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ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมประชุมสาธารณะในหัวข้อ 
Focus on Strategic Implementation of Prevention-Oriented Import Safety Program จัดโดยองค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ Food and Drug Administration (FDA) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 
ณ The Hilton Costa Mesa ใกล้กับนครลอสแอนเจลิส โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย
ความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัยหรือ Food Safety Modernization Act (FSMA) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้น าเข้าสินค้าอาหาร บริษัทที่ปรึกษาด้าน
วิชาการและจัดการฐานข้อมูล สมาคมผู้น าเข้า-ส่งออก บริษัทตัวแทนผู้น าเข้า (Broker) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมแบ่งเป็นช่วงการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศ 
หรือ Foreign Supplier Verification Program (FSVP) และร่างโปรแกรมสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าอาหารหรือ 
Voluntary Qualified Import Program (VQIP)  และช่วงการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ส าหรับช่วงการบรรยายจะเป็นการสรุปเนื้อหาของกฎระเบียบ FSMA และโปรแกรม FSVP และ VQIP            
ซึ่งเป็นไปตาม PowerPoint ที่แนบ ทั้งนี้ สามารถอ่านสรุปค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของ
ฝ่ายการเกษตรฯ  (www.thaiagrila.com) ส าหรับช่วงการแบ่งกลุ่มย่อย เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าเข้า
และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติตามโปรแกรม FSVP และ VQIP และข้อเสนอแนะต่อ FDA โดยมี
สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามโปรแกรม FSVP และความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ     
ผู้น าเข้า 

จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและผลของการกรอกแบบสอบถามในที่ประชุมสรุปได้ว่า ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการน าเข้ายังมีความพร้อมไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามโปรแกรม FSVP โดยมีปัญหาอุปสรรค 
ระดับความพร้อม และความต้องการการฝึกอบรม ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.   กฎระเบียบการต้องรายงานการน าเข้าสินค้าก่อนถึงท่าหรือ “Prior Notice” ต่างจาก FSVP 
อย่างไร รายละเอียดเกี่ยวกับข้อยกเว้นของกฎระเบียบ และมีความสับสนเกี่ยวกับวันที่ที่ต้องปฏิบัติตาม 
(Compliance dates) ซ่ึงแตกต่างกันตามขนาดของธุรกิจของผู้น าเข้า เป็นต้น  

2.   ผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ (Foreign supplier) อาจยังไม่มีความเข้าใจหรือยังไม่ทราบ
เกี่ยวกับกฎระเบียบนี้ สินค้ามีแหล่งก าเนิดจากหลายประเทศ ซึ่งอาจมีปัญหาและอุปสรรคด้านภาษา (Language 
barrier)  

3.   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการด าเนินการตามข้อบังคับที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ     
บางรายอาจมีปัญหาให้การปฏิบัติตาม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็ก และอาจท าให้จ านวนของผู้ผลิตที่
ได้รับการรับรอง (Approved) น้อยลง   

4.   เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าถูกปฏิเสธและต้องอยู่ภายใต้ Import 
Alert ได้ โดยที่ Import Alert คือระบบการแจ้งเตือนที่ FDA จัดท าขึ้นเพ่ือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูก หรือเคย
ถูกปฏิเสธในอดีต หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ท าให้สินค้าต้องถูกกักกันเ พ่ือ
ตรวจสอบก่อนอนุญาตน าเข้า ส่งผลให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 

ความพร้อมในการปฏิบัติตาม FSVP  

ผู้จัดการประชุม (บริษัท M Powered Strategies ซึ่งว่าจ้างโดย FDA เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ
จัดการประชุมสาธารณะครั้งนี้) ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตอบแบบส ารวจ Requirement Readiness Checklist 
หรือรายการส ารวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ FSVP โดยรายการส ารวจความพร้อมดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลักของ FSVP จ านวน 10 ข้อ ผู้จัดขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุจ านวนข้อที่ผู้เข้าร่วม     
มีความพร้อมในการด าเนินการตามข้อปฏิบัติหลักของ FSVP ทั้งนี้ รายการส ารวจความพร้อมในการด าเนินการ
จ านวน 10 ข้อดังกล่าวประกอบด้วย  

1. การวิเคราะห์เพ่ือประเมินอันตรายที่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น หรือมีเหตุผลที่น่าเชื่อว่าจะ
เกิดขึ้นในอาหารที่มีการน าเข้า 

2. การประเมินความเสี่ยงในอาหาร โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์อันตราย รวมถึงประวัติ
ของผู้ผลิตในต่างประเทศ 

3. การให้การรับรองผู้ผลิตและพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจทวนสอบผู้ผลิต 
4. การด าเนินการตรวจทวนสอบผู้ผลิต 
5. การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อได้ประเมินแล้วว่า ผู้ผลิตในต่างประเทศที่ผลิตสินค้าให้

ตนไมไ่ด้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัยตามกฎหมายอาหาร Federal Food Drug and Cosmetic Act  
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6. การจัดท าเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้มั่นใจว่าอาหารต้อง
น าเข้าจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองและตรวจทวนสอบแล้วเท่านั้น 

7. พัฒนา รักษา และปฏิบัติตามโปรแกรม FSVP ส าหรับอาหารทุกชนิดที่น าเข้ามายังสหรัฐฯ 
จากทุกผู้ผลิต 

8.   ถ้าเป็นทั้งผู้ผลิต/ผู้แปรรูป รวมทั้งผู้น าเข้า (ถ้าไม่ใช่ให้ข้ามไปข้อ 9)  
8.1  การปฏิบัติตามข้อก าหนดของโปรแกรมห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain program) 

ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน (ไม่จ าเป็นต้องจัดท า FSVP แยกต่างหาก)  
8.2  การด าเนินการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอันตรายจากอาหาร ซึ่งต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน  
8.3   การตระหนักถึงข้อยกเว้นและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง: ไม่สามารถน าอาหารนั้นมา

บริโภคหากอาหารไม่ผ่านการควบคุมเชิงป้องกัน หรือเมื่อผู้น าเข้าและ/หรือลูกค้าของผู้น าเข้าไม่มีการลดอันตราย
ให้น้อยที่สุดได้อย่างมีนัยส าคัญ และไมป่ิดฉลากเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรบนภาชนะ
บรรจุ 

9.   การประเมินความเสี่ยงที่มาจากอาหารที่น าเข้าและประวัติของผู้ผลิตอย่างน้อยทุก 3 ปี หรือ
เมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือประวัติของผู้ผลิต 

 10.   การตระหนักถึงข้อยกเว้นและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง: ไม่ต้องด าเนินการตามข้อปฏิบัติ
ข้างต้นหากผู้น าเข้ามีความเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการในขั้นต่อไปในห่วงโซ่การกระจายสินค้ามีการผลิตอาหาร        
ที่ปลอดภัยตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ผู้น าเข้าต้องแสดงเอกสารที่มาพร้อมกับอาหาร โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องระบุว่าอาหารยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปเพ่ือควบคุมอันตรายที่ระบุไว้ 

ผลของการส ารวจความพร้อมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่
จะด าเนินการตามข้อปฏิบัติ FSVP โดยมากให้ข้อมูลว่าสามารถด าเนินการตามข้อปฏิบัติไดป้ระมาณ ๓ ข้อและบาง
รายแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้แม้แต่ข้อเดียว 

ค าแนะน าและการฝึกอบรมที่เป็นไปได้  

๑.   FDA ควรด าเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือผู้ผลิตจะได้รับรู้และด าเนินการตามข้อบังคับได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือต่างชาติ      
มีผู้เสนอให้ FDA แจ้งหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง FSVP ผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ประจ าอยู่ใน
สหรัฐฯ เช่น สถานทูต สถานกงสุล เป็นต้น  

๒.   FDA ควรจัดท าคู่มือให้ค าแนะน า เช่น ข้อมูลการด าเนินการที่ผิดพลาดสูงสุด 5 ข้อ (Top 
five mistakes) เพ่ือเตือนผู้ประกอบการรายอ่ืน โปรแกรมการสอนออนไลน์ (Tutorial)  ข้อมูลตรวจสอบรายการ
ข้อปฏิบัติต่างๆ (Checklist) แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการทราบว่าตนมีความพร้อมและ
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก FDA ประสงค์ให้ทุกฝ่ายเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเสียก่อน (โดยไม่เน้นการ
ลงโทษผู้กระท าผิดที่ไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ) โดยต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดได้  FDA 
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ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และจะไม่ประกาศใน Import Alert ทันทีท่ีพบ
ข้อผิดพลาด แต่จะใช้วิจารณญาณในแต่ละกรณี 

มาตรการที่ใช้ในการตรวจประเมิน (Audit) ส าหรับกิจกรรมการตรวจทวนสอบ 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่สามารถใช้ในการตรวจทวนสอบ
ความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ได้แก่  

-  ผู้ผลิตได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยอาหารจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศ         
ผู้ส่งออก 

-  ผู้ผลิตมีการด าเนินการโปรแกรมการป้องกันอันตราย (Food Defense Program) 
-  การมีห้องปฏิบัติการวิเคราะหท์างจลุชีวะในโรงงาน หรือมีผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

มาแสดง 
-   ผู้ผลิตมีการด าเนินการตามระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการ

ผลิต (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) 
-   การเยี่ยมชมและตรวจประเมินผู้ผลิตในต่างประเทศ 
-   ตรวจสอบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ 
-   ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

นอกจากนี้ ผู้จัดประชุมยังส ารวจจ านวนครั้งต่อปีที่ผู้น าเข้าคาดว่าจะสามารถตรวจประเมิน 
(Audit) ผู้จัดผลิตในต่างประเทศได้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุจ านวนครั้งที่คาดว่าจะสามารถด าเนินการตรวจ
ทวนสอบผู้ผลิตได้ภายใน 1 ปี  โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วงคือ 0 ครั้ง 1-25 ครั้ง 26-100 ครั้ง 101-300 ครั้ง 
และ 300 ครั้งขึ้นไป ผลที่ออกมาคือผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คาดว่าจะจัดการตรวจประเมิน (Audit) มากที่สุด 1-25 
ครั้ง และรองลงไป 26-100 ครั้งต่อปี ตามล าดับ 

ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือ Voluntary 
Qualified Importer Program (VQIP) และการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของโปรแกรม 

โปรแกรม VQIP มีข้อดีต่อการน าเข้าสินค้า โดยช่วยลดระยะและขั้นตอนในการน าเข้า ช่วยให้
สินค้าของผู้น าเข้าที่ร่วมโปรแกรมสามารถกระจายเข้าสู่ท้องตลาดในสหรัฐฯ ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยาก ลดความเสี่ยง
การถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้า อย่างไรก็ตาม โปรแกรมดังกล่าวยังมีข้อเสีย จากผลการส ารวจความคิดเห็นในที่
ประชุม ผู้น าเข้าจ านวนไม่น้อยยังลังเลที่จะเข้าร่วมโปรแกรม VQIP โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วม (ขณะนี้ยังไม่สรุปว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าใด) ความยุ่งยากที่อาจมีมากขึ้นโดยเฉพาะด้านเอกสาร และในปัจจุบัน 
FDA ยังไม่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนของสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมและก ากับดูแลการน าเข้า
สินค้าอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนว่าสินค้ารุ่นใดที่ได้รับอนุญาตน าเข้าจาก FDA 
แล้ว ในขณะที่หน่วยงานอ่ืนยังมีอ านาจในการกักกันสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเช่นกัน เช่น กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture หรือ USDA) และกรมศุลกากรสหรัฐฯ (Custom 
and Border Protection หรือ CBP) เป็นต้น ดังนั้น การเข้าร่วม VQIP ยังเป็นหลักประกันไม่ได้ว่าสินค้าจะ
สามารถเข้าสู่สหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็วและแน่นอน ผู้เข้าร่วมประชุมบางรายแสดงความกังวลว่า หากผู้น าเข้าที่อยู่ใน
โปรแกรม VQIP จ าเป็นต้องมีการเรียกคืนสินค้า (Recall) การเรียกคืนสินค้านั้นจะส่งผลกระทบต่อสถานะ VQIP 
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ของผู้น าเข้าหรือไม่ โดยเฉพาะหากถูกประกาศใน Rapid Alert ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ FDA  ชี้แจงว่า กรณีที่มีการเรียก
คืนสินค้า ผู้น าเข้าต้องแจ้งต่อ FDA และด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดส าหรับการเรียกคืนสินค้าภายใน 30 วัน 
หากไม่ใช่จากสาเหตุร้ายแรง การเรียกคืนสินค้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของผู้น าเข้า นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมแนะน าให้ FDA จัดโปรแกรมทดลอง (Pilot program) ในการเข้าร่วมโปรแกรม VQIP เพ่ือผู้น าเข้าจะได้
พิจารณาว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์เพียงใด และมีความคุม้ค่าเพียงพอทีจ่ะเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวหรือไม ่ 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล (Information sharing) เพื่อให้ FDA เข้าถึงผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องได้มากขึ้น 

จากการส ารวจข้อคิดเห็นในที่ประชุม การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
มักเกิดขึ้นเมื่อมีการพบกันตามวาระต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับปัญหา ค าแนะน า และข้อมูลเฉพาะเป็นรายกรณี ในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการ
ต่างๆ มักเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทั่วไประหว่างสมาชิก โดยมากอยู่ในรูปแบบของการประชุม การประชุมทาง
เว็บไซต์ (Webinar) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การสัมมนา และการเผยแพร่บทสรุปข้อมูลข่าวสารและ
กฎระเบียบ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเสนอแนะขอให้ FDA ให้กับความช่วยเหลือทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูล
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

-   การจัดประชุมทางเว็บไซต์ (Webinar) และสัมมนา  
-   เผยแพร่ข้อมูลและค าแนะน าในเว็บไซต์ โดยต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

และจัดท าในหลายภาษา เพ่ือให้ผู้ประกอบการต่างชาติรับทราบและเข้าใจในกฎระเบียบของ FDA ได้ดยีิ่งขึ้น 
-   เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (Local officials) ของ FDA ได้ง่ายขึ้น เช่น 

จัดให้มีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว หรือสามารถเดินทางไปติดต่อที่ส านักงานเพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือได้ทันที เป็นต้น 

บริษัท M Powered Strategies   และ FDA จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากการประชุมสาธารณะครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไปที่จะขึ้นทั่วสหรัฐฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ  
ผู้น าเข้าอาหารมายังสหรัฐฯ และผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ต่อไป 

  
 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มิถุนายน 2559 
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