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ปริมาณมาก สถานีรับสงนมปริมาณมากและผูผลิตน้ํานม
โปรดสังเกตวาเครื่องมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเอง รวบรวมจากคําแนะนํา
ที่อางถึงขางตน และไดตัดตัวอยางและขออางอิงที่เกี่ยวกับหนวยงานอื่น และกฎระเบียบ
ของหนวยงานอื่นๆออก ขอแนะนำใหผูใชทาํ ความคุนเคยกับเอกสารคําแนะนํากอนจะใช
เครื่องมือนี้

ขอเสนอแนะทีเ่ สนอไวในนี้เปนขอเสนอแนะที่ไมมีการผูกมัด
คําแนะนําสําหรับอุตสาหกรรม(1)
ฟารมโคนม ผูขนสงนมปริมาณมาก สถานีรับสงนมปริมาณมากและผูผลิตน้ํานม:
คําแนะนําดานมาตรการปองกันความปลอดภัยของอาหาร

คําแนะนํานี้สะทอนถึงแนวคิดในปจจุบันของสํานักงานอาหารและยาในเรื่องนี้ แตไมไดสราง
หรือใหสิทธิแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไมไดปฎิบัติเพื่อผูกพันสํานักงานอาหารและยา
หรือสาธารณชน ทานสามารถเลือกใชวิธอี ื่นถาวิธนี ั้นสนองตอบขอบังคับตามกฏหมาย
และกฏระเบียบ ถาทานตองการจะหารือเรือ่ งวิธีอนื่ ใหตดิ ตอเจาหนาทีข่ องสํานักงาน
อาหารและยา ที่รับผิดชอบเรื่องการใชคําแนะนํานี้ ถาทานไมสามารถระบุตัวเจาหนาที่สาํ นักงาน
อาหารและยาที่เหมาะสมได ใหโทรศัพทไปที่หมายเลขตามที่ระบุไวในหนาปกของคําแนะนํานี้
I. คํานํา
คําแนะนํานี้ทาํ ขึ้นเพื่อชวยผูด ําเนินการฟารมโคนม ผูขนสงนมปริมาณมาก สถานีรับสงนมปริมาณ
มาก และผูผลิตน้ํานม คําแนะนํานี้ระบุมาตรการปองกันที่ผูดําเนินการอุตสาหกรรมเหลานี้ สามารถใช
เพื่อลดความเสี่ยงตอการที่นา้ํ นมที่อยูในความครอบครองของตนจะถูกเปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตราย
หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ
เอกสารคําแนะนําของสํานักงานอาหารและยา รวมทั้งคําแนะนํานี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบ
ที่บังคับใชไดตามกฎหมาย แตเปนการอธิบายแนวคิดในปจจุบันของสํานักงานอาหารและยาเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ และควรใชเปนเพียงแคการเสนอแนะ ยกเวนสวนที่กลาวถึงขอบังคับหรือขอกําหนดตาม
กฎหมายโดยเฉพาะเทานัน้ คําวา ควร ที่ใชในคําแนะนําหมายถึงเปนการแนะนําหรือเสนอแนะ
แตไมไดเปนขอกําหนด
II. ภูมิหลัง
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรทบทวนกระบวนการและการควบคุมของตนในปจจุบันในสวนที่เ
กี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการ
ประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆและทําการปรับปรุงตามที่สมควร
สํานักงานอาหารและยาแนะนําวา การทบทวนรวมถึงการพิจารณาบทบาทของการบรรจุหีบหอ
และจัดสงในโครงการรักษาความปลอดภัยของอาหาร คําแนะนํานี้มงุ หมายใหเนนความสนใจของ
ผูประกอบการตามลําดับตอเนื่องในแตละสวน ของระบบการผลิตตั้งแตฟารมจนถึงโตะอาหาร
ที่อยูในความควบคุมของตน เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดการเปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตราย
หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆในแตละสวน

ใหเหลือนอยทีส่ ุด ฝายบริหารและพนักงานจะตองมุงมั่นในการดําเนินมาตรการปองกันที่ปรับปรุง
ใหดีขึ้นนี้ จึงจะประสบผลสําเร็จ ดวยเหตุนี้ สํานักงานอาหารและยาจึงแนะนําใหทงั้ ฝายบริหาร
และพนักงานเขารวมในการพัฒนาและทบทวนมาตรการดังกลาว
คําแนะนําทั้งหมดทีม่ ีอยูนี้อาจไมเหมาะ หรือใชในทางปฏิบัติสําหรับฟารมโคนม ผูขนสงนมปริมาณ
มาก สถานีรับสงนมปริมาณมากและผูผลิตน้ํานมทุกแหง สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูดาํ เนิน
การทบทวนคําแนะนําแตละสวนที่เกี่ยวกับปฏิบติการของตน และประเมินวามาตรการปองกันใด
เหมาะสม สํานักงานอาหารและยาแนะนําวา ผูประกอบการพิจารณาเปาหมายของมาตรการปองกัน
ประเมินวาเปาหมายนั้นเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการของตนหรือไมและถาใช หาวิธที ี่มที ั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใหบรรลุเปาหมายนั้นภายใตสภาพการปฏิบัติงานของตน
III. การแสดงความคิดเห็น
คําแนะนําแบงออกเปนสี่สวนคือ การบริหาร ปจจัยดานมนุษย -- สถานที่ และการปฏิบัติการ
คําแนะนําที่เกี่ยวเนื่อง
คําแนะนําเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่อาจเกี่ยวเนื่องกับผูด ําเนินการกิจกรรมเหลานี้มอี ยู
ในเอกสารคําแนะนําของสํานักงานอาหารและยาชื่อ "Food Producers, Processors, and
Transporters: Food Security Preventive Measures Guidance" ดูเอกสารนี้ไดที่
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid6.html
IV. การกระทําที่แนะนํา
ก. การบริหาร
•

•

ทําการประเมินกระบวนการและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเบื้องตนของอาหารซึง่ เราแนะ
นําใหเก็บเปนความลับ
จัดใหมียทุ ธวิธบี ริหารการรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมและตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย
อื่นๆ ทั้งในการคุกคามและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการระบุ แยก และเก็บวัสดุที่ถูก
กระทบกระเทือนใหปลอดภัย

•
•

•

•

•

พัฒนานโยบายเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ
ใหการฝกดานการตระหนัก เรื่องความปลอดภัยของอาหารเพื่อกระตุน ใหพนักงานทุกคน
ตื่นตัวตอรองรอยใดๆของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปน
การประสงครา ย อาชญากรรม หรือการกอการรายอืน่ ๆ
หรือบริเวณทีอ่ าจเปนจุดออนตอการกระทําเหลานัน้ และรายงานสิ่งทีพ่ บตอฝายบริหาร
การฝกยังจะชวยกระตุน ให
เจาหนาที่มีความระแวดระวังตอบุคคลที่ไมรูจกั หรือไมสามารถระบุไดวาเปนใครทีอ่ ยู
ในบริเวณที่ไมไดรับอนุญาต และสอบถามบุคคลเหลานัน้ โดยตรงหรือรายงานตอฝายบริหาร
ใหการควบคุมดูแลที่เหมาะสมตอพนักงานทั้งหมด ที่ทาํ งานกับการเก็บรักษานมดิบ
และนมที่ผานการฆาเชื้อโรค รับและเก็บรักษาอาหารเสริมวิตามิน และบริเวณที่ผลิต
และบรรจุหีบหอนม รวมทั้งพนักงานทําความสะอาด บํารุงรักษาสถานที่ และเจาหนาที่
ควบคุมคุณภาพ ลูกจางตามฤดูกาล ชั่วคาว ตามสัญญาและอาสาสมัคร โดยเฉพาะอยางยิง่
พนักงานใหม การควบคุมดูแลอาจรวมถึงจับตามองความประพฤติของพนักงานทีผ่ ิดปกติ
หรือนาสงสัย (เชน พนักงานที่อยูลวงเวลาโดยไมมีเหตุผลสมควร มาทํางานเชาผิดปกติ
เขาไปที่แฟม/ขอมูล/บริเวณของสถานทีท่ ี่ไมไดอยูใความรับผิดชอบของตน นําเอกสารออก
จากบริเวณ ถามคําถามเรื่องที่มีความออนไหว นํากลองถายภาพมาที่ทาํ งาน)
ตรวจความปลอดภัยของนมดิบ และนมที่ผานการฆาเชื้อโรค
บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหารและบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอนม
เพื่อตรวจดูรองรอยใดๆของ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม
หรือการกอการรายอื่นๆหรือบริเวณที่อาจออนแอตอการกระทําเหลานั้น
แจงเจาหนาทีร่ ักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมเกีย่ วกับการขูที่จะหรือการ
สงสัยวามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย
อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ อาจติดตอสํานักงานอาหารและยาได ทางหมายเลข
โทรศัพทฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมงทีห่ มายเลข , 1-866-300-4374 หรือ 301-796-8240
หรือที่สํานักงานในทองที่ของสํานักงานอาหารและยา
หมายเลขโทรศัพทของสํานักงานอาหารและยาประจําทองที่มที ี่
http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html

•

ทบทวนประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภัยของอาหารอยางนอยปละหนึ่งครั้งโดย
เจาหนาที่ภายในที่มีความรูห รือเจาหนาทีจ่ ากภายนอก และปรับปรุงแผนตามที่เหมาะสม
และขอแนะนําใหเก็บไวเปนความลับ

ข ปจจัยมนุษย
•

•

•

•

•

•

หาและยืนยันหลักฐานอางอิงการทํางาน ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของพนักงานทุกคน
ที่ทาํ งานกับนมดิบและนมทีผ่ านการฆาเชือ้ โรค
บริเวณที่รับและเก็บรักษาอาหารเสริมวิตามินและบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอนม
รวมทัง้ พนักงานทําความสะอาดบํารุงรักษาสถานที่ และเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
ลูกจางตามฤดูกาล ชัว่ คราว ตามสัญญาและอาสาสมัคร
ใหเจาหนาที่รักษากฎหมายหรือทําสัญญากับผูใหบริการดานนี้ตรวจประวัติอาชญากรรมของ
พนักงานดังกลาวขางตน ยกเวนแตในกรณีที่พนักงานเหลานั้นอยูใตการควบคุมดูแลโดยตรง
ในขณะที่เขาไปในบริเวณเหลานัน้
จํากัดการเขาถึงบริเวณที่เก็บรักษานมดิบและนมที่ผานการฆาเชื้อโรค
บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหารและบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอนม
ใหเฉพาะพนักงานทีม่ ีหนาที่
เขาไป และเฉพาะในชั่วโมงทํางานทีเ่ หมาะสมเทานัน้
หามไมใหพนักงานนําสิง่ ของสวนตัว (เชนกลองอาหารกลางวัน กระเปาถือ) เขาไปในบริเวณ
ที่เก็บรักษานมดิบและนมทีผ่ านการฆาเชือ้ โรค
บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหารและบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอนม
ตื่นตัวตอสุขภาพของพนักงานที่ผิดปกติทพี่ นักงานอาจสมัครใจรายงานเอง และการขาดงาน
ที่อาจเปนรองรอยเบื้องตนของการเปลีย่ นแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปน
การประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอืน่ ๆ (เชน พนักงานจํานวนมากผิดปกติ
ที่ทาํ งานอยูในบริเวณเดียวกันรายงานวามีอาการอยางเดียวกันภายในเวลาสั้นๆ) และรายงาน
สภาพการณนนั้ ๆตอเจาหนาที่สาธารณสุขในทองที่
อยูกับผูมาเยือนทุกคน

ค. สถานที่

•

•
•
•

ปดประตู (รวมทั้งประตูบริเวณที่ขนของขึ้นรถบรรทุก ในเวลาที่ไมใชและไมไดตรวจตรา
และทางออกฉุกเฉิน) หนาตาง ชองเปด/ฝาครอบบนหลังคา ชองระบายอากาศ
ระบบปรับอากาศ หองเก็บระบบสาธารณูปโภค บริเวณชั้นลอย ตูร ถบรรทุก รถบรรทุกน้าํ มัน
ตูรถไฟ และถังเก็บของขนาดใหญ เทาทีท่ าํ ได
ตรวจอุปกรณขนของลงและปมในบริเวณรับของกอนใช
ตรวจตราความปลอดภัยของปริมณฑล
ล็อคหรือผนึกตราโดยใชตราผนึกที่มหี มายเลขกํากับทางเขาหองเก็บนมหรือทอทีถ่ งั เก็บนม
ขนาดใหญตั้งแตเวลาที่ลา งถังเก็บนมขนาดใหญ จนกระทั่งถึงเวลาที่ถงั วาง ยกเวน
เฉพาะเวลาทีด่ ูดวยสายตาโดยตรง (อยาลืมตรวจกับหนวยงานที่ออกระเบียบของรัฐกอน
เพื่อใหแนใจวาหนวยงานทีอ่ อกระเบียบ หนวยงานที่จดั อันดับและสํานักงานอาหารและยา
สามารถเขาถึงหองเก็บนมและการรีดนมไดโดยสะดวกเพื่อการตรวจเปนประจําสําหรับระดับ
A ตามระดับขั้นของการจัดระดับผูสงนมระหวางประเทศ (IMS ratings) และ สํานักงาน
อาหารและยาตามที่สมควร)

การปฎิบัติการ
1. วิตามินเสริมอาหารและของใชสําหรับหองทดลอง
o ใชเฉพาะวิตามินเสริมอาหารจากแหลงที่รจ
ู ัก จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาต
(ตามที่สมควร) เทานัน้
o จัดทําหมายกําหนดการสงวิตามินเสริมอาหาร และไมรบ
ั ของที่ไมไดมาสงตาม
กําหนดการ หรือจากคนขับรถที่ไมมกี ารแจงใหทราบ และสืบสวนการขนสงที่ลาชา
หรือสูญหาย
o ควบคุมดูแลการขนถายวิตามินเสริมอาหาร ตัวเรงปฏิกิรย
ิ าที่ใชในหองทดลอง
และสารที่ทาํ ใหแบคทีเรียและสารพิษสลายพิษที่เขามา รวมทัง้ การสงของนอกเวลา
o เปรียบเทียบผลิตภัณฑและจํานวนที่ไดรับกับผลิตภัณฑและจํานวนทีอ
่ ยูบนใบสั่งและ
ใบสงของ
o ตรวจสอบเอกสารการสงของที่มก
ี ารเปลีย่ นแปลงที่นา สงสัย
o ตรวจวิตามินเสริมอาหารที่ไดรับเพื่อดูรองรอยการแทรกแซง ปนเปอนหรือเสียหาย
(เชนผงที่ผิดปกติ ของเหลว รอยเปอนหรือกลิ่น รองรอยการผนึกใหม) หรือ

"ของปลอม" (เชนผลิตภัณฑที่มีลักษณะ ติดปาย เลขรหัสหรือลักษณะเฉพาะ
ที่ไมเหมาะสม หรือไมเขากลุม ผลิตภัณฑ
o เก็บวิตามินเสริมอาหาร ตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับใชในหองทดลอง และ สารที่ทา
ํ ให
แบคทีเรียและสารพิษสลายพิษในทีท่ ี่ปลอดภัย
o ติดตามดูวิตามินเสริมอาหาร ตัวเรงปฏิกิรย
ิ าสําหรับใชในหองทดลอง และสารที่
ทําใหแบคทีเรียและสารพิษสลายพิษ และสืบสวนสวนทีห่ ายไป หรือเกินมา
ที่นอกเหนือไปจากปกติ
2. การปดปาย
o เก็บปายผลิตภัณฑไวในทีท
่ ปี่ ลอดภัยและทําลายปายทีห่ มดอายุหรือที่ไมตองการ
3. นมดิบ
o รับนมดิบเฉพาะจากถังที่ชองเปดมีล็อคหรือตราผนึกที่มห
ี มายเลขกํากับจากครั้งสุด
ทายที่ลา งถังนัน้ จนกระทัง่ ถึงเวลาที่สงมอบนม อาจยกเวนไดในกรณีที่ไดตรวจนม
ที่นาํ มาอยางถี่ถวนและอธิบายอยางมีเหตุผลและพิสูจนไดวาทําไมจึงแตกตางไป
ไมจําเปนตองปดล็อคหรือประทับตราในระหวางที่รถบรรทุกถังนมนัน้ อยูในสายตา
ของคนขับรถโดยตรง
o ใชเฉพาะบริษท
ั ขนสงที่รูจักและเปนทีเ่ ชื่อถือไดเทานั้น
o จัดทํากําหนดการสงวิตามินเสริมอาหาร และไมรับของทีไ่ มไดมาสงตามกําหนดการ
หรือจากคนขับรถที่ไมมีการแจงใหทราบ และสืบสวนการขนสงที่ลาชาหรือสูญหาย
ขอแนะนําวาบัตรประจําตัวคนขับรถควรระบุชื่อบริษัทขนสงไวดว ย
o ควบคุมดูแลการรับนมจากผูม
 าสง
o ตรวจปริมาณที่ไดรับกับประมาณที่ระบุไวในเอกสารนําสง
o ตรวจยืนยันวาผูดําเนินการสถานีรับสงนมปริมาณมากทีส
่ งนมดิบปฏิบตั ิตาม
มาตรการปองกันตามคําแนะนํานี้
o ล็อคหรือผนึกตราโดยมีหมายเลขกํากับถังทุกใบตั้งแตลางถังครัง้ สุดทายจนกระทัง่ ถึง
เวลาที่นาํ นมไปสงที่สถานีรับสงนมปริมาณมากหรือที่ผผู ลิตน้ํานม ไมจําเปนตอง
ปดล็อคหรือประทับตราในระหวางที่รถบรรทุกถังนมนัน้ อยูในสายตาของคนขับรถ
โดยตรง
การติดตอฉุกเฉิน

U.S. Food and Drug Administration
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857
, 1-866-300-4374 หรือ 301-796-8240
ถาฟารมโคนม ผูขนสงนมปริมาณมาก สถานีรับสงนมปริมาณมากหรือผูผลิตน้ํานมสงสัยวา
ผลิตภัณฑของตนที่ผลิตตามกฎของสํานักงานอาหารและยาถูกเปลีย่ นแปลง "ปลอม"
หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ
สํานักงานอาหารและยา
แนะนําวาใหผดู ําเนินการแจงเหตุทางหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมงทีห่ มายเลข
, 1-866-300-4374 หรือ 301-796-8240 หรือติดตอสํานักงานอาหารและยาประจําทองที่
หมายเลขโทรศัพทของสํานักงาน
อาหารและยาประจําทองทีม่ ที ี่ http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html
สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูดําเนินการแจงตอเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เกี่ยวของดวย
V. ภาคผนวก: เครื่องมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเองสําหรับฟารมโคนม
ผูขนสงนมปริมาณมาก สถานีรับสงนมปริมาณมาก และผูผลิตน้ํานม
(ไฟลที่พิมพขอ ความใสได อยูในรูป PDF ขนาด 1 MB)
โปรดสังเกตวาเครื่องมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเอง รวบรวมจากคําแนะนําที่อา งถึง
ขางตน และไดตัดตัวอยางและขออางอิงที่เกีย่ วกับหนวยงานอืน่ และกฎระเบียบของหนวยงานอืน่ ๆ
ออก ขอแนะนําใหผูใชทําความคุนเคยกับเอกสารคําแนะนํากอนจะใชเครื่องมือนี้
ตอบวา Y (ใช), N (ไมใช), N/A (ไมเกี่ยวของกัน), หรือ Don’t know (ไมทราบ)
การปฏิบัติการสถานที่ผลิดอาหารนม
การบริหาร

•

•

•
•

•

•

•

•

ทําการประเมินกระบวนการและปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยของอาหารเบื้องตน
จัดใหมียทุ ธวิธบี ริหารการรักษาความปลอดภัย
เพื่อเตรียมและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําทีเ่ ปนการ
ประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ ทัง้ ในการคุกคาม และเหตุการณที่เกิดขึ้น
จริง รวมทัง้ การระบุ แยก และเก็บวัสดุทถี่ ูกกระทบใหปลอดภัย
พัฒนานโยบายเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ
ใหการฝกดานการตระหนักเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
เพื่อกระตุนใหพนักงานทุกคนตื่นตัวตอรองรอยใดๆของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย
หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ หรือบริเวณ
ที่อาจเปนจุดออนตอการกระทําเหลานัน้ และรายงานสิ่งที่พบตอฝายบริหาร
ใหการควบคุมดูแลที่เหมาะสมตอพนักงานทั้งหมด
ที่เขาถึงบริเวณที่เปนจุดออน รวมทัง้ พนักงานทําความสะอาด บํารุงรักษาสถานที่
และเจาหนาทีค่ วบคุมคุณภาพ ลูกจางตามฤดูกาล ชั่วคราว ตามสัญญาและอาสาสมัคร
โดยเฉพาะอยางยิง่ พนักงานใหม
ตรวจความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอบริเวณที่เก็บรักษานมดิบและนมที่ผานการฆาเชื้อโรค
บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหาร และบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอนม
เพื่อตรวจดูรองรอยใดๆของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการ
รายอื่นๆหรือบริเวณที่อาจออนแอตอการกระทําเหลานัน้
แจงเจาหนาทีร่ ักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่เหมาะสมเกีย่ วกับการขูที่จะหรือการสงสัยวามีการเปลีย่ นแปลงเพื่อใหเปนอันตราย
หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ
ทบทวนประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภัย
ของอาหารอยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยเจาหนาที่ภายในที่มีความรู หรือเจาหนาที่จากภายนอก
และปรับปรุงแผนตามที่เหมาะสม

ปจจัยมนุษย

•

•

•

•

•

•

หาและยืนยันหลักฐานอางอิงการทํางาน ที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทของพนักงานทุกคนที่เขาถึงบริเวณที่เก็บนมดิบและนมที่ผานการ
ฆาเชื้อโรค บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหาร และบริเวณที่ผลิต และบรรจุ
หีบหอนม รวมทั้งพนักงานทําความสะอาด บํารุงรักษาสถานที่และเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
ลูกจางตามฤดูกาล ชัว่ คราว ตามสัญญาและอาสาสมัคร
ใหเจาหนาที่รักษากฎหมายหรือทําสัญญากับผูใหบริการ
ดานนี้ตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงานดังกลาวขางตน ยกเวนแตในกรณีที่ทพี่ นักงาน
เหลานั้นอยูใตการควบคุม ดูแลโดยตรงในขณะที่เขาไปในบริเวณเหลานั้น
จํากัดการเขาถึงบริเวณที่เก็บรักษานมดิบ และนมที่ผานการ
ฆาเชื้อโรค บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหาร และบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอ
นม ใหเฉพาะพนักงานที่มหี นาที่เขาไปและเฉพาะในชัว่ โมงทํางานที่เหมาะสมเทานัน้
หามไมใหพนักงานนําสิง่ ของสวนตัว
เขาไปในบริเวณที่เก็บรักษานมดิบและนมที่ผานการฆาเชื้อโรค
บริเวณที่รับและเก็บรักษาวิตามินเสริมอาหาร และบริเวณที่ผลิตและบรรจุหีบหอนม
ตื่นตัวตอสุขภาพของพนักงานที่ผิดปกติทพี่ นักงานอาจ
สมัครใจรายงานเอง และการขาดงานที่อาจเปนรองรอยเบื้องตนของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย
อื่นๆ และรายงานสภาพการณนั้นๆตอเจาหนาที่สาธารณสุขในทองที่
อยูกับผูมาเยือนทุกคน

สถานที่
•

•
•
•

ปดประตู หนาตาง ชองเปด/ฝาครอบบนหลังคา
ชองระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ หองเก็บระบบสาธารณูปโภค บริเวณชั้นลอย ตูรถ
บรรทุก รถบรรทุกน้าํ มัน ตูรถไฟ และถังเก็บขนาดใหญ เทาที่ทาํ ได
ตรวจอุปกรณขนของลงและปมในบริเวณรับของกอนใช
ตรวจตราความปลอดภัยของปริมณฑล
ล็อคหรือผนึกตราโดยใชตราผนึกที่มหี มายเลขกํากับทางเขาหองเก็บนมหรือทอทีถ่ งั เก็บนม

ขนาดใหญตั้งแตเวลาที่ลา งถังเก็บนมขนาดใหญ จนกระทั่งถึงเวลาที่ถงั วาง ยกเวน
เฉพาะเวลาทีด่ ูดวยสายตาโดยตรง
การปฎิบัติการ
วิตามินเสริมอาหารและของใชสําหรับหองทดลอง
•

•

•

•

•
•

•

•

ใชเฉพาะวิตามินเสริมอาหารจากแหลงที่รจู ัก
จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาต (ตามที่สมควร) เทานั้น
จัดทํากําหนดการสงวิตามินเสริมอาหาร และไมรับของ
ที่ไมไดมาตามกําหนดการ หรือจากคนขับรถที่ไมมกี ารแจงใหทราบ และสืบสวนการขนสง
ที่ลาชาหรือสูญหาย
ควบคุมดูแลการขนถายวิตามินเสริมอาหาร ตัวเรงปฏิกิรยิ า
ที่ใชในหองทดลองและสารทีท่ ําใหแบคทีเรียและสารพิษสลายพิษทีเ่ ขามา รวมทั้งการสงของ
นอกเวลา
เปรียบเทียบผลิตภัณฑและจํานวนที่ไดรับกับผลิตภัณฑ
และจํานวนทีอ่ ยูบนใบสั่งและใบสงของ
ตรวจสอบเอกสารการสงของที่มกี ารเปลีย่ นแปลงที่นา สงสัย
ตรวจวิตามินเสริมอาหารที่ไดรับเพื่อดูรองรอยการแทรกแซง
ปนเปอนหรือเสียหาย หรือ "ของปลอม"
เก็บวิตามินเสริมอาหาร ตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับใชในหอง
ทดลอง และสารที่ทาํ ใหแบคทีเรียและสารพิษสลายพิษในทีท่ ี่ปลอดภัย
ทํารายการวิตามินเสริมอาหาร ตัวเรงปฏิกริ ิยาสําหรับใช
ในหองทดลอง และสารทีท่ ําใหแบคทีเรียและสารพิษสลายพิษและสืบสวนสวนที่หายไป
หรือเกินมาที่นอกเหนือไปจากปกติ

การปดปาย
เก็บปายผลิตภัณฑไวในทีท่ ปี่ ลอดภัย และทําลายปาย

•

ที่หมดอายุ หรือที่ไมตองการ

นมดิบ
•

•
•

•
•
•

•

รับนมดิบเฉพาะจากถังที่ชองเปดมีล็อค หรือตราผนึก
ที่มีหมายเลขกํากับจากครั้งสุดทายที่ลางถังนั้นจนกระทั่งถึงเวลาที่สง มอบนม อาจยกเวนได
ในกรณีที่ไดตรวจนมที่นาํ มาอยางถีถ่ วน และอธิบายอยางมีเหตุผล และพิสูจนไดวา
ทําไมจึงแตกตางไป ไมจาํ เปนตองปดล็อค หรือประทับตราในระหวางทีร่ ถบรรทุกถังนมนั้น
อยูในสายตาของคนขับรถโดยตรง
ใชเฉพาะบริษทั ขนสงที่รูจักและเปนทีเ่ ชื่อถือไดเทานั้น
จัดทําหมายกําหนดการสงวิตามินเสริมอาหาร
และไมรับของที่ไมไดมาตามกําหนดการ หรือจากคนขับรถที่ไมมกี ารแจงใหทราบ
และสืบสวนการขนสงที่ลาชาหรือสูญหาย
ควบคุมดูแลการรับนมจากผูม าสง
ตรวจปริมาณที่ไดรับกับประมาณที่ระบุไวในเอกสารนําสง
ตรวจยืนยันวาผูดําเนินการสถานีรับสงนมปริมาณมาก
ที่สงนมดิบปฏิบัติตามมาตรการปองกันตามคําแนะนํานี้
ล็อคหรือผนึกตราโดยมีหมายเลขกํากับถังทุกใบ
ตั้งแตลางถังครั้งสุดทาย จนกระทัง่ ถึงเวลาที่นาํ นมไปสงที่สถานีรับสงนมปริมาณมาก
หรือที่ผูผลิตน้าํ นม ไมจําเปนตองปดล็อคหรือประทับตราในระหวางทีร่ ถบรรทุกถังนมนั้น
อยูในสายตาของคนขับรถโดยตรง

ถาฟารมโคนม ผูขนสงนมปริมาณมาก สถานีรับสงนมปริมาณมากหรือผูผลิตน้ํานมสงสัยวา
ผลิตภัณฑของตนที่ผลิตตามกฎของสํานักงานอาหารและยาถูกเปลี่ยนแปลง "ปลอม"
หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ
สํานักงานอาหารและยา
แนะนําวา ใหผูดําเนินการแจงเหตุทางหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง
ที่หมายเลข , 1-866-300-4374 หรือ 301-796-8240 หรือติดตอสํานักงานอาหารและยาประจําทองที่
หมายเลขโทรศัพท
ของสํานักงานอาหารและยาประจําทองที่ มีที่
http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html

สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูดําเนินการแจงตอเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เกี่ยวของดวย
(1)

คําแนะนํานีเ้ รียบเรียงโดยคณะดูแลปองกันอาหารในศูนยความปลอดภัยดานอาหารและโภชนาการ
ประยุกตของสํานักงานอาหารและยา

เอกสารขางตนนีย้ กเลิกเอกสารฉบับกอนที่ออกในวันที่ 11 กรกฎาคม 2003

