แนวทางการบังคับใชกฎระเบียบของ US.FDA
ภายหลัง EPA ยกเลิกคาสารคลอรไพริฟอสตกคางในอาหาร
ความเปนมา
สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ของสหรัฐฯ ไดประกาศระเบียบสุดทาย เรื่อง การยกเลิกรายการ
สารตกคางที่ไดรับอนุญาต (tolerance) สําหรับสารคลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
โดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
ตอมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (US.FDA) ไดเผยแพรคําแนะนําที่
จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหผูผลิตและแปรรูปอาหารที่อาจมีสารคลอรไพริฟอสตกคางในอาหารไดทราบและเขาใจแนวทาง
ปฏิ บั ติ และการบั งคั บ ใช กฎระเบี ย บของ US.FDA เพื่อใหส อดคลองตามกฎระเบีย บของ EPA ทั้งนี้ เนื่องจาก
US.FDA เห็นวาสารคลอรไพริฟอสที่ตกคางในสินคาเกษตรสดหรืออาหารแปรรูปหลังจากการยกเลิกคาสารตกคาง
อาจเปนผลมาจากการใชที่ถูกตองตามกฎหมายกอนการยกเลิก
ทั้งนี้ ตามกฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C) ของ US.FDA ภายใตบทบัญญัติ
“ชองทางการคา” (channels of trade provision) ระบุวา เมื่อการยกเลิกคาการตกคางที่ไดรับอนุญาตสําหรับ
สารคลอร ไพริ ฟอส ของ EPA มี ผ ลบั งคั บ ใช US.FDA จะถือวาอาหารที่มีส ารคลอร ไ พริฟ อสตกคา งไม มี ค วาม
ปลอดภัย ยกเวน มีการใชอยางถูกตองตามกฎหมายกอนการยกเลิกการใชสารดังกลาวและการตกคางนั้นไมเกิน
มาตรฐานที่กําหนด
ทั้งนี้ US.FDA จะบังคับใชกฎระเบียบนี้กับทั้งสินคาเกษตรสดและอาหารแปรรูปที่ใชเพื่อการบริโภคของ
มนุษยและสัตว โดยครอบคลุมถึงอาหารที่นําเขาดวย โดยการบังคับใชจะมีสองระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1: ไมตองแสดงเอกสาร US.FDA จะใชดุลยพินิจในการบังคับใชโดยไมขอใหแสดงเอกสารเกี่ยวกับ
สารตกคางที่ใชถูกตองตามกฎหมายกอนหนานี้ โดยกําหนดชวงเวลาของระยะที่ 1 ไวประมาณ 6 ถึง 24 เดือน
นับตั้งแตการยกเลิกคาสารคลอรไพริฟอสของ EPA มีผลบังคับใช ซึ่งชวงเวลาของระยะที่ 1 แยกเปนรายสินคา
ขึ้นอยูกับการประมาณการของ US.FDA วาสินคาเกษตรสดแตละชนิดควรจะอยูในตลาดเปนระยะเวลานานเทาใด
ระยะที่ 2: แสดงเอกสาร หลังจากพนระยะที่ 1 หากตรวจพบสารตกคาง US.FDA จะขอใหผูที่รับผิดชอบ
แสดงเอกสารที่ แสดงใหเ ห็นว ามี การใชสารคลอร ไพริ ฟอส กอนการยกเลิ ก (วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565) หาก
ผูรับผิดชอบไมสามารถแสดงเอกสารที่เหมาะสม อาหารที่เกี่ยวของอาจถูกดําเนินการตามกฎระเบียบ

คําแนะนํา
จุดประสงคของคําแนะนํานี้เพื่อชวยใหผูผลิตและแปรรูปอาหารที่อาจมีสารกําจัดศัตรูพืชคลอรไพริฟอส
ตกคางไดทราบและเขาใจแนวทางปฏิบัติและการบังคับใชกฎหมายของ US.FDA โดยมิไดเปนการเพิ่มสิทธิใดๆ
สําหรับบุคคลใดๆ และไมผูกพันกับ US.FDA หรือสาธารณะ ผูที่เกี่ยวของสามารถใชวิธีการทางเลือกของตนเองได
หากเปนไปตามขอกําหนดของกฎเกณฑและขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยคําแนะนําจัดทําในรูปแบบคําถาม-คําตอบ ซึ่ง
มีสาระสําคัญดังนี้
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 หลังจาก EPA ยกเลิกคาสารตกคางสารคลอรไพริฟอส อาหารที่มีสารคลอรไพริฟอสตกคาง ถือวามี
การปนเปอน (adulterated) ภายใตกฎหมาย FD&C หรือไม?
ตามมาตรา 402 (a)(2)(b) ของกฎหมาย FD&C ระบุวา ถึงแมไมมีขอกําหนดคาสารตกคางที่ยอมรับ
ไดหรือการไดรับการยกเวน US.FDA ถือวาอาหารที่มีสารกําจัดศัตรูพืชตกคางมีการปนเปอน และหามเสนอขาย
หรือสงมอบเพื่อการคาระหวางมลรัฐ โดยปกติ US.FDA จะถือวาอาหารดังกลาวละเมิดกฎหมายเนื่องจากปนเปอน
สารกํ าจั ด ศั ตรู พืช ที่ ไม ป ลอดภั ย อย า งไรก็ ต าม บทบัญ ญัติ "ช องทางการค า" ของมาตรา 408 (L) (5) ภายใต
กฎหมาย FD&C ไดมีขอยกเวนหากมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑบางอยาง
 บทบัญญัติ “ชองทางการคา” ของกฎหมาย FD&C คืออะไร และเกี่ยวของกั บสารคลอรไพริ ฟ อส
อยางไร
บทบัญญัติ “ชองทางการคา” บัญญัติไวเพื่อตอบสนองตอสถานการณอาหารที่ไมปลอดภัยเนื่องจาก
การตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกเพิกถอน ถูกระงับชั่วคราว หรือแกไขโดยหนวยงาน EPA ของรัฐบาลกลาง
โดยภายใตบทบัญญัติระบุวา “การตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชดังกลาวในหรือบนอาหารจะไมถือวาเปนการ
ปนเป อนหากสามารถพิ สูจ น ใ ห เ ห็ น ว า (1) มีการใชสารในชวงเวลาและในลั กษณะที่ถูก กฎหมายภายใต
กฎระเบียบของ FIFRA และ (2) ปริมาณการตกคางไมเกินคาที่กําหนดของกฎหมายหรือไดรับการยกเวนใน
ชวงเวลาที่ใชสาร” ทั้งนี้ สารคลอรไพริฟอสตกอยูภายใตการบังคับใชของบทบัญญัตินี้
 วันใดที่ถือวาเปนวันสุดทายสําหรับการใชสารคลอรไพริฟอสที่สารตกคางจะไดรับการคุมครองภายใต
บทบัญญัติ “ชองทางการคา”
สารคลอรไพริฟอสที่ตกคางในอาหารจะไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติ “ชองทางการคา” เมื่อ
สารตกคางไมเกินระดับที่ไดรับอนุญาตและยังคงมีผลบังคับใชตามกฎหมายในเวลาที่ใชสาร ดังนั้น วันสุดทายที่
สามารถใชสารคลอรไพริฟอสในอาหารที่ชอบดวยกฎหมายคือ กอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปนวันที่การ
ยกเลิกการใชสารคลอรไพริฟอส ของ EPA มีผลบังคับใช
 US.FDA วางแผนบังคับใชกฎระเบียบอยางไรเมื่อตรวจพบสารคลอรไพริฟอสตกคางในอาหารมนุษย
หลังจากวันที่ 27 กุมภาพันธ 2565
ภายหลังวันที่ 27 กุมภาพันธ 2565 US.FDA จะพิจารณาบังคับใชกฎระเบียบเปน 2 ระยะ ดังนี้
ชวงระยะที่ 1: เนื่องจาก US.FDA เห็นวาสารคลอรไพริฟอสที่ตกคางในสินคาเกษตรสดหรืออาหารแปร
รูปนั้นเปนผลมาจากการใชที่ถูกตองตามกฎหมายกอนหนานี้ (กอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565) ดังนั้น ในระยะที่ 1
US.FDA จะใชดุลยพินิจในการบังคับใชโดยไมขอใหแสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวาสารคลอรไพริฟอสที่ตกคางเกิด
จากการใชที่ถูกตองตามกฎระเบียบกอนหนานี้ สําหรับระยะที่ 1 จะอยูใ นชวงเวลาระหวางตั้งแตประมาณ 6 ถึง 24
เดือน หลังจากวันที่ยกเลิกการใชสาร ขึ้นอยูกับสินคาแตละชนิด (ตารางที่ 1) ซึ่ง US.FDA ไดประมาณการวาสินคา
เกษตรสดแตละชนิดควรจะอยูในตลาดเปนระยะเวลานานเทาใด (เชน รวมเวลาสําหรับการเติบโตและการเก็บ
รักษาหลังการเก็บเกี่ยว การกระจายสินคา และการจําหนาย)
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ในระยะที่ 2: หลังจากวัน showing date ที่ระบุไวในตาราง หนวยงาน US.FDA จะขอใหผูประกอบการ
แสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวาการตกคางของสารคลอรไพริฟอสมีผลมาจากการใชที่ถูกตองตามกฎหมาย และหาก
ผูที่รับผิดชอบไมแสดงเอกสารที่เหมาะสม อาหารที่เกี่ยวของอาจถูกดําเนินการภายใตกฎระเบียบ สําหรับอาหาร
แปรรูป US.FDA จะพิจารณาจากวันที่ไดรับวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปซึ่งตองอยูภายในวัน showing date ที่กําหนด
ตามตารางที่ 1
สําหรับวันที่สิ้นสุดของ showing date ที่คาดการณไวคือวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ซึ่งเปนวันที่ US.FDA
คาดวาจะเปนวันสุดทายของอาหารที่ทําจากวัตถุดับที่ใชสารคลอรไพริฟอสถูกตองตามกฎหมายจะยังคงเหลือคาง
อยูในชองทางการคา โดยคํานวณตามเวลาเฉลี่ยสําหรับพืช 6 เดือน รวมกับ 4 ปหลังจากชวงเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อ
นําไปแปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปขึ้นสุดทายและอยูในชองทางตลาด รวมเปนระยะเวลา 4.5 ป ในชวงดังกลาวนี้
ผูประกอบการจะยังคงสามารถแสดงเอกสารไดหากมี
ทั้ ง นี้ การบั ง คั บ ใช ทั้ ง สองระยะนี้ จ ะบั ง คั บ ใช ทั้ ง สิ น ค า อาหารเกษตรสด (Raw Agricultural
Commodities: RACs) และอาหารแปรรูปที่ทําจากสินคาเกษตรสด โดยระยะที่ 1 บังคับใชทั้งสินคาเกษตรสดและ
สินคาแปรรูปจากสินคาเกษตรสด สําหรับระยะที่ 2 โดยทั่วไปจะใชสําหรับสินคาแปรรูปที่ทําจากสินคาเกษตรสด
เนื่องจากคาดวาสินคาเกษตรสดที่ใชสารคลอรไพริฟอสอยางถูกตองตามกฎหมายจะยังคงเหลืออยูในชองทางตลาด
ภายหลังวัน showing date
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ตารางที่ 1 Showing Date สําหรับสารตกคางคลอรไพริฟอสในสินคาเกษตรสด (RAC)
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ตารางที่ 1 (ตอ) Showing Date สําหรับสารตกคางคลอรไพริฟอสในสินคาเกษตรสด (RAC)

 วัน showing date ที่ กํา หนดสํ า หรับสินคาเกษตรสด (Raw Agricultural Commodities: RACs)
จะนําไปบังคับใชกับอาหารแปรรูปที่ทําจากสินคาเกษตรสดไดอยางไร
หากพบวามีการตกคางของสารคลอรไพริฟอสในอาหารแปรรูปและสารตกคางอยูในระดับที่ยอมรั บ ได
US.FDA จะดําเนินการดังนี้
ชวงเวลาระยะที่ 1 (กอนวัน showing date สําหรับสินคาเกษตรสด) โดยทั่วไป US.FDA จะถือวาสาร
ตกคางเปนผลมาจากการใชที่ถูกตองตามกฎหมาย
ระยะที่ 2 ผูแปรรูปอาหารสามารถแสดงเอกสารใหเห็นวาวัตถุดิบเกษตรสดที่ใชในการแปรรูปอาหารนั้น
ไดรับมา ณ วันที่ หรือ ภายในวัน showing date สําหรับสินคาเกษตรสด
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 เหตุใดตารางที่ 1 ไมกําหนดวัน showing date สําหรับอาหารแปรรูปที่มีการกําหนดคา Tolerance
ไวเปนการเฉพาะกอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
เนื่องจากการแสดงวันที่กําหนดไวสําหรับสินคาเกษตรสดและอยูบนพื้นฐานของเวลาที่ตองการสําหรับการ
ผลิต และการเก็บรักษา การกระจายและการจําหนาย สําหรับอาหารแปรรูปทั้งหมดนั้น ผูผลิตอาหารสามารถที่จะ
แสดงเอกสารใหเห็นวา วัตถุดิบเกษตรสดที่ใชในอาหารแปรรูปนั้นไดรับมา ณ วันที่หรือภายในวันที่แสดงสําหรับ
สินคาเกษตรสด หรือสารคลอรไพริฟอสที่ตกคางในวัตถุดิบเกษตรสดนั้นเปนผลมาจากการใชที่ถูกตองตามกฎหมาย
กอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
 ตั วอยา ง: การดํ า เนิ นการของ US.FDA กับสิน คา เกษตร Rutabagas สด ที่พบสารคลอรไพริฟอส
ตกคาง กอนและหลังวัน showing date
คาสารตกคางที่ยอมรับกอนหนานี้สําหรับสารคลอร ไพริ ฟอส ใน Rutabagas สด คือ 0.5 ppm ดังนั้น
US.FDA อาจดําเนินการตามกฎระเบียบไดตลอดเวลาหากพบวามีสารดังกลาวตกคางเกินกวา 0.5 ppm
กรณีระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 (วันที่ยกเลิกการใชสารคลอรไพริฟอส) ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566
(วัน showing date สําหรับ Rutabaga ตารางที่ 1) หาก US.FDA พบสารคลอรไพริฟอสตกคางใน Rutabagas
ในระดับ 0.5 ppm หรือต่ํากวา โดยปกติ US.FDA จะไมขอใหผูรับผิดชอบแสดงเอกสารเพื่อแสดงใหเห็นวาสาร
ตกคางใน Rutabaga เปนผลมาจากการใชที่ถูกตองตามกฎหมายกอนการยกเลิก
กรณีหลังวันที่ 1 มีนาคม 2566 (showing date) หาก US.FDA พบวามีสารคลอรไพริฟอสตกคางในสินคา
Rutabagas สด US.FDA ก็จะขอใหผูที่รับผิดชอบแสดงขอมูลเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณาและตัดสินใจวาสารตกคาง
นั้นเกิดจากการใชสารอยางถูกตองดวยกฎหมายหรือไม ผูที่รับผิดชอบตอสินคา Rutabagas สด ก็จะมีโอกาสพิสูจน
ใหเห็นวาสารตกคางเกิดจากใชที่ถูกกฎหมายกอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
 ตัวอยาง: การดําเนินการของ US.FDA กับสินคา Rutabagas บรรจุกระปอง ที่พบสารคลอรไพริฟอส
ตกคาง กอนและหลังวัน showing date
กรณีระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 หาก US.FDA พบสารคลอรไพริฟอส
ตกค า งใน Rutabagas แปรรู ป บรรจุ ก ระป อ ง ในระดั บ 0.5 ppm หรื อ ต่ํ า กว า โดยปกติ US.FDA จะไม ข อให
ผูรับผิดชอบเอกสารเพื่อแสดงใหเห็นวาสารตกคางใน Rutabaga บรรจุกระปอง เปนผลมาจากการใชที่ถูกตองตาม
กฎหมายกอนการยกเลิก
แต ห ลั ง จากวั น ที่ 1 มี น าคม 2566 หาก US.FDA ตรวจพบว า มี ส ารคลอร ไ พริ ฟ อสตกค า งในสิ น ค า
Rutabagas บรรจุกระปอง ผูที่รับผิดชอบจะไดรับโอกาสใหแสดงขอมูลเพื่อใหเห็นวาสารตกคางเกิดจากใชที่ถูก
กฎหมายก อ นวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2565 แนวทางหนึ่ ง ในการปฏิบั ติ คื อ การแสดงว าวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต
rutabagas กระปองนั้นไดรับมาเพื่อการแปรรูปภายในวัน showing date คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566
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 วัน showing date ในตารางที่ 1 มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม
ไม วันที่ระบุไวในตารางที่ 1 เปนเพียงการประมาณการ หากผูประกอบการมีขอมูลที่บงบอกวาสินคา
เกษตรสดที่ใชสารคลอร ไพริฟอสอยางถู กต องตามกฎหมายก อนวัน ที่ 28 กุมภาพันธ 2022 ตองใชเวลาอยู ใน
ชองทางการตลาดนานที่กวาที่ US.FDAประมาณการ เพื่อใหไดรับการคุมครองภายใตบทบัญญัติ “ชองทางการคา”
ก็อาจแสดงขอมูลดังกลาว เชน ชวงเวลาที่สินคาควรจะยังคงอยูในเชิงพาณิชย และวันที่มีการใชสารคลอรไพริฟอส
เปนตน ทั้งนี้ US.FDA จะประเมินขอมูลที่นําเสนอมาดวยดุลพินิจอยางเปนธรรม และจะไมถือวาอาหารมีการ
ปนเปอนหากขอมูลของผูประกอบการเปนไปตามขอกําหนดของบทบัญญัติชองทางการคาในมาตรา 408 (L) (5)
ของกฎหมาย FD & C แมวาระยะเวลาดังกลาวจะไมตรงกับวันที่ที่ระบุไวในตารางที่ 1
 อาหารที่ผลิตจากพืชที่ใชสารคลอรไพริฟอสหลังจากวันที่หามใช (28 กุมภาพันธ 2565) ถือวาเปนไป
ตามบทบัญญัติ “ชองทางการคา” หรือไม
ไม เนื่ อ งจากการอนุ ญ าตให มี ก ารตกค า งของสารคลอร ไ พริ ฟ อสหมดอายุ ห รื อ ถู ก ยกเลิ ก ในวั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2565 ซึ่งหมายความวา อาหารที่ผลิตจากพืชใดๆ ที่ใชสารดังกลาวหลังจาก 27 กุมภาพันธ 2565 จะไม
เขาขายการบังคับใชภายใตบทบัญญัติ “ชองทางการคา”
 อาหารที่มีสารคลอรไพริฟอสตกคาง หากกอนหนานี้ไมมีการกําหนดคาสารตกคางสําหรับอาหารนั้น
หรือหากระดับการตกคางเกินมาตรฐานที่กําหนดไวกอนหนานี้ จะเขาขายบังคับใชตามบทบัญญัติ “ชองทาง
การคา” ไดหรือไม
ไม อาหารที่มีสารคลอรไพริฟอสตกคาง จะไมสอดคลองตามบทบัญญัติชองทางของการคาหากไมมีการ
กําหนดคาสารตกคางไวกอนหนานี้สําหรับอาหารนั้น หรือถาระดับการตกคางของสารคลอรไพริฟอสเกินคาสาร
ตกคางที่กําหนดไวกอนหนานี้สําหรับอาหารนั้น
 FDA จะรองขอใหแสดงเอกสารในระหวางระยะที่ 1 หรือไม หาก FDA มีขอมูลที่บงชี้วาการใชสาร
คลอรไพริฟอส อาจเกิดขึ้นหลังจาก 27 กุมภาพันธ 2565
หาก US.FDA มีขอมูลที่ระบุวาสินคาเกษตรสดหรืออาหารแปรรูปมีการตกคางของสารคลอรไพริฟอสที่
อาจมาจากการใชสารหลังจากวันที่ 27 กุมภาพันธ 2565 US.FDA จะขอใหผูรับผิดชอบแสดงเอกสารแมจะอยูใน
ระหวางขั้นตอนที่ 1 เพื่อใหแสดงใหเห็นวาอาหารนั้นเขาขายตามบทบัญญัติชองทางการคา
 FDA คํานวณวัน showing date ในตารางที่ 1 ไดอยางไร
วั น showing dates ขึ้ น อยู กั บ ข อ มู ล ช ว งเวลาที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การผลิ ต สิ น ค า เกษตรสด (RAC) และ
ชวงเวลาที่จําเปนสําหรับการกระจายสินคาไปถึงมือผูบริโภคและผูแปรรูปอาหาร ซึ่งจะประกอบดวย ระยะเวลา
การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การกระจายสินคา และการจําหนาย สินคาบางสวนถูกจัดกลุมเขาดวยกั นตาม
รูปแบบการเติบโตและการกระจายที่คลายกัน
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 US.FDA พิจารณาขอมูลอะไรประกอบการพัฒนาวิธีการบังคับใชสําหรับสารคลอรไพริฟอสตกคางใน
อาหารแปรรูป
US.FDA ใชขอมูลการตกคางของสารคลอรไพริฟอสที่ไดรับจาก EPA ดังนี้
• คลอรไพริฟอส มีความคงทนในการตกคางในอาหารแชแข็งนานถึงและอาจยาวนานกวา 4 ป หากการ
จัดเก็บในสภาพแชแข็ง
• เนื่องจากการขาดขอมูลที่แสดงใหเห็นวาสารคลอรไพริฟอสตกคางลดลงที่อุณหภูมิแวดลอม (หอง)
และภายใตการทําความเย็น ดังนั้น จึงควรสันนิษฐานวาสารคลอรไพริฟอสใด ๆ ที่มีอยูในอาหารที่เก็บไวภายใต
เงื่อนไขเหลานี้จะไมลดลงเมื่อเวลาผานไป
• ขอมูลการตรวจสอบของโปรแกรมสารกําจัดศัตรูพืชของ USDA ระบุวา มีความเปนไปไดที่สารคลอรไพริฟอสที่ตกคางในอาหารจะยังคงอยูหลังจากการเก็บเกี่ยว และอาจตกคางในอาหารสดที่เขาสูชองทางการคา
• กระบวนการทําความรอน (การเดือด อบ และบรรจุกระปอง) ของวัตถุดิบเกษตรสดสําหรับอาหาร
แปรรูปบางชนิด อาจสงผลใหสารตกคางลดลง แตกไ็ มไดทําใหการตกคางหมดไปโดยสิ้นเชิง
ตามขอมูลการประเมินการตกคางของ EPA ขางตน US.FDA พิจารณาแลววา สารคลอรไพริฟอสที่ใชตาม
กฎหมาย อาจจะยังคงตกคางอยูในอาหารที่เก็บไวภายใตอุณหภูมิหอง แชเย็นและแชแข็งตราบเทาที่ยังคงอยูใน
ชองทางการคา
นอกจากนี้ ขอมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารบงชี้วาอาหารแปรรูปบางอยาง (แชแข็ง ทําใหแหง และ
บรรจุกระปอง) อาจยังคงอยูในชองทางการคานานถึง 4 ปหลังจากผลิตภัณฑที่เก็บเกี่ยว ดังนั้น เมื่อรวมเวลาเฉลี่ย
สําหรับพืช 6 เดือนแลวสินคาจะอยูในชองทางตลาดรวมเวลาทั้งสิ้น 4.5 ป US.FDA จึงไมคาดหวังวาผูประกอบการ
สวนใหญจะสามารถแสดงหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการใชสารที่ชอบดวยกฎหมายหลังจาก 4.5 ป
 คําแนะนํานี้ใชกับอาหารนําเขาใชหรือไม
ใช อาหารที่มีสารตกคางของสารคลอรไพริฟสที่นําเขากอนวัน showing date ที่แสดงในตารางในระหวาง
ชวงระยะที่ 1 หากสารตกคางอยูในระดับที่ยอมรับไดตามกฎหมาย ก็จะตกอยูภายใตบทบัญญัติชองทางการคา แต
หากนําเขาหลังจากชวงระยะที่ 1 หนวยงาน US.FDA จะแจงใหบุคคลที่รับผิดชอบ (เชน ผูนําเขา) วาอาหารอาจจะ
ละเมิดกฎระเบียบของ FD&C และเปดโอกาสใหแกไขโดยแสดงเอกสารที่แสดงใหเห็นวาสารตกคางในอาหารเกิด
จากการใชสารที่ชอบดวยกฎหมายกอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2022
ตัวอยางเชน ผูแปรรูปอาหารอาจแสดงใหเห็นวาวัตถุดิบเกษตรสดที่ใชในอาหารแปรรูปนั้นไดรับมา ณ
วันที่หรือภายในวัน showing date ที่กําหนดตามตาราง
 เอกสารที่ยอมรับไดเพื่อใชในการแสดงตามบทบัญญัติ “ชองทางการคา” คืออะไร
US.FDA แนะนํ า ให รั กษาเอกสารที่เหมาะสมเพื่อแสดงใหเห็นวาอาหารไดรับมาในช วงเวลาที่กําหนด
ตั ว อย า งเอกสารที่ คาดว า จะเป น ไปตามวั ตถุป ระสงคนี้ ไดแก เอกสารที่เกี่ย วของกับ รหัส การบรรจุ (packing
codes) บันทึกแบทช (batch records) และบันทึกสินคาคงคลัง (inventory records) ที่แสดงวามีการซื้อวัตถุดิบ
สินคาเกษตรสดที่ใชในผลิตภัณฑแปรรูปและไดรับมาภายในวันที่กําหนดตามตาราง ซึ่งเอกสารเหลานี้ผูแปรรูป
อาหารจํานวนมากตองจัดทําและเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานดานการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานอยูแลว หากไมมี
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อาจใชเอกสารประเภทอื่นๆ ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชสารที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2022 เชน
บันทึกการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ “Examples of Documentation that
May be Useful to Show Applicability of the Channels of Trade Provision” ใ น 2005 channels of
trade guidance for additional information ของ US.FDA
ที่มา:
1. https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-guidance-industryenforcement-approach-human-food-chlorpyrifos-residues-following-epa
2. https://www.fda.gov/media/156012/download
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
มีนาคม 2565

