
 

U.S.FDA เผยแพรเอกสารขอมูลกิจกรรม 
ดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขา 

 
 
 

 

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: 

U.S.FDA) ไดเผยแพรเอกสารขอมูลกิจกรรมดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขา (Activities for the 

Safety of Imported Produce) หรือเอกสารขอมูลโดยรวมของการดําเนินการและมาตรการในการยกระดับ                 

ความปลอดภัยในสินคาผลิตผลทางการเกษตรท่ีนําเขามายังสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาใจถึงมาตรการและเครื่องมือท่ีหนวยงานนํามาใชไดดียิ่งข้ึน มีการกํากับดูแลท่ีเทาเทียมกันระหวางผลิตผลทาง

การเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกในประเทศและตางประเทศ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเพ่ือสรางความม่ันใจวาผลิตผลทาง         

การเกษตรท่ีวางจําหนายปลอดภัยตอผูบริโภคในสหรัฐฯ อนึ่ง หนวยงาน U.S.FDA ตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญ

ในการสรางความม่ันใจวาผลิตผลทางการเกษตรท้ังท่ีนําเขาและท่ีผลิตในประเทศผานการดําเนินการท่ีสอดคลองกับ

ภารกิจดานสาธารณสุขของหนวยงาน  

 

 

 

 



 

ขอมูลเบ้ืองตน 

หนวยงาน U.S.FDA ยกระดับความมุงม่ันในการกํากับดูแลความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรในป 

2554 โดยไดเผยแพรกฎหมายความปลอดภัยอาหารท่ีทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ท่ี

เปลี่ยนจากการดําเนินการแบบตอบโตตอการปนเปอนในอาหารเปนการดําเนินการแบบปองกันการปนเปอนแทน 

และไดเริ่มพัฒนามาตรฐานท่ีอิงมาตรการดานการปองกันเพ่ือนําไปใชกับผูเพาะปลูก ผลิต แปรรูป บรรจุ และเก็บ

อาหารท้ังในและตางประเทศ  

กฎหมาย FSMA ทําใหหนวยงาน U.S.FDA มีเครื่องมือใหมและอํานาจในการควบคุมความเสี่ยงดาน                  

ความปลอดภัยในอาหารท่ีเก่ียวของกับสินคาอาหารนําเขามายังสหรัฐฯ และเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2562 หนวยงาน 

U.S.FDA ไดเผยแพรกลยุทธดานความปลอดภัยในสินคาอาหารนําเขา (Strategy for the Safety of Imported 

Food: Import Strategy) ซ่ึงระบุถึงการนําเครื่องมือดานการดูแลควบคุมสินคานําเขาใหมมาผสานกับเครื่องมือท่ี

มีอยูในปจจุบันเพ่ือเปนสวนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยในสินคาอาหารนําเขา และความทาทายในการ

ควบคุมใหอาหารในสหรัฐฯ มีความปลอดภัยทามกลางความซับซอนของหวงโซอุปทานท่ัวโลก ระบบความ

ปลอดภัยในอาหารและการกํากับดูแลดานกฎระเบียบท่ีแตกตางกันของประเทศผูสงออก หรือกวา 200 ประเทศ

และเขตแดนท่ัวโลก 

หลังจากนั้น หนวยงาน U.S.FDA ไดประกาศแผนกลยุทธ 10 ป ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยใน

อาหาร New Era of Smarter Food Safety ซ่ึงมุงเนนการสรางระบบความปลอดภัยในอาหารใหมีความดิจิทัล 

ตรวจสอบยอนกลับ และปลอดภัยยิ่งข้ึน โดยความปลอดภัยในสินคาอาหารนําเขาและความปลอดภัยในผลิตผล

ทางการเกษตรถือเปนผลิตภัณฑสําคัญอันดับตนท่ีหนวยงาน U.S.FDA ใหความสนใจ เนื่องจากผักและผลไมสดใน

ตลาดสหรัฐฯ เปนสินคานําเขาเปนจํานวนมาก ซ่ึงในปจจุบัน สหรัฐฯ นําเขาผักสดประมาณรอยละ 32 ของสินคา

ผักสดท้ังหมดในตลาดสหรัฐฯ และผลไมสดรอยละ 55 ของสินคาผลไมสดท้ังหมดในตลาด 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขา 

เอกสารกิจกรรมดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขาฉบับลาสุดนี้ไดอธิบายถึงวิธีการ

ปฏิบัติงานในการสรางความม่ันใจในความปลอดภัยของสินคาผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงถือเปนองคประกอบท่ี

สําคัญของกลยุทธ New Era of Smarter Food Safety ในการสรางมาตรฐานมาตรการเชิงปองกันท่ีไดมีระบุไวใน

กฎหมาย FSMA โดยเอกสารฉบับนี้ไดแบงการดําเนินการตามเปาหมายออกเปน 4 เปาหมาย ประกอบดวย 

 

เปาหมายท่ี 1: อาหารท่ีตองการนําเขามายังสหรัฐฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ 

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดวิธีหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยในผลิตผลนําเขาคือการท่ีภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดดานความปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ ในสวนนี้ไดอธิบายถึงบทบาทการมีสวนรวมของ

หนวยงาน U.S.FDA ในกิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบผานการตรวจสอบและการทดสอบการ

แบงปนขอมูลกับพันธมิตรดานกฎระเบียบตางประเทศ และกิจกรรมการศึกษาและการเผยแพรความรูเพ่ือสราง

ความตระหนักและความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดดานความปลอดภัยในอาหาร อันไดแก  

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบฟารม

ในตางประเทศภายใตระเบียบวาดวยความปลอดภัยใน

ผลิตผลทางการเกษตร (The Standards for the Growing, 

Harvesting, Packing, and Holding of Produce for 

Human Consumption)  

๒. การตรวจสอบใหแนใจวาผูนําเขาเลือกนําเขา

สินคาจากผูผลิตจัดหาสินคาในตางประเทศท่ีผานการนํา

ขอกําหนดภายใตโปรแกรมตรวจสอบผูผลิตในตางประเทศ 

(Foreign Supplier Verification Programs: FSVP) ไปปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพ  

๓. การตรวจรับรอง (Audit) และการใชผลการตรวจ

รับรองจากหนวยงานท่ีไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม

สมัครใจวาดวยการตรวจรับรองโดยหนวยตรวจรับรอง

ประเภทบุคคลท่ีสาม (Accredited Third-Party Certification 

Program) หรือตามท่ีระบุในระเบียบวาดวยความปลอดภัยใน

ผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือประกอบการพิจารณาดานความ

ปลอดภัยของสาธารณสุขและการดําเนินการในลําดับตอไป  

๔. การสรางจูงใจผูนําเขาใหเลือกสินคาจากผูผลิต

จัดหาท่ีไดรับการตรวจสอบแลววาสินคาอาหารมีความ

ปลอดภัยผานโปรแกรมประเภทสมัครใจสําหรับผูนําเขาท่ีมี

คุณสมบัติครบถวน (Voluntary Qualified Importer Program: 

VQIP) 

๕. การใชประโยชนจากการทํางานรวมกับ

หนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออกและองคกรระหวาง

ประเทศท่ีมีการกํากับดูแลระบบความปลอดภัยในอาหารท่ี

แข็งแกรง อาทิ การรับรองระบบความปลอดภัยในอาหาร

ของประเทศคูคามีมาตรฐานเทียบเทากับระบบความ

ปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ และการจัดทําความตกลง

ระหวางประเทศรวมกับประเทศคูค า (International 

Arrangement) 



 

๖. การสงเสริมความตระหนักและฝกอบรม

ดานขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในผลิตผล

ทางการเกษตร เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของ

ผูผลิตจัดหาสินคาในตางประเทศและสงออกผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีปลอดภัย 

 

เปาหมายท่ี 2:  การเฝาระวังดานนําเขาเพ่ือปองกันการนําเขาสินคาอาหารท่ีไมปลอดภัย  

หนวยงาน U.S.FDA ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังดานนําเขาของสหรัฐฯ ท่ีปจจุบันมีดานนําเขาท่ีเปดทําการ

มากกวา 300 ดาน โดยในบทนี้ไดอธิบายถึงการใชขอมูลของหนวยงาน U.S.FDA เชน ประวัติการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของผูนําเขา และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับสินคา เพ่ือพิจารณาการดําเนินการในข้ันตอไป อาทิ               

การคัดกรองการนําเขา การตรวจสอบ การสุมตรวจ และการทดสอบท่ีสามารถชวยใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถ

ปองกันการนําเขาผลิตผลทางการเกษตรท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง 

๑. การยกระดับข้ันตอนการคัดกรองและ

การพิจารณาการนํ า เข าสินค าของหนวยงาน 

U.S.FDA โดยใชระบบคัดกรองสินคานําเขาอัตโนมัติ 

Predictive Risk-based Evaluation for Dynamic 

Import (PREDICT) ในการ คัดกรองสิ นค า ท่ี อยู

ภายใตการ กํา กับดูแลของหนวยงาน U.S.FDA 

ท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงผลิตผลทางการเกษตร โดยจะ

ประมวลผลจากหลายปจจัยเพ่ือคัดกรองผลิตผล

ทางการเกษตร เชน ประวัติการปฏิบัติตามขอกําหนด

ของฟารมและอันตรายท่ีเก่ียวของกับสินคานําเขา

ดังกลาว 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสุมตรวจ

สินคาผลิตผลทางการเกษตรนําเขา โดยท่ัวไป 

หนวยงาน U.S.FDA จะทําการสุมตรวจและทดสอบ

สินคานําเขาตามแผนท่ีวางไวและในกรณีท่ีสินคาอาจ

มีความเสี่ยง โดยผลจากการสุมตรวจและการทดสอบ

สินคาจะชวยใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถคนพบ

และรับมือกับปญหาดานความปลอดภัยในอาหาร 

คาดการณแนวโนม และไดขอมูลท่ีมีสวนชวยใน

กระบวนการพิจารณาท่ีอิงจากขอมูลความเสี่ยง 

๓. การใชระบบบัญชี Import Alert หรือ

การกักกันสินคาท่ีละเมิดขอกําหนดของหนวยงาน 

U.S.FDA และอยู ใ นบั ญชี  Red List บนระ บ บ

ดังกลาวโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพ และ

ขอ กําหนดด านใบรับรองการนํ า เข า  (Import 

Certification) ประกอบการนําเขาสินคาอาหารท่ีมี

ความเสี่ยง 

๔. การยกระดับวิธีการและเครื่องมือในการ

พิจารณาอนุญาตนําเขาผลิตผลทางการเกษตร อาทิ 

การพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถชวยวิเคราะห  คัดกรอง

สินคาปนเปอนไดเร็วยิ่งข้ึน การประกาศใชระเบียบ             

ดานโปรแกรมการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบ

อาหาร (Laboratory Accreditation for Analyses of 

Foods: LAAF) เปนตน  



 

๕. การใชขอมูลจากพันธมิตร ท้ัง ท่ี เปน

ประเทศคูคาและหนวยงานกํากับดูแลบังคับใช

กฎระเบียบ (Regulatory Body) ท่ีมีระบบความปลอดภัย

ในอาหารท่ีแข็งแกรง โดยพันธมิตรมักจะดําเนินการ

สุมตรวจและวิเคราะหอาหาร ซ่ึงรวมถึงผลิตผลทาง

การเกษตร และสงผลวิเคราะหใหแกหนวยงาน 

U.S.FDA หากพบว าอาจก อ ให เ กิ ดปญหาด าน     

ความปลอดภัยในอาหารอยางมีนัยสําคัญ 

 

เปาหมายท่ี 3: การจัดการอาหารนําเขาท่ีเปนอันตรายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การจัดการอาหารนําเขาท่ีไมปลอดภัยท่ีอาจกอใหเกิดโรคระบาด (Outbreak) และเหตุการณ การ

ปนเปอนตางๆ (Contamination Event) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของหนวยงาน U.S.FDA ซ่ึงรวมถึง

ความมุงม่ันในการกําจัดผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนอันตรายออกจากตลาดหากเขามาในสหรัฐฯ แลว และการ

ดําเนินการของหนวยงาน U.S.FDA ในการปองกันและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคระบาด โดยประกอบดวย 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนอง

ตอเหตุการณท่ีเก่ียวของกับผลิตผลทางการเกษตรนําเขา 

ซ่ึงไดแก  

• การรับมือกับการแพรระบาดของโรคท่ี

เกิดจากอาหารไดอยางรวดเร็ว โดยมีการดําเนินการตั้งแต

การจัดต้ังเครือขายการจัดการและการประเมินโรคระบาด 

(Coordinated Outbreak Response and Evaluation 

Network) ซ่ึงมีหนาท่ีเฝาระวัง จัดการ และดําเนิน

กิจกรรมหลังจากท่ีมีการระบาดของโรคท่ีเกิดจากอาหาร

ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน U.S.FDA การสงเสริม

ความสัมพันธกับประเทศพันธมิตร การออกรางระเบียบ

การตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหาร (Requirements for 

Additional Traceability Records for Certain Foods 

หรือ Food Traceability Proposed Rule) ไปจนถึงการ

พัฒนาแผนการยกระดับการรับมือตอโรคระบาดท่ีเกิด

จากอาหาร (Outbreak Response Improvement Plan) 

• การสืบสวนสภาพแวดลอมและสถานการณ

ท่ีกอใหเกิดการระบาด และนําผลการศึกษาท่ีไดมา

ประยุกตใชและพัฒนากลยุทธท่ีครอบคลุมในการปองกัน

การเกิดการระบาดของโรคจากอาหารในอนาคต  

2. การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการเรียกคืนสินคาผลิตผลทางการเกษตรนําเขาเพ่ือ

ความปลอดภั ย หน วยงาน U.S.FDA คาดหวั งให

ผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีไมสอดคลองกับ

ขอกําหนดหรือมีความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาทิ ผูนําเขา ผูแจกจายสินคา หรือฟารม เปนผูรับผิดชอบ

ในการเรียกคืนสินคาโดยสมัครใจเม่ือพบวาสินคาของตน

ไมสอดคลองกับขอกําหนดหรือมีความเสี่ยงและเปน

อันตรายตอสุขภาพ โดยหนวยงาน U.S.FDA จะเผยแพร

ขาวการเรียกคืนสินคาของผูประกอบการบนเว็บไซตของ

หนวยงาน และจะแจงใหผูบริโภคและผูคาปลีกทราบ (หาก

เหมาะสม) ยิ่งไปกวานั้น หนวยงาน U.S.FDA ยังมีทีมกํากับ

ดูแลกลยุทธการเรียกคืนสินคา (Strategic Coordinated 



 

Oversight of Recall Execution: SCORE) ซ่ึงประกอบดวย

เจาหนาท่ีระดับหัวหนา เพ่ือการเรียกคืนสินคาท่ีรวดเร็ว 

เม่ือสินคาอาหารท่ีอยู ในตลาดเปนอันตรายหรือมี                              

ความเสี่ยงตอสาธารณสุข 

3. การแบงปนขอมูล (Information Sharing) 

กับพันธมิตร เพ่ือเตรียมการและตอบโตตอสินคาผลิตผล

ทางการเกษตรนําเขาท่ีไมปลอดภัย พันธมิตรในประเทศมี

สวนสําคัญในการรับมือกับผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีความ

เสี่ยง หองปฏิบัติการทดสอบอาหารและหนวยงานดาน

สาธารณสุขท้ังในและตางประเทศถือเปนดานหนาในการ

ปองกันการเกิดการระบาดของโรคท่ีเกิดจากอาหาร ซ่ึง

รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรนําเขา นอกจากนี้ ยังรวมถึง

การรวมมือกับพันธมิตรในลักษณะการลงนามความตกลง

ในรู ปแบบ Confidentiality Commitment ท่ี ทํ าให

หนวยงาน U.S.FDA สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไมมีการ

เผยแพรตอสาธารณะกับประเทศพันธมิตรเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในการรับมือกับการระบาดของโรคจาก

อาหารได โดยหนวยงาน U.S.FDA ไดรวบรวมการแจงเตือน 

ขอแนะนํา และขอมูลดานความปลอดภัยในอาหาร เพ่ือ

แจงใหผูบริโภคทราบในลิงกดานลางนี้ 

https://www.fda.gov/food/recalls-outbreaks-

emergencies/alerts-advisories-safety-information  
 

เปาหมายท่ี 4: การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการนําเขาอาหาร 

การพัฒนาพันธกิจดานสาธารณสุขของหนวยงาน U.S.FDA ท่ีเก่ียวของกับสินคาอาหารนําเขา ไดแก การปรับปรุง

ใหระบบความปลอดภัยในอาหารมีความชาญฉลาดยิ่งข้ึน เจาหนาท่ีคุณภาพระดับโลก ระบบการจัดการแบบบูรณาการและ

คลองตัว และการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีนัยสําคัญ และเนื่องดวยทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดและ

สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หนวยงาน U.S.FDA จึงตองนําระบบการจัดการและโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีปรับเปลี่ยนได เปนไปตามความเสี่ยง และคุมคา มาปฎิบัติ เพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศ ประสิทธิภาพ และความ

รับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคกร ซ่ึงไดแก 

1. การยกระดับความเขาใจเก่ียวกับสินคา 

คงคลังท่ัวโลกของสถานประกอบการและฟารมท่ีมีการ

ผลิตผลิตผลทางการเกษตรและนํามาแจกจายใน

สหรัฐฯ เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกับ

โปรแกรมการนําเขาผลิตผลทางการเกษตร โดยจะชวย

ใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถมุงเปาการตรวจสอบ

สถานประกอบการในตางประเทศไดดียิ่งข้ึน อีกท้ัง ยัง

สามารถพัฒนากลยุทธการสุมตรวจสินคา และระบุ

ประเทศท่ีควรจะทํางานรวมกันในการยกระดับความ

ปลอดภัยในอาหารนําเขาไดดียิ่ งข้ึน นอกจากนี้  

หนวยงาน U.S.FDA ยังไดพัฒนากระบวนการใหมโดย

ใชขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันท่ีไดมาจากกิจกรรมตางๆ 

ของหนวยงาน อาทิ ขอมูลจากการแจงกอนการนําเขา 

(Prior Notice) รายการสินคานําเขา (Import Entry) 

ขอมูลผูนําเขาภายใตระเบียบ FSVP การตรวจสอบใน

ตางประเทศ เปนตน เพ่ือพัฒนาการคาดการณสินคา

https://www.fda.gov/food/recalls-outbreaks-emergencies/alerts-advisories-safety-information
https://www.fda.gov/food/recalls-outbreaks-emergencies/alerts-advisories-safety-information


 

ในตางประเทศ อีกท้ัง ยังชวยใหสามารถจัดเรียงลําดับ

ความเสี่ยงไดดียิ่งข้ึน และยกระดับกิจกรรมการ

ควบคุมดูแลไดดียิ่งข้ึน 

2. การสรางความม่ันใจในประสิทธิผลของ

กิจกรรมการนําเขาผานการประเมินประสิทธิภาพและ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงาน U.S.FDA ไดยกระดับ

และจะพัฒนาเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพและผลลัพธ

สําหรับโปรแกรมความปลอดภัยในอาหารอยางตอเนื่อง

เพ่ือบรรลุ เปาหมายดานความปลอดภัยในอาหาร 

นอกจากนี้  หน วยงาน U.S.FDA ยั ง มี โปรแกรม 

Transparency, Results, Accountability, Credibility 

and Knowledge หรือ FDA-TRACK ซ่ึงเปนโปรแกรม

การบริหารจัดการประสิทธิภาพของหนวยงาน โดยจะเฝา

สังเกตุ วิเคราะห และรายงานขอมูลดานประสิทธิภาพ

การทํางานและโครงการตางๆ สําหรับสํานักงานท่ีดูแล

ควบคุมโปรแกรมและโครงการท่ีเชื่อมโยงหลากหลายมิติ 

(Cross-Cutting Initiative) โดยโปรแกรม FDA-TRACK 

Food Safety Dashboard สําหรับตัวชี้วัดความปลอดภยั

ในสินคาอาหารนําเขาจะทําการสังเกตุการณความคืบหนา

และประสิทธิภาพของผลลัพธซ่ึงรวมถึงการบังคับใช

ขอกําหนด FSVP นอกจากนี้ หนวยงาน U.S.FDA ยังอยู

ในระหวางการพัฒนาเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพและผล 

การดําเนินการสําหรับการบังคับใชระเบียบวาดวย          

ความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ  

อนึ่ง นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมภายใตเปาหมายท้ัง 4 ขอขางตนแลว หนวยงาน U.S.FDA ยังได

ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใชผลการศึกษามาสนับสนุนความมุงม่ันดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึง

รวมถึงการทําวิจัยผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกนอกสหรัฐฯ ดวย 

บทสรุป 

หนวยงาน U.S.FDA ตระหนักถึงความจําเปนในการสรางความม่ันใจวาผลิตผลทางการเกษตร ท้ังท่ีผลิตใน

ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ไดมีการปฏิบัติตามและสอดคลองกับพันธกิจดานสาธารณสุขของหนวยงาน 

U.S.FDA หนวยงาน U.S.FDA ไดมีการดําเนินการมากมาย เพ่ือควบคุมดูแลผลิตผลทางการเกษตรนําเขา โดย

นอกจากการตรวจสอบแลว หนวยงาน U.S.FDA ยังมีเครื่องมีและมาตรการอ่ืนๆ ในการสรางความม่ันใจวาผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีนําเขามายังสหรัฐฯ มีความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง 

• การเฝาระวังชายแดน  

• การบังคับใชขอกําหนดตางๆ รวมกัน (Multiple Regulatory Approaches) อาทิ ระเบียบวาดวย

ความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรและขอกําหนด FSVP  

• การใชมาตรการสุมตรวจและการทดสอบเชิงกลยุทธ  

• การรวมมือกับพันธมิตรดานความปลอดภัยในอาหารท้ังในและนอกสหรัฐฯ  



 

พรอมท้ังยกระดับขอมูลขาวสารตางๆ สงผลใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถดูแลกํากับความปลอดภัยของ

ผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกท้ังในและนอกสหรัฐฯ ได อีกท้ัง หนวยงาน U.S.FDA จะยังคงเดินหนา

ดําเนินการกิจกรรมท่ีผสานระเบียบ FSMA เขากับกลยุทธ New Era of Smarter Food Safety ในขณะท่ีนํากล

ยุทธดานความปลอดภัยในสินคาอาหารนําเขา Strategy for the Safety of Imported Food มาปฎิบัติ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงผลิตผลทางการเกษตร 

 

ท่ีมา: 
https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/activities-safety-imported-
produce?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
https://www.fda.gov/media/161812/download  

 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ตุลาคม 2565 
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