูลกลางเพ่ือช่วย           
ภาคอุตสาหกรรมให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย FSMA ค าถามที่ส่งทางออนไลน์หรือทางจดหมายจะได้รับ
ค าตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล หรือผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ  

ฝ่ำยกำรเกษตรประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎำคม 2559 

 

http://www.fda.gov/fooddefense


คุณอยู่ภายใต้กฎระเบียบการลดโอกาสการปลอมปนในอาหารโดยเจตนาหรือไม ่
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณเป็นเจ้าของ ผู้ด าเนินการ หรือตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ     
สถานประกอบในหรือต่างประเทศที่ผลิต/แปรรูป บรรจุ หรือเก็บ
รักษาสินค้าเพื่อการบริโภคในสหรัฐฯ และต้องขึ้นทะเบียนกับ FDA 
หรือไม่ (21 CFR 121.1) 

คุณไม่อยู่ภายใต้
กฎระเบียบฉบับน้ี 

คุณได้ด าเนินการกิจกรรมดังต่อไปน้ีบ้างหรือไม่ 
-   สถานประกอบการของคุณเก็บรักษาอาหารหรือไม่  ยกเว้น                

การเก็บรักษาอาหารในถังเก็บของเหลว (21 CFR 121.5(b)) 
-   สถานประกอบของคุณบรรจุ บรรจุใหม่ ปิดฉลาก หรือปิดฉลากใหม่  

อาหารซ่ึงภาชนะบรรจุที่สัมผัสอาหารโดยตรงยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
(21 CFR 121.5(c))  

-   สถานประกอบการของคุณเป็นฟาร์มแบบผสม* และการด าเนินการ
อยู่ภายใต้ค าจ ากัดค าว่า “ฟาร์ม” ของ FDA หรือไม่ (21 CFR 
121.5(d)) 

-   สถานประกอบการของคุณผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์** หรือไม่ 
     (21 CFR 121.5(e))  
-  สถานประกอบการของคุณผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษา      

อาหารสัตว์หรือไม่ (21 CFR 121.5(f)) 
-   สถานประกอบการของคุณเป็นฟาร์มแบบผสมซ่ึงด าเนินการภายใต้

มาตรา ๔๑๘ ของ Food Drug and Cosmetic Act คือผลิต แปรรูป 
บรรจุ เก็บรักษาไข่ (ในเปลือก นอกเหนือจากสินค้าเกษตรท่ียังไม่ผา่น
การแปรรูป) และเนื้อสัตว์ป่าบางชนิดในฟาร์มหรือไม่ (ข้อนี้จ ากัด
เฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก) (21 CFR 121.5(g)) 

ไม่ 

ใช ่
กฎระเบียบไม่ครอบคลุมกิจกรรม
เหล่าน้ีในสถานประกอบการของคุณ 

ใช ่

ไม่ 

ใช ่

คุณเข้าข่ายได้รับการยกเว้น แต่คุณ
ต้องจัดเตรียมเอกสารที่สามารถ
แสดงถึงสถานะการเป็นธุรกิจขนาด
เล็กมาก ส าหรับการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการเมื่อมีการร้องขอ 
โดยต้องเก็บเอกสารไว้ ๒ ปี และ
คุณมีเวลา 5 ปีในการปฏิบัติตาม  
(21 CFR 121.5(a)) 

คุณอยู่ภายใต้กฎระเบียบ 

สถานประกอบการของคุณเป็น “ธุรกิจขนาดเล็ก” หรือไม่ 
ธุรกิจขนาดเล็กคือธุรกิจ (รวมบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ)  
ที่มีการจ้างงานเต็มเวลาน้อยกว่า 500 คน (21 CFR 121.3) 

ใช ่ คุณมีเวลา ๔ ป ี
ในการปฏบิัตติาม 

คุณมีเวลา ๓ ปีในการปฏิบัติตาม 

* สถานประกอบการฟาร์มแบบผสม คือฟาร์มที่มีการด าเนินการนอกเหนอืจากค าจ ากัดความของค าว่า “ฟาร์ม” และต้องขึ้นทะเบียน 
** มีเง่ือนไขบางประการ 

สถานประกอบการของคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากหรือไม่ 

-  ธุรกิจ (รวมบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี      
น้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 3 ปีปฏิทินก่อนหน้าโดยค านวณ
จากยอดขายอาหารมนุษย์บวกกับมูลค่าตลาดของอาหารมนุษย์       
ที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาโดยไม่ได้จ าหน่าย (เช่น เก็บ
รักษาเพื่อค่าธรรมเนียม) และปรับเปลี่ยนตามเงินเฟ้อ  

 



ข้อบังคับของกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก แผนการป้องกันอาหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วย (21 CFR 121.126) 
-   การประเมินจุดอ่อนต้องการอธิบายที่ก าหนดให้มี เพื่อระบุจุดอ่อนที่ส าคัญและขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้* (21 CFR 

121.130 (c)) 
-   กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร ซ่ึงรวมถึงการอธิบายที่ต้องมี (21 CFR 121.135(b)) 
-   ขั้นตอนการตรวจติดตามการป้องกันอาหาร (21 CFR 121.140(a)) 
-   ขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องในการป้องกันอาหาร (21 CFR 121.145(a) (1)) 
-   ขั้นตอนการตรวจทวนสอบการป้องกันอาหาร (21 CFR 121.150(b)) 

 ข การฝึกอบรมและคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลและบุคลากรที่ท างานในขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้ (21 CFR 121.4) 
 

  

ค บันทึกที่ต้องจัดเตรียมและจดัเก็บ 
๑.   การประเมินจุดอ่อน เพื่อระบุจุดอ่อนที่ส าคัญและขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้**  
      ในแต่ละจุด ขั้นตอน หรือวิธีการในการด าเนินการของสถานประกอบการ คุณต้องประเมิน 

-   ความรุนแรงและขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสาธารณสุข เมื่อมีการปลอมปน 
-   ระดับการเข้าถึงทางกายภาพของสินค้า 
-   ความสามารถของผู้โจมตีในการปลอมปนสินค้าได้ส าเร็จ 
(21 CFR 121.130) 

๒.   กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารส าหรับขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้ 
ระบุและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารในแต่ละขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อลดจุดอ่อนที่ส าคัญ 
และยังรวมไปถึงการเขียนค าอธิบายว่ากลยุทธ์สามารถลดจุดอ่อนได้อย่างไร  

 (21 CFR 121.135)  

๓.   การตรวจติดตามการป้องกันอาหาร 
ตรวจติดตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์อย่างสม่ าเสมอ  

 (21 CFR 121.140) 

๔.   การแก้ไขข้อบกพร่องในการป้องกันอาหาร 
จัดท าและปฏิบัติตามขั้นตอนส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง หากมีการด าเนินการตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนใน
อาหารอย่างไม่ถูกต้อง 

 (21 CFR 121.145) 

๕.   การตรวจทวนสอบการป้องกันอาหาร 
 -   ตรวจทวนสอบว่าได้มีการด าเนินการตรวจติดตาม 
 -   ตรวจทวนสอบว่ามีการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสม 
 -   ตรวจทวนสอบว่ามีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารที่เหมาะสม 

 -   ตรวจทวนสอบว่ามีการวิเคราะห์ซ้ าแผนการป้องกันอาหารตามความเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนด 
         21 CFR 121.157,  (21 CFR 121.150) 

 

* ขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้คือจุด ขั้นตอน หรือวธิีการในการผลิตอาหาร ที่มจีุดอ่อนส าคัญปรากฏอยู่และสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์การ     
ลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร และมคีวามจ าเป็นเพื่อลดหรือป้องกันจุดอ่อนที่ส าคัญได ้

** การประเมินจุดออ่นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผู้โจมตีภายใน 
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