
 

 

 

 

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug 
Administration หรือ U.S.FDA) ไดเผยแพรเอกสารขอแนะนําสําหรับภาคอุตสาหกรรมจํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
เอกสารขอแนะนําว าด วยขอยกเวนภายใตกฎหมายความปลอดภัยอาหาร ท่ีทันสมัย (Food Safety 
Modernization Act หรือ FSMA) สําหรับอาหารกระปองท่ีมีความเปนกรดต่ํา (LACF) น้ําผลไม และอาหารทะเล
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนหรือสับสนในแนวทางปฏิบัติ เนื่องจากมีกฎระเบียบท่ีบังคับใชกับ 
LACF และขอกําหนด HACCP สําหรับน้ําผลไมและอาหารทะเลมานานกอนท่ี FSMA จะออกเปนกฎหมายฉบับ
สมบูรณ ท้ังนี้ สาระสําคัญของขอแนะนําท้ัง 3 ฉบับ สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางสรุปเอกสารขอแนะนํา 

กฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับอาหารมนุษย 

(Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based  

Preventive Controls for Human Food) 21 CFR Part 117 

Subpart A: ขอกําหนดท่ัวไป (General Provisions) 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 ผูผลิต ผูแปรรูปใดท่ีเขา
ข า ย ไ ด รั บ ย ก เ ว น จ า ก
ข อ กํ าหนด  HARPC และ
โปรแกรมหวงโซการผลิต แต
ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ท่ัวไป ขอ กําหนด CGMP 
และข อ กํ าหนดด านการ
จัดทําและเก็บรักษาบันทึก
ขอมูล 

• ผูประกอบการท่ีอยูภายใต
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
21 CFR part 113 (LACF)  

• โดยจะไดรับการยกเวน
จากขอกําหนดการจัดทํา
แผนความปลอดภัยอาหาร
เพ่ือควบคุมอันตรายทางจุล
ชีววิทยา 

• แตยังคงตองจัดทําแผน
ควบคุมเชิ งปอง กันด าน
อ่ืนๆ รวมถึงสารกอภูมิแพ 
(ซ่ึงจัดเปนความเสี่ยงดาน

• ผูประกอบการท่ีอยูภายใต
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
21 CFR part 120 (Juice 

HACCP) 

• ผูประกอบการท่ีอยูภายใต
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
21 CFR part 123 (Seafood 

HACCP) 

U.S.FDA ออกเอกสารขอแนะนําสําหรับภาคอุตสาหกรรมวาดวยขอยกเวนภายใตกฎหมาย FSMA  
สําหรับอาหารกระปองท่ีมีความเปนกรดต่ํา น้ําผลไม และอาหารทะเล 
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เคมี) เพ่ือปองกันการปนเปอน
จาก Cross Contact  

 มีมาตรการหรือบทลงโทษ
อยางไรสําหรับผูประกอบการ
ท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
LACF ห รื อ  Juice HACCP 
หรือ Seafood HACCP  

• หนวยงานอาจใชมาตรการ
ตางๆ เพ่ือใหผูประกอบการ
กลับมาปฏิบัติตามระเบียบ 
LACF  

• ผูประกอบการอาจถูกเพิก
ถอนจากสิทธิ์ท่ีไดรับยกเวน
และตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ดาน HARPC และโปรแกรม
หวงโซการผลิต 

• หนวยงานอาจใชมาตรการ
ตางๆ เพ่ือใหผูประกอบการ
กลับมาปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
Juice HACCP  

• อาจถูกเพิกถอนจากสิทธิ์ท่ี
ไดรับยกเวนและตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดาน HARPC 
และโปรแกรมหวงโซการ
ผลิต 

• อาจถูกเพิกถอนการไดรับ
สิทธิ์ยกเวนและตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดาน HARPC 
และโปรแกรมหวงโซการ
ผลิต (แลวแตกรณี) 

 จํ า เ ป น ห รื อ ไ ม ท่ี ผู ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต                                  
แปรรูป บรรจุ และเก็บรักษา
อาหาร จะตองเปนบุคคลท่ีมี
คุณสมบั ติ ครบถ วนตามท่ี
ระเบียบกําหนด (Qualified 
Individual) และตองไดรับการ
ฝ กอบรมด านสุ ขลั กษณะ
อาหาร (Food Hygiene) และ                                                
ความปลอดภัยในอาหารดวย  
 

• ใช • ใช • ใช 

Subpart B: แนวทางปฏิบัติสําหรับการผลิตท่ีดีในปจจุบัน  

(Current Good Manufacturing Practices หรือ CGMP) 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 ผูประกอบการตองมีบันทึก
ข้ั นตอนการดํ าเนิ นการด าน
สุขอนามัยท่ีเปนลายลักษณอักษร 
(Written Sanitation Procedures)  
หรือไม 

• ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา • ไม  

• ท้ังนี้ ผูแปรรูปน้ําผลไมยังคง
ตองดําเนินการตามข้ันตอน
ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ด า น
สุขอนามัย และตองเก็บรักษา
บันทึกการตรวจติดตามดาน
สุขอนามัยท่ีเปนลายลักษณ

• ไม  

• ท้ังนี้ ผูแปรรูปสินคาประมง
ยังคงตองดําเนินการตาม
ข้ันตอนการตรวจติดตามดาน
สุขอนามัย และตองเก็บรักษา
บันทึกการตรวจติดตามดาน
สุขอนามัยท่ีเปนลายลักษณ
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อักษรและบันทึกการแกไข
ขอบกพรองตามขอกําหนด 
21 CFR 120.6 

อักษรและบันทึกการแกไข
ขอบกพรองตามขอกําหนด 
21 CFR 123.11 

 ผูใดเขาขายไดรับการยกเวน
จากขอกําหนดดาน CGMP 

• ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา • ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา • สถานประกอบการท่ีมีบทบาท
เก่ียวของเปนสถานเก็บรักษา
สินคาเกษตรดิบ (RAC)  เชนปลา
ท้ังตัวท่ียังไมควักไส 

• แต ยั งคงต องปฏิบั ติ ตาม
กฎระเบียบ  Seafood HACCP 

Subpart C การวิเคราะหอันตรายและมาตรการควบคุมเชิงปองกันท่ีพิจารณาจากความเส่ียง  

(Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls หรือ HARPC) 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 มี ข อกํ าหนดเพ่ิ มเติ ม ท่ี
ผู ประกอบการภาย ใต
กฎระเบี ยบ HACCP ต อง
ปฏิบัติตามหรือไม 

• ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา • ไมมีขอกําหนดเพ่ิมเติม เม่ือผู
แปรรูปน้ําผลไมไดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 21 CFR part 120 

เนื่องจากเขาขายไดรับการ
ยกเวนขอกําหนดดาน HARPC 
และโปรแกรมหวงโซการผลิตอยู
แลว  

• ท้ังนี้ ผูประกอบการจะตองมี
การประเมิ นและควบคุม
อั นตรายในวั ตถุ ดิ บและ
สวนผสมท่ีไมใชน้ําผลไมและ
เปนสวนหนึ่ งของสินคาน้ํ า
ผลไม 100% ในแผน HACCP 

• ไมมีขอกําหนดเพ่ิมเติม เม่ือผู
แปรรูปสินคาประมงไดปฏิบัติ
ตามระเบียบ Seafood HACCP  

• ท้ังนี้ ในการวิเคราะหอันตราย 
ผู แปรรู ปจะต องคํ านึ งถึ ง
วัตถุดิบและสวนผสมท้ังท่ีเปน
ปลาและไมใชปลาดวย 
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ประเด็น LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 ตองมีการควบคุมอยางไรบาง 
หากสถานประกอบการผลิต
ท้ังสินคาท่ีอยูภายใตและไม
อยูภายใตกฎระเบียบ HACCP  

• ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา • สวนท่ีไมไดอยูภายใตระเบียบ 
Juice HACCP จะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดาน HARPC 
รวมท้ังโปรแกรมหวงโซการผลิต
ดวย ยกเวนเขาขายไดรับการ
ยกเวน 

• สวนท่ีไมไดอยูภายใตระเบียบ 
Seafood HACCP จะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดาน HARPC และ
โปรแกรมหวงโซการผลิตดวย 
ยกเวนเขาขายไดรับการยกเวน 

 อ่ืน  ๆ • ไมมี • ผูแปรรูปน้ําผลไมไมตองมี
แผนการเรียกคืนสินคาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร 

• ผูแปรรูปสินคาประมงตอง
ระบุในการวิเคราะหอันตราย
ของแผน HACCP ถึงจุดวิกฤตท่ี
ตองควบคุม (Critical Control 
Point) และการควบคุ ม ท่ี
จําเปน เพ่ือปองกันอันตราย                                                                           
ทางรังสี (Radiological Hazard) 
ท่ีเก่ียวของกับปลาหรือปลาท่ี
แปรรูป (หากพิจารณาแลววามี
ความเป นไปได ท่ี จะเ กิ ด
อันตรายเชนนี้ข้ึน  

Subpart D และ E ขอกําหนดท่ีมีการปรับเปล่ียนและการเพิกถอนสิทธิ์การเปน Qualified Facility 

(Modified Requirements and Withdrawal of a Qualified Facility Exemption) 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 ผู ประกอบการภาย ใต
กฎระเบียบ 3 ฉบับขางตน 
ถือเปน Qualified Facility 
ไดหรือไม  
 
หมายเหตุ  
Qualified Facility คือ สถาน
ประกอบการท่ี ได รั บการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตาม

• ส า ม า ร ถ เ ข า ข า ย เ ป น 
Qualified Facility ได หาก
มีการระบุถึงอันตรายทาง
เคมีหรือทางกายภาพ และมี
คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ ก า ร
ดํ า เนินการ ท่ี เปน ไปตาม
ขอกําหนด 

• ขอกําหนดดาน Qualified 
Facility ไมมีผลบังคับใชตอ
ผู แปรรูปน้ํ าผลไมภายใต
กฎระเบียบ 21 CFR part 120 

เนื่องจากไดรับการยกเวนอยู
แลว  

• ท้ังนี้ หากสถานประกอบการ
มี กิ จกรรมท่ี ไม อยู ภายใต

• ขอกําหนดดาน Qualified 
Facility ไมมีผลบังคับใชตอผู
แปรรูปสินคาประมงภายใต
กฎระเบียบ 21 CFR part 123 

เนื่องจากไดรับการยกเวนอยู
แลว  

• ท้ังนี้ หากสถานประกอบการ
มี กิ จกรรมท่ี ไม อยู ภายใต
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ขอกําหนด HARPC และ
โปรแกรมหวงโซการผลิต 
แ ต ต อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข อ กํ า ห น ด  Modified 
Requirement 
 

กฎระเบียบดังกลาว สวนของ
กิจกรรมดังกลาวอาจเขาขาย
เปน Qualified Facility ได 

กฎระเบียบดังกลาว สวนของ
กิจกรรมดังกลาวอาจเขาขาย
เปน Qualified Facility ได 

Subpart F ขอกําหนดดานการจัดทําและเก็บรักษาบันทึก  

(Requirements Applying to Records that must be Established and Maintained) 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 Subpart F มีผลบังคับใชตอ
ผู ประกอบการภาย ใต
กฎระเบียบ 3 ฉบับขางตน
อยางไร 

• มีผลบั ง คับใช กับผู ผ ลิ ต
สินคา LACF ท้ังในดานการ
ควบคุมเชิงปองกัน (อันตราย
ทางกายภาพและเคมี) และ
บันทึกการฝกอบรม 

• มีผลบังคับใชกับการเก็บ
บัน ทึกด านการฝกอบรม
เทานั้น 

• ท้ังนี้ ผูผลิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดานบันทึก
ตางๆ ภายใตกฎระเบียบ 
Juice HACCP 

• มีผลบังคับใชกับการเก็บ
บัน ทึกด านการฝกอบรม
เทานั้น 

• ท้ังนี้ ผูผลิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดานบันทึก
ตางๆ ภายใตกฎระเบียบ 
Seafood HACCP 

Subpart G โปรแกรมหวงโซการผลิต (Supply-Chain Program) 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 Subpart G มีผลบังคับใชตอ
ผู ประกอบการภาย ใต
กฎระเบียบ 3 ฉบับขางตน
อยางไร 

• มี ผลบั ง คับ ใช ต อผู ผ ลิ ต
สิ นค า  LACF หากผู ผ ลิ ต
สินคาไดระบุถึงอันตรายอ่ืน
นอกเหนือจากอันตรายทาง
ชี ววิทยา ท่ี เ ก่ียว เนื่ อง กับ
วัตถุดิบและสวนผสม  

• ผูจัดหาสินคาวัตถุดิบจะตอง
เปนผูควบคุมอันตรายดังกลาว  

• ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา • ไ ม มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช กั บ                                                                               
ผูแปรรูปอาหารทะเล 
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กฎระเบียบดานความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร 

(Standards for Growing, Harvesting, Packing, and Holding of Produce for Human Consumption)  

21 CFR part 112 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 ผู แปรรู ปจํ าเป นต องซ้ื อ
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีการ
ผลิตเปนไปตามกฎระเบียบ
ด านความปลอดภั ยของ
ผลิตผลทางการเกษตรหรือไม 
 

• ไม • ไม • ไมไดระบุในเอกสารขอแนะนํา 

กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผูผลิตจัดหาสินคาในตางประเทศ  

(Foreign Supplier Verification Programs หรือ FSVP) 21 CFR 1, subpart L 

ประเด็น/คําถาม LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 การนํ าเข าสิ นค าภายใต
กฎระเบียบ 3 ฉบับดังกลาว
อยูภายใตกฎระเบียบ FSVP 
หรือไม 

 

 

• FSVP มีผลบังคับใชกับผูนํา
เ ข า สิ นค า  LACF ภาย ใต
กฎระเบียบ 21 CFR part 113 

สําหรับสินคาท่ีจะไมมีการผลิต

และแปรรูปเพ่ิมเติม 

• นอกจากนี้  ผู นํ าเข าต อง
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) ตรวจทวนสอบวาผูจัดหา
สินคามีการผลิตสินคา LACF ท่ี
เปนไปตาม part 113 สําหรับ

ส วนของอั นตรายทางจุ ล
ชีววิทยา 

(2) จัดทําโปรแกรม FSVP ใน
สวนของอันตรายประเภทอ่ืน  ๆ
ซ่ึ งรวมไปถึ งวั ตถุ ดิ บและ

• FSVP ไม มีผลบั งคับใช กับ
ผูนําเขา ดังตอไปนี้ 

(1) สินคาน้ําผลไมท่ีนําเขาจาก
ผูจัดหาสินคาในตางประเทศท่ี
อยู ภายใต และปฏิ บั ติ ตาม
กฎระเบยีบ 21 CFR part 120 

(2) วัตถุดิบหรือสวนผสมท่ี                                       
นําเขาเพ่ือใชในการผลิตหรือ
แปรรูปน้ําผลไมภายใต 21 CFR 

part 120 

• FSVP ไม มีผลบั งคับใช กับ
ผูนําเขา ดังตอไปนี้ 

(1) สินค าปลาและสิ นค า
ประมงท่ีนําเขามาจากผูผลิต
จัดหาสินคาในตางประเทศท่ี
อยูภายใต และปฏิบั ติ ตาม
กฎระเบยีบ 21 CFR part 123 

(2) วัตถุดิบหรือสวนผสมท่ี
นําเขาเพ่ือใชในการผลิตหรือ
แปรรูปสินคาปลาและสินคา
ประมงภายใต  21 CFR part 

123 
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สวนผสมท่ีผูนําเขาใชในการ
ผลิตหรือแปรรูปสินคา LACF  

 

กฎระเบียบกลยุทธการลดโอกาสเพ่ือปกปองอาหารจากการจงใจปลอมปนโดยเจตนา 

(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration) 21 CFR part 121 

ประเด็น LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 ผู ผลิ ตสิ นค า ท่ี ต อ ง ข้ึ น
ทะเบียนกับ FDA ตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 21 CFR part 

121 นอกเสียจากจะไดรับการ

ยกเวนจากขอกําหนดของ
กฎระเบียบฉบับดังกลาว 
 

• ใช • ใช • ใช 

กฎระเบียบวาดวยสุขอนามัยการขนสงอาหารมนุษยและสัตว 

(Sanitary Transportation of Human and Animal Food) 21 CFR 1, subpart O 

ประเด็น LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 กฎระเบียบวาดวยสุขอนามัย
การขนสงอาหารมนุษยและ
สัตวครอบคลุมสินคาภายใต
ระเบียบท้ัง 3 ฉบับ หรือไม 

• ในหลักการ การขนสงอาหารท่ี
บรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท
ไมไดอยูภายใตกฎระเบียบฉบับ
นี้  

• ดังนั้นสินคา LACF ท่ีบรรจุใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทจึงไม
ตองอยูภายใตระเบียบฉบับนี้ 

• ยกเวน กรณีภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิทซ่ึงตองมีการควบคุม
อุณหภู มิ  สินค าจะต องอยู
ภายใตระเบียบฉบับนี้ 

 

• สินค าน้ํ าผลไม ท่ีบรรจุ ใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เชน น้ํา
ผลไมพาสเจอรไรซท่ีมีกรดต่ํา 
(คา pH 4.6 หรือต่ํากวา) ซ่ึง
บรรจุในภาชนะปดสนิทไมตอง
อยูภายใตระเบียบฉบับนี้ 

• ยกเวน กรณีซ่ึงตองมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ สินคาจะตอง
อยูภายใตระเบียบฉบับนี้ 

 

• ผู แปรรูปสินค าประมงอยู
ภายใตกฎระเบียบฉบับนี้ เม่ือ
เก่ียวของในการขนสงอาหารท่ี
อยูภายใตคําจํากัดความการ
ปฏิบัติการขนสงในขอกําหนด 
21 CFR 1.904 
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กฎระเบียบการตรวจรับรองโดยหนวยตรวจรับรองประเภทบุคคลท่ีสาม 

(Accreditation of Third-Party Certification Bodies to Conduct Food Safety Audits and to Issue Certification: 
Accredited Third-Party Certification Regulation) 21 CFR 1, subpart M 

ประเด็น LACF Juice HACCP Seafood HACCP 

 อ่ืน  ๆ • ไมมี • ไมมี • ผูนําเขาสินคาประมงตอง
เก็บบันทึกข้ันตอนการตรวจ
ทวนสอบเปนลายลักษณอักษร 
และนําข้ันตอนการตรวจทวน
สอบมาใชจริง ซ่ึงตองเปนไป
ตามขอกําหนด 21 CFR 123.12 

(a) (2) ถึงแมวาผูนําเขาจะไดรับ

การรับรองจากหนวยตรวจ
รับรองประเภทบุคคลท่ีสาม 
( Accredited Third-Party 
Certification Body) ภายใต
กฎระเบียบ 21 CFR 1, subpart 

M ก็ตาม 

 

 
  ขอมูลเพ่ิมเติมและแหลงท่ีมา: 

• FDA: Guidance for Industry: Low-Acid Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers 

(LACF) Regulation and the FDA Food Safety Modernization Act (August 2017) 

• FDA: Guidance for Industry: Juice HACCP and the FDA Food Safety Modernization Act  

(August 2017) 

• FDA: Guidance for Industry: Seafood HACCP and the FDA Food Safety Modernization Act  

(August 2017) 
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