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 คูมอืกรอบการดำเนนิงานตามแนวทาง FAO/WHO ในการพฒันาแผนรบัมอืในภาวะ 

ฉุกเฉินความปลอดภัยดานอาหารของประเทศ (FAO/WHO Framework for Developing  

National Food Safety Emergency Response Plans) หรอื FSER plan ฉบบัภาษาไทยนี ้

ผูแปลไดถอดความจากตนฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ไดเรยีบเรยีง ใหอานเขาใจไดงายขึน้ โดยผูแปล 

ไดเขารวมในการเขยีนตนฉบบัภาษาองักฤษ กบัทมีคณะผูเชีย่วชาญนานาชาต ิณ สำนกังานใหญ 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิกรงุโรม ประเทศอติาล ีเมือ่กลางเดอืนธนัวาคม 

พ.ศ. 2552 รวมทัง้มปีระสบการณไดเขารบัการอบรมการใชคูมอืดงักลาวมาแลว ผูแปลจงึขอใช 

ถอยคำที่สามารถสื่อสารเขาใจไดงายขึ้น คูมือฉบับนี้ตีพิมพเผยแพร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   

นำเสนอกระบวนการในการจัดทำแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน 

หรอื ภาวะวกิฤต ทีอ่งคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO) และองคการอนามยัโลก 

(WHO) ไดเชญิผูเชีย่วชาญจากนานาชาต ิมารวมใหขอมลู และ ขอคดิเหน็ เรยีบเรยีงตนฉบบั 

ภาษาอังกฤษท่ีใชคำไมยากนัก มีความหนาไมเกิน 15 หนา ซ่ึงมีเจตนารมณท่ีจะใหทุกประเทศ 

สามารถนำไปใชเปนแนวทางปฏิบัติได ผูแปลจึงปรับความหมายใหเทียบเคียงไดกับคำ ในภาษาไทย 

ที่นิยมใชอยูตามความรู ประสบการณ และเจตนาของคณะผูเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะใหผูอานที ่  

เปนคนไทยเขาใจความหมายไดดียิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก (FAO Asia and the Pacific Regional Office) ในการสนับสนุนเงินทุน ในการ 

จัดทำเอกสาร และ การจัดทำแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินความปลอดภัยดานอาหารแหงชาติ 

ของไทย ขึ้นมา ณ โอกาสนี้ดวย

ดวยความปรารถนาดี

จากผูแปลและเรียบเรียง

23 กันยายน 2554
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 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO) และองคการอนามยัโลก (WHO) 

ขอขอบคุณตอบุคคล และประเทศตางๆ ท่ีใหความอนุเคราะหในการใหคำปรึกษา แนะนำ และ 

รวมกันจัดทำแนวทางฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเอกสารฉบับนี้นับเปนผลงานที่เกิดจากความรวมมือรวมใจ

ของหลายฝายที่สละเวลามาทำงานรวมกัน ไดแก

 คณะผูประสานงานและเรียบเรียงตนฉบับ ไดแก 

 1. Jean-Michel Poirson (FAO) 2. Masami Takeuchi (FAO)

 3. Andrea Ellis (WHO) 4. Guansheng Ma (WHO) 

 
 และ FAO/WHO ขอแสดงความขอบคุณตอคณะผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ ดังมี 

รายนามดังตอไปนี ้

 คณะผูเชี่ยวชาญประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเอกสารฉบับราง

 1. Andrea Gervelmeyer (EFSA) 

 2. Maria Eduarda de Serra Machado (Brazil)

 3. Jeffrey Moon (EFSA) 

 4. Ellen F. Morrison (US FDA)

 5. Alan Reilly (FSAI, Ireland) 

 6. Jongkolnee Vithayarungruangsri (Thailand)

 7. Elizabeth Haydee Segovia Lizarbe (Peru) 

 8. Guy Czerwinski (France)

 คณะผูเชี่ยวชาญ Peer-reviewed ไดแก

 1. Junshi Chen (China) 2. Nour Elsabeth (France)

 3. Laurence Giuliani (France) 4. Delia Grace (Kenya)

 5. Jack Guzewich (US FDA) 6. Philippe Houdart (Belgium)

 7. Kumnuan Ungchusak (Thailand) 

 
 บรรณาธิการ

 Sarah Binns

ขอขอบคุณการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะทำงานหลายฝายของ FAO/WHO 

กิตติกรรมประกาศ



กรอบความคิดตามแนวทางของ FAO/WHO ในการพัฒนาแผนรับมือในภาวะฉุกเฉินความปลอดภัยดานอาหารของประเทศ 5

CIFOR United States Council to Improve Foodborne Outbreak Response

 สภาแหงชาติสหรัฐอเมริกาเพ่ือปรับปรุงการรองรับกับการระบาดของโรคทางอาหาร

EFSA European Food Safety Authority

 หนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป

EMPRES Food Safety Emergency Prevention System for Food Safety

 ระบบการปองกันความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ

FDA  United States Food and Drug Administration

 องคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา

FSA  United Kingdom Food Standards Agency

 หนวยงานมาตรฐานอาหารแหงสหราชอาณาจักร

FSAI  Food Safety Authority of Ireland

 หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารแหงชาติของสาธารณรัฐไอรแลนด

IHR  International Health Regulations

 กฎอนามัยระหวางประเทศ 

INFOSAN  International Food Safety Authorities Network

 เครือขายความปลอดภัยดานอาหารระหวางประเทศ

MACG  Multi-agency Coordination Group

 กลุมประสานงานสหสถาบัน

NASDA  United States National Association of State Departments of Agriculture

 สมาคมแหงชาติสหรัฐอเมริกาของกรมวิชาการเกษตรประจำรัฐ

SPS  Sanitary and Phytosanitary

 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

WHO  World Health Organization

 องคการอนามัยโลก

อักษรยอ
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1.1 ความเปนมา
 ประเทศสมาชกิจำนวนมากไดรองขอใหองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(Food and 

Agriculture Organization; FAO) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให 

ความชวยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน 

ทั้งนี้การสนับสนุนใหมีการเตรียมความพรอม รวมทั้งการตระหนักรู และการรับมือตอเหตุการณความ    

ปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วเปนองคประกอบหลักของแผนงานท่ีเก่ียวของกับความ 

ปลอดภยัดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิของ FAO และ WHO ซึง่ไดแก ระบบการปองกนัความปลอดภยัดาน 

อาหารในภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Prevention System for Food Safety) และเครอืขายความปลอดภยั 

ดานอาหารระหวางประเทศ (The International Food Safety Authorities Network: INFOSAN)

 ในหลายประเทศทีม่กีารพฒันาระบบควบคมุดานอาหารเปนอยางด ีซึง่ไดมกีารเตรยีมแผนการรองรบั 

ไวเปนเอกสารเพ่ือนำไปปฏิบัติเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน อยางไรก็ตามในขณะน้ียังไมมีเอกสารคำแนะนำเก่ียวกับ 

วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะนำมาใชในระหวางการดำเนินการพัฒนาแผน หรือแผนนั้นควรมีรายละเอียด 

อะไรบาง อีกทั้งการจัดการความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินนอยครั้งที่จะมีผูรับผิดชอบไดโดย  

หนวยงานเดียว สามารถใชเวลาที่เหมาะสม และมีการรวมมือประสานกันระหวางทุกภาคสวน ซึ่งตอง  

แนใจไดวามีการรองรับกับภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงคของเอกสาร
 เอกสารน้ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกในการกำหนดและดำเนินการ 

ตามแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินแหงชาต ิโดยยึดหลักการตามแนวคิด 

ของ “การวิเคราะหความเสี่ยง” (Risk Analysis Concept)1 

1.3 กลุมเปาหมาย
 กลุมเปาหมายประกอบดวย หนวยงานระดับชาติท่ีมีความรับผิดชอบในการรับมือกับความปลอดภัย 

ดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิ โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานภาครฐัเปนหลกั ซึง่เอกสารฉบบันีม้ปีระโยชนตอ 

1. บทนำ

1 การวเิคราะหความเสีย่งเปนกระบวนการทีป่ระกอบดวยสามองคประกอบ ไดแก การประเมนิความเสีย่ง การจดัการความเสีย่งและ 
การสือ่สารความเสีย่ง (FAO/WHO. 2005. คณะกรรมการ Codex Alimentarius. คูมอืวธิพีจิารณา, Edition 15) สำหรบัขอมลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูท่ี: FAO / WHO 2006 การวิเคราะหความเส่ียงดานความปลอดภัยอาหาร : คูมือสำหรับหนวยงานความปลอดภัยดานอาหาร 
แหงชาติ (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0822e/a0822e00.pdf)
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องคกรที่มีสวนรวมในกิจกรรมความปลอดภัยดานอาหาร โดยคำนึงถึงความสำคัญของระบบการควบคุม 

อาหารแหงชาติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสรางแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะ

ฉุกเฉินแหงชาติได เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนองตอความตองการเฉพาะของแตละประเทศที่กำลังอยู

ในกระบวนการพัฒนาระบบการควบคุมอาหารแหงชาติอีกดวย

1.4 ขอบเขตของเอกสาร
 เอกสารฉบับนี้ไดแสดงถึงโครงรางของกระบวนการและหลักการพัฒนาแบบบูรณาการของแผน  

รองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินแหงชาต ิและใหคำแนะนำแกหนวยงานระดับ

ชาติในขั้นตอนที่จะตองดำเนินการเพื่อนำมาสูการพัฒนาแผนดังกลาว

 เนือ่งจากความหลากหลายของระบบการควบคมุอาหารแหงชาติ2 ทีม่รีะดบัของการพฒันาและความ 

กวางขวางของอันตรายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารมีความแตกตางกันมากในแตละประเทศ อีกทั้งขอ

กำหนดดานแมแบบตามมาตรฐานยังไมคอยคุนเคยและสามารถนำไปใชประโยชนมากนัก ดังนั้นเอกสาร 

ฉบับนี้จึงไดใหคำแนะนำทั่วๆ ไปเพื่อใชในการพัฒนาแผนเฉพาะของแตละประเทศ

 เอกสารนี้ยังไดระบุความสำคัญของการนำวิธีการของสหสถาบัน (Multi-agency) และสหสาขา-

วิชาชีพ (Multi-disciplinary) มาใช เนื่องจากมีการรับมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลผานการ    

ประสานงานและการเตรยีมการทีเ่หมาะสมของหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัขัน้ตอนการรบัมอืทีม่คีวาม

ซับซอนและหลากหลายของความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน

1.5 ขอแนะนำการใชเอกสาร
 เอกสารฉบับนี้ประกอบดวย 5 สวน ไดแก 

 1) “ขอแนะนำเบื้องตน” 

 2) “ความปลอดภยัดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิ” ในความหมายตาม Codex รวมทัง้อธบิายถงึปจจยั 

ที่ควรพิจารณาเมื่อใหคำจำกัดความของ “ความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน” ในระดับชาติ

 3) “ข้ันตอนเบ้ืองตน” แสดงถึงข้ันตอนท่ีจำเปนกอนการเร่ิมตนแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัย 

ดานอาหารในภาวะฉุกเฉินแหงชาติ

 4) “ขอพิจารณาที่สำคัญ” แบงออกเปนสองหัวขอ ไดแก ขอพิจารณาทั่วไป (General consid-

erations) และขอพิจารณาเฉพาะประเทศ (Country-specific considerations) รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง 

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาทำความเขาใจสำหรับกลุมวางแผนกอนเริ่มตนรางแผน

 5) “องคประกอบที่สำคัญของแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน”   

สวนนี้เปนแกนหลักของเอกสารฉบับนี ้และไดใหคำแนะนำถึงหัวขอที่จำเปนที่ควรรวมอยูในแผน

2 สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูที ่: FAO. 2006 การสรางความเขมแข็งของระบบการควบคุมอาหารแหงชาติ : แนวทางที่จำเปนเพื่อ 
ประเมินการพัฒนาศักยภาพ (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0601e/a0601e00.pdf)
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3 ภายใตหลักการของ Codex และแนวทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลในกรณีฉุกเฉินดานความปลอดภัยอาหาร (CAC/GL 19-1995, 
Rev.1-2004)
4 ดูที่ “ทรัพยากร” ในหนาที่ 23

 คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex Alimentarius) ไดใหความหมายของ 

“ความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน”3 ตามวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ วาเปน:

 “เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งเจาหนาที่ผูมีความรูความสามารถพิจารณาแลววามี
ความรายแรง และยังไมมีการควบคุมการติดตอทางอาหาร อีกทั้งเกิดความเสี่ยงตองานดานสาธารณสุข
ที่ตองดำเนินการอยางเรงดวน”

 Codex ใหคำนิยามถึงคำอธิบายโดยทั่วไปของความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินที่สามารถ

ปรับใชไดกับสถานการณตางๆ อยางกวาง

 เปนท่ียอมรับวาเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารท่ีจำเปนตองมีการแทรกแซงเพ่ือเปนการปกปอง 

สุขภาพของผูบริโภคมีตั้งแตในกรณีเกิดเหตุการณเล็กนอยไปจนถึงขั้นวิกฤต โดยสถานการณนั้นสามารถ 

เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว หรือมีการพัฒนาเกินกวาที่คาดการณไว จึงจำเปนตองใชจำนวนทรัพยากร 

การประสานงานและการจัดการในการรับมือที่แตกตางกัน มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอวิธีการจัดการใน 

สถานการณนัน้ๆ เชน จำนวนผูปวย ความรนุแรงของการเจบ็ปวย การกระจายและปรมิาณของอาหารไม 

วาจะทราบหรอืไมทราบเกีย่วกบัสิ่งปนเปอนนั้นกต็าม รวมถงึผลกระทบทีม่ีตอการคาและระหวางประเทศ 

นอกจากนี้โครงสรางในประเทศที่ทำหนาที่รับมือตอสถานการณดังกลาวจะมีบทบาทที่สำคัญในระดับของ

การประสานงานและทรัพยากรที่จำเปน โดยการจัดการกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจำในประเทศหนึ่ง

อาจไดรับการพิจารณาวาเปนข้ันวิกฤตในประเทศอ่ืนก็ได ความหลากหลายเชนน้ีสามารถนำไปสูความยาก   

ลำบากในการกำหนดองคประกอบของความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน และความหลากหลาย  

ของคำศัพทที่ใชสำหรับกำหนดสถานการณที่มีความคลายคลึงกัน4

 แตละประเทศจะตองอธิบายภาวะฉุกเฉินในแงของระบบการควบคุมอาหารของตนเอง ซึ่งในทาย

สุดแลวคำจำกัดความของภาวะฉุกเฉินอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ รวมทั้งระดับของการรับมือที่ 

แตกตางกันดวย ในขณะท่ีเง่ือนไขท่ีตางกันอาจถูกใชเพ่ืออธิบายถึงความรุนแรงของสถานการณ จากรูปท่ี 1 

แสดงใหเหน็วาสถานการณทีร่นุแรงมากขึน้ (และไมเกดิบอยนกั) มคีวามตองการทรพัยากร การประสานงาน 

จากสวนกลาง และการตัดสินใจของผูมีอำนาจในระดับสูงท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัย 

ดานอาหารในภาวะฉุกเฉินควรสะทอนใหเห็นถึงการปรับระดับการรับมือที่มากขึ้นหรือนอยลงเพื่อใหตรง 

กับความจำเปนของสถานการณ

2. คำจำกัดความของ “ความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน”
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รูปที่ 1 การปรับระดับการรองรับตอสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
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5 ระบุคำศัพทที่ใชในการอธิบายโครงสรางทางการเมืองที่แตกตางกันระหวางประเทศ, คำวา “หนวยงานภาครัฐ” จะใชตลอดทั้ง       
เอกสารนี้เพื่อเปนการแทนหนวยงานดังกลาวทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกระทรวงตางๆ ดวย

ขั้นที่ 1 ไดรับการสนับสนุนในระดับสูง
 กอนที่จะเริ่มดำเนินการพัฒนาแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน    

จำเปนตองไดรับการสนับสนุนและไดรับอำนาจจากภาครัฐกอน

 ในประเทศท่ีมีการพัฒนาโปรแกรมควบคุมความปลอดภัยดานอาหารท่ีดีและมีหนวยงานดานความ 

ปลอดภยัอาหารทีไ่ดรบัการจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายเพยีงหนวยงานเดยีวทีท่ำหนาทีใ่นการพฒันา และดำเนนิ 

การเพือ่รองรบักบัเหตกุารณความปลอดภยัดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิ แตสำหรบัประเทศทีไ่มมหีนวยงาน 

เดียวหรือมีกฎหมายเฉพาะสำหรับการควบคุมหรือบังคับใช จำเปนจะตองมีการรองขอการสนับสนุนจาก  

เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลกอน

 การเริ่มตนกระบวนการพัฒนาแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินมัก

ลมเหลวจากตัวบุคคลหรือหนวยงาน5 ในภาครัฐเอง การระบุสหสถาบันที่จะตองทำงานรวมกัน (Multi-

agency collaboration) จงึจำเปนในการพฒันาแผนนี ้หนวยงานราชการอืน่ๆ ทีต่องมสีวนรวมควรระบใุน 

ระหวางข้ันตอนการระบุผูใหการสนับสนุนในระดับสูง ส่ิงน้ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงท่ีวาความรับผิดชอบ 

ตอความปลอดภัยดานอาหารมักถูกกระจายออกไปสูหนวยงานภาครัฐท้ังหมด ซ่ึงจำเปนตองมีสวนรวมในการ 

พัฒนาและดำเนินการแผนรับมือในภาวะฉุกเฉินความปลอดภัยดานอาหารท่ีมีประสิทธิภาพใหประสบ 

ความสำเร็จ

ขั้นที่ 2 ระบุผูมีสวนเกี่ยวของที่สำคัญ
 จากความเปนจริงที่วาอันตรายของความปลอดภัยดานอาหารอาจเกิดขึ้นจากหลายสวน (เชน พืช 

สัตว อาหารสัตว กระบวนการผลิต และอื่นๆ) กุญแจแหงความสำเร็จในการรับมือตออันตรายดังกลาว

นั้นคือ การมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยดานอาหารในทุกภาคสวนของ 

ขั้นตอนการพัฒนาแผน ซึ่งจะชวยใหเกิดความมั่นใจวาจะเกิดความรวมมือและมีการทำงานรวมกันใน 

ภาพรวม มีการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา

แผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของที่สำคัญจะมาจาก 

3. ขั้นตอนเบื้องตน
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6 ในที่นี้ยังรวมถึงหองปฏิบัติการที่อาจไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการวิเคราะหอาหาร เชน หองปฏิบัติการทางการแพทย และ ดาน 
สิ่งแวดลอม 
7 ในแผนควรจะรวมผูที่มีสวนเกี่ยวของที่เปนไปไดทั้งหมด เชน การทองเที่ยว หนวยงานดานสิ่งแวดลอม หนวยงานดานความมั่นคง 
แหงชาติและหนวยงานอื่นๆ

ภาครัฐ เชน ดานสาธารณสุข การเกษตร การประมง การพาณิชย และภาครัฐระดับภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

โดยสาขาและภาคสวนที่สำคัญที่จะเกี่ยวของหรือใหคำปรึกษามีดังตอไปนี้

 • หนวยงานบริการดานการตรวจสอบอาหาร

 • หนวยงานบริการดานการปศุสัตว

 • หนวยงานบริการดานสาธารณสุขและระบาดวิทยา

 • หนวยบริการทางหองปฏิบัติการ6 
 • หนวยบริการดานการเกษตร

 • หนวยบริการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน/ผูเชี่ยวชาญ 

 • หนวยงานศุลกากรและการกักกัน

 • หนวยงานบริการดานกฎหมาย

 • หนวยงานบังคับใชกฎหมาย

 • หนวยงานดานวิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลย ี(ภาครัฐ)

 • สื่อมวลชน และ ระบบการติดตอสื่อสาร

 • ภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ7 

ขั้นที่ 3 จัดตั้งกลุมวางแผน
 กลุมวางแผนจำเปนตองมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อนำไปสูกระบวนการพัฒนาแผนรองรับเหตุการณความ

ปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน กลุมน้ีควรเปนกลุมสหสาขาวิชาชีพและมีผูแทนจากทุกหนวยงานของรัฐ 

ที่สำคัญ นอกจากนี้สมาชิกของกลุมควรเปนเจาหนาที่ระดับอาวุโส มีอำนาจในการตัดสินใจ และมีความรู 

ความตระหนักถึงนโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติเปนอยางดี

 บทบาทหนาท่ีหลักของกลุมวางแผนน้ีคือ จะตองพิจารณาขอบเขตของแผนรองรับเหตุการณความ 

ปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน กำกับดูแลในการจัดทำแผน เพื่อใหแนใจวามีการตรวจสอบและให 

คำปรึกษาท่ีเหมาะสมรวมกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตนรวมท้ังการเสนอขอความเห็นชอบ 

ของแผนดังกลาว กลุมวางแผนควรตรวจสอบใหแนใจวากลไกในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแผนมีความ

เหมาะสม และมีการจำลองจัดทำเปนแบบฝกหัดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใชงานดวย (ดูบทที่ 4)

 นอกจากน้ี ยังตองการใหกลุมวางแผนเก็บรวบรวมและตรวจสอบตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

และเพื่อทำใหมีความมั่นใจวาการบูรณาการของแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะ

ฉุกเฉินกับแผนการรองรับเหตุการณในระดับชาติอื่นๆ มีความสอดคลองกัน จึงควรตองระบุถึงแหลงเงิน

ทุนและทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินงานการจัดทำแผนและการนำแผนไปสูการปฏิบัติดวย
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8 องคกรภาครัฐมักจะมีความซับซอน และมีบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 
ระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น จึงควรมีรายละเอียดในแผนนี้ดวยเพื่อใหมั่นใจวามีความสอดคลองและมีแนวทางการประสานงานที่
ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติไดโดยไมเกิดความสับสน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตขึ้น

4.1 ขอพิจารณาทั่วไป
 เมือ่เวลาผานไปอบุตักิารณทีเ่กดิขึน้อาจพฒันาความรนุแรง ความซบัซอน และตองใชทรพัยากรมาก 

ข้ึนในการรับมือ ในบางกรณีอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนอาจครอบคลุมไปยังเขตอำนาจการควบคุมของรัฐในหลาก 

หลายภาคสวน และอาจเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศดวย ซึ่งการพิจารณาอุบัติการณที่ตองใหม ี

การรองรับแบบ “เปนลำดับชั้น” อาจมีประโยชน การปรับระดับความรับผิดชอบในการจัดการกับอุบัติการณ 

ในระดับทองถิ่นไปสูความรับผิดชอบที่ตองมีการประสานงานในระดับชาติ จำเปนตองนำมาพิจารณา 

ไวดวย8 
 การพัฒนาเกณฑในการแยกแยะความแตกตางระหวางเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจำที่งายตอ 

การจัดการอุบัติการณ กับเหตุฉุกเฉินระดับใหญกวา ถือวามีความสำคัญมาก ดังนั้น การกำหนดเกณฑ  

เพ่ือการรับมือกับความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินในข้ันแรก ควรจะตองไมพิจารณาเพียงคำนึงถึง 

ความรนุแรงของอบุตักิารณนัน้เพยีงอยางเดยีว แตตองรวมถงึพืน้ทีท่างภมูศิาสตรทีเ่กีย่วของ และปจจยัอืน่ๆ 

ดวย เชน การคาระหวางประเทศ และนโยบายระดับชาต ิเปนตน

 สิ่งที่สำคัญคือ ตองยอมรับวาสถานการณฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นไดและตองการการตอบสนอง 

รองรับตอเหตุการณไดทันทวงท ี ซึ่งในแผนจะตองใหความชวยเหลือในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

และมีวิธีการที่สอดคลองกับการจัดการกับอุบัติการณนั้น เพื่อลดผลกระทบในวงกวางดานสาธารณสุข

 แมวาปกตแิผนรองรบัเหตกุารณความปลอดภยัดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิจะไดรบัการสรางขึน้บน

พ้ืนฐานของระบบการควบคุมอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ แตการพัฒนาแผนดังกลาวก็สามารถกระทำไดแมวา 

จะขาดการพัฒนาระบบที่ดีก็ตาม

 ดังที่ไดระบุไวขางตนแลววา กระบวนการวางแผนควรจะรวมการเตรียมการดูแลรักษาและตรวจ

สอบแผนเปนระยะ เพือ่ตรวจสอบใหแนใจวาขอมลูทีม่อียูนัน้ยงัคงทนัตอสถานการณ เมือ่แผนไดรบัการราง 

ข้ึนควรมีการจัดการฝกฝนเพ่ือใหแนใจวาบุคคลท่ีเก่ียวของมีความคุนเคยกับแผน และสามารถท่ีจะดำเนินการ

4. การพิจารณาที่สำคัญ
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ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การดำเนินการจำลองการฝกฝนอาจสามารถระบุขอบกพรอง9 หรือ 

พืน้ทีส่ำหรบัการตรวจสอบทีส่ามารถระบไุดกอนสถานการณฉกุเฉนินัน้จะเกดิขึน้ แบบการฝกฝนสามารถเปน 

การสมมติบทบาทเพื่อเปนการฝกฝนในพื้นที่ก็ได ซึ่งขั้นตอนนี้ใชทรัพยากรนอยแตมีประโยชน

 การส่ือสารอยางทันทวงทีและการแลกเปล่ียนขอมูลรวมกันเปนองคประกอบท่ีสำคัญในการรวบรวม 

และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถานการณนั้นซึ่งชวยเหลือในขั้นตอนการตัดสินใจ กระบวนการวางแผนควร

ระบุชองทางการติดตอสื่อสารและระบุวาอุบัติการณที่เกิดขึ้นนั้นควรมีการเผยแพรขอมูลอยางไร

 เมื่อแผนไดรับการพัฒนาแลวก็ควรจะมีการสื่อสารไปยังหนวยงานในระดับชาติที่เกี่ยวของทั้งหมด 

นอกจากนี้ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เชน กลุมอุตสาหกรรมอาหาร และผูบริโภค ควรไดรับ 

การแจงขาวสารเกี่ยวกับแผนนี้ดวย

4.2 ขอพิจารณาเฉพาะของแตละประเทศ
 ประเทศตางๆ ควรมีการทบทวนถึงประสบการณของอุบัติการณดานอาหารท่ีเก่ียวของท่ีเคยประสบ 

และพฒันารายละเอยีดของระบบทีม่อียูแลวเพือ่ความปลอดภยัดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิ ระบชุองวางและ 

ขอจำกัด และพิจารณาวาสิ่งเหลานี้ควรมีการระบุอยางไร องคประกอบของระบบควรพิจารณาถึงการ  

ตรวจสอบอาหาร การเฝาระวงัโรคตดิตอทางอาหาร ความสามารถของหองปฏบิตักิาร การเขาถงึมาตรการ 

ทางการแพทยและการรักษาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวของกับโรคติดตอทางอาหารเหลานั้นดวย

 ในกรณทีีม่ขีอจำกดัทางทรพัยากร การดำเนนิการตามแผนอาจกระทำไดยาก ดงันัน้อาจมกีารเตรยีม 

ทางเลอืกทีจ่ำเปนในการจดัการกบัความปลอดภยัดานอาหารในภาวะฉกุเฉนิ ปญหาเหลานีอ้าจพบในประเทศ 

ที่ไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในดานการควบคุมอาหาร นอกจากนี้ความรวมมือในระดับภูมิภาคหรือ

ระหวางประเทศและการวางแผนฉุกเฉินควรนำมาพิจารณาเพื่อสนองตอความตองการไดทันเวลา ทั้งนี้  

องคกรระหวางประเทศที่ทำงานดานความปลอดภัยอาหาร ไดแก FAO และ WHO ควรพิจารณาใหการ 

สนับสนุนดานทรัพยากรในชวงเกิดสถานการณฉุกเฉินรวมทั้งการเปนแหลงขอมูลดวย

 การพัฒนาและดำเนินการแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินท่ีไดกลาว 

มานีเ้ปนไปตามหลกัปฏบิตัสิากลทีด่ทีีส่ดุ และแสดงใหเหน็ถงึการปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหวางประเทศ เชน 

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR)

9 ขอบกพรองดังกลาวอาจบงบอกถึงความจำเปนในการฝกอบรมเพ่ิมเติม หรือขอจำกัดดานการเงิน และ/หรือทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ
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* เรียกโดยยอวา “กลุมสหสถาบัน” (ผูแปล)
10 ในประเทศที่ไมมีหองปฏิบัติการอางอิงแหงชาติ ทีมวางแผนสามารถพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ เชน หองปฏิบัติการระดับภูมิภาคหรือ 
ระดับนานาชาติ

5.1 ขอมูลพื้นฐานที่จำเปน
 แผนรองรับในสถานการณฉุกเฉินควรกลาวถึงคำแนะนำบางอยางที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคโดยรวม

และวัตถุประสงคของแผน วัตถุประสงคกวางๆ ของแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารใน 

ภาวะฉกุเฉนิ กเ็พือ่กำหนดกรอบสำหรบัการรบัมอืเมือ่เกดิสถานการณฉกุเฉนิขึน้ ใหคำแนะนำแกผูทีม่บีทบาท 

ในการปองกันหรือรับมือตออุบัติการณดานอาหาร ตองมีวิธีการประสานงานในทุกภาคสวนของหนวยงาน

รัฐเพื่อลดความเสี่ยงของผูบริโภค ลดผลกระทบตอการสาธารณสุขและเพื่อขจัดผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย 

ออกจากทองตลาด เปนตน

 แผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินควรอางอิงถึงกฎระเบียบขอบังคับ

ทีเ่กีย่วของ หรอืกฎหมายของประเทศทีเ่ปนกฎหมายขัน้พืน้ฐานสำหรบัการนำไปปฏบิตั ินอกจากนีเ้มือ่มแีผน 

ในภาวะฉุกเฉินในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเกิดขึ้น อาทิเชน ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการระบาด 

ของโรคติดตอทางอาหาร หรือการระบาดของโรคสัตว แผนรองรับก็ควรเชื่อมโยงไปยังเรื่องเหลานี้เพื่อ   

ทำใหแนใจวามีการรับมือแบบบูรณาการ

 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยงานระดับชาติท่ีมีความเก่ียวของกับการรองรับเหตุการณ 

ความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินที่แตกตางกัน ควรมีคำอธิบายไวในแผนนี้ดวยดังตอไปนี้

 • หนวยงานดานสุขภาพ

 • หนวยงานดานการเกษตรและการประมง

 • หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารและอาหารสัตว

 • หนวยงานรับผิดชอบระดับทองถิ่น

 • หองปฏิบัติการอางอิงแหงชาต ิ

 • หนวยงานที่ทำหนาที่ประสานงานระหวางภาคอุตสาหกรรม การคา และภาคการศึกษา

 เพื่อใหมั่นใจเกี่ยวกับวิธีการประสานงาน ขอแนะนำวาแผนจะตองพิจารณาความตองการของ 

“กลุมประสานงานจากสหสถาบัน*” (Multi-agency Coordination Group, MACG) ที่มีความเกี่ยวของ  

5. องคประกอบที่สำคัญของแผนรองรับเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน
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ชองท่ี 1 ตัวอยางข้ันตอนการพิจารณาจัดต้ังกลุมสหสถาบัน (MACG) ในแผนรับมือ 

เหตุการณฉุกเฉิน

 • โครงสรางท่ัวไปและองคประกอบของกลุมสหสถาบัน (MACG)

 • ขอกำหนด (บทบาทและความรับผิดชอบ) ของกลุมสหสถาบัน (MACG)

 • ยุทธศาสตรการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานท่ีมีสวนรวม

 • การปฏิบัติการและการจัดเตรียมตอเน่ืองดานการสงบำรุง

 • การประเมินผลและกลไกการตรวจสอบ

รูปที่ 2 กลุมประสานงานจากสหสถาบัน (MACG)
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กับหนวยงานภาครัฐเพื่อประสานงานการรองรับเหตุการณฉุกเฉิน/วิกฤตในระดับชาต ิ(ดูรูปที่ 2) ทั้งนี้ขึ้น 

อยูกับสถานการณของประเทศดวย เชน กลไกการประสานงานที่มีอยูแลวหรือสามารถสรางขึ้นโดยกลุม

ประสานงานอ่ืนๆ ท่ีมีอยูการประสานงานในรูปแบบสหสถาบันเกิดข้ึนผานสาขาวิชาชีพ เขตอำนาจการควบคุม 

และหนวยงานภาครัฐที่แตกตางกัน ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในกลุมสหสถาบัน (MACG) จำเปนตอง  

ไดรับการระบุพรอมท้ังบทบาทและความรับผิดชอบท่ีอธิบายความสัมพันธเพ่ือใชในการควบคุมความปลอดภัย 

ดานอาหารในภาวะฉุกเฉิน11 สมาชิกหลักของกลุมสหสถาบันจะเปนบุคลากรระดับสูงในหนวยงานดานการ 

สาธารณสุขและการเกษตร หนวยงานตรวจสอบอาหาร และเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 

ในนามของหนวยงานเหลาน้ัน องคประกอบของกลุมสหสถาบัน อาจเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับลักษณะของงาน 

ที่ตองจัดการ และควรเปนกลุมเฉพาะกิจ (ad-hoc group) ที่จัดตั้งขึ้นไวสำหรับแตละเหตุการณ

 เปนที่ทราบวาภายในแตละหนวยงาน อาจมีความจำเปนตองมีกิจกรรมการประสานงานเพิ่มเติม 

เพื่อจัดการกับเหตุการณนั้น ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรเปนพิเศษ โดยในเรื่องนี้อาจเกิดขึ้น

กอนมีการจัดตั้งกลุมสหสถาบันก็ได

5.2 การระบุอุบัติการณ
 อุบัติการณความปลอดภัยดานอาหารมักจะถูกระบุโดยใชแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน อุตสาหกรรม 

อาหาร คูการคา รายงานทางหองปฏิบัติการ การเฝาระวังดานสาธารณสุข รายงานการเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาล การรองเรียนจากผูบริโภค การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม การตรวจสอบความปลอดภัย

ดานอาหารแหงชาติและโปรแกรมการเฝาระวัง การแจงเตือนระหวางประเทศ และการตรวจสอบของส่ือ

 ระบบการตรวจสอบมักอยูภายใตอำนาจของของหนวยงานภาครัฐที่มีสวนรวมในความปลอดภัย  

ดานอาหารและดานสาธารณสุขท่ีแตกตางกัน ซ่ึงหากไดมีการรวบรวมรายงานท่ีไดรับจากหลากหลายระบบ 

นำขอมลูมาประเมนิรวมกนั อบุตักิารณทีเ่กดิขึน้กจ็ะมแีนวโนมทีจ่ะระบไุดงายขึน้ กลไกในการแลกเปลีย่น 

ขอมูลดังกลาวจึงจำเปน ควรมีการพัฒนาโดยมีแนวความคิดจากทีมผูบริหารสวนกลาง (Central Management 

Team) อยางไรก็ตามในกรณีท่ีไมมีทีมจากสวนกลางดังกลาวจำเปนตองมีการสรางการส่ือสารอยางสม่ำเสมอ 

ระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่เปนการแลกเปลีย่นและประเมนิขอมลู ดงันัน้ หนวยงานดานสาธารณสขุ 

ควรจะตองมกีารแลกเปลีย่นขอมลูอยางประจำสำหรบักรณทีีเ่กดิอบุตักิารณรายบคุคล หรอืการระบาดของ 

โรคติดตอทางอาหาร หองปฏิบัติการอางอิงมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในการวิเคราะหรายละเอียดของกลุม 

ตัวอยาง หนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบดานการเกษตรและการประมงมีการแลกเปล่ียนขอมูลดานการปนเปอน 

ของอาหารซึ่งอาจมีแนวโนมเกิดที่ตลาด ขอมูลที่มีความคลายคลึงกันอาจจะมาจากหนวยงานดานอาหาร 

สิง่ทีส่ำคญัคอืกลไกการแลกเปลีย่นขอมลูอยางเปนประจำในพืน้ทีร่ะหวางผูทีม่สีวนเกีย่วของ ซึง่กลไกเหลานี ้

ควรมีอยูในแผนรองรับเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน

 ในกรณีที่เหตุการณผิดปกติถูกระบุขึ้น ขอมูลจะตองมีการตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณอยาง

เต็มที่และตัดสินใจเกี่ยวกับผลที่ตามมา ดวยเหตุนี้ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ ควรจะมี  

11 ในบางครั้งจำเปนตองระบุหนวยงานที่เปนผูนำ
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การรองขออยางรวดเร็วและทำการประเมินโดยกลุมสหสถาบันตามหลักการความเสี่ยง (Risk-based 

Framework) แผนงานที่จะทำขึน้ควรที่จะรางขัน้ตอนนี้ไวดวย รวมทัง้ควรพิจารณาวาภายใตสถานการณ

นั้นๆ ควรจะมีการประเมินซ้ำอยางไรหากมีขอมูลใหมเพิ่มเขามา

 เกณฑในการเปดใชแผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินควรไดรับการ

พัฒนาและเห็นชอบจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เกณฑเหลานี้จะเกี่ยวของกับลักษณะตามธรรมชาติ 

ของอันตรายนั้นๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอันตรายเหลานี้ ความซับซอนและระดับของความฉุกเฉิน   

การกระจายและปริมาณอาหารที่เกี่ยวของ ผลกระทบของความรุนแรงตอสุขภาพ ประชากรในกลุมเสี่ยง 

และทรัพยากรที่มีอยูเพื่อจัดการกับสถานการณฉุกเฉินนั้นๆ

 แผนจะตองอธิบายถึงกระบวนการเพ่ือใหแนใจไดวาขอมูลและเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับอุบัติการณ 

ท่ีเกิดข้ึนจะถูกเก็บไวท่ีสวนกลาง และรายงานการบันทึกดังกลาวควรรวมถึงกระบวนการเรียกประชุมและ 

กระบวนการตัดสินใจดวย

5.3 การจัดการกับอุบัติการณ
 ในระยะแรก การจัดการกับอุบัติการณที่เกิดขึ้นตองอาศัยการสรางระบบการควบคุม การกำหนด 

ทิศทาง และการประสานงานเพื่อรองรับกับสถานการณนั้น การควบคุมอุบัติการณโดยรวมจำเปนตองมี

การจัดการจากสวนกลางโดยกลุมสหสถาบันในระหวางการจัดการกับอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนหนวยงานท่ีทำหนาท่ี 

ตรวจสอบจะตองดำเนินการตามทิศทางที่กลุมสหสถาบันไดวางเอาไวเพื่อใหแนใจในการประสานงานที่ม ี

ประสิทธิภาพ แผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินจำเปนตองอธิบายในทุกแงมุม 

ของการประสานงาน เชน กลุมสหสถาบันจะติดตอและรับทราบขอมูลท่ีเก่ียวของกับอุบัติการณน้ันอยางไร

 ขอมูลควรจะมีการสงตอไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของที่สำคัญในการรับไปปฏิบัติโดยมีสวนรวมในการ 

ตรวจสอบใหกบักลุมสหสถาบนัทีท่ำหนาทีป่ระสานงานและทบทวนขอมลูเพือ่ทีจ่ะกำหนดมาตรการในการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ขอมูลควรจะมีการสงตอจากกลุมสหสถาบันไปยังผูที่เกี่ยวของในการรับมือ

อุบัติการณที่เกิดขึ้นเพื่อใหทันตอสถานการณ สิ่งเหลานี้สามารถทำไดในรูปแบบของรายงานสถานการณ 

ประจำวันที่ไดแจกจายไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของ และมีการรายงานไปตามลำดับชั้น

 ขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับอุบัติการณที่เกิดขึ้นแลว ควรจะมีขอมูลที่เพียงพอที่จะชวยใหสามารถทำ

การระบุประชากรกลุมเสี่ยงได

 ทั้งนี้อาจจำเปนตองเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะตามธรรมชาติของอุบัติการณ

นัน้ เพือ่รองขอระดมทรพัยากรเพิม่เตมิและเจาหนาทีใ่นการจดัการกบัอบุตักิารณทีเ่กดิขึน้ และคาดการณ 

ความตองการขีดความสามารถในการรองรับเหตุการณอยางฉับพลัน เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อชวย

ในการรับมือกับเหตุการณควรไดรับการระบุและฝกอบรมเปนพิเศษ รายช่ือและหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีรับมือ 
และสามารถใหความชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสมมีความจำเปน เพราะเหตุการณความปลอดภัยดานอาหาร 

อาจเกิดข้ึนเปนระยะเวลานานหลายสัปดาห ดังน้ันจึงควรมีการวางแผนข้ันตอนการจัดหาและเตรียมความ 

พรอมดานศักยภาพที่จะสามารถรองรับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน มีการหมุนเวียนเจาหนาที่ตาม 

ความจำเปน และตองแนใจวาเจาหนาที่เหลานั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาที่ยาวนานดังกลาวได
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 การตรวจสอบเหตุการณบางครั้งอาจมีความจำเปนตองมีการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบเพิ่ม 

(จากอาหารและผูปวย) การเพิม่ศกัยภาพของหองปฏบิตักิารทีม่อียู (ภาครฐัหรอืเอกชน) ซึง่อาจไมเพยีงพอ 

ท่ีจะรองรับกับปริมาณและประเภทของตัวอยางท่ีตองการตรวจสอบจำนวนมากได ในบริเวณใดท่ีไมมีศักยภาพ 

เพียงพอ ควรจะเตรียมการประเมินศักยภาพจากแหลงอื่นๆ เพื่อขอความชวยเหลือ เชน จากประเทศ 

เพื่อนบาน

 เม่ืออุบัติการณท่ีเกิดข้ึนมีการขยายวงกวางมากข้ึน อาจมีความจำเปนตองเร่ิมตนการแทรกแซงเพ่ือ 

ปกปองสุขภาพของประชาชนโดยการจำกัดหรือควบคุมการกระจายของผลิตภัณฑอาหารที่มีผลกระทบกับ

อันตรายที่เกิดขึ้น การปองกันการกระจายของผลิตภัณฑอาหารที่มีการปนเปอน การเก็บคืนหรือเรียกคืน 

อาหาร และการสั่งปดธุรกิจดานอาหาร ควรจะพิจารณาถึงมาตรการที่เหมาะสมและดำเนินการเมื่อมี 

ความจำเปน ทางท่ีดีควรมีการจัดทำข้ันตอนหรือวิธีการสำหรับติดตามอาหาร การเก็บคืน การเรียกคืน และ 

การสั่งปดธุรกิจดานอาหารชั่วคราว ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรถูกอางอิงอยูในแผนดวย

 ขัน้ตอนหรอืวธิกีารจะตองจดัทำเปนเอกสารทีเ่พยีงพอสำหรบัจดัการผลติภณัฑอาหารทีเ่ปนปญหา

ที่ตองนำออกจากหวงโซอาหาร การประกาศแจงสารปนเปอนตางๆ ที่มีอยู รวมถึงการปองกันความเปน

ไดของอาหารหรือสารปนเปอนนั้นจะกลับเขาสูหวงโซอาหารตอไปอีก

 ในบางระยะของอุบัติการณอาจจำเปนตองลดระดับของการตรวจสอบลงสูภาวะปกติ โดยเรื่องนี้ 

จะตัดสินใจโดยกลุมสหสถาบันเมื่อพิจารณาแลววาจะไมเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนอีก และ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีเก่ียวของท้ังหมดไดรับการควบคุมตามเกณฑท่ีไดกำหนดไวในแผนรองรับ ผูท่ีสวนเก่ียวของ 

ในการตรวจสอบทั้งหมดจะตองรับทราบวาอุบัติการณที่เกิดขึ้นไดลดความรุนแรงลงเรียบรอยแลว 

5.4 การทบทวนและประเมินผลหลังเกิดอุบัติการณ
 ในขอสรุปของอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนมักเปนประโยชนตอการดำเนินการทบทวนวาอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน 

ไดมีการจัดการอยางไร เพื่อระบุจุดแข็งและบริเวณที่สามารถปรับปรุงเพื่อทำใหการจัดการกับอุบัติการณ 

ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนนี้ควรจะอธิบายอยางชัดเจนโดยใหเปนสวนหนึ่งของแผนดวย

 ควรมีการพิจารณาเพื่อทบทวนถึงกิจกรรมที่ไดดำเนินการรับมือไปแลวในการปกปองสุขภาพของ 

ประชาชน ความแตกตางของวิธีการในการติดตอสื่อสาร กฎระเบียบขั้นตอนที่มีใหกับผูตรวจสอบที่จะ    

ดำเนินการเพ่ือปองกันการผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑอาหารท่ีเก่ียวของ ขีดความสามารถและการรายงาน 

จากหองปฏบิตักิาร การบรกิารตรวจสอบอาหาร และประสทิธภิาพของการเกบ็/เรยีกคนืของผลติภณัฑใดๆ 

ชองโหวในการทดสอบ รวมท้ังขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ อาจใหมีการระบุวาควรมีการพิจารณา 

วางแผนการสรางขีดความสามารถในอนาคต

 จากการวิเคราะห “บทเรียน” (Lesson Learned) ของอุบัติการณที่เกิดขึ้นอาจมีความจำเปน 

สำหรับทีมวางแผนในการทบทวนแผน นอกจากนี้เปนเรื่องที่เหมาะสมที่ใหคำแนะนำสำหรับการดำเนิน  

การแกไขเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการควบคุมอาหารระดับชาต ิ ตัวอยางเชน การฝกอบรมเพื่อเติมสำหรับ  
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12 ทมีวางแผนจะตองใหความสำคญักบัสถานการณเฉพาะของประเทศ เพือ่ใหยทุธศาสตรดานการตดิตอสือ่สารมปีระสทิธภิาพ ตวัอยาง 
เชน การแสดงดวยภาพ โปสเตอรและอื่นๆ

เจาหนาที่ที่ทำหนาที่ในการตรวจสอบ การเพิ่มขีดความสามารถทางหองปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการกำกับ 

ดูแลที่ดีขึ้น เปนตน

 ขอมูลที่ไดรับในระหวางขั้นตอนการตรวจสอบอาจมีการระบุกระบวนการหรือการปฏิบัติที่ตอง     

ดำเนินการเพื่อใหแนใจวาจะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติการณในทำนองเดียวกันนี้อีก การดำเนินการ

แกไขดังกลาวนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนรวมกับผูแทนภาคการคาและผูกำหนดนโยบาย

5.5 การติดตอสื่อสาร
 แผนรองรับเหตุการณความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินควรระบุถึงยุทธศาสตรในการติดตอ 

สื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

 1) ผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

 2) ผูที่มีสวนไดสวนเสีย รวมถึง ผูใหบริการทางการแพทย สื่อและประชาชนทั่วไป

 3) องคการระหวางประเทศ

 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเปนส่ิงจำเปนและตองมีการเตรียมการเปนพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน 

ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย วัตถุประสงคของยุทธศาสตรของการติดตอ 

สื่อสาร คือ เพื่อใหขอมูลที่มีความถูกตอง ระบุถึงอันตรายของอาหารในเหตุการณที่เกิดขึ้นและทันตอ 

สถานการณ และเพื่อใหเกิดความเขาใจปญหารวมกัน

 แผนจำเปนตองสะทอนใหเห็นถึงวิธีการทั้งหมดในการติดตอสื่อสารกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ และกับ 

ประชาชน กระบวนการจะตองไดรบัการพจิารณาไปถงึความตองการขอมลูทีห่ลากหลาย เชน การเตอืนภยั 

ฉกุเฉนิ (Emergency Alerts) การตดิตอสือ่สารระหวางหนวยงานภาครฐั และ หนวยงานอืน่ๆ (หนวยงาน 

ทองถ่ิน หนวยงานระดับจังหวัด/รัฐ ชนเผา) รัฐบาลตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ การสงขอความ 

สาธารณะ และการติดตอสื่อสารไปยังภาคอุตสาหกรรม

  องคประกอบท่ีสำคัญของแผนใดๆ ก็ตามจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

และผูที่มีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ รวมทั้งสื่อตางๆ ดวย รายชื่อเหลานี้จำเปนตองใหผูมีสวนเกี่ยวของเขา

ถึงไดงาย และตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ

 ขัน้ตอนวธิกีารควรจะมกีารระบไุว (มาตรฐานวธิกีารดำเนนิงาน ระเบยีบปฏบิตั)ิ เพือ่บรหิารขอมลู 

และการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดการกับอุบัติการณ จะตองเตรียมการปรับปรุงขอมูลใหมๆ 

อยางสม่ำเสมอในสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนและกระจายไปยังผูท่ีเก่ียวของในการจัดการกับอุบัติการณน้ัน 

ขอมูลบางสวนที่ไดรับมาอาจจำเปนตองเก็บไวเปนความลับและควรระบุเรื่องนี้ไวในแผนดวย

 ยุทธศาสตรสำหรับการติดตอสื่อสารอาจรวมถึงการใชรูปแบบของการแถลงขาว แมแบบสำหรับ 

การแจงเตือนภัยเมื่อเกิดอุบัติการณ ประกาศการเรียกคืน/เก็บคืน การเตรียมคำถามและคำตอบ ขอมูล 

สำคญั (Fact-sheet) ทีค่วรรู วธิกีารกระจายขอมลู อาจแสดงผานทางเวบ็ไซต (Website) และสือ่สิง่พมิพ12 
ประกาศสูสาธารณะในสื่อระดับชาติหรือระดับทองถิ่น ที่สำคัญตองแนใจวาการใหขอมูลจะตองสามารถ 
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13 ดูที่ “แหลงขอมูล” ในหนาที ่22

เขาถงึประชาชนโดยทัว่ไปได อาจจำเปนตองมกีารแปลขอความเปนภาษาทองถิน่ตางๆ และมกีารเผยแพร 

อยางครอบคลุมไปยังสื่อโทรทัศนและวิทย ุและอาจจำเปนตองแนใจวาผูที่อยูในชนบทที่ไมสามารถเขาถึง

สื่อสารมวลชนไดจะยังไดรับขอมูลโดยวิธีการอื่นๆ ได

 การส่ือสารไปยังประชาชนควรทำใหเขาใจงาย เปดเผยความจริงเก่ียวกับความเส่ียงและผลิตภัณฑ 

ที่ไดรับผลกระทบ และควรใหคำแนะนำกับประชาชนดวย ควรจะใหขอมูลถึงสิ่งที่ไดรับและสิ่งที่กำลังจะ

ทำเมื่อเกิดปญหา และใหคำแนะนำแกผูบริโภควาพวกเขาตองทำอยางไรเมื่อไดรับผลิตภัณฑที่ไดรับผล   

กระทบและจะทำอยางไรหากมีการบริโภคผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบนั้นเขาไป13 
 แผนควรอธบิายถงึการจดัทำขอมลูทางโทรศพัทโดยเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัการฝกอบรมแลว และใหบคุคล 

ท่ีเก่ียวของหรือมีความกังวลสามารถโทรศัพทเขามารับฟงขอมูลความเปนจริงของความปลอดภัยดานอาหาร 

ในภาวะฉุกเฉินน้ันไดอยางสะดวก รวมท้ังควรปรับศักยภาพใหมีความสามารถท่ีจะรองรับการโทรศัพทเขา 

มาสอบถามจากผูคนจำนวนมากไดในระยะเวลาอันสั้น

 จะเปนประโยชนอยางย่ิงถามีการจัดต้ังโฆษกเปนการเฉพาะ เพ่ือทำหนาท่ีเปนตัวแทนในการนำเสนอ 

ขอมูล การแถลงขาวไปยังส่ือมวลชน ซ่ึงผูทำหนาท่ี “โฆษก” น้ีตองมีการเตรียมตัวและผานการอบรมเปน 

พิเศษที่จะมีวิธีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในแตละสถานการณอยางไร และควรเปนคนที่ไดรับการ  

ยอมรับวามีอำนาจหนาที่ในบางเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับหัวขอนั้นๆ การแถลงขาวตอสื่ออยางสม่ำเสมอ

อาจจำเปนตองมีการจัดข้ึนกระบวนการในการตรวจสอบความตองการขอมูลและใหคำปรึกษาในการติดตอ 

สื่อสารที่ตามมาในภายหลังควรมีการระบุไวดวย

 ในการพิจารณาการกระจายขอมูลไปสูประชาคมระหวางประเทศ ควรใชระบบท่ีมีอยูในการแลกเปล่ียน 

ขอมูล เชน ระบบ INFOSAN ซึ่งเปนเครือขายของ FAO/WHO สำหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญ

เก่ียวกับประเด็นความปลอดภัยดานอาหารของโลก INFOSAN ดูแลเครือขายของศูนยประสานงาน (Focal 

Points) และศนูยตดิตอประสานงานในภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Contact Points) ในแตละประเทศสมาชกิ 

ในระหวางเกดิอบุตักิารณความปลอดภยัดานอาหาร  INFOSAN จะประสานงานระหวางหนวยงานระดบั 

ชาติที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และถาตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตามความเปนจริงในระดับ 

นานาชาต ิขอมลูทีไ่ดรายงานไปยงั INFOSAN กจ็ะอยูภายใตการตรวจสอบกบัประเทศทีเ่กีย่วของ การแจง 

เตอืนซึ่งเปนผลมาจากการอภิปรายเหลานี้ไดถูกพัฒนาขึน้และไดรับความเหน็ชอบจากประเทศที่เกีย่วของ 

และแลกเปลี่ยนไปยังเว็บไซตที่มีการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ INFOSAN จะไดรับการพิจารณาวาเปน

แหลงขอมูลที่สำคัญในการสนับสนุนในระหวางเกิดภาวะฉุกเฉิน หลายครั้งความปลอดภัยดานอาหารใน 

ภาวะฉกุเฉนิไดเกดิผลกระทบไปยงันานาประเทศและอาจไดรบัการรายงานไปยงั WHO ภายใตกฎอนามยั 

ระหวางประเทศ (IHR) ซึ่งจำเปนตองมีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ

ความปลอดภัยดานอาหารในภาวะฉุกเฉินและศูนยประสานงาน IHR ในระดับชาติโดยตรง
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สหราชอาณาจักร: หนวยงานมาตรฐานอาหารแหงสหราชอาณาจักร (UK: Food Standards Agency)

 - หลกัการปองกนัและรองรบัตออบุตักิารณอาหาร – เอกสารแนะนำ ผลติโดยคณะทำงาน เฉพาะกจิ 

ของหนวยงานมาตรฐานอาหารในอุบัติการณ (เมษายน 2008)

  http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/incidentsprinciples.pdf

 - ระเบียบวิธีการรองรับกับอุบัติการณ (ปรับปรุงเมื่อ กุมภาพันธ 2009)

  http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/incidentresponserotocol.pdf

สาธารณรัฐไอรแลนด: หนวยงานความปลอดภัยอาหารไอรแลนด (Ireland: Food Safety Authority 

of Ireland)

 - อุบัติการณดานอาหารและการแจงเตือนดานอาหาร วัตถุประสงคของรหัสการปฏิบัติน้ีคือการจัดการ 

เตรียมการรับผิดชอบตอการจัดการกับอุบัติการณดานอาหารทั้งในระดับทองถิ่น และในระดับชาต ิ

ที่เกี่ยวของ กับอันตรายจากอาหารที่ถูกระบุโดยธุรกิจดานอาหาร หนวยงานราชการ หรือประเทศ 

สมาชิกอื่นๆ

  http://www.fsai.ie/assets/0/86/204/f63ada65-0dcd-47b7-9225-f70ff3458ce4.pdf

 - การเรียกคืนสินคาและการตรวจสอบยอนกลับ คำแนะนำนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงและวิธีการที่  

ไดมาตรฐานในการจำแนกและนำอาหารที่ไมปลอดภัยออกจากหวงโซอาหาร ระบบการตรวจสอบ 

ยอนกลับและการเรียกคืนเปนองคประกอบพื้นฐานของระบบการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร 

สำหรับธุรกิจดานอาหาร

  http://www.fsai.ie/assets/0/86/204/9c05bc98-cc20-4a62-aa29-cea71730df30.pdf

สหรัฐอเมริกา (USA)

 - FDA – แผนรองรับฉุกเฉิน (กุมภาพันธ 2005)

  http://www.fda.gov/downloads/EmergencyPreparedness/EmergencyResponse/

UCM123543.doc

 - NASDA – แผนรองรับฉุกเฉิน – แมแบบภาวะฉุกเฉินดานอาหาร เวอรชั่น 1.0 (กุมภาพันธ 

2006)

  http://www.nasda.org/File.aspx?id=11167

แหลงขอมูล
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 - CIFOR – แนวทางสำหรบัการรองรบัการระบาดของโรคตดิตอทางอาหาร (2009) [เอกสารฉบบันีม้ ี
  เนื้อหาที่กวางมากแตอาจมีเนื้อหาบางสวนที่อาจมีประโยชนและใชกันอยางแพรหลาย]

  http://www.cifor.us/documents/CIFORGuidelinesforFoodborneDiseaseOutbreakRe- 
  sponse-updated.pdf

ออสเตรเลีย: กรมอนามัยและผูสูงอายุ (Australia: Department of Health and Ageing)

 - ระเบียบวิธีการรองรับกับอุบัติการณดานอาหารในระดับชาติ แนวทางในการประสานงานของหนวยงาน 
  ของรัฐในออสเตรเลียที่มีความรับผิดชอบตอความปลอดภัยดานอาหารและประเด็นดานอาหารใน 
  กรณีที่เกิดอุบัติการณดานอาหารในระดับชาต ิ(พฤษภาคม 2007)

  http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/CDA339ACBEE60CF8C 

  A25709600193198/$File/response.pdf

แคนาดา: กระทรวงสาธารณสุขประเทศแคนาดา (Canada: Health Canada)

 - ระเบียบวิธีการรองรับการระบาดของการเจ็บปวยจากอาหารเพื่อแนะนำการรับมือแบบหลากหลาย 

  อาณาเขต (กรกฎาคม 2006)

  http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/respond/fiorp-priti-eng. 

  pdf

ฝรั่งเศส

 - คูมือการปฏิบัติสำหรับการจัดการแจงเตือนดานอาหาร (กรกฎาคม 2009)

  http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/securite-sanitaire/surveil- 
  lance-controles-alertes/surveillance-des-denrees-alimentaires-controle-etgestion-des- 
  alertes-sanitaires/downloadFile/FichierAttache_8_f0/Guide_Gestion_Alerte_ 
  Revision_02_juillet_2009_VDef.pdf?nocache=1246975079.59

WHO

 - คูมือการใชงานการจัดการดานสาธารณสุขสำหรับอุบัติการณจากสารเคมี

  http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598149_eng.pdf

FAO

 - คำแนะนำดานความปลอดภัยดานอาหารในสถานการณฉุกเฉิน

  ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/emergency.pdf


