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2.  รายละเอียดบริษัท/องคก์ร:         

2.1  ก่อต้ังเมื่อ:    2011 (พ.ศ. 2554) 
2.2  ประวัติความเป็นมา:     IFSH เป็นสถาบันเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและสุขภาพของผู้บริโภค ระดับ  
โลกซึ่งเป็นหน่ึงในสาขาของสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส ์( IIT ) เน้นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารเพ่ือก่อให้เกิด  
ผล องค์ความรู้ที่เก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร การป้องกันและโภชนาการ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ใน ภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยการวิจัยร่วมกัน เพ่ือสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ  
อาหารท่ีผ่านการประเมินและการตรวจสอบ ความปลอดภัยของอาหารใหม่ และ แปลกใหม่ รวมถึงเทคโนโลยี  
การรักษา การประมวลผล และระบบการจัดการ บรรจุภัณฑ์ และวิธีการ ทางจุลชีววิทยา เคมี ส่งเสริมสุขภาพ  
ส่วนประกอบ อาหาร และกลยุทธ์ต่างๆ มีเจ้าหน้าที่วิจัยประมาณ 70 คน เช่น นักจุลชีววิทยา , นักเคมี , นักชีวเคมี  
นักการประมวลผล และวิศวกรของบรรจุภัณฑ์ virologists และนักวิทยาศาสตร์ โภชนาการ ซึ่งแต่ละคนเป็น 
ผู้เช่ียวชาญการวิจัยด้านอาหารท้ังสิ้น 
2.3  รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ     

 โรงงานผู้ผลิต  ผู้ส่งออก   ผู้นําเข้า 
 ผู้ขายส่ง  ผู้ขายปลีก   บริษัทตัวแทน 
 ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  องค์กรระหว่างประเทศ 
 องค์กรทางการค้า  องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร  อ่ืนๆ (โปรระบุ) สถาบันการศึกษา 

  และวิจัยด้านอาหาร  
2.4  สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร:    สถาบันวิจัยให้บริการข้อมูลช่วยเหลือและโอกาสท่ีจะพัฒนา 
และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหาที่สําคญัด้านความปลอดภัยของ  
อาหาร ป้องกัน และ โภชนาการ และความเช่ียวชาญในเชิงลึก และสามารถนําการวิจัย รูปแบบการวิจัยร่วมกัน 
IFSH ช่วยให้ ผู้มีส่วนได้เสีย กําหนด และการออกแบบนวัตกรรม และการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา ในอุตสาหกรรม 
อาหารท่ีแท้จรงิของโลก โดยเน้นวิจัย เช่น การพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปอาหาร , การปฏิบัติการและ  

Biocontainment ของโรงงานต้นแบบ , วิธีปฏิบัติที่ ดีในการผลิต ( GMP ) โรงงานต้นแบบ, GMP การแปรรูป  
รวมถึงสถานที,่ การแปรรูปผกัสด, การประยุกต์ทางด้านโภชนาการ และอ่ืนๆ 

 

   



 
3.  สรุปผลของการหารือ/เขา้พบ: 

• สหรัฐฯ ประกาศใช้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ฉบับปรับปรุง ซึ่งลงนาม 
โดยประธานาธิบดีโอบาม่าเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ FDA เพ่ิมความเข้มงวดการตรวจสอบต่อสินค้าเกษตร 
และอาหาร และเพ่ิมอํานาจให้ US FDA ด้านการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้าจากต่างประเทศมากย่ิงขึ้น ซึ่ง 
กฎหมาย และคาดว่าจะมีผลบังคับสมูบรณภ์ายในปี ๒๕๕๙  

• สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก และสํานักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่เป็นผู้รับผิดชอบการกําหนดและรับรองมาตรฐาน 
สินค้าเกษตรและอาหารและความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารแต่ผู้เดียวของไทย เข้าพบและหารือกับ 
สถาบัน Institute for Food Safety & Health (IFSH)  เรื่องระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร  

นําเข้าตามกฎหมาย Food Safety Modernization (FSMA) ฉบับปรับปรุงของสหรัฐฯ ร่วมกับสถาบันฯ 
• Dr. Jackson Wan แจ้งว่า เพ่ือให้ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสนิค้าอาหารทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 

ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับใหมใ่นด้านการนําเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศมายังใน 

สหรัฐฯ จึงได้ทํางานร่วมกับ FDA สร้างหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหาร 
ซึ่งเรียกหลักสตูรน้ีว่า Food Safety Preventive Controls Alliance  (FSPCA) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
(๑) หลักสูตร Trainers of Trainers เป็นหลักสูตรจะสอนให้กับผู้ฝึกสอน หรือครู อาจารย์ ที่เก่ียวข้องใน 
อุตสาหกรรมอาหารเท่าน้ันเพ่ือนําไปสอนต่อ (๒) หลักสูตร Lead Instructors หลักสูตรสอนให้ผู้ประกอบ 
อาชีพรับรองคุณภาพอาหาร (Certified Person) ใช้เวลาอบรม ๓-๔ วัน และ (๓) หลักสูตร Participate 
หลักสูตรสอนให้กับบุคคลในวงการทั่วไปทั้งนอกและในสหรัฐฯ ใช้เวลาอบรบ ๒ วัน 

• IFSH เสนอทางเลือกให้กับประเทศไทยโดย มกอช. พิจารณาหลักสูตรในข้อ ๒ (Lead Instructors)  

โดยมีวิธีการดําเนินการได้ ๒ หลักสูตร ๒ ทางคือ (๑) มกอช.ส่งตัวแทนจากไทยมาอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ     

ที่ชิคาโก หรือ (๒) มกอช.จัดหลักสูตรอบรมในประเทศไทยโดยทาง IFSH จะส่งผูแ้ทนไปดําเนินการอบรมให้  

สําหรับหลักสตูรในข้อ ๓ (Participate)    IFSH สามารถส่งผู้แทนไปดําเนินการอบรมให้ได้เช่นกัน 

4.  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ: 
• ระเบียบ FSMA ฉบับปรับปรุงน้ี จะเปลี่ยนโฉมการปฏิบัติงานของ USFDA ซึ่งจะมีสภาพคล่องมาก 

ขึ้น รวดเร็วขึ้น สินค้าบริโภคท้ังของมนุษย์และสัตว์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ในขณะ เดียวกัน เป็น 
การเพ่ิมภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอาหารในประเทศและในต่างประเทศ เช่น โรงงานอาหาร 
จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสินค้าอาหารของโรงงาน และ เจ้าหน้าที่ต้องผ่าน 
การอบรมด้านความปลอดภัยสินค้าอาหาร 

• ความไม่พร้อมของผู้ผลิต/สินค้าอาหารของไทย จะเป็นอุปสรรคต่อการนําเข้าสินค้าอาหารไป 
จําหน่ายในสหรัฐฯ ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องประชาสัมพันธ์และช้ีแจงให้ผู้ผลติ/ส่งออกไทยสินค้าอาหาร 
มีความเข้าใจและเร่งรีบดําเนินการเข้ารับการอบรม และนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ปรับปรุงระบบความ 
ปลอดภัยสินค้าในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารของโรงงานให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนที่ 
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าภายในปี ๒๕๕๙ 

 
สํานักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
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