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ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์   
ในหัวข้อ FSMA Compliance 2016 Update จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยองค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA) การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการบรรยาย           
รอบที่ 2 ของการบรรยายชุดทุก 3 เดือน (Quarterly Lecture Series) ที่ทางหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม        
ร่วมมือกันเพ่ือให้ความรู้ข้อแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing 
Practice)  และกรณีศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ ผู้บรรยายมุ้งเน้นไปที่กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิต          
ในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Programs หรือ FSVP) ดังนั้น จุดประสงค์ในการจัดสัมมนา        
ในครั้งนี้คือการให้ความรู้และข้อแนะน าเกี่ยวกับ FSVP ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวก าหนดให้ผู้น าเข้าด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในกฎระเบียบเพ่ือตรวจทวนสอบว่าอาหารที่น าเข้ามีการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน                  
ด้านความปลอดภัยของสหรัฐฯ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการบรรยาย            
และส่วนที่ 2 คือการอภิปรายออกความเห็นในกรณีศึกษา สาระส าคัญมีดังนี้ 

ผู้บรรยาย Dan Solis, Director, Los Angeles District Import Operations  
Dan Solis ได้ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Food Safety Modernization Act ใจความมีดังนี้ 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ทางการสหรัฐฯ ได้มีการลงนามกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่

ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) ซึ่ง FSMA เป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยในอาหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 70 ปีของสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความมั่นใจว่าแหล่งอาหาร 
(Food Supply) ในสหรัฐฯ มีความปลอดภัย โดยการเปลี่ยนจุดสนใจจากการตอบโต้ต่อการปนเปื้อนในอาหาร      
เป็นการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร และเป็นการสร้างระบบความปลอดภัยอาหารเชิงป้องกัน                      
(Preventive food safety system) ที่ยั่งยืน  

FSMA ประกอบด้วยกฎระเบียบหลัก 7 ข้อ ดังนี้ 
- กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร (Produce Safety) 
- กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for 

Human Food) 
- กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ (Preventive Controls for Animal 

Food) 
- กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศ (Foreign Supplier 

Verification Program) 
- กฎระเบียบการรับรองผู้ ตรวจรับรองมาตรฐานส าหรับผู้ ประกอบการต่ างชาติ 

(Accreditation of Third-Party Auditors for Foreign Facility) 

รายงานสรุปการเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์ (Webinar)  
เรื่อง FSMA Compliance 2016 Update  

จัดโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration)  
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
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- กฎระเบียบกลยุทธ์การลดโอกาสเพ่ือปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปนโดยเจตนา 
(Mitigation for Intentional Adulteration of Food) 

- กฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และสัตว์ (Sanitary Transportation 
of Human and Animal Food)  

วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นวันที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance date) วันแรกของ
กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นวันที่ธุรกิจขนาดใหญ่ (Larger 
business) ต้องปฏิบัติตามกับมาตรฐานใหม่บางข้อ (Certain new standard) โดยสถานประกอบการด้านอาหาร
มนุษย์ (Human food facility) ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive control) 
และข้อก าหนดด้านแนวทางปฏิบัติส าหรับการผลิตที่ดีในปัจจุบัน (Current Good Manufacturing Practice หรือ 
CGMP) ในส่วนของการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์นั้น สถานประกอบการด้านอาหารส าหรับสัตว์ต้อง
ปฏิบัติตาม CGMPs โดยธุรกิจอาหารสัตว์ขนาดใหญ่มีเวลาเพ่ิมเติมอีก 1 ปีเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมเชิง
ป้องกัน 

แผนภาพแสดงข้อแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) และการควบคุมเชิงป้องกัน                
(Preventive Controls) 

1. การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะอันตราย 
(Hazard Analysis) 

การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม              
ในการผลิตอาหาร  

(Critical Control Point  
หรือ CCP) 

การก าหนดค่าวิกฤต  
(Critical Limit) 

การตรวจติดตาม (Monitor) 

การแก้ไขข้อบกพร่อง 
(Corrective Action) 

การตรวจทวนสอบ 
และการบันทึกข้อมูล 

(Verification & Recordkeeping) 
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2. การควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Controls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดทั่วไปของ FSVP 
โดยทั่วไปแล้ว ผู้น าเข้าต้องด าเนินการตามกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ 

- การวิเคราะห์อันตราย 
- การประเมินความเสี่ยง 
- กิจกรรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตจัดส่งสินค้า  

(Supplier verification activities) 

การวิเคราะห์อันตราย 
(Hazard Analysis) 

การควบคุมเชิงป้องกัน 
(Preventive Control) 

- CCP 
- การควบคุมสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) 
- การควบคุมสุขอนามัย (Sanitation) 
- การควบคุมผู้ผลิตจัดส่ง (Supplier) 
- การควบคุมอ่ืนๆ  

Parameter & Value 

การตรวจติดตาม (Monitor) 

การแก้ไขข้อบกพร่อง 
(Corrective Action or Correction) 

การตรวจทวนสอบ 
และการบันทึกข้อมูล 

(Verification & Recordkeeping) 
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- การตรวจสอบการร้องทุกข์และการแก้ไขข้อบกพร่อง  
(Complaint investigation and corrective action) 

- การประเมิน FSVP ซ้ าเป็นระยะ  
(Periodic reassessment of the FSVP) 

- ตัวระบุตัวตนผู้น าเข้า ณ จุดเข้า (Importer identification at entry) 
หรือตัวระบุสถานประกอบการเฉพาะ (Unique facility identifier 
หรือ UFI) 

- การบันทึกข้อมูล  

ผู้บรรยาย Captain Larry Howell, Deputy Director, Los Angeles District Import Operations 
Captain Larry Howell ได้อธิบายถึงกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิต                      

ในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Program หรือ FSVP) โดยย่อ ซ่ึงสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
FSVP คือกฎระเบียบที่ก าหนดให้ผู้น าเข้ามีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบสินค้าที่ตนน าเข้าสู่

สหรัฐฯ ว่าสินค้าดังกล่าวได้มีการผลิตและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ                                 
โดยผู้ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้คือผู้น าเข้า ค านิยามของผู้น าเข้าคือเจ้าของสินค้า (Owner) หรือผู้รับสินค้า 
(Consignee) ในสหรัฐฯ หากไม่มีเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้า ผู้น าเข้าได้แก่ ตัวแทนในสหรัฐฯ                    
(U.S. Agency) หรือตัวแทนของเจ้าของบริษัทผู้รับสินค้าซึ่งอยู่ในต่างประเทศในขณะน าเข้าสินค้า  

ข้อปฏิบัติของผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบ FSVP โดยสรุปมีดังนี ้
- การวิเคราะห์อันตราย (Hazard analysis) คือการค านึงถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและก่อให้ เกิดโรคหรือการบาดเจ็บ ซึ่ งอันตรายอาจเกิดขึ้นเอง               
ตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจตั้งใจเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ               
โดยผู้น าเข้าต้องระบุและประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรับอาหารแต่ละชนิด 
- การประเมินความเสี่ยงอาหารและประวัติของผู้ผลิต (Evaluation of food 
risk and suppler performance) คือการประเมินขั้นตอนการท างาน 
กระบวนการผลิต และวิธีปฏิบัติซึ่ ง เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร             
และประวัติของผู้ผลิตในต่างประเทศ (Foreign supplier) 
- การตรวจทวนสอบผู้ผลิต (Supplier verification) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของ
อาหารแต่ละชนิด และลักษณะของผู้ผลิตแต่ละราย โดยมีทางเลือกดังนี้  

- การตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตประจ าปี (Annual on-site 
audits) โดยทั่วไปแล้ว จะบังคับให้มีการตรวจประเมินใน
กรณีที่มีความเป็นไปได้ว่า ถ้าหากได้รับอันตรายที่ควบคุม           
โดยผู้ผลิตในต่างประเทศแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยมนุยษ์หรือสัตว์อย่างร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต (อันตราย
นี้เรียกว่า SAHCODHA หรือ Serious Adverse Health 
Consequences or Death to Human or Animals) 
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- การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ (Sampling and testing) 
- การทบทวนบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยในอาหารที่
เกี่ยวข้องของผู้ผลิต 

- การแก้ไขข้อบกพร่อง 
สินค้าท่ีเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP ได้แก่ น้ าผลไม้ สินค้าประมง 

อาหารส าหรับใช้ในการท าวิจัย อาหารส าหรับการบริโภคส่วนบุคคล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่วนผสม                   
ที่ใช้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่น าเข้าเพ่ือการผลิตแปรรูปและส่งออกในอนาคต อาหารกระป๋อง                    
ที่มีความเป็นกรดต่ า (Low-acid Canned Food หรือ LACF) สินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) และอาหารที่ถูกส่งกลับมายังสหรัฐฯ                              
(U.S. food return) 

ประเภทสินค้าและผู้ เข้าข่ายได้รับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน (Modified standard)                      
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements) อาหารจากผู้ผลิตที่ระบบความปลอดภัยในอาหารของ
ประเทศนั้นได้รับการยอมรับหรือพิจารณาว่ามีความเท่าเทียมกับระบบของสหรัฐฯ และผู้ผลิตขนาดเล็กมากและ          
ผู้น าเข้าอาหารจากผู้ผลิตขนาดเล็กบางราย (Very small importer and importer of food from certain 
small supplier) ตามที่กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันก าหนดไว้ ผู้ผลิตขนาดเล็กมากคือผู้ผลิตที่มียอดขาย
อาหารมนุษย์ไม่เกิน (Sales ceiling) ๑ ล้านเหรียญสหรัฐและ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับอาหารสัตว์                        
ในส่วนของผู้น าเข้าอาหารจากผู้ผลิตขนาดเล็กที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของกฎระเบียบ 
FSVP คือ  

- ผู้ประกอบการผลิต (Facility) ที่ เข้าข่ายและอยู่ภายใต้ข้อก าหนด                  
การปรับเปลี่ยนมาตรฐานของกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน  
- ฟาร์มที่ไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร 
(Produce Safety)  
- ผู้ผลิตไข่ไก่ท้ังเปลือกที่มีแม่ไก่น้อยกว่า 3,000 ตัว 

วันที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance date)  
วันที่ต้องปฏิบัติตามคือวันที่ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP ซ่ึงมีดังต่อไปนี้ 

- 18 เดือนหลังการเผยแพร่กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ 
- 6 เดือนส าหรับการน าเข้าอาหารจากผู้ผลิต (Supplier) ที่อยู่ภายใต้                  
การควบคุมเชิงป้องกันหรือกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผล                 
ทางการเกษตร 
- ส าหรับผู้น าเข้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตหรือผู้แปรรูป และอยู่ภายใต้เงื่อนไขโปรแกรม
ห่วงโซ่การผลิต ตามที่กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์
หรืออาหารสัตว์ก าหนดไว้ว่าวันที่ต้องปฏิบัติตามอย่างช้าที่สุดเป็นวันเดียวกับ
วันที่ ต้องปฏิบั ติตามกฎระเบียบที่ เ กี่ ยวข้อง ทั้ งนี้  วันที่มีผลบั งคั บใช้              
ส าหรับกฏระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันและโปรแกรมห่วงโซ่การผลิต             
จะแตกต่ า งกั นออก ไป  ขึ้ น อยู่ กั บขนาดของสถานที่ รั บสิ นค้ า  และ                         
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ตามก าหนดเวลาที่ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังสถานที่รับสินค้าต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย FSMA ฉบับใหม ่ 

ทั้งนี้ สามารถสืบหาติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อก าหนด FSMA ได้จาก
www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA 

ผู้บรรยาย Laurice Churchill, Chief Southwest Region of the NOAA Seafood Inspection 
Program 

Laurice Churchill ได้อธิบายถึงโปรแกรมการตรวจสอบสินค้าประมงภายใต้องค์การบริหาร
สมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA Seafood Inspection Program) สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

NOAA Seafood Inspection Program มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ผลิตและ                       
สินค้าประมงเป็นไปตามข้อก าหนด (Regulatory requirement) และรายละเอียดข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณภาพ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคและผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นใจในสินค้าประมง โดยองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และ
บรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) 
เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ (United States Department of Commerce)                   
ภารกิจของ NOAA คือการเข้าใจและการพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate and weather) 
มหาสมุทรและชายฝั่ง การแบ่งปันข้อมูล และการอนุรักษ์และการบริหารจัดการระบบนิเวศและทรัพยากร           
ของชายฝั่งและทางทะเล (Coastal and marine ecosystems and resources)  รับผิดชอบในการบริการดูแล 
(Stewardship) ทรัพยากรทางทะเล (Marine resource) ด้วยการอนุรักษ์โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์                 
และการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในส่วนของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA)         
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ และการปิดฉลากในสินค้าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก          
และสินค้าไข่แปรรูป ส่วนองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบเหมือน USDA                        
แตใ่นสินค้าประเภทอ่ืน ซึ่งรวมไปถึงสินค้าประมง 

โดยทั่วไปแล้ว FDA มีอ านาจในการตรวจสอบสินค้าประมงในสหรัฐฯ (ข้อก าหนด 21 CFR       
Part 110, 21 CFR Part 123, และ 21 CFR Part 101) และทางหน่วยงานจะจัดท าการตรวจรับรองผู้ผลิตปลา
และสินค้าประมง (Fish and fishery product) เป็นระยะ (Periodic audit) เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยในอาหาร การส่งเสริมสุขภาพ (Wholesomeness) และการปิดฉลากที่เหมาะสม                 
ในส่วนของการให้บริการด้านโปรแกรมการตรวจสอบสินค้าประมงของ NOAA นั้น ได้รับการมอบอ านาจ 
(Authorized) จาก Agricultural Marketing Act of 1946 และกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ (USDC) เพ่ือสร้าง
ข้อก าหนด (Regulatory requirement) ในการด าเนินการโปรแกรมที่คิดค่าใช้จ่าย (Fee-based program) 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารตามข้อก าหนด 50 CFR Part 260 ทั้งนี้ หน่วยงาน NOAA FDA และ USDA                   
ได้ร่วมมือกันผ่านบันทึกการเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)  โดยสถานประกอบการ            
ที่ได้รับการรับรองจากโปรแกรมการตรวจสอบสินค้าประมง (NOAA Seafood Inspection Program Approved 
Establishment) ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 21 CFR part 110, 123 และ 101 ของ FDA    
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กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (FDA Food Safety Modernization Act หรือ 
FSMA) และการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าประมง (Processor of fish and fishery product)   

FSMA ได้แก้ไขดัดแปลงข้อก าหนด 21 CFR 1.227 หรือข้อก าหนดการขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการ ในข้อก าหนดระบุว่าสถานประกอบการด้านอาหารต้องต่ออายุทะเบียนทุก ๒ ปี นอกจากนี้ FSMA 
ประกอบด้วยกฎระเบียบหลัก ๗ ข้อดังที่กล่าวไว้ขั้นต้น โดยกฎระเบียบ ๓ ใน ๗ ข้อประกอบด้วยกฎระเบียบการ
ควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food) กฎระเบียบว่าด้วย
สุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และสัตว์ (Sanitary Transportation of Human and Animal Food) และ
กฎระเบียบกลยุทธ์การลดโอกาสเพ่ือปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปนโดยเจตนา (Mitigation Strategies to 
Protect Food against International Adulteration) ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าประมงท่ีอยู่ภายใต้ข้อก าหนด                                
21 CFR Part 123  

ข้อก าหนด 21 CFR Part 117 มีทั้งหมด ๗ ข้อย่อย (Subpart) โดยมี ๓ ข้อย่อยที่มีผลบังคับใช้
ต่อผู้ผลิตสินค้าประมงที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนด 21 CFR Part 123 คือ  

๑.Subpart A ข้อก าหนดด้านการฝึกอบรมและคุณสมบัติ  
(Training requirement/ Qualification) 
๒. Subpart B แนวทางปฏิบัติส าหรับการผลิตที่ดีในปัจจุบัน  
(Current Good Manufacturing Practices หรือ CGMPs)  
๓.Subpart F ข้อก าหนดด้านการบันทึกข้อมูล  
(Record keeping requirement) 

ดังนั้น สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก NOAA (NOAA approved establishment) 
ต้องปฏิบัติตามขอบังคัง 21 CFR Part 117 โดยการตรวจสอบสินค้าประมงของหน่วยงาน (NOAA SI) จะเริ่มมี           
การตรวจรับรองเพ่ิมข้ึนในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีปฏิทิน ๒๕๕๙ 

บริการโปรแกรมการตรวจสอบสินค้าประมงส าหรับภาคอุตสาหกรรมของ NOAA (NOAA 
Seafood Inspection Program – Industry Services)  

NOAA Seafood Inspection Program – Industry Services มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง              
ความมั่นใจความปลอดภัยและคุณภาพ (Ensure safety and quality) เพ่ิมขีดความสามารถในการท าการตลาด 
(Enhance marketability) และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Support sustainability) โดย NOAA 
ให้บริการการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

๑. การตรวจสอบและการให้คะแนน (Inspection and grading) 
- การตรวจสอบผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าประมงทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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- การตรวจสอบล็อตสินค้า (Lot inspection) และพิจารณา
ว่าลักษณะสินค้า (Specification) เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ซื้อหรือไม่  

- ผลการตรวจสอบจะได้รับการบันทึกเป็นเอกสารและรับรอง 
(Documented and certified)  

- การให้คะแนนของหน่วยงานก าหนดให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการผลิตทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 50 CFR             
Part 260, GMPs และ Seafood HACCP Regulation  

- การให้คะแนนเป็นการรับรองว่าลักษณะคุณภาพของสินค้า
เป็นไปตามข้อก าหนดด้ านมาตรฐานการให้ คะแนน            
(Grade Standard requirement)  

๒. การตรวจรับรอง (Auditing) 
- การตรวจทวบสอบว่าผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสินค้า
ประมงของสหรัฐฯ หรือไม ่

- ผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามข้อก าหนดอาจได้ขึ้นบัญชีในรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรองของ USDC  

- สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก NOAA  
  (NOAA AE) คือผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ FDA และต้องผ่านการตรวจรับรองจาก 
NOAA ทุก ๓ เดือน 

๓. การใหใ้บรับรองการส่งออก (Export certification) 
- เพ่ือรับรองว่าสินค้าเป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศน าเข้า
ส าหรับด้านความปลอดภัยและคุณภาพและส าหรับใบรับรอง
ประเทศแหล่งที่มาของสหรัฐฯ 
- เพ่ือรับรองสินค้าเป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขภาพทาง
ทะเล (Aquatic health requirement) 

๔. การให้บริการให้ค าปรึกษา (Consultative service) 
๕. การฝึกอบรมและการให้ความรู้ (Training and education) 
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ผู้บรรยาย Mary Kate Miller, Regional Administrator, Food Safety Inspection Unit of CDPH 
Food and Drug Branch 

Mary Kate Miller ได้บรรยายถึงหมวดการท างานของหน่วยการตรวจสอบความปลอดภัยใน
อาหารของกรมสาธารณสุขแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สาขาอาหารและยา (Food Safety Inspection Unit of 
California Department of Public Health Food and Drug Branch หรือ FDB) โดยการบรรยายในครั้งนี้เน้น
ไปที่หมวดความปลอดภัยด้านอาหารและความปลอดภัยในสินค้าประมง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน
ดังกล่าว คือการปกป้องและปรับปรุงสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคนโดยการรับรอง (Assure)       
ว่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิผล และรับรองว่าอาหาร ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าอุปโภค
บริโภคบางชนิดมีความปลอดภัย ไม่ปนเปื้อน และไม่มีการปิดฉลากหรือโฆษณาอย่างไม่ถูกต้อง (Misbranded 
and falsely advertised)  

ทางหน่วยงานแบ่งการท างานออกเป็น 3 หมวดหลัก คือหมวดความปลอดภัยด้านอาหาร                  
(Food Safety Section) หมวดอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Device Section) และหมวดความปลอดภัยในยา 
(Drug Safety Section) โดยภายใต้หมวดความปลอดภัยด้านอาหารนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 5 หน่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย 

- หน่วยด้านข้อบังคับ (Regulatory Unit) โดยหน่วยนี้จะมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
- หน่วยการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Unit) 
- ห น่ ว ย ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ก่ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม                         
(Industry Education and Training Unit) โดยทางหน่วยงานมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติส าหรับการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices 
หรือ GMPs) การเรียกคืนสินค้า (Recall) การปิดฉลากอาหาร                   
(Food labelling) และการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ (Allergen control)           
โ ดยขณะนี้  ก า ลั ง พัฒนาหลั กสู ต ร เ กี่ ย วกั บการควบคุม เ ชิ งป้ อ งกั น             
(Preventive Controls) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า 
- หน่วยการค้าปลีก (Retail Unit) ดูแลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับในสถานประกอบการค้าปลีกอาหาร (Retail food facility)  
- หน่วยความปลอดภัยด้านอาหารและการขนส่ง (Food Safety and 
Transportation Unit) หน่วยนี้เป็นหน่วยใหม่ของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบยานพาหนะขนส่ งอาหารที่ เดินทางในมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย                
โดยจะตรวจสอบในด้านการควบคุมสุขอนามัย (Sanitation) และการควบคุม
อุณหภูมิ 

นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีโปรแกรมส าหรับอาหารอีกมากมาย เช่น โปรแกรมความปลอดภัยใน
สินค้าประมงและหอย (Seafood and Shellfish Safety) น้ า และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น  
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ผู้ด าเนินการอภิปราย Sumita Som, Lead Instructor – FSMA Food Safety and Preventative 
Controls Alliance for Human Food 2016  

ในการอภิปรายในครั้งนี้ ผู้ด าเนินการอภิปรายได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาอ่านกรณีศึกษา ๒ กรณี 
หลังจากที่อ่านกรณีศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินการอภิปรายได้ให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมการสัมมนาออกความเห็นถึง
ข้อควรปฏิบัติหากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าของสินค้าอาหารและสินค้ามีสารปลอมปน สาระส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

สรุปสาระส าคัญกรณศีึกษาที่ ๑ โรคระบาดจากร้านอาหาร Chipotle (Chipotle Outbreak) 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางการของสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่าทางการได้มีการสืบสวน 

(Investigation) เกี่ยวกับการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ (Food-borne illness) ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร 
Chipotle Mexican Gill Inc. ในมลรัฐวอชิงตันและมลรัฐออริกอน โดยผู้ป่วยจ านวน ๔๓ รายจาก ๔๕ รายระบุว่า
ได้มีการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารดังกล่าวที่จะมีอาการป่วย ๑ อาทิตย์ ต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ          
มลรัฐวอชิงตันได้ออกมาระบุว่าสาเหตุการระบาดของโรคคือเชื้อโรค E. COLI O26 โดยรวมแล้ว การระบาด         
ในครั้งนี้ มีผู้ป่วยประมาณ ๖๐ คน และโรคดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยัง ๑๑ มลรัฐ ได้แก่ วอชิงตัน ออริกอน 
แคลิฟอร์เนีย เดลาแวร์ อิลลินอยส์ เคนทักกี แมริแลนด์ มินนิโซตา นิวยอร์ก โอไฮโอ และเพนซิลเวเนีย                    
หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อดังกล่าว ทั้งทางหน่วยงานภาครัฐและทางห้องปฏิบัติการที่ร่วมมือกับ Chipotle       
ในด้านความปลอดภัยในอาหารได้ท าการทดสอบอาหารและพ้ืนที่ร้านอาหารดังกล่าวอยู่หลายครั้ง แต่ไม่พบเชื้อ
ดังกล่าวเลย โดยสาเหตุที่ไม่พบ E.coli นั้น อาจเป็นเพราะส่วนผสมที่ปนเปื้อนอาจไม่อยู่ในร้านแล้ว 

สรุปสาระส าคัญกรณีศึกษาที่ ๒ โรคระบาดจากแป้งตรา General Mills (General Mills Flour 
Outbreak) 

เมื่อช่วงกลางปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การควบคุม
และป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) หน่วยงานของมลรัฐ และ FDA          
ได้ท าการสืบสวนการระบาดของเชื้อ Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) ซึ่งการระบาด                     
ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ในหลายมลรัฐฯ จากการระบาดในครั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อดังกล่าว ๔๖ รายใน ๒๑ มลรัฐ แต่ไม่มี                
ผู้ติดเชื้อรายใดถึงขั้นเสียชีวิต จากหลักฐานการระบาด ผลจากห้องปฏิบัติการ และ ตรวจสอบย้อนกลับ                  
พบว่าสาเหตุของการระบาดในครั้งนี้อาจมาจากแป้งที่ผลิตโดยโรงงาน General Mills ในแคนซัสซิตี มลรัฐมิสซูรี 
หลังจากนั้น ทาง General Mills จึงได้มีการเรียกคืนแป้งเป็นจ านวนมาก โดยมีปริมาณอยู่ที่ ๔๕ ล้านปอนด์              
จากการสัมภาษณผ์ู้ติดเชื้อในครั้งนี้ ผลการสัมภาษณ์คือ 

- ผู้ป่วย ๑๖ รายจาก ๒๑ รายกล่าวว่าผู้ป่วยหรือที่บ้านของผู้ป่วยได้ใช้แป้ง             
๑ อาทิตย์ก่อนที่จะป่วย  
- ผู้ป่วย ๙ รายจาก ๒๒ รายกล่าวว่าพวกเขาได้รับประทานหรือลองชิม
ส่วนผสมแป้งดิบที่ท าในครัวเรือน (Homemade dough or batter)  
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- ผู้ป่วย ๑๒ รายจาก ๒๒ รายกล่าวว่าพวกเข้าใช้แป้งตรา Gold Medal  
- ผู้ป่วยอีก ๓ รายกล่าวว่าพวกเราได้รับประทานหรือเล่นส่วนผสมแป้งใน
ร้านอาหาร            

สรุปผลการอภิปราย  
จากกรณีการศึกษาข้างต้น ผู้ด าเนินการอภิปรายถามผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า ถ้าหากผู้เข้าร่วมเป็น

ผู้ผลิตส าหรับร้านอาหาร Chipotle หรือผู้ผลิตสินค้าส่วนผสมแป้งท าคุกก้ีดิบทีใ่ช้แป้งตรา General Mills เป็นหนึ่ง
ในส่วนผสม ผู้เข้าร่วมอภิปรายจะด าเนินการอย่างไร และวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ การณ์ดังกล่าว                  
ในอนาคต  ซึ่งค าตอบโดยสรุปของผู้เข้าร่วมมีดังนี้  

๑. ในกรณีของร้านอากหาร Chipotle รายการอาหารของร้านอาหารดังกล่าวมี
ความหลากหลาย ซึ่งส่วนประกอบอาหาร ๑ ชนิด อาจถูกน ามาใช้ประกอบอาหารในหลายรายการอาหาร ดังนั้น 
การระบุต้นเหตุของการระบาดของเชื้อนั้นอาจเป็นไปได้ยากและซับซ้อน 

๒. ในกรณีแป้งตรา General Mills ซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งที่ใช้ในการผลิตส่วนผสม
แป้งท าคุกกี้ดิบ (Raw cookie dough line) นอกจากตรวจสอบถึงต้นต่อของเชื้อ Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) โดยอาจตรวจสอบว่าในขั้นตอนไหนของการผลิตแป้งตรา General Mills ต้องใช้ 
เกี่ยวข้อง หรือเสี่ยงต่อเชื้อแล้ว ยังควรดูค่ามาตรฐานของเชื้อ STEC และวิธีการลดเชื้อดังกล่าว 

๓. ในเบื้องต้นแล้ว ผู้ผลิตจากทั้ง ๒ กรณีศึกษาควรด าเนินการตามแผนการ
เรียกคืนสินค้า (Recall plan) ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตควรด าเนินการระบุที่มาของเชื้อโรคหรือปัญหาในห่วงโซ่การ
ผลิตด้วย (Supply chain) ทั้งนี้ อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตควรด าเนินการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือระบุหา
ต้นเหตุของการระบาดของเชื้อในครั้งนี้ การตรวจสอบย้อนกลับมีเพ่ือตรวจสอบในทุกขั้นของห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่า
จะเป็นการตรวจสอบในขั้นการผลิต ขั้นการแจกจ่าย (Distribution level) ขั้นร้านค้า (Store level) และในขั้น
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อทราบถึงสาเหตุแล้ว ควรมีการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมข้ึนอีก 
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