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ขอเสนอแนะทีเ่ สนอไวในนี้เปนขอเสนอแนะที่ไมมีการผูกมัด
คําแนะนําสําหรับอุตสาหกรรม(1)
ผูนําเขาและผูยื่นเรื่อง: คําแนะนําดานมาตรการปองกันความปลอดภัยของอาหาร
คําแนะนํานี้สะทอนถึงแนวคิดในปจจุบันของสํานักงานอาหารและยาในเรื่องนี้ แตไมไดสราง
หรือใหสิทธิแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไมไดปฎิบัติเพื่อผูกพันสํานักงานอาหารและยา
หรือสาธารณชน ทานสามารถเลือกใชวิธอี ื่นถาวิธนี ั้นสนองตอบขอบังคับตามกฏหมาย
และกฏระเบียบ ถาทานตองการจะหารือเรือ่ งวิธีอนื่ ใหตดิ ตอเจาหนาทีข่ องสํานักงาน

I. คํานํา
คําแนะนํานี้ มุง หมายใหชวยผูประกอบการการนําเขาอาหาร โกดังเก็บของ
และผูยื่นเรื่องคําแนะนํานี้ระบุมาตรการปองกันที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถใชเพือ่ ลดค
วามเสี่ยงตอ
การที่อาหารในความครอบครองของตน จะถูกเปลีย่ นเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปน
การประสงครา ย อาชญากรรมหรือการกอการรายอืน่ ๆ คําแนะนํานี้มงุ หมายใหเนนความสนใจของ
ผูประกอบการตามลําดับตอเนื่องในแตละสวนของระบบการจัดสงอาหารที่อยูในความควบคุม
ของตน เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดการเปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการ
ประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆในแตละสวนใหเหลือนอยที่สุด ฝายบริหารและ
พนักงานจะตองมุงมั่นในการดําเนินมาตรการปองกันทีป่ รับปรุงใหดีขึ้นนี้ จึงจะประสบผลสําเร็จ
ดวยเหตุนี้ สํานักงานอาหารและยาจึงแนะนําใหทงั้ ฝายบริหาร และพนักงานเขารวมในการพัฒนา
และทบทวนมาตรการดังกลาว
เอกสารคําแนะนําของสํานักงานอาหารและยา รวมทั้งคําแนะนํานี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบ
ที่บังคับใชไดตามกฎหมาย แตเปนการอธิบายแนวคิดในปจจุบันของสํานักงานอาหารและยาเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ และควรใชเปนเพียงแคการเสนอแนะ ยกเวนสวนที่กลาวถึงขอบังคับหรือขอกําหนดตาม
กฎหมายโดยเฉพาะเทานัน้ คําวา ควร ที่ใชในคําแนะนําหมายถึงเปนการแนะนําหรือเสนอแนะ
แตไมไดเปนขอกําหนด
II. ภูมิหลัง
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรทบทวนกระบวนการและการควบคุมของตนในปจจุบันในสวนที่เ
กี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการ
ประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆและทําการปรับปรุงตามที่สมควร ฝายบริหารและ
พนักงานจะตองมุงมั่นในการดําเนินมาตรการปองกันทีป่ รับปรุงใหดีขึ้นนี้ จึงจะประสบผลสําเร็จ

ดวยเหตุนี้ สํานักงานอาหารและยาจึงแนะนําใหทงั้ ฝายบริหาร และพนักงานเขารวมในการพัฒนา
และทบทวนมาตรการดังกลาว
คําแนะนําทั้งหมดทีม่ ีอยูนี้อาจไมเหมาะ หรือใชในทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการดานอาหารทุกระดับ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการทบทวน
คําแนะนําแตละสวนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการของตน และประเมินวามาตรการปองกันใดเหมาะสม
มีตัวอยางการปองกัน
หลายตัวอยางใหในเอกสารนี้ ไมควรถือวาตัวอยางเหลานี้เปนมาตรฐานขั้นต่าํ สุด หรือเปนมาตรการ
ที่จะใชไดในการปองกันเทานั้น สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการพิจารณาเปาหมาย
ของมาตรการปองกัน ประเมินวาเปาหมายนัน้ เกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการของตนหรือไม และถาใช
หาวิธที ี่มีทงั้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหบรรลุเปาหมายนัน้ ภายใตสภาพการปฏิบัติงานของตน
III. การแสดงความคิดเห็น
คําแนะนํานี้แบงออกเปนหาสวนที่เกีย่ วกับแตละสวนในการนําเขาอาหารคือ การบริหาร
ปจจัยดานมนุษย -- พนักงาน ปจจัยดานมนุษย -- สาธารณชน สถานที่ และการปฏิบัติการ
ก. คําแนะนําที่เกีย่ วเนือ่ ง
สํานักงานอาหารและยาไดตีพิมพเอกสารประกอบคําแนะนําเรื่องความปลอดภัยของอาหารชื่อ
"Guidance for Food Producers, Processors, and Transporters: Food security preventive
measures guidance" ดูเอกสารนี้ไดท:ี่
http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html
ข. แหลงขอมูลเพิ่มเติม (2)
กระบวนการชือ่ การบริหารความเสีย่ งในการปฏิบัติการ (Operational Risk Management -- ORM)
อาจชวยจัดลําดับมาตรการปองกันที่จะสงผลกระทบมากที่สุดในการลดความเสี่ยงตอการเกิดการ
เปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย
อื่นๆตออาหาร ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งในการปฏิบัติการนี้ มีอยูในคูมือระบบความ
ปลอดภัยของสํานักงานบริหารการบินสหพันธ กระทรวงคมนาคมสหรัฐ วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2000

บทที่ 15 การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ ดาวนโหลดคูมือนี้ไดที่:
http://www.asy.faa.gov/Risk/SSHandbook/Chap15_1200.PDF.
สํานักงานวิจัยและโครงการพิเศษของกระทรวงคมนาคมสหรัฐไดพิมพเอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับ
การดําเนินมาตรการโดยตนเองเพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในการจัดสงสารอันตราย ดูไดที่
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=023636-filed.pdf. ประกาศนีใ้ หคําแนะนําแกผูจัดสงและยานพาหนะขนสงในเรื่องบุคลากร สถานที่
และเรื่องความปลอดภัยในระหวางการเดินทาง
สํานักงานการไปรษณียสหรัฐตีพิมพขอแนะนําเรื่องการระบุและจัดการกับไปรษณียทนี่ าสงสัย ดูไดที่
http://www.usps.com/news/2001/press/mailsecurity/postcard.htm.
กฎหมายตอตานการเปลี่ยนเพื่อใหเปนอันตรายของสหพันธ (ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 18
มาตรา 1365 หรือ 18 USC 1365) ระบุวาเปนอาชญากรรมระดับชาติในการเปลี่ยนเพื่อใหเปน
อันตราย หรือเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค หรือพยายาม ขู หรือสมคบคิดจะเปลี่ยน
หรือเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค
หรือใหการเท็จเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือปนเปอนตอผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค
ถาถูกตัดสินวามีความผิดจริงอาจมีโทษปรับถึง 100,000 ดอลลาร และจําคุกถึงตลอดชีวิต
ดูกฎหมายนี้ไดที่: http://www.fda.gov/opacom/laws/fedatact.htm
ทายที่สุด สมาคมการคาบางแหงไดจัดทําคําแนะนําเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่เนนเฉพาะ
อุตสาหกรรมแตละประเภท ตัวอยางเชน สมาคมอาหารที่เปนผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ
จัดทําเอกสารแนะนําความปลอดภัยของอาหารสําหรับอุตสาหกรรมอาหารที่เปนผลิตภัณฑนม
สํานักงานอาหารและยาสนับสนุนสมาคมการคาอื่นๆใหประเมินมาตรการปองกันทีม่ ีอยูในคําแนะนํานี้
และปรับใหเขากับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมเฉพาะของตน และเสริมดวยมาตรการปองกันเพิม่ เติม
ใหคาํ แนะนํานี้ตามที่สมควร สํานักงานอาหารและยายินดีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใน
คําแนะนําสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะกับสมาคมการคา
IV. การกระทําที่เสนอแนะ

ก. การบริหาร
1. การเตรียมการสําหรับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการ
กระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

มอบหมายความรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัยใหแกผทู ี่มีความรู
ทําการประเมินกระบวนการและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเบื้องตนของอาหาร
ซึ่งขอแนะนําใหเก็บเปนความลับ
จัดใหมียทุ ธวิธบี ริหารการรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมและตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย
อื่นๆ ทั้งในการคุกคามและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการระบุ แยกและเก็บวัสดุที่ถูก
กระทบกระเทือนใหปลอดภัย
เตรียมการอพยพหนีภัยฉุกเฉิน รวมทั้งปองกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ในระหวางการอพยพ
เก็บพิมพเขียวหรือแผนที่ชนั้ ในอาคารไวในที่ปลอดภัย นอกสถานที่
ทําความคุน เคยกับระบบตอบสนองเหตุการณฉุกเฉินในชุมชน
แจงใหฝายบริหารทราบถึงขอมูลสําหรับติดตอตลอด 24 ชั่วโมงกับ
เจาหนาที่ตํารวจ/ดับเพลิง/กูภัย/สาธารณสุข/หนวยงานรักษาความปลอดภัยมาตุภูมิทั้งระดับท
องถิ่น รัฐ และระดับชาติ
แจงใหพนักงานทราบวาจะติดตอกับใครในฝายบริหารเกีย่ วกับปญหาดานการรักษา
ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได (ติดตอตลอด 24 ชั่วโมง)
สงเสริมใหมีความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร โดยกระตุน
ใหพนักงานระแวดระวังตัวตอรองรอยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทํา
ที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ หรือจุดออนที่อาจเปนเปาโจมตี
และรายงานการคนพบใดๆตอฝายบริหารที่ระบุตัวไว (ตัวอยางเชน ใหการฝกอบรม
จัดระบบการใหรางวัล รวมเรื่องการรักษาความปลอดภัยเขาไวในมาตรฐานการปฏิบัติงาน)
จัดใหมีระบบการสื่อสารภายในเพื่อใหพนักงานทราบเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยที่เกีย่ วของ
จัดยุทธวิธีการสื่อสารกับสาธารณชน (เชน แตงตั้งโฆษก เตรียมคําแถลงขาวสําหรับสือ่
มวลชน และใหขอมูลประกอบ และประสานงานการแถลงขาวตอสื่อมวลชนกับเจาหนาที่
ที่เหมาะสม)

2. การควบคุมดูแล
•

•

จัดใหมีการควบคุมดูแลพนักงานทุกคนตามระดับที่เหมาะสม รวมทั้งพนักงานทําความ
สะอาดและดูแลสถานที่ ลูกจางตามสัญญาวาจาง พนักงานบันทึกขอมูลและคอมพิวเตอร
และโดยเฉพาะอยางยิง่ พนักงานใหม
ตรวจความปลอดภัยบริเวณอยางสม่าํ เสมอ รวมทัง้ สายงานการผลิตอัตโนมัติ สาธารณูปโภค
และระบบขอมูลคอมพิวเตอร (ความถี่ตามที่เหมาะสม) เพื่อหาสัญญาณการเปลีย่ นแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย
อื่นๆหรือบริเวณที่อาจเปนจุดออนตอการกระทําดังกลาว

3. ยุทธวิธีเกีย่ วกับการเรียกคืน
•
•
•

ระบุผูที่รับผิดชอบ และตัวสํารอง
จัดการและกําจัดผลิตภัณฑที่เรียกคืนอยางเหมาะสม
ระบุตัวเจาหนาที่ฝา ยติดตอลูกคา ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท

4. การสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทีน่ าสงสัย
•

•

สืบสวนการคุกคามหรือขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย
หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ
แจงเจาหนาทีร่ ักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมเกีย่ วกับการขู หรือการ
สงสัยวามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงครา ย
อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ

5. โครงการประเมินผล
•

•

ประเมินบทเรียนที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปน
การประสงครา ย อาชญากรรมหรือการกอการรายอืน่ ๆและการขู
ทบทวนและพิสูจนวา เปนจริงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ถึงประสิทธิผลของโครงการบริหาร
การรักษาความปลอดภัย (ตัวอยางเชน ใชพนักงานที่มคี วามรูหรือเจาหนาที่จากขางนอก
ฝกซอมการปฏิบัติการกรณีที่เกิดการเปลีย่ นแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปน
การประสงครา ย อาชญากรรมหรือการกอการรายอืน่ ๆ และฝกซอมการเรียกคืน และการทา

•

•

ทายระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร) ปรับปรุงโครงการตามที่เหมาะสม
และเก็บขอมูลนี้เปนความลับ
สุมตรวจการรักษาความปลอดภัยอาหารในทุกบริเวณทีส่ มควร (รวมทั้งบริเวณที่รับสินคา
และโกดังตามที่สมควร) โดยใชพนักงานที่มีความรูหรือเจาหนาที่จากขางนอก และเก็บขอมูล
นี้เปนความลับ
ตรวจใหแนใจวาผูท ี่ใหบริการการรักษาความปลอดภัยทําหนาที่ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ตามที่สมควร

ข. ปจจัยมนุษย -- พนักงาน
ตามกฎหมายสหพันธ ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารตองพิสูจนคุณสมบัติ ของพนักงานจางใหม
ทุกคนตามขอกําหนดของกฎหมายคนเขาเมืองและการใหสัญชาติ โดยกรอกแบบฟอรม INS
Employment Eligibility Verification Form (INS Form I-9) ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 8
มาตรา 1324a กําหนดใหพนักงานใหมกรอกแบบฟอรม I-9 และรายละเอียดเกีย่ วกับการไมเลือก
ปฏิบัติในกระบวนการพิสูจนขอเท็จจริงมีอยูในประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 8 มาตรา 1324b
1. การกลัน่ กรอง (กอนการจาง เมื่อจาง หลังการจาง)
•

ตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานทุกคน (ทั้งที่จางตามฤดูกาล ชั่วคราว ตามสัญญา
และอาสาสมัคร ไมวาจะจางโดยตรงหรือโดยผานบริษทั จัดหาพนักงาน) ตามทีเ่ หมาะสม
กับตําแหนง พิจารณาวาพนักงานนัน้ จะเขาออกบริเวณจํากัดหรือไม และจะตองมี
การควบคุมดูแลในระหวางทํางานมากนอยเพียงไร และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ (เชน
หาและยืนยันเอกสารอางอิงเกี่ยวกับการทํางาน ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท เขารวมใน
โครงการนํารองโครงการหนึ่งที่บริหารโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและใหสัญชาติ
และสํานักงานประกันสังคม [โครงการเหลานี้ใหการยืนยันวาบุคคลที่จา งใหมนนั้ มีสทิ ธิ
ทํางานไดโดยถูกกฎหมายทางอิเล็คโทรนิคส โทรศัพทโดยไมเสียคาโทรขอขอมูลเพิม่ เติมได
ที่โครงการ INS SAVE ที่หมายเลข 1-888-464-4218 หรือสงโทรสารขอขอมูลที่หมายเลข
(202) 514-9981 หรือเขียนไปที่ US/INS, SAVE Program, 425 I Street, NW, ULLICO4th Floor, Washington, DC 20536 โครงการนํารองเหลานี้อาจไมมีใหในทุกรัฐ]

ใหเจาหนาที่ตํารวจในทองทีส่ ืบประวัติอาชญากรรม หรือโดยติดตอผูใหบริการ
(อยาลืมตรวจสอบกับกฎหมายของรัฐหรือของทองถิ่นที่เกี่ยวกับการทําการตรวจสอบดังกลาว)
หมายเหตุ กระบวนการกลัน่ กรองควรเหมือนกันสําหรับพนักงานทุกคน โดยไมคํานึงถึงชาติพนั ธุ
ประเทศทีก่ ําเนิด ศาสนา สัญชาติ หรือสถานภาพการเขาเมือง
2. หนาที่งานประจําวัน
•
•

รูวาใครอยูในที่ทาํ งาน และใครควรอยูในที่ทาํ งาน และควรอยูที่ไหน ในแตละกะงาน
ปรับขอมูลใหทันสมัยเสมอ

3. การระบุตวั บุคคล
•

•

จัดตั้งระบบการระบุและรูจักตัวที่เหมาะสมกับลักษณะของพนักงาน (เชน ใหเครื่องแบบ
ปายชื่อ หรือบัตรประจําตัวพรอมภาพถายและหมายเลขควบคุม แบงเปนสี ตามบริเวณที่
อนุญาตใหเขาถึงได ตามความสมควร
เก็บเครื่องแบบ ปายชื่อ
หรือบัตรประจําตัวคืนเมื่อพนักงานไมเกี่ยวของกับสถานทีท่ ํางานอีกตอไปแลว

4. การจํากัดการเขาออกบริเวณ
•
•
•

•

ระบุตัวพนักงานที่ตองเขาออกทุกบริเวณโดยไมจํากัด
ประเมินระดับการเขาออกบริเวณของพนักงานทุกคนเปนระยะๆ
จํากัดการเขาออกเพื่อใหพนักงานเขาถึงเฉพาะบริเวณที่จําเปนในการทํางาน และในชั่วโมง
ทํางานที่สมควร (เชน ใชบัตรกุญแจ หรือกุญแจรหัสสําหรับบริเวณทีต่ องการจํากัดการเขา
ออก ใชเครื่องแบบตางสี [อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิ่น
ในเรื่องกฎเกีย่ วกับเพลิงไหม หรือความปลอดภัยในสถานทีท่ ํางาน กอนทําการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ])
เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนกุญแจแมและ/หรือเก็บบัตรกุญแจเมื่อพนักงานผูเ ปนเจาของไมเกี่ยวของ
กับสถานที่ทาํ งานนัน้ แลว และอื่นๆตามทีจ่ ําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัย

5. สิ่งของสวนตัว

•
•

•

•

จํากัดสิ่งของสวนตัวทีน่ ําเขามาในสถานที่
อนุญาตเฉพาะของสวนตัวเชนยาที่จาํ เปนสําหรับสุขภาพของพนักงาน และทําใหแนใจวา
ยาทีเ่ ปนของสวนตัว มีปา ยปดไวอยางถูกตอง และเก็บไวตางหากจากบริเวณทีท่ ํางาน
หรือที่เก็บรักษาอาหาร
หามไมใหพนักงานนําสิง่ ของสวนตัว (เชนกลองอาหารกลางวัน กระเปาถือ)
เขาในบริเวณที่ทาํ งานหรือที่เก็บรักษาอาหาร
ตรวจตูล็อคเกอร (ตูเก็บของสวนตัว) ของพนักงานเปนปกติวิสัย (ตัวอยางเชน ใหลอ็ คเกอร
แบบเปนตาขายโลหะ บริษทั เปนผูออกกุญแจให) ตรวจถุง หีบหอ และพาหนะเมื่อเขามาใน
บริเวณของบริษัท (ตรวจสอบกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิน่ ในสวนที่
เกี่ยวกับการตรวจนัน้ ๆ)

6. การฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยของอาหาร
•

•

•

รวมความตื่นตัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยของอาหาร รวมทัง้ ขอมูลเรื่องการปองกัน
ตรวจหา และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการ
ประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ หรือการคุกคาม เขาไวในโครงการฝกอบรม
เจาหนาที่ รวมทั้งที่จา งตามฤดูกาล ชัว่ คราว ตามสัญญา และอาสาสมัคร
เตือนพนักงานเปนระยะๆถึงความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย (เชนจัดการ
ประชุม ใหคูมอื หรือเอกสารแนบไปกับเงินเดือน)
กระตุนใหมีการสนับสนุนจากพนักงาน (เชนใหพนักงานมีสวนรวมในการวางแผนการรักษา
ความปลอดภัยของอาหารและโครงการกระตุนความตื่นตัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
อาหาร แสดงใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย)

7. ความประพฤติที่ผิดปกติ
•

จับตามองความประพฤติของพนักงานทีผ่ ิดปกติหรือนาสงสัย (เชน พนักงานที่อยูล วงเวลา
โดยไมมีเหตุผลสมควร อยูในทีท่ ํางานหลังเวลางาน เขาทํางานเชาผิดปกติ เขาไปทีแ่ ฟม/
ขอมูล/บริเวณของสถานทีท่ ี่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของตน นําเอกสารออกจากบริเวณ
ถามคําถามเรื่องที่มีความออนไหว นํากลองถายภาพมาทีท่ ํางาน

8. สุขภาพของพนักงาน

•

ตื่นตัวตอสุขภาพของพนักงานที่ผิดปกติซงึ่ พนักงานอาจสมัครใจรายงานเอง และการขาดงาน
ที่อาจเปนสัญญาณเบื้องตนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปน
การประสงครา ย อาชญากรรมหรือการกอการรายอืน่ ๆ (เชน พนักงานจํานวนมากผิดปกติ
ที่ทาํ งานอยูในบริเวณเดียวกัน รายงานวามีอาการอยางเดียวกันภายในเวลาสั้นๆ)
และรายงานสภาพการณนั้นๆตอเจาหนาทีส่ าธารณสุขในทองที่

ค. ปจจัยมนุษย -- สาธารณชน
1. ผูมาเยือน (ตัวอยางเชน ผูรับเหมางาน ตัวแทนผูจัดสงสินคา คนขับรถสงของ ลูกคา
พนักงานรับสงเอกสาร ตัวแทนบริษทั กําจัดแมลง ผูตรวจสอบจากภายนอก
เจาหนาที่ควบคุมกฎขอบังคับ ผูสื่อขาว นักทองเที่ยว)
•

•

•

•
•

•

ตรวจยานพาหนะที่เขาออก หีบหอ และกระเปาเอกสารเพื่อหาสิ่งทีน่ าสงสัย ไมเหมาะสม
หรือแปลกประหลาด หรือกิจกรรม ตามทีท่ ําได
จํากัดการเขาสูสถานที่ (เชน ตรวจผูมาเยือนขาเขาและขาออกที่ฝา ยรักษาความปลอดภัย
หรือที่พนักงานตอนรับ ใหผูมาเยือนแสดงบัตรประจําตัว
ออกบัตรผูมาเยือนและเก็บคืนเมื่อออกจากบริเวณ ไปกับผูมาเยือน)
ทําใหแนใจวามีเหตุผลสมควรในการมาเยือนกอนจะใหเขาไปในบริเวณ
ระวังผูมาเยือนที่ไมไดรับเชิญ
ตรวจบัตรประจําตัวของผูมาเยือนที่ไมรูจัก
จํากัดการเขาถึงบริเวณจัดการและเก็บรักษาอาหาร (เชน ไปกับผูมาเยือน ยกเวนในกรณีที่
ผูมาเยือนไดรับอนุมัติโดยเฉพาะ)
จํากัดการเขาถึงบริเวณหองเก็บตูล็อคเกอร

ง. สถานที่
1. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
•
•

ปองกันการเขาถึงปริมณฑลดวยรั้วหรือเครื่องปองกันอื่นๆตามที่เหมาะสม
ปดประตู (รวมทั้งประตูบริเวณที่ขนของขึ้นลงรถบรรทุก
ในเวลาที่ไมใชและไมมีการเฝาดูและทางออกฉุกเฉิน) หนาตาง ชองเปด/ฝาครอบทีห่ ลังคา

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ชองระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ หองเก็บระบบสาธารณูปโภค หองผลิตน้ําแข็ง
และหองเก็บของ บริเวณชั้นลอย ตูร ถบรรทุก รถบรรทุกน้ํามัน ตูรถไฟ
และถังเก็บขนาดใหญ
สําหรับเก็บแกซเหลว แทง และอัด เทาที่จะทําได (ตัวอยางเชนใชกุญแจล็อค
แผนโลหะกันการงัดกุญแจ หรือ "jimmy plates" สัญญาณเตือนภัย
อุปกรณตรวจจับผูบุกรุกเขาบริเวณ ยาม กลองวิดที ัศนเฝาดู
[อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิ่น
ในเรื่องกฎเกีย่ วกับเพลิงไหมหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ ํางานกอนทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ
])
ใชประตูภายนอกทีท่ ําดวยโลหะหรือหุมดวยโลหะถาทําไดในเวลาที่สถานที่ไมอยูในระหวาง
การทํางาน ยกเวนในกรณีทใี่ ชการมองเห็นไดจากถนนสาธารณะเปนเครื่องยับยั้งการบุกรุก
(อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิ่น ในเรื่องกฎเกี่ยวกับเพลิงไหม
หรือความปลอดภัยในสถานทีท่ ํางานกอนทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
เก็บอุปกรณสาํ หรับขนถายสิ่งของที่ไมบรรจุหีบหอ (เชน สวาน ทอ สายพานและสายยาง)
เมื่อไมใชและตรวจสอบกอนใช
จํากัดทางเขาบริเวณที่ควบคุมใหมีนอยทีส่ ุด (อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง
ของรัฐหรือรัฐบาลทองถิน่ เรื่องกฎเกี่ยวกับเพลิงไหมหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ ำงาน
กอนทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
ตรวจดูวากุญแจเขาสถานทีท่ ุกดอกอยูครบ (เชนมอบหมายหนาที่ในการออก ติดตาม
และเก็บกุญแจคืน)
ตรวจตราความปลอดภัยของปริมณฑลโดยวิธที ี่เหมาะสม (เชนใชเจาหนาที่ตรวจ [สวมเครื่อง
แบบ และ/หรือนอกเครื่องแบบ] เฝาดูทางวิดีทัศน)
ถาทําได จํากัดใหเหลือนอยที่สุดบริเวณทีอ่ าจใชเปนที่ซอ นสิ่งที่ตั้งใจจะใชเปนสารปนเปอน
(เชน มุมและชอง ชองในเพดาน)
จัดใหมีแสงสวางที่พอเพียงทัง้ ภายในและภายนอก รวมทั้งแสงสวางในกรณีฉุกเฉินตาม
ที่เหมาะสมเพือ่ ชวยในการตรวจหากิจกรรมที่นา สงสัยหรือผิดปกติ
จัดระบบควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตใหจอดไดในบริเวณ (เชนใชปาย สติ๊กเกอร บัตรกุญแจ
หรือกุญแจแบบใชรหัส ออกบัตรผานเฉพาะบริเวณและเวลาแกพาหนะของผูมาเยือน
แยกบริเวณทีจ่ อดรถออกหางจากบริเวณที่ผลิตและเก็บอาหาร ถาทําได

2. การเก็บและใชสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตราย (เชน สารที่ใชในการทําความสะอาด
และฆาเชื้อโรค ยาฆาแมลง)
•

•

•

•
•

•
•

จํากัดสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตรายในบริเวณใหอยูเ ฉพาะที่จาํ เปนในการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาสถานที่ และที่เก็บไวเพื่อจําหนาย
เก็บสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตรายใหหางจากบริเวณที่ผลิตและเก็บอาหารใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได
จํากัดการเขาออกบริเวณที่เก็บสารเคมีทเี่ ปนพิษและเปนอันตรายที่ไมไดเก็บไวเพื่อขาย (เชน
ใชบัตรกุญแจหรือกุญแจรหัส การปดผนึก สัญญาณเตือนภัย ยาม ตรวจตราทางวิดีทัศน
[อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐหรือรัฐบาลทองถิน่ ในเรื่องกฎเกี่ยวกับ
เพลิงไหม หรือความปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งานกอนทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ])
ทําใหแนใจวาสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตรายมีปา ยระบุอยางชัดเจน
ใชยาฆาแมลงตามที่ระบุไวในกฎหมายยาฆาแมลง เชื้อราและหนู (เชนวางยาฆาหนูในกับดัก
ที่มีฝาปด กันการเขาแทรกแซง)
รูวาสารเคมีที่เปนพิษและสารอันตรายใดควรมีอยูในสถานที่และติดตามดูวาอยูท ี่ไหน
สืบสวนสารพิษทีห่ ายไปหรือความผิดปกติที่นอกเหนือไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทันที
และแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหา
ที่มีอยู เมื่อสมควร

จ. การปฎิบัติการ
1. วัสดุอุปกรณที่นาํ เขามาและการทํางานของผูรับเหมางาน
•

•

ใชเฉพาะแหลงและผูประกอบการที่เปนที่รูจัก จดทะเบียนและมีใบอนุญาต (ตามที่สมควร)
ในการผลิตและบรรจุหีบหอสําหรับสิ่งของที่นาํ เขามาทุกชนิด รวมทัง้ สวนผสม แก็ซอัด
บรรจุภัณฑ ปาย และวัสดุสาํ หรับการวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาผูจัดสงวัตถุดบิ ผูประกอบการ และผูขนสงที่มี
สัญญา ทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารตามทีเ่ หมาะสม (เชน ตรวจสอบ
เมื่อสมควร วาทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารที่อยูในสัญญาการซือ้
และการจัดสง หรือจดหมายใหสินเชื่อ หรือใชโครงการรับรองผูขาย)

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

ยืนยันการติดปายและกระบวนการบรรจุหีบหอ และการกําหนดรหัส/วันที่หมดอายุ
(ตามที่สมควร) สําหรับวัสดุที่เขามากอนใบรับของมาถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑใหม
ขอยานพาหนะ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟที่ล็อค และ/หรือผนึกตราประทับไดและขอหมายเลข
ตราประทับจากผูจัดสงและยืนยันหมายเลขเมื่อไดรับ จัดใหมีระบบการเก็บรักษาวัตถุ
ในครอบครองเมื่อแกะผนึกเพื่อตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐบาล หรือเมื่อจัดสงหลายครั้ง
ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยันไดวาของที่บรรทุกไปนัน้ อยูท ี่ไหนไดทุกเวลา ถาทําได
จัดทํากําหนดการรับสงของ และไมรับของที่ไมไดมาสงตามกําหนดการ ที่ไมมีการแจง
ใหทราบ คนขับรถที่ไมไดกําหนดไว และสืบสวนการขนสงที่ลา ชาหรือสูญหาย
ดูแลการขนถายสิ่งของลง รวมทัง้ การสงของนอกเวลา
เปรียบเทียบผลิตภัณฑและจํานวนที่ไดรับกับผลิตภัณฑและจํานวนทีอ่ ยูในใบสั่ง และ
ใบสงของ โดยคํานึงถึงการสุมตัวอยางกอนการรับของ
ตรวจสอบเอกสารการสงของที่มกี ารเปลีย่ นแปลงที่นา สงสัย
ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามา และผลิตภัณฑที่สง คืนเพือ่ ดูรองรอยการแทรกแซง
ปนเปอนหรือเสียหาย เชน (ผงที่ผิดปกติ ของเหลว รอยเปอน หรือกลิ่น
รองรอยการปดผนึกใหม การบรรจุหีบหอที่มี รองรอยที่เห็นไดชัดวามีการแทรกแซง) หรือ
"ของปลอม" (เชน ลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกัน การติดปาย
การกําหนดรหัสหรือลักษณะพิเศษของกลุม ผลิตภัณฑ
การบรรจุหีบหอที่ไมมีรองรอยการแทรกแซงทัง้ ๆที่มีปา ย
บอกวามีการแทรกแซง) ตามที่สมควร
ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามาวาเปนของจริง บรรจุภัณฑ/บูรณภาพของผลิตภัณฑ
และรองรอยวามีการปดปายใหม/บรรจุใหม (เชน กลองบรรจุของและคําบรรยายของในกลอง
ไมตรงกับของที่อยูในกลอง) และตรวจสอบรหัสกํากับมัด/หอ/คอนเทนเนอร
ตรวจสอบวาทําตามกฎของสํานักงานอาหารและยาในดานความปลอดภัย คุณภาพ
ประสิทธิผล และการปดฉลากผลิตภัณฑ (อาจตองติดตอกับ
และขอการยืนยันจากผูผลิต/ผูแปรรูปตางชาติ)
ประเมินการใชการทดสอบผลิตภัณฑที่เขามา รวมทัง้ สวนประกอบ แกซอัด บรรจุภัณฑ ปาย
วัสดุที่สงคืน และวัสดุสําหรับการวิจยั และพัฒนา เพื่อดูรอ งรอยการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปน
อันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอืน่ ๆ
พัฒนาและดําเนินการใหมีการตรวจตูคอนเทนเนอร และรถที่ใชในการขนสง

•
•
•

สืบสวนความเสียหายและการสูญหาย และแจงเจาหนาที่ที่เหมาะสมใหทราบถึงการขาดหาย
ไมรับอาหารทีน่ าสงสัย
แจงเจาหนาทีร่ ักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมเกีย่ วกับหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลง "การปลอมแปลง" หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม
หรือการกอการรายอื่นๆ

2. การเก็บรักษา
•

•
•

มีระบบรับ เก็บรักษา และจัดการกับผลิตภัณฑที่ถูกกระทบกระแทก เสียหาย สงคืน
และทําใหม ทีล่ ดโอกาสทีจ่ ะถูกทําความเสียหายตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอื่นใหเหลือ
นอยที่สุด (เชน ทําลายผลิตภัณฑที่ไมเหมาะแกคนหรือสัตวบริโภค
ผลิตภัณฑที่มรี หัสที่อานไมออก ผลิตภัณฑที่มที ี่มาทีน่ า สงสัย
และผลิตภัณฑท่ผี ูใชนํามาคืนยังรานขายปลีก เปนตน)
เก็บขอมูลของผลิตภัณฑที่เขามา ผลิตภัณฑทกี่ ูคืนมาได และผลิตภัณฑที่สง คืนมา
สืบสวนผลิตภัณฑทหี่ ายไปหรือที่มีเกิน หรือความผิดปกติที่นอกเหนือไปจากขอบเขต
ที่ควรจะเปน ในทันที และแจงใหเจาหนาทีร่ ักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ ีอยู เมื่อสมควร

3. ผลิตภัณฑที่ออกไป
•

•
•

•
•

ทําใหแนใจวาโกดังสาธารณะและการปฏิบัติการจัดสง (ทางรถและทางเรือ) มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสม (เชน ตรวจตราวาทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
อาหารที่ระบุไวในสัญญาหรือหนังสือรับประกัน หรือไม)
สุมตรวจสถานที่เก็บของ รถและเรือเปนครั้งคราว
ขอรถ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟใสกุญแจ และ/หรือปดตราผนึกและใหหมายเลขตราผนึกแก
ผูรับมอบของ (อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือรัฐบาลทองถิน่ ใน
เรื่องกฎเกี่ยวกับเพลิงไหมหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ ํางานกอนทําการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ)
จัดตารางเวลาการสงของ และไมสงของที่มารับโดยไมทาํ ตามกําหนดการ โดยไมมกี ารอธิบาย
จํากัดการเขาถึงกระบวนการแจกจายใหเฉพาะพนักงานที่ไดรับมอบอํานาจเทานั้น

•
•

•

ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยันไดวาของที่บรรทุกไปนัน้ อยูท ี่ไหนไดทุกเวลา
แจงใหพนักงานขายคอยสอดสองจับตามองหาของปลอมเวลาไปหาลูกคาและแจงใหฝาย
บริหารทราบถาพบปญหา
สืบสวนของทีห่ ายไป หรือทีม่ ีเกิน หรือความผิดปกติทนี่ อกเหนือไปจากขอบเขตที่ควรจะเปน
ในทันที และแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึง
ปญหาที่มีอยู เมื่อสมควร

4. ความปลอดภัยของน้าํ และสาธารณูปโภค
•

•
•

•

•
•

รักษาความปลอดภัยทางเขาถึงการควบคุมทางระบายอากาศ น้าํ ไฟฟา
และเครื่องแชเย็นเทาที่จะทําได รักษาความปลอดภัยบอน้ําที่ไมใชของเทศบาล
ทอน้าํ ดับเพลิง ที่เก็บและจัดการของ
ทําใหแนใจวาระบบน้ําและรถบรรทุกมีการปองกันการไหลยอนกลับ
ใสคลอรีนในน้าํ และตรวจตราเครื่องมือใสคลอรีน เทาทีส่ ามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระบบน้าํ ที่ไมใชของเทศบาล
ตรวจแหลงน้ําที่ไมใชของเทศบาลเปนประจําวาสามารถดื่มได รวมทัง้ สุมตรวจเปนครั้งคราว
เพื่อใหทราบถึงการเปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ใหความสนใจตอโอกาสการเตือนสื่อมวลชนถึงปญหาเรื่องน้าํ ประปาสาธารณะ เมื่อสมควร
หาแหลงน้ําสะอาดที่ใชดื่มไดจากที่อนื่ สํารองไวในกรณีฉุกเฉินถาระบบน้ําที่ใชตามปกติ
ถูกกอกวน (เชน บรรทุกรถมาจากแหลงที่รบั รองได
ทําใหสะอาดทีส่ ถานทีห่ รือเก็บรักษาไวที่สถานที)่

5. การรักษาความปลอดภัยของระบบถายเทอากาศ (เทาที่เกี่ยวของ)
•

•

รักษาความปลอดภัยการเขาถึงจุดตางๆทีร่ ับอากาศเขา เทาที่สามารถทําได (เชน สรางรั้ว
ใชเครื่องเซ็นเซอร ยาม วิดที ศั นเฝาดู)
ตรวจดูความมั่นคงแข็งแรงของบริเวณที่เปนจุดรับอากาศเขาเปนประจํา

6. พัสดุภัณฑ

•

กําหนดกระบวนการเพื่อใหแนใจวาไปรษณียและพัสดุภัณฑที่เขามาปลอดภัย (เชน จัดใหหอง
ไปรษณียอยูไกลออกไปจากบริเวณผลิตและเก็บอาหาร ทําใหหองไปรษณียปลอดภัย
ใชเครื่องตรวจไปรษณียหรือพัสดุภัณฑดวยสายตาหรือเครื่องเอ็กซเรยตามคําแนะนําของ
สํานักงานการไปรษณียสหรัฐ)

7. การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
•

•
•
•

•

จํากัดการเขาถึงการควบคุมระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่สําคัญใหเฉพาะผูท ี่มหี นาที่
เกี่ยวของ (เชน ใชคํารหัส กําแพงกันไฟ)
ตัดการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรเมื่อพนักงานไมเกี่ยวของกับสถานทีท่ าํ งานอีกตอไปแลว
จัดตั้งระบบทีท่ ําใหสืบรองรอยการทําธุรกรรมทางคอมพิวเตอรได
ทบทวนวาระบบปองกันไวรัสมีพอเพียงและมีมาตรการเก็บรักษาขอมูลสําคัญที่อยูใน
คอมพิวเตอร
จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา

การติดตอฉุกเฉิน
U.S. Food and Drug Administration
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857
301-443-1240
ถาผูประกอบการสถานที่ทผี่ ลิตอาหาร สงสัยวาผลิตภัณฑของตนทีผ่ ลิตตามกฎของสํานักงาน
อาหารและยา ถูกเปลีย่ นแปลง "ปลอม" หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม
หรือการกอการรายอื่นๆ สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงเหตุทางหมายเลข
โทรศัพทฉุกเฉินที่ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 301-443-1240 หรือติดตอสํานักงาน
อาหารและยาประจําทองที่ หมายเลขโทรศัพทของสํานักงานอาหารและยาประจําทองที่ มีที่
http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html
สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงตอเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เกี่ยวของดวย

V. ภาคผนวก:
เครื่องมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเองสําหรับผูนําเขาและผูน ื่ยื่นเรื่อง
(ไฟลที่พิมพขอ ความใสได อยูในรูป PDF ขนาด 1.3 MB)
โปรดสังเกตวาเครื่องมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเอง รวบรวมจากคําแนะนําที่อา งถึง
ขางตน และไดตัดตัวอยางและขออางอิงที่เกีย่ วกับหนวยงานอืน่ และกฎระเบียบของหนวยงานอืน่ ๆ
ออก ขอแนะนําใหผูใชทําความคุนเคยกับเอกสารคําแนะนํากอนจะใชเครื่องมือนี้
ตอบวา Y (ใช), N (ไมใช), N/A (ไมเกี่ยวของกัน), หรือ Don’t know (ไมทราบ)
การปฏิบัติการการนําเขาอาหาร
การบริหาร
•

•

•

•

•

•

เตรียมตัวสําหรับโอกาสทีจ่ ะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงครา ย อาชญากรรม หรือการกอ
การรายอืน่ ๆ
มอบหมายความรับผิดชอบดานการรักษา
ความปลอดภัยใหแกผทู ี่มีความรู
ทําการประเมินกระบวนการ และปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยเบื้องตนของอาหาร
จัดใหมีวิธีบริหารการรักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียม
และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงค
ราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอืน่ ๆ ทัง้ ในการคุกคาม และเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
รวมทัง้ การระบุ แยก และเก็บวัสดุทถี่ ูกกระทบกระเทือนใหปลอดภัย
เตรียมการอพยพหนีภัยฉุกเฉิน รวมทั้งปองกันการละเมิด
การรักษาความปลอดภัยในระหวางการอพยพ
ทําความคุน เคยกับระบบตอบสนองเหตุการณฉุกเฉิน
ในชุมชน

•

•

•

•

•

•

แจงใหฝายบริหารทราบถึงขอมูลสําหรับติดตอตลอด
24 ชั่วโมงกับเจาหนาที่ตํารวจ/ดับเพลิง/กูภัย/สาธารณสุข/หนวยงานรักษาความปลอดภัย
มาตุภูมิทงั้ ระดับทองถิน่ รัฐและระดับชาติ
แจงใหพนักงานทราบวาจะติดตอกับใครในฝายบริหาร
เกี่ยวกับปญหาดานการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได (ติดตอตลอด 24 ชั่วโมง)
เก็บพิมพเขียวหรือแผนที่ชนั้ ในอาคารไวในที่ปลอดภัย
นอกสถานที่
สงเสริมใหมีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมอาหารโดยกระตุนใหพนักงานตืน่ ตัวตอสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
เปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอื่นๆ
หรือบริเวณทีอ่ าจเปนจุดออนตอการกระทําเชนนัน้ และรายงานการคนพบใดๆตอฝายบริหาร
ที่ระบุตัวไว
จัดใหมีระบบการสื่อสารภายในเพื่อใหพนักงานรับทราบ
เรื่องการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของ
มียุทธวิธีในการสื่อสารกับประชาชน

ยุทธวิธีเกี่ยวกับการเรียกคืน
ระบุผูที่รับผิดชอบ และตัวสํารอง
จัดการและกําจัดผลิตภัณฑที่เรียกคืนอยางเหมาะสม
ระบุตัวเจาหนาที่ฝา ยติดตอลูกคา ที่อยู และหมายเลข

•
•
•

โทรศัพท
การสืบสวนสอบสวนกิจกรรมที่นาสงสัย
•

สืบสวนการคุกคามหรือขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณการเปลี่ยน
แปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอ
การรายอืน่ ๆ

•

แจงเจาหนาทีร่ ักษากฎหมาย และเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่เหมาะสมเกีย่ วกับการขูที่จะหรือการสงสัยวามีการเปลีย่ นแปลงเพื่อใหเปนอันตราย
หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ

โครงการประเมินผล
•

•

•

•

ประเมินบทเรียนที่ไดจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปน
อันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอืน่ ๆ
และการขู
ทบทวนและยืนยันอยางนอยปละครั้งถึงประสิทธิผลของ
ระบบบริหารการรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงโครงการตามที่เหมาะสม
สุมตรวจการรักษาความปลอดภัยอาหารในทุกบริเวณ
ที่สมควร (รวมทั้งบริเวณที่รบั สินคาและโกดังตามที่สมควร) โดยใชพนักงานที่มีความรู
หรือเจาหนาทีจ่ ากขางนอก
ตรวจใหแนใจวาผูท ี่ใหบริการการรักษาความปลอดภัย
ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตามที่สมควร

ปจจัยมนุษย -- พนักงาน
หนาที่งานประจําวัน
รูวาใครอยูในที่ และใครควรอยูในบริเวณ และอยูที่ไหน

•

ในแตละกะงาน
ปรับขอมูลใหทันสมัยเสมอ

•

การระบุตวั บุคคล
จัดตั้งระบบการระบุและรูจักตัวตามที่สมควรกับลักษณะ

•

ของพนักงานตามที่สมควร
•

เก็บเครื่องแบบ ปายชื่อ หรือบัตรประจําตัวคืน เมื่อพนักงาน
ไมเกี่ยวของกับสถานทีท่ ํางานอีกตอไปแลว

การจํากัดการเขาออกบริเวณ
ระบุตัวพนักงานที่ตองเขาออกทุกบริเวณโดยไมจํากัด
ประเมินระดับการเขาออกบริเวณของพนักงานทุกคน

•
•

เปนระยะๆ
•

•

จํากัดการเขาออกเพื่อทีพ่ นักงานจะเขาออกเฉพาะบริเวณ
ที่จําเปนในการทํางานเทานัน้ และเฉพาะเวลาทํางานทีเ่ หมาะสมเทานัน้
รวมถึงการเขาถึงระบบปฏิบตั ิขอมูลสําหรับการซื้อ การเก็บรักษา
และการจัดจําหนายอาหารที่นาํ เขา
เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนกุญแจแม
และ/หรือเก็บบัตรกุญแจเมื่อพนักงานผูเปนเจาของไมเกีย่ วของกับสถานทีท่ ํางานนั้นแลว
และอื่นๆ ตามที่จําเปน
เพื่อรักษาความปลอดภัย

สิ่งของสวนตัว
•
•

•
•

จํากัดสิ่งของสวนตัวทีน่ ําเขามาในสถานที่
อนุญาตเฉพาะของสวนตัว เชน ยาที่จําเปนสําหรับสุขภาพ
ของพนักงานและทําใหแนใจวายาที่เปนของสวนตัวปดปายไวอยางถูกตอง และเก็บไว
ตางหากจากบริเวณที่จัดการหรือเก็บรักษาอาหาร
หามไมใหพนักงานนําสิง่ ของสวนตัวเขาในบริเวณที่เตรียมหรือเก็บรักษาอาหาร
ตรวจตูล็อคเกอร กระเปา ยาม และยานพาหนะของ
พนักงานเมื่ออยูในพืน้ ที่ของบริษัทเปนครั้งคราว

การฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยของอาหาร
•

รวมความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
อาหาร รวมทัง้ ขอมูลเรื่องการปองกัน ตรวจหาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปน
อันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอืน่ ๆ

•

•

หรือการคุกคามเขาไวในโครงการฝกอบรมเจาหนาที่ รวมทั้งที่จา งตามฤดูกาล ชัว่ คราว
ตามสัญญา และอาสาสมัคร
เตือนเจาหนาที่ถงึ ความสําคัญของมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเปนระยะๆ
สนับสนุนใหพนักงานเขารวมในโครงการรักษาความ
ปลอดภัย

ความประพฤติที่ผิดปกติ
จับตามองความประพฤติทผี่ ิดปกติหรือนาสงสัย

•

ของพนักงาน
สุขภาพของพนักงาน
•

ตื่นตัวตอสุขภาพของพนักงานที่ผิดปกติทพี่ นักงานอาจ
สมัครใจรายงานเอง และการขาดงานที่อาจเปนสัญญาณเบื้องตนของการเปลีย่ นแปลง
เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอ
การรายอืน่ ๆ และรายงานสภาพการณนั้นๆตอเจาหนาทีส่ าธารณสุขในทองที่

ปจจัยมนุษย -- สาธารณชน
ผูมาเยือน (ที่ไมใชพนักงาน)
•

•
•

•
•

•

ตรวจยานพาหนะที่เขาออก หีบหอ และกระเปาเอกสาร
เพื่อหาสิ่งทีน่ าสงสัย ไมเหมาะสม หรือแปลกประหลาด หรือกิจกรรมตามที่ทาํ ได
จํากัดการเขาถึงอาคาร
ทําใหแนใจวามีเหตุผลสมควรในการมาเยือน กอนจะให
เขาไปในบริเวณ ระวังผูมาเยือนที่ไมไดรับเชิญ
ตรวจบัตรประจําตัวของผูมาเยือนที่ไมรูจัก
จํากัดการเขาถึงบริเวณที่จดั การและเก็บรักษาอาหาร (เชน
ไปกับผูมาเยือน ยกเวนในกรณีที่ผูมาเยือนไดรับอนุมัติโดยเฉพาะ)
จํากัดการเขาถึงบริเวณหองเก็บตูล็อคเกอร

สถานที่
ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ปองกันการเขาถึงปริมณฑลดวยรั้วหรือเครื่องปองกันอื่นๆ

•

ตามที่เหมาะสม
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

ปดประตู หนาตาง ชองเปด/ฝาครอบบนหลังคา
ชองระบายอากาศ ตูรถบรรทุก เทาที่ทาํ ได
ใชประตูภายนอกทีท่ ําดวยโลหะ หรือหุมดวยโลหะ ถาทําได
ในเวลาที่สถานที่ไมอยูในระหวางปฏิบัติงาน ยกเวนในกรณีที่ใชการมองเห็นไดจากถนน
สาธารณะเปนเครื่องยับยั้งการบุกรุก
เก็บอุปกรณสาํ หรับขนถายสิ่งของที่ไมบรรจุหีบหอเมื่อไมใชและตรวจสอบกอนใช
จํากัดทางเขาบริเวณที่ควบคุมใหมีนอยทีส่ ุด
ตรวจดูวากุญแจเขาสถานทีท่ ุกดอกอยูครบ
ตรวจตราความปลอดภัยของปริมณฑลโดยวิธที ี่เหมาะสม
ถาทําได จํากัดใหเหลือนอยที่สุดบริเวณทีอ่ าจใชเปน
ที่ซอนสิง่ ที่ตงั้ ใจจะใชเปนสารปนเปอน
จัดใหมีแสงสวางที่พอเพียงทัง้ ภายในและภายนอก รวมทั้ง
แสงสวางในกรณีฉุกเฉินตามที่เหมาะสม เพื่อชวยในการตรวจหากิจกรรมที่นาสงสัย
หรือผิดปกติ
จัดระบบควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตใหจอดไดในบริเวณ
แยกบริเวณทีจ่ อดรถออกหางจากบริเวณทางเขาที่เก็บและแปรรูปอาหาร
และเครื่องสาธารณูปโภคถาทําได

การเก็บและใชสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตราย (เชน สารที่ใชในการทําความสะอาด
และฆาเชื้อโรค ยาฆาแมลง)
•

จํากัดสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตรายในบริเวณใหอยูเ ฉพาะที่จาํ เปนในการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาสถานที่และทีเ่ ก็บไวเพื่อจําหนาย

•

•

•

•

•

•

เก็บสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตรายใหหางจากบริเวณ
ที่จัดการและเก็บอาหารใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
จํากัดการเขาออกบริเวณที่เก็บสารเคมีทเี่ ปนพิษ และเปน
อันตรายที่ไมไดเก็บไวเพื่อจําหนาย
ทําใหแนใจวาสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตราย
มีปายระบุอยางชัดเจน
ใชยาฆาแมลงตามที่ระบุไวในกฎหมายยาฆาแมลง
เชื้อราและหนู
รูวาสารเคมีที่เปนพิษและสารอันตรายใดควรมีอยูใน
สถานที่ และติดตามดูวาอยูท ี่ไหน
สืบสวนสารพิษทีห่ ายไปหรือความผิดปกติที่นอกเหนือ
ไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทันทีและแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมาย และเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ ีอยู เมื่อสมควร

การปฎิบัติการ
ผลิตภัณฑที่เขามา
•

•

•

•

ใชเฉพาะแหลงผลิตภัณฑที่รจู ัก จดทะเบียน หรือมี
ใบอนุญาต (ตามที่สมควร) เทานั้น
ดําเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูจัดสง ผูจัด
จําหนาย และผูขนสงทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารตามทีเ่ หมาะสม
ยืนยันการติดปาย การจัดการบรรจุภัณฑและกระบวน
การบรรจุหีบหอระบุการแทรกแซง และการกําหนดระบบรหัส/วันที่หมดอายุ (ตามทีส่ มควร)
สําหรับวัสดุที่เขามากอนใบรับของมาถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑใหม
ขอยานพาหนะ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟที่ล็อคและ/หรือ
ผนึกตราประทับได และขอหมายเลขตราประทับจากผูจดั สง และยืนยันหมายเลขเมือ่ ไดรับ
จัดใหมีระบบการรักษาวัตถุในครอบครองเมื่อแกะผนึกเพื่อตรวจสอบโดยหนวยงานของ
รัฐบาลหรือเมือ่ จัดสงหลายครั้ง

ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยันไดวาของที่บรรทุกไปนัน้

•

อยูที่ไหนไดทกุ เวลา ถาทําได
•

•
•

•

จัดทํากําหนดการรับสงของ และไมรับของที่ไมไดมาสงตาม
กําหนดการที่ไมมีการแจงใหทราบ หรือคนขับรถที่ไมไดกําหนดไวและสืบสวนการขนสงที่ลา ชา
หรือสูญหาย
ดูแลการขนถายสิ่งของลง รวมทัง้ การสงของนอกเวลา
เปรียบเทียบผลิตภัณฑและจํานวนที่ไดรับกับผลิตภัณฑ
และจํานวนทีอ่ ยูบนใบสั่งและใบสงของ โดยคํานึงถึงการสุมตัวอยางกอนการรับของ
ตรวจสอบเอกสารการสงของที่มกี ารเปลีย่ นแปลงที่นา สงสัย

•

ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามา ผลิตภัณฑที่สงคืน
เพื่อดูสัญญาณการแทรกแซง ปนเปอนหรือเสียหาย หรือ "ปลอมแปลง" ตามที่สมควร

•

ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามาวาเปนของจริง
บรรจุภัณฑ/บูรณภาพของผลิตภัณฑ และรองรอยวามีการปดปายใหม/บรรจุใหม (เชน
กลองบรรจุของและคําบรรยายของในกลอง ไมตรงกับของที่อยูในกลอง)
และตรวจสอบรหัสกํากับมัด/หอ/คอนเทนเนอร
ยืนยันขอเท็จจริงวาทําตามกฎของสํานักงานอาหาร
และยาดานความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิผลและการปดฉลากของผลิตภัณฑ
ประเมินการใชวิธที ดสอบผลิตภัณฑที่นาํ เขามาและที่สงคืน
เพื่อตรวจรองรอยการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย
อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ
พัฒนาและดําเนินการใหมีการตรวจตูคอนเทนเนอรและรถ
ที่ใชในการขนสง
สืบสวนความเสียหายและการสูญหายและแจงเจาหนาที่
ที่เหมาะสมใหทราบถึงความแตกตาง
ไมรับอาหารทีน่ าสงสัย

•

•

•

•

•

•

แจงเจาหนาทีร่ ักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่เหมาะสมเกีย่ วกับหลักฐานการเปลีย่ นแปลง "การปลอมแปลง" หรือการกระทําอันเปนการ
ประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอื่นๆ

การเก็บรักษา
•

•

•

•

มีระบบรับ เก็บรักษา และจัดการกับผลิตภัณฑที่ถกู กระทบ
กระแทก เสียหาย สงคืน และทําใหม ที่ลดโอกาสทีจ่ ะถูกทําใหเสียหาย หรือเปนภัยตอความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑอื่นใหเหลือนอยทีส่ ุด
ติดตามดูผลิตภัณฑที่เขามา ผลิตภัณฑทกี่ ูคืนมาได
และผลิตภัณฑที่สง คืนมา
ถาทําได ใชภาชนะบรรจุของ บรรจุภัณฑ หีบหอ ฯลฯ
ซ้ําใหนอยที่สดุ
สืบสวนผลิตภัณฑทหี่ ายไปหรือมีเกิน หรือความผิดปกติที่
นอกเหนือไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทันที และแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมาย
และเจาหนาทีส่ าธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ ีอยู เมื่อสมควร

ผลิตภัณฑทอี่ อกไป
•

•
•

•

•

•

ทําใหแนใจวาบริการโกดังสาธารณะและบริการจัดสง
(ทางรถและทางเรือ) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม
สุมตรวจสถานที่เก็บของ รถและเรือเปนครั้งคราว
ขอใหใชรถ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟใสกุญแจและ/หรือ
ปดตราผนึกและใหหมายเลขตราผนึกแกผูรับมอบของ
จัดตารางเวลาการสงของ และไมสงของที่มารับโดยไมมี
การอธิบาย โดยไมทําตามกําหนดการ
จํากัดการเขาถึงกระบวนการจัดจําหนายใหเฉพาะ
พนักงานที่ไดรับมอบอํานาจเทานั้น
ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยันไดวาของที่บรรทุกไปนัน้
อยูที่ไหนไดทกุ เวลา ถาทําได

•

•

แจงใหพนักงานขายคอยสอดสองจับตามองหาของปลอม
เวลาไปหาลูกคาและแจงใหฝายบริหารทราบถาพบปญหา
สืบสวนของทีห่ ายไปหรือความผิดปกติทนี่ อกเหนือ
ไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทันที และแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ ีอยู เมื่อสมควร

การรักษาความปลอดภัยของระบบถายเทอากาศ (เทาที่เกี่ยวของ)
•

•

รักษาความปลอดภัยการเขาถึงจุดตางๆทีร่ ับอากาศเขา
ในบริเวณทํางาน เทาที่สามารถทําได
ตรวจดูความมั่นคงแข็งแรงตามจุดที่รับเขาในบริเวณทํางานเปนประจํา

การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
•

•

•

•

•

จํากัดการเขาถึงการควบคุมระบบคอมพิวเตอร
และระบบขอมูลที่สําคัญใหอยูเฉพาะผูทมี่ หี นาทีเ่ กี่ยวของ
ตัดการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรเมื่อพนักงานไมเกี่ยวของ
กับสถานที่ทาํ งานอีกตอไปแลว
จัดตั้งระบบทีท่ ําใหสืบรอยการทําธุรกรรมทาง
คอมพิวเตอรได
ทบทวนวาระบบปองกันไวรัสมีพอเพียงและมีมาตรการเก็บรักษาขอมูลสําคัญที่อยูในคอมพิวเ
ตอร
จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรที่พรอม
ใชงานไดตลอดเวลา

ถาผูประกอบการสถานที่ทผี่ ลิตอาหาร สงสัยวาผลิตภัณฑของตนทีผ่ ลิตตามกฎของสํานักงาน
อาหารและยาถูกเปลี่ยนแปลง "ปลอม" หรือการกระทําทีเ่ ปนการประสงคราย อาชญากรรม
หรือการกอการรายอื่นๆ สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงทางหมายเลข

โทรศัพทฉุกเฉินที่ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 301-443-1240 หรือติดตอสํานักงาน
อาหารและยาประจําทองที่ หมายเลขโทรศัพทของสํานักงานอาหารและยาประจําทองที่ มีที่
http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html
สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงตอเจาหนาที่รักษากฎหมาย
และเจาหนาทีส่ าธารณสุขที่เกี่ยวของดวย

(1)

คําแนะนํานีเ้ รียบเรียงโดยคณะผูดูแลปองกันอาหารในศูนยความปลอดภัยดานอาหาร
และโภชนาการประยุกตของสํานักงานอาหารและยา
(2)

การอางอิงถึงเอกสารเหลานี้เพื่อใหขอมูลเทานั้น เอกสารเหลานี้ไมไดรวมเขาเปนเอกสารอางอิง
สําหรับคําแนะนํานี้และไมควรถือวาเปนคําแนะนําของสํานักงานอาหารและยา

เอกสารขางตนนีย้ กเลิกเอกสารฉบับกอนที่ออกในวันที่ 21 มีนาคม 2003

