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เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ FDA ประกาศแบบพิมพ์เขียว เรื่อง “A New Era of Smarter Food Safety” เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาการวิเคราะห์คาดการณ์ ตอบสนองต่อสถานการณ์
แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ประกาศใช้รูปแบบธุรกิจใหม่ ลดการปนเปื้อนของอาหาร และสนับสนุนให้มีการพัฒนา
วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารให้แข็งแร่งมากยิ่งขึ้น การจัดท าโครงร่างดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และสาธารณสุขช่วยคิดค้นแนวทางที่ทันสมัยต่อความปลอดภัยอาหาร ทั้งนี้ ส านักงานฯ สามารถสรุป
สาระส าคัญ ดังนี้  

  ๑. หลักการและเหตุผล นาย Stephen Hahn, M.D. ต าแหน่ง Commissioner of Food and Drugs 
สังกัด FDA ประกาศแบบพิมพ์เขียว เรื่อง “A New Era of Smarter Food Safety” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ยกระดับเทคโนโลยีและหลักการใหม่ ๆ ในการสร้างระบบดิจิตัล ความโปร่งใส่ และความปลอดภัยของอาหารให้มีมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยร่วมกับเทคโนโลยี  

  แบบพิมพ์เขียวดังกล่าวนับเป็นการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาหารขั้นตอนถัดจากการใช้
กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) โดย FSMA มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยอาหารและป้องกันการเกิดโรคที่มาจากอาหาร (foodborne illnesses) ผ่านการใช้หลักการทางวิทยาศาตร์
และมาตรฐานบนฐานความเสี่ยง (risk – based standards) ซึ่งกฎหมาย FSMA ถูกก าหนดให้มีความยืดหยุ่นในการ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดย FDA เห็นว่า แบบพิมพ์เขียวนี้ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารของ
สหรัฐฯ ให้เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดในโลก โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในสังคมและภาคธุรกิจในการคิด
หาวิธีและการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  ๒. สาระส าคัญและการด าเนินการ แบบพิมพ์เขียว “A New Era of Smarter Food Safety” 
ประกอบด้วยหลักที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ      

  ๒.๑ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Tec – Enabled Traceability) ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยอาหารที่สหรัฐฯ ประสบในช่วงหลายปีที่ผ่าน คือ การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารบาง
ประเภท ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ FDA ต้องท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือท าการตรวจสอบย้อนกลับหาที่มาของ
อาหารปนเปื้อนได้ภายในเวลาไม่กี่นาที FDA ต้องการส ารวจหาวิธีการกระตุ้นให้บริษัทปรับใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจ
ข้อมูลย้อนกลับจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารได้ ใช้ภาษาหรือมาตรฐานการเก็บข้อมูลการแกะรอยและตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าอาหารที่หน่วยงานรัฐและภาคอุตสาหกรรมทุกแห่งสามารถเข้าใจได้เหมือนกัน นอกจากนี้ การเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID – 19 ท าให้ FDA ตระหนักว่า ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างแพร่หลายจะช่วยให้ทราบ
การมีอยู่ของห่วงโซ่การผลิตได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยในการคาดการณ์หากเกิดความไม่สมดุลย์ระหว่างการผลิตสินค้า
และความต้องการในตลาดได้เพ่ือป้องกันการขาดแคลนหรือการเกิดอาหารเหลือทิ้งหากมีการปิดให้บริการของ
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ร้านอาหาร โรงเรียน และสถานที่อ่ืน ๆ ชั่วคราว ดังนั้น การเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบย้อนกลับและการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ที่ทันสมัย สามารถช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดในอนาคตได้  

  ๒.๒ เครื่องมือและหลักการอัจฉริยะส าหรับการป้องกันและตอบสนองการระบาดของเชื้อโรค 
(Smarter Tools and Approaches for Prevention and Outbreak Response) เป็นการสร้างความแข็งแกร่ง
ของมาตรการด าเนินการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการปนเปื้อนของอาหารและแจ้งวิธีการป้องกันไม่ให้เหตุการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ FDA จะยกระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้
ของเครื่องจักร (Machine Learning) ให้การตรวจสอบสินค้าอาหารน าเข้า ณ หน้าด่าน มีความแม่นย ามากขึ้นเพ่ือให้
มั่นใจว่าสินค้าอาหารน าเข้านั้น ๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ และสามารถคาดการณ์ได้ว่า
การปนเปื้อนของอาหารจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ เพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าปนเปื้อนดังกล่าวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคได้ 
ทั้งนี้ มีความจ าเป็นที่ FDA จะต้องท างานร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ โดยการใช้วิธีการใหม่ เช่น การยกระดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ตรวจสอบบุคคลที่สาม (third – party audits) และผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลกฎระเบียบที่ประจ าอยู่ตามรัฐ หรือท้องถิ่น
ต่าง ๆ เพ่ือให้ความปลอดภัยอาหารมีความก้าวหน้า รวมทั้งคิดหาทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในกรณีท่ีวิธีการที่ใช้อยู่ทั่วไปไม่
สามารถใช้ได้ในช่วงการเกิดวิกฤตด้านสาธารณสุข 

      ๒.๓ โมเดลธุรกิจใหม่และการขายปลีกที่ทันสมัย (New Business Models and Retail 
Modernization) ในปัจจุบัน ผู้บริโภคนิยมสั่งอาหารและของใช้ในบ้านผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น FDA ต้องการ
ที่จะสร้างความมั่นใจว่า อาหารและของใช้ในบ้านเดินทางไปสู่มือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อน โมเดล
ธุรกิจใหม่นี้จะรวมถึงแนวทางของการผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหารใหม่ ๆ เช่น สินค้าอาหารที่มาจากการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ (cell – cultured food products) ซึ่ง FDA ต้องการสร้างความมั่นใจว่าพัฒนาการของการตรวจตรา
อาหารจะก้าวทันตามวิวัฒนาการเทคโนโลยีอาหารเพ่ือช่วยยืนยันว่าอาหารมีความปลอดภัย 

  ในส่วนของการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคต FDA จะช่วยร้านอาหารและผู้ขายปลีกอาหารช่องทาง
อ่ืน ๆ ให้มีการใช้มาตรการความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาหลักของการระบาดของโรคที่มาจาก
อาหาร ดังนั้น การสนับสนุนให้ร้านค้าขายอาหารปฏิบัติตามระเบียบจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการปนเปื้อนใน
อาหารได้ FDA มุ่งมั่นที่จะหาแนวทางป้องกันใหม่ ๆ นอกเหนือจากหลักการฝึกอบรมและตรวจสอบตามท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบัน 

  ๒.๔ วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Culture) แบบพิมพ์เขียวถูกออกแบบ
เพ่ือที่จะสนับสนุนให้วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารทั่วโลก และในบ้านให้เติบโตและ
แข็งแกร่ง FDA เชื่อว่าการลดการเกิดโรคที่มาจากอาหารอย่างมีประสิทธิผลจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์ ทัศนะคติของลูกจ้างที่มีต่อความปลอดภัยอาหาร และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของลูกจ้างที่จะท าหน้าที่
ในส่วนของตนเพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารยังเกี่ยวโยงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานที่ดูแลด้านอาหารและการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนิยมท าอาหารรับประทานเองที่บ้าน
ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้การประกอบอาหารมีความปลอดภัย (safe food handling practices) รวมทั้ง 
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ตรวจสอบการด าเนินงานภายใน FDA เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า FDA ในฐานะผู้ออกกฎระเบียบได้สนับสนุนการพัฒนา
ของวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารโลก 
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