U.S.FDA เผยแพรเอกสารขอมูลกิจกรรม
ดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration:
U.S.FDA) ไดเผยแพรเอกสารขอมูลกิจกรรมดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขา (Activities for the
Safety of Imported Produce) หรื อเอกสารข อมู ล โดยรวมของการดํ าเนิ น การและมาตรการในการยกระดั บ
ความปลอดภัยในสินคาผลิตผลทางการเกษตรที่นําเขามายังสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เขาใจถึงมาตรการและเครื่องมือที่หนวยงานนํามาใชไดดียิ่งขึ้น มีการกํากับดูแลที่เทาเทียมกันระหวางผลิตผลทาง
การเกษตรที่มีการเพาะปลูกในประเทศและตางประเทศ และที่สําคัญที่สุดคือเพื่อสร างความมั่นใจวาผลิตผลทาง
การเกษตรที่วางจําหนายปลอดภัยตอผูบริโภคในสหรัฐฯ อนึ่ง หนวยงาน U.S.FDA ตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญ
ในการสรางความมั่นใจวาผลิตผลทางการเกษตรทั้งที่นําเขาและที่ผลิตในประเทศผานการดําเนินการที่สอดคลองกับ
ภารกิจดานสาธารณสุขของหนวยงาน

ขอมูลเบื้องตน
หนวยงาน U.S.FDA ยกระดับความมุงมั่นในการกํากับดูแลความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรในป
2554 โดยไดเผยแพรกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ที่
เปลี่ยนจากการดําเนินการแบบตอบโตตอการปนเปอนในอาหารเปนการดําเนินการแบบปองกันการปนเปอนแทน
และไดเริ่มพัฒนามาตรฐานที่อิงมาตรการดานการปองกันเพื่อนําไปใชกับผูเพาะปลูก ผลิต แปรรูป บรรจุ และเก็บ
อาหารทั้งในและตางประเทศ
กฎหมาย FSMA ทํ า ให ห น ว ยงาน U.S.FDA มีเครื่องมือใหมและอํานาจในการควบคุมความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยในอาหารที่เกี่ยวของกับสินคาอาหารนําเขามายังสหรัฐฯ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2562 หนวยงาน
U.S.FDA ไดเผยแพรกลยุทธดานความปลอดภัยในสินคาอาหารนําเขา (Strategy for the Safety of Imported
Food: Import Strategy) ซึ่งระบุถึงการนําเครื่องมือดานการดูแลควบคุมสินคานําเขาใหมมาผสานกับเครื่องมือที่
มีอยูในปจจุบันเพื่อเปนสวนหนึ่ งของมาตรการความปลอดภัย ในสิน คาอาหารนําเข า และความทาทายในการ
ควบคุ มให อาหารในสหรั ฐ ฯ มี ความปลอดภัย ทามกลางความซับ ซ อนของหว งโซ อุป ทานทั่ว โลก ระบบความ
ปลอดภัยในอาหารและการกํากับดูแลดานกฎระเบียบที่แตกตางกันของประเทศผูสงออก หรือกวา 200 ประเทศ
และเขตแดนทั่วโลก
หลังจากนั้น หนวยงาน U.S.FDA ไดประกาศแผนกลยุทธ 10 ป ในการใชเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยใน
อาหาร New Era of Smarter Food Safety ซึ่งมุงเนนการสรางระบบความปลอดภัยในอาหารใหมีความดิจิทัล
ตรวจสอบยอนกลับ และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยความปลอดภัยในสินคาอาหารนําเขาและความปลอดภัยในผลิตผล
ทางการเกษตรถือเปนผลิตภัณฑสําคัญอันดับตนที่หนวยงาน U.S.FDA ใหความสนใจ เนื่องจากผักและผลไมสดใน
ตลาดสหรัฐฯ เปนสินคานําเขาเปนจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบัน สหรัฐฯ นําเขาผักสดประมาณรอยละ 32 ของสินคา
ผักสดทั้งหมดในตลาดสหรัฐฯ และผลไมสดรอยละ 55 ของสินคาผลไมสดทั้งหมดในตลาด

กิจกรรมดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขา
เอกสารกิ จ กรรมด า นความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนําเขาฉบับ ลาสุดนี้ได อธิบายถึ งวิธีการ
ปฏิบัติงานในการสรางความมั่นใจในความปลอดภัยของสินคาผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งถือเปนองคประกอบที่
สําคัญของกลยุทธ New Era of Smarter Food Safety ในการสรางมาตรฐานมาตรการเชิงปองกันที่ไดมีระบุไวใน
กฎหมาย FSMA โดยเอกสารฉบับนี้ไดแบงการดําเนินการตามเปาหมายออกเปน 4 เปาหมาย ประกอบดวย
เปาหมายที่ 1: อาหารที่ตองการนําเขามายังสหรัฐฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยในผลิตผลนําเขาคือการที่ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติ
ตามข อกํ า หนดด า นความปลอดภั ยในอาหารของสหรัฐ ฯ ในส ว นนี้ไดอธิบ ายถึงบทบาทการมีสว นรว มของ
หนวยงาน U.S.FDA ในกิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบผานการตรวจสอบและการทดสอบการ
แบงปนขอมูลกับพันธมิตรดานกฎระเบียบตางประเทศ และกิจกรรมการศึกษาและการเผยแพรความรูเพื่อสราง
ความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดดานความปลอดภัยในอาหาร อันไดแก
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบฟารม ผลิตผลทางการเกษตร เพื่อประกอบการพิจารณาดานความ
ในตางประเทศภายใตระเบียบวาดวยความปลอดภั ยใน ปลอดภัยของสาธารณสุขและการดําเนินการในลําดับตอไป
๔. การสรางจูงใจผูนําเขาใหเลือกสินคาจากผูผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร (The Standards for the Growing,
Harvesting, Packing, and Holding of Produce for จั ดหาที่ ได รั บการตรวจสอบแล วว าสิ นค าอาหารมี ความ
ปลอดภัยผานโปรแกรมประเภทสมัครใจสําหรับผูนําเขาที่มี
Human Consumption)
๒. การตรวจสอบใหแนใจวาผูนําเขาเลือกนําเขา คุณสมบัติครบถวน (Voluntary Qualified Importer Program:
สินคาจากผูผลิตจัดหาสิ นคาในต างประเทศที่ผานการนํ า VQIP)
๕. การใช ป ระโยชน จ ากการทํ า งานร ว มกั บ
ขอกําหนดภายใตโปรแกรมตรวจสอบผูผลิตในตางประเทศ
(Foreign Supplier Verification Programs: FSVP) ไปปฏิ บั ติ หนวยงานภาครัฐของประเทศผูสงออกและองคกรระหวาง
ประเทศที่มีการกํากับดูแลระบบความปลอดภัยในอาหารที่
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. การตรวจรับรอง (Audit) และการใชผลการตรวจ แข็งแกรง อาทิ การรับรองระบบความปลอดภัยในอาหาร
รั บรองจากหน วยงานที่ ได รั บการรั บรองภายใต โปรแกรม ของประเทศคู ค ามี มาตรฐานเที ยบเท ากั บระบบความ
สมั ครใจว าด วยการตรวจรั บรองโดยหน วยตรวจรั บรอง ปลอดภัยในอาหารของสหรัฐฯ และการจัดทําความตกลง
ประเภทบุคคลที่สาม (Accredited Third-Party Certification ระหว า งประเทศร ว มกั บ ประเทศคู ค า (International
Program) หรือตามที่ระบุในระเบียบวาดวยความปลอดภัยใน Arrangement)

๖. การส ง เสริ ม ความตระหนั ก และฝ ก อบรม ผูผ ลิตจัดหาสิน คาในต างประเทศและส ง ออกผลิ ต ผล
ดานขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในผลิตผล ทางการเกษตรที่ปลอดภัย
ทางการเกษตร เพื่ อ เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถของ
เปาหมายที่ 2: การเฝาระวังดานนําเขาเพื่อปองกันการนําเขาสินคาอาหารที่ไมปลอดภัย
หนวยงาน U.S.FDA ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังดานนําเขาของสหรัฐฯ ที่ปจจุบันมีดานนําเขาที่เปดทําการ
มากกวา 300 ดาน โดยในบทนี้ไดอธิบายถึงการใชขอมูลของหนวยงาน U.S.FDA เชน ประวัติการปฏิบัติตาม
ข อ กํ า หนดของผู นํ า เข า และความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ น ค า เพื่ อ พิ จ ารณาการดํ า เนิ น การในขั้ น ต อ ไป อาทิ
การคัดกรองการนําเขา การตรวจสอบ การสุมตรวจ และการทดสอบที่สามารถชวยใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถ
ปองกันการนําเขาผลิตผลทางการเกษตรที่ไมปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
และรับ มือกับ ปญ หาดานความปลอดภัย ในอาหาร
๑. การยกระดั บ ขั้ น ตอนการคั ดกรองและ
คาดการณ แ นวโน ม และได ข อ มู ล ที่ มี ส ว นช ว ยใน
การพิ จ ารณาการนํ า เข า สิ น ค า ของหน ว ยงาน
กระบวนการพิจารณาที่อิงจากขอมูลความเสี่ยง
U.S.FDA โดยใชระบบคัดกรองสินคานําเขาอัตโนมัติ
๓. การใช ร ะบบบั ญ ชี Import Alert หรื อ
Predictive Risk-based Evaluation for Dynamic
การกักกัน สิน คาที่ละเมิดขอกําหนดของหนวยงาน
Import (PREDICT) ในการคั ด กรองสิ น ค าที่ อยู
U.S.FDA แ ล ะ อ ยู ใ น บั ญ ชี Red List บ น ร ะ บ บ
ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของหน ว ยงาน U.S.FDA
ดั ง กล า วโดยไม ต อ งตรวจสอบทางกายภาพ และ
ทั้ ง หมด ซึ่ ง รวมถึ ง ผลิ ต ผลทางการเกษตร โดยจะ
ข อ กํ า หนดด า นใบรั บ รองการนํ า เข า (Import
ประมวลผลจากหลายป จ จั ย เพื่ อ คั ด กรองผลิ ต ผล
Certification) ประกอบการนําเขาสินคาอาหารที่มี
ทางการเกษตร เชน ประวัติการปฏิบัติตามขอกําหนด
ความเสี่ยง
ของฟาร มและอัน ตรายที่ เ กี่ยวข องกับสิ น คานํา เขา
๔. การยกระดับวิธีการและเครื่องมือในการ
ดังกลาว
พิจารณาอนุญาตนํ าเขาผลิตผลทางการเกษตร อาทิ
๒. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสุ ม ตรวจ
การพัฒนาเครื่องมือที่สามารถชวยวิเคราะห คัดกรอง
สิ น ค า ผลิ ต ผลทางการเกษตรนํ า เข า โดยทั่ ว ไป
สินคาปนเปอนได เร็ วยิ่ งขึ้น การประกาศใชระเบี ยบ
หนวยงาน U.S.FDA จะทําการสุมตรวจและทดสอบ
ด า นโปรแกรมการรั บ รองห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ
สินคานําเขาตามแผนที่วางไวและในกรณีที่สินคาอาจ
อาหาร (Laboratory Accreditation for Analyses of
มีความเสี่ยง โดยผลจากการสุมตรวจและการทดสอบ
Foods: LAAF) เปนตน
สินคาจะชวยใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถคนพบ

๕. การใช ข อ มู ล จากพั น ธมิ ต รทั้ ง ที่ เ ป น
ประเทศคู ค า และหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลบั ง คั บ ใช
กฎระเบียบ (Regulatory Body) ที่มีระบบความปลอดภัย
ในอาหารที่แข็งแกรง โดยพันธมิตรมักจะดําเนินการ

สุมตรวจและวิเคราะหอาหาร ซึ่งรวมถึงผลิตผลทาง
การเกษตร และส ง ผลวิ เ คราะห ใ ห แ ก ห น ว ยงาน
U.S.FDA หากพบว า อาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาด า น
ความปลอดภัยในอาหารอยางมีนัยสําคัญ

เปาหมายที่ 3: การจัดการอาหารนําเขาที่เปนอันตรายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การจั ด การอาหารนํ า เข า ที่ ไ ม ป ลอดภั ยที่ อ าจก อ ให เ กิ ด โรคระบาด (Outbreak) และเหตุ ก ารณ การ
ปนเปอนตางๆ (Contamination Event) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของหนวยงาน U.S.FDA ซึ่งรวมถึง
ความมุงมั่นในการกําจัดผลิตผลทางการเกษตรที่เปนอันตรายออกจากตลาดหากเขามาในสหรัฐฯ แลว และการ
ดําเนินการของหนวยงาน U.S.FDA ในการปองกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาด โดยประกอบดวย
• การสืบสวนสภาพแวดลอมและสถานการณ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนอง
ที่ ก อให เกิ ดการระบาด และนํ าผลการศึ กษาที่ ได มา
ตอเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตรนําเขา
ประยุกตใชและพัฒนากลยุทธที่ครอบคลุมในการปองกัน
ซึ่งไดแก
การเกิดการระบาดของโรคจากอาหารในอนาคต
• การรับมือกับการแพรระบาดของโรคที่
2. การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
เกิดจากอาหารไดอยางรวดเร็ว โดยมีการดําเนินการตั้งแต
ของการเรียกคืนสินคาผลิตผลทางการเกษตรนําเขาเพื่ อ
การจัดตั้งเครือขายการจัดการและการประเมินโรคระบาด
ความปลอดภั ย หน ว ยงาน U.S.FDA คาดหวั ง ให
(Coordinated Outbreak Response and Evaluation
ผู ประกอบการที่ เกี่ ยวข องกั บสิ นค าที่ ไม สอดคล องกั บ
Network) ซึ่ งมี หน าที่ เฝ าระวั ง จั ดการ และดํ าเนิ น
ขอกําหนดหรือมีความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ
กิจกรรมหลังจากที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร
อาทิ ผูนําเขา ผูแจกจายสินคา หรือฟารม เปนผูรับผิดชอบ
ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน U.S.FDA การสงเสริม
ในการเรียกคืนสินคาโดยสมัครใจเมื่อพบวาสินคาของตน
ความสัมพันธกับประเทศพันธมิตร การออกรางระเบียบ
ไม สอดคล องกั บข อกํ าหนดหรื อมี ความเสี่ ยงและเป น
การตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหาร (Requirements for
อันตรายตอสุขภาพ โดยหนวยงาน U.S.FDA จะเผยแพร
Additional Traceability Records for Certain Foods
ขาวการเรียกคืนสินคาของผูประกอบการบนเว็บไซต ของ
หรือ Food Traceability Proposed Rule) ไปจนถึ งการ
หนวยงาน และจะแจงใหผูบริโภคและผูคาปลีกทราบ (หาก
พัฒนาแผนการยกระดั บการรับมื อต อโรคระบาดที่ เกิ ด
เหมาะสม) ยิ่งไปกวานั้น หนวยงาน U.S.FDA ยังมีทีมกํากับ
จากอาหาร (Outbreak Response Improvement Plan)
ดูแลกลยุทธการเรียกคืนสินค า (Strategic Coordinated

Oversight of Recall Execution: SCORE) ซึ่งประกอบดวย
เจาหนาที่ระดับหัวหนา เพื่อการเรียกคืนสินคาที่รวดเร็ว
เมื่ อสิ นค าอาหารที่ อยู ในตลาดเป นอั นตรายหรื อมี
ความเสี่ยงตอสาธารณสุข
3. การแบ งป นข อมู ล (Information Sharing)
กับพันธมิตร เพื่อเตรียมการและตอบโตตอสินคาผลิตผล
ทางการเกษตรนําเขาที่ไมปลอดภัย พันธมิตรในประเทศมี
สวนสําคัญในการรับมือกับผลิตผลทางการเกษตรที่มีความ
เสี่ยง หองปฏิบัติ การทดสอบอาหารและหนวยงานด าน
สาธารณสุขทั้งในและตางประเทศถือเปนดานหนาในการ
ปองกั นการเกิ ดการระบาดของโรคที่ เกิ ดจากอาหาร ซึ่ ง

รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรนําเขา นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การรวมมือกับพันธมิตรในลักษณะการลงนามความตกลง
ในรู ปแบบ Confidentiality Commitment ที่ ทํ าให
หนวยงาน U.S.FDA สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไมมีการ
เผยแพรตอสาธารณะกับประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการรั บมื อกั บการระบาดของโรคจาก
อาหารได โดยหนวยงาน U.S.FDA ไดรวบรวมการแจงเตือน
ขอแนะนํา และขอมูลดานความปลอดภัยในอาหาร เพื่อ
แจงใหผูบริโภคทราบในลิงกดานลางนี้
https://www.fda.gov/food/recalls-outbreaksemergencies/alerts-advisories-safety-information

เปาหมายที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการนําเขาอาหาร
การพัฒนาพันธกิจดานสาธารณสุขของหนวยงาน U.S.FDA ที่เกี่ยวของกับสินคาอาหารนําเขา ไดแก การปรับปรุง
ใหระบบความปลอดภัยในอาหารมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น เจาหนาทีค่ ุณภาพระดับโลก ระบบการจัดการแบบบูรณาการและ
คล องตั ว และการมีส วนรวมกั บผูมีสวนไดส วนเสี ยอยางมีนัยสําคัญ และเนื่ องดวยทรั พยากรที่มีอยู อย างจํ ากั ดและ
สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หนวยงาน U.S.FDA จึงตองนําระบบการจัดการและโครงสราง
พื้นฐานที่ปรับเปลี่ยนได เปนไปตามความเสี่ยง และคุมคา มาปฎิบัติ เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศ ประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคกร ซึ่งไดแก
ประเทศที่ควรจะทํางานรวมกันในการยกระดับความ
1. การยกระดั บความเข าใจเกี่ ยวกั บสิ นค า
ปลอดภั ย ในอาหารนํ า เข า ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้
คงคลังทั่วโลกของสถานประกอบการและฟารมที่มีการ
หนวยงาน U.S.FDA ยังไดพัฒนากระบวนการใหมโดย
ผลิ ต ผลิ ต ผลทางการเกษตรและนํ า มาแจกจ า ยใน
ใชขอมูลที่มีอยูในปจจุบันที่ไดมาจากกิจกรรมตางๆ
สหรั ฐ ฯ เพื่ อ ใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ดั ง กล า วกั บ
ของหนวยงาน อาทิ ขอมูลจากการแจงกอนการนําเขา
โปรแกรมการนําเขาผลิตผลทางการเกษตร โดยจะชวย
(Prior Notice) รายการสิ นค านํ าเข า (Import Entry)
ใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถมุงเปาการตรวจสอบ
ขอมูลผูนําเขาภายใตระเบียบ FSVP การตรวจสอบใน
สถานประกอบการในตางประเทศไดดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ยัง
ตางประเทศ เปนตน เพื่อพัฒนาการคาดการณสินคา
สามารถพั ฒนากลยุ ทธ การสุมตรวจสิ นค า และระบุ

ในตางประเทศ อีกทั้ง ยังชวยใหสามารถจัดเรียงลําดับ
ความเสี่ ย งได ดี ยิ่ ง ขึ้ น และยกระดั บ กิ จ กรรมการ
ควบคุมดูแลไดดียิ่งขึ้น
2. การสร างความมั่ นใจในประสิ ทธิ ผลของ
กิจกรรมการนําเขาผานการประเมินประสิทธิภาพและ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงาน U.S.FDA ไดยกระดับ
และจะพั ฒ นาเกณฑ ชี้ วั ด ประสิ ทธิ ภาพและผลลั พธ
สําหรับโปรแกรมความปลอดภัยในอาหารอยางตอเนื่อง
เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายด า นความปลอดภั ย ในอาหาร
นอกจากนี้ หน วยงาน U.S.FDA ยั งมี โปรแกรม
Transparency, Results, Accountability, Credibility
and Knowledge หรื อ FDA-TRACK ซึ่ งเป นโปรแกรม

การบริหารจัดการประสิทธิภาพของหนวยงาน โดยจะเฝา
สังเกตุ วิเคราะห และรายงานขอมูลดานประสิทธิภาพ
การทํางานและโครงการตางๆ สําหรับสํานักงานที่ดูแล
ควบคุมโปรแกรมและโครงการที่เชื่อมโยงหลากหลายมิติ
(Cross-Cutting Initiative) โดยโปรแกรม FDA-TRACK
Food Safety Dashboard สําหรับตัวชี้วัดความปลอดภัย
ในสินคาอาหารนําเขาจะทําการสังเกตุการณความคืบหนา
และประสิ ทธิ ภาพของผลลั พธ ซึ่ งรวมถึ งการบั งคั บใช
ขอกําหนด FSVP นอกจากนี้ หนวยงาน U.S.FDA ยังอยู
ในระหว างการพั ฒนาเกณฑ ชี้ วัดประสิ ทธิ ภาพและผล
การดํ าเนิ นการสํ าหรั บ การบั งคั บ ใช ร ะเบี ยบว า ด ว ย
ความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ

อนึ่ง นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมภายใตเปาหมายทั้ง 4 ขอขางตนแลว หนวยงาน U.S.FDA ยังได
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อใชผลการศึกษามาสนับสนุนความมุงมั่นดานความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ง
รวมถึงการทําวิจัยผลิตผลทางการเกษตรที่มีการเพาะปลูกนอกสหรัฐฯ ดวย
บทสรุป
หนวยงาน U.S.FDA ตระหนักถึงความจําเปนในการสรางความมั่นใจวาผลิตผลทางการเกษตร ทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ไดมีการปฏิบัติตามและสอดคลองกับพันธกิจดานสาธารณสุขของหนวยงาน
U.S.FDA หนวยงาน U.S.FDA ไดมีการดําเนินการมากมาย เพื่อควบคุมดูแลผลิตผลทางการเกษตรนําเขา โดย
นอกจากการตรวจสอบแลว หนวยงาน U.S.FDA ยังมีเครื่องมีและมาตรการอื่นๆ ในการสรางความมั่นใจวาผลิตผล
ทางการเกษตรที่นําเขามายังสหรัฐฯ มีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
• การเฝาระวังชายแดน
• การบั งคั บ ใช ขอกํ าหนดต างๆ รว มกัน (Multiple Regulatory Approaches) อาทิ ระเบีย บวาดวย
ความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรและขอกําหนด FSVP
• การใชมาตรการสุมตรวจและการทดสอบเชิงกลยุทธ
• การรวมมือกับพันธมิตรดานความปลอดภัยในอาหารทั้งในและนอกสหรัฐฯ

พรอมทั้งยกระดับขอมูลขาวสารตางๆ สงผลใหหนวยงาน U.S.FDA สามารถดูแลกํากับความปลอดภัยของ
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีการเพาะปลูกทั้งในและนอกสหรัฐฯ ได อีกทั้ง หนวยงาน U.S.FDA จะยังคงเดินหนา
ดําเนินการกิจกรรมที่ผสานระเบียบ FSMA เขากับกลยุทธ New Era of Smarter Food Safety ในขณะที่นํากล
ยุ ท ธ ด า นความปลอดภั ย ในสิ น ค า อาหารนํ า เข า Strategy for the Safety of Imported Food มาปฎิ บั ติ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงผลิตผลทางการเกษตร
ที่มา:

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

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
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