FSMA Final Rule on
Laboratory Accreditation for Analyses of Foods (LAAF)
• สาระสําคัญ

รัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงความปลอดภัยดานอาหารใหทันสมัย (Food Safety Modernization Act - FSMA)
ระบุ ใ ห มี ร ะเบี ย บด า นโปรแกรมการรั บ รองห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบอาหาร Laboratory Accreditation for
Analyses of Foods (LAAF) สําหรับการทดสอบอาหารเพิ่มเติมในบางกรณี ซึ่งภายใตโปรแกรมดังกลาว U.S.FDA
จะใหการรับรองหนวยรับรองระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการ หลังจากนั้น หนวยรับรองระบบงานดังกลาวจึงจะ
สามารถตรวจรับรองหองปฏิบัติการเพื่อใหดําเนินการทดสอบอาหารในกรณีที่ต องมี การทดสอบเพิ่มเติ ม และ
เพื่อใหมีมาตรฐานและเปนไปตามระเบียบฉบับสมบูรณนี้
ระเบียบ LAAF ไดระบุขอกําหนดดานคุณสมบัติหนวยรับรองระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการที่
ตองการเขารวมโปรแกรม รวมถึงขั้นตอนการบริหารควบคุมดูแลโปรแกรมสําหรับ U.S.FDA ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้
เจาของ (Owner) และผูรับสินคา (Consignee) จะตองใชหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF
ในการทดสอบอาหารในบางกรณีที่ตองการทดสอบเพิ่มเติม โดย U.S.FDA จะเผยแพรชื่อหนวยรับรองระบบงาน
สําหรับหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการที่ไดรับ การรับรองภายใตโปรแกรม LAAF บนระบบออนไลนสาธารณะ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งโปรแกรม LAAF คือ เพื่อยกระดับความ
แมนยําและความนาเชื่อถือของการทดสอบอาหารบางประเภท
ดวยมาตรฐานที่เปนหนึ่งเดียวและการเพิ่มการกํากับดูแล
หองปฏิบัติการที่เขารวมโปรแกรมโดย U.S.FDA

คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับกฎระเบียบ LAAF
ฝายเกษตรฯ ไดรวบรวมคําถามที่พบบอยเกี่ยวกับระเบียบ LAAF ตั้งแตที่มีการเผยแพรระเบียบดังกลาว
และตามที่ U.S.FDA ไดเผยแพรลาสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ใครบ า งที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้

ข อ กํ า หนด LAAF ฉบั บ สมบู ร ณ ค รอบคลุ ม ถึ ง หน ว ยรั บ รอง
ระบบงานสําหรับ หองปฏิบั ติ การและห องปฏิบัติการทดสอบ
อาหารที่ ต อ งการเข า ร ว มโปรแกรม โดยโปรแกรมนี้ เ ป น
โปรแกรมประเภทสมัครใจ และกําหนดให เจาของ และผูรับ
สิ น ค า ต องแสดงผลการทดสอบอาหารจากหองปฏิบัติการที่
ไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF ในบางกรณี

2. ระเบียบนี้ครอบคลุมอาหารทุกประเภทหรือไม
ไม การทดสอบอาหาร ซึ่งรวมถึงการทดสอบสภาพแวดลอมในการผลิ ต

โดยหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF มีผลบังคับใชใน
บางกรณีตามที่ระบุในขอกําหนดเทานั้น คําจํากัดความของคําวา “อาหาร”
สําหรับขอกําหนดนี้มีความหมายเดียวกันกับที่ระบุในมาตรา 201(f) ภายใต
ซึ่ง
กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)
รวมถึง อาหารหรือเครื่องดื่มสําหรับมนุษยหรือสัตว ยกเวนอาหารที่ไมมีสาร
กําจัดศัตรูพืช (ตามที่ระบุในมาตรา 7 U.S.C. 136(u))

3. ขอกําหนด LAAF ครอบคลุมการทดสอบอะไรบาง
หลังการบังคับใชอยางเต็มรูปแบบ เจาของ และผูรับสินคา จะตองใชหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองภายใต
LAAF ในการทดสอบอาหาร
• เพื่อใชยื่นสนับสนุนขอถอดถอนออกจากบัญชีการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert) โดยผลการทดสอบ
ตองไมพบประเด็นปญหาที่ขึ้นบัญชีไวติดตอกันหลายครั้ง เชน การถอดถอนรายชื่อผลิตภัณฑอาหารหรือ
บริษัทจากบัญชีแจงเตือนประเภท Red List
• เพื่อสนับสนุนการนําเขาสินคาอาหาร เชน อาหารมนุษยและสัตว และสินคาอาหารของสหรัฐฯ ที่ตอง
สงกลับ ที่ไดรับการกักกันบริเวณชายแดน เนื่องจากไมปฏิบัติตามหรือตองสงสัยวาไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ U.S.FDA อาทิ ผลิตภัณฑที่ประกอบดวย หรือ ตองสงสัยวามีวัตถุเจือปนอาหารที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่ง
รวมถึงสารที่สัมผัสกับอาหารที่ไมไดรับอนุญาตใหใช
• เมื่อตองมีการทดสอบภายใต กฎระเบียบความปลอดภัยทางอาหารของ U.S.FDA เพื่อพิสูจนและระบุ
ปญหาดานความปลอดภัยในอาหารที่เคยพบหรือตองสงสัย เชน การทดสอบบางรายการที่เกี่ยวกับไขทั้ง
เปลือก ตนออน และน้ําดื่มบรรจุขวด
• เมื่อตองมีการทดสอบภายใตคําสั่งใหทดสอบอาหารโดยหองปฏิบัติการหรือ Directed Food Laboratory
Order ซึ่งเปนขั้นตอนใหมภายใตระเบียบสุดทายฉบับนี้ที่อนุญาตให U.S.FDA สามารถกําหนดใหอาหาร
ตองผานการทดสอบจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองโดย LAAF เพื่อพิสูจนและระบุปญหาดานความ
ปลอดภั ย ในอาหารที่ เ คยพบหรื อ ต อ ง
สงสัย ทั้งนี้ นับเปนสถานการณท่ีเกิดขึ้น
ไดยาก
• เพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําเขา
บางขั้นตอน เชน ใชผลทดสอบประกอบการ
ยื่นอุทธรณคําสั่งการกักกันโดยเจาหนาที่
ฝายบริหาร (Administrative
Detention Order)

4. คําสั่ง Directed Food Laboratory Order คืออะไร
คําสั่ง Directed Food Laboratory Order ถือเปนขอกําหนดใหมที่อนุญาตให U.S.FDA สามารถบังคับใหมีการ
ทดสอบอาหารเพิ่มเติมภายใตขอกําหนด LAAF ไดในบางกรณีที่เห็นสมควรและเห็นวามีปญหาดานความปลอดภัย
ในอาหารที่เคยพบหรือตองสงสัยเทานั้น
“ป ญหาด านความปลอดภั ย ในอาหารที่ เ คยพบ (Identified Food Safety Problem)” คือ สิ น คา อาหารที่ ไ ม
เปนไปตามบทบัญญัติดานความปลอดภัยในอาหารภายใตกฎหมาย FD&C Act หรือกฎระเบียบอื่นๆ เชน เมื่อมี
การปลอมปนอาหาร ในขณะที่ “ปญหาดานความปลอดภัย ในอาหารที่ตองสงสัย (Suspected Food Safety
Problem)” มักเกิดขึ้นในสินคาอาหารบางประเภท (เชน สินคาเปนล็อต หรือสินคาที่ผลิตในปริมาณมากตอครั้ง)
หรือบางสภาพแวดลอมในการผลิตอาหาร (เชน เฉพาะโรงงานบางแหง) เนื่องจากยังไมมีการระบุลักษณะทั่วไปของ
อาหารหรือการผลิตอาหารที่ตองสงสัย ดังนั้น จึงมีหลากหลายสถานการณที่กอใหเกิดขอสงสัยดานความปลอดภัย
ในอาหารได ดังนั้น U.S.FDA จึงจะพิจารณาทุกกฎระเบียบและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อตัดสินวาสินคาอาหาร
เหลานั้นมีปญหาดานความปลอดภัยในอาหารที่ระบุไวแลวหรือตองสงสัยหรือไม
ตัวอยางกรณีที่ U.S.FDA อาจมีการใชคําสั่ง Directed Food Laboratory Order เชน สถานประกอบการนั้นอยู
ระหว างการสอบสวนสาเหตุ การแพร ร ะบาดของการเจ็บ ปว ยโดย U.S.FDA และ U.S.FDA สืบ ทราบวา สถาน
ประกอบการนั้นมีประวัติการแจงผลการทดสอบอาหารเท็จมากอน
อนึ่ง U.S.FDA ตระหนักเปนอยางดีวาวัตถุประสงคของการทดสอบผลิตภัณฑ
และสภาพแวดลอมเปนประจําภายใตระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสําหรับ
อาหารมนุษยและสัตวนั้น มีขึ้นเพื่อตรวจสอบและยืนยันวาสถานประกอบการได
ดําเนินการควบคุมเชิงปองกันอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การทดสอบเปนประจําจึงไมถือเปนการพิสูจนและระบุปญหาดานความ
ปลอดภัยในอาหารที่เคยพบหรือตองสงสัยได และไมเพียงพอสําหรับใชเปน
ขอมูลสนับสนุนเมื่อมีคําสั่ง Directed Food Laboratory Order
คําสั่ง Directed Food Laboratory Order จะระบุผลิตภัณฑอาหารหรือสภาพแวดลอมที่ตองไดรับการทดสอบ
และวิธีการทดสอบอยางชัดเจน และเจาหนาที่ U.S.FDA บางทานเทานั้นที่จะสามารถออกคําสั่งได อาทิ ผูชวยและ
รองอธิบดีฝายกฎระเบียบ (the Associate and Deputy Associate Commissioners for Regulatory Affairs)

5. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ การรั บ รองภายใต LAAF
จําเปนตองยื่นผลการทดสอบที่ดําเนินการนอกเหนือจาก
ที่ระบุภายใตโปรแกรม LAAF แก U.S.FDA หรือไม
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจํ า เป น ต อ งส ง ผลทดสอบให U.S.FDA ในกรณี ที่ เ ป น
การทดสอบภายใตโปรแกรม LAAF เทานั้น และไมจําเปนตองสงเอกสารผล
การทดสอบหากเจาของหรือผูรับสินคาจางหองปฏิบัติการใหทําการทดสอบ
นอกเหนือจากที่โปรแกรม LAAF กําหนด

6. บังคับใชระเบียบนี้เมื่อไร
U.S.FDA จะยึดแนวทางการบังคับใชโปรแกรม LAAF ในลําดับขั้น ดังนี้
1. U.S.FDA เปดชองทางการสมัครเขารวมโปรแกรม LAAF พรอมกับคูมือผูใช
สําหรับหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการที่สนใจเขารวมโปรแกรม
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ที่ผานมา
2. U.S.FDA จะประกาศวันที่หองปฏิบัติการสามารถยื่นสมัครขอการรับรอง
ระบบงานจากหนวยรับรองระบบงานภายใตโปรแกรม LAAF อีกครั้ง หลังจาก
ที่ U.S.FDA รับรองหนวยรับรองระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการเปนจํานวน
มากพอสมควรแลว
3. เมื่อมีจํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองภายใตโปรแกรม LAAF เพียงพอสําหรับการทดสอบอาหาร
ภายใตโปรแกรมนี้แลว U.S.FDA จะประกาศเผยแพรเอกสารในรัฐกิจจานุเบกษา (Federal Register)
เพื่อแจงใหเจาของและผูรับสินคาทราบถึงวันที่จะเริ่มบังคับใชขอกําหนดดานการใชหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองภายใตโปรแกรม LAAF สําหรับการทดสอบอาหารเพิ่มเติม เปนเวลาลวงหนา 6 เดือน อนึ่ง
U.S.FDA อาจเผยแพรเอกสารในรัฐกิจจานุเบกษามากกวา 1 ฉบับ เนื่องจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองภายใตโปรแกรม LAAF มีศักยภาพในการทดสอบอาหารหลากหลายประเภท ตามที่ไดระบุไวใน
ระเบียบฉบับสมบูรณ

ที่มา:
https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/frequently-asked-questionsfsma?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-laboratoryaccreditation-analyses-foods-laaf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
มิถุนายน 2565

