FDA จัดให้มีเอกสารฉบับแปลนี้เพื่อให้บริ การแก่ผอู ้ ่านในประเทศต่างๆ เราหวังว่าเอกสารฉบับแปลนี้จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับคุณ
แม้วา่ เราได้พยายามจัดหางานแปลที่ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่เราก็ตระหนักดีว่าเอกสารฉบับแปลอาจไม่ละเอียด หรื อชัดเจน
หรื อสมบูรณ์เหมือนกับฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่เป็ นทางการของเอกสารนี้คือฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษ

ข้ อกําหนดที่สาํ คัญ: กฎข้ อบังคับล่ าสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับอาหารมนุษย์
สรุ ปข้ อมูลสําคัญ
ขณะนี ้มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับด้ านอาหารมนุษย์ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยด้ านอาหารของ FDA (FDA Food
Safety Modernization Act หรื อ FSMA)
เสร็จสมบูรณ์และวันที่ในการปฏิบตั ตามข้ อกําหนดดังกล่าวสําหรับผู้ประกอบธุรกิจบางรายจะเริ่ มขึ ้นในเดือนกันยายน 2016
กฎข้ อบังคับล่าสุดนี ้เป็ นผลผลิตของระดับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนของ FDA ที่มีตอ่ อุตสาหกรรม กลุม่ ผู้บริ โภค
ผู้รับผิดชอบในการวางกฎข้ อบังคับของท้ องถิ่นและชุมชน ของระดับรัฐ ระดับรัฐบาลกลางของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียอื่น ๆ
การประชาสัมพันธ์นี ้เริ่ มขึ ้นก่อนมีการเสนอกฎข้ อบังคับนี ้ในเดือนมกราคม 2013
ในการตอบรับข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างช่วงการให้ ข้อเสนอแนะและระหว่างการเข้ าร่วมจํานวนนับร้ อยครัง้ ที่มีทงการประชุ
ั้
มสาธารณะ การประชุมผ่านเว็บ
การเข้ ารับฟั ง และการเข้ าเยี่ยมฟาร์ มปศุสตั ว์และสถานประกอบการด้ านอาหารทัว่ ประเทศ FDA
ได้ ออกประกาศเสริ มของการจัดทําข้ อบังคับที่มีการนําเสนอในเดือนกันยายน 2014
การแก้ ไขที่มีการนําเสนอได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อทําให้ กฎข้ อบังคับเดิมที่เสนอสามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ิได้ ดีขึ ้น ยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพมากขึ ้นสําหรับอุตสาหกรรม ในขณะที่ยงั คงทําให้ เป้าหมายความปลอดภัยด้ านอาหารของ FDA รุดหน้ าต่อไป
กฎข้ อบังคับล่าสุดมีองค์ประกอบของทังข้
้ อเสนอเดิมและข้ อเสนอเสริ ม
นอกเหนือไปจากข้ อกําหนดใหม่ซงึ่ เป็ นผลมาจากข้ อมูลสาธารณะที่ได้ รับระหว่างช่วงการให้ ข้อเสนอแนะสําหรับทังสองข้
้
อเสนอ ตัวอย่างเช่น
ความยืดหยุ่นที่สร้ างขึ ้นในข้ อกําหนดหลัก รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อปุ ทาน และการกําหนดความหมายของฟาร์ ม ซึง่ ได้ รับการยกเว้ นจากกฎข้ อบังคับเหล่านี ้
ซึง่ ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางการปฏิบตั ิด้านเกษตรกรรมยุคใหม่
ด้ านล่างคือข้ อกําหนดที่สําคัญและวันที่เริ่ มปฏิบตั ิตาม

1.

สถานประกอบการที่เข้ าข่ ายจะต้ องจัดทําและดําเนินการใช้ ระบบความปลอดภัยด้ านอาหารที่มีการวิเคราะห์ อันตรายและมาต
รการควบคุมเพื่อการป้องกันที่พจิ ารณาจากความเสี่ยง
กฎข้ อบังคับระบุข้อกําหนดสําหรับแผนความปลอดภัยสําหรั บอาหารที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรซึ่งมีส่ งิ ต่ อไปนีร้ วมอยู่ด้วย:
•

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่ อการเกิดอันตราย: ขันแรกคื
้
อการระบุหาความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ซึง่ ต้ องพิจารณาความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพที่มีอยู่หรื อที่คาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหล่านี ้สามารถปรากฏขึ ้นเนื่องมาจากการเกิดขึ ้นตามธรรมชาติ จากการกระทําที่ไม่ได้ เจตนา
หรื อจากการกระทําโดยเจตนาเพื่อผลกําไรทางเศรษฐกิจ (หากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร)

•

มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน:
1

มาตรการเหล่านี ้มีความจําเป็ นในการใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ต้องใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันจะลดความเสี่ยงลงห
รื อได้ รับการป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้น มาตรการเหล่านี ้รวมถึงมาตรการควบคุมด้ านกระบวนการ สารที่ก่อให้ เกิดโรคภูมิแพ้ และด้ านสุขอนามัย
รวมถึงมาตรการควบคุมห่วงโซ่อปุ ทานและแผนการเรี ยกคืนสินค้ า
•

การดูแลและจัดการมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
กฎข้ อบังคับล่าสุดนําเสนอความยืดหยุ่นในขันตอนที
้
่จําเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันมีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่สา
มารถเกิดขึ ้นได้
o

การควบคุมดูแล:
มาตรการเหล่านี ้ได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันจะทํางานได้ อย่างสมํ่าเสมอ
การควบคุมดูแลมีการดําเนินการตามความเหมาะสมตามมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน ตัวอย่างเช่น
การควบคุมดูแลกระบวนการทําความร้ อนเพื่อฆ่าเชื ้อโรคจะรวมค่าของอุณหภูมิจริ งเข้ าไว้ ด้วย
และจะเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ กว่าการควบคุมดูแลกิจกรรมการบํารุ งรักษาเพื่อการป้องกันที่ใช้ ในการลดอันตรายจากโลหะ
ซึง่ สามารถทําเป็ นการบันทึกข้ อมูลที่ไม่ย่งุ ยากในวันที่ที่มีการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว

o

การดําเนินการแก้ ไขและการแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเป็ นขันตอนที
้
่ใช้ เพื่อระบุและแก้ ไขปั ญหาเดี่ยวที่ไม่รุนแรงทันที
ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการผลิตอาหาร
การดําเนินการแก้ ไขมีการปฏิบตั ิเพื่อระบุหาปั ญหาโดยใช้ การดําเนินการมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปั ญหาขึ ้น
เพื่อประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้ รับผลกระทบ และเพื่อป้องกันไม่ให้ อาหารที่ได้ รับผลกระทบเข้ าสูก่ ารค้ าขาย
การดําเนินการแก้ ไขต้ องมีการจัดทําเป็ นเอกสารโดยมีการบันทึกข้ อมูล

o

การตรวจสอบความถูกต้ อง:
กิจกรรมเหล่านี ้มีความจําเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินการใช้ อย่างสมํ่าเสมอ
กิจกรรมดังกล่าวมีการตรวจสอบความถูกต้ องโดยใช้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อตรวจว่ามาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายที่ระบุพบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับเทียบ
(หรื อการตรวจสอบความถูกต้ อง) ของกระบวนการการควบคุมดูแลและการตรวจสอบความถูกต้ องของอุปกรณ์ เช่น เครื่ องวัดอุณหภูมิ
และตรวจทบทวนการบันทึกข้ อมูลเพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่ามีการดําเนินการควบคุมดูแลและการดําเนินการแก้ ไข (หากจําเป็ น)
การทดสอบสินค้ าและการควบคุมดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้ องที่อาจเกิดขึ ้นได้
แต่จะใช้ ตามความเหมาะสมเท่านันกั
้ บอาหาร สถานประกอบการ ลักษณะของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
และบทบาทของมาตรการควบคุมดังกล่าวในระบบความปลอดภัยสําหรับอาหารของสถานประกอบการ
โดยทัว่ ไปแล้ วการควบคุมดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อมจะต้ องดําเนินการหากการปนเปื อ้ นของอาหารที่พร้ อมรับประทานกับเชื ้อโรคจากสิ่งแวดล้ อ
มเป็ นความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่จะเป็ นต้ องใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน

2. ความหมายของ 'ฟาร์ ม' มีการชีแ้ จงเพื่อให้ ครอบคลุมการดําเนินงานของฟาร์ มสองประเภท
การดําเนินงานที่มีความหมายตรงกับ 'ฟาร์ ม' ไม่ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
•

ฟาร์ มที่ดาํ เนินการผลิตหลัก: นี่คือการดําเนินงานภายใต้ การจัดการในสถานที่ตงแห่
ั ้ งเดียวโดยทัว่ ไป แต่ไม่จําเป็ นต้ องอยู่ติดกัน
2

ที่ใช้ ในการปลูกพืช การเก็บเกี่ยวพืชผล การเลี ้ยงสัตว์ (รวมทังอาหารทะเล)
้
หรื อเป็ นการดําเนินการแบบผสมผสานของกิจกรรมเหล่านี ้
ฟาร์ มประเภทนี ้สามารถทําการบรรจุหรื อกักเก็บสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น
ผักผลไม้ สดและสามารถดําเนินกิจกรรมการผลิต/การดําเนินกระบวนการบางอย่างได้ เช่น การอบแห้ งองุ่นเพื่อผลิตลูกเกด
และการบรรจุและติดฉลากสินค้ าลูกเกด
กฎข้ อบังคับเสริ มที่นําเสนอและกฎข้ อบังคับล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อขยายความหมายของคําว่า "ฟาร์ ม"
เพื่อรวมการบรรจุหรื อการเก็บวัตถุดิบทางการเกษตร (เช่น ผักผลไม้ สด) ที่ปลูกขึ ้นที่ฟาร์ มที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ าของ
นอกจากนี ้กฎข้ อบังคับล่าสุดยังรวมความหมายภายใน "ฟาร์ ม" บริ ษัทที่เก็บเกี่ยวพืชผลเพียงอย่างเดียวจากฟาร์ ม
•

ฟาร์ มที่ดาํ เนินกิจกรรมเสริมอื่น ๆ: นี่คือการดําเนินงานที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นที่ฟาร์ มที่ดําเนินการผลิตหลักที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยว บรรจุ และ/หรื อ
กักเก็บสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตร
ฟาร์ มดังกล่าวต้ องเป็ นของฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตหลักเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ ทําหน้ าที่จดั หาสินค้ าวัตถุดิบทางการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ที่เก็บเกี่ยว
บรรจุ หรื อกักเก็บโดยฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ มมีการให้ ความหมายสําหรับฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ ม
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกษตรกรที่ดําเนินงานเกี่ยวข้ องกับการดําเนินการบรรจุที่ก่อนหน้ าที่ไม่ได้ อยู่ในฟาร์ ม ตอนนี ้สามารถรวมเข้ ามาอยู่ในความหมายของ
"ฟาร์ ม" ได้ ในฐานะที่การบรรจุยงั คงเป็ นส่วนหนึง่ ของการดําเนินงานของฟาร์ ม นอกจากการดําเนินงานการบรรจุผกั ผลไม้ นอกฟาร์ มแล้ ว
อีกหนึง่ ตัวอย่างของฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ มได้ แก่การดําเนินงานปอกเปลือกและอบแห้ งเมล็ดถัว่ โดยที่การดําเนินงานไม่ได้ กระทําที่สวนหรื อแป
ลงผลไม้ ก่อนที่จะเข้ าสูโ่ รงงานที่ดําเนินกระบวนการผลิต
หากเกษตรกรที่เป็ นเจ้ าของสวนหรื อแปลงผลไม้ และจัดส่งเมล็ดถัว่ โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าของโดยส่วนใหญ่ของสถานประกอบการปอกเปลือก/อบแห้ ง
ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นในลักษณะของฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ ม
•

ฟาร์ มที่ดําเนินการผลิตหลักและฟาร์ มที่ดําเนินกิจกรรมเสริ ม
ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผักผลไม้ ที่อยู่ในข่ายของกฎข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยของผักผลไม้ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับดังกล่าว

3.

โปรแกรมห่ วงโซ่ อุปทานที่ยดื หยุ่นมากขึน้ ด้ วยวันที่ในการปฏิบตั ติ ามที่จัดทําแยกต่ างหาก
•

กฎข้ อบังคับกําหนดว่าสถานประกอบการที่ผลิต/ดําเนินการมีโปรแกรมห่วงโซ่อปุ ทานโดยพิจารณาจากความเสี่ยงสําหรับวัตถุดิบและส่วนปร
ะกอบอื่น ๆ ที่มีการระบุพบความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายที่ต้องใช้ มาตรการควบคุมที่ประยุกต์ใช้ ของห่วงโซ่อปุ ทาน
สถานประกอบการ/ดําเนินกระบวนการทีค่ วบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายที่ใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน
หรื อผู้ที่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่มีการบังคับใช้ เมื่อพึง่ พาผู้บริ โภคในการควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตราย
ไม่จําเป็ นต้ องมีโปรแกรมห่วงโซ่อปุ ทานสําหรับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายดังกล่าว

•

สถานประกอบการอาหารที่เข้ าข่ายมีภาระรับผิดชอบในการสร้ างความมัน่ ใจว่าอาหารเหล่านี ้ได้ รับมาจากซัพพลายเออร์ ที่ผ่านการอนุมตั ิเท่านัน้
หรื อได้ รับเป็ นการชัว่ คราวจากซัพพลายเออร์ ที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
ซึง่ วัตถุดิบที่ได้ รับจากซัพพลายเออร์ ที่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิมีการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบก่อนยอมรับให้ มีการนําไปใช้
(ผู้จดั จําหน่ายที่ได้ รับการอนุมตั ิคือผู้ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากสถานประกอบการหลังการพิจารณาปั จจัยที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอัน
ตรายของอาหาร หน่วยงานที่จะทําการควบคุมความเสี่ยงจากการเกิดอันตราย และผลการดําเนินงานของผู้จดั จําหน่าย)
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•

สถานประกอบการไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการใช้ มาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันเมื่อความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ระบุพบจะได้ รับการควบคุมโด
ยหน่วยงานถัดมา เช่น ลูกค้ า หรื อผู้ดําเนินกระบวนการอื่น สถานประกอบการจะต้ องเปิ ดเผยว่าอาหาร "ไม่ได้ ผ่านกระบวนการเพื่อควบคุม
(ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ระบุพบ)"
และขอรับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ าของตนเกี่ยวกับการดําเนินการเฉพาะที่ลกู ค้ าตกลงที่จะใช้

•

อีกหนึง่ หน่วยงานในห่วงโซ่อปุ ทาน เช่น นายหน้ าหรื อผู้จดั จําหน่าย
สามารถดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้ องสําหรับซัพพลายเออร์
แต่สถานประกอบการที่รับสินค้ าจะต้ องตรวจทบทวนและประเมินการบันทึกเอกสารการตรวจสอบความถูกต้ องของการควบคุมความเ
สี่ยงต่อการเกิดอันตรายของหน่วยงานนัน้

•

มีการจัดทําวันที่ในการปฏิบตั ิตามแยกต่างหากสําหรับมาตรการโปรแกรมสําหรับห่วงโซ่อปุ ทาน
เพื่อไม่ให้ สถานประกอบการต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการโปรแกรมสําหรับห่วงโซ่อปุ ทานก่อนที่ผ้ จู ดั จําหน่ายของตนจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมเ
พื่อการป้องกันสําหรับกฎข้ อบังคับสําหรับอาหารหรื อกฎข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยของผักและผลไม้

4. แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรั บการผลิตที่ดใี นปั จจุบนั (Current Good Manufacturing Practices หรื อ CGMPs) ได้ รับการปรั บปรุ งและชีแ้ จง
•

กฎข้ อบังคับล่าสุดไม่ได้ รวมมาตรการที่ไม่บงั คับ ซึง่ มีความเหมาะสมมากกว่าสําหรับใช้ ในการให้ คําแนะนํา

•

มาตรการที่ไม่ได้ ผกู มัดบางมาตรการก่อนหน้ านี ้ เช่น การศึกษาและการฝึ กอบรม ขณะนี ้จะมีการนํามาใช้ ผกู มัด
o

จําเป็ นต้ องมีการบริ หารจัดการเพื่อให้ แน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่ทําการผลิต ดําเนินกระบวนการ ทําการบรรจุ
หรื อกักเก็บอาหารมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการทําหน้ าที่ที่ตนได้ รับมอบหมาย

o

พนักงานดังกล่าวต้ องได้ รับการศึกษา การฝึ กอบรม และ/หรื อ มีประสบการณ์ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในดําเนินการผลิต การดําเนินกระบวนการ
การบรรจุ หรื อกักเก็บอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
บุคลากรจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมในหลักการด้ านสุขลักษณะของอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
รวมถึงความสําคัญของสุขภาพและสุขลักษณะของพนักงานด้ วย

o
•

โปรดทราบว่ามีข้อกําหนดที่คล้ ายคลึงกันที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน

จุดยืนที่มีมายาวนานของ FDA ที่ CGMP ระบุถงึ การปนเปื อ้ นของเชื ้อโรคขณะนี ้มีแสดงไว้ ชดั เจนในข้ อความที่ใช้ วางกฎระเบียบ

วันที่ในการปฏิบตั ติ าม
วันที่ในการปฏิบตั ิตามสําหรับธุรกิจต่าง ๆ กระจายออกโดยมีระยะเวลาหลายปี หลังการเผยแพร่กฎข้ อบังคับล่าสุด
•

ธุรกิจขนาดเล็กมาก (โดยเฉลี่ยมีมลู ค่าน้ อยกว่า $1 ล้ านดอลลาร์ ตอ่ ปี (ที่มีการปรับค่าสําหรับเงินเฟ้อ)
ทังในยอดขายประจํ
้
าปี ของอาหารมนุษย์กบั มูลค่าตลาดของอาหารมนุษย์ที่มีการผลิต ดําเนินกระบวนการ บรรจุ
หรื อกักเก็บโดยไม่มีการจําหน่าย): สามปี ยกเว้ นในกรณีของการบันทึกข้ อมูลเพื่อสนับสนุนสถานะของตนในฐานะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กมาก (1
มกราคม 2017)
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•

ธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ มพาสเจอร์ ไรส์
(วันที่ในการปฏิบตั ิตามขยายออกไปเพื่อให้ เวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานความปลอดภัย PMO
ที่ประสานข้ อกําหนดของกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันเข้ าไว้ ด้วย): สามปี

•

ธุรกิจขนาดเล็ก (ธุรกิจที่วา่ จ้ างพนักงานเทียบเท่าพนักงานประจําจํานวนน้ อยกว่า 500 คน): สองปี

•

ธุรกิจอื่น ๆ ทัง้ หมด: หนึง่ ปี

วันที่ในการปฏิบตั ิตามหลังการเผยแพร่กฎข้ อบังคับล่าสุดสําหรับข้ อกําหนดของโปรแกรมห่วงโซ่อปุ ทาน:
•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก
และซัพพลายเออร์ ของตนไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรั บมนุษย์ หรือก
ฎข้ อบังคับเพื่อความปลอดภัยสําหรั บผักผลไม้ : สองปี

•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก
และซัพพลายเออร์ ของตนจําเป็ นต้ องปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรั บมนุษย์ หรือกฎข้ อบังคับเพื่
อความปลอดภัยสําหรั บผักผลไม้ : สองปี หรื อหกเดือนหลังจากที่ซพั พลายเออร์ ถกู กําหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับที่มีการบังคับใช้
อย่างใดอย่างหนึง่ ที่เกิดขึ ้นภายหลัง

•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่เป็ นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็ นธุรกิจขนาดเล็กมาก
และซัพพลายเออร์ ของตนไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรั บมนุษย์ หรือกฎข้ อบังคับเพื่
อความปลอดภัยสําหรั บผักผลไม้ : 18 เดือน

•

สถานประกอบการที่รับสินค้ าที่เป็ นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็ นธุรกิจขนาดเล็กมาก
และซัพพลายเออร์ ของตนจําเป็ นต้ องปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับของมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันสําหรั บมนุษย์ หรือกฎข้ อบังคับ
เพื่อความปลอดภัยสําหรับผักผลไม้ : หกเดือนหลังจากที่ซพั พลายเออร์ ถกู กําหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับที่มีการบังคับใช้

ความช่ วยเหลือที่มีต่ออุตสาหกรรม
FDA กําลังจัดทําเอกสารแนะนําจํานวนหนึง่ ซึง่ มีหวั ข้ อต่อไปนี ้รวมอยู่ด้วยคือ:
•

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกัน

•

การควบคุมดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อม

•

การควบคุมสารที่ก่อให้ เกิดโรคภูมิแพ้ ในอาหาร

•

การตรวจสอบความถูกต้ องของมาตรการควบคุมกระบวนการ

•

คูม่ ือการปฏิบตั ิตามสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่อธิบายถึงการปฏิบตั ิที่ธุรกิจขนาดเล็กหรื อขนาดเล็กมากจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับ

กําลังมีการจัดทําแผนสําหรับการฝึ กอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมีสิ่งต่อไปนี ้รวมอยู่ด้วย:
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•

การจัดตังเครื
้ อข่ายความช่วยเหลือทางเทคนิคด้ านความปลอดภัยของอาหารภายในหน่วยงานเพื่อนําเสนอแหล่งข้ อมูลที่เป็ นศูนย์กลางเพื่อให้ การ
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมในการทําความเข้ าใจและดําเนินการใช้ FSMA

•

การประสานงานกับ พันธมิตรด้ านมาตรการควบคุมเพื่อการป้องกันด้ านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Preventive Controls
Alliance) เพื่อจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมและโปรแกรมการให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค

•

ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาหารและเกษตรกรรมแห่งชาติในกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ
เพื่อบริ หารโปรแกรมการให้ ทนุ สนับสนุนเพื่อให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับฟาร์ มขนาดเล็กและขนาดกลางและผู้ดําเนินกระบวนการผลิตอาหาร
ขนาดเล็ก

ข้ อมูลเพิ่มเติม
Regulations.gov [insert docket #]
คําถามที่พบบ่อย-add link
บล็อกแสดงความคิดเห็นของ FDA--add link
เครื อข่ายการให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับ FSMA ของ FDA:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm
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