คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยของผลิตผลทำงกำรเกษตร
FSMA Final Rule on Produce Safety
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ Food and Drug Administration (FDA) ได้เผยแพร่
เอกสารกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร (Final Rule on Produce Safety)
ในทะเบียนกลาง (Federal Register) กฎระเบียบนี้จัดทาขึ้นภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัยหรือ
Food Safety Modernization Act (FSMA) วันที่เริ่มปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวสาหรับผู้ประกอบการฟาร์ม
บางส่ ว นจะมีผ ลบั ง คั บ ใช้ภ ายใน 1 ปี นั บ จากวันที่ กฎระเบี ยบดัง กล่ าวมีผ ลบั ง คับ ใช้ อย่า งเป็น ทางการ ทั้งนี้
กฎระเบียบดังกล่าวจะเป็นครั้งแรกที่มีการนาเอามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ขั้นต่ามาใช้เพื่อเป็นมาตรฐาน ในด้าน
ความปลอดภัยในด้านการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการเก็บรักษาผักและผลไม้ที่ผลิตขึ้นเพื่อการ
บริโภคของมนุษย์
กฎระเบียบฉบับนี้ถูกนาเสนอขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การทาประชาพิจารณ์หลายครั้ง การประชุมผ่านเว็บไซต์ การเข้ารับฟังการทาประชาพิจารณ์ และการเข้าเยี่ยมชม
ฟาร์มเพาะปลูกทั่วประเทศ FDA ได้ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมในการจัดทากฎระเบียบนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2557
ซึง่ กฎระเบียบเพิ่มเติมได้แก้ไขกฎระเบียบเดิมให้สามารถนาเอาไปปฏิบัติใช้ได้ดีขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น และมีประสิทธิภาพ
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้เป็นการผสมผสานข้อเสนอต้นฉบับและการแก้ไขปรับปรุงตามที่ปรากฏ
อยู่ในข้อเสนอเสริม (Supplemental proposal) ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม คาจากัดความ “ฟาร์ม”
และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการอธิบายแก้ไขไว้ในกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ด้านมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
ส าหรั บ อาหารมนุ ษย์ ทั้งนี้ คาจ ากัดความดังกล่ าวจะถูกใช้ในกฎระเบียบนี้เพื่อการจัดทามาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย ของผลิ ตผลทางการเกษตร กิจ การที่มีการดาเนินการเข้าข่ายคาจากัดความของคาว่า “ฟาร์ ม ” ไม่
จาเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับ FDA ในฐานะสถานที่ผลิตอาหารและไม่ต้องปฏิบัติการตามข้อกาหนดการควบคุมเชิง
ป้องกัน (Preventive Controls Regulation)
ส าหรั บ กิจ การที่เ ข้ าข่ ายค าจากั ด ความของ “ฟาร์ม ” การเข้าข่ายการได้รับ การยกเว้ น และ
ข้อกาหนดที่ปรับปรุงแก้ไขสาหรับความปลอดภัยผลิตผลทางการเกษตร สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสาร
Exemptions and Variances และ แผนภูมิ Coverage and Exemptions/Exclusions

ข้อกำหนดที่สำคัญ
1. นำที่ใช้ในกำรเกษตร
 คุณภาพน้า: กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้กาหนดขึ้นตามแนวปฏิบัติตามที่เสนอไว้ในกฎระเบียบเพิ่มเติมโดย
มีการแก้ไขบางส่วน กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ได้กาหนดมาตรฐานค่าจุลินทรีย์ในน้า 2 กรณี ขึ้นอยู่กับ
การตรวจพบ Escherichia coli ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลหรือไม่

 กรณีแรก อนุญาตให้นาน้าที่ไม่มีการตรวจพบ E. coli มาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรบาง
รูปแบบ ซึ่งน้าที่ถูกนามาใช้นั้นอาจมีความเสี่ยงมีเชื้อจุลินทรีย์อันตรายปนเปื้อนไปยังพืชผล
ทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น น้าที่ใช้ล้างมือระหว่างและหลังการเก็บ
เกี่ยว และน้าที่ใช้สาหรับต้น อ่อน (Sprout) ทั้งนี้กฎระเบียบนี้ได้กาหนดว่า เมื่อมีการตรวจ
พบเชื้อ E. coli จะต้องหยุดใช้น้านั้นๆทันที และจะต้องปฏิบัติการบาบัดก่อนที่จะมีการ
นามาใช้อีกครั้ง กฎระเบียบนี้ห้ามไม่ให้น้าที่ไม่ผ่านการบาบัดมาใช้เพื่อการใดๆ เป็นอันขาด
 กรณีที่สองเป็นการนาเกณฑ์กาหนด (Criteria) สาหรับน้าที่ใช้เพื่อการผลิตผลิตผลทางการ
เกษตรโดยตรง เกณฑ์นี้จะวัดจากค่าการประเมินสองรูปแบบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต
(Geometric Mean หรื อ GM) และจากระดั บ ที่ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงทางสถิ ติ (Statistical
Threshold หรือ STV) ค่า GM ของตัวอย่างคือ 126 หรือต่ากว่าค่า CFU ทั่วไปของ E. coli
ในน้า 100 มิลลิลิตร และค่า STV ของตัวอย่างคือ 410 CFU หรือต่ากว่า ค่าทั่ว ไปของ
E. coli ในน้า 100 มิลลิลิตร
 ค่า GM เป็นค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงหมายถึงค่าที่เรียกว่า ค่ากลาง (Central Tendency)
ของคุณภาพน้า (โดยทั่วไป คือค่าเฉลี่ยปริมาณ E. coli ในแหล่งน้าหนึ่งๆ) ที่จะถูก
น าไปใช้ วัด หาค่าเฉลี่ ยของคุณภาพน้า (โดยพื้นฐานในแหล่ งน้าทั่ว ไปจะพบเชื้ อ
E. coli ในปริมาณหนึ่ง)
 ค่า STV สะท้อนให้เห็นระดับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้า โดยเฉพาะระดับของ
E. coli หลั ง จากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพน้ า เช่ น หลั ง ฝนตก หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของระดับแม่น้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากปัจจัยดังกล่ าวส่งผลให้สิ่ งปฏิกูล
ไหลลงแหล่งน้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจง่ ายขึ้น ระดับของค่า STV คือ
ระดับที่ตัวอย่างน้า 90% มีค่าต่ากว่ามาตรฐาน
 FDA อยู่ ในระหว่างการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ทาง online ที่จะช่ว ยให้ ฟาร์ มสามารถ
ป้อนข้อมูลตัวอย่างน้าและสามารถคานวณค่าต่างๆ ได้เอง
 ข้อมูล เกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ทาให้ ความเป็นไปได้ในการพบ E.coli สู ง
ซึ่งจะช่วยให้ฟาร์มนั้นๆ มีความเป็นไปได้น้อยที่จะต้องหยุดใช้น้าจากสาเหตุความ
ผันผวนของคุณภาพน้า (เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์เดิมที่เคยใช้)
 เกณฑ์เหล่านี้จะถูกใช้ เป็นเครื่องมือด้านการจัดการน้าในการทาความเข้าใจของ
ค่าจุลินทรีย์ในน้าที่ใช้ในการเกษตร และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ระยะยาวในการใช้น้า
จากแหล่งน้าระหว่างการเพาะปลูกผลิตผลอื่นๆ นอกเหนือจากต้นอ่อน
 ถ้าน้าที่ใช้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จะต้องดาเนินการแก้ไขทันทีที่สามารถ
ดาเนินการได้ แต่ต้องไม่เกินภายใน 1 ปีหลังจากนั้น สาหรับฟาร์มที่น้าที่ใช้ในการเกษตรที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางจุลินทรีย์ จะได้รับการผ่อนผันเพื่อให้สามารถแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทางเลือกดังกล่าวประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น
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 เพิ่มเวลา เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายตายลงเองในน้านั้นๆ ซึ่งอาจ
เป็นช่วงเวลาระหว่างการทดน้าครั้งสุดท้ายและการเก็บเกี่ยว แต่ต้องไม่เกินกว่า 4
วันติดต่อกัน
 เพิ่มเวลา เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายตายลงเองในช่วงระหว่างการ
เก็บเกี่ยวและช่วงสุดท้ายของการเก็บ ผลิตผล หรือการกาจัดออกไปผ่านขั้นตอน
การจัดจาหน่าย เช่นการชะล้าง ในข้อจากัดที่เหมาะสม
 บาบัดน้า
 การทดสอบ (Testing): กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ได้นาเอาแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการทดสอบน้าที่ยัง
ไม่ได้รับการบาบัด เฉพาะกรณีตามที่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนและถูก เสนอไว้ในกฎระเบียบเพิ่ มเติม
กฎระเบียบนี้ยังคงยึดหลักความถี่ในการทดสอบน้าจากแหล่งต่างๆ (เช่น น้าผิวดินและน้าบาดาล)
 ในการทดสอบน้าผิวดินที่ยังไม่ได้รับการบาบัด ให้พิจารณาถึงความเสี่ ยงสูงสุดที่จะเกิดขึ้น
โดยตรงต่อการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร (นอกจากต้นอ่อน) FDA ได้กาหนดให้ฟาร์ม
ต้องเริ่มทาการสารวจขั้นต้น โดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 20 ตั วอย่าง ซึ่งการเก็บตัว อย่าง
จะต้ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า งในช่ ว งที่ ใ กล้ ฤ ดู เ ก็ บ เกี่ ย วมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ ใ นช่ ว ง 2 ถึ ง 4 ปี
ผลจากการสารวจขั้นต้นนี้ จะถูกนาไปใช้เพื่อการคานวณหาค่า GM และ STV (ซึ่งตัวเลข
ทั้งสองนี้จะหมายถึง ข้อมูลคุณภาพจุลินทรีย์ในน้า) และเพื่อ พิจารณาว่าน้าในแหล่งน้านั้นๆ
เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกาหนดคุณภาพด้านจุลินทรีย์หรือไม่
 หลั ง จากท าการส ารวจขั้ นต้ น แล้ ว จะต้ อ งมี ก ารส ารวจประจ าปีซึ่ ง เป็น การเก็บ
ตัวอย่างอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อปีเพื่อนาไปคานวณหาค่า GM และ STV
 5 ตัวอย่างใหม่ที่ถูกเก็บนี้ จะถูกนาไปรวมกับ 15 ตัวอย่างล่าสุดที่ถูกเก็บมา และจะ
ถูกนาไปทาเป็นชุดข้อมูล 20 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการยืนยันว่าน้ายังคงถูกนาไปใช้
อย่างเหมาะสมตามที่กาหนดจากการคานวณค่า GM และ STV
 สาหรับน้าบาดาลที่ยังไม่ได้รับการบาบัดและถูกใช้ โดยตรงในการเพาะปลูกผลิตผลทางการ
เกษตร (นอกจากต้นอ่อน) FDA กาหนดให้ฟาร์มจะต้องทาการสารวจขั้นต้น โดยจะต้องเก็บ
ตัวอย่างอย่างน้อย 4 ตัวอย่าง และจะต้องเป็นตัวอย่างที่ได้รับการเก็บในช่วงเวลาที่ใกล้กับ
ช่วงเก็บเกี่ยวมากที่สุด ในระหว่างฤดูการเพาะปลูก หรือในช่วงระยะเวลา 1 ปี ผลจากการ
สารวจขั้นต้นนี้จะถูกนาไปใช้คานวณหาค่ า GM และ STV และเพื่อตรวจสอบว่า แหล่งน้า
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกาหนดด้านคุณภาพจุลินทรีย์ในน้าหรือไม่
 หลังจากการดาเนินการสารวจขั้นต้นแล้ว จะต้องสารวจประจาปีซึ่งต้องเก็บตัวอย่าง
อย่างน้อย 1 ตัวอย่างต่อปี เพื่อใช้ในการคานวณค่า GM และ STV ตามที่กาหนดไว้
 ตัวอย่างใหม่จะถูกนาไปรวมกับตัวอย่าง 3 ตัวอย่างล่าสุดที่ถูกเก็บ และจะถูกนาไป
จัดทาเป็นชุดข้อมูล 4 ตัวอย่างเพื่อใช้สาหรับการยืนยันว่าน้านั้นยังคงถูกใช้อย่ าง
เหมาะสมตามที่กาหนดจากการคานวณค่า GM และ STV
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 ส าหรั บ น้ าบาดาลที่ยั งไม่ผ่ านการบาบัด และตรวจไม่พบเชื้อ E. coli FDA อนุญาตให้นา
น้านั้นไปใช้ได้ แต่กาหนดให้ฟาร์มต้องทาการตรวจสอบน้าบาดาลขั้นต้นอย่างน้อย 4 ครั้ง
ในช่ ว งระหว่ า งฤดู ก าลเพาะปลู ก หรื อ ในช่ ว งระยะเวลา 1 ปี ฟาร์ ม จะต้ อ งอธิ บ ายว่ า
น้าดังกล่าวสามารถนาไปใช้เพื่อการต่างๆ ได้หรือไม่โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจดังต่อไปนี้
 ถ้าตัว อย่ างทั้ ง 4 ของผลขั้นต้น เป็น ไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดและตรวจไม่พ บเชื้ อ
E. coli จะต้องมี การทดสอบปี ล ะ 1 ครั้งหลั ง จากนั้ น โดยเป็นการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง แต่ถ้าหากผลการทดสอบที่ทาขึ้นปีละ 1 ครั้ง ผลไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ข้อกาหนดด้านคุณ ภาพจุลิ นทรีย์ในน้า ฟาร์มจะต้องกลั บไปทาการ
ทดสอบขั้นต้นอย่างน้อย 4 ครั้งต่อฤดูกาลเพาะปลูกหรือต่อปี
 ไม่มีข้อกาหนดให้มีการทดสอบน้าที่ใช้ในการเกษตรที่มาจากระบบชลประทานหรือประปา
สาธารณะที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดในกฎระเบียบนี้ (ซึ่งกาหนดไว้ว่าฟาร์มที่ใช้น้าจาก
ระบบประปาสาธารณะที่ ได้รับการทดสอบ หรือผ่านการทดสอบว่าน้าดังกล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกาหนดสาคัญ) หรือถ้าน้าดังกล่าวได้รับการบาบัดอย่างสม่าเสมอตามข้อกาหนดใน
เรื่องการดูแลรักษา

2. กำรปรับปรุงดินทำงชีวภำพ (Biological Soil Amendments)
 ปุ๋ ย คอกสด (Raw Manure): FDA ได้ ก ารท าวิ จั ย ประเมิ น ค่ า ความเสี่ ย งในเรื่ อ งจ านวนวั น ในการ
ใส่ปุ๋ยคอกสดลงในดิน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและเก็บเกี่ยวในการลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน
(การแก้ไขคุณภาพดิน เช่น การใส่ปุ๋ยในดินเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งในด้านเคมีและทางกายภาพ
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกหรือเพื่อปรับปรุงความสามารถของดินในการอุ้มน้า)
 ขณะนี้ FDA ยังไม่มีคัดค้านการที่เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงาน National
Organic Program ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร ส ห รั ฐ ( United States Department of
Agriculture หรือ USDA) ทีก่ าหนดให้มีช่วงระยะห่าง 120 วัน ในการใส่ปุ๋ยคอกสาหรับพืช
ที่ต้องสัมผัสดิน และ 90 วันที่สาหรับพืชที่ไม่สัมผัสดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่กาลังพิจารณามาตรฐาน
เหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อลดความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ในขณะที่
การประเมินความเสี่ยงและการวิจัยยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา
 กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้กาหนดไว้ว่า วิธีการแก้ไขคุณภาพดินทางชีวภาพที่มีการใช้มูลสัตว์
ที่ยังไม่ผ่านการบาบัด เช่นปุ๋ยคอกสด การใส่ปุ๋ยคอกสดในดินจะต้องไม่ให้ปุ๋ยคอกสดสัมผัส
กับผลิตผลทางการเกษตร และหลังการใส่ปุ๋ยจะต้องไม่ให้ปุ๋ยคอกสดสัมผัสกับผลิตผลอื่นๆ
 ปุ๋ยหมัก (Stabilized Compost): มาตรฐานทางจุลินทรีย์ ซึ่งกาหนดปริมาณแบคทีเรีย ที่ตรวจพบได้
หมายรวมถึ ง Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Fecal Coliforms และ E. coli 0157:
H7 ถู ก ก าหนดขึ้ น ส าหรั บ กระบวนการบ าบั ด แก้ ไ ขคุ ณ ภาพทางชี ว วิ ท ยาของดิ น ซึ่ ง รวมถึ ง ปุ๋ ย คอก
กฎระเบี ย บนี้ ไ ด้ ร วมเอาตั ว อย่ า งการหมั ก ทางวิ ท ยาศาสตร์ 2 ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การเตรียมการหมักปุ๋ยให้มีสภาวะคงที่จะต้ องมีการใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดนี้ จะต้องเกิดการสัมผัสของปุ๋ย
กับผลิตผลน้อยที่สุดระหว่างและหลังการใส่ปุ๋ย
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3. ต้นอ่อนพืช (Sprouts)
 กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ได้รวมข้อกาหนดใหม่ๆ ในการป้องกันการปนเปื้อนของต้นอ่อนพืช ซึ่งบ่อยครั้ง
ที่ต้นอ่อนพืชเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ ต้นอ่อนมีอัตราเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายสูง เนื่องจากต้นอ่อนต้องการอากาศที่อุ่น ความชื้น และสารอาหารจานวนมาก
ในการเจริญเติบโต
 ในระหว่างปี 2539 - 2557 ตรวจพบโรคระบาด 43 ครั้ง ตรวจพบการป่วย 2,405 ราย
ตรวจพบผู้บริโภคที่ ต้องเข้ารับการรัก ษาตัวที่โรงพยาบาล 171 ราย และเสียชีวิต 3 ราย
โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ ต้นอ่อนพืช ซึ่งเกิดโรคระบาดจาก Listeria monocytogenes
เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาทีม่ ีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับต้นอ่อนพืช
 ข้อกาหนดโดยเฉพาะต่อต้นอ่อนพืช ตัวอย่างเช่น:
 ป้องกันการเกิดของจุลินทรีย์อันตรายในเมล็ดพืชหรือเมล็ดพันธุ์พืช ที่จะถูกนามาใช้ปลูกเป็น
ต้นอ่อนพืช รวมถึงการดูแลรักษา (หรือเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการดูแลขั้นต้นจากผู้ปลูก
ผู้ขาย หรือ ผู้จาหน่ายที่มีเอกสารรับรองอย่างเหมาะสม)
 ทดสอบคุณภาพน้าที่ใช้สาหรับต้นอ่อนจากแต่ละกลุ่มของต้นอ่อนพืช หรือต้นอ่อนพืชที่อยู่ใน
ระหว่างการปลูกในแต่ล ะกลุ่มการผลิตเพื่อหาจุลชีพก่อโรคบางชนิด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้
จาหน่ายต้นอ่อนพืชจนกว่าจะได้ผลการตรวจสอบว่าไม่มีจุลชีพก่อโรคใดๆ
 ตรวจสอบเพื่อหาว่ามีเชื้อโรคสายพันธุ์ Listeria หรือ Listeria monocytogenes ในขั้นตอน
การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการบรรจุ และสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา หรือไม่
 ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขทั น ที เ มื่ อ พบว่ า ผลทดสอบตั ว อย่ า งน้ าที่ ใ ช้ ต้ น อ่ อ นพื ช และ/หรื อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมีผลเป็นบวก
 กิจการที่ผลิตต้นอ่อนพืชจะมีเวลาน้อยกว่า ฟาร์มที่ผลิตผลิตผลอื่นๆในการปรับ เพื่อให้เข้ากับกฎระเบียบ
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีกาหนดเวลา 1 ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ และไม่มีการเพิ่มเวลาเพื่อการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องน้า

4. สัตว์เลียงและสัตว์ป่ำ
 กฎระเบียบนี้ได้ระบุถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฟาร์มที่มีสัตว์เลี้ยง
แบบปล่อยตามทุ่ง (เช่น วัว) หรือ สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานในหลายประเภท ทั้งนี้ กฎระเบียบได้กาหนดให้สัตว์
เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ เช่นเดียวกับสัตว์ป่าบุกรุก (เช่น กวาง หรือ หมูป่า) เกษตรกรได้ถูกกาหนดให้
ใช้ทุกมาตรการทีจ่ าเป็น เพื่อระบุและไม่เก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีแนวโน้มปนเปื้อน
 อย่ างน้ อยที่สุ ด กฎระเบียบนี้ กาหนดให้ ทุ ก ฟาร์ม ที่ อ ยู่ภ ายใต้ กฎต้ อ งสอดส่ อ งดู แ ลพื้ น ที่
เพาะปลูกและผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมดที่จะถูกเก็บเกี่ยว โดยไม่คานึงถึงวิธีการที่จะใช้ใน
การเก็บเกี่ยว
 นอกจากนั้น กฎระเบียบกาหนดให้ฟาร์มจะต้องทาการประเมินเพิ่มเติมในระหว่างฤดูกาล
เพาะปลูกภายใต้เงื่อนไขบางประการ และถ้าหากพบว่ามีหลักฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมี
5

การปนเปื้อนจากสัตว์ ฟาร์มจะต้องมีมาตรการกาหนดพื้นที่เฝ้าระวังในระหว่างการเก็บเกี่ยว
ตัวอย่างเช่น การปักธงกาหนดบริเวณที่คาดว่ามีการปนเปื้อน เป็นต้น
 ถึงแม้ว่ากฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ไม่มีการกาหนดระยะห่างระหว่างการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้เลี้ยงสัตว์
(Grazing) และการเก็บ เกี่ ย ว แต่ FDA สนับสนุนให้ เกษตรกรสมั ครใจที่ จ ะพิ จารณาก าหนดช่ว งเวลา
ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติให้กับฟาร์ม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้คาแนะนาสาหรับการ
ปฏิบัตินี้ต่อไปในอนาคต ถ้ามีความจาเป็น
 ในกฎระเบียบเพิ่มเติมระบุว่า ฟาร์มไม่จาเป็นต้องแยกสัตว์ออกจากการเพาะปลูกกลางแจ้ง ทาลายแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์ แยกสัตว์ให้ห่างจากรั้วกั้นหรือทางระบายน้า หรือรอบแหล่งเพาะปลูก

5. กำรฝึกอบรมคนงำน สุขอนำมัย และสุขลักษณะ
 ข้อกาหนดในเรื่องสุขอนามัยและสุขลักษณะ ประกอบด้วย:
 กาหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในผลิตผลและพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร ไม่ว่ามาจาก
ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ตัวอย่างเช่น กาหนดให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีหากพบว่ามี
อาการทางสุขภาพที่อาจปนเปื้อนผลิตผลทางการเกษตร หรือพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร
 ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะเมื่อมีการสัมผัส ผลิตผลทางการเกษตร หรือพื้นผิวที่
สัมผัสอาหาร ตัวอย่างเช่น ล้างมือให้สะอาดและทาให้ แห้งสนิทตามเวลาต่างๆ เช่น หลังการ
ใช้ห้องน้า
 กาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เ ข้ามาชมโรงงานเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในผลิตผล
ทางการเกษตร และพื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร ตัวอย่างเช่น จัดให้มีห้องน้าและที่ล้างมือไว้ให้ผู้ที่
เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
 คนงานฟาร์มที่จะต้องมีการทางานที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตผลทางการเกษตร และ/หรือพื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร
รวมถึงผู้บังคับบัญชา จะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่สาคัญและจาเป็นด้านสุขอนามัยและสุขลักษณะ
 คนงานฟาร์ มที่ต้องมีการเกี่ย วข้องกับ ผลิตผลทางการเกษตร และ/หรือ พื้นที่ผิ วสั มผั ส อาหาร รวมถึง
ผู้บังคับบัญชา จะต้องได้รับการฝึกอบรมในหลายหลักสูตร มีวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ที่มี
ความจาเป็นต่อหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจรวมไปถึงการฝึกอบรม (ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมที่มีขึ้นใน
ระหว่างการทางาน) การศึกษา และประสบการณ์ (ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน)

6. เครื่องมืออุปกรณ์ และ สิ่งก่อสร้ำง
 กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ได้กาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ปัจจัยเหล่านี้ที่อาจไม่ได้รับการทาความสะอาดอย่างเพียงพอ เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนต่อ
ผลิตผลทางการเกษตร ในส่วนนี้กฎระเบียบได้ครอบคลุมหลายด้าน ตัวอย่างเช่ น เรือนกระจกที่ใช้สาหรับ
ปลูกพืช สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้สาหรับเพาะต้นอ่อนพืช และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ห้องน้าและอุปกรณ์
สาหรับล้างมือ มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร รวมถึง ตัวอย่างเช่น
การจัดเก็บที่เหมาะสม การดูแลรักษา และการทาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
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ข้อยกเว้น
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ไม่มีผลบังคับต่อ:
 ผลิตผลที่ไม่ได้อยู่ในสภาพสินค้าเกษตรดิบ (สินค้าเกษตรดิบ คือ อาหารใดที่อยู่ในสภาพดิบหรือสภาพตาม
ธรรมชาติ)
 สินค้าเกษตรที่จะกล่าวถึงเหล่านี้ FDA ได้กาหนดให้ เป็นผลิตผลที่แทบไม่มีการบริโภคดิบ : asparagus;
black beans, great Northern beans, kidney beans, lima beans, navy beans, และ pinto beans;
garden beets (roots และ tops) และ sugar beets; cashews; sour cherries; chickpeas; cocoa
beans; coffee beans; collards; sweet corn; cranberries; dates; dill (seeds แ ล ะ weeds);
eggplants; figs; horseradish; hazelnuts; lentils; okra; peanuts; pecans; peppermint;
potatoes; pumpkins; winter squash; sweet potatoes; และ water chestnuts
 ธั ญ พื ช ซึ่ ง รวมถึ ง barley, dent- หรื อ flint-corn, sorghum, oats, rice, rye, wheat, amaranth,
quinoa, buckwheat, แ ล ะ oilseeds ( เ ช่ น cotton seed, flax seed, rapeseed, soybean แ ล ะ
sunflower seed)
 ผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้เพื่อการบริโภคภายในครอบครัวหรือเพื่อการบริโภคภายในฟาร์ม
 ฟาร์มที่มีมูลค่าของผลิตผลที่จาหน่ายได้ต่อปีโดยเฉลี่ ย และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า 25,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือน้อยกว่า
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ได้กาหนดข้อยกเว้น สาหรับผลิตผลทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูป
เพื่อการค้า ซึ่งสามารถลดปริมาณจุลินทรีย์สาคัญที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคภายใต้สภาวะบางอย่าง กฎระเบียบยัง
ระบุเกี่ยวกับการเข้าข่ายได้รับการยกเว้นและข้อกาหนดเฉพาะสาหรับฟาร์มบางแห่ง
 เพื่อที่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้น ฟาร์มจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด 2 ข้อต่อไปนี้
 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ฟาร์มจะต้องมียอดขายผลิตผลเฉลี่ยไม่เกินปีละ 500,000 เหรียญ
สหรัฐฯ และ
 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมายอดขายของฟาร์มที่ ขายให้กับผู้ซื้อสุดท้ายที่เข้าข่าย (Qualified endusers) จะต้องเกินกว่าผู้ซื้ออื่นรวมกัน ผู้ซื้อสุดท้ายที่เข้าข่ายจะหมายถึง (ก) ผู้บริโภคอาหาร
นั้น หรือ (ข) ร้านอาหารหรือร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเดียวกัน หรือในเขตสงวนอินเดียนแดง
เดียวกันกับฟาร์ม หรืออยู่ห่างจากฟาร์มไม่เกิน 275 ไมล์
 ฟาร์มที่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับการปรับเปลี่ยนด้วย ได้แก่ การเปิดเผย
ชื่อและที่อยู่ที่ครบถ้วนของฟาร์มซึ่งดาเนินการเพาะปลูก ทั้งบนฉลากของพืชผลหรือบริเวณที่จาหน่าย
ฟาร์มเหล่านี้ยังต้องบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลด้านเอกสารบางประเภท
 ฟาร์มทีเ่ ข้าข่ายได้รับการยกเว้นอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
 หากมีการดาเนินการสอบสวนกรณีการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ซึง่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ฟาร์มนั้นๆ หรือ
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 หาก FDA พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นต้องปกป้องสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและ
ป้ องกัน หรื อลดการระบาดของโรค ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการการดาเนินการหรือสภาวะ
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพืชผลที่มาจากฟาร์มนั้นซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ FDA จะออกคาสั่งเพิกถอนสิทธิ์การได้รับการยกเว้นของฟาร์มนั้น
 เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาวิธีการอื่นๆ ในการปกป้องสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึง การ
ออกจดหมายเตือน การเรียกคืนสินค้า การกักกันสินค้า การปฏิเสธการนาเข้า การอายัด
สินค้าและขอหมายศาลให้หยุดดาเนินการ
 เจ้ า หน้ า ที่ จ ะแจ้ ง เจ้ า ของ ผู้ ป ระกอบการ หรื อ ตั ว แทนของฟาร์ ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เจ้าหน้าที่ FDA ต้องเพิกถอนการได้รับสิทธิ์ยกเว้น และให้โอกาสชี้แจง
ภายใน 15 วันหลังได้รับเอกสาร และพิจารณาการดาเนินการของฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่หยิบยกขึ้นโดย FDA
 เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฟาร์มนั้นๆทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทราบสาเหตุที่อาจนาไปสู่การถูกถอดถอนสิทธิ์การยกเว้น ทั้งนี้
FDA จะให้โอกาสฟาร์มในการตอบสนองภายใน 15 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ออกเอกสาร
และ FDA จะพิจารณาว่าฟาร์มดังกล่าวได้มีการตอบสนองและปฏิบัติหรือไม่อย่างไรหลังจาก
ได้รับทราบถึงปัญหา
 การเพิกถอนการได้รับสิทธิยกเว้นอาจได้รับการพิจารณาคืนสิทธินั้นได้หาก (ตามความเหมาะสม)
 FDA พิจารณาแล้วเห็นว่า โรคระบาดที่เกิดขึ้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับฟาร์มนั้นๆ และ/หรือ
 FDA พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานหรือสภาพพืช ผลต่อความ
ปลอดภัยอาหารที่ผลิตหรือเก็บเกี่ยวจากฟาร์มนั้นได้ iy[การแก้ไขอย่างเหมาะสม และไม่มี
ความจาเป็นที่จะต้องเพิกถอนสิท ธิการได้รับการยกเว้นต่อเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภคหรือลดการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ

กำรเปลี่ยนแปลง (Variances)
กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้ให้อนุญาตมลรัฐ ชนเผ่า หรือประเทศต่างๆ ที่การนาเข้า ผลิตผลมายัง
สหรัฐอเมริกา สามารถยื่นคาร้องพร้อมด้วยข้อมูลสนับสนุนต่อ FDA เพื่อร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด
บางข้อในกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้
 กฎระเบียบนี้อนุญาตให้มลรัฐ ชนเผ่า หรือประเทศใดๆ ที่พบว่า กฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้ออาจ
เป็นปัญหาในสภาพการผลิตในแหล่งของตน สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดได้ มลรัฐ ชนเผ่า และ
ประเทศต่างๆ จะต้องแสดงให้เห็นว่า การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีเหตุผลเพียงพอที่จะสร้างความ
มั่ น ใจได้ ว่ า ผลิ ต ผลนั้ น จะไม่ มี ก ารปลอมปนและมี ค วามปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย เท่ า เที ย มตาม
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในกฎระเบียบ
 กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้กาหนดชัดเจนว่า ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายสามารถยื่นคาร้องให้มี
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได้
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 การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องดาเนินการโดยผู้มีอานาจหน้าที่ ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารของรัฐ ชนเผ่า หรือประเทศอื่น
 หน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศไม่จาเป็นต้องจัดทาข้อตกลงยอมรับความเท่าเทียมระบบ (System
Recognition Arrangements หรื อ Equivalence Agreement) กั บ FDA ในการร้ อ งขอให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์นี้
 การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องมีข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์
ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับพืชผลและกิจกรรมนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับพืชผล สภาพทางภูมิอากาศ
ดิน ภูมิประเทศ หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการปฏิบัติของพื้นที่นั้น
 ตัวอย่างของการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงและอาจได้รับการตอบสนอง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในน้าใช้ในการเกษตรในช่วงการเพาะปลูกพืชผล (นอกเหนือจากต้นอ่อน) ซึ่งใช้
วิธีการรดน้าโดยตรง การเปลี่ยนแปลงอัตราการปล่อยให้จุลินทรีย์ตายไปเอง (Die-off ฑate) เพื่อกาหนด
ช่วงเวลาระหว่างการส่งน้าเข้าครั้งล่าสุด (Last Irrigation) และการเก็บเกี่ยว และ/หรือ ช่วงเวลาสูงสุด
เพิ่มเติม (Accompanying Maximum Time Interval) และการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือความถี่ในการ
ทดสอบน้าใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์ของกฎระเบียบนี้

วันที่ต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนด
วันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับกิจกรรมภายใต้กฎระเบียบนี้ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นอ่อน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลังจากวันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ได้แก่
 ภายใน 4 ปีสาหรับกิจการขนาดเล็กมาก ที่มียอดขายผลิตผลเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 25,000
เหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 250,000 เหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ภายใน 3 ปีสาหรับกิจการขนาดเล็ก ที่มียอดขายผลิตผลทางการเกษตรเฉลี่ยปีละมากกว่า
250,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ภายใน 2 ปีสาหรับฟาร์มประเภทอื่นๆ
 จะอนุ โ ลมเพิ่มให้ อีก 2 ปีนับจากวันที่ต้องปฏิบัติตามข้อ กาหนดอื่น ๆ ของกฎระเบีย บนี้
ส าหรั บ การปฏิบั ติตามกฎระเบียบสาหรับมาตรฐานคุณภาพน้าบางข้อ และการทดสอบ
ที่เกี่ยวข้อง และข้อกาหนดด้านการเก็บรักษาข้อมูล
วันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับข้อกาหนดที่มีการปรับเปลี่ยน (Modified Requirements)
สาหรับฟาร์มที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น
 วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับข้อกาหนดด้านฉลาก (หากกาหนดไว้)
 วันที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการของกฎระเบียบฉบับสุดท้าย สาหรับการเก็บรักษาบันทึก
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการขอรับสิทธิยกเว้น
 สาหรับข้อกาหนดที่ปรับเปลี่ยนอื่นๆ
 4 ปีหลังจากวันที่ กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการส าหรับ
กิจการขนาดเล็กมาก
9

 3 ปีหลังจากวันที่กฎระเบียบฉบับสมบูรณ์มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการส าหรับ
กิจการขนาดเล็ก
วันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ต้นอ่อน หลังจากวันที่กฎระเบียบ
ฉบับสมบูรณ์มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
 3 ปีสาหรับกิจการขนาดเล็กมาก
 2 ปีสาหรับกิจการขนาดเล็ก
 1 ปีสาหรับฟาร์มอื่นๆ

แถลงกำรณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
FDA ได้ เ ผยแพร่ แ ถลงการณ์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final
Environmental Impact Statement หรือ EIS) (/food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm396564.htm) ซึ่ง
ส่งผลให้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยผลิตผลทางการเกษตรฉบับสมบูรณ์เข้าข่ายอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมถึงสุขภาพอนามัยของมนุษย์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ร่างเอกสาร EIS ได้รับการเผยแพร่เมื่อ
เดือนมกราคม 2558 FDA ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของสาธารณชนซึ่งส่งเข้ามาในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่มีการ
ร่ างเอกสาร EIS ฉบั บ สมบู ร ณ์ FDA ได้พิจ ารณาข้ อ คิด เห็ น ของเอกสาร EIS ฉบับสมบูรณ์ประกอบการจั ด ท า
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยผลิตผลทางการเกษตรฉบับสมบูรณ์ด้วย
 EIS ประเมินวิธีการปฏิบัติงานที่ FDA เสนอไว้ในร่างกฎระเบียบและเอกสารเพิ่มเติม รวมทั้ง
วิธีการทางเลือกอื่นๆ สาหรับแต่ ละข้อกาหนด ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างมีนัยส าคัญ ข้อกาหนดบางข้อในกฎระเบียบฉบับสมบู รณ์
แสดงให้เห็นถึงทางเลือกที่ FDA เห็นว่าเหมาะสมมากกว่า โดยมีรายละเอียดปรากฏในบันทึก
การตั ด สิ น ใจ (Record of Decision หรื อ ROD) ROD ระบุ ท างเลื อ กที่ FDA เชื่ อ ว่ า จะ
สามารถทาให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามภารกิจและความรับผิดชอบของตนได้ดีที่สุด โดย
มีการพิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิชาการ และปัจจัยอื่นๆ
 ผลการปฏิบัติงานที่ FDA นาเสนอทั้งจากกฎระเบียบเดิมและกฎระเบียบเพิ่มเติม รวมถึงการ
ปฏิบัติอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดในกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ นี้เป็นการ
นาเสนอ ทางเลือกอื่นๆที่หน่วยงาน FDA เห็นว่าเหมาะสมกว่า ซึ่งรายละเอียดอยู่ใน ROD
ทั้งนี้ ROD ได้ระบุถึงวิธีการที่นาเอาข้อมูลที่ได้จาก EIS เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจออก
กฎระเบี ย บสมบู ร ณ์นี้ ทั้งนี้ FDA เชื่อว่า วิธีการอีกทางเลื อกดัง กล่ าวจะเป็นสิ่ งที่ช่ ว ยให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายต่อภารกิจที่ได้รับอย่างมีความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคและปัจจัยอื่นๆ
 ผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญต่อสุขภาพอนามัย ของผู้บริโภคเนื่องจาก
การคาดการณ์ว่าจะมีจานวนผู้เจ็บป่วยจากการปนเปื้อนของพืชผลลดลง
 ทั้งในเอกสาร EIS ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ตั้งข้อสังเกตว่า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชผล
ใดก็ตาม ที่ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้น้าบาดาลแทนน้าผิวดินอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะขาด
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แคลนน้าบาดาล แม้ว่าข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับน้าอาจมีการยืดหยุ่นและทาให้การตัดสินใจ
จัดการแบบนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยก็ตาม
 EIS ฉบับสมบูรณ์ยังสรุปว่า เกษตรกรชาวอเมริกันพื้นเมืองอาจได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่ไม่
เหมาะสมจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านผลิตผล
ทางการการเกษตร เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 30

ควำมช่วยเหลือต่อภำคอุตสำหกรรม
หน่วยงาน FDA อยู่ในระหว่างปรับปรุงเอกสารให้คาแนะนาหลายฉบับในหัวข้อเหล่านี้ ได้แก่
 คาแนะนาทั่วไปในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 แนวทางการปฏิบัติตามสาหรับกิจการขนาดเล็ก หรือ A Small Entity Compliance Guide
ซึ่งมีการอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติของกิจการขนาดเล็กและกิจการขนาดเล็กมากเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ
 กาลังพิจารณาและจัดลาดับความสาคัญในการจัดทาเอกสารอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับต้นอ่อน
แผนการสาหรับการฝึกอบรมและการช่วยเหลือทางวิชาการอยู่ในระหว่างการพิจารณา ได้แก่
 จัดตั้งเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการของ FDA หรือ FDA FSMA Food Safety
Technical Assistance Network ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้ว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางในการ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมาย FSMA ได้
 FDA กาลังพัฒนากลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะร่วมมือกับ
 พันธมิตรด้านความปลอดภัยของผลิตผล (The Produce Safety Alliance)
 พันธมิตรด้านความปลอดภัยของต้นอ่อน (The Sprout Safety Alliance)
 สถาบัน เกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ The National Institute of Food and
Agriculture ภายใต้ USDA (เพื่ออนุมัติโปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
อาหาร การให้ความช่ว ยเหลือด้านการศึกษาและวิชาการแก่ฟาร์มขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง และผู้ ประกอบการแปรรูปอาหารขนาดเล็ ก เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มท า
การเกษตร เกษตรกรผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ค้าส่งพืชผลขนาดเล็ก) และ
 หุ้นส่วนที่มีข้อตกลงร่วมกัน (เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสาหรับการเกษตร
แบบยั่งยืน และการดาเนินการโดยชนเผ่า)
 FDA ยั ง วางแผนที่จ ะประสานความร่ว มมือ กับหน่ว ยงานฝึกอบรมอื่นๆ มหาวิทยาลั ย สมาคมการค้า
หุ้นส่วนในต่างประเทศ และ The Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN)
และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อื่น ๆ เพื่อพัฒ นาเครื อ ข่า ยสถาบัน ซึ่ง สามารถให้ ความช่ว ยเหลื อ ด้า นวิช าการ
ต่อชุมชนเกษตร โดยเฉพาะฟาร์มขนาดเล็กและเล็กมาก
 FDA ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน National Association of State Department
of Agriculture (NASDA) เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของ
ผลิตผลทางการเกษตร
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ที่มำ: FSMA Final Rule on Produce Safety
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm
ฝ่ำยกำรเกษตรประจำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
มกรำคม 2559
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