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ฝ่ ายการ เกษตรประจ าสถานกงสุล ใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิ ส ได้ เ ข้ า ร่ วมสั มมนา 
เรื่อง FSMA Regulations Briefing Session จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยท่าเรือลอสแอนเจลิส 
(Port of Los Angeles) ณ โรงแรม Hilton Los Angeles/San Gabriel เมือง San Gabriel มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและ
ข้อก าหนดที่อยู่ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) 
โดยเน้นไปที่กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ (Foreign Supplier 
Verification Program หรือ FSVP) นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าน าเข้าขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA) ระบบ Automated Commercial 
Environment (ACE)  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเดี่ยว (Single Access Point) ที่อุตสาหกรรมสามารถยื่นข้อมูลเอกสาร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และพันธมิตรการควบคุม
เชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาหาร  (Food Safety Preventive Controls Alliance หรือ FSPCA) โดย  
การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้น าเข้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

รายงานสรุปสาระส าคัญการเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง FSMA Regulations Briefing Session 
จัดโดยท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ณ Hilton Los Angeles/San Gabriel เมือง San Gabriel มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
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1. ระบบ ACE และความส าคัญของ FSVP และ FSPCA (Overview of ACE and the Importance of 
FSVP and the FSPCA) บรรยายโดย Dan Solis, Director of the L.A. District Import Operations, FDA 

การน าเข้า - ส่งออกและการค้าสินค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) นั้น                                               
มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งรูปแบบของตลาดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การจัด
จ้างผลิตภายนอก (Outsourcing of Manufacturing) เป็นต้น  เนื่องจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างของระดับ
การบังคับใช้กฎหมาย อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้า ในปัจจุบันสหรัฐฯ น าเข้าสินค้าจากหลายประเทศเป็น
จ านวนมาก เช่น ร้อยละ 50 ของผลไม้สด ร้อยละ 80 ของอาหารทะเล เป็นต้น โดยกระบวนการน าเข้าสินค้า
ภายใต้การก ากับดูแลของ FDA และกระบวนการตรวจสอบทบทวนเป็นดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการน าเข้าสินค้าภายใต้การก ากับดูแลของ FDA  

 
* Operational and Administrative System for Import Support (OASIS) คือระบบคัดกรองสินค้าอาหารน าเข้า 
** Predictive Risk-Based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targeting (PREDICT) คือระบบคัดกรองสินค้า 
ก าหนดวิธีจัดการสินค้าน าเข้าตามระดับความเสี่ยง สินค้าที่มีความเสี่ยงสูง จะถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนท าให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น
ก่อนมีการปล่อยของให้ผู้น าเข้า ส่วนสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ าและมีเอกสารครบสมบูรณ์ จะใช้เวลารวดเร็ว 
*** Division of Food Defense Targeting (ช่ือเดิม Prior Notice Center) คือหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า (Prior Notice) ของสินค้าอาหาร  
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แผนภาพแสดงกระบวนการตรวจสอบทบทวน 

 

ระบบ ACE/ITDS  
Automated Commercial Environment/International Trade Data System คื อ                                                  

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Single Access Point) เป็นช่องทางส าหรับผู้ประกอบการใช้ยื่นข้อมูล
เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ข้อดีของ ACE 
ได้แก่ การเร่งกระบวนการประมวลผลข้อมูล ลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

 
แหล่งที่มา: FDA 
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กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification 
Program หรือ FSVP) 

ตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (FSMA) ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2554 ที่
ปรับเปลี่ยนกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารในรอบกว่า 70 ปีของสหรัฐฯ วัตถุประสงค์ของกฎระเบียบดังกล่าว
คือการสร้างความมั่นใจว่าอาหารมีขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัย ประกอบด้วยกฎระเบียบ 7 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Program 
หรือ FSVP)  

FSVP ก าหนดให้ผู้น าเข้าด าเนินการตรวจทวนสอบผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ (Foreign 
Supplier) ของตนว่ามีกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตามหลักการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive 
Controls) หรือข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร (Produce Safety Regulations) 
นอกจากนี้ ผู้น าเข้ายังต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าอาหารจากผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศนั้นไม่มีการปลอมปนและ                                                           
มีการปิดฉลากถูกต้อง ควบคุมโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด (Qualified Individual หรือ QI) QI คือ
บุคคลที่ได้รับการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาที่ผู้ผลิตจัดหาสินค้าใช้บันทึกข้อมูล
เอกสาร  

ผู้น าเข้าท่ีอยู่ภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ ได้แก่ 
- ผู้น าเข้าที่เป็นเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้า (Consignee) ในขณะที่น า

สินค้าเข้ามาในสหรัฐฯ  
-   ผู้น าเข้าทุกรายที่น าเข้าอาหารเข้าสู่สหรัฐฯ  
-  หากไม่มีเจ้าของสินค้าในสหรัฐฯ หรือผู้รับสินค้า ณ ด่านน าเข้า ผู้น าเข้าจะหมายถึง

ตัวแทนในสหรัฐฯ (U.S. Agent) หรือตัวแทนเจ้าของหรือผู้ รับสินค้าซึ่ งอยู่ ใน
ต่างประเทศในขณะน าเข้าสินค้าตามที่ได้ยืนยันในเอกสารมอบฉันทะ   

ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  (Compliance Date) แต่อาจมี
ความยืดหยุ่นของแต่ละราย ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ ประเภทของผู้น าเข้า 
(Nature of Importer) และกฎระเบียบที่ผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามภายใต่ FSMA  ได้แก่ 
กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ และ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร  

มาตรการที ่FDA อาจใช้กับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้ FSMA มีดังต่อไปนี้ 
- การกักหรือปฏิเสธการน าเข้าสินค้า 
- การเพ่ิมชื่อผู้ประกอบการในบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง (Import Alert)  
- ถ้าหากผู้ผลิตปฏิเสธการตรวจสอบโรงงานในต่างประเทศ สินค้าทั้ง Shipment จะถูก

ปฏิเสธการน าเข้า 
- การยึดสินค้า (Product Seizures) 
- การออกค าสั่งห้าม (Injunction) เพ่ือหยุดหรือป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่เป็นไปตาม
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กฎหมายเข้าสู่สหรัฐฯ  
- การตัดสิทธิ์ (Debarment) 
- การด าเนินการทางอาญา (Criminal Charges)  
- การออกจดหมายตักเตือน (Warning Letter หรือ Untitled Letter) 
- การขอให้กรมศุลกากรสหรัฐฯ เพ่ิมหลักทรัพย์ค้ าประกัน (Increased Bond Request 

to CBP) 
- การควบคุมการขนส่งสินค้า (Cargo Control) ซึ่งหมายถึงสินค้าทุก Shipment จาก

ผู้น าเข้าจะโดนตรวจทดสอบ (Examine) ณ สถานตรวจทดสอบ (Examination Site) 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
● www.fda.gov/fsma 

● New Import Program: http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/default.htm 

● New Product Code Builder: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm  
● FDA DUNS Portal: www.fdadunslookup.com 

● 24/7 Help Support (ACE):  
ACE_Support@fda.hhs.gov หรือ LAImports@fda.hhs.gov (Subject: ACE Help) 

● FDA FSMA Technical Assistance Network (TAN): 
www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm 

● การร่วมมือกับ FSPCA เพ่ือจัดท าการฝึกอบรมและโปรแกรมความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: 
- IFPTI 
- PCQI Certificate Training RX Research Services Foundation:  

Paul Dionne, โทรศัพท์หมายเลข 818-552-2625, อีเมล: pdionne@meirxrs.com, เว็บไซต์ 
https://meirxrs.com/pc 

● ช่องทางการติดต่อกับ FDA ด้านการน าเข้าในเขตนครลอสแอนเจลิส  
- หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับ LOS-DO Import Operation (Long Beach, CA)  

- General Status Line: 562-256-7700 
- Compliance Status Line: 562-256-7707 
- Fax Line: 562-256-7701 

- General Email Address: LAIMPORTS@fda.hhs.gov 

- LAX Office Email Address: LAXImports@fda.hhs.gov 

- Los Angeles District Consumer Complaint Hotline: 949-608-3530 

http://www.fda.gov/fsma
http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/default.htm
http://www.fdadunslookup.com/
about:blank
mailto:LAImports@fda.hhs.gov
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm
https://meirxrs.com/pc
mailto:LAIMPORTS@fda.hhs.gov
mailto:LAXImports@fda.hhs.gov
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- FDA National Emergency Operations Number: 1-866-300-4374 or 301-796-8240 

- FDA General Inquiry: 1-888-INFO-FDA 

- Food and Cosmetic Information Center ทางโทรศัพท์หรืออีเมล วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 
๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ที่หมายเลข 1-888-723-3366 หรือยื่นค าถามโดยการกรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์ ทั้งนี้ การติดต่อทางอีเมลมักจะได้รับการตอบกลับเร็วที่สุด 

2. IFPIT and FSPCA บรรยายโดย Jennifer Kane, Sr. Industry Advisor IFPIT 
 สถาบันการฝึกอบรมด้านการป้องกันอาหารระหว่างประเทศ (International Food Protection 

Training Institute หรือ IFPIT) เป็นหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม ภายใต้กิจกรรมพันธมิตรการควบคุมเชิงป้องกัน
ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Preventive Controls Alliance หรือ FSPCA) ที่ร่วมมือกับ FDA เพ่ือ
ด าเนินการ 

- ร่วมมือกับ FDA ในการจัดการฝึกอบรมแก่อุตสาหกรรมอาหารให้ปฎิบัติตาม FSMA 
(Implement) 

- เป็นศูนย์ประสานงานแห่งชาติ (National Coordination Center หรือ NCC) ส าหรับ
การฝึกอบรม การศึกษา การแผ่ขยายการอบรมและการช่วยเหลือ และการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคด้ านความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety Training, Education, 
Extension, Outreach, and Technical Assistance)   

การน าเข้าสินค้าภายใต้ FSMA  
การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยของสินค้าน าเข้า (Import Safety) ที่ส าคัญภายใต้ FSMA 

ได้แก่  
1.) ผู้น าเข้าต้องรับผิดชอบเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศมีการด าเนินการควบคุม

เชิงป้องกันที่เหมาะสม  
2.) FDA สามารถอาศัยหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน (Third Party) ในการรับรองว่าสถาน

ประกอบการอาหารปฏิบัติตามข้อก าหนดของสหรัฐฯ  
3.) สามารถก าหนดให้มีเอกสารรับรองส าหรับอาหารที่มีความเสี่ยงสูง 
4.) โปรแกรมตามความสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Voluntary Qualified 

Importer Program หรือ VQIP) ซึ่งผลประโยชน์ส าคัญของโปรแกรมนี้คือการช่วยเร่งรัดกระบวนการน าเข้าสินค้า
แก่ผู้น าเข้าท่ีเข้าร่วม 

5.) สามารถปฏิเสธการน าเข้าสินค้าได้ หากไม่ปฏิบัติตามช่องทาง (Access) ในการตรวจสอบของ 
FDA                                                           

6.) ก าหนดให้อาหารที่มาจากต่างประเทศต้องมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับอาหารที่ผลิตใน
สหรัฐฯ 
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กลยุทธ์การฝึกอบรมของ FSPCA เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด FSMA 
FSPCA ถูกจัดตั้งขึ้น เนื่องจาก FDA เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่

ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ FSMA ให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ คล้ายกับ Seafood HACCP Alliance 
แต่รายละเอียดของโครงสร้างอาจแตกต่างกันไปเพ่ือให้สอดคล้องกับชนิดสินค้าที่อยู่ภายใต้ FSMA โดย FSPCA มุ่ง
ให้การฝึกอบรมทีเ่รียกว่า Train-the-Trainer ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนเป็นไปตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ FSMA โดยเน้นไปที่ FSVP (FSMA Overview/FSVP Focus) บรรยายโดย Jennifer 
Kane, Sr. Industry Advisor IFPIT  

กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food Rule) 
สถานประกอบการตามกฎระเบียบฉบับนี้ ต้องจัดท าและด าเนินการตามระบบความปลอดภัย

อาหาร (Food Safety System) ที่ต้องมีแผนความปลอดภัยอาหารที่ เป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียด
ประกอบด้วย  

● การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis) 
● การควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Controls) 
● การควบคุมดูแล (Oversight) และบริหารจัดการ (Management) การควบคุมเชิงป้องกัน 

ซึ่งประกอบด้วยการตรวจติดตาม (Monitoring) การแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action 
and Correction) และการตรวจทวนสอบ (Verification)  

● โปรแกรมห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain Program)  
● แผนการเรียกคืนสินค้า (Recall Plan)  

  

ฝึกอบรมด้านทักษะการ
เป็นผู้ฝึก (Instructor 
Skills Training) และ
การฝึกอบรมผู้ฝึกใน

หลักสูตรที่
เฉพาะเจาะจง 

(Course-Specific 
Instructor Training)  

   

ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม
ออกไปฝึกอบรมผู้

ฝึกอบรมเพิ่ม  

(Cadre of Trainers 
Go Out and Train 

Additional Trainers) 

   

ผู้ฝึกออกไปฝึก QI  

(Trainers Go Out 
and Train "Qualified 

Individuals") 
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ทั้งนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์แผนความปลอดภัยในอาหารซ้ า (Reanalysis of Food Safety 
Plan) อย่างน้อยทุก 3 ปี หรือจะต้องวิเคราะห์แผนความปลอดภัยในอาหารซ้ าเมื่อ 

● มีความเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดความเป็นไปได้ส าหรับอันตรายใหม่ หรือเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ
อันตรายที่เคยระบุไว้อย่างมีนัยส าคัญ (Significant increase) 

● มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่เก่ียวข้องกับอาหาร 
● การควบคุมเชิงป้องกันไม่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังก าหนดให้สถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส าหรับการผลิตที่ดีใน

ปัจจุบัน (Current Good Manufacturing Practices หรือ CGMP) เน้นไปที่การป้องกันสารที่ท าให้เกิดโรคภูมิแพ้
ในอาหาร (Allergen Cross-Contact) อีกทั้ง ยังก าหนดให้พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรม โดยองค์ประกอบของ 
CGMP ได้แก่  

● บุคคลากร (Personnel) 
● โรงงานและพ้ืนที่โดยรอบ (Plant and Grounds) 
● การด าเนินการที่ถูกสุขลักษณะ (Sanitary Operations) 
● สถานประกอบการที่ถูกสุขลักษณะและการควบคุม (Sanitary Facilities and Controls)  
● อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and Utensils) 
● กระบวนการและการควบคุม (Processed and Controls) 
● การเก็บสินค้าในคลังสินค้าและการแจกจ่ายสินค้า (Warehousing and Distribution) 
● การพิจารณาถึงการปฏิบัติต่อข้อบกพร่องในแต่ละระดับ (Defect Action Levels 

Considerations) 

กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ (Preventive Controls for Animal Food Rule)  
สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์นั้น จะต้อง

จัดท าและด าเนินการตามระบบความปลอดภัยในอาหาร ก าหนดให้ต้องมีแผนความปลอดภัยในอาหารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีรายละเอียดขั้นตอนคล้ายกับกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ คือต้องมีการ
วิเคราะห์อันตราย การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมดูแลและบริหารจัดการการควบคุมเชิงป้องกัน โปรแกรม                                      
ห่วงโซ่การผลิต แผนการเรียกคืนสินค้า โดยทุกกระบวนการจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็น
หลักฐาน  

ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิง
ป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ (Animal Foods Training Curriculum) นั้น ได้น าหลักสูตรการฝึกอบรม CGMP ของ
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ผลิตอาหารมนุษย์มาปรับใช้ ซ่ึงสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปจากหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้ผลิตอาหารมนุษย์  ได้แก่ การเพ่ิมความส าคัญของ CGMP การเพ่ิมข้อมูลด้านความเป็นพิษของธาตุอาหารและ
การขาดธาตุอาหาร (Nutrient Toxicity and Deficiency) การถอดถอนบทที่เกี่ยวข้องกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 
(Removal of Allergen Chapter) และการถอดถอนบทที่เกี่ยวข้องกับอันตรายประเภทที่ไม่สามารถน าไปปรับใช้
กับอาหารสัตว์ได ้นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องค านึงและพิจารณาถึงเม่ือมีการระบุอันตรายส าหรับอาหารสัตว์ ได้แก่ 
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● สูตรอาหารสัตว์ 
● สภาวะ การท างาน และการออกแบบของโรงงานและอุปกรณ์ 
● วัตถุดิบและส่วนผสมอื่นๆ 

● การขนส่ง (Transportation Practices) 
● ขั้นตอนการผลิต/แปรรูป 

● การบรรจุและการปิดฉลาก 

● การเก็บรักษาและการแจกจ่าย 

● การใช้สินค้าตามวัตถุประสงค์ของสินค้าหรือการใช้สินค้านอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้

● สุขอนามัย ซึ่งรวมไปถึงสุขลักษณะของพนักงาน 

● ปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ปัจจัยชั่วคราว (ภูมิอากาศ) ลักษณะของอันตราย 
ข้อมูลที่เพ่ิมเติม: 
- National Research Council Nutrient Requirement 
- Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Official Publication 
- Feed Addictive Compendium 
- Peer-reviewed research publications 
- Trade association whitepapers 

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร (Produce Safety Rule) 
ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้คือผู้ที่ประกอบกิจการเป็นฟาร์มที่ด าเนินการผลิตหลัก (Primary 

Production Farm) และฟาร์มที่ด าเนินกิจกรรมเสริม (Secondary Activities Farm) ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้ได้มี
การยกเว้นและข้อก าหนดที่ปรับเปลี่ยน (Modified Requirements) ส าหรับผลิตผลทางการเกษตรบางชนิดหรือ
ผู้ผลิตบางราย โดยอันตรายที่จะต้องได้รับการควบคุมภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ ได้แก่ 

● น้ าที่ใช้ในการเกษตร (Agricultural Water)  
● สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า (Domesticated and Wild Animals) 
● การปรับปรุงดินทางชีวภาพจากปุ๋ยคอก (Biological Soil Amendment of Animal 

Origin (Manure))  
● สุขอนามัยและสุขลักษณะของคนงาน (Health and Hygiene of Workers) 
● อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง และสุขอนามัย (Equipment, Tools, Buildings and 

Sanitation)  
● การด าเนินการปลูก เก็บเกี่ยว บรรจุ และเก็บรักษา (Growing, Harvesting, Packing, 

and Holding Activities)  
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กฎระเบียบการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน (Accredited Third-Party Certification) 
เป็นโปรแกรมตามความสมัครใจส าหรับการรับรองหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน (Third-Party 

Certification Bodies) หรือ Auditors โดยผู้ประกอบการในต่างประเทศอาจใช้การรับรองได้ใน 2 กรณี ได้แก่ 
1. ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเข้าร่วมโปรแกรมตามความสมัครใจส าหรับผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม (Voluntary Qualified Importer Program หรือ VQIP) ประโยชน์ที่ได้รับ คือ จะลดระยะเวลาของ
กระบวนการน าเข้าอาหาร 

2. ในบางกรณี FDA อาจก าหนดให้อาหารที่จะน าเข้าสหรัฐฯ ต้องมีใบรับรองจากหน่วยตรวจ
รับรองมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (Accredited Third-Party Certification Body)  

กฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่ง (Sanitary Transport)  
ข้อก าหนดส าคัญของกฎระเบียบฉบับนี้ ได้แก่ 
1. พาหนะและเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่ง 
2. วิธีปฏิบัติในการขนส่ง : ต้องมีมาตรการในระหว่างการขนส่งที่สร้างความมั่นใจได้ว่า  มี                                                 

การรักษาให้อาหารปลอดภัยตลอดการขนส่ง เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การป้องกันการปนเปื้อน เป็นต้น 
3. การฝึกอบรม: ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรผู้ขนส่งและต้องมีการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม

ดังกล่าว 
4. การจัดเก็บข้อมูล: การเก็บรักษาข้อมูลเอกสารด้านกระบวนการขั้นตอน ข้อตกลง และการ

ฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร 

กฎระเบียบการปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปนโดยเจตนา (Intentional Adulteration)  
ก าหนดให้จัดท าแผนการป้องกันอาหาร (Food Defense) และน าไปปฏิบัติ ซึ่งแผนการป้องกัน

อาหารประกอบด้วย 
1. การประเมินจุดอ่อน (Vulnerability Assessment) ซึ่งจะต้องประเมินถึงความรุนแรงและ

ขนาดของผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อ สุขอนามัย โดยพิจารณาถึงปริมาณของสินค้าและปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
2. กลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหาร (Mitigation Strategies) ซึ่งจะต้องมีการระบุ                                      

กลยุทธ์และน าไปปฏิบัติเพื่อสร้างความม่ันใจว่ามีการลดหรือป้องกันจุดอ่อนแล้ว 

กฎระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้ผลิตในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Programs 
หรือ FSVP) 

ผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบ FSVP อาจเป็นรายเดียวกัน หรือ คนละรายกับผู้น าเข้า (Importer of 
Record หรือ IOR) ก็ได้ โดยผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบ FSVP นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสหรัฐฯ ดังนั้น หาก IOR อยู่
ในสหรัฐฯ IOR และผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบ FSVP อาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ (หาก IOR เป็นไปตามค าจ ากัดความ
ของผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบ FSVP) ทั้งนี้ ผู้น าเข้าภายใต้กฎระเบียบ FSVP คือผู้ที่ FDA ถือเป็นผู้รับผิดชอบ
สินค้า หากสินค้าไม่เป็นไปตามข้อก าหนด FSVP  

ผู้น าเข้า ตามกฎระเบียบ FSVP หมายถึง ผู้ที่น าเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิง
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ป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ ภายใต้กฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ และภายใต้
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร ดังนั้น หากอาหารที่น าเข้าไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น
ภายใต้กฎระเบียบทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP แต่ถ้าหากอาหารที่น าเข้าเข้า
ข่ายได้รับการยกเว้นภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทาง
การเกษตร ผู้น าเข้าจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ FSVP  

ผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศของผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันและ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร ผู้น าเข้าต้องประเมินและด าเนินการตรวจทวนสอบ
เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศปฏิบัติตามข้อก าหนดของ FDA  

การจัดเก็บข้อมูลนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลเอกสารเป็นหลักฐานที่จะแสดง
ต่อ FDA ว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนภายใต้กฎระเบียบ FSVP อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ใน                                             
การแสดงให้เห็นว่าผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศของผู้น าเข้ามีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการเก็บบันทึกข้อมูลของ FSVP จะส่งผลให้เกิดปัญหาแก่ผู้น าเข้าและอาหารน าเข้าของผู้น าเข้า โดย
ผู้น าเข้าภายใต้ FSVP ที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนของ FSVP (Standard Requirement) จะต้อง
มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์อันตราย 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตของผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ (Foreign 

Supplier Performance Evaluation)  
3. กระบวนการขั้นตอนในการรับรองผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ 
4. การรับรองผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ 
5. กระบวนการขั้นตอนที่ท าให้มั่นใจว่าจะใช้ผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศที่ได้รับการ

รับรองเท่านั้น (Procedures to Assure Use of Only Approved Foreign Suppliers)  
6. การพิจารณาก าหนดวิธีการตรวจทวนสอบและความถี่ในการตรวจทวนสอบ 

(Determination of Verification Methods and Frequency) 
7. ผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมการตรวจทวนสอบ 
8. การแก้ไขข้อบกพร่องที่จ าเป็น 
9. การประเมิน FSVP ซ้ า  

ทั้งนี้ ข้อมูลเอกสารต่างๆ สามารถเก็บบันทึกเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ ถ้า FDA 
ขอเอกสารดังกล่าว ผู้น าเข้าต้องยื่นค าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ QI 
ต้องสามารถอ่านและเข้าใจภาษาท่ีใช้บันทึกข้อมูลในเอกสารที่ QI ผู้นั้นต้องตรวจสอบทบทวน 

นอกจากนี้ ข้อมูลเอกสารที่กฎระเบียบก าหนดให้มีจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมยื่น (Available) แก่ 
FDA ทันทีเมื่อทางหน่วยงานร้องขอ ถ้าหาก FDA ร้องขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้น าเข้าต้องส่งข้อมูล
เอกสารให้หน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งด้วยวิธีอ่ืนที่สามารถส่งข้อมูลเอกสารได้ทันที และค าแปลข้อมูล
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษจะต้องยื่นแก่หน่วยงานภายในเวลาที่เหมาะสม 
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โดยทั่วไปแล้ว FDA ไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะท าการตรวจสอบ โดยหน่วยงานจะเริ่มจาก
การส่งเอกสาร “Request for FSVP Records” (Form 482d)  และ FDA จะด าเนินการ 

1.) ตรวจสอบทบทวนเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP ของ                                                  
ผู้น าเข้า  

2.) ดูข้อมูลเอกสารของผู้น าเข้าเพ่ือพิจารณาว่าผู้น าเข้าได้รักษา (Maintain) การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด FSVP  

3.) ขอส าเนาข้อมูลเอกสารของผู้น าเข้า  
เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ FDA จะส่งเอกสาร “FSVP Observations” (Form 483a) ที่อธิบายถึงข้อบกพร่องและ
การปฏิบัติทีไ่ม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

การเตรียมพร้อมของผู้น าเข้า เพ่ือรับการตรวจสอบจาก FDA นั้น ต้อง 
1.) ท าให้ข้อมูลเอกสาร FSVP ที่ส าคัญและจ าเป็น (Critical) สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถ

ค้นหาข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ ได้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม  
2.) มั่นใจว่าข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ FSVP นั้นสมบูรณ์ แม่นย า และเป็นปัจจุบัน  
3.) แต่งตั้งบุคคลที่จะมาติดต่อกับ FDA ในระหว่างการตรวจสอบ  
4.) พิจารณาล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติอย่างไร  (Respond) ต่อการตรวจสอบสถานที่ของ FDA                                                    

(FDA Onsite Inspection) หรือการร้องขอข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.) พิจารณาแปลข้อมูลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

4. สรุปสาระส าคัญช่วงถาม – ตอบ  
1. ทาง FDA ยังไม่มีก าหนดกรอบเวลาที่จะออกเอกสารข้อแนะน าที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องต่างๆ 

เช่น การอธิบายว่าการปฏิบัติการในโรงงานควรเป็นอย่างไร (Narrative of Plant) เป็นต้น ทั้งนี้ การฝึกอบรมมี
ข้อมูลครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ 

2. เอกสารส าคัญที่ผู้น าเข้าควรขอจากผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศคือเอกสารที่จะเป็นหลักฐาน
ว่าผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศมีแผนความปลอดภัยในอาหาร และมีการบันทึกเอกสารที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

3. การที่ผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
อาจไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP หลักการส าคัญคือจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว 
รวมไปถึงการมีเอกสารและการด าเนินการกิจกรรมที่ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วน และท่ีส าคัญคือจะต้องให้ QI 
เป็นผู้ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น การได้รับการรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงาน อาจแสดงให้เห็นว่าผู้จัดหา
สินค้าได้มีการด าเนินการที่ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้น าเข้าจะต้องมีเอกสารและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2560 


