
 

 

 

FSMA Final Rule on  

Laboratory Accreditation for Analyses of Foods (LAAF) 
 

• สาระสําคัญ 
รัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงความปลอดภัยดานอาหารใหทันสมัย (Food Safety Modernization Act - FSMA) 

ระบุใหมีระเบียบดานโปรแกรมการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบอาหาร Laboratory Accreditation for 

Analyses of Foods (LAAF) สําหรับการทดสอบอาหารเพ่ิมเติมในบางกรณี ซ่ึงภายใตโปรแกรมดังกลาว U.S.FDA 

จะใหการรับรองหนวยรับรองระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการ หลังจากนั้น หนวยรับรองระบบงานดังกลาวจึงจะ

สามารถตรวจรับรองหองปฏิบัติการเพ่ือใหดําเนินการทดสอบอาหารในกรณีท่ีตองมีการทดสอบเพ่ิมเติม และ

เพ่ือใหมีมาตรฐานและเปนไปตามระเบียบฉบับสมบูรณนี ้

ระเบียบ LAAF ไดระบุขอกําหนดดานคุณสมบัติหนวยรับรองระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการท่ี

ตองการเขารวมโปรแกรม รวมถึงข้ันตอนการบริหารควบคุมดูแลโปรแกรมสําหรับ U.S.FDA ไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ 

เจาของ (Owner) และผูรับสินคา (Consignee) จะตองใชหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF 

ในการทดสอบอาหารในบางกรณีท่ีตองการทดสอบเพ่ิมเติม โดย U.S.FDA จะเผยแพรชื่อหนวยรับรองระบบงาน

สําหรับหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการท่ีไดรับ  การรับรองภายใตโปรแกรม LAAF บนระบบออนไลนสาธารณะ 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งโปรแกรม LAAF คือ เพ่ือยกระดับความ 

แมนยําและความนาเชื่อถือของการทดสอบอาหารบางประเภท  

ดวยมาตรฐานท่ีเปนหนึ่งเดียวและการเพ่ิมการกํากับดูแล 

หองปฏิบัติการท่ีเขารวมโปรแกรมโดย U.S.FDA  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ใครบาง ท่ีตองปฏิ บั ติตามระเ บียบน้ี 

ขอกําหนด LAAF ฉบับสมบูรณครอบคลุมถึงหนวยรับรอง

ระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการทดสอบ

อาหารท่ีตองการเขารวมโปรแกรม โดยโปรแกรมนี้ เปน

โปรแกรมประเภทสมัครใจ และกําหนดให เจาของ และผูรับ

สินคา ตองแสดงผลการทดสอบอาหารจากหองปฏิบัติการท่ี

ไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF ในบางกรณี  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
คําถามที่พบบอยเกี่ยวกบักฎระเบียบ LAAF 

ฝายเกษตรฯ ไดรวบรวมคําถามท่ีพบบอยเก่ียวกับระเบียบ LAAF ตั้งแตท่ีมีการเผยแพรระเบียบดังกลาว 

และตามท่ี U.S.FDA ไดเผยแพรลาสุดเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2. ระเบียบน้ีครอบคลุมอาหารทุกประเภทหรือไม 

ไม การทดสอบอาหาร ซ่ึงรวมถึงการทดสอบสภาพแวดลอมในการผลิต   

โดยหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF มีผลบังคับใชใน

บางกรณีตามท่ีระบุในขอกําหนดเทานั้น คําจํากัดความของคําวา “อาหาร” 

สําหรับขอกําหนดนี้มีความหมายเดียวกันกับท่ีระบุในมาตรา 201(f) ภายใต

กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)         ซ่ึง

รวมถึง อาหารหรือเครื่องด่ืมสําหรับมนุษยหรือสัตว ยกเวนอาหารท่ีไมมีสาร

กําจัดศัตรูพืช (ตามท่ีระบุในมาตรา 7 U.S.C. 136(u))  

 



 

 

3. ขอกําหนด LAAF ครอบคลุมการทดสอบอะไรบาง 

หลังการบังคับใชอยางเต็มรูปแบบ เจาของ และผูรับสินคา จะตองใชหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองภายใต 

LAAF ในการทดสอบอาหาร 

• เพ่ือใชยื่นสนับสนุนขอถอดถอนออกจากบัญชีการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert) โดยผลการทดสอบ

ตองไมพบประเด็นปญหาท่ีข้ึนบัญชีไวติดตอกันหลายครั้ง เชน การถอดถอนรายชื่อผลิตภัณฑอาหารหรือ

บริษัทจากบัญชีแจงเตือนประเภท Red List  

• เพ่ือสนับสนุนการนําเขาสินคาอาหาร เชน อาหารมนุษยและสัตว และสินคาอาหารของสหรัฐฯ ท่ีตอง

สงกลับ ท่ีไดรับการกักกันบริเวณชายแดน เนื่องจากไมปฏิบัติตามหรือตองสงสัยวาไมปฏิบัติตามขอกําหนด

ของ U.S.FDA อาทิ ผลิตภัณฑท่ีประกอบดวย หรือ ตองสงสัยวามีวัตถุเจือปนอาหารท่ีไมไดรับอนุญาต ซ่ึง

รวมถึงสารท่ีสัมผัสกับอาหารท่ีไมไดรับอนุญาตใหใช 

• เม่ือตองมีการทดสอบภายใตกฎระเบียบความปลอดภัยทางอาหารของ U.S.FDA เพ่ือพิสูจนและระบุ

ปญหาดานความปลอดภัยในอาหารท่ีเคยพบหรือตองสงสัย เชน การทดสอบบางรายการท่ีเก่ียวกับไขท้ัง

เปลือก ตนออน และน้ําดื่มบรรจุขวด  

• เม่ือตองมีการทดสอบภายใตคําสั่งใหทดสอบอาหารโดยหองปฏิบัติการหรือ Directed Food Laboratory 

Order ซ่ึงเปนข้ันตอนใหมภายใตระเบียบสุดทายฉบับนี้ท่ีอนุญาตให U.S.FDA สามารถกําหนดใหอาหาร

ตองผานการทดสอบจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองโดย LAAF เพ่ือพิสูจนและระบุปญหาดานความ

ปลอดภัยในอาหารท่ีเคยพบหรือตอง

สงสัย ท้ังนี้ นับเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึน

ไดยาก  

• เพ่ือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําเขา

บางข้ันตอน เชน ใชผลทดสอบประกอบการ

ยื่นอุทธรณคําสั่งการกักกันโดยเจาหนาท่ี

ฝายบริหาร (Administrative 

Detention Order)  

 



 

 

4. คําสั่ง Directed Food Laboratory Order คืออะไร 

คําสั่ง Directed Food Laboratory Order ถือเปนขอกําหนดใหมท่ีอนุญาตให U.S.FDA สามารถบังคับใหมีการ

ทดสอบอาหารเพ่ิมเติมภายใตขอกําหนด LAAF ไดในบางกรณีท่ีเห็นสมควรและเห็นวามีปญหาดานความปลอดภัย

ในอาหารท่ีเคยพบหรือตองสงสัยเทานั้น  

“ปญหาดานความปลอดภัยในอาหารท่ีเคยพบ (Identified Food Safety Problem)” คือ สินคาอาหารท่ีไม

เปนไปตามบทบัญญัติดานความปลอดภัยในอาหารภายใตกฎหมาย FD&C Act หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ เชน เม่ือมี

การปลอมปนอาหาร ในขณะท่ี “ปญหาดานความปลอดภัยในอาหารท่ีตองสงสัย (Suspected Food Safety 

Problem)” มักเกิดข้ึนในสินคาอาหารบางประเภท (เชน สินคาเปนล็อต หรือสินคาท่ีผลิตในปริมาณมากตอครั้ง) 

หรือบางสภาพแวดลอมในการผลิตอาหาร (เชน เฉพาะโรงงานบางแหง) เนื่องจากยังไมมีการระบุลักษณะท่ัวไปของ

อาหารหรือการผลิตอาหารท่ีตองสงสัย ดังนั้น จึงมีหลากหลายสถานการณท่ีกอใหเกิดขอสงสัยดานความปลอดภัย

ในอาหารได  ดังนั้น U.S.FDA จึงจะพิจารณาทุกกฎระเบียบและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือตัดสินวาสินคาอาหาร

เหลานั้นมีปญหาดานความปลอดภัยในอาหารท่ีระบุไวแลวหรือตองสงสัยหรือไม 

ตัวอยางกรณีท่ี U.S.FDA อาจมีการใชคําสั่ง Directed Food Laboratory Order เชน สถานประกอบการนั้นอยู

ระหวางการสอบสวนสาเหตุการแพรระบาดของการเจ็บปวยโดย U.S.FDA และ U.S.FDA สืบทราบวาสถาน

ประกอบการนั้นมีประวัติการแจงผลการทดสอบอาหารเท็จมากอน 

อนึ่ง U.S.FDA ตระหนักเปนอยางดีวาวัตถุประสงคของการทดสอบผลิตภัณฑ

และสภาพแวดลอมเปนประจําภายใตระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับ

อาหารมนุษยและสัตวนั้น มีข้ึนเพ่ือตรวจสอบและยืนยันวาสถานประกอบการได

ดําเนินการควบคุมเชิงปองกันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น          

การทดสอบเปนประจําจึงไมถือเปนการพิสูจนและระบุปญหาดานความ

ปลอดภัยในอาหารท่ีเคยพบหรือตองสงสัยได และไมเพียงพอสําหรับใชเปน

ขอมูลสนับสนุนเม่ือมีคําสั่ง Directed Food Laboratory Order 

 

คําสั่ง Directed Food Laboratory Order จะระบุผลิตภัณฑอาหารหรือสภาพแวดลอมท่ีตองไดรับการทดสอบ

และวิธีการทดสอบอยางชัดเจน และเจาหนาท่ี U.S.FDA บางทานเทานั้นท่ีจะสามารถออกคําสั่งได อาทิ ผูชวยและ

รองอธิบดีฝายกฎระเบยีบ (the Associate and Deputy Associate Commissioners for Regulatory Affairs) 



 

 

 

5. หองปฏิบัติการท่ีได รับการรับรองภายใต LAAF 

จําเปนตองยื่นผลการทดสอบท่ีดําเนินการนอกเหนือจาก

ท่ีระบุภายใตโปรแกรม LAAF แก U.S.FDA หรือไม 

หองปฏิบัติการจํ า เปนตองส งผลทดสอบให  U.S.FDA ในกรณี ท่ี เปน           

การทดสอบภายใตโปรแกรม LAAF เทานั้น และไมจําเปนตองสงเอกสารผล

การทดสอบหากเจาของหรือผูรับสินคาจางหองปฏิบัติการใหทําการทดสอบ

นอกเหนือจากท่ีโปรแกรม LAAF กําหนด 

 

6. บังคับใชระเบียบน้ีเม่ือไร 

U.S.FDA จะยึดแนวทางการบังคับใชโปรแกรม LAAF ในลําดับข้ัน ดังนี้  

1. U.S.FDA เปดชองทางการสมัครเขารวมโปรแกรม LAAF พรอมกับคูมือผูใช 

สําหรับหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการท่ีสนใจเขารวมโปรแกรม       

เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 ท่ีผานมา 

2. U.S.FDA จะประกาศวันท่ีหองปฏิบัติการสามารถยื่นสมัครขอการรับรอง

ระบบงานจากหนวยรับรองระบบงานภายใตโปรแกรม LAAF อีกครั้ง หลังจาก

ท่ี U.S.FDA รับรองหนวยรับรองระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการเปนจํานวน

มากพอสมควรแลว 

3. เม่ือมีจํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF เพียงพอสําหรับการทดสอบอาหาร

ภายใตโปรแกรมนี้แลว U.S.FDA จะประกาศเผยแพรเอกสารในรัฐกิจจานุเบกษา (Federal Register) 

เพ่ือแจงใหเจาของและผูรับสินคาทราบถึงวันท่ีจะเริ่มบังคับใชขอกําหนดดานการใชหองปฏิบัติการท่ีไดรับ

การรับรองภายใตโปรแกรม LAAF สําหรับการทดสอบอาหารเพ่ิมเติม เปนเวลาลวงหนา 6 เดือน อนึ่ง 

U.S.FDA อาจเผยแพรเอกสารในรัฐกิจจานุเบกษามากกวา 1 ฉบับ เนื่องจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการ

รับรองภายใตโปรแกรม LAAF มีศักยภาพในการทดสอบอาหารหลากหลายประเภท ตามท่ีไดระบุไวใน

ระเบียบฉบับสมบูรณ 



 

 

 

ท่ีมา: 

https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/frequently-asked-questions-
fsma?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-laboratory-
accreditation-analyses-foods-laaf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery  

 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มิถุนายน 2565 


