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ขอเสนอแนะทีเ่สนอไวในนี้เปนขอเสนอแนะที่ไมมีการผูกมัด 

คําแนะนําสําหรับอุตสาหกรรม(1) 
ผูนําเขาและผูยื่นเรื่อง: คําแนะนําดานมาตรการปองกันความปลอดภัยของอาหาร 

คําแนะนํานี้สะทอนถึงแนวคิดในปจจุบันของสํานกังานอาหารและยาในเร่ืองนี ้แตไมไดสราง 

หรือใหสิทธิแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไมไดปฎิบัติเพื่อผูกพนัสํานักงานอาหารและยา 

หรือสาธารณชน ทานสามารถเลือกใชวิธอ่ืีนถาวิธนีั้นสนองตอบขอบังคับตามกฏหมาย 

และกฏระเบียบ ถาทานตองการจะหารือเร่ืองวิธีอ่ืน ใหติดตอเจาหนาทีข่องสํานกังาน 
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 I.  คํานํา 

คําแนะนํานี้ มุงหมายใหชวยผูประกอบการการนาํเขาอาหาร โกดังเก็บของ 

และผูยื่นเร่ืองคําแนะนํานี้ระบุมาตรการปองกนัที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถใชเพือ่ลดค

วามเส่ียงตอ 

การที่อาหารในความครอบครองของตน จะถูกเปลีย่นเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําอันเปน 

การประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ คําแนะนํานี้มุงหมายใหเนนความสนใจของ 

ผูประกอบการตามลําดับตอเนื่องในแตละสวนของระบบการจัดสงอาหารที่อยูในความควบคุม 

ของตน เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดการเปล่ียนเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทาํอันเปนการ 

ประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆในแตละสวนใหเหลือนอยที่สุด ฝายบริหารและ 

พนกังานจะตองมุงมั่นในการดําเนินมาตรการปองกนัทีป่รับปรุงใหดีข้ึนนี ้จึงจะประสบผลสําเร็จ 

ดวยเหตุนี้  สํานักงานอาหารและยาจึงแนะนําใหทัง้ฝายบริหาร และพนกังานเขารวมในการพัฒนา 

และทบทวนมาตรการดังกลาว 

เอกสารคําแนะนําของสํานักงานอาหารและยา รวมทั้งคําแนะนํานี้ ไมไดกําหนดความรับผิดชอบ 

ที่บังคับใชไดตามกฎหมาย แตเปนการอธบิายแนวคิดในปจจุบันของสํานักงานอาหารและยาเกีย่วกับ 

เร่ืองนี้ และควรใชเปนเพยีงแคการเสนอแนะ ยกเวนสวนที่กลาวถงึขอบังคับหรือขอกําหนดตาม 

กฎหมายโดยเฉพาะเทานัน้ คําวา  ควร ที่ใชในคําแนะนาํหมายถึงเปนการแนะนําหรือเสนอแนะ  

แตไมไดเปนขอกําหนด 

 II. ภูมิหลัง 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรทบทวนกระบวนการและการควบคุมของตนในปจจุบันในสวนที่เ

กี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทาํอันเปนการ 

ประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆและทําการปรับปรุงตามที่สมควร ฝายบริหารและ 

พนกังานจะตองมุงมั่นในการดําเนินมาตรการปองกนัทีป่รับปรุงใหดีข้ึนนี ้จึงจะประสบผลสําเร็จ 



ดวยเหตุนี้  สํานักงานอาหารและยาจึงแนะนําใหทัง้ฝายบริหาร และพนกังานเขารวมในการพัฒนา 

และทบทวนมาตรการดังกลาว 

คําแนะนําทั้งหมดทีม่ีอยูนี้อาจไมเหมาะ หรือใชในทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการดานอาหารทุกระดับ  

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการทบทวน 

คําแนะนําแตละสวนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการของตน และประเมินวามาตรการปองกนัใดเหมาะสม 

มีตัวอยางการปองกนั 

หลายตัวอยางใหในเอกสารนี้ ไมควรถือวาตัวอยางเหลานี้เปนมาตรฐานข้ันตํ่าสุด หรือเปนมาตรการ 

ที่จะใชไดในการปองกนัเทานั้น สํานักงานอาหารและยาแนะนาํใหผูประกอบการพิจารณาเปาหมาย 

ของมาตรการปองกนั  ประเมินวาเปาหมายนัน้เกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการของตนหรือไม และถาใช 

หาวิธทีี่มีทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหบรรลุเปาหมายนัน้ ภายใตสภาพการปฏิบัติงานของตน 

 III. การแสดงความคิดเหน็ 

คําแนะนํานี้แบงออกเปนหาสวนที่เกีย่วกบัแตละสวนในการนาํเขาอาหารคือ การบริหาร  

ปจจัยดานมนษุย -- พนกังาน  ปจจัยดานมนุษย -- สาธารณชน  สถานที ่และการปฏิบัติการ 

 ก.  คําแนะนําที่เกีย่วเนือ่ง 

สํานักงานอาหารและยาไดตีพิมพเอกสารประกอบคําแนะนําเร่ืองความปลอดภัยของอาหารชื่อ 

"Guidance for Food Producers, Processors, and Transporters: Food security preventive 

measures guidance"  ดูเอกสารนี้ไดที:่ 

http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html 

 ข.  แหลงขอมูลเพิ่มเติม (2) 

กระบวนการชือ่การบริหารความเสีย่งในการปฏิบัติการ (Operational Risk Management -- ORM)  

อาจชวยจัดลําดับมาตรการปองกนัที่จะสงผลกระทบมากที่สุดในการลดความเส่ียงตอการเกิดการ 

เปล่ียนเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทาํที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย 

อ่ืนๆตออาหาร ขอมูลเกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติการนี้ มีอยูในคูมือระบบความ 

ปลอดภัยของสํานักงานบริหารการบินสหพันธ กระทรวงคมนาคมสหรัฐ  วนัที ่30 ธันวาคม ค.ศ. 2000 

http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm083075.htm#ftn2#ftn2
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บทที ่15 การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติการ ดาวนโหลดคูมือนี้ไดที่: 

http://www.asy.faa.gov/Risk/SSHandbook/Chap15_1200.PDF. 

สํานักงานวิจัยและโครงการพิเศษของกระทรวงคมนาคมสหรัฐไดพิมพเอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับ 

การดําเนินมาตรการโดยตนเองเพ่ือปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในการจัดสงสารอันตราย ดูไดที่ 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=02-

3636-filed.pdf.  ประกาศนีใ้หคําแนะนาํแกผูจัดสงและยานพาหนะขนสงในเร่ืองบคุลากร  สถานที่ 

และเร่ืองความปลอดภัยในระหวางการเดินทาง 

สํานักงานการไปรษณียสหรัฐตีพิมพขอแนะนําเร่ืองการระบุและจัดการกับไปรษณียทีน่าสงสัย ดูไดที่ 

http://www.usps.com/news/2001/press/mailsecurity/postcard.htm. 

กฎหมายตอตานการเปล่ียนเพ่ือใหเปนอันตรายของสหพันธ (ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 18 

มาตรา 1365 หรือ 18 USC 1365)  ระบุวาเปนอาชญากรรมระดับชาติในการเปล่ียนเพื่อใหเปน 

อันตราย หรือเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค  หรือพยายาม ขู หรือสมคบคิดจะเปล่ียน 

หรือเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค 

หรือใหการเทจ็เกี่ยวกับการเปล่ียนหรือปนเปอนตอผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค 

ถาถกูตัดสินวามีความผิดจริงอาจมโีทษปรับถึง 100,000 ดอลลาร และจําคุกถงึตลอดชีวิต 

ดูกฎหมายนี้ไดที่: http://www.fda.gov/opacom/laws/fedatact.htm 

ทายที่สุด  สมาคมการคาบางแหงไดจัดทาํคําแนะนําเร่ืองความปลอดภัยของอาหารที่เนนเฉพาะ 

อุตสาหกรรมแตละประเภท ตัวอยางเชน  สมาคมอาหารที่เปนผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ 

จัดทําเอกสารแนะนาํความปลอดภัยของอาหารสําหรับอุตสาหกรรมอาหารที่เปนผลิตภัณฑนม 

สํานักงานอาหารและยาสนบัสนุนสมาคมการคาอื่นๆใหประเมินมาตรการปองกนัทีม่ีอยูในคําแนะนํานี้

และปรับใหเขากับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมเฉพาะของตน และเสริมดวยมาตรการปองกนัเพิม่เติม 

ใหคําแนะนาํนี้ตามที่สมควร สํานกังานอาหารและยายนิดีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใน 

คําแนะนําสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะกับสมาคมการคา 

IV.  การกระทําที่เสนอแนะ 

http://www.asy.faa.gov/Risk/SSHandbook/Chap15_1200.PDF
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=02-3636-filed.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=02-3636-filed.pdf
http://www.usps.com/news/2001/press/mailsecurity/postcard.htm
http://www.fda.gov/opacom/laws/fedatact.htm


ก.   การบริหาร 

1. การเตรียมการสําหรับโอกาสท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการ 
กระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ 

• มอบหมายความรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัยใหแกผูที่มีความรู  

• ทําการประเมินกระบวนการและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเบ้ืองตนของอาหาร 

ซึ่งขอแนะนําใหเก็บเปนความลับ  

• จัดใหมียทุธวธิบีริหารการรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง 

เพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย 

อ่ืนๆ  ทั้งในการคุกคามและเหตุการณที่เกดิข้ึนจริง  รวมทั้งการระบุ  แยกและเก็บวัสดุที่ถูก 

กระทบกระเทอืนใหปลอดภัย  

• เตรียมการอพยพหนีภัยฉุกเฉิน  รวมทั้งปองกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

ในระหวางการอพยพ  

• เก็บพิมพเขียวหรือแผนที่ชัน้ในอาคารไวในที่ปลอดภัย นอกสถานท่ี 

• ทําความคุนเคยกับระบบตอบสนองเหตุการณฉุกเฉินในชุมชน  

• แจงใหฝายบริหารทราบถงึขอมูลสําหรับติดตอตลอด 24 ชั่วโมงกับ 

เจาหนาที่ตํารวจ/ดับเพลิง/กูภัย/สาธารณสุข/หนวยงานรักษาความปลอดภัยมาตุภูมิทั้งระดับท

องถิ่น  รัฐ และระดับชาติ  

• แจงใหพนักงานทราบวาจะติดตอกับใครในฝายบริหารเกีย่วกับปญหาดานการรักษา 

ความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนได (ติดตอตลอด 24 ชั่วโมง)  

• สงเสริมใหมีความตระหนกัในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร โดยกระตุน 

ใหพนักงานระแวดระวังตัวตอรองรอยของการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทํา 

ที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ หรือจุดออนที่อาจเปนเปาโจมตี 

และรายงานการคนพบใดๆตอฝายบริหารที่ระบุตัวไว  (ตัวอยางเชน  ใหการฝกอบรม  

จัดระบบการใหรางวัล  รวมเร่ืองการรักษาความปลอดภัยเขาไวในมาตรฐานการปฏิบัติงาน)  

• จัดใหมีระบบการส่ือสารภายในเพื่อใหพนกังานทราบเร่ืองการรักษาความปลอดภัยที่เกีย่วของ  

• จัดยุทธวิธีการสื่อสารกับสาธารณชน (เชน แตงต้ังโฆษก  เตรียมคําแถลงขาวสําหรับส่ือ 

มวลชน และใหขอมูลประกอบ และประสานงานการแถลงขาวตอส่ือมวลชนกับเจาหนาที ่

ที่เหมาะสม)  



2. การควบคุมดูแล 

• จัดใหมีการควบคุมดูแลพนักงานทกุคนตามระดับที่เหมาะสม  รวมทั้งพนกังานทําความ 

สะอาดและดูแลสถานที่  ลูกจางตามสัญญาวาจาง  พนักงานบันทึกขอมูลและคอมพิวเตอร 

และโดยเฉพาะอยางยิง่พนักงานใหม  

• ตรวจความปลอดภัยบริเวณอยางสม่าํเสมอ  รวมทัง้สายงานการผลิตอัตโนมัติ สาธารณูปโภค 

และระบบขอมูลคอมพิวเตอร (ความถี่ตามที่เหมาะสม)  เพื่อหาสัญญาณการเปล่ียนแปลง 

เพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการราย 

อ่ืนๆหรือบริเวณที่อาจเปนจดุออนตอการกระทาํดังกลาว  

3. ยุทธวธิีเกีย่วกับการเรียกคืน 

• ระบุผูที่รับผิดชอบ  และตัวสํารอง  

• จัดการและกําจัดผลิตภัณฑที่เรียกคืนอยางเหมาะสม  

• ระบุตัวเจาหนาที่ฝายติดตอลูกคา  ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท  

4. การสืบสวนสอบสวนกจิกรรมทีน่าสงสัย 

• สืบสวนการคุกคามหรือขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  

หรือการกระทาํที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ  

• แจงเจาหนาทีรั่กษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมเกีย่วกับการขู หรือการ 

สงสัยวามีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย 

อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆ  

5. โครงการประเมินผล 

• ประเมินบทเรียนที่ไดจากการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําที่เปน 

การประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆและการขู  

• ทบทวนและพสูิจนวาเปนจริงอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ถงึประสิทธิผลของโครงการบริหาร 

การรักษาความปลอดภัย  (ตัวอยางเชน ใชพนกังานที่มคีวามรูหรือเจาหนาที่จากขางนอก 

ฝกซอมการปฏิบัติการกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําที่เปน 

การประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ และฝกซอมการเรียกคืน และการทา 



ทายระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร)  ปรับปรุงโครงการตามที่เหมาะสม 

และเก็บขอมูลนี้เปนความลับ  

• สุมตรวจการรักษาความปลอดภัยอาหารในทกุบริเวณทีส่มควร  (รวมทั้งบริเวณที่รับสินคา 

และโกดังตามที่สมควร)  โดยใชพนักงานที่มีความรูหรือเจาหนาที่จากขางนอก และเก็บขอมูล 

นี้เปนความลับ  

• ตรวจใหแนใจวาผูที่ใหบริการการรักษาความปลอดภัยทาํหนาที่ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

ตามที่สมควร  

 ข.  ปจจัยมนุษย  --  พนกังาน 

ตามกฎหมายสหพันธ  ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารตองพิสูจนคุณสมบัติ ของพนักงานจางใหม 

ทุกคนตามขอกําหนดของกฎหมายคนเขาเมืองและการใหสัญชาติ  โดยกรอกแบบฟอรม INS 

Employment Eligibility Verification Form (INS Form I-9) ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 8  

มาตรา 1324a  กําหนดใหพนกังานใหมกรอกแบบฟอรม I-9 และรายละเอียดเกีย่วกับการไมเลือก 

ปฏิบัติในกระบวนการพิสูจนขอเท็จจริงมอียูในประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 8 มาตรา 1324b 

1. การกลัน่กรอง (กอนการจาง  เมื่อจาง  หลังการจาง) 

• ตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานทกุคน (ทั้งที่จางตามฤดูกาล  ชั่วคราว  ตามสัญญา  

และอาสาสมคัร ไมวาจะจางโดยตรงหรือโดยผานบริษทัจัดหาพนกังาน)  ตามทีเ่หมาะสม 

กับตําแหนง  พิจารณาวาพนักงานนัน้จะเขาออกบริเวณจํากัดหรือไม และจะตองม ี

การควบคุมดูแลในระหวางทํางานมากนอยเพียงไร และปจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวของ (เชน 

หาและยืนยนัเอกสารอางอิงเกี่ยวกับการทํางาน  ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท   เขารวมใน 

โครงการนํารองโครงการหนึ่งที่บริหารโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและใหสัญชาติ 

และสํานกังานประกันสังคม [โครงการเหลานี้ใหการยืนยนัวาบุคคลที่จางใหมนัน้ มีสิทธ ิ

ทํางานไดโดยถูกกฎหมายทางอิเล็คโทรนคิส โทรศัพทโดยไมเสียคาโทรขอขอมูลเพิม่เติมได 

ที่โครงการ INS SAVE ที่หมายเลข 1-888-464-4218 หรือสงโทรสารขอขอมูลที่หมายเลข 

(202) 514-9981 หรือเขียนไปที่ US/INS, SAVE Program, 425 I Street, NW, ULLICO- 

4th Floor, Washington, DC 20536 โครงการนํารองเหลานี้อาจไมมีใหในทุกรัฐ]  



ใหเจาหนาที่ตํารวจในทองทีสื่บประวัติอาชญากรรม หรือโดยติดตอผูใหบริการ 

(อยาลืมตรวจสอบกับกฎหมายของรัฐหรือของทองถิ่นที่เกี่ยวกับการทําการตรวจสอบดังกลาว)  

หมายเหตุ  กระบวนการกล่ันกรองควรเหมือนกนัสําหรับพนกังานทุกคน  โดยไมคํานึงถึงชาติพนัธุ  

ประเทศทีก่ําเนิด  ศาสนา สัญชาติ หรือสถานภาพการเขาเมือง 

2. หนาที่งานประจําวัน 

• รูวาใครอยูในที่ทาํงาน และใครควรอยูในที่ทาํงาน และควรอยูที่ไหน ในแตละกะงาน  

• ปรับขอมูลใหทันสมยัเสมอ  

3. การระบุตัวบุคคล 

• จัดต้ังระบบการระบุและรูจักตัวที่เหมาะสมกับลักษณะของพนักงาน (เชน ใหเคร่ืองแบบ  

ปายช่ือ  หรือบัตรประจําตัวพรอมภาพถายและหมายเลขควบคุม แบงเปนสี ตามบริเวณที่ 

อนุญาตใหเขาถึงได ตามความสมควร 

• เก็บเคร่ืองแบบ ปายช่ือ 

หรือบัตรประจําตัวคืนเมื่อพนักงานไมเกี่ยวของกับสถานท่ีทํางานอีกตอไปแลว  

4. การจํากัดการเขาออกบริเวณ 

• ระบุตัวพนักงานที่ตองเขาออกทุกบริเวณโดยไมจํากัด  

• ประเมินระดับการเขาออกบริเวณของพนักงานทกุคนเปนระยะๆ  

• จํากัดการเขาออกเพื่อใหพนักงานเขาถงึเฉพาะบริเวณที่จําเปนในการทํางาน และในช่ัวโมง 

ทํางานที่สมควร  (เชน ใชบัตรกุญแจ หรือกุญแจรหัสสําหรับบริเวณทีต่องการจํากัดการเขา 

ออก  ใชเคร่ืองแบบตางสี [อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิ่น 

ในเร่ืองกฎเกีย่วกับเพลิงไหม หรือความปลอดภัยในสถานทีท่ํางาน กอนทาํการเปล่ียนแปลง 

ใดๆ])  

• เปล่ียนรหัส  เปล่ียนกุญแจแมและ/หรือเกบ็บัตรกุญแจเมื่อพนกังานผูเปนเจาของไมเกี่ยวของ 

กับสถานที่ทาํงานนัน้แลว  และอ่ืนๆตามทีจ่ําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัย  

5. สิ่งของสวนตัว 



• จํากัดส่ิงของสวนตัวทีน่ําเขามาในสถานท่ี  

• อนุญาตเฉพาะของสวนตัวเชนยาที่จาํเปนสําหรับสุขภาพของพนักงาน และทําใหแนใจวา 

ยาทีเ่ปนของสวนตัว มีปายปดไวอยางถูกตอง และเกบ็ไวตางหากจากบริเวณทีท่ํางาน 

หรือที่เก็บรักษาอาหาร  

• หามไมใหพนกังานนําส่ิงของสวนตัว (เชนกลองอาหารกลางวัน  กระเปาถือ) 

เขาในบริเวณที่ทาํงานหรือที่เก็บรักษาอาหาร  

• ตรวจตูล็อคเกอร (ตูเก็บของสวนตัว) ของพนกังานเปนปกติวิสัย (ตัวอยางเชน ใหล็อคเกอร 

แบบเปนตาขายโลหะ  บริษทัเปนผูออกกุญแจให)  ตรวจถุง หีบหอ และพาหนะเมื่อเขามาใน 

บริเวณของบริษัท  (ตรวจสอบกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิน่ในสวนที ่

เกี่ยวกับการตรวจนัน้ๆ)  

6. การฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยของอาหาร 

• รวมความต่ืนตัวเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของอาหาร  รวมทัง้ขอมูลเร่ืองการปองกัน  

ตรวจหา และตอบสนองการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําอันเปนการ 

ประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ หรือการคุกคาม เขาไวในโครงการฝกอบรม 

เจาหนาที ่ รวมทั้งที่จางตามฤดูกาล  ชัว่คราว  ตามสญัญา  และอาสาสมัคร  

• เตือนพนักงานเปนระยะๆถึงความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย (เชนจัดการ 

ประชุม ใหคูมอืหรือเอกสารแนบไปกับเงนิเดือน)  

• กระตุนใหมีการสนับสนนุจากพนักงาน (เชนใหพนกังานมีสวนรวมในการวางแผนการรักษา 

ความปลอดภัยของอาหารและโครงการกระตุนความต่ืนตัวเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของ 

อาหาร   แสดงใหพนกังานเห็นถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย)  

7. ความประพฤติที่ผิดปกติ 

• จับตามองความประพฤติของพนักงานทีผิ่ดปกติหรือนาสงสัย (เชน พนกังานที่อยูลวงเวลา 

โดยไมมีเหตุผลสมควร  อยูในทีท่ํางานหลังเวลางาน เขาทํางานเชาผิดปกติ  เขาไปทีแ่ฟม/ 

ขอมูล/บริเวณของสถานทีท่ี่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของตน  นาํเอกสารออกจากบริเวณ  

ถามคําถามเร่ืองที่มีความออนไหว  นํากลองถายภาพมาท่ีทํางาน  

8. สขุภาพของพนักงาน 



• ต่ืนตัวตอสุขภาพของพนกังานที่ผิดปกติซึง่พนักงานอาจสมัครใจรายงานเอง และการขาดงาน 

ที่อาจเปนสัญญาณเบื้องตนของการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย หรือการกระทาํที่เปน 

การประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ (เชน พนักงานจํานวนมากผิดปกติ 

ที่ทาํงานอยูในบริเวณเดียวกนั รายงานวามีอาการอยางเดียวกนัภายในเวลาส้ันๆ)  

และรายงานสภาพการณนั้นๆตอเจาหนาทีส่าธารณสุขในทองที ่ 

 ค.  ปจจัยมนุษย  --  สาธารณชน 

1. ผูมาเยือน  (ตัวอยางเชน  ผูรับเหมางาน  ตัวแทนผูจัดสงสนิคา  คนขับรถสงของ  ลกูคา  
พนักงานรับสงเอกสาร  ตัวแทนบริษทักําจัดแมลง  ผูตรวจสอบจากภายนอก  
เจาหนาที่ควบคุมกฎขอบังคับ  ผูสื่อขาว  นักทองเที่ยว) 

• ตรวจยานพาหนะที่เขาออก  หบีหอ และกระเปาเอกสารเพื่อหาส่ิงทีน่าสงสัย ไมเหมาะสม 

หรือแปลกประหลาด หรือกจิกรรม ตามทีท่ําได  

• จํากัดการเขาสูสถานที ่(เชน ตรวจผูมาเยือนขาเขาและขาออกที่ฝายรักษาความปลอดภัย 

หรือที่พนักงานตอนรับ  ใหผูมาเยือนแสดงบัตรประจําตัว  

ออกบัตรผูมาเยือนและเกบ็คืนเม่ือออกจากบริเวณ  ไปกับผูมาเยือน)  

• ทําใหแนใจวามีเหตุผลสมควรในการมาเยอืนกอนจะใหเขาไปในบริเวณ  

ระวังผูมาเยือนที่ไมไดรับเชิญ  

• ตรวจบัตรประจําตัวของผูมาเยือนที่ไมรูจัก  

• จํากัดการเขาถึงบริเวณจัดการและเก็บรักษาอาหาร (เชน ไปกับผูมาเยือน ยกเวนในกรณีที ่

ผูมาเยือนไดรับอนุมัติโดยเฉพาะ)  

• จํากัดการเขาถึงบริเวณหองเก็บตูล็อคเกอร  

 ง.  สถานที ่

1.  ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพ 

• ปองกนัการเขาถึงปริมณฑลดวยร้ัวหรือเครื่องปองกนัอ่ืนๆตามที่เหมาะสม  

• ปดประตู (รวมทั้งประตูบริเวณที่ขนของข้ึนลงรถบรรทกุ 

ในเวลาที่ไมใชและไมมีการเฝาดูและทางออกฉุกเฉิน)  หนาตาง  ชองเปด/ฝาครอบทีห่ลังคา  



ชองระบายอากาศ  ระบบปรับอากาศ  หองเก็บระบบสาธารณูปโภค หองผลิตน้ําแข็ง 

และหองเก็บของ  บริเวณชั้นลอย  ตูรถบรรทุก  รถบรรทุกน้ํามนั  ตูรถไฟ  

และถังเกบ็ขนาดใหญ 

สําหรับเก็บแกซเหลว แทง และอัด  เทาที่จะทําได  (ตัวอยางเชนใชกุญแจล็อค  

แผนโลหะกันการงัดกุญแจ หรือ "jimmy plates"  สัญญาณเตือนภัย  

อุปกรณตรวจจับผูบุกรุกเขาบริเวณ  ยาม  กลองวิดีทัศนเฝาดู 

[อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิ่น 

ในเร่ืองกฎเกีย่วกับเพลิงไหมหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ํางานกอนทาํการเปล่ียนแปลงใดๆ

])  

• ใชประตูภายนอกทีท่ําดวยโลหะหรือหุมดวยโลหะถาทําไดในเวลาที่สถานที่ไมอยูในระหวาง 

การทาํงาน  ยกเวนในกรณทีีใ่ชการมองเหน็ไดจากถนนสาธารณะเปนเคร่ืองยับยั้งการบุกรุก  

(อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือทองถิ่น ในเร่ืองกฎเก่ียวกับเพลิงไหม 

หรือความปลอดภัยในสถานทีท่ํางานกอนทาํการเปล่ียนแปลงใดๆ)  

• เก็บอุปกรณสําหรับขนถายส่ิงของที่ไมบรรจุหีบหอ (เชน สวาน ทอ  สายพานและสายยาง)  

เมื่อไมใชและตรวจสอบกอนใช  

• จํากัดทางเขาบริเวณที่ควบคุมใหมีนอยทีสุ่ด  (อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง  

ของรัฐหรือรัฐบาลทองถิน่เร่ืองกฎเกี่ยวกับเพลิงไหมหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ำงาน 

กอนทําการเปล่ียนแปลงใดๆ)  

• ตรวจดูวากุญแจเขาสถานทีทุ่กดอกอยูครบ (เชนมอบหมายหนาที่ในการออก ติดตาม 

และเก็บกุญแจคืน)  

• ตรวจตราความปลอดภัยของปริมณฑลโดยวิธทีี่เหมาะสม (เชนใชเจาหนาที่ตรวจ [สวมเคร่ือง 

แบบ และ/หรือนอกเคร่ืองแบบ]  เฝาดูทางวิดีทัศน)  

• ถาทาํได  จาํกดัใหเหลือนอยที่สุดบริเวณทีอ่าจใชเปนที่ซอนส่ิงที่ต้ังใจจะใชเปนสารปนเปอน 

(เชน มมุและชอง ชองในเพดาน)  

• จัดใหมีแสงสวางที่พอเพียงทัง้ภายในและภายนอก  รวมทั้งแสงสวางในกรณีฉุกเฉินตาม 

ที่เหมาะสมเพือ่ชวยในการตรวจหากิจกรรมที่นาสงสัยหรือผิดปกติ  

• จัดระบบควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตใหจอดไดในบริเวณ (เชนใชปาย สต๊ิกเกอร  บัตรกุญแจ  

หรือกุญแจแบบใชรหัส  ออกบัตรผานเฉพาะบริเวณและเวลาแกพาหนะของผูมาเยือน  

• แยกบริเวณทีจ่อดรถออกหางจากบริเวณที่ผลิตและเก็บอาหาร ถาทาํได  



2.  การเก็บและใชสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตราย (เชน สารที่ใชในการทําความสะอาด 
และฆาเชื้อโรค  ยาฆาแมลง) 

• จํากัดสารเคมทีี่เปนพิษและเปนอันตรายในบริเวณใหอยูเฉพาะที่จาํเปนในการปฏิบัติการและ

บํารุงรักษาสถานที่ และที่เกบ็ไวเพื่อจําหนาย  

• เก็บสารเคมทีี่เปนพษิและเปนอันตรายใหหางจากบริเวณที่ผลิตและเก็บอาหารใหมากที่สุด 

เทาที่จะทําได  

• จํากัดการเขาออกบริเวณที่เก็บสารเคมีทีเ่ปนพษิและเปนอันตรายที่ไมไดเก็บไวเพื่อขาย (เชน 

ใชบัตรกุญแจหรือกุญแจรหสั  การปดผนกึ  สัญญาณเตือนภัย  ยาม  ตรวจตราทางวิดีทัศน 

[อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง  ของรัฐหรือรัฐบาลทองถิน่ในเร่ืองกฎเกี่ยวกับ 

เพลิงไหม หรือความปลอดภัยในสถานทีท่าํงานกอนทําการเปล่ียนแปลงใดๆ])  

• ทําใหแนใจวาสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตรายมีปายระบุอยางชัดเจน  

• ใชยาฆาแมลงตามที่ระบุไวในกฎหมายยาฆาแมลง เชื้อราและหนู  (เชนวางยาฆาหนูในกบัดัก 

ที่มีฝาปด  กนัการเขาแทรกแซง)  

• รูวาสารเคมทีี่เปนพษิและสารอันตรายใดควรมีอยูในสถานที่และติดตามดูวาอยูที่ไหน  

• สืบสวนสารพษิทีห่ายไปหรือความผิดปกติที่นอกเหนือไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทนัท ี

และแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหา 

ที่มีอยู เมื่อสมควร  

 จ.  การปฎบิัติการ 

1.  วัสดุอุปกรณที่นาํเขามาและการทํางานของผูรับเหมางาน 

• ใชเฉพาะแหลงและผูประกอบการที่เปนที่รูจัก  จดทะเบียนและมีใบอนญุาต (ตามที่สมควร)  

ในการผลิตและบรรจุหีบหอสําหรับส่ิงของที่นาํเขามาทกุชนิด รวมทัง้สวนผสม แก็ซอัด 

บรรจุภัณฑ  ปาย  และวัสดุสําหรับการวิจัยและพัฒนา  

• ดําเนนิการตามที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาผูจัดสงวัตถุดิบ  ผูประกอบการ และผูขนสงที่ม ี

สัญญา ทาํตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารตามทีเ่หมาะสม (เชน ตรวจสอบ 

เมื่อสมควร วาทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารที่อยูในสัญญาการซือ้ 

และการจัดสง หรือจดหมายใหสินเช่ือ หรือใชโครงการรับรองผูขาย)  



• ยืนยนัการติดปายและกระบวนการบรรจุหีบหอ และการกําหนดรหัส/วันที่หมดอายุ 

(ตามที่สมควร) สําหรับวัสดุที่เขามากอนใบรับของมาถงึ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑใหม  

• ขอยานพาหนะ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟที่ล็อค และ/หรือผนึกตราประทับไดและขอหมายเลข 

ตราประทับจากผูจัดสงและยืนยนัหมายเลขเม่ือไดรับ  จัดใหมีระบบการเก็บรักษาวัตถุ 

ในครอบครองเมื่อแกะผนกึเพื่อตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐบาล หรือเมื่อจัดสงหลายคร้ัง  

• ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยนัไดวาของที่บรรทุกไปนัน้ อยูที่ไหนไดทุกเวลา ถาทาํได  

• จัดทํากาํหนดการรับสงของ และไมรับของที่ไมไดมาสงตามกําหนดการ ที่ไมมีการแจง 

ใหทราบ คนขับรถที่ไมไดกําหนดไว และสืบสวนการขนสงที่ลาชาหรือสูญหาย  

• ดูแลการขนถายส่ิงของลง  รวมทัง้การสงของนอกเวลา  

• เปรียบเทยีบผลิตภัณฑและจํานวนที่ไดรับกับผลิตภัณฑและจํานวนทีอ่ยูในใบส่ัง และ 

ใบสงของ  โดยคํานงึถงึการสุมตัวอยางกอนการรับของ  

• ตรวจสอบเอกสารการสงของที่มกีารเปล่ียนแปลงที่นาสงสัย  

• ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามา และผลิตภัณฑที่สงคืนเพือ่ดูรองรอยการแทรกแซง 

ปนเปอนหรือเสียหาย เชน (ผงที่ผิดปกติ  ของเหลว  รอยเปอน หรือกล่ิน 

รองรอยการปดผนึกใหม การบรรจุหีบหอที่มี รองรอยที่เห็นไดชัดวามกีารแทรกแซง) หรือ 

"ของปลอม"  (เชน ลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกัน  การติดปาย 

การกําหนดรหสัหรือลักษณะพิเศษของกลุมผลิตภัณฑ 

การบรรจุหีบหอที่ไมมีรองรอยการแทรกแซงท้ังๆที่มีปาย 

บอกวามีการแทรกแซง) ตามที่สมควร  

• ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามาวาเปนของจริง บรรจุภัณฑ/บูรณภาพของผลิตภัณฑ 

และรองรอยวามีการปดปายใหม/บรรจุใหม (เชน กลองบรรจุของและคําบรรยายของในกลอง 

ไมตรงกับของที่อยูในกลอง) และตรวจสอบรหัสกํากับมดั/หอ/คอนเทนเนอร 

• ตรวจสอบวาทาํตามกฎของสํานักงานอาหารและยาในดานความปลอดภัย คุณภาพ 

ประสิทธิผล และการปดฉลากผลิตภัณฑ (อาจตองติดตอกับ 

และขอการยืนยันจากผูผลิต/ผูแปรรูปตางชาติ) 

• ประเมินการใชการทดสอบผลิตภัณฑที่เขามา  รวมทัง้สวนประกอบ  แกซอัด บรรจุภัณฑ  ปาย  

วัสดุที่สงคืน และวัสดุสําหรับการวิจยัและพัฒนา เพื่อดูรองรอยการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปน 

อันตราย  หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆ 

• พัฒนาและดําเนินการใหมีการตรวจตูคอนเทนเนอร และรถที่ใชในการขนสง 



• สืบสวนความเสียหายและการสูญหาย และแจงเจาหนาที่ที่เหมาะสมใหทราบถึงการขาดหาย  

• ไมรับอาหารทีน่าสงสัย  

• แจงเจาหนาทีรั่กษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมเกีย่วกับหลักฐานการ 

เปล่ียนแปลง  "การปลอมแปลง" หรือการกระทําอนัเปนการประสงคราย อาชญากรรม 

หรือการกอการรายอ่ืนๆ  

2. การเก็บรกัษา 

• มีระบบรับ  เกบ็รักษา  และจัดการกับผลิตภัณฑที่ถูกกระทบกระแทก  เสียหาย สงคืน 

และทําใหม ทีล่ดโอกาสทีจ่ะถูกทาํความเสียหายตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอ่ืนใหเหลือ 

นอยที่สุด  (เชน ทําลายผลิตภัณฑที่ไมเหมาะแกคนหรือสัตวบริโภค  

ผลิตภัณฑที่มรีหัสที่อานไมออก  ผลิตภัณฑที่มทีี่มาทีน่าสงสัย  

และผลิตภัณฑที่ผูใชนํามาคืนยังรานขายปลีก เปนตน)  

• เก็บขอมูลของผลิตภัณฑที่เขามา ผลิตภัณฑทีกู่คืนมาได  และผลิตภัณฑที่สงคืนมา  

• สืบสวนผลิตภัณฑทีห่ายไปหรือที่มีเกิน หรือความผิดปกติที่นอกเหนอืไปจากขอบเขต 

ที่ควรจะเปน ในทนัท ีและแจงใหเจาหนาทีรั่กษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุข 

ที่เหมาะสมทราบถึงปญหาท่ีมีอยู เมื่อสมควร 

3. ผลิตภัณฑที่ออกไป 

• ทําใหแนใจวาโกดังสาธารณะและการปฏิบัติการจัดสง (ทางรถและทางเรือ) มีมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยที่เหมาะสม (เชน ตรวจตราวาทาํตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ 

อาหารที่ระบุไวในสัญญาหรือหนงัสือรับประกัน หรือไม)  

• สุมตรวจสถานที่เก็บของ รถและเรือเปนคร้ังคราว  

• ขอรถ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟใสกุญแจ และ/หรือปดตราผนึกและใหหมายเลขตราผนึกแก 

ผูรับมอบของ (อยาลืมตรวจสอบกับกฎของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือรัฐบาลทองถิน่ใน 

เร่ืองกฎเกี่ยวกบัเพลิงไหมหรือความปลอดภัยในสถานทีท่ํางานกอนทาํการเปล่ียนแปลง 

ใดๆ)  

• จัดตารางเวลาการสงของ และไมสงของที่มารับโดยไมทาํตามกําหนดการ โดยไมมกีารอธิบาย  

• จํากัดการเขาถึงกระบวนการแจกจายใหเฉพาะพนักงานที่ไดรับมอบอํานาจเทานั้น  



• ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยนัไดวาของที่บรรทุกไปนัน้ อยูที่ไหนไดทุกเวลา  

• แจงใหพนักงานขายคอยสอดสองจับตามองหาของปลอมเวลาไปหาลูกคาและแจงใหฝาย 

บริหารทราบถาพบปญหา  

• สืบสวนของทีห่ายไป หรือทีม่ีเกิน หรือความผิดปกติทีน่อกเหนือไปจากขอบเขตที่ควรจะเปน 

ในทนัท ีและแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถงึ 

ปญหาที่มีอยู เมื่อสมควร   

4.  ความปลอดภัยของน้าํและสาธารณูปโภค 

• รักษาความปลอดภัยทางเขาถึงการควบคุมทางระบายอากาศ น้าํ  ไฟฟา 

และเคร่ืองแชเย็นเทาที่จะทําได รักษาความปลอดภัยบอน้ําที่ไมใชของเทศบาล  

ทอน้าํดับเพลิง ที่เก็บและจัดการของ  

• ทําใหแนใจวาระบบน้ําและรถบรรทุกมีการปองกนัการไหลยอนกลับ  

• ใสคลอรีนในน้าํและตรวจตราเคร่ืองมือใสคลอรีน เทาทีส่ามารถทําได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในระบบน้าํที่ไมใชของเทศบาล  

• ตรวจแหลงน้ําที่ไมใชของเทศบาลเปนประจําวาสามารถดื่มได  รวมทัง้สุมตรวจเปนคร้ังคราว 

เพื่อใหทราบถงึการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึน  

• ใหความสนใจตอโอกาสการเตือนส่ือมวลชนถงึปญหาเร่ืองน้าํประปาสาธารณะ เมื่อสมควร 

• หาแหลงน้ําสะอาดที่ใชด่ืมไดจากที่อ่ืนสํารองไวในกรณีฉุกเฉินถาระบบน้ําที่ใชตามปกติ 

ถูกกอกวน (เชน บรรทกุรถมาจากแหลงที่รับรองได  

ทําใหสะอาดทีส่ถานทีห่รือเกบ็รักษาไวที่สถานที)่  

5.  การรักษาความปลอดภัยของระบบถายเทอากาศ (เทาท่ีเกี่ยวของ) 

• รักษาความปลอดภัยการเขาถึงจุดตางๆทีรั่บอากาศเขา เทาที่สามารถทําได (เชน สรางร้ัว 

ใชเคร่ืองเซ็นเซอร ยาม วิดีทศันเฝาดู)  

• ตรวจดูความมั่นคงแข็งแรงของบริเวณที่เปนจุดรับอากาศเขาเปนประจํา  

6.  พัสดุภัณฑ 



• กําหนดกระบวนการเพื่อใหแนใจวาไปรษณียและพัสดุภัณฑที่เขามาปลอดภัย (เชน จัดใหหอง 

ไปรษณียอยูไกลออกไปจากบริเวณผลิตและเก็บอาหาร  ทาํใหหองไปรษณียปลอดภัย 

ใชเคร่ืองตรวจไปรษณียหรือพัสดุภัณฑดวยสายตาหรือเคร่ืองเอ็กซเรยตามคําแนะนาํของ 

สํานักงานการไปรษณียสหรัฐ)  

7.  การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร 

• จํากัดการเขาถึงการควบคุมระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลที่สําคัญใหเฉพาะผูที่มหีนาที ่

เกี่ยวของ (เชน ใชคํารหัส  กําแพงกนัไฟ)  

• ตัดการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรเมื่อพนักงานไมเกี่ยวของกับสถานทีท่าํงานอีกตอไปแลว  

• จัดต้ังระบบทีท่ําใหสืบรองรอยการทาํธุรกรรมทางคอมพวิเตอรได  

• ทบทวนวาระบบปองกนัไวรัสมีพอเพยีงและมีมาตรการเก็บรักษาขอมลูสําคัญที่อยูใน 

คอมพิวเตอร  

• จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา  

การติดตอฉุกเฉิน 

U.S. Food and Drug Administration 

5600 Fishers Lane 

Rockville, MD 20857 

301-443-1240 

ถาผูประกอบการสถานที่ทีผ่ลิตอาหาร สงสัยวาผลิตภัณฑของตนทีผ่ลิตตามกฎของสํานักงาน 

อาหารและยา ถูกเปลีย่นแปลง  "ปลอม" หรือการกระทาํที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม 

หรือการกอการรายอ่ืนๆ  สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงเหตุทางหมายเลข 

โทรศัพทฉุกเฉินที่ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 301-443-1240 หรือติดตอสํานักงาน 

อาหารและยาประจําทองที ่หมายเลขโทรศัพทของสํานกังานอาหารและยาประจําทองที ่มีที ่

http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html  

สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงตอเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที ่

สาธารณสุขที่เกี่ยวของดวย 

http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html


V.  ภาคผนวก: 
เครื่องมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเองสําหรบัผูนําเขาและผูนื่ยื่นเรื่อง 

(ไฟลที่พิมพขอความใสได อยูในรูป PDF ขนาด 1.3 MB) 

โปรดสังเกตวาเคร่ืองมือในการประเมินการปองกันอาหารดวยตนเอง รวบรวมจากคําแนะนาํที่อางถงึ 

ขางตน และไดตัดตัวอยางและขออางอิงที่เกีย่วกับหนวยงานอ่ืน และกฎระเบียบของหนวยงานอ่ืนๆ 

ออก ขอแนะนาํใหผูใชทําความคุนเคยกับเอกสารคําแนะนํากอนจะใชเคร่ืองมือนี ้

ตอบวา Y (ใช), N (ไมใช), N/A (ไมเกี่ยวของกนั), หรือ Don’t know (ไมทราบ)  

การปฏิบัติการการนําเขาอาหาร 

การบรหิาร 

• เตรียมตัวสําหรับโอกาสทีจ่ะเกิดการเปล่ียนแปลง 

เพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอ 

การรายอ่ืนๆ  

• มอบหมายความรับผิดชอบดานการรักษา 

ความปลอดภัยใหแกผูที่มีความรู  

• ทําการประเมนิกระบวนการ และปฏิบัติการรักษา 

ความปลอดภัยเบ้ืองตนของอาหาร  

• จัดใหมีวิธีบริหารการรักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียม 

และตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทาํที่เปนการประสงค 

ราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆ  ทัง้ในการคุกคาม และเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง  

รวมทัง้การระบุ  แยก และเก็บวัสดุทีถู่กกระทบกระเทือนใหปลอดภัย  

• เตรียมการอพยพหนีภัยฉุกเฉิน  รวมทั้งปองกันการละเมิด 

การรักษาความปลอดภัยในระหวางการอพยพ  

• ทําความคุนเคยกับระบบตอบสนองเหตุการณฉุกเฉิน 

ในชุมชน  

http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm125254.pdf


• แจงใหฝายบริหารทราบถงึขอมูลสําหรับติดตอตลอด  

24 ชั่วโมงกับเจาหนาที่ตํารวจ/ดับเพลิง/กูภัย/สาธารณสุข/หนวยงานรักษาความปลอดภัย 

มาตุภูมิทัง้ระดับทองถิน่  รัฐและระดับชาติ  

• แจงใหพนักงานทราบวาจะติดตอกับใครในฝายบริหาร 

เกี่ยวกับปญหาดานการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนได (ติดตอตลอด 24 ชั่วโมง) 

•  เก็บพิมพเขียวหรือแผนที่ชัน้ในอาคารไวในที่ปลอดภัย 

นอกสถานที่  

• สงเสริมใหมีความตระหนกัในการรักษาความปลอดภัย 

ในอุตสาหกรรมอาหารโดยกระตุนใหพนักงานต่ืนตัวตอสัญญาณของการเปล่ียนแปลงเพื่อให 

เปนอันตราย  หรือการกระทาํอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆ  

หรือบริเวณทีอ่าจเปนจุดออนตอการกระทาํเชนนัน้ และรายงานการคนพบใดๆตอฝายบริหาร 

ที่ระบุตัวไว  

• จัดใหมีระบบการส่ือสารภายในเพื่อใหพนกังานรับทราบ 

เร่ืองการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของ  

• มียุทธวิธีในการส่ือสารกับประชาชน  

ยุทธวิธีเกี่ยวกับการเรียกคืน 

• ระบุผูที่รับผิดชอบ  และตัวสํารอง  

• จัดการและกําจัดผลิตภัณฑที่เรียกคืนอยางเหมาะสม  

• ระบุตัวเจาหนาที่ฝายติดตอลูกคา  ที่อยู และหมายเลข 

โทรศัพท  

การสืบสวนสอบสวนกิจกรรมท่ีนาสงสยั 

• สืบสวนการคุกคามหรือขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณการเปล่ียน 

แปลงเพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทาํที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอ 

การรายอ่ืนๆ  



• แจงเจาหนาทีรั่กษากฎหมาย และเจาหนาที่สาธารณสุข 

ที่เหมาะสมเกีย่วกับการขูที่จะหรือการสงสัยวามีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเปนอันตราย  

หรือการกระทาํที่เปนการประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ  

โครงการประเมินผล 

• ประเมินบทเรียนที่ไดจากการเปล่ียนแปลง เพื่อใหเปน 

อันตราย  หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆ 

และการขู  

• ทบทวนและยนืยนัอยางนอยปละคร้ังถึงประสิทธิผลของ 

ระบบบริหารการรักษาความปลอดภัย  ปรับปรุงโครงการตามที่เหมาะสม  

• สุมตรวจการรักษาความปลอดภัยอาหารในทกุบริเวณ 

ที่สมควร  (รวมทั้งบริเวณที่รับสินคาและโกดังตามที่สมควร)  โดยใชพนักงานที่มีความรู 

หรือเจาหนาทีจ่ากขางนอก  

• ตรวจใหแนใจวาผูที่ใหบริการการรักษาความปลอดภัย 

ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตามที่สมควร  

ปจจัยมนษุย  --  พนกังาน 

หนาที่งานประจําวัน 

• รูวาใครอยูในที่ และใครควรอยูในบริเวณ และอยูที่ไหน 

ในแตละกะงาน  

• ปรับขอมูลใหทันสมยัเสมอ  

การระบุตัวบุคคล 

• จัดต้ังระบบการระบุและรูจักตัวตามที่สมควรกับลักษณะ 

ของพนกังานตามที่สมควร  

• เก็บเคร่ืองแบบ ปายช่ือ หรือบัตรประจําตัวคืน เมื่อพนักงาน 

ไมเกี่ยวของกบัสถานทีท่ํางานอีกตอไปแลว  



การจาํกัดการเขาออกบริเวณ 

• ระบุตัวพนักงานที่ตองเขาออกทุกบริเวณโดยไมจํากดั  

• ประเมินระดับการเขาออกบริเวณของพนักงานทกุคน 

เปนระยะๆ  

• จํากัดการเขาออกเพื่อทีพ่นกังานจะเขาออกเฉพาะบริเวณ 

ที่จําเปนในการทํางานเทานัน้ และเฉพาะเวลาทํางานทีเ่หมาะสมเทานัน้ 

รวมถึงการเขาถึงระบบปฏิบติัขอมูลสําหรับการซื้อ การเก็บรักษา 

และการจัดจําหนายอาหารที่นาํเขา 

• เปล่ียนรหัส  เปล่ียนกุญแจแม 

และ/หรือเก็บบัตรกุญแจเมื่อพนักงานผูเปนเจาของไมเกีย่วของกับสถานท่ีทํางานนั้นแลว  

และอ่ืนๆ ตามที่จําเปน 

เพื่อรักษาความปลอดภัย  

สิ่งของสวนตัว 

• จํากัดส่ิงของสวนตัวทีน่ําเขามาในสถานท่ี  

• อนุญาตเฉพาะของสวนตัว เชน ยาที่จําเปนสําหรับสุขภาพ 

ของพนกังานและทําใหแนใจวายาที่เปนของสวนตัวปดปายไวอยางถกูตอง และเกบ็ไว 

ตางหากจากบริเวณที่จัดการหรือเก็บรักษาอาหาร  

• 
หามไมใหพนกังานนําส่ิงของสวนตัวเขาในบริเวณที่เตรียมหรือเก็บรักษาอาหาร  

• ตรวจตูล็อคเกอร  กระเปา ยาม และยานพาหนะของ 

พนกังานเมื่ออยูในพืน้ที่ของบริษัทเปนคร้ังคราว  

การฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยของอาหาร 

• รวมความตระหนกัในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของ 

อาหาร  รวมทัง้ขอมูลเร่ืองการปองกนั  ตรวจหาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปน 

อันตราย  หรือการกระทําที่เปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอการรายอ่ืนๆ 



หรือการคุกคามเขาไวในโครงการฝกอบรมเจาหนาที ่ รวมทั้งที่จางตามฤดูกาล  ชัว่คราว  

ตามสัญญา  และอาสาสมคัร  

• เตือนเจาหนาที่ถงึความสําคัญของมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยเปนระยะๆ  

• สนับสนนุใหพนักงานเขารวมในโครงการรักษาความ 

ปลอดภัย  

ความประพฤติที่ผิดปกติ 

• จับตามองความประพฤติทีผิ่ดปกติหรือนาสงสัย 

ของพนกังาน  

สุขภาพของพนักงาน 

• ต่ืนตัวตอสุขภาพของพนกังานที่ผิดปกติทีพ่นกังานอาจ 

สมัครใจรายงานเอง และการขาดงานที่อาจเปนสัญญาณเบ้ืองตนของการเปลีย่นแปลง 

เพื่อใหเปนอันตราย  หรือการกระทําอันเปนการประสงคราย อาชญากรรม หรือการกอ 

การรายอ่ืนๆ  และรายงานสภาพการณนั้นๆตอเจาหนาทีส่าธารณสุขในทองที ่ 

ปจจัยมนษุย  --  สาธารณชน 

ผูมาเยือน (ที่ไมใชพนกังาน) 

• ตรวจยานพาหนะที่เขาออก  หบีหอ และกระเปาเอกสาร 

เพื่อหาส่ิงทีน่าสงสัย ไมเหมาะสม หรือแปลกประหลาด หรือกิจกรรมตามที่ทาํได  

• จํากัดการเขาถึงอาคาร  

• ทําใหแนใจวามีเหตุผลสมควรในการมาเยอืน กอนจะให 

เขาไปในบริเวณ  ระวงัผูมาเยือนที่ไมไดรับเชิญ  

• ตรวจบัตรประจําตัวของผูมาเยือนที่ไมรูจัก  

• จํากัดการเขาถึงบริเวณที่จดัการและเก็บรักษาอาหาร (เชน 

ไปกับผูมาเยือน ยกเวนในกรณีที่ผูมาเยือนไดรับอนุมัติโดยเฉพาะ)  

• จํากัดการเขาถึงบริเวณหองเก็บตูล็อคเกอร  



สถานที ่

ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพ 

• ปองกนัการเขาถึงปริมณฑลดวยร้ัวหรือเครื่องปองกนัอ่ืนๆ 

ตามที่เหมาะสม  

• ปดประตู หนาตาง  ชองเปด/ฝาครอบบนหลังคา 

ชองระบายอากาศ  ตูรถบรรทุก  เทาที่ทาํได  

• ใชประตูภายนอกทีท่ําดวยโลหะ หรือหุมดวยโลหะ ถาทาํได 

ในเวลาที่สถานที่ไมอยูในระหวางปฏิบัติงาน  ยกเวนในกรณีที่ใชการมองเหน็ไดจากถนน 

สาธารณะเปนเคร่ืองยับยั้งการบุกรุก  

• 
เก็บอุปกรณสําหรับขนถายส่ิงของที่ไมบรรจุหีบหอเมื่อไมใชและตรวจสอบกอนใช  

• จํากัดทางเขาบริเวณที่ควบคุมใหมีนอยทีสุ่ด  

• ตรวจดูวากุญแจเขาสถานทีทุ่กดอกอยูครบ  

• ตรวจตราความปลอดภัยของปริมณฑลโดยวิธทีี่เหมาะสม  

• ถาทาํได  จาํกดัใหเหลือนอยที่สุดบริเวณทีอ่าจใชเปน 

ที่ซอนส่ิงที่ต้ังใจจะใชเปนสารปนเปอน  

• จัดใหมีแสงสวางที่พอเพียงทัง้ภายในและภายนอก  รวมทั้ง 

แสงสวางในกรณีฉุกเฉินตามที่เหมาะสม เพื่อชวยในการตรวจหากิจกรรมที่นาสงสัย 

หรือผิดปกติ  

• จัดระบบควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตใหจอดไดในบริเวณ  

• 
แยกบริเวณทีจ่อดรถออกหางจากบริเวณทางเขาที่เก็บและแปรรูปอาหาร 

และเคร่ืองสาธารณูปโภคถาทาํได  

การเก็บและใชสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตราย (เชน สารท่ีใชในการทําความสะอาด 
และฆาเชื้อโรค  ยาฆาแมลง) 

• 
จํากัดสารเคมทีี่เปนพิษและเปนอันตรายในบริเวณใหอยูเฉพาะที่จาํเปนในการปฏิบัติการและ

บํารุงรักษาสถานที่และทีเ่ก็บไวเพื่อจําหนาย  



• เก็บสารเคมทีี่เปนพษิและเปนอันตรายใหหางจากบริเวณ 

ที่จัดการและเก็บอาหารใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  

• จํากัดการเขาออกบริเวณที่เก็บสารเคมีทีเ่ปนพษิ และเปน 

อันตรายที่ไมไดเก็บไวเพื่อจําหนาย  

• ทําใหแนใจวาสารเคมีที่เปนพิษและเปนอันตราย 

มีปายระบุอยางชัดเจน  

• ใชยาฆาแมลงตามที่ระบุไวในกฎหมายยาฆาแมลง 

เชื้อราและหนู  

• รูวาสารเคมทีี่เปนพษิและสารอันตรายใดควรมีอยูใน 

สถานที ่และติดตามดูวาอยูที่ไหน  

• สืบสวนสารพษิทีห่ายไปหรือความผิดปกติที่นอกเหนอื 

ไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทนัทีและแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมาย และเจาหนาที ่

สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ีอยู เมื่อสมควร  

การปฎิบัติการ 

ผลิตภัณฑที่เขามา 

• ใชเฉพาะแหลงผลิตภัณฑที่รูจัก  จดทะเบียน หรือม ี

ใบอนุญาต (ตามที่สมควร) เทานั้น 

• ดําเนนิการตามที่เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูจัดสง  ผูจัด 

จําหนาย และผูขนสงทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาหารตามทีเ่หมาะสม 

• ยืนยนัการติดปาย การจัดการบรรจุภัณฑและกระบวน 

การบรรจุหีบหอระบุการแทรกแซง และการกําหนดระบบรหัส/วันที่หมดอายุ (ตามทีส่มควร) 

สําหรับวัสดุที่เขามากอนใบรบัของมาถงึ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑใหม 

• ขอยานพาหนะ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟที่ล็อคและ/หรือ 

ผนึกตราประทบัได และขอหมายเลขตราประทับจากผูจดัสง และยืนยนัหมายเลขเมือ่ไดรับ  

จัดใหมีระบบการรักษาวัตถใุนครอบครองเมื่อแกะผนกึเพื่อตรวจสอบโดยหนวยงานของ 

รัฐบาลหรือเมือ่จัดสงหลายคร้ัง  



• ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยนัไดวาของที่บรรทุกไปนัน้ 

อยูที่ไหนไดทกุเวลา ถาทาํได  

• จัดทํากาํหนดการรับสงของ และไมรับของที่ไมไดมาสงตาม 

กําหนดการที่ไมมีการแจงใหทราบ หรือคนขับรถที่ไมไดกําหนดไวและสืบสวนการขนสงที่ลาชา 

หรือสูญหาย  

• ดูแลการขนถายส่ิงของลง  รวมทัง้การสงของนอกเวลา  

• เปรียบเทยีบผลิตภัณฑและจํานวนที่ไดรับกับผลิตภัณฑ 

และจํานวนทีอ่ยูบนใบสั่งและใบสงของ  โดยคํานงึถงึการสุมตัวอยางกอนการรับของ  

• ตรวจสอบเอกสารการสงของที่มกีารเปล่ียนแปลงที่นาสงสัย  

• ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามา  ผลิตภัณฑที่สงคืน 

เพื่อดูสัญญาณการแทรกแซง  ปนเปอนหรือเสียหาย หรือ "ปลอมแปลง"  ตามที่สมควร 

• ตรวจสอบผลิตภัณฑที่เขามาวาเปนของจริง 

บรรจุภัณฑ/บูรณภาพของผลิตภัณฑ และรองรอยวามกีารปดปายใหม/บรรจุใหม (เชน 

กลองบรรจุของและคําบรรยายของในกลอง ไมตรงกับของที่อยูในกลอง) 

และตรวจสอบรหัสกํากับมัด/หอ/คอนเทนเนอร 

• ยืนยนัขอเทจ็จริงวาทําตามกฎของสํานักงานอาหาร 

และยาดานความปลอดภัย  คุณภาพ  ประสิทธิผลและการปดฉลากของผลิตภัณฑ    

• ประเมินการใชวิธทีดสอบผลิตภัณฑที่นาํเขามาและที่สงคืน 

เพื่อตรวจรองรอยการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเปนอันตราย หรือการกระทาํอันเปนการประสงคราย 

อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ  

• พัฒนาและดําเนินการใหมีการตรวจตูคอนเทนเนอรและรถ 

ที่ใชในการขนสง  

• สืบสวนความเสียหายและการสูญหายและแจงเจาหนาที ่

ที่เหมาะสมใหทราบถงึความแตกตาง  

• ไมรับอาหารทีน่าสงสัย  



• แจงเจาหนาทีรั่กษากฎหมายและเจาหนาที่สาธารณสุข 

ที่เหมาะสมเกีย่วกับหลักฐานการเปล่ียนแปลง  "การปลอมแปลง" หรือการกระทําอันเปนการ 

ประสงคราย อาชญากรรมหรือการกอการรายอ่ืนๆ  

การเก็บรักษา 

• มีระบบรับ  เกบ็รักษา และจัดการกับผลิตภัณฑที่ถกูกระทบ 

กระแทก  เสียหาย สงคืน และทําใหม ที่ลดโอกาสทีจ่ะถกูทําใหเสียหาย หรือเปนภัยตอความ 

ปลอดภัยของผลิตภัณฑอ่ืนใหเหลือนอยทีสุ่ด  

• ติดตามดูผลิตภัณฑที่เขามา  ผลิตภัณฑทีกู่คืนมาได 

และผลิตภัณฑที่สงคืนมา  

• ถาทาํได  ใชภาชนะบรรจุของ บรรจุภัณฑ หีบหอ ฯลฯ 

ซ้ําใหนอยที่สุด  

• สืบสวนผลิตภัณฑทีห่ายไปหรือมีเกนิ หรือความผิดปกติที่ 

นอกเหนือไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทนัท ีและแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมาย 

และเจาหนาทีส่าธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ีอยู เมื่อสมควร 

 ผลิตภัณฑทีอ่อกไป 

• ทําใหแนใจวาบริการโกดังสาธารณะและบริการจัดสง 

(ทางรถและทางเรือ) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม  

• สุมตรวจสถานที่เก็บของ รถและเรือเปนคร้ังคราว  

• ขอใหใชรถ/ตูคอนเทนเนอร/ตูรถไฟใสกุญแจและ/หรือ 

ปดตราผนึกและใหหมายเลขตราผนึกแกผูรับมอบของ  

• จัดตารางเวลาการสงของ และไมสงของที่มารับโดยไมม ี

การอธิบาย  โดยไมทําตามกําหนดการ  

• จํากัดการเขาถึงกระบวนการจัดจําหนายใหเฉพาะ 

พนกังานที่ไดรับมอบอํานาจเทานั้น  

• ขอใหผูจัดสงสามารถตรวจยืนยนัไดวาของที่บรรทุกไปนัน้ 

อยูที่ไหนไดทกุเวลา ถาทาํได  



• แจงใหพนักงานขายคอยสอดสองจับตามองหาของปลอม 

เวลาไปหาลูกคาและแจงใหฝายบริหารทราบถาพบปญหา  

• สืบสวนของทีห่ายไปหรือความผิดปกติทีน่อกเหนือ 

ไปจากขอบเขตที่ควรจะเปนในทนัท ีและแจงใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาที ่

สาธารณสุขที่เหมาะสมทราบถึงปญหาทีม่ีอยู เมื่อสมควร  

การรกัษาความปลอดภัยของระบบถายเทอากาศ (เทาท่ีเกี่ยวของ) 

• รักษาความปลอดภัยการเขาถึงจุดตางๆทีรั่บอากาศเขา 

ในบริเวณทาํงาน เทาที่สามารถทาํได   

• 
ตรวจดูความมั่นคงแข็งแรงตามจุดที่รับเขาในบริเวณทํางานเปนประจาํ  

 

การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร 

• จํากัดการเขาถึงการควบคุมระบบคอมพิวเตอร 

และระบบขอมูลที่สําคัญใหอยูเฉพาะผูทีม่หีนาทีเ่กี่ยวของ  

• ตัดการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรเมื่อพนักงานไมเกี่ยวของ 

กับสถานที่ทาํงานอีกตอไปแลว  

• จัดต้ังระบบทีท่ําใหสืบรอยการทําธุรกรรมทาง 

คอมพิวเตอรได  

• 
ทบทวนวาระบบปองกนัไวรัสมีพอเพยีงและมีมาตรการเก็บรักษาขอมลูสําคัญที่อยูในคอมพวิเ

ตอร  

• จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรที่พรอม 

ใชงานไดตลอดเวลา  

ถาผูประกอบการสถานที่ทีผ่ลิตอาหาร สงสัยวาผลิตภัณฑของตนทีผ่ลิตตามกฎของสํานักงาน 

อาหารและยาถูกเปลี่ยนแปลง  "ปลอม" หรือการกระทาํทีเ่ปนการประสงคราย อาชญากรรม 

หรือการกอการรายอ่ืนๆ  สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงทางหมายเลข 



โทรศัพทฉุกเฉินที่ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 301-443-1240 หรือติดตอสํานักงาน 

อาหารและยาประจําทองที ่หมายเลขโทรศัพทของสํานกังานอาหารและยาประจําทองที ่มีที ่

http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html   

สํานักงานอาหารและยาแนะนําใหผูประกอบการแจงตอเจาหนาที่รักษากฎหมาย 

และเจาหนาทีส่าธารณสุขที่เกี่ยวของดวย 

 

(1) คําแนะนาํนีเ้รียบเรียงโดยคณะผูดูแลปองกนัอาหารในศูนยความปลอดภัยดานอาหาร 

และโภชนาการประยุกตของสํานักงานอาหารและยา 

(2) การอางอิงถึงเอกสารเหลานี้เพื่อใหขอมลูเทานั้น เอกสารเหลานี้ไมไดรวมเขาเปนเอกสารอางอิง 

สําหรับคําแนะนํานี้และไมควรถือวาเปนคําแนะนําของสํานักงานอาหารและยา 

 

เอกสารขางตนนีย้กเลิกเอกสารฉบับกอนที่ออกในวันที่ 21 มีนาคม 2003 

 

http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/iom/iomoradir.html
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http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm083075.htm#ftnref2#ftnref2
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