FDA จัดให้มีเอกสารฉบับแปลนี้เพื่อให้บริ การแก่ผอู ้ ่านในประเทศต่างๆ เราหวังว่าเอกสารฉบับแปลนี้จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับคุณ
แม้วา่ เราได้พยายามจัดหางานแปลที่ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่เราก็ตระหนักดีว่าเอกสารฉบับแปลอาจไม่ละเอียด หรื อชัดเจน
หรื อสมบูรณ์เหมือนกับฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่เป็ นทางการของเอกสารนี้คือฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษ

ข้ อกําหนดที่สาํ คัญ: กฎล่ าสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมด้ านการป้องกันสําหรั บอาหารสัตว์
สรุ ปข้ อมูลสําคัญ
ขณะนี ้มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับด้ านอาหารสัตว์ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้ านอาหารของ FDA (FDA Food Safety
Modernization Act หรื อ FSMA) เสร็จสมบูรณ์และวันที่ในการปฏิบตั ตามข้ อกําหนดดังกล่าวสําหรับผู้ประกอบธุรกิจบางรายจะเริ่ มขึ ้นในเดือนกันยายน 2016
กฎข้ อบังคับล่าสุดนี ้เป็ นผลผลิตของระดับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนของ FDA ที่มีตอ่ อุตสาหกรรม กลุม่ ผู้บริ โภค
ผู้รับผิดชอบในการวางกฎข้ อบังคับของท้ องถิ่นและชุมชน ของระดับรัฐ ระดับรัฐบาลกลางของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียอื่น ๆ
การประชาสัมพันธ์นี ้เริ่ มขึ ้นก่อนมีการเสนอกฎข้ อบังคับนี ้ในเดือนตุลาคม 2013
ในการตอบรับข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างช่วงการให้ ข้อเสนอแนะและระหว่างการเข้ าร่วมจํานวนนับร้ อยครัง้ ที่มีทงการประชุ
ั้
มสาธารณะ การประชุมผ่านเว็บ
การเข้ ารับฟั ง และการเข้ าเยี่ยมฟาร์ มปศุสตั ว์และสถานประกอบการด้ านอาหารทัว่ ประเทศ FDA
ได้ ออกประกาศเสริ มของการจัดทําข้ อบังคับที่มีการนําเสนอในเดือนกันยายน 2014
การแก้ ไขที่มีการนําเสนอได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อทําให้ กฎข้ อบังคับเดิมที่เสนอสามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ิได้ ดีขึ ้น ยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพมากขึ ้นสําหรับอุตสาหกรรม ในขณะที่ยงั คงทําให้ เป้าหมายความปลอดภัยด้ านอาหารของ FDA รุดหน้ าต่อไป
กฎข้ อบังคับล่าสุดมีองค์ประกอบของทังข้
้ อเสนอเดิมและข้ อเสนอเสริ ม
นอกเหนือไปจากข้ อกําหนดใหม่ซงึ่ เป็ นผลมาจากข้ อมูลสาธารณะที่ได้ รับระหว่างช่วงการให้ ข้อเสนอแนะสําหรับทังสองข้
้
อเสนอของมาตรการควบคุมเพื่อการป้
องกัน
ด้ านล่างคือข้ อกําหนดที่สําคัญและวันที่เริ่ มปฏิบตั ิตาม

1. แนวทางปฏิบตั ดิ ้ านการผลิตที่ดีในปั จจุบนั (Current Good Manufacturing Practices หรือ CGMPs)
จัดทําขึน้ สําหรั บการผลิตอาหารสัตว์
•

FDA ได้ สรุปขันตอนสุ
้
ดท้ ายของมาตรฐานขันตํ
้ ่าของ CGMP สําหรับการผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย
ซึง่ ได้ นํามุมมองพิเศษของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เข้ ามาพิจารณาและนําเสนอความยืดหยุ่นสําหรับประเภทของสถานประกอบการด้ านอาหารสัตว์ที่มีควา
มหลากหลายอย่างมาก

•

ผู้ประกอบการที่ดําเนินการใช้ ข้อกําหนดความปลอดภัยของอาหารมนุษย์ เช่น ผู้ประกอบการกลัน่ เบียร์
ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันหรื อกฎข้ อบังคับ CGMP เพิ่มเติมเมื่อจําหน่ายสินค้ าที่เหลือจากการผลิต (เช่น
เมล็ดธัญพืชเปี ยกที่ใช้ แล้ ว เปลือกผลไม้ หรื อผัก หางนม) สําหรับใช้ เป็ นอาหารสัตว์
ยกเว้ นในกรณีการป้องกันการปนเปื อ้ นทางกายภาพและทางเคมีเมื่อกักเก็บและจําหน่ายสินค้ าที่เหลือจากการผลิตดังกล่าว
ตัวอย่างของการปนเปื อ้ นทางกายภาพและทางเคมีได้ แก่ การวางขยะหรื อสารเคมีที่ใช้ ทําความสะอาดในภาชนะบรรจุที่ใช้ เก็บสินค้ าที่เหลือจากการผลิต
กฎข้ อบังคับนี ้ใช้ กบั สถานประกอบการอาหารมนุษย์ที่บริ จาคหรื อจําหน่ายสินค้ าที่เหลือจากการผลิตสําหรับนําไปใช้ เป็ นอาหารสัตว์
1

การดําเนินการสินค้ าที่เหลือจากการผลิตสําหรับใช้ เป็ นอาหารสัตว์เพิ่มเติม (เช่น การทําให้ แห้ ง การทําให้ เป็ นเม็ด การใช้ ความร้ อน)
กําหนดให้ บริ ษัทดําเนินการสินค้ าที่เหลือจากการผลิตตามแนวทางปฏิบตั ิของ CGMP
เพื่อให้ อาหารสัตว์มีความปลอดภัยและเพื่อให้ แน่ใจว่าการดําเนินการไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่ออาหารสัตว์
บริ ษัทสามารถเลือกปฏิบตั ิตามได้ ทงแนวทางปฏิ
ั้
บตั ิของ CGMP สําหรับอาหารมนุษย์หรื ออาหารสัตว์เมื่อดําเนินการสินค้ าที่เหลือจากการผลิตเพิ่มเติม
นอกจากนี ้สถานประกอบการจะต้ องประเมินการบวนการของตนและกําหนดว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายใดหรื อไม่ที่จําเป็ นต้ องใช้ มาตรการควบคุม
เพื่อการป้องกัน ยกเว้ นในกรณีของสถานประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติหรื อได้ รับการยกเว้ นจาก ข้ อย่อย C
(การวิเคราะห์อนั ตรายและมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน)
สถานประกอบการที่ทําการกําหนดได้ อย่างเหมาะสมผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของตนว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ต้องใช้
มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันจะทําบันทึกเอกสารของการกําหนดดังกล่าวในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของตนแต่ไม่จําเป็ นต้ องจัดทํา
มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน

2.
สถานประกอบการที่เข้ าข่ ายจะต้ องจัดทําและดําเนินการใช้ ระบบความปลอดภัยด้ านอาหารที่มีการวิเคราะห์ อันตรายและมาตร
การควบคุมเพื่อการป้องกันที่พจิ ารณาจากความเสี่ยง
กฎข้ อบังคับระบุข้อกําหนดสําหรับแผนความปลอดภัยสําหรั บอาหารที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรซึ่งมีส่ งิ ต่ อไปนีร้ วมอยู่ด้วย:
•

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่ อการเกิดอันตราย ขันแรกคื
้
อการระบุหาความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ซึง่ ต้ องพิจารณาความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพที่มีอยู่หรื อที่คาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหล่านี ้สามารถปรากฏขึ ้นเนื่องมาจากการเกิดขึ ้นตามธรรมชาติ จากการกระทําที่ไม่ได้ เจตนา
หรื อจากการกระทําโดยเจตนาเพื่อผลกําไรทางเศรษฐกิจ (หากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร)

•

มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน:
มาตรการเหล่านี ้มีความจําเป็ นในการใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ต้องใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันจะลดความเสี่ยงลงหรื อได้
รับการป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้น

•

การดูแลและจัดการมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน:
กฎข้ อบังคับล่าสุดนําเสนอความยืดหยุ่นในขันตอนที
้
่จําเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันมีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่สามารถ
เกิดขึ ้นได้
o

การควบคุมดูแล:
มาตรการเหล่านี ้ได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันจะทํางานได้ อย่างสมํ่าเสมอ
การควบคุมดูแลมีการดําเนินการตามความเหมาะสมตามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน ตัวอย่างเช่น
การทําความเย็นที่เหมาะสมควรสามารถจัดทําเป็ นบันทึกเอกสารได้
ไม่วา่ ด้ วยการบันทึกข้ อมูลยืนยันที่แสดงว่าอุณหภูมิได้ รับการควบคุมหรื อ "การบันทึกข้ อยกเว้ น" ที่แสดงการสูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ

o

การตรวจสอบความถูกต้ อง:
กิจกรรมเหล่านี ้มีความจําเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินการใช้ อย่างสมํ่าเสมอ
กิจกรรมดังกล่าวมีการตรวจสอบความถูกต้ องโดยใช้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อตรวจว่ามาตรการควบคุมสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายที่ระบุพบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการยืนยันการดําเนินการใช้ และประสิทธิภาพ
2

และมีการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่ามีการดําเนินการควบคุมดูแลและการดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง (หากจําเป็ น)
การทดสอบสินค้ าและการควบคุมดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้ องที่อาจเกิดขึ ้นได้
แต่จะใช้ ตามความเหมาะสมเท่านันกั
้ บอาหาร สถานประกอบการ ลักษณะของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
และบทบาทของมาตรการควบคุมดังกล่าวในระบบความปลอดภัยสําหรับอาหารของสถานประกอบการ
o

•

การดําเนินการแก้ ไขและการแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเป็ นขันตอนที
้
่ใช้ เพื่อระบุและแก้ ไขปั ญหาเดี่ยวที่ไม่รุนแรงทันที
ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการผลิตอาหารสัตว์
การดําเนินการแก้ ไขมีการปฏิบตั ิเพื่อระบุหาปั ญหาโดยใช้ การดําเนินการมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปั ญหาขึน้
เพื่อประเมินความปลอดภัยของอาหารสัตว์ที่ได้ รับผลกระทบ และเพื่อป้องกันไม่ให้ อาหารที่ได้ รับผลกระทบเข้ าสู่การค้ าขาย
การดําเนินการแก้ ไขต้ องมีการจัดทําเป็ นเอกสารโดยมีการบันทึกข้ อมูล

แผนการเรียกคืนสินค้ า:
สถานประกอบการทังหมดที
้
่ผลิตอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่จําเป็ นต้ องใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันจะต้ องมีแผนการเรี ยกคืนสิน
ค้ า

3. โปรแกรมห่ วงโซ่ อุปทานที่ยดื หยุ่นมากขึน้ ด้ วยวันที่ในการปฏิบตั ติ ามที่จัดทําแยกต่ างหาก
•

กฎข้ อบังคับกําหนดว่าสถานประกอบการที่ผลิต/ดําเนินการด้ านอาหารสัตว์ต้องมีโปรแกรมห่วงโซ่อปุ ทานโดยพิจารณาจากความเสี่ยงสําหรับวัตถุดิบและส่
วนประกอบอื่น ๆ ที่มีการระบุพบความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายที่ต้องใช้ มาตรการควบคุมที่ประยุกต์ใช้ สําหรับห่วงโซ่อปุ ทาน
สถานประกอบการอาหารสัตว์ที่ควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายที่ใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
หรื อผู้ที่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่มีการบังคับใช้ เมื่อพึง่ พาผู้บริ โภคในการควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตราย
ไม่จําเป็ นต้ องมีโปรแกรมห่วงโซ่อปุ ทานสําหรับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายดังกล่าว

•

สถานประกอบการอาหารสัตว์มีภาระรับผิดชอบในการสร้ างความมัน่ ใจว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบอื่น ๆ
ที่มีมาตรการควบคุมที่ประยุกต์ใช้ สําหรับห่วงโซ่อปุ ทานได้ รับมาจากผู้จดั จําหน่ายที่ผ่านการอนุมตั ิเท่านัน้
หรื อได้ รับเป็ นการชัว่ คราวจากผู้จดั จําหน่ายที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ซึง่ วัตถุดิบหรื อส่วนประกอบอื่น ๆ
ที่ได้ รับจากผู้จดั จําหน่ายที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิมีการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบก่อนยอมรับให้ มีการนําไปใช้
(ผู้จดั จําหน่ายที่ได้ รับการอนุมตั ิคือผู้ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากสถานประกอบการหลังการพิจารณาปั จจัยที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายของ
อาหาร หน่วยงานที่จะทําการควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตราย และผลการดําเนินงานของผู้จดั จําหน่าย)

•

สถานประกอบการไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันเมื่อความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ระบุพบจะได้ รับการควบคุมโดยหน่วย
งานอื่นในสายการจัดจําหน่าย เช่น ลูกค้ า หรื อผู้ดําเนินกระบวนการอื่น สถานประกอบการที่เป็ นผู้รับจะต้ องเปิ ดเผยว่าอาหาร
"ไม่ได้ ผ่านกระบวนการเพื่อควบคุม (ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ระบุพบ)"
และขอรับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ าของตนเกี่ยวกับการดําเนินการเฉพาะที่ลกู ค้ าตกลงที่จะใช้

•

มีการจัดทําวันที่ในการปฏิบตั ิตามแยกต่างหากสําหรับมาตรการโปรแกรมสําหรับห่วงโซ่อปุ ทาน
เพื่อไม่ให้ สถานประกอบการต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการโปรแกรมสําหรับห่วงโซ่อปุ ทานก่อนที่ผ้ จู ดั จําหน่ายของตนจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมเพื่อกา
รป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับสําหรับอาหารสัตว์หรื อกฎข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยของผักและผลไม้

4.

ความหมายของ 'ฟาร์ ม'
3

มีการชี ้แจงไว้ ในกฎข้ อบังคับล่าสุดของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับอาหารมนุษย์เพื่อครอบคลุมการดําเนินงานของฟาร์ มสองประเภท
การดําเนินงานที่ตรงกับความหมายของ 'ฟาร์ ม' ไม่ต้องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
•

ฟาร์ มที่ดาํ เนินการผลิตหลัก: นี่คือการดําเนินงานภายใต้ การจัดการในสถานที่ตงแห่
ั ้ งเดียวโดยทัว่ ไป แต่ไม่จําเป็ นต้ องอยู่ติดกัน ที่ใช้ ในการปลูกพืช
การเก็บเกี่ยวพืชผล การเลี ้ยงสัตว์ (รวมทังอาหารทะเล)
้
หรื อเป็ นการดําเนินการแบบผสมผสานของกิจกรรมเหล่านี ้
กฎข้ อบังคับเสริ มที่นําเสนอและกฎข้ อบังคับล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อขยายความหมายของคําว่า "ฟาร์ ม"
เพื่ออนุญาตให้ ฟาร์ มทําการบรรจุหรื อเก็บวัตถุดิบทางการเกษตร (อาหารที่ยงั ไม่ได้ ปรุงสุกหรื ออยูในสภาพที่เป็ นธรรมชาติ)
ที่ปลูกขึ ้นที่ฟาร์ มที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ าของ นอกจากนี ้กฎข้ อบังคับล่าสุดยังรวมความหมายภายใน "ฟาร์ ม" บริ ษัทที่เก็บเกี่ยวพืชผลเพียงอย่างเดียวจากฟาร์ ม
ตัวอย่างเช่น ฟาร์ มที่เลี ้ยงปศุสตั ว์อาจเป็ นเจ้ าของและดําเนินงานโรงผลิตอาหารสัตว์
โรงผลิตอาหารสัตว์ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของฟาร์ มและไม่อยู่ภายใต้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับของอาหารสัตว์หากฟาร์ มหรื อบริ
ษัทเดียวกันกับฟาร์ มทําหน้ าที่จดั การโรงผลิตอาหารสัตว์ โดยโรงผลิตดังกล่าวอยู่ในสถานที่ตงทางกายภาพโดยทั
ั้
ว่ ไปในพื ้นที่เดียวกัน
และผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้ เลี ้ยงเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในฟาร์ มดังกล่าวเท่านันหรื
้ อฟาร์ มอื่นที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการเดียวกัน
อีกหนึง่ ตัวอย่าง ผู้ดําเนินการผลิตเนื ้อประเภทสัตว์ปีกอาจเป็ นเจ้ าของโรงผลิตอาหารสัตว์ แต่วา่ จ้ างเกษตรกรบุคคลที่สามให้ เป็ นผู้เลี ้ยงดูสตั ว์ปีก
ผู้ดําเนินการผลิตเนื ้อสัตว์ปีกและโรงผลิตอาหารสัตว์ของตนอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการอื่นที่ไม่ใช่ฟาร์ มที่ทําหน้ าที่เลี ้ยงดูสตั ว์ปีก
โรงผลิตอาหารสัตว์ที่ผ้ ดู ําเนินการผลิตเนื ้อสัตว์ปีกเป็ นเจ้ าของไม่มีคณ
ุ สมบัติที่ถือว่าเป็ นฟาร์ ม
และต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับของอาหารสัตว์
เนื่องจากโรงผลิตอาหารสัตว์ดงั กล่าวผลิตอาหารสําหรับสัตว์ในฟาร์ มที่ไม่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการเดียวกันกับโรงผลิตอาหารสัตว์

•

ฟาร์ มที่ดาํ เนินกิจกรรมเสริมอื่น ๆ: นี่คือการดําเนินงานที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นที่ฟาร์ มที่ดําเนินการผลิตหลักที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยว บรรจุ และ/หรื อ
กักเก็บสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตร
ฟาร์ มดังกล่าวต้ องเป็ นของฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตหลักเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ ทําหน้ าที่จดั หาสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ที่มีการเก็บเกี่ยว
บรรจุ หรื อกักเก็บโดยฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ ม
ความหมายของฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ มมีการใช้ งานที่จํากัดอย่างมากกับอาหารสัตว์นอกเหนือจากการบรรจุและกักเก็บเมล็ดธัญพืช

5.

โรงผลิตอาหารสัตว์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับฟาร์ ม (ซึ่งเป็ นการบูรณาการการดําเนินงานแบบแนวดิ่ง) ไม่ รวมอยู่ในที่นี ้

•

โรงผลิตอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของฟาร์ มที่มีการบูรณาการในแนวดิ่งอย่างเต็มที่ (เช่น ฟาร์ มที่โรงผลิตอาหารสัตว์ สัตว์ ที่ดิน
และสถานประกอบการทังหมดมี
้
ผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าของคนเดียวกัน) โดยทัว่ ไปแล้ วตรงกับความหมายของฟาร์ ม
ดังนันจึ
้ งไม่ต้องปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับล่าสุดสําหรับอาหารสัตว์

•

FDA
มีความกังวลว่าการที่การดําเนินงานเหล่านี ้ไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับล่าสุดสําหรับอาหารสัตว์จะทิ ้งช่
องว่างในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากการดําเนินงานของโรงผลิตอาหารสัตว์ทําการผลิตอาหารสัตว์เป็ นจํานวนมาก

•

FDA มีเจตนาที่จะเผยแพร่กฎข้ อบังคับที่เสนอในอนาคต ที่จะกําหนดให้ การดําเนินงานของโรงผลิตอาหารสัตว์บางแห่ง
ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึง่ ของฟาร์ มดําเนินการใช้ แนวทางปฏิบตั ิสําหรับการผลิตที่ดีในปั จจุบนั ที่จดั ทําโดยมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรั
บกฎข้ อบังคับสําหรับอาหารสัตว์
4

วันที่ในการปฏิบตั ติ าม
ธุรกิจต่าง ๆ มีระยะเวลาจํานวนหลายปี ในการปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับล่าสุดโดยขึ ้นอยู่กบั ขนาดของธุรกิจ หลังจากมีการเผยแพร่กฎข้ อบังคับล่าสุด
นอกจากนี ้จะมีการปฏิบตั ิตามที่ขยายออกไประหว่างข้ อกําหนดของ CGMP และข้ อกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน:
ขนาดธุรกิจ
ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กและเล็กมาก
ธุรกิจขนาดเล็ก
(ธุรกิจที่วา่ จ้ างพนักงานเทียบเท่าพนักงานประจําจํานวนน้ อยกว่า 500
ธุรกิจขนาดเล็กมาก (ธุรกิจที่มีจํานวนเงินโดยเฉลี่ยน้ อยกว่า $2,500,000
ดอลลาร์ ที่ปรับสําหรับปริ มาณเงินเฟ้อต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ก่อนหน้ าปี ปฏิทินที่มีการบังคับใช้
ในการขายอาหารสัตว์บวกกับมูลค่าอาหารสัตว์ในตลาดที่มีการผลิต
ดําเนินการ บรรจุ หรื อกักเก็บโดยไม่ได้ ทําการขาย (เช่น
กักเก็บไว้ เป็ นค่าธรรมเนียมหรื อจัดส่งให้ กบั ฟาร์ มโดยไม่ได้ เป็ นการขาย)

วันที่ในการปฏิบตั ิตาม CGMP
1 ปี
2 ปี

วันที่ในการปฏิบตั ิตาม PC
2 ปี
3 ปี

3 ปี

4 ปี
ยกเว้ นในกรณีของการบันทึกข้ อมู
ลเพื่อสนับสนุนสถานะของตนใน
ฐานะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กมาก (1
มกราคม 2017)

วันที่ในการปฏิบตั ิตามหลังการเผยแพร่กฎข้ อบังคับล่าสุดสําหรับข้ อกําหนดของโปรแกรมห่วงโซ่อปุ ทาน:
•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก และซัพพลายเออร์ ของตนจะต้ องปฏิบัตติ าม CGMP
แต่ ไม่ ต้องปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน:
หกเดือนหลังจากซัพพลายเออร์ ของสถานประกอบการที่รับสินค้ าถูกกําหนดให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ CGMP ของกฎข้ อบังคับนี ้

•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่ไม่ ได้ เป็ นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดเล็กมาก และซัพพลายเออร์ ของตนจะต้ องปฏิบัตติ าม CGMP
แต่ ไม่ ต้องปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน:
หกเดือนหลังจากซัพพลายเออร์ ของสถานประกอบการที่รับสินค้ าถูกกําหนดให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ CGMP ของกฎข้ อบังคับนี ้

•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก
และซัพพลายเออร์ ของตนต้ องปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับล่ าสุดของอาหารสัตว์
สามปี หลังจากวันที่เผยแพร่กฎข้ อบังคับ หรื อหกเดือนหลังจากซัพพลายเออร์ ถกู กําหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับ
อย่างใดอย่างหนึง่ ที่เกิดขึ ้นภายหลัง

•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่ไม่ ได้ เป็ นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดเล็กมาก
และซัพพลายเออร์ ของตนต้ องปฏิบัตติ ามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับล่ าสุดของอาหารสัตว์ :
สองปี หลังจากวันที่เผยแพร่กฎข้ อบังคับ หรื อหกเดือนหลังจากซัพพลายเออร์ ถกู กําหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับ
อย่างใดอย่างหนึง่ ที่เกิดขึ ้นภายหลัง

ความช่ วยเหลือที่มีต่ออุตสาหกรรม
FDA มุง่ มัน่ ในการให้ การศึกษากับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับใหม่ในขณะที่ดําเนินการใช้ กฎข้ อบังคับดังกล่าว
หน่วยงานกําลังจัดทําเอกสารแนะนําจํานวนหนึง่ ที่มีสิ่งต่อนี ้รวมอยู่ด้วยคือ:
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•

ข้ อกําหนดของ CGMP

•

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน

•

สินค้ าที่เหลือจากการผลิตอาหารมนุษย์สําหรับใช้ เป็ นอาหารสัตว์

•

คูม่ ือการปฏิบตั ิตามสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่อธิบายถึงการปฏิบตั ิที่ธุรกิจขนาดเล็กหรื อขนาดเล็กมากจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับ

กําลังมีการจัดทําแผนสําหรับการฝึ กอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมีสิ่งต่อไปนี ้รวมอยู่ด้วย:
•

การจัดตังเครื
้ อข่ายความช่วยเหลือทางเทคนิคด้ านความปลอดภัยของอาหารภายในหน่วยงานเพื่อนําเสนอแหล่งข้ อมูลที่เป็ นศูนย์กลางและศูนย์ก
ลางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ การช่วยเหลืออุตสาหกรรมในการทําความเข้ าใจและดําเนินการใช้ FSMA

•

การประสานงานกับ พันธมิตรด้ านมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันด้ านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Preventive Controls
Alliance) เพื่อจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมและโปรแกรมการให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค

ข้ อมูลเพิ่มเติม
Regulations.gov [insert docket #]
คําถามที่พบบ่อย--add link
บล็อกแสดงความคิดเห็นของ-add link
เครื อข่ายการให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับ FSMA ของ FDA: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm
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