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แนวทางนีไ้ดรั้บการออกแบบมา
เพือ่ชว่ยใหส้ถานประกอบการที่
ช าแหละหรอืด าเนนิการตอ่
ผลติภณัฑป์ลาและผลติภณัฑป์ลา 
Siluriformes เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและนโยบายดา้น
กฎระเบยีบของ FSIS โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่แนวทางนีค้รอบคลมุถงึ
วธิกีาร: 
 
•สมคัรขอรับการตรวจสอบ (GOI) 
 
•สง่ฉลากเพือ่ขออนุมตั ิ– เขา้ใจ
ขอ้ก าหนดในการตดิฉลาก 
 
•ปฏบิตัติามมาตรฐานขอ้ก าหนด
ในการปฏบิตังิานดา้นสขุาภบิาล 
(SPS) และมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานดา้นสขุาภบิาล 
(สขุาภบิาล SOP) 
 
•ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ 
Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP) 
 
•เขา้ใจขอ้ก าหนดในการเกบ็
ตัวอยา่งผลติภณัฑ ์
 
•ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความ
ตอ้งการในการสง่ออกและน าเขา้
ส าหรับผลติภณัฑป์ลาและ
ผลติภณัฑจ์ากปลาในวงศ ์
Siluriformes 
 
•จัดท าแผนการป้องกนัการเรยีก
คนืและการป้องกนัอาหาร 

      หลกัเกณฑแ์นวทางปฏบิัตติามมาตรฐาน FSIS 
ส าหรับสถานประกอบการทีช่ าแหละหรอืแปรรปู 
ปลาและผลติภณัฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes 
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บทน ำ 
 
วตัถปุระสงคข์องหลกัเกณฑแ์นวทำงปฏบิตันิ ีค้อือะไร? 

 
FSIS ไดจั้ดท าหลกัเกณฑแ์นวทางปฏบิัตนิีข้ ึน้ เพือ่ชว่ยเหลอืสถานประกอบการทีท่ าการช าแหละ
หรอืแปรรปูปลาในวงศ ์Siluriformes และผลติภัณฑจ์ากปลา ในการท าความเขา้ใจและปฏบิัตติาม
ขอ้บังคับของตน แนวทางการปฏบิัตนิีน้ าเสนอค าแนะน าใน แนวปฏบิตัทิ ีด่สีูค่วำมเป็นเลศิ โดย 
FSIS 
โดยพจิารณาจากขอ้พจิารณาทางวทิยาศาสตรแ์ละแนวปฏบิัตทิีด่สีูค่วามเป็นเลศิและสถาน
ประกอบการตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามหรอืสงูกวา่ขอ้เรยีกรอ้งดา้นความปลอดภัยของอาหารของ 
FSIS ตามแผนงาน นโยบาย โปรแกรม และขัน้ตอน ทีเ่ขยีนไวใ้นระหวา่งการผลติอาหาร เพือ่การ
บรโิภคของมนุษย ์FSIS จะบังคับใชข้อ้ก าหนดทัง้หมดตัง้แตว่นัที ่1 กันยายน พ.ศ.2060 เป็นตน้ไป 
FSIS จะมุง่เนน้การสรา้งความมั่นใจวา่ผลติภัณฑท์ีป่นเป้ือนไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารคา้ นอกจากนี ้FSIS จะ
ด าเนนิการเมือ่ผลติภัณฑท์ีร่ะบวุา่เป็น "ปลาดกุ" นัน้ไมใ่ชป่ลาดกุ และเมือ่พบวา่น ้าหนักสทุธิ
มากกวา่ทีร่ะบไุวบ้นฉลาก 
 
แนวทางการปฏบิัตติามกฎระเบยีบนีม้ขีอ้มลูบางสว่นเกีย่วกับวธิทีีส่ถานประกอบการสามารถขอรับ
การตรวจสอบ (GOI), สง่ฉลากเพือ่ขออนุมตั,ิ พัฒนาหนังสอืแผนการเรยีกคนื, ปฏบิัตติามมาตรฐาน
การปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SPS) และขอ้ก าหนดดา้นสขุาภบิาล SOP, และสอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดของ HACCP หลักเกณฑก์ารปฏบิัตติามกฎระเบยีบนีม้ขีอ้มลูทีจ่ะชว่ยใหส้ถาน
ประกอบการเขา้ใจถงึขอ้ก าหนดในการสุม่ตัวอยา่ง และขอ้ก าหนดส าหรับการสง่ออกและน าเขา้ปลา
ในวงศ ์Siluriformes และผลติภัณฑจ์ากปลา 
 
FSIS ไดพั้ฒนาแนวทางปฏบิัตนิีส้ าหรับอตุสาหกรรมภายในประเทศ อยา่งไรก็ตาม 
ประเทศตา่ง ๆ ทีส่นใจในการไดรั้บการรับรองความเทา่เทยีมกันจาก FSIS ก็สามารถใชแ้นวทางนี้
เพือ่ก าหนดการออกแบบโปรแกรมตรวจสอบของตนได ้
 
FSIS มแีนวโนม้ทีจ่ะปรับปรงุแนวทางปฏบิัตนิีภ้ายหลังจากระยะเวลาการเปลีย่นผา่น 
 
 
ฉนัจะแสดงควำมคดิเห็นในหลกัเกณฑน์ีไ้ดอ้ยำ่งไร? 
 
FSIS รอ้งขอใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุคนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับแงม่มุใด ๆ ของเอกสารนี ้รวมถงึ 
แตไ่มจ่ ากัดถงึเนือ้หาทีส่ามารถอา่นได ้การบังคับใช ้และการเขา้ถงึ ระยะเวลาส าหรับการแสดง
ความคดิเห็นคอืภายใน 60 วนันับจากวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ.2560 สามารถสง่ความคดิเห็นโดยใชว้ธิี
ใดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี:้ 
 
พอรทั์ล eRulemaking ของรัฐบาลกลาง: เว็บไซตน์ี ้ทา่นสามารถพมิพค์วามคดิเห็นสัน้ ๆ ลงใน
ชอ่งแสดงความคดิเห็นไดโ้ดยตรง หรอืแนบไฟลเ์พือ่แสดงความคดิเห็นทีย่าวขึน้ ไปที ่
http://www.regulations.gov และปฏบิัตติามค าแนะน าออนไลนส์ าหรับการสง่ความคดิเห็น 
 
พัสดไุปรษณียท์ีม่ซีดีรีอม และเอกสารสง่มอบโดยบรษัิทรับสง่เอกสารหรอืสง่เอกสารดว้ยตัวเอง: 
โปรดสง่ไปยังกรมสรรพากรกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA), FSIS, OPPD, RIMS, Patriots Plaza 
3, 1400 Independence Avenue SW, Mailstop 3782, 8-163A , วอชงิตนั ด.ีซ.ี 20250-3700 
 
รายการทัง้หมดทีส่ง่ทางไปรษณียห์รอืจดหมายอเิล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งมชีือ่หน่วยงานและหมายเลข
ใบปะหนา้ FSIS-2017-0017 ความเห็นทีไ่ดรั้บในการตอบสนองตอ่ใบปะฉบับนี ้จะถกูน าเสนอตอ่

http://www.regulations.gov/
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สาธารณะเพือ่การตรวจสอบและตพีมิพโ์ดยไมเ่ปลีย่นแปลง รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ที ่
http://www.regulations.gov 

จะท ำอยำ่งไรถำ้ฉนัยงัมคี ำถำมอยูห่ลงัจำกอำ่นคูม่อืนีแ้ลว้? 
 
หากไมพ่บขอ้มลูทีต่อ้งการในหลักเกณฑแ์นวทางปฏบิัต ิFSIS แนะน าใหผู้ใ้ชค้น้หาค าถามและ
ค าตอบทีล่งรายการบัญช ี(Q & As) ในฐานขอ้มลู askFSIS หรอืสง่ค าถามผา่นทาง askFSIS  
การจัดท าเอกสารค าถามเหลา่นีจ้ะชว่ยให ้FSIS ปรับปรงุและปรับแตง่แนวทางการปฏบิัตติาม
ขอ้ก าหนดในหลักเกณฑแ์นวทางปฏบิัตแิละการออกใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในปัจจบุันและใน
อนาคต 
 
เมือ่ท าการสง่ค าถาม ใหใ้ชแ้ถบ สง่ค าถาม และป้อนขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นชอ่งวา่งทีม่ใีห:้ 

ชอ่ง หัวขอ้:  กรอกวำ่ หลกัเกณฑแ์นวทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำน FSIS ส ำหรบัสถำน
ประกอบกำรทีช่ ำแหละหรอืแปรรปูปลำในวงศ ์Siluriformes และ
ผลติภณัฑจ์ำกปลำ 

ชอ่ง ค าถาม:  กรอกค าถามโดยมรีายละเอยีดมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้
ชอ่ง ผลติภัณฑ:์  เลอืกนโยบำยกำรตรวจสอบท ัว่ไปจากเมนูแบบเลือ่นลง 
ชอ่ งหมวด:  เลอืกกำรสุม่ตวัอยำ่ง - ท ัว่ไปจากเมนูแบบเลือ่นลง 
สว่น นโยบาย:  เลอืกภำยในประเทศ (สหรฐัฯ) เทา่นัน้จากเมนูแบบเลือ่นลง 
 
 
เมือ่ทกุชอ่งเสร็จสิน้ใหก้ด ด ำเนนิกำรตอ่ 
 

http://www.regulations.gov/
http://askfsis.custhelp.com/
http://askfsis.custhelp.com/
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จดุประสงค ์
 

หลักเกณฑน์ีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ชว่ยเหลอืกสถานประกอบการทีท่ าการผลติผลติภัณฑจ์าก

ปลาในวงศ ์Siluriformes และปลา ใหป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายของ FSIS โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่แนวทางนีค้รอบคลมุถงึวธิกีาร: 

 
• สมัครขอรับการตรวจสอบ (GOI) 

 
• สง่ฉลากเพือ่ขออนุมตั ิ

 
• ปฏบิัตติามมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SPS) และมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

ดา้นสขุาภบิาล (สขุาภบิาล SOP) ขอ้ก าหนด 
 

• ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานกอ่นการเก็บเกีย่วและการขนสง่เพือ่ตอบสนองขอ้
เรยีกรอ้งในการด าเนนิการผลติ 
 

• เขา้ใจขอ้ก าหนดในการสุม่ตัวอยา่งผลติภัณฑข์อง FSIS 
 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับขอ้ก าหนดเรือ่งน ้าทีเ่ก็บรักษาไวส้ าหรับผลติภัณฑจ์ากปลาในวงศ ์
Siluriformes และปลา 
 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับขอ้ก าหนดเรือ่งการสง่ออกและการน าเขา้ของผลติภัณฑจ์ากปลา
ในวงศ ์Siluriformes และปลา 
 

• จัดท าแผนการป้องกันการเรยีกคนืและการป้องกันอาหาร 

ภมูหิลงั 

 
FSIS จัดการโปรแกรมการก ากับดแูล ภายใตพ้ระราชบัญญัตกิารตรวจสอบเนือ้สตัวข์องรัฐบาลกลาง 
(FMIA) (21 USC 601 et seq.) พระราชบัญญัตกิารตรวจสอบผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์ก (PPIA) (21 
USC 451 et seq.) และการตรวจสอบผลติภัณฑไ์ข ่(EGIA) (EPIA) (21 USC 1031 et seq.) เพือ่
ปกป้องสขุภาพและสวสัดภิาพของผูบ้รโิภค หน่วยงานมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบวา่การ
จัดหาเนือ้สตัว ์ผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์ก และผลติภัณฑจ์ากไขใ่นเชงิพาณชิยภ์ายในประเทศ มคีวาม
ปลอดภัย ปราศจากปลอมปน และไดรั้บการตดิฉลากและบรรจอุยา่งถกูตอ้ง 
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พระรำชบญัญตั ิFarm Bill ปีพ.ศ.2551 และ 2557 

พระราชบัญญัตอิาหาร, การอนุรักษ์, และพลังงาน แหง่ปีพ.ศ. 2551 (Pub L. 110-246 มาตรา 

10016 (b)) หรอืทีเ่รยีกวา่พระราชบัญญัต ิFarm Bill ปีพ.ศ.2551 นัน้ ไดแ้กไ้ข FMIA เพือ่ระบวุา่ 

"ปลาดกุตามทีก่ าหนดโดยเลขานุการ" เป็นสายพันธุท์ีเ่ป็นไปตามเขตอ านาจศาลและการตรวจสอบ

ของ FSIS (21 USC 601 (w) (2)). พระราชบัญญัต ิFarm Bill ปีพ.ศ.2551 ยงัไดเ้พิม่เตมิมาตรา 

21 U.S.C. 625 ทีน่ าเสนอวา่ ภาคสว่น FMIA มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบการปฏบิัตกิอ่น

ช าแหละและภายหลังการฆา่ช าแหละสตัวอ์ยา่งมมีนุษยธรรม (21 U.S.C 603 และ 604), การ

ตรวจสอบซากและชิน้สว่นกอ่นการเขา้สูส่ถานประกอบการหรอืกระบวนการผลติขัน้ตอนตอ่ ๆ ไป 

(21 U.S.C. 605),  และการยกเวน้จากการตรวจสอบ ส าหรับการฆา่ช าแหละและการแปรรปูภายใน

ฟารม์ และการยกเวน้อืน่ ๆ (21 USC 623) ไมน่ ามาใชก้ับปลาดกุ นอกจากนีพ้ระราชบัญญัต ิFarm 

Billปีพ.ศ.2551 นีย้ังมกีารปรับปรงุมาตรา 21 U.S.C. 606 ซึง่ก าหนดใหต้อ้งค านงึถงึเงือ่นไขในการ

เลีย้งปลาดกุและขนสง่ไปยังสถานประกอบการแปรรปู ในการท าการพจิารณาและตรวจสอบ

ผลติภัณฑอ์าหารประเภทเนือ้สตัวท์ีไ่ดจ้ากปลาดกุอกีดว้ย (21 U.S.C. 606 (a) และ (b)) 

 
เมือ่วนัที ่24 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2554 FSIS ไดเ้ผยแพรห่ลักเกณฑท์ีเ่สนอ "การตรวจสอบผลติภัณฑ์
ปลาดกุและปลาดกุดบิ" (76 FR 10434) ซึง่เป็นบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตฟิารม์บลิ พ.ศ. 
2551 กฎระเบยีบทีน่ าเสนอไดรั้บการปรับเปลีย่นจากระเบยีบการตรวจสอบเนือ้สตัวข์อง FSIS 
 
ในวนัที ่7 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2557 พระราชบัญญัตกิารเกษตรปีพ.ศ. 2557 (Pub. L. 113-79, sec. 
12106) หรอืทีเ่รยีกวา่พระราชบัญญัต ิFarm Bill พ.ศ.2557 ไดแ้กไ้ขขอ้ 1 (w) ของ FMIA เพือ่ลบ
วล ี"ปลาดกุ ตามทีก่ าหนดไวโ้ดยใหเ้ลขานุการ" และแทนทีด่ว้ย "ปลาในวงศ ์Siluriformes" ซึง่
รวมถงึปลาในหมูพั่นธุท์ีก่นิไดภ้ายใตเ้ขตอ านาจศาล FSIS และการตรวจสอบ (21 USC 601 (w) 
(2)) 
 
เมือ่วนัที ่2 ธันวาคม พ.ศ.2558 FSIS ไดต้พีมิพก์ฎสดุทา้ย "การตรวจสอบปลาปลาในวงศ ์
Siluriformes และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากปลาดังกลา่ว" (80 FR 75589) กฎสดุทา้ยจะใชบ้ทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัต ิFarm Bill พ.ศ.2551 และ 2557 ทีก่ าหนดให ้FSIS ตรวจสอบปลาและ
ผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes ผลทีต่ามมาคอืตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม พ.ศ.2559 เขตปกครอง
และการก ากับดแูลเกีย่วกบัปลาและผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes ไดเ้ปลีย่นจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิา (FDA) ไปยัง FSIS 

ขอ้บงัคบัของ FSIS 

 
สถานประกอบการทัง้หมดภายใตส้งักัด FSIS ตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ FSIS ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 9 
แหง่ประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง (CFR), บททีส่าม, สว่น 300 - 592 ภายในสว่น 300-592 มี
กฎระเบยีบทีบ่ังคับใชก้ับสถานประกอบการและผลติภัณฑทั์ง้หมดและอืน่ ๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้
และใชเ้ฉพาะกับผลติภัณฑบ์างประเภทหรอืการด าเนนิงานภายในสถานประกอบการ ส าเนาลา่สดุ
ของขอ้กฎหมายขอ้ 9 CFR 300-592 สามารถเขา้ถงึไดท้างออนไลนไ์ดท้ี:่ 
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=1be3e532c5856d2b7f938789c0a62564&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title09/9ch
apterIII.tpl.  
 
มรีะยะเวลาการเปลีย่นผา่นเป็นเวลา 18 เดอืน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สถานทีผ่ลติปลาและผลติภัณฑจ์าก
ปลาในวงศ ์Siluriformes ในประเทศ จะสามารถท าความเขา้ใจขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยใน
อาหารของ FSIS ไดทั้ง้หมด ดังนัน้ในขณะนี ้FSIS จะยังไมด่ าเนนิการบังคับใช ้หากสถาน
ประกอบการไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นหลักเกณฑน์ี้ 
 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=1be3e532c5856d2b7f938789c0a62564&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title09/9chapterIII.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=1be3e532c5856d2b7f938789c0a62564&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title09/9chapterIII.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=1be3e532c5856d2b7f938789c0a62564&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title09/9chapterIII.tpl
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FSIS ก าลังปฏบิัตงิานอยา่งใกลช้ดิกับสถานประกอบการเพือ่ใหค้ าแนะน าเรือ่งหลักเกณฑแ์นวทาง
ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ FSIS และการฝึกอบรมบคุลากรเพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของบคุลากร
เป็นไปตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครัด พนักงานของ FSIS จะใชด้ลุยพนิจิในการบังคับใชข้อ้ก าหนด
ตา่ง ๆ ยกเวน้เมือ่สถานประกอบการผลติผลติภัณฑป์ลาทะเลกระท าการปลอมปนหรอืมสีนิคา้ทีผ่ดิ
วตัถปุระสงค ์หรอืเมือ่มกีารขม่ขูห่รอืแทรกแซงบคุลากรของ FSIS โปรดดรูะยะเวลาของการ
ด าเนนิการดา้นกฎระเบยีบดา้นลา่ง: 

 

 

ปลำในวงศ ์Siluriformes 

 
 
 
 
สิง่มชีวีติจ าแนกตามล าดบัชัน้ 
ตอ่ไปนี:้ โดเมน, อาณาจักร, ไฟลัม, 
ชัน้, ตระกลู, วงศ,์ สกลุ, และสปีชสี ์
โดเมนเป็นกลุม่ทีม่กีารจ าแนกนอ้ยทีส่ดุ 
หรอืกวา้งทีส่ดุ และสปีชสีค์อืกลุม่ทีม่กีาร 
จ าแนกมากทีส่ดุหรอืแคบทีส่ดุ 
 
Siluriformes คอืตระกลูของปลากระดกูซึง่รวมถงึปลาดกุทัง้หมด ชือ่ปลาดกุหมายถงึหนวดยาว 
หรอือวยัวะรับรูค้วามรูส้กึทีม่ปีรากฏอยูท่ีป่ากของปลาและคลา้ยกับเคราแมว ปลาดกุทกุตัวมคีรบีคู่
อยา่งนอ้ยหนึง่คูท่ีข่ากรรไกรบน โดยมหีนามอยูเ่ป็นจ านวนมากทีบ่รเิวณดา้นหนา้ของครบีหลังและ
ครบีอก ปลาดกุมมีากรวมกันถงึเกอืบ 2,900 สายพันธุ ์ในประมาณ 35 วงศ ์สปีชสีส์ว่นใหญอ่าศัยอยู่
ในแหลง่น ้าจดื มปีลาดกุเพยีงไมก่ีช่นดิทีอ่าศัยอยูใ่นทะเล (น ้าเค็ม) ปลาดกุโดยท่ัวไปจะอาศัยอยู่
บรเิวณหนา้ดนิ และหากนิในเวลากลางคนืมากกวา่ในเวลากลางวัน 
 
ปลาในตระกลู Siluriformes ซึง่หนึง่ในนัน้ประกอบดว้ยวงศ ์Ictaluridae, ปลาดกุในอเมรกิาเหนอื 
ซึง่รวมถงึปลาดกุฟอสฟอล ์(Ictalurus punctatus) และปลาดกุสนี ้าเงนิ (I. furcatus) เป็นสาย
พันธส์ าหรับการเพาะเลีย้งทีส่ าคัญของสหรัฐอเมรกิา, และปลาดกุปลากระเบน (Pylodictis olivaris) 
สว่นสปีชสีอ์ืน่ ๆ ในประเทศสหรัฐอเมรกิาทีอ่ยูใ่นสกลุ Ictaluridae ไดแ้ก ่ปลาดกุขาว (Ameiurus 
catus) และปลากดอเมรกินัสดี า สนี ้าตาล และสเีหลอืง (A. melas, A. nebulosus และ A. natalis) 
นอกจากนีภ้ายในตระกลู Siluriformes ยังมปีลาดดุทีห่ายใจอากาศน่ันคอืปลาวงศ ์Clariidae ซึง่
รวมถงึปลา Clarias fuscus ปลาสายพันธุจ์ากประเทศจนีซึง่มกีารเพาะเลีย้งขนาดเล็กในฮาวาย 
(ITIS) 
 

 

2 ธนัวำคม  

2558 

กฎข ัน้สดุทำ้ย 

ถกูตพีมิพ ์ 90 วนั 

1 มนีำคม 

2559 

มผีล 

บงัคบัใช ้

ระยะ 

เปลีย่น

ผำ่น 

18 เดอืน 

1 กนัยำยน 

2560 

มผีล 

บงัคบัใช ้

อยำ่งเต็มที ่
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อกีวงศห์นึง่ของตระกลู Siluriformes น่ันคอื Pangasiidae หรอืทีเ่รยีกวา่ "ปลาดกุยักษ์" รวมถงึสปี
ชสีป์ลาน ้าจดื (Pangasius bocourti) และปลากะรังหรอืปลาสวาย (P. hypophthalmus; 
synonym, P. sutchi) ทีถ่กูเลีย้งอยา่งแพรห่ลายในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พือ่การบรโิภคและการ
สง่ออก ปลาดกุชนดิอืน่ ๆ ทีเ่ลีย้งในเชงิพาณชิยใ์นเอเชยี ไดแ้ก ่สายพันธุด์ดัแปลง C. 
macrocephalus และปลากดอเมรกิาเหนอื (I. punctatus) 

กำรยอมรบักำรตรวจสอบ (GOI) 

สถานประกอบการภายในประเทศและสถานประกอบการตรวจสอบการน าเขา้ ทีต่อ้งการรับการ

ตรวจสอบโดย FSIS ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอการยอมรับการตรวจสอบโดยรัฐบาลกลาง (GOI) สถาน

ประกอบการทีไ่ดรั้บ GOI โดยรัฐบาลกลางจะเรยีกวา่เป็นสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการ ซึง่จะ

ไดรั้บหมายเลขขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการ และผลติภัณฑข์องสถานประกอบการทีเ่ป็นทางการ

จะไดรั้บเครือ่งหมายตรวจสอบจาก USDA 

คูม่อืฉบับสมบรูณ์เพือ่ขอรับ FSIS Federal GOI มอียูใ่นเว็บไซต ์FSIS ที:่ 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/inspection/apply-for-a-federal-grant-of-

inspection สถานประกอบการควรตดิตอ่ส านักงานเขต (DO) เพือ่ขอรับซองขอ้มลู GOI: 

http://www.fsis.usda.gov/districtoffices 

 
ค าอธบิายขอ้มลูอยา่งงา่ย ๆ คอื มขีัน้ตอนพืน้ฐานแปดขัน้ตอนเพือ่รับการตรวจสอบ FSIS: 

 
1. ยืน่ค ารอ้งขอบรกิารตรวจสอบของรัฐบาลกลาง 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สถานทีป่ระกอบการไดม้าตรฐานดา้นสขุอนามัยตามกฎขอ้บังคับ 

3. ไดรั้บการอนุมัตสิ าหรับฉลากแตล่ะชนดิทีต่อ้งไดรั้บการอนุมัตโิดยเจา้พนักงานดา้นการ
ตดิฉลากและการจัดสง่โปรแกรม (LPDS) ของส านักงานพัฒนานโยบายและโปรแกรม 
(OPPD) 

4. ไดรั้บรายงานน ้าเพือ่ยนืยันความสามารถในการจัดหาน ้า 

5. ไดรั้บการอนุมัตจิากรัฐหรอืหน่วยงานดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่วา่ระบบบ าบัดน ้าทิง้เป็นระบบ
ปิด 

6. จัดท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐานสขุาภบิาลทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 

7. จัดเตรยีมการวเิคราะหค์วามเสีย่ง, โฟลวช์ารต์ และการใชง้านทีต่ัง้ใจไวใ้หเ้ป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

8. จัดท าหนังสอืแผนการเรยีกคนื 

กำรลงทะเบยีน 

บคุคลใด บรษัิท หรอื สถานประกอบการใด ๆ ทีป่ระกอบธรุกจิการคา้ในฐานะตัวแทนจ าหน่าย
ผลติภัณฑป์ลาหรอืผลติภณัฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes, ผูใ้หบ้รกิาร, ผูผ้ลติอาหารสตัว,์ ผูค้า้สง่, 
หรอืผูด้แูลหอ้งสมดุสนิคา้สาธารณะ ตอ้งจดทะเบยีนธรุกจิตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับ 9 CFR 
320.5 (ด ู21 USC 643; 9 CFR 550.5) ซึง่รายการนีร้วมถงึเกษตรกรและผูข้นสง่ทีจั่ดหาปลาใน
วงศ ์Siluriformes ไปยังสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการ แบบฟอรม์ FSIS 5020-1 การ

http://www.fsis.usda.gov/districtoffices
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ลงทะเบยีนผูค้วบคมุเนือ้สตัวแ์ละสตัวปี์ก (ดขูอ้ 9 CFR 550.5) ตอ้งท าการกรอกและสง่ใหย้ัง FSIS 
แบบฟอรม์สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์อง FSIS ไดท้ี:่ 
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/245282ee-4cd5-4247-8fe0-
04f8b7e94db5/Form-5020-1.pdf?MOD=AJPERES 

สถานประกอบการทีเ่ป็นทางการไมจ่ าเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 5020-1 

หมำยเหต:ุ FSIS ไมบ่ังคับการรอ้งขอลงทะเบยีน จนถงึวนัที ่1 กันยายน พ.ศ.2559 

 

ค ำรบัรองกำรตรวจสอบอยำ่งเป็นทำงกำร 

ผลติภัณฑไ์ดรั้บค ารับรองการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการของ USDA ภายหลังจากไดรั้บการ

ตรวจสอบโดย FSIS แลว้พบวา่เป็นผลติภัณฑท์ีม่คีวามบรสิทุธิ ์ปราศจากการปลอมปน และถกูตดิ

ฉลากอยา่งถกูตอ้ง ค ารับรองการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการนัน้ตอ้งถกูแสดงไวใ้นฉลากทัง้หมด

ของผลติภัณฑป์ลาและผลติภัณฑจ์ากปลาในวงศ ์Siluriformes ทีผ่า่นการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้ก าหนดเรือ่งค ารับรองการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการส าหรับปลาและผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์

Siluriformes สามารถหาขอ้มลูไดใ้นมาตราที ่9 CFR 541.1-541.5 ขอ้ก าหนดเรือ่งค ารับรองการ

ตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ ยังสามารถดไูดท้ี:่ http://www.fsis.usda.gov/siluriformes 

 
เนือ่งจากปลาในวงศ ์Siluriformes ทกุชนดิเป็นสตัวก์นิไดภ้ายใต ้
มาตรฐานของ FMIA FSIS จงึก าหนดใหม้คี ารับรองการตรวจสอบ
เดยีวกันส าหรับผลติภัณฑเ์หลา่นัน้ เชน่เดยีวกับผลติภัณฑจ์าก
เนือ้สตัว ์(ด ู9 CFR 541.2 อา้งองิจาก 9 CFR 312.2) ค ารับรอง
การตรวจสอบจะตอ้งมหีมายเลขสถานประกอบการและค าวา่ 
"ตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบแลว้ในสหรัฐฯ" หรอืค ายอ่ของค า
เหลา่นัน้ทีผู่ด้แูลระบบอนุมัต ิค ารับรองการตรวจสอบตอ้งมขีนาด
และสทีีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้อา่นงา่ย และใชข้นาด
และความหนาของตัวอักษรทีส่ม า่เสมอกัน เชน่เดยีวกับทีเ่ห็น
ทางดา้นขวา 
  
ค ารับรองนีต้อ้งตดิตัง้ดว้ยเครือ่งจักรกลและตอ้งไมใ่ชก้ารประทับดว้ยมอื ค ารับรองตรวจสอบอยา่ง
เป็นทางการหรอืค ายอ่ของค ารับรองทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ จะตอ้งพมิพล์งบนภาชนะบรรจขุอง
ผูบ้รโิภค และภาชนะบรรจทุีผ่ลัตภัณฑจ์ากปลาและผลติภัณฑจ์ากปลาในวงศ ์Siluriformes ทีไ่ดรั้บ
การตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบแลว้ หรอืบนฉลากทีต่ดิอยูก่ับภาชนะบรรจขุองผลติภัณฑอ์ยา่ง
ปลอดภัยและอาจมกีารพมิพห์รอืฉลบุนภาชนะบรรจ ุแตต่อ้งไมใ่ชก่ระท าโดยตราป๊ัมยาง ค ารับรอง
อาจใชเ้พือ่จดุประสงคใ์นการท าเครือ่งหมายบนภาชนะในการขนสง่ ป้ายฉลาก และบทความอืน่ ๆ 
ดว้ยความเห็นชอบจากเจา้หนาที ่

 
FSIS ตระหนักดวีา่อาจจะไมส่ามารถใชค้ ารับรองการตรวจสอบกับ
ผลติภัณฑป์ลาในวงส ์Siluriformes ทัง้ตัวหรอืชิน้สว่นได ้ดังนัน้
ผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes ทัง้ตัวหรอืชิน้สว่นทีไ่ดรั้บการ
ตรวจและผา่นการตรวจสอบสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการ
แลว้ และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขายทัง้ตัวอาจถกูประทับตราดว้ยค า
รับรองการตรวจสอบ หรอืไดรั้บการบรรจไุวอ้ยา่งถกูตอ้งในภาชนะ
ทันทแีละตดิฉลากค ารับรองการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ รว่ม
ดว้ยฉลากเสรมิอืน่ๆทีจ่ าเป็นทัง้หมด (ด ู9 CFR 541.7 อา้งองิถงึ 9 
CFR 317.2) ค ารับรองการตรวจสอบทีใ่ชเ้พือ่จดุประสงคน์ี ้ตอ้งอยู่

 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/245282ee-4cd5-4247-8fe0-04f8b7e94db5/Form-5020-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/245282ee-4cd5-4247-8fe0-04f8b7e94db5/Form-5020-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/siluriformes
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ในรปูแบบทีแ่สดงทางดา้นขวาหรอืในรปูแบบอืน่ทีก่ าหนดโดย
เจา้หนา้ที ่
 
 
 

กำรตรวจสอบทีส่ถำนประกอบกำรอยำ่งเป็นทำงกำรภำยในประเทศและสถำนประกอบกำร

ตรวจสอบกำรน ำเขำ้อยำ่งเป็นทำงกำรโดย FSIS 

 

การตรวจสอบทีส่ถานประกอบการอยา่งเป็นทางการภายในประเทศและสถานประกอบการตรวจสอบ

การน าเขา้อยา่งเป็นทางการ ด าเนนิการโดยเจา้หนา้ทีโ่ปรแกรมตรวจสอบของส านักงานปฏบิัตกิาร 

(OFO) มสี านักงานเขตพืน้ที ่(Districts Office - DOs) ซึง่แตล่ะแหง่มผีูจั้ดการเขต (DM) ซึง่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการจัดสง่ประเด็นหลัก ๆ ของความปลอดภัยดา้นอาหารของหน่วยงาน และภารกจิ

ดา้นการก ากับดแูลดา้นสาธารณสขุ ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ DOs รวมถงึรัฐทีถ่กูครอบคลมุโดยแตล่ะ

ส านักงานและขอ้มลูการตดิตอ่ส าหรับ DMs สามารถดไูดท้ี ่

http://www.fsis.usda.gov/districtoffices 
 
ในชว่งระยะเวลาการเปลีย่นผา่นจนถงึวนัที ่1 กันยายน พ.ศ.2560 FSIS จะด าเนนิการตรวจสอบ
ตลอดเวลาการด าเนนิงานส าหรับสถานทีป่ระกอบการช าแหละปลาในวงศ ์Siluriformes และจะ
ด าเนนิการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึง่ครัง้ทีส่ถานประกอบการแปรรปู 
 
นอกจากนี ้FSIS จะท าการเลอืกตรวจสอบการน าเขา้บางกรณีเพือ่น ากลับมาตรวจสอบทีส่ถาน
ประกอบการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ 
 
FSIS จะท าการตรวจสอบรอบละไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงส าหรับการตรวจสอบผูป้ระกอบการโดยไมค่ดิ
คา่ใชจ้า่ยในชว่งเวลาราชการทีก่ าหนดไวใ้น FSIS GOI (9 CFR 307.4 (c)) อยา่งไรก็ตามใน
ระหวา่งชว่งการเปลีย่นผา่น FSIS จะใหก้ารตรวจสอบสถานประกอบการผลติภัณฑป์ลาเป็นรายไตร
มาส ในท านองเดยีวกัน FSIS ท าการเลอืกการน าเขา้เป็นรายไตรมาสเชน่เดยีวกัน 
 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS ทีรั่บมอบหมายตอ่สถานประกอบการ มหีนา้ทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นเวลาที่
ตรงกับชว่งเวลาท าการ กจิกรรมใด ๆ ทีด่ าเนนิการโดยเจา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS นอกเวลาท า
การอยา่งเป็นทางการซึง่รวมถงึวนัหยดุราชการของรัฐบาลกลาง จะถอืเป็นการด าเนนิการนอกการ
ปฏบิัตหินา้ทีน่ี ้ดังนัน้เวลาทีใ่ชจ้ะถกูเรยีกเก็บเงนิกับสถานประกอบการเป็นคา่ลว่งเวลา กลา่วอกีนัย
หนึง่คอื สถานประกอบการจะถกูเรยีกเก็บเงนิส าหรับการท างานลว่งเวลาและวนัหยดุทีด่ าเนนิการ
โดยเจา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS กฎระเบยีบทีค่รอบคลมุชว่งเวลาของการด าเนนิการการท างาน
ลว่งเวลาและการตรวจสอบวนัหยดุและพืน้ฐานของการเรยีกเก็บเงนิส าหรับการท างานลว่งเวลาและ
วนัหยดุอาจมอียูใ่น 9 CFR 533.5 -533.7 
 
สถานประกอบการในประเทศและสถานประกอบการน าเขา้อยา่งเป็นทางการตอ้งอนุญาตให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS เขา้ถงึทกุสว่นของสถานประกอบการทีท่ าการผลติสนิคา้ไดทั้ง้
กลางวนัและกลางคนืแมว้า่สถานประกอบการจะไมไ่ดใ้ชง้านอยู ่เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ
หรอืท าการตรวจสอบอืน่ ๆ ในขอบเขตของโปรแกรม บคุลากรของโปรแกรมตรวจสอบ FSIS ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกหรอืพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติและ
กฎระเบยีบการขนสง่ของผลติภัณฑ ์ส าหรับปลาในวงศ ์Siluriformes นีย้ังรวมถงึสิง่อ านวยความ
สะดวกหรอืพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับการเลีย้งปลา 
พนักงานโปรแกรมการตรวจสอบของ FSIS ตอ้งไดรั้บการเขา้ถงึระเบยีนทัง้หมดทีเ่กีย่วกับทกุแงม่มุ
ของการผลติซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเพยีง การช าแหละ, การแปรรปู, ระบบสขุาภบิาล, การสุม่

http://www.fsis.usda.gov/districtoffices


7 
 

ตัวอยา่ง, และการขนสง่ ในกรณีของปลาในวงศ ์Siluriformes ขอ้มลูนีร้วมถงึบันทกึเกีย่วกับการ
เลีย้งปลารวมทัง้อาหารสตัว ์สถานประกอบการอยา่งเป็นทางการมสีทิธทิีจ่ะขอใหบ้คุลากรของ
โปรแกรมตรวจสอบของ FSIS แสดงตัวตน (อยา่งเชน่การแสดงหนังสอืหรอืตราอยา่งเป็นทางการ) 
กอ่นทีจ่ะอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ 
 
ตามกฎขอ้ 9 CFR 532.1 (a) "สถานประกอบการไมอ่าจด าเนนิการหรอืจัดเตรยีมปลา, ชิน้สว่นปลา, 
หรอืผลติภัณฑป์ลา ทีส่ามารถใชเ้ป็นอาหารของมนุษย,์ หรอืขาย, ขนสง่, หรอืเสนอขายหรอืขนสง่
ในการพาณชิยด์ังขอ้ความเหลา่นีไ้ด ้โดยไมเ่ขา้รับการตรวจสอบภายใตข้อ้บงัคับเหลา่นีเ้วน้แต่
ไดรั้บการยกเวน้อยา่งชดัแจง้ในขอ้ 532.3" นอกจากนีก้ฎขอ้ 9 CFR 532.1 (b) (4) กลา่ววา่ 
"ผลติภัณฑป์ลาและปลาทัง้หมดทีจั่ดท าขึน้ในสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบจัดการด าเนนิการท าเครือ่งหมายและตดิฉลาก ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับ" 
กฎขอ้ 9 CFR 532.5 ใหข้อ้ยกเวน้ส าหรับผลติภัณฑอ์าหารของมนุษยซ์ ึง่ไมไ่ดรั้บการพจิารณาวา่
เป็นผลติภัณฑจ์ากปลาหรอืมปีลาเป็นสว่นประกอบคอ่นขา้งนอ้ย และจงึไมถ่กูจัดใหอ้ยูภ่ายใต ้
กฎระเบยีบของ FSIS 
 

กำรสง่ฉลำกเพือ่ขออนมุตั ิ- ขอ้ก ำหนดกำรตดิฉลำก 

 
FSIS ตอ้งอนุมัตฉิลากทัง้หมดทีใ่ชก้ับผลติภัณฑท์ีผ่ลติโดยสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการ 
FSIS อนุมัตป้ิายก ากับ ทัง้ผา่นขัน้ตอนการอนุมัตริา่งหรอืผา่นการอนุมัตฉิลากโดยท่ัวไป ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-
4a2d-8f86-940c2698e2c5/Label-Approval-Guide.pdf?MOD=AJPERES 
 
 
การอนุมัตฉิลากท่ัวไปคอืการตดิฉลากทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมนิโดยเจา้หนา้ทีก่ารตดิฉลาก
และการจัดสง่โปรแกรม (LPDS) กอ่นทีจ่ะใชง้าน ฉลากท่ัวไปไดรั้บการอนุมัตโิดยไมม่กีารประเมนิ
หากสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทัง้หมด 
 
ฉลากส าหรับการอนุมัตชิัว่คราว, ฉลากของผลติภัณฑท์ีม่ไีวส้ าหรับการสง่ออกโดยเฉพาะทีม่กีาร
เบีย่งเบนฉลาก, ฉลากส าหรับผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์กทีอ่ยูภ่ายใตก้ารยกเวน้ทางศาสนา, และป้ายชือ่
ทีม่คี าแถลงพเิศษและการอา้งสทิธิต์อ้งสง่ไปยัง LPDS เพือ่ขออนุมตัริา่ง FSIS ก าหนดใหป้้าย
ฉลาก "แบบรา่ง" วา่เป็นแนวคดิปฏบิัตขิองฉลากจรงิ อาจเป็นจัดท าโดยเครือ่งพมิพห์รอืเทยีบเทา่
ซึง่ตอ้งมคีวามชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะแสดงคณุลกัษณะ, ขนาด, และต าแหน่งของฉลากทัง้หมดอยา่ง
ชดัเจน FSIS จะยอมรับแบบรา่งทีว่าดดว้ยมอืหรอืโดยใชค้อมพวิเตอรส์รา้งขึน้ หรอืเอกสารที่
เหมาะสมอืน่ ๆ ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึไดอ้ยา่งชดัเจนและจัดท าฉลากจรงิรปูแบบสดุทา้ย 
 
ส าหรับรายการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุเป็นระยะ ๆ ของแถลงการณ์หรอืการอา้งสทิธิท์ีต่อ้งไดรั้บการ
อนุมัตริา่งโดย LPDS โปรดดทูี:่ http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-
33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Comp-Guide-Labeling-Evaluation-
Approval.pdf?MOD=AJPERES ซึง่รายการทีแ่สดงนีม้จี านวนมาก อยา่งไรก็ตามเนือ่งจากความ
หลากหลายของการอา้งสทิธิท์ีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจถกูสง่เขา้มา การขาดการตดิตามการอา้งสทิธิจ์าก
รายการนีจ้งึไมจ่ าเป็นตอ้งระบวุา่ การอา้งสทิธินั์น้ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารอนุมัตแิบบรา่ง หากสถาน
ประกอบการจ าเป็นตอ้งชีแ้จงวา่ขอ้เรยีกรอ้งตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิาก LPDS หรอืไมก็่ตาม การ
สอบถามเรือ่งการอา้งสทิธิส์ามารถสง่ผา่นค าถามออนไลนถ์ามตอบฟอร่ัม askFSIS 
 
หมำยเหต:ุ ระหวา่งชว่งเปลีย่นผา่นจนถงึวนัที ่1 กันยายน พ.ศ.2560 FSIS จะไมด่ าเนนิการกับ
ผลติภัณฑท์ีม่กีารจดบันทกึผดิพลาดเวน้แต ่FSIS จะพบวา่ผลติภัณฑนั์น้มชีือ่วา่ "catfish" และไม่

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Label-Approval-Guide.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Label-Approval-Guide.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Comp-Guide-Labeling-Evaluation-Approval.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Comp-Guide-Labeling-Evaluation-Approval.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Comp-Guide-Labeling-Evaluation-Approval.pdf?MOD=AJPERES
https://askfsis.custhelp.com/
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ไดม้าจากปลาสกลุ Ictaluridae ซึง่น ้าหนักสทุธมิากกวา่ทีร่ะบไุว ้ผลติภัณฑม์สีารกอ่ภมูแิพท้ีไ่มไ่ด ้
ประกาศ หรอืหากผลติภณัฑไ์มม่ฉีลาก 
 
กฎระเบยีบของ FSIS อนุญาตใหม้ป้ีายก ากับบางประเภทซึง่รวมถงึกลุม่ผูท้ีไ่มน่่าจะน าเสนอประเด็น
นโยบายทีส่ าคัญซึง่มคีวามส าคัญทางสขุภาพหรอืทางเศรษฐกจิ เพือ่ใหไ้ดรั้บการ “อนุมัติ
โดยท่ัวไป” โดยไมต่อ้งสง่ไปยังเจา้หนา้ทีก่ ากับฉลากของส านักงานใหญข่องหน่วยงาน ตราบเทา่ที่
ป้ายชือ่นัน้เป็นไปตามขอ้บังคับ แมว้า่จะไมไ่ดส้ง่ไปยัง FSIS แตป้่ายก ากับทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดย 
FSIS ก็เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีบ่ังคับใช ้(ด ู9 CFR 541.7 อา้งองิจาก 9 CFR 412) 
 
การสง่เอกสารหรอืขอ้มลู โดยผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ นอกเหนอืจากระบบการสง่และการอนุมัตป้ิาย
อเิล็กทรอนกิส ์(LSAS) จะตอ้งมสี าเนาแบบฟอรม์ FSIS 7234-1 ฉบับสมบรูณ์ของ FSIS สองฉบับ, 
ค าขอส าหรับการอนุมัตฉิลาก การท าเครือ่งหมาย หรอือปุกรณ์ฉลาก, และเอกสารประกอบถา้ม ีเพือ่
หลกีเลีย่งความลา่ชา้อยา่งไรก็ตามผูส้มัครจะไดรั้บการแจง้ใหท้ าการลงทะเบยีนบัญช ี
eAuthentication ระดับ 2 และสง่ค าขอป้ายก ากับอเิล็กทรอนกิสผ์า่น LSAS 
USDA eAuthentication คอืระบบทีห่น่วยงาน USDA ใชเ้พือ่ชว่ยใหล้กูคา้สามารถมบีัญชเีพือ่ให ้
สามารถเขา้ถงึแอพพลเิคชนัและบรกิารของเว็บไซต ์USDA ได ้ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงชือ่สมคัรใช ้

บัญช ีeAuthentication และการสง่ฉลากอเิล็กทรอนกิสส์ามารถดไูดท้ี:่ 
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/labeling/label-
submission-and-approval-system 
 
 
กฎระเบยีบในการตดิฉลาก (9 CFR 541.7 อา้งองิถงึ 9 CFR 412) อนุญาตใหใ้ชค้ าวา่ "catfish" 
เฉพาะในฉลากของปลาทีจั่ดอยูใ่นสกลุ Ictaluridae สอดคลอ้งกับบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัติ
อาหารยาและเครือ่งส าอางแหง่ชาต ิ(FD & C) ( ที ่21 USC 321d (a) และ 343 (t)) หน่วยงานยัง
ตอ้งระบไุวใ้นขอ้ 9 CFR 541.7 วา่ผลติภัณฑป์ลาและปลาในสกลุอืน่ ๆ ทัง้หมดในวงศ ์
Siluriformes มชีือ่ตามชือ่หรอืชือ่สามัญทีเ่หมาะสม "แนวทางปฏบิัตสิ าหรับอตุสาหกรรม: รายการ
อาหารทะเล – ขอ้ปฏบิัตขิอง FDA เพือ่ระบชุือ่ทางการตลาดทีย่อมรับไดส้ าหรับอาหารทะเลทีข่าย
ในรัฐ" ส าหรับชือ่ท่ัวไปหรอืตามปกตทิีเ่หมาะสมโปรดตรวจสอบที ่
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/
seafood/ucm113260.htm. 
 
 
ป้ายก ากับทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามคณุลักษณะทีจ่ าเป็นเหลา่นี:้ 
 

•ชือ่ผลติภัณฑ;์ 
 

•ค ารับรองการตรวจสอบและหมายเลขสถานประกอบการ 
 

•ขอ้ความแนะน าในการบรโิภค (ถา้จ าเป็น) 
 

•น ้าหนักสทุธ ิ(ถา้จ าเป็น) 
 

•สว่นผสม (ถา้ประกอบดว้ยสว่นผสมสองอยา่งหรอืมากกวา่) 
 

•ชือ่และทีอ่ยูข่องผูผ้ลติ, บรรจหุบีหอ่, หรอืผูจั้ดจ าหน่าย 
 

•ขอ้มลูดา้นโภชนาการ (ยกเวน้กรณียกเวน้) และ 
 

•ค าแนะน าในการจัดการทีป่ลอดภัย (ถา้จ าเป็น) 

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/labeling/label-submission-and-approval-system
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/labeling/label-submission-and-approval-system
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/seafood/ucm113260.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/seafood/ucm113260.htm
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โดยท่ัวไปขอ้มลูฉลากทีจ่ าเป็นตอ้งมคีวามโดดเดน่ชดัเจน (เทยีบกับขอ้ความอืน่ๆ, ค าแถลง, และ
การออกแบบบนฉลาก) ดงัเชน่ "ท าใหส้ามารถอา่นและท าความเขา้ใจไดโ้ดยบคุคลท่ัวไป ภายใต ้
เงือ่นไขของการซือ้และใช"้ 
 
แผงแสดงขอ้มลูหลักหรอื "PDP" เป็นสว่นหนึง่ของฉลากทีม่ักจะถกูแสดง, น าเสนอ, หรอืตรวจสอบ
โดยผูบ้รโิภค PDP จะตอ้งมชีือ่ของผลติภัณฑ,์ จ านวน, ปรมิาตรสทุธ,ิ ค ารับรองการตรวจสอบอยา่ง
เป็นทางการ, จ านวนสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการ, และค าแนะน าในการบรโิภคหากจ าเป็น 
PDP ตอ้งมขีนาดใหญพ่อทีจ่ะรองรับขอ้มลูการตดิฉลากบังคับได ้
 
แผงแสดงขอ้มลูมักเป็นสว่นหนึง่ของฉลากทีต่ดิและอยูท่างดา้นขวาของ PDP อยา่งไรก็ตามในบาง
กรณีอาจเป็นแผงดา้นหลังหรอืแผงใด ๆ ทีต่ดิกับแผง PDP ก็ได ้ขอ้มลูทัง้หมดทีต่อ้งระบใุนฉลาก
ของหบีหอ่ตอ้งปรากฏใน PDP หรอืแผงแสดงขอ้มลูยกเวน้ทีร่ะบไุวต้ามระเบยีบ แผงแสดงขอ้มลู
ตอ้งโดดเดน่และเดน่ชดั 
ขอ้มลูฉลากอืน่ ๆ ทีอ่าจวางในแผงแสดงขอ้มลู (ยกเวน้ใน PDP) ประกอบดว้ย: ค าแถลงสว่นผสม, 
ชือ่และทีอ่ยูข่องผูผ้ลติหรอืผูจั้ดจ าหน่าย, และการตดิฉลากดา้นโภชนาการหากจ าเป็น ค าแนะน าใน
การจัดการทีป่ลอดภัยอาจแสดงไวท้ีใ่ดก็ไดบ้นฉลาก 
 
 
 

ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนดำ้นสขุำภบิำล (SPS) และมำตรฐำน
ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนดำ้นสขุำภบิำล (สขุำภบิำล SOP) 

สขุำภบิำล 

เลขานุการโปรแกรมไดก้ าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับสขุาภบิาลไวภ้ายใตก้ารดแูลรักษาสถาน

ประกอบการ กฎเหลา่นีไ้ดรั้บการออกในขอ้กฎหมายขอ้ที ่9 CFR 416 และ 417 ตามมาตรฐานการ

ปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SPS), มาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (สขุาภบิาล SOP) และ

ขอ้ก าหนดของ HACCP 

หมำยเหต:ุ ระหวา่งชว่งเปลีย่นผา่นบคุลากรของ FSIS จะใชด้ลุยพนิจิในการบังคับใชข้อ้ก าหนด

ตา่งๆและจะไมอ่อกเอกสารเกีย่วกับการไมป่ฏบิัตติามกฎขอ้บังคับ ยกเวน้เมือ่สถานประกอบการได ้

ท าการปลอมปนหรอืตตีราผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes อยา่งไมถ่กูตอ้ง ตามค าแนะน าของ

บคุลากรของโปรแกรมตรวจสอบ 

 (https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-
dc9af16e003f/23-16.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=9dc3dddb-
d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f). 
 
ปลาและผลติภัณฑป์ลาทีท่ าจากปลาในวงศ ์Siluriformes ทีผ่ลติ, บรรจ,ุ หรอืเก็บรักษาภายใต ้

สภาวะทีไ่มส่มบรูณ์ อาจเกดิการปนเป้ือนสิง่สกปรก หรอือาจเป็นอันตรายตอ่สขุภาพ ถอืวา่

ผลติภัณฑป์นเป้ือน (ด ู21 U.S.C. 601 (m) (4)) 

การปนเป้ือนถกูระบไุวใ้นกฎขอ้ 9 CFR 531.1 ปนเป้ือน (4) ซึง่ระบวุา่ผลติภัณฑจ์ากปลาหรอื
ผลติภัณฑอ์าหารจากปลามกีารปนเป้ือน "หากไดถ้กูจัดเตรยีมบรรจหุรอืเก็บไวภ้ายใตส้ภาวะทีไ่มถ่กู
สขุลักษณะ ซึง่อาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนกับสิง่สกปรก ซึง่สามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่สขุภาพ" 
เงือ่นไขดา้นสขุอนามัยรวมถงึสถานการณ์ เชน่สภาพ, สถานการณ์, หรอืเหตกุารณ์ทีเ่นือ้สตัวห์รอื
ผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์กทีก่นิไดอ้าจปนเป้ือนหรอืปลอมปนไดโ้ดยการสมัผัส, การฆา่ช าแหละ, การ
แปรรปู, การจัดการ, และการบรรจหุบีหอ่, หรอืดว้ยวธิกีารอืน่ใด ตามทีร่ะบไุวใ้นค าชีแ้จง FSIS 

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f/23-16.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f/23-16.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f/23-16.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=9dc3dddb-d0d7-42af-bd48-dc9af16e003f
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/e8133c3c-d9b8-4a58-ab14-859e3e9c8a52/5000.1.pdf?MOD=AJPERES
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Directive 5000.1 "สามารถแยกภาวะความสกปรกออกได ้(เชน่ กลอ่งบรรจเุสยีหาย, ซาก
ผลติภัณฑใ์นภาชนะบรรจจุากการผลติของวนักอ่นหนา้) และสง่ผลเพยีงแคต่อ่พืน้ทีใ่นวงจ ากัดของ
สถานประกอบการเทา่นัน้ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาวะสขุอนามัยของผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์อืน่ ๆ 
... กรณีอืน่ ๆ ตามเงือ่นไขดา้นสขุอนามัยอาจเป็นวา่ ผลติภัณฑนั์น้ ๆ ทีผ่ลติในสถานประกอบการ
ไดรั้บการปนเป้ือนสิง่สกปรกหรอืเป็นอันตรายตอ่สขุภาพ" 
 
สิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาลและอปุกรณ์ (โดยเฉพาะอาหารทีส่มัผัสกับพืน้ผวิ), การจัดการ
อาหารอยา่งไมเ่หมาะสม, การสขุอนามัยสว่นบคุคลทีไ่มเ่หมาะสม, การแตง่กายตามสขุลักษณะที่
ไมเ่หมาะสม, และการปฏบิัตดิา้นสขุอนามัยทีส่รา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การปนเป้ือนของ
ผลติภัณฑ ์ตัวอยา่งของการปลอมปนอาจรวมถงึ: 
 

• โครงสรา้งอาคาร, หอ้ง, และบรเิวณอาคาร กอ่ใหเ้กดิสภาวะไมถ่กูสขุลักษณะหรอืการ
ปลอมปนผลติภัณฑเ์นือ่งจากไมไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาใหด้ขี ึน้ หรอืมขีนาดเล็กเกนิไปส าหรับ
การด าเนนิการในการจัดการหรอืการเก็บรักษาผลติภัณฑไ์ดอ้ยา่งถกูสขุลกัษณะ 

o เศษชิน้สว่นของสทีาหรอืเศษสนมิบนเพดานหรอืผนังของพืน้ทีป่ระกอบอาหาร 
• สถานประกอบการไมไ่ดรั้บการท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคบนผนัง, พืน้, และเพดาน ตาม

ความจ าเป็นเพือ่ป้องกันภาวะทีไ่มถ่กูสขุอนามัย 
• สถานประกอบการไมบ่ ารงุรักษาผนัง, พืน้, เพดาน, และชอ่งเปิดดา้นนอกใด ๆ ในลักษณะที่

ป้องกันไมใ่หม้กีารเขา้ถงึของสตัว ์เชน่ แมลงและหนู 
• พืน้ผวิทีส่มัผัสกับอาหาร รวมทัง้เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์ ไมไ่ดรั้บการท าความสะอาดหรอืฆา่

เชือ้อยา่งถกูตอ้งซึง่เป็นผลใหเ้กดิการปนเป้ือนในผลติภัณฑโ์ดยตรง (9 CFR 537.1, 416.3 
และ 531.1) 

• บคุลากรในองคก์รไมป่ฏบิตัติามหลักสขุอนามัยอันเป็นสาเหตใุหผ้ลติภัณฑเ์กดิการปนเป้ือน
โดยตรง (9 CFR 537.1, 416.5 (a) หรอื (c) และ 531.1) 

• ระบบระบายอากาศทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะควบคมุกลิน่หรอืไอน ้า ท าใหผ้ลติภัณฑเ์กดิการ
ปนเป้ือนโดยตรง (9 CFR 537.1, 416.2 (ง) และ 531.1) 

 
เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิสภาวะไมถ่กูสขุลักษณะ สถานประกอบการอยา่งเป็นทางการในประเทศและ
สถานประกอบการตรวจสอบการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ ตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดส าหรับขัน้ตอน
การปฏบิัตงิานมาตรฐานและมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล(ด ู9 CFR 537 และ 9 CFR 
557.6 อา้งองิจาก 9 CFR 416) 
 

มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนดำ้นสขุำภบิำล (SPS) 

ขอ้ก าหนดของ SPS ระบถุงึผลทีจ่ะบรรลไุด ้แตพ่วกเขาไมไ่ดก้ าหนดขัน้ตอนส าหรับการผลติปลา

และผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes ทีป่ลอดภัย ขอ้ก าหนดของ SPS ชว่ยใหส้ถานประกอบการ

มคีวามยดืหยุน่ในการพัฒนาและใชข้ัน้ตอนการสขุาภบิาลทีเ่ป็นนวตักรรมและไมซ่ ้ากัน เพือ่ใหไ้ด ้

ผลลัพธท์ีต่อ้งการ ขอ้ก าหนด SPS สว่นใหญก่ าหนดเงือ่นไขภายในและรอบ ๆ สถานประกอบการ 

(เชน่การระบายอากาศ, แสง, สิง่อ านวยความสะดวกและการกอ่สรา้งอปุกรณ์, และการบ ารงุรักษา

พืน้ที)่ ขอ้ก าหนดบางประการอาจระบถุงึการด าเนนิงานของสถานประกอบการและอาจมกีาร

ด าเนนิการผา่นขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) (เชน่ การท าความสะอาดและ

ฆา่เชือ้พืน้ผวิสมัผัสอาหาร) หรอืแผน HACCP (เชน่การน าน ้ามาใชใ้หม)่ 

 
ขอ้ก าหนดที ่SPS เรยีกรอ้งคอื: 
 
•การควบคมุพืน้ทีแ่ละศตัรพูชื (9 CFR 416.2 (a)) 

•การกอ่สรา้ง (9 CFR 416.2 (b)) 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/e8133c3c-d9b8-4a58-ab14-859e3e9c8a52/5000.1.pdf?MOD=AJPERES


11 
 

•แสง (9 CFR 416.2 (c)) 

•การระบายอากาศ (9 CFR 416.2 (ง)) 

•ทอ่ประปา (9 CFR 416.2 (e)) 

•การก าจัดสิง่ปฏกิลู (9 CFR 416.2 (f)) 

•น ้าประปา (รวมน ้าแข็ง) (9 CFR 416.2 (g)) 

•หอ้งแตง่ตัว, หอ้งสขุาและหอ้งสขุา (9 CFR 416.2 (h)) 

•อปุกรณ์และเครือ่งใช ้(9 CFR 416.3) 

•การปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (9 CFR 416.4) 

•สขุอนามัยของพนักงาน (9 CFR 416.5) 

o ความสะอาด 
o เสือ้ผา้ 
o ควบคมุโรค 

 
หาก FSIS ระบวุา่อปุกรณ์, ภาชนะ, หอ้ง, หรอืพืน้ทีใ่ด ๆ ภายใจสถานประกอบการนัน้ไมถ่กู
สขุลักษณะหรอืการใชง้านอาจกอ่ใหเ้กดิการปนเป้ือนของผลติภัณฑ ์เจา้หนา้ทีโ่ปรแกรม FSIS จะ
ตดิป้ายทีส่ ิง่ดังกลา่ววา่ "ปฏเิสธ" ซึง่จะไมส่ามารถใชอ้ปุกรณ์, ชอ้นสอ้ม, หอ้ง, หรอืพืน้ทีส่ว่นทีต่ดิ
ป้ายนีไ้ดจ้นกวา่สถานประกอบการจะแกไ้ขใหเ้ป็นทีย่อมรับได ้เฉพาะเจา้หนา้ทีข่อง FSIS เทา่นัน้ที่
สามารถน าป้าย "ปฏเิสธโดยสหรัฐอเมรกิา" ออกได ้
 
มำตรฐำนข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนดำ้นสขุำภบิำล (SOP) 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่ จะตอ้งพัฒนา, ด าเนนิการ, และดแูลรักษา สขุอนามัย ตามลายลักษณ์

อักษรส าหรับขัน้ตอนการปฏบิัตทิกุวนั กอ่นและระหวา่งการด าเนนิการ เพือ่ป้องกันไมใ่หผ้ลติภัณฑ์

เกดิการปนเป้ือนและการปลอมปนโดยตรง ขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) 

ตอ้งไดรั้บการลงนามและลงวนัทีโ่ดยบคุคลทีม่อี านาจโดยรวม ณ ทีต่ัง้ หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดับสงูกวา่ 

การลงนามแสดงวา่สถานประกอบการนัน้ตกลงทีจ่ะปฏบิัตแิละดแูลขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

ดา้นสขุาภบิาล (SOP)ตามทีร่ะบไุว ้ขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) จะตอ้ง

ไดรั้บการลงนามและลงวนัทีก่ารเริม่ปฏบิัตกิารครัง้แรกและเมือ่ใดก็ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

การด าเนนิการขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิการ

ทัง้หมดของขัน้ตอนกอ่นการด าเนนิงานกอ่นทีจ่ะเริม่การผลติ เชน่เดยีวกับการด าเนนิการขัน้ตอน 

อืน่ ๆ ทัง้หมดตามตารางเวลาทีร่ะบไุว ้การด าเนนิการตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเป็นประจ าทกุวนั 

การบ ารงุรักษามาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP)  เกีย่วขอ้งกับการประเมนิผลเป็น
ประจ าของประสทิธผิลของ SOP ในการป้องกันการปนเป้ือนโดยตรง หรอืปลอมปนของผลติภัณฑ ์
นอกจากนีย้ังรวมถงึการทบทวน SOP เพือ่ใหก้ระบวนการมปีระสทิธภิาพ หรอืหากมกีาร
เปลีย่นแปลงสิง่อ านวยความสะดวก, อปุกรณ์, เครือ่งใช,้ การด าเนนิงาน, หรอืบคุลากร 
เกษตรกรและผูข้นสง่ทีจั่ดหาปลาใหก้ับสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการ ตอ้งปฏบิัตติาม
ขอ้ก าหนดดา้นสขุอนามัยส าหรับการเตรยีมการและการขนสง่ปลาไปยังโรงงานแปรรปูดว้ยเชน่กัน 
(ด ู9 CFR 534) 
 
กำรด ำเนนิกำรแกไ้ข 
 
หาก FSIS หรอืสถานประกอบการพจิารณาวา่ มาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP)  ไมไ่ด ้
มปีระสทิธภิาพในการป้องกันการปนเป้ือนหรอืการปลอมปนโดยตรงของผลติภัณฑ ์จากนัน้สถาน 
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ประกอบการตอ้งด าเนนิการการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

การด าเนนิการทีถ่กูตอ้งรวมถงึ: 

•การจัดการผลติภัณฑท์ีป่นเป้ือนหรอืปลอมปนอยา่งเหมาะสม 

•การฟ้ืนฟรูะบบสขุาภบิาล 

•ป้องกันการเกดิซ ้าของการปนเป้ือนโดยตรงหรอืปลอมปนผลติภัณฑ ์

•การประเมนิและการปรับปรงุมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) ถา้จ าเป็น และ 

•การปรับปรงุการปฏบิัตติามมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) ถา้จ าเป็น 

 
สถานประกอบการตอ้งท าการบันทกึเป็นประจ าวนัทกุวนั วา่เอกสารเกีย่วกับการด าเนนิการและการ
ตรวจสอบมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) และการด าเนนิการแกไ้ขใด ๆ บา้งที่
เกดิขึน้ ขอ้มลูบันทกึเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการลงนามและลงวนัทีโ่ดยพนักงานของสถานประกอบการที่
ระบไุวใ้นมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรวา่เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการปฏบิัตแิละตดิตามแตล่ะขัน้ตอน 
 
สถานประกอบการไดรั้บอนุญาตใหจั้ดเก็บบันทกึในคอมพวิเตอรต์ราบเทา่ทีพ่วกเขาสามารถแสดง
ใหเ้ห็นวา่มกีารควบคมุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูและลายเซ็นจะไมเ่สยีหายหรอืปลอมแปลง 
 
บันทกึมาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) ตอ้งไดรั้บการบันทกึตอ่เนือ่งเป็นเวลาอยา่ง
นอ้ยหกเดอืนและพรอ้มให ้FSIS ตรวจสอบไดต้ามค าขอ บันทกึมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้น
สขุาภบิาล (SOP) ทัง้หมดตอ้งถกูเก็บรักษาไวท้ีส่ถานประกอบการเป็นเวลา 48 ชัว่โมงหลังจาก
เสร็จสิน้ หลังจากนัน้บันทกึอาจถกูเขยีนนอกสถานที ่หากเก็บนอกสถานทีต่อ้งมกีารจัดท าบันทกึ 
SOP ใหก้ับ FSIS ภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากไดรั้บการรอ้งขอ 
 
FSIS ตรวจสอบความเพยีงพอและประสทิธผิลของมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นสขุาภบิาล (SOP) 
ในการท าเชน่นี ้เจา้หนา้ทีข่อง FSIS อาจทบทวน SOP ทบทวนบันทกึประจ าวนัส าหรับขอ้มลู
เกีย่วกับการใช ้SOP รวมถงึการด าเนนิการแกไ้ขใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ ปฏบิัตติามมาตรฐานการปฏบิัตงิาน
ดา้นสขุาภบิาล (SOP) โดยตรงและด าเนนิการแกไ้ขใด ๆ และสงัเกตหรอืทดสอบเพือ่ประเมนิ
สภาวะสขุาภบิาลโดยตรง 

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งและจดุควบคมุวกิฤต ิ(HACCP) 

แผนงำน HACCP 

 
สถานประกอบการในประเทศตอ้งปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับของ HACCP ในขอ้ 9 CFR 537 อา้งองิ
จากขอ้ 9 CFR 417 สถานประกอบการในประเทศตอ้งด าเนนิการวเิคราะหค์วามเสีย่งและบันทกึ
ผลลัพธ ์หลังจากด าเนนิการวเิคราะหอ์ันตรายแลว้ สถานประกอบการตอ้งจัดท าและใชแ้ผน HACCP 
ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร ซึง่ครอบคลมุถงึผลติภัณฑแ์ตล่ะชิน้ทีม่กีารวเิคราะหอ์ันตราย และแสดงผล
วา่มอีันตรายดา้นความปลอดภัยของอาหารทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(RLTO) อาจมกีารระบถุงึอันตรายทีอ่าจ
ไมเ่กดิขึน้ (NRLTO) หากลักษณะของกระบวนการ, หรอืผลติภัณฑ,์ การป้องกันอันตรายจากการ
เกดิขึน้, หรอืโปรแกรมเบือ้งตน้ทีม่อียูเ่พือ่ป้องกันการเกดิอันตราย หากมกีารก าหนดความเสีย่งให ้
เป็น NRLTO เนือ่งจากโปรแกรมเบือ้งตน้สามารถป้องกันอันตรายดังกลา่วได,้ สถานประกอบการ
จะตอ้งมเีอกสารสนับสนุนการตัดสนิใจในการวเิคราะหอ์ันตรายนัน้ดว้ย 
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ผูท้ีพั่ฒนาแผน HACCP และท าการประเมนิหรอืปรับเปลีย่นแผนใหมจ่ะตอ้งศกึษาหัวขอ้ใดหัวขอ้
หนึง่หรอืหลายหัวขอ้ใหเ้สร็จสมบรูณ์ตามหลักการ HACCP ทัง้เจ็ด หัวขอ้ตอ้งรวมถงึการพัฒนาแผน 
HACCP ส าหรับผลติภัณฑท์ีร่ะบแุละค าแนะน าเกีย่วกับวธิกีารด าเนนิการตรวจสอบประวตั ิ(เอกสาร
แนบ 3 ฉบับทีแ่สดงขอ้มลูการวเิคราะหค์วามอันตราย / HACCP ท่ัวไปเพือ่ชว่ยในการพัฒนาแผน 
HACCP) 
 
ตามกฎขอ้ 9 CFR 417.2 (a) การวเิคราะหอ์ันตรายทีร่ะบไุวอ้ยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะตอ้ง: 
 

• ระบคุวามปลอดภัยจากอาหารทีอ่าจเกดิขึน้กอ่น, ระหวา่ง, และหลัง การเขา้สูส่ถาน
ประกอบการ อันตรายตอ่ความปลอดภัยของอาหารอาจเกดิขึน้จาก: 

 
o สารพษิตามธรรมชาต ิ

 
o การปนเป้ือนทางจลุชวีวทิยา 

 
o การปนเป้ือนสารเคม ี

 
o สารก าจัดศตัรพูชื 

 
o ยาตกคา้ง 

 
o โรคซโูนตคิ 

 
o การสลายตัว 

 
o พยาธ ิ

 
o การใชอ้าหารหรอืสารเตมิแตง่สทีีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

 
o อันตรายทางกายภาพ 

 
• อันตรายดา้นความปลอดภัยของอาหารเป็นคณุสมบัตทิำงชวีภำพ ทำงเคม ีหรอืทำง

กำยภำพ ทีอ่าจท าใหอ้าหารไมป่ลอดภัยตอ่การบรโิภคของมนุษย ์ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวอยา่งของ
อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการฆา่และการแปรรปูปลา: 

o ชวีวทิยา - เชือ้โรคในผลติภัณฑแ์ละปรสติ 
o สารเคม ี- สารเคมสี าหรับท าความสะอาดสารเคมตีกคา้งยาปฏชิวีนะยาอืน่ ๆ สยีอ้ม

โลหะหนักสารหลอ่ลืน่ทีไ่มผ่า่นการรับรอง ฯลฯ 
o ทางกายภาพ – โลหะจากใบมดีหักและอปุกรณ ์

 
• ระบมุาตรการป้องกันทีส่ามารถใชค้วบคมุความเสีย่งเหลา่นัน้ได ้

 
 

• มโีฟลชารต์ทีอ่ธบิายถงึขัน้ตอนส าหรับแตล่ะกระบวนการ โฟลของผลติภัณฑใ์นสถาน
ประกอบการ และการใชง้านทีต่ัง้ใจหรอืผูบ้รโิภคผลติภัณฑข์ัน้สดุทา้ย ตัวอยา่งของโฟล
ชารต์แบบท่ัวไปส าหรับผลติภัณฑท์ีบ่รรจนุ ้าแข็ง, ผลติภัณฑ ์IQF, และผลติภัณฑ ์IQF ชบุ
เกล็ดขนมปัง ทีไ่ดรั้บการเตรยีมโดย: เอกสารแนบ 1A – โฟลชารต์ของผลติภัณฑท์ีบ่รรจุ
น ้าแข็ง เอกสารแนบ 1B – โฟลชารต์ของผลติภัณฑ ์IQF และเอกสารแนบ 1C – โฟลชารต์
ของผลติภัณฑ ์IQF ชดุเกล็ดขนมปัง ตัวอยา่งขัน้ตอนการประมวลผลท่ัวไปส าหรับการ
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ด าเนนิงานของผูผ้ลติปลาดกุอยูใ่นเอกสารแนบ 2 - ขัน้ตอนการด าเนนิการผลติผลติภัณฑ์
ปลาดกุแบบท่ัวไป 

 
ภายใตข้อ้ 9 CFR 417.2 (c) แผน HACCP จะตอ้งมอียา่งนอ้ยทีส่ดุ: 
 

• รายการความอันตรายดา้นความปลอดภัยของอาหาร ทีร่ะบโุดยการวเิคราะหอ์นัตรายทีต่อ้ง
ไดรั้บการควบคมุส าหรับแตล่ะกระบวนการ 

 
• รายการจดุควบคมุทีส่ าคญั (CCP) ส าหรับแตล่ะกรณีส าหรับความอันตรายทีร่ะบถุงึความ

ปลอดภัยของอาหาร ไดแ้ก ่: 
 

o รายการจดุควบคมุทีส่ าคญั (CCP) ทีอ่อกแบบมาเพือ่ควบคมุความอันตรายดา้นความ

ปลอดภัยของอาหารทีน่ ามาใชใ้นสถานประกอบการ และ 

 

o รายการจดุควบคมุทีส่ าคญั (CCP) ทีอ่อกแบบมาเพือ่ควบคมุอันตรายดา้นความ

ปลอดภัยของอาหารทีน่ าออกมาจากสถานประกอบการ 

 
• รายการขอ้จ ากัดทีส่ าคัญ (CLs) ทีต่อ้งท าในแตล่ะรายการจดุควบคมุทีส่ าคัญ (CCP) 

รายการขอ้จ ากัดทีส่ าคัญ ตอ้งไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตอบสนองเป้าหมายและมาตรฐาน
การปฏบิัตงิานทีก่ าหนดโดย FSIS 

 
• รายการขัน้ตอนการตรวจสอบทีใ่ชใ้นการตรวจสอบแตล่ะ รายการจดุควบคมุทีส่ าคัญ (CCP) 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการขอ้จ ากัดทีส่ าคัญ ไดรั้บการตอบสนอง ซึง่รวมถงึความถีข่องขัน้ตอน
การตรวจสอบส าหรับแตล่ะรายการจดุควบคมุทีส่ าคญั (CCP) 

 
• รายการการด าเนนิการแกไ้ขทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่มกีารเบีย่งเบนใด ๆ จากรายการขอ้จ ากัดที่

ส าคัญใด ๆ ทีร่ายการจดุควบคมุทีส่ าคัญ (CCP) ใด ๆ 
 

• ระบบบันทกึขอ้มลูส าหรับบันทกึการตรวจสอบรายการจดุควบคมุทีส่ าคัญ (CCP) 
 

• รายการขัน้ตอนการยนืยันทีใ่ชเ้พือ่ตรวจสอบวา่ขัน้ตอนการตรวจสอบส าหรับรายการจดุ
ควบคมุทีส่ าคัญ (CCP) แตล่ะรายการไดรั้บการปฏบิัตอิยา่งถกูตอ้งและขอ้มลูและขอ้มลูที่
ไดรั้บถกูตอ้ง ซึง่รวมถงึความถีข่องขัน้ตอนการยนืยันส าหรับรายการจดุควบคมุทีส่ าคัญ 
(CCP) แตล่ะครัง้ 

 
 

แผน HACCP จะตอ้งไดรั้บการลงนามและลงวนัทีโ่ดยผูรั้บผดิชอบในสถานประกอบการ ลายเซ็นบน
แผนหมายความวา่สถานประกอบการยอมรับแผนและตกลงทีจ่ะด าเนนิการดงักลา่ว แผน HACCP 
ตอ้งลงนามและลงวนัทีท่กุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและเมือ่ไดรั้บการประเมนิใหม ่(9 CFR 417.2 
(ง)) การประเมนิแผนตอ้งเกดิขึน้อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงซึง่อาจ
สง่ผลตอ่การวเิคราะหอ์ันตราย (9 CFR 417.4 (a) (3)) ตัวอยา่งของแผนผัง HACCP แบบท่ัวไป
ส าหรับปลาดกุมอียูใ่นเอกสารแนบ 3 – การวเิคราะหอ์ันตรายตน้แบบดบิ - ผลติภัณฑด์บิ – ปลาดกุ 
 
หลังจากพัฒนาและใชร้ะบบ HACCP แลว้ สถานประกอบการตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้ง สถาน
ประกอบการตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลูการสนับสนุนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละขอ้มลูการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งในโรงงานส าหรับระบบ HACCP การสนับสนุนทางวทิยาศาสตรห์รอืทางเทคนคิส าหรับการ
ออกแบบโปรแกรมเบือ้งตน้ ทีใ่ชใ้นการสนับสนุนการตัดสนิใจในการวเิคราะหอ์ันตรายอาจรวมถงึ
หลักเกณฑก์ารประมวลผลทีต่พีมิพ,์ บทความในวารสารการศกึษา, การศกึษาความทา้ทาย, หรอื
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เอกสารอืน่ ๆ การตรวจสอบในโรงงานอาจรวมถงึขอ้สงัเกต, การวดัผล, การทดสอบทางจลุชวีวทิยา 
หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มาตรการควบคมุทีเ่ขยีนลงในระบบ HACCP สามารถด าเนนิการ
ภายในสถานประกอบการเพือ่ใหบ้รรลผุลตามทีต่อ้งการ (61 FR 38806, 38826 ( 25 กรกฎาคม 
1996)) 
 
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดดทูีคู่ม่อืค าแนะน าในการตรวจสอบระบบของ HACCP 
(http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/a70bb780-e1ff-4a35-9a9a-
3fb40c8fe584/HACCP_Systems_Validation.pdf?MOD=AJPERES) ภายหลังจากการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งแลว้สถานประกอบการตอ้งตรวจสอบใหแ้ผนดังกลา่วถกูด าเนนิการอยา่งมี
ประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
 
ตามกฎขอ้ 9 CFR 417.5 สถานประกอบการตอ้งท าการบันทกึ HACCP อยากตอ่เนือ่ง ระเบยีน, 
แผน, และขัน้ตอนทัง้หมด จะตอ้งพรอ้มส าหรับให ้FSIS ตรวจสอบและคัดลอกได ้ซึง่รวมถงึ: 
 

• การวเิคราะหอ์ันตรายทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารประกอบทัง้หมด 
 

• แผน HACCP ทีเ่ขยีนขึน้ ซึง่รวมถงึ: 

o ตัวแผนเอง 

o เอกสารการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกับการเลอืกรายการจดุควบคมุทีส่ าคัญ (CCP) 

o เอกสารการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกับการเลอืกรายการขอ้จ ากัดทีส่ าคัญ (CLs) 

o เอกสารทีส่นับสนุนขัน้ตอนการตรวจสอบและความถีใ่นการด าเนนิการ และ 

o เอกสารทีส่นับสนุนกระบวนการตรวจสอบและความถีท่ีใ่ช ้

 

• บันทกึการตรวจสอบของ CCP และ CLs บันทกึเหลา่นีต้อ้งมวีนัทีบ่ันทกึขอ้มลู ซึง่รวมถงึ: 

o การบันทกึเวลา, อณุหภมู,ิ หรอืคา่ทีว่ดัไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นแผน HACCP 

o การสอบเทยีบเครือ่งมอืตรวจสอบกระบวนการ 

o การด าเนนิการแกไ้ขและการกระท าทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เพือ่ตอบสนองตอ่ความ

คลาดเคลือ่น 

o ขัน้ตอนและผลการตรวจสอบ และ 

o รหัสสนิคา้, ชือ่ผลติภัณฑ,์ หรอืตัวตน, หรอืหมายเลขการฆา่ช าแหละ 

 

• บันทกึทีแ่สดงการทบทวนกอ่นจัดสง่ควรแสดงใหเ้ห็นถงึสิง่ตอ่ไปนี:้ 

o ทบทวนบันทกึทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติเฉพาะของผลติภัณฑนั์น้ ๆ (เชน่

จ านวนการผลติ) เพือ่ความสมบรูณ์และเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไดรั้บการปฏบิัตติามรายการ

ขอ้จ ากัดทีส่ าคัญ (CLs) และด าเนนิการแกไ้ขหากจ าเป็น 

o การทบทวนไดด้ าเนนิการ, ลงนาม, และลงวนัที ่โดยบคุคลทีไ่มไ่ดจั้ดท าบันทกึไวใ้น

ทีป่ฏบิัต ิ

 

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเก็บบันทกึขอ้มลูรวมถงึ: 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/a70bb780-e1ff-4a35-9a9a-3fb40c8fe584/HACCP_Systems_Validation.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/a70bb780-e1ff-4a35-9a9a-3fb40c8fe584/HACCP_Systems_Validation.pdf?MOD=AJPERES
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o ตอ้งมกีารบันทกึประวตักิารฆา่สตัวแ์ละผลติภัณฑใ์นตูเ้ย็นเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึง่ปี

ตดิตอ่กัน และเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองปีส าหรับผลติภัณฑแ์ชแ่ข็งทีเ่ก็บรักษาไวห้รอื

เก็บรักษาได ้

o บันทกึอาจถกูเก็บไวน้อกสถานทีห่ลังจากหกเดอืน แตต่อ้งสามารถใชไ้ดภ้ายใน 24 

ชัว่โมงนอกสถานทีห่ากเจา้หนา้ที ่FSIS รอ้งขอการตรวจสอบ 

 
ทกุรายการทีจั่ดท าบันทกึขึน้ภายใตแ้ผน HACCP จะตอ้งลงมอืท าในเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์
เฉพาะเจาะจง รวมถงึวนัทีแ่ละเวลาทีบ่ันทกึไว ้และตอ้งไดรั้บการลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูท้ีจั่ดท า
รายการนัน้ ๆ ขึน้ 
 
สถานประกอบการไดรั้บอนุญาตใหจั้ดเก็บบันทกึในคอมพวิเตอรไ์ด ้ตราบเทา่ทีพ่วกเขาสามารถ
แสดงใหเ้ห็นวา่มกีารควบคมุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูและลายเซ็นจะไมเ่สยีหายหรอืถกูปลอมแปลง 
 
FSIS ตรวจสอบความเพยีงพอของแผน HACCP ในแตล่ะสถานประกอบการ โดยก าหนดวา่แผน 
HACCP แตล่ะรายการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 9 CFR 417 และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
หรอืไม ่
 
หากสถานประกอบการไมม่แีผน HACCP และตอ้งมกีารตรวจวเิคราะหต์ามทีก่ าหนดไว ้หรอืไมไ่ดใ้ช ้

แผนดังกลา่วตามขอ้บังคับของ FSIS ผลติภัณฑใ์ด ๆ ทีผ่ลติในสถานประกอบการนัน้อาจถอืวา่มกีาร
ปลอมปน 

มำตรฐำนกอ่นกำรเก็บเกีย่วและกำรขนสง่ไปยงัสถำนประกอบกำรแปรรปู 

 
ปลาในวงศ ์Siluriformes ทีเ่พาะเลีย้งเพือ่ใชเ้ป็นอาหารของมนุษย ์จะตอ้งไดรั้บการเลีย้งดภูายใต ้
เงือ่นไขทีจ่ะท าใหป้ลาหรอืผลติภัณฑนั์น้ไมเ่ป็นอันตราย, ไมด่,ี ไมแ่ข็งแรง, หรอืไมเ่หมาะส าหรับ
การเป็นอาหารของมนุษย ์
 

เกณฑก์ำรคดัเลอืกทีต่ ัง้ 

 
• สถานทีก่ารออกแบบและการกอ่สรา้งบอ่น ้าและรอ่งน ้า ทีใ่ชส้ าหรับฟารม์เลีย้งปลาควร

เป็นไปตามหลักการของการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีเ่หมาะสมส าหรับปลาในวงศ ์Siluriformes 
• ควรตัง้ฟารม์ปลาในวงศ ์Siluriformes ในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งตอ่การปนเป้ือนจาก

จลุนิทรยีเ์คม ี(เชน่สารก าจัดศตัรพูชืสารเคมกี าจัดวชัพชืและปุ๋ ย) หรอือันตรายทางกายภาพ
นอ้ยทีส่ดุ และสามารถควบคมุแหลง่ทีม่าของมลพษิได ้สารปนเป้ือนเหลา่นี้อาจสะสมใน
ปลาในระดับทีอ่าจท าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพของมนุษย ์

• ดนิทีใ่ชใ้นการสรา้งบอ่ดนิหรอืรอ่งน ้าไมค่วรมคีวามเขม้ขน้ของสารเคม ีและสารอืน่ ๆ ที่
อาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนในปลาทีไ่มส่ามารถยอมรับได ้

• บอ่น ้าควรมชีอ่งทางแยกและคลองระบายเพือ่ป้องกนัการปนกันของน ้าดแีละน ้าทิง้ 
• การใชปุ้๋ ย, ปนูปรับน ้า, หรอืสารเคมอีืน่ ๆ และวสัดทุางชวีภาพ ควรเป็นไปตามแนวทาง

ปฏบิัตทิีด่ใีนการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
• ทกุพืน้ทีต่ัง้ควรด าเนนิการเพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่สขุภาพของมนุษยจ์ากการบรโิภค

ปลาทีเ่ลีย้งในฟารม์ 
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เกณฑค์ณุภำพน ำ้ส ำหรบับอ่เลีย้งปลำและรอ่งน ำ้ส ำหรบัเลีย้งปลำในวงศ ์Siluriformes 

เพือ่กำรบรโิภค 

 

ชาวประมงทีเ่พาะเลีย้งปลาในวงศ ์Siluriformes ควรท าการตรวจสอบน ้าทีใ่ชเ้ลีย้งปลา เพือ่ตรวจคา่ปรมิาณ

สารแขวนลอย, สารอนิทรยี,์ สารอาหาร, โลหะหนัก, ยาฆา่แมลง, ปุ๋ ย, และสารเคมอีตุสาหกรรมทีอ่าจ

ปนเป้ือนไปกบัปลา FSIS สามารถรวบรวมตัวอยา่งอาหารหรอืน ้าจากผูผ้ลติไดโ้ดยใช ้"สาเหต"ุ อาหารและ

น ้าจะไดรั้บการประเมนิวา่เป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมการสบืคน้ยอ้นกลับเมือ่ FSIS พบวา่มโีลหะหนัก, สาร

ก าจัดศตัรพูชื, หรอืสารเคมใีนระดับทีเ่ป็นอนัตราย ตกคา้งในตัวอยา่งปลาตวัอยา่ง น ้าและ / หรอือาหารทีใ่ช ้

เลีย้งปลาจะตอ้งถกูท าการทดสอบเพือ่หาสารประกอบเฉพาะ (s) ตอ้งสงสยั 

เกณฑค์ณุภำพน ำ้ส ำหรบักำรผลติบอ่น ำ้ส ำหรบัปลำในวงศ ์Siluriformes 

 
• ออกซเิจนทีล่ะลำยในน ำ้บอ่ (Silva, 2016) 

o ปลาตอ้งหายใจเอาออกซเิจนไปใชเ้พือ่การเผาผลาญของตัวเอง การละลายของ
ออกซเิจนในน ้าจงึมคีวามจ าเป็นตอ่สภาพแวดลอ้มทางน ้า เพือ่ท าปฏกิริยิากับ
สารพษิทีอ่าจมเีจอืปนอยูไ่ด ้เชน่ แอมโมเนยี (NH3) ไปเป็นไนไตรท ์(NO2¯) และ
ไนเตรท (NO3¯) ชว่งปรมิาณทีแ่นะน าส าหรับการละลายออกซเิจนในน ้าในบอ่คอื
ตัง้แต ่4 มก./ล. ไปจนถงึจดุความอิม่ตัว 

o ถา้ชว่งของปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าในบอ่ลดลงเหลอื 0 - 1.5 มก./ลติร อาจ

ท าใหป้ลาตายได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้สมัผัสเป็นเวลานาน หากชว่งปรมิาณตกอยู่

ที ่1.5 - 5 มก./ลติร ปลาจะอยูร่อด แตจ่ะสง่ผลใหบ้รโิภคอาหารไดใ้นปรมิาณที่

ลดลง อตัราการเตบิโตทีช่า้และความไวตอ่โรคเพิม่ขึน้ 

o เมือ่น ้ามคีวามอิม่ตัวเชงิเดีย่ว (กลา่วคอื มปีรมิาณออกซเิจนในน ้ามากกวา่ปกต)ิ ถงึ 

300% ขึน้ไปจะสง่ผลตอ่ความสามารถของปลาในการดดูซบัออกซเิจนทีอ่ยูใ่น

เหงอืก ออกซเิจนสว่นเกนิจะมคีวามเข็มขน้ในเลอืดสงู ท าใหเ้กดิ "โรคฟองแกส๊" ใน

ปลาซึง่อาจท าใหต้ายไดใ้นกรณีทีร่นุแรง  

 

 

• อณุหภมู ิ(Silva, 2016) 

o ปลาเป็นสตัวเ์ลอืดเย็นและอัตราการเผาผลาญของพวกมันไดรั้บอทิธพิลโดยตรงจาก

อณุหภมูขิองน ้า ชว่งอณุหภมูทิีแ่นะน าส าหรับอณุหภมูนิ ้าคอื 79 - 90 ° F หรอื 26 - 

32 ° C 

▪ ถา้อณุหภมูลิดลงต า่กวา่ 59 ° F (15 ° C) อัตราการเตบิโตจะหยดุลงและความ

ตายจะเกดิขึน้ทีอ่ณุหภมูแิตง่ตา่งกันมากเกนิไป เมือ่อณุหภมูอิยู่ระหวา่ง 59 - 79 

° F (15 - 26 ° C) ปรมิาณการบรโิภคอาหารของปลาจะลดลงและอตัราการ

เตบิโตจะลดลงดว้ย 

▪ ในอณุหภมูทิีต่ า่ ปลาจะเครยีดมากขึน้ (มกีารเคลือ่นไหวนอ้ย) และออ่นแอตอ่

โรค 

o การละลายของออกซเิจนในน ้าในบอ่น ้ามอีณุหภมูติ า่กวา่ 90 องศาฟาเรนไฮตท์ าให ้

ปลามคีวามเครยีดและเสยีชวีติทีอ่ณุหภมูทิีแ่ตกตา่งกันมากเกนิไป 

 

• คา่ pH (Silva, 2016) 
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o ความเป็นกรด - ดา่งของน ้ามผีลตอ่ความสามารถในการละลาย (เชน่ความสามารถ

ในการละลายในน ้า) และรปูแบบทางเคมบีางชนดิของสารเคมตีา่ง ๆ รวมถงึสารเคมี

ในการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ซึง่อาจเป็นพษิตอ่ปลา 

o ชว่งคา่ pH ทีแ่นะน าในน ้าคอื 6.5 - 9 ปลาจะตายหากคา่ความเป็นกรดดา่งลดลงต า่

กวา่ 4 (จดุตายจากกรด) ปลาจะอยูร่อดไดถ้า้ pH อยูร่ะหวา่ง 4-6 แตจ่ะมี

ความเครยีดและมเีจรญิเตบิโตชา้และกนิอาหารลดลง 

o ระดับ pH สงูระหวา่ง 9-11 ท าใหเ้กดิความเครยีดตอ่ปลาและสง่ผลใหอ้ตัราการ

เจรญิเตบิโตชา้ ปลาจะตายทีร่ะดับ pH สงูกวา่ 11 (จดุตายจากดา่ง) และสิง่มชีวีติ

ทัง้หมดในบอ่จะตาย 

 

• ควำมเป็นดำ่งและควำมกระดำ้ง (Silva, 2016) 

o ความเป็นดา่งและความกระดา้งมผีลตอ่ความสามารถในการตา้นทานของน ้าในบอ่น ้า 

ความกระดา้งของน ้าเป็นผลมาจากแคลเซยีมและแมกนเีซยีมซึง่สง่ผลตอ่สภาวะทาง

สรรีวทิยาของปลา 

▪ ความเป็นดา่งมผีลตอ่ปรมิาณและรปูแบบของคารบ์อนไดออกไซดใ์นน ้าบอ่ 

o ระดับทีแ่นะน าส าหรับทัง้ความกระดา้งและความเป็นดา่งของน ้าในบอ่คอืใหส้งูกวา่ 

20 ppm ความเป็นดา่งและความแข็งสงูกวา่ 60 ppm เป็นทีน่่าพอใจส าหรับน ้าบอ่ 

o ถา้ระดับความเป็นดา่งและความกระดา้งต า่กวา่ 20 ppm หรอืความเป็นดา่งทัง้หมด

และความกระดา้งต า่กวา่ 40 ppm อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิความผันผวนตอ่ระดบัคา่ 

pH ในบอ่สงูมากในระหวา่งวนั ซึง่สามารถสรา้งความเครยีดใหแ้กป่ลา 

 

• แอมโมเนยีไนโตรเจนท ัง้หมด (Silva, 2016) 

o แอมโมเนยีเป็นผลติภัณฑผ์ลพลอยไดจ้ากการสลายตัวของโปรตนี และเกดิขึน้ทัง้

ในรปูแบบทีเ่ป็นพษิ (แอมโมเนยี) และไมเ่ป็นพษิ (แอมโมเนยีม) ขึน้อยูก่ับ pH ของ

น ้าในบอ่ 

o รปูทีเ่ป็นพษิ (แอมโมเนยี) ของแอมโมเนยีไนโตรเจนทัง้หมด ไมค่วรเกนิ 0.3 - 2 

มก./ลติร และมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เมือ่คา่ pH ของน ้าในบอ่สงูขึน้กวา่ 7 

 

 

กำรสุม่ตวัอยำ่งน ำ้บอ่ 

ผูเ้ลีย้งปลาในวงศ ์Siluriformes จ าเป็นตอ้งสุม่ตัวอยา่งบอ่เพาะเลีย้งและรอ่งน ้า เพือ่ใหแ้น่ใจวา่

พารามเิตอรว์ดัคณุภาพน ้า (เชน่ระดับออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า, อณุหภมู,ิ คา่ pH, ความเป็นดา่งและ

ความกระดา้ง, และปรมิาณแอมโมเนยีไนโตรเจน) อยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ปลามี

สขุภาพทีด่ ี

 

สารเคมปีนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม (เชน่ สารเคมอีตุสาหกรรมและโลหะหนัก) และสารก าจัดศตัรพูชื ที่

มแีนวโนม้วา่จะอยูใ่นบอ่เพาะเลีย้งและรอ่งน ้า อาจสะสมอยูใ่นตัวปลาในระดบัทีอ่าจท าใหเ้กดิปัญหา

ตอ่สขุภาพของมนุษยไ์ด ้FSIS แนะน าใหผู้เ้ลีย้งปลาในวงศ ์Siluriformes รวบรวมและวเิคราะห์

ตัวอยา่งน ้าส าหรับสารเคมแีละสารก าจัดศัตรพูชืทีม่แีนวโนม้วา่จะมอียูก่อ่นการเก็บเกีย่วครัง้แรก 

และอยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ตอ่ปีหลังจากนัน้ส าหรับพืน้ทีผ่ลติแตล่ะแหง่ ระดับทีพ่บไมค่วรสงูมากจน

น่าจะท าใหค้วามเขม้ขน้ในเนือ้เยือ่ปลาทีเ่ก็บเกีย่วได ้สงูกวา่ระดับทีรั่บไดห้รอืระดับทีก่ าหนดโดย 
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หน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (EPA) หรอื FDA ตามล าดับ ความคลาดเคลือ่นและระดับความ

รนุแรงของสารปนเป้ือนทีเ่ป็นพษิและเป็นพษิมากทีส่ดุทีพ่บในปลามอียูใ่นตารางที ่9-1 ของ

ผลติภัณฑป์ลาและผลติภณัฑป์ระมงของ FDA - ค าแนะน าในการควบคมุอันตรายและการควบคมุ 

(ฉบับที ่4 - เมษายน 2554), 

http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM251970.pdf 

EPA ไดพั้ฒนาเอกสารแนะแนวดา้นคณุภาพน ้าทีส่ามารถน ามาใชใ้นการประเมนิคณุภาพน ้าใน

สถานการณ์ในทอ้งถิน่ (คูม่อืมาตรฐานคณุภาพน ้า EPA ของสหรัฐอเมรกิา, ภาคผนวก I) 

 

ตามทีร่ะบไุว ้ระดับของสารเคมแีละสารก าจัดศัตรพูชืในบอ่เพาะเลีย้งและรอ่งน ้า จะตอ้งไมส่งูมาก

จนน่าจะสง่ผลตอ่ความเขม้ขน้ในเนือ้เยือ่ปลาทีเ่ก็บเกีย่ว ซึง่อยูเ่หนอืระดับความอดทนหรอืระดับการ

กระท าทีก่ าหนดโดย FDA และ EPA ตามล าดับ ดังนัน้ FSIS จะด าเนนิการสุม่ตรวจสอบตดิตามน ้า

เมือ่ใดก็ตามทีพ่บสิง่ทีเ่ป็นอันตรายในตัวอยา่งเนือ้เยือ่ปลาทีเ่ก็บรวบรวมจากสถานประกอบการแปร

รปู เพือ่ตรวจสอบวา่ปลาถกูเลีย้งอยูใ่นสภาพทีจ่ะใหผ้ลผลติทีป่ลอดภัยและเป็นประโยชน ์

ผูเ้ลีย้งปลาในวงศ ์Siluriformes ควรแสดงใบประมวลผลพรอ้มใบรับรองการวเิคราะห ์(COA) หรอื

หนังสอืรับรอง (LOG) ส าหรับแตล่ะล็อตการผลติ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ปลาไมไ่ดถ้กูเก็บเกีย่วจากแหลง่

น ้าทีป่นเป้ือนซึง่อาจท าใหร้ะดับของสารเคมแีละสารก าจัดศัตรพูชืในเนือ้เยือ่ปลาสงูกวา่ทีก่ าหนด 

ตามเกณฑก์ าหนดและระดับการปฏบิัตกิารทีก่ าหนดโดยรัฐบาลกลาง 

 

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรขนสง่ปลำในวงศ ์Siluriformes ไปยงัสถำนประกอบกำรแปรรปู 

 

กำรเก็บเกีย่วปลำในวงศ ์Siluriformes 

ปลาควรไดรั้บการเก็บเกีย่วจากบอ่น ้าหรอืรอ่งน ้าในลักษณะทีแ่น่ใจไดว้า่ปลานัน้อยู่ในสภาพดี

ส าหรับการขนสง่ไปยังโรงงานแปรรปู สิง่ส าคัญคอืตอ้งจ าไวว้า่ปลานัน้มคีวามรูส้กึไวตอ่การจับ และ

การเก็บเกีย่วอาจท าใหป้ลาเกดิความเครยีดได ้

มสีองวธิทีีม่ักใชส้ าหรับการเก็บเกีย่วปลาคอื 1) การเก็บเกีย่วทีส่มบรูณ์ซึง่ปลาทัง้หมดถกูน าออก

จากบอ่หรอืโขดหนิ และ 2) การเก็บเกีย่วบางสว่นทีม่เีพยีงสว่นหนึง่ของปลาทีถ่กูจับออกจากบอ่

หรอืรอ่งน ้าในแตล่ะครัง้ โดยปกตแิลว้การเก็บเกีย่วทีส่มบรูณ์โดยใชต้าขา่ยและการระบายบอ่ (ตา

ขา่ยจับปลาคอืตาขา่ยทีแ่ขวนอยูใ่นแนวตัง้ในน ้าโดยมทีุน่ลอยอยูด่า้นบน และมนี ้าหนักถว่งทีข่อบ

ดา้นลา่งและปลายจะดงึเขา้ดว้ยกันเพือ่ลอ้มรอบปลา) การเก็บเกีย่วบางสว่นมักจะท าโดยใชเ้รอื

ส าหรับดักปลา 

วธิกีารท่ัวไปในการจับปลาออกจากบอ่เลีย้ง ก็คอืการยกกระชงับรรจทุีต่ดิตัง้กับโซไ่ฮดรอลกิ และ

ยดึกับรถลากปลาเป็นหรอืรถลาก พืน้ทีก่ารเก็บเกีย่วและอปุกรณ์ทัง้หมดทีใ่ชส้ าหรับการเก็บเกีย่ว, 

การจับ, การคัดแยก, การใหค้ัดเลอืก, และการขนสง่ปลาไปยังรถขนสง่ควรไดรั้บการออกแบบมา

เพือ่การจัดการกับปลาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ โดยไมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บและลด

ความเครยีดของปลา อปุกรณ์ล าเลยีงควรท าจากวสัดปุ้องกันการกัดกรอ่นทีเ่หมาะสม ซึง่ไม่

กอ่ใหเ้กดิสารพษิและไมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บกับปลา (Jensen et al., 1992; Minchew et al., 

2007) 

http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM251970.pdf


20 
 

นา้ทว่มและอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการเก็บเกีย่วปลาควรลา้งแหง้และฆา่เชือ้ระหวา่งปลาเพือ่ลดการ

แพรก่ระจายของโรคระหวา่งกลุม่ปลา ตาขา่ยและอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีใ่ชส้ าหรับการเก็บเกีย่วปลาอาจ

ท าความสะอาดดว้ยผงซกัฟอกลา้งออกแหง้และฆา่เชือ้ดว้ยโซเดยีมหรอืแคลเซยีมไฮโปคลอไรท์

ฟอรม์านหรอืไอโอดนี ควรทิง้ปลาทีต่ายแลว้หรอืสารก าจัดวชัพชืออกจากครบีเพือ่ป้องกันการ

แพรก่ระจายของโรคตดิเชือ้และปรสติระหวา่งกลุม่ปลาและจากบอ่จนถงึบอ่ โรคเชน่แบคทเีรยีทีท่ า

ใหเ้กดิโรคโลหติจางในล าไสเ้ล็ก (ESC) อาจเป็นไปไดแ้ละสามารถอยูใ่นลกูโคลนทีไ่มส่ะอาดจาก

ครบี (Jensen et al., 1992; Minchew et al., 2007) 

ตาขา่ยลอ้มปลา, ตาขา่ยแบบจุม่, และเครือ่งมอือืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการเก็บเกีย่วปลา ควรลา้งใหแ้หง้และ

ฆา่เชือ้กอ่นน ามาใชจั้บปลาแตล่ะบอ่ เพือ่ลดการแพรก่ระจายของโรคระหวา่งกลุม่ปลา ตาขา่ยและ

อปุกรณ์อืน่ ๆ ทีใ่ชส้ าหรับการเก็บเกีย่วปลาอาจท าความสะอาดดว้ยผงซกัฟอก ลา้งออกแลว้ตากให ้

แหง้ และฆา่เชือ้ดว้ยโซเดยีมหรอืแคลเซยีมไฮโปคลอไรทฟ์อรม์านหรอืไอโอดนี ควรก าจัดปลาที่

ตายแลว้หรอืเศษสาหรา่ยออกจากตาขา่ย เพือ่ป้องกันการแพรก่ระจายของโรคตดิเชือ้และปรสติ

ระหวา่งกลุม่ปลาและจากบอ่ไปยังอกีบอ่หนึง่ เชือ้โรค อยา่งเชน่เชือ้แบคทเีรยีทีท่ าใหเ้กดิโรคโลหติ

จางในล าไสเ้ล็กในปลาดกุ (ESC) อาจสามารถด ารงชพีไดใ้นคราบโคลนชืน้ ๆ ทีไ่มไ่ดท้ าความ

สะอาดออกจากตาขา่ย (Jensen et al., 1992; Minchew et al., 2007) 

กำรขนสง่ปลำในวงศ ์Siluriformes ไปยงัสถำนประกอบกำรแปรรปู 

โดยปกตแิลว้ปลาจะถกูเคลือ่นยา้ยจากบอ่หรอืรอ่งน ้าไปยังสถานประกอบการดว้ยรถบรรทกุทีต่ดิตัง้

ถังซึง่โดยปกตจิะเรยีกวา่ "รถลากถังปลาเป็น" หรอื "รถลากปลาเป็น" สขุภาพและการอยูร่อดของ

ปลาจะขึน้อยูก่ับการจ ากดัความเครยีด ดังนัน้ในการขนสง่ปลาจะตอ้งดแูลเพือ่หลกีเลีย่งการสญูเสยี

ปลา ปลาจะแออัดในปรมิาณน ้าคอ่นขา้งนอ้ยเมือ่ขนสง่ ออกซเิจนบรสิทุธิม์ักจะถกูเพิม่ลงในน ้าใน

การขนสง่และรวมกับการใชเ้ครือ่งเป่าลมและเครือ่งกวน ตัวเลอืกอืน่ ๆ ไดแ้ก ่การเพิม่อากาศบบีอดั

ออกซเิจนหรอืออกซเิจนเหลวทีส่ามารถใชเ้ดีย่ว ๆ หรอืรวมกันได ้ปัจจัยส าคญัทีส่ดุทีก่ าหนดวา่ปลา

จะมชีวีติหรอืตายก็คอืปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าทีใ่ชข้นสง่ (Wynne et al., 2009; Wynne 

et al., 2011) 

 

เมือ่เพิม่ออกซเิจนในการขนสง่น ้า ควรเพิม่ความระมัดระวงัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดใ้หค้วามรอ้นแกน่ ้า

ซึง่อาจสง่ผลใหม้อีอกซเิจนมากเกนิไปและท าใหป้ลาไดรั้บบาดเจ็บหรอืตาย ความเขม้ขน้ของ

ออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าขนสง่จะพจิารณาจากอณุหภมูนิ ้า, ความเค็ม, และระดับความสงูในระดับ

ทอ้งถิน่ ความเขม้ขน้ของการอิม่ตัวจะลดลงเมือ่อณุหภมูนิ ้า, ความเค็ม, และระดับความสงูเพิม่ขึน้ 

ความอิม่ตัวของน ้าจะท าใหม้อีอกซเิจนสว่นเกนิทีเ่ขม้ขน้ในเลอืดของปลา ซึง่กอ่ใหเ้กดิโรคฟองแกส๊

ซึง่อาจเป็นอันตรายถงึชวีติในกรณีรา้ยแรง (Wynne et al., 2009; Wynne et al., 2011) 

ควรใหค้วามระมัดระวงัเพือ่รักษาปัจจัยดา้นคณุภาพน ้าทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพของปลา (เชน่อณุหภมู,ิ 

ปรมิาณของออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า, คารบ์อนไดออกไซด,์ ความกระดา้งรวม, คา่ความเป็นดา่งรวม

และคา่ความเป็นกรด) เมือ่ขนสง่ปลา พารามเิตอรค์ณุภาพน ้าในการขนสง่ส าหรับปลาในวงศ ์

Siluriformes มดีังตอ่ไปนี ้(Jensen, 1990) 

• อณุหภมู:ิ 50 - 60 ° F 

• ออกซเิจนละลายในน ้า:> 5 มลิลกิรัม/ลติร 

• คารบ์อนไดออกไซด:์ <20 - 30 มก./ลติร 

• ความกระดา้งรวม: 50 - 100 มก./ลติร 
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• ความเป็นดา่งรวม: 50 - 100 มก./ลติร 

• คา่ pH: 7.0 - 7.5 

ชอ่งเก็บถังขนสง่ควรท าจากวสัดปุ้องกันการกดักรอ่นทีเ่หมาะสม ซึง่ไมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่

ปลา ชอ่งเก็บรถควรผา่นการฆา่เชือ้หลังการขนสง่แตล่ะครัง้เพือ่ป้องกันการถา่ยโอนโรคทีอ่าจมอียู่

ในปลาทีข่นสง่กอ่นหนา้นี้ (เชน่สารละลายไอโอดนีหรอืคลอรนี) แลว้ลา้งออกอกีครัง้ และจากนัน้จงึ

ผึง่ลมใหแ้หง้หลังการบรรทกุแตล่ะครัง้ (Wynne et al., 2009; Wynne et al., 2009) 2011) 

กำรสุม่ตวัอยำ่งผลติภณัฑโ์ดย FSIS 

 
FSIS จะท าการสุม่ตัวอยา่งและทดสอบปลาในวงศ ์Siluriformes และผลติภณัฑจ์ากปลา ในบรเิวณ

สถานประกอบการทีไ่ดรั้บการตรวจสอบ รวมทัง้สถานประกอบการน าเขา้ เพือ่ทดสอบหาชนดิสาร

ตกคา้ง, ยาตกคา้งทางเคม,ี และเชือ้โรคตา่ง ๆ ภายใตโ้ปรแกรมการสุม่ตัวอยา่งตา่ง ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจ

วา่ผลติภัณฑไ์มไ่ดป้ลอมปน, หรอืขึน้อยูก่ับการทดสอบสายพันธุ,์ ผลติภัณฑไ์มไ่ดรั้บการตตีราผดิ 

ผลติภัณฑจ์ากปลา ก็เชน่เดยีวผลติภัณฑเ์นือ้สตัวอ์ืน่ ๆ ทีถ่กูจัดท าขึน้ทีร่า้นคา้ปลกีและรา้นอาหารที่

ด าเนนิการตามธรรมเนยีมปฏบิัตเิดมิของผูป้ระกอบการ และการด าเนนิการในสถานทีเ่หลา่นัน้จะ

ไดรั้บการยกเวน้จากการตรวจสอบ FSIS ทีบ่ังคับใช ้(เชน่การตรวจสอบรายวนัโดย FSIS) ภายใต ้

21 U.S.C. 661 (c) (2) (9 CFR 532.3) อยา่งไรก็ตามรา้นคา้ปลกีไมไ่ดรั้บการยกเวน้จาก

บทบัญญัตเิกีย่วกับการปลอมปนและการปลอมแปลงในพระราชบัญญัต ิส านักงานสบืสวนสอบสวน

การบังคับใชแ้ละการตรวจสอบ (OIEA) สามารถเก็บตัวอยา่งปลาในสถานประกอบการคา้ปลกีเพือ่

ตรวจสอบวา่ผลติภัณฑจ์ากปลาไมไ่ดป้ลอมปนหรอืตตีราผดิได ้

FSIS ไดพั้ฒนาโปรแกรมการทดสอบซึง่รวมถงึความสามารถในการทดสอบหาสารเคมจีาก มาลา

ไคท ์กรนี, ไนโตรฟรูาน, ฟลอูอโรควโีนโลนส,์ เจนเชีย่น ไวโอเลต, สารก าจัดศัตรพูชื, และสารเคมี

อืน่ ๆ ผลติภัณฑจ์ะถอืวา่ปนเป้ือนเมือ่สารประกอบเหลา่นีป้นอยูใ่นปลารวมทัง้ โลหะหนัก, สารก าจัด

ศัตรพูชื, และสารตอ่ตา้นจลุชพี พบวา่อยูเ่หนอืคา่ความตา้นทานทีก่ าหนดโดย FDA และ EPA หรอื

หากพบสารประกอบแตไ่มม่คีวามตา้นทานใด ๆ ส าหรับสารประกอบนัน้ หากการทดสอบตัวอยา่งมี

คา่ปรมิาณสารตกคา้งทีเ่ป็นอันตรายเป็นบวกหรอืคา่ปรมิาณสารอืน่ ๆ เป็นบวก หรอืมกีารระบุ

ผดิพลาดขึน้อยูก่ับผลการทดสอบสายพันธุ ์FSIS จะเริม่ด าเนนิการการควบคมุทีเ่หมาะสม 

FSIS ก าลังวเิคราะหต์ัวอยา่งแบคทเีรยีซาลโมเนลลา เพือ่หาคา่ความกวา้งมาตรฐานระดับชาตแิละ

ระดับแบคทเีรยีซาลโมเนลลาในปลาในวงศ ์Siluriformes ดบิ และผลติภัณฑป์ลา ในชว่งการ

เปลีย่นผา่น 18 เดอืน ผลลัพธต์ัวอยา่งของแบคทเีรยีซาลโมเนลลาในผลติภัณฑท์ีเ่ป็นบวก จะไม่

สง่ผลใหเ้กดิการควบคมุ หลังจากระยะเวลาการเปลีย่นผา่น 18 เดอืน FSIS จะปรับปรงุโปรแกรม

การสุม่ตัวอยา่งขึน้อยูก่ับผลการสุม่ตัวอยา่งและขอ้คน้พบ 

ในชว่งระยะเวลาการเปลีย่นผา่น FSIS จะเรยีนรูเ้กีย่วกับแนวทางการผลติปลาในวงศ ์Siluriformes 

และเกีย่วกับพารามเิตอรท์ีม่ผีลกระทบตอ่ความสมัพันธท์างชวีภาพ, เคม,ี และกายภาพ ของความ

เป็นอันตรายในปลาในการด าเนนิการภายในประเทศ FSIS จะใชเ้ครือ่งหมายของการตรวจสอบ

กอ่นทีจ่ะก าหนดวา่ผลการทดสอบ FSIS ทีเ่หมาะสมส าหรับสิง่ปลอมปน หรอืสปีชสีเ์ป็นทีย่อมรับ 

ในขณะนี ้FSIS เชือ่วา่ปลาไดรั้บการเลีย้งดคูลา้ยคลงึกับฝงูสตัวปี์กมากกวา่สตัวท์ีเ่ป็นอาหารชนดิ

อืน่ ๆ ในการสมัผัสกับสิง่ปนเป้ือนทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซึง่รวมถงึการรักษาพยาบาลดว้ยยาอาจสง่ผล

กระทบตอ่ปลาทัง้หมดมากกวา่ปลาตัวเดยีว อยา่งไรก็ตามส าหรับผลติภัณฑท์ีน่ าเขา้ เนือ่งจาก

ผลติภัณฑท์ีแ่ยกจากกันถกูน าเสนอเพือ่น าไปตรวจซ ้าทีด่า่นเขา้เมอืง (POE) และผลติภัณฑเ์หลา่นี้



22 
 

มักถกูแชแ่ข็ง FSIS จะไมใ่ชเ้ครือ่งหมายของการตรวจสอบจนกวา่จะไดรั้บผลการตรวจสอบสิง่

ปนเป้ือนและสปีชสีท์ีเ่ป็นทีย่อมรับไดจ้าก FSIS 

หมำยเหต:ุ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นตรวจสอบครัง้ละมาก ๆ เป็นล็อต ควรมกีารแจง้ขอ้มลูล็อตของ

ผลติภัณฑใ์หช้ดัเจน เพือ่หากวา่มกีารผลการตรวจในหนึง่ล็อตผลติภัณฑอ์อกมาเป็นเชงิลบ 

ผลติภัณฑใ์นสว่นอืน่ ๆ จะไดไ้มเ่กีย่วขอ้ง ในประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยปกตแิลว้ปลาจะถกูเลีย้งใน

บอ่เดยีวกันทัง้หมดและจะแยกบางสว่นเพือ่การฆา่ช าแหละในภายหลัง โดยสว่นใหญแ่ลว้สารพษิที่

อยูใ่นขอบขา่ยความกังวลดา้นสขุภาพอนามัยนัน้ ปลาจะกนิหรอืถกูดดูซมึโดยตรงจากน ้า นอกจากนี้

ยังมขีอ้มลูสนับสนุนอกีดว้ยวา่ หากปลาตัวหนึง่ทีเ่ก็บตัวอยา่งจากบอ่ทีม่สีารตกคา้งรนุแรงปลาสว่น

ใหญท่ีเ่ก็บไดใ้นเวลาเดยีวกันจากบอ่เดยีวกันอาจมสีารตกคา้งเชน่เดยีวกัน ดงันัน้สถานประกอบการ

จะตอ้งทราบวา่ แทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะแกต้า่งวา่ ระบบล็อตของปลาทีถ่กูจับมาในระยะเวลา

เดยีวกันและจากบอ่เดยีวกันนัน้ไมไ่ดเ้ป็นปลาล็อตเดยีวกันหรอืถกูระบขุอ้มลูวา่เป็นปลาตา่งล็อตกัน 

ส าหรับผลติภัณฑท์ีส่ง่ออกไปยังสหรัฐอเมรกิา FSIS จะด าเนนิการสุม่ตัวอยา่งเพือ่ตรวจหาสารเคมี

ตกคา้งและเชือ้แบคทเีรยีซลัโมเนลลาทีส่ถานประกอบการตรวจสอบการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ 

(OIIE) ทีม่ ีGOI ส าหรับปลาในวงศ ์Siluriformes การสุม่ตัวอยา่งและการทดสอบนีจ้ะด าเนนิการ

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑไ์มม่กีารปลอมปน เนือ่งจากมสีารเคมตีกคา้ง หรอืขึน้อยูก่ับการทดสอบ

สายพันธุ,์ ผลติภัณฑไ์มไ่ดถ้กูตตีราผดิ นอกจากนี ้FSIS จะเริม่เก็บขอ้มลูเพือ่หาคา่ความชกุของเชือ้

ซาลโมเนลลาในปลาดบิทีน่ าเขา้อกีดว้ย 

หากตัวอยา่งสนิคา้ในประเทศมผีล คา่ปรมิาณสารตกคา้งทีต่กคา้งหรอืสารปนเป้ือนอืน่ ๆ เป็นบวก 

FSIS อาจ "เก็บตัวอยา่งอาหาร, ปลา, และน ้า จากผูผ้ลติในชว่งเวลาทีก่ าหนดโดยเจา้หนา้ทีเ่พือ่

วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบวา่ปลาถกูเลีย้งตามเงือ่นไข ทีจ่ะใหผ้ลผลติทัง้หมดทีป่ลอดภัยและ

เป็นประโยชน ์"ตามขอ้ 9 CFR 534.2 

9 CFR 548.3 อธบิายวา่ "ตัวอยา่งของผลติภัณฑ,์ น ้า, สยีอ้ม, สารเคม,ี สารกันบดู, เครือ่งเทศ, 

หรอืสิง่อืน่ ๆ ในสถานทีใ่ด ๆ ทีเ่ป็นสถานทีผ่ลติอยา่งเป็นทางการ จะตอ้งด าเนนิการโดยไมม่ี

คา่ใชจ้า่ยส าหรับโปรแกรม เพือ่การตรวจสอบบอ่ยครัง้เทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพใน

ด าเนนิการตรวจสอบ" น่ันคอื FMIA ระบวุา่ผลติภัณฑจ์ากเนือ้สตัวท์ีไ่ดม้าจากสิง่มชีวีติซึง่รวมถงึ

ปลาในวงศ ์Siluriformes ตอ้งไดรั้บค ารับรองการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ กอ่นทีจ่ะเขา้สูก่ารคา้ 

ขอ้ก ำหนดน ำ้หนกัสทุธสิ ำหรบัผลติภณัฑป์ลำในวงศ ์Siluriformes และปลำ 

 

FSIS ก าหนดใหฉ้ลากของปลาและผลติภัณฑป์ลาแสดงน ้าหนักสทุธอิยา่งถกูตอ้ง (ด ู9 CFR 541.7 

(a) และ (e) อา้งองิถงึ 9 CFR 317 สว่นยอ่ย A และ 9 CFR 442) FSIS ตรวจสอบความถกูตอ้งของ

น ้าหนักสทุธเิป็นระยะ ๆ โดยการทดสอบผลติภัณฑทั์ง้ในสถานประกอบการอยา่งเป็นทางการและใน

การพาณชิย ์ผลติภัณฑป์ลาและปลาอาจจะสดใหม,่ แชแ่ข็ง (รวมถงึการแชแ่ข็งอยา่งรวดเร็วแบบ

แยกเป็นตัว "IQF") , แบบน ้าแข็งเคลอืบหรอืบรรจใุนน ้าแข็ง ตามทีร่ะบใุนขอ้ 9 CFR 442.2 FSIS 

ใชข้ัน้ตอนการวดัน ้าหนักสทุธจิากคูม่อืมาตรฐาน NIST (สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี

แหง่ชาต(ิNIST)) 133 (http://www.nist.gov/pml/wmd/pubs/hb133.cfm) 

ส าหรับปลาสดหรอืแชแ่ข็งหรอืผลติภัณฑจ์ากปลา สถานประกอบการควรใชข้ัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น

คูม่อื 2.3 NIST Handbook 133 ส าหรับผลติภัณฑท์ีเ่คลอืบดว้ยน ้าแข็งหรอืบรรจอุยูใ่นน ้าแข็ง

http://www.nist.gov/pml/wmd/pubs/hb133.cfm
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สถานประกอบการควรใชข้ัน้ตอนในขอ้ 2.6 ไมว่า่ขัน้ตอนจะระบใุหต้อ้งมกีารละลายผลติภัณฑเ์พือ่

วดัน ้าหนักสทุธหิรอืไมก็่ตาม แต ่FSIS ยอมรับวา่การละลายน ้าแข็งบางอยา่งเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่ง

ไมไ่ดด้ังขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 2.6 ตัวอยา่งเชน่การฉีดสเปรยน์ ้าเย็นเบา ๆ ลงบนผลติภัณฑเ์พือ่

ขจัดคราบน ้าแข็งอาจท าใหผ้ลติภัณฑล์ะลายไดบ้างสว่น 

ในการตรวจสอบการระบนุ ้าหนักสทุธทิีถ่กูตอ้ง ผูป้ระกอบการควรใชแ้ผนการสุม่ตัวอยา่งทีแ่นะน า

โดยคูม่อื NIST Handbook 133 ตัวอยา่งเชน่ ควรใชแ้ผนการสุม่ตัวอยา่งประเภท B ทีอ่ยูใ่นคูม่อื 

NIST Handbook 133 ตาราง 2.2 เพือ่ใชใ้นการก าหนดน ้าหนักสทุธภิายในสถานประกอบการอยา่ง

เป็นทางการ ส าหรับการทดสอบอืน่ ๆ ทัง้หมด แนะน าใหใ้ชแ้ผนการสุม่ตัวอยา่งในหมวด A (ดู

ตาราง 2.1) นีค่อืกรณีทีไ่มว่า่ผลติภัณฑนั์น้จะเป็นรูปแบบ สด, แชแ่ข็ง, น ้าแข็งเคลอืบ, หรอืบรรจุ

อยูใ่นน ้าแข็ง โปรดทราบวา่แผนการสุม่ตัวอยา่งทัง้แบบ ประเภท A และ B ระบใุหผู้ท้ดสอบ

ตรวจสอบหาจ านวนผดิพลาดเป็นลบของบรรจภุัณฑ ์มเีกนิกวา่คา่ก าหนดความผันแปรสงูสดุที่

อนุญาต (MAV) ดว้ย คา่ก าหนดความผันแปรสงูสดุทีอ่นุญาต (MAV) ส าหรับการสุม่ตัวอยา่งแบบ 

ประเภท A มอียูใ่นตาราง 2.5 ของคูม่อื NIST 133 และคา่ส าหรับการสุม่ตัวอยา่งแบบประเภท B มี

อยูใ่นตาราง 2.9 FSIS ซึง่จะเกีย่วกับล็อตของผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดน ้าหนักสทุธิ

ตามขอ้ 9 CFR 442.5 การจัดการผลติภัณฑท์ีไ่มผ่า่นเกณฑ ์

หมำยเหต:ุ ในชว่งระยะเวลาการเปลีย่นผา่น 18 เดอืน FSIS จะจัดท าเอกสารการไมป่ฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดเรือ่งล็อตของผลติภัณฑ ์หากน ้าหนักสทุธเิกนิกวา่ทีป่ระกาศท าใหเ้กดิการปลอมปนทาง

เศรษฐกจิของผลติภัณฑต์ามขอ้ 9 CFR 541.7 (e), 317.2 (c) (4), 442.2 (a) และ 531.1 

ขอ้เรยีกรอ้งส ำหรบักำรสง่ออกและน ำเขำ้ของผลติภณัฑป์ลำและผลติภณัฑ์

จำกปลำในวงศ ์Siluriformes 

กำรตรวจสอบกำรน ำเขำ้ 

 

FSIS มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบวา่เนือ้สตัว ์(รวมถงึผลติภัณฑป์ลาและผลติภัณฑป์ลาในวง 

Siluriformes), ผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์ก, และไขท่ีน่ าเขา้มาในสหรัฐฯ มคีวามปลอดภัย, บรสิทุธิ,์ 

ปราศจากการปลอมปน, และไดรั้บตดิฉลากและบรรจุอยา่งเหมาะสม FSIS ยังตรวจสอบวา่

ผลติภัณฑจ์ากเนือ้สตัว,์ สตัวปี์ก, และไข ่ทีน่ าเขา้มาในสหรัฐฯ ผลติตามมาตรฐานเทยีบเทา่กับ

มาตรฐานการตรวจสอบของสหรัฐอเมรกิา และอ านวยความสะดวกในการรับรองสนิคา้ทีส่ง่ออก 

กฎระเบยีบของ FSIS ส าหรับปลาและผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes น าเขา้ มอียูใ่น 9 CFR 

557 

ทีด่า่นเขา้ประเทศสหรัฐอเมรกิา (POE) กรมศลุกากรและฝ่ายป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) จะ

ตรวจสอบวา่การจัดสง่ทีน่ าเขา้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นศลุกากรและสตัวห์รอืไม ่ผูน้ าเขา้หรอื

นายหนา้ศลุกากรของสนิคา้นัน้ ๆ จะตอ้งยืน่ขอรับการตรวจสอบกับ FSIS โดยยืน่ใบสมัครเป็น

เอกสารเพือ่ขอรับการตรวจสอบ (FSIS Form 9540-1) หรอืใบสมัครทางอเิล็กทรอนกิส ์(FSIS 

Message Set) ในชว่งระยะเวลาการเปลีย่นผา่นนี้ FSIS จะเลอืกตรวจสอบผลติภัณฑท์ีน่ าเขา้ซ ้า 

และเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการการเปลีย่นผา่นแลว้ FSIS จะตรวจสอบผลติภัณฑท์ีน่ าเขา้มาทัง้หมดซ ้า 

การยืน่ค ารอ้งจะตอ้งสง่ไปยัง FSIS ใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้แตต่อ้งไมช่า้กวา่เมือ่เขา้สู ่CBP 

นอกเหนอืไปจากใบสมคัรทีย่ืน่ตอ่ FSIS โดยผูน้ าเขา้/นายหนา้ของสนิคา้แลว้ รัฐบาลของ
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ตา่งประเทศจะตอ้งจัดสง่ใบรับรองการตรวจรับรองจากตา่งประเทศส าหรับการจัดสง่ FSIS ยอมรับ

ทัง้การรับรองดว้ยเอกสารหรอืทางอเิล็กทรอนกิส ์

เมือ่ผลติภัณฑถ์กูน าเสนอเพือ่ตรวจสอบกอ่นเขา้ตรวจสอบ เจา้หนา้ทีต่รวจสอบการน าเขา้ของ FSIS 

จะท าการตรวจสอบใบสมคัรขอรับการตรวจสอบและค ารับรองการตรวจสอบจากตา่งประเทศเป็น

อันดับแรก เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การจัดสง่นัน้มาจากประเทศและสถานประกอบการทีม่สีทิธิ ์

(http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-

products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-

establishments) และไดรั้บการรับรองจากตา่งประเทศอยา่งถกูตอ้ง จากเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจจะ

ตรวจสอบการจัดสง่แตล่ะครัง้เพือ่ดสูภาพท่ัวไปและการตดิฉลากและด าเนนิการตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมายตามทีก่ าหนดโดย ระบบสารสนเทศสาธารณสขุ (PHIS) โดย FSIS 

PHIS คอืฐานขอ้มลูคอมพวิเตอรแ์บบรวมศนูย ์ทีส่รา้งงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย, การรับและจัดเก็บผล

การมอบหมายงาน, และรวบรวมประวตัปิระสทิธภิาพของสถานประกอบการในตา่งประเทศ  

PHIS ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS ท าตรวจสอบชนดิของการตรวจสอบ (TOI) ทีจ่ะ

แลว้เสร็จส าหรับการจัดสง่เฉพาะ ตามการจัดสง่ประจ าทีต่ัง้โปรแกรมไวส้ าหรับประเทศ, สถาน

ประกอบการ, ประเภทกระบวนการ, สายพันธุ,์ และผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 

PHIS สามารถจัดเตรยีม TOI ไดห้ลากหลายรายการ ซึง่รวมถงึการตรวจสอบน ้าหนักสทุธขิองบรรจุ

ภัณฑเ์พือ่การคา้ปลกี, การตรวจสอบสภาพภาชนะ, การตรวจสอบขอ้บกพรอ่งของผลติภัณฑ,์ การ

บม่เพาะเชือ้ของอาหารกระป๋อง, และการวเิคราะหด์ว้ยแล็บเพือ่ตรวจสอบองคป์ระกอบของ

ผลติภัณฑ,์ การปนเป้ือนจลุนิทรยี,์ สารตกคา้ง, และสายพันธุ ์นอกจากนี ้FSIS ยังท าการสุม่

ตัวอยา่งผลติภัณฑน์ าเขา้เพือ่ตรวจสอบสารตกคา้ง, ยา, และสารเคมอีกีดว้ย 

ผลติภัณฑท์ีผ่า่นการตรวจสอบซ ้าโดย FSIS จะประทับดว้ยเครือ่งหมายการตรวจสอบของ USDAA 

และจะเขา้สูก่ารคา้ของสหรัฐอเมรกิาเพือ่การเผยแพรแ่ละใชง้านเสมอืนกับผลติภัณฑท์ีผ่ลติใน

ประเทศ หากผลติภัณฑเ์นือ้สตัวห์รอืผลติภัณฑจ์ากเนือ้สตัวท์ีน่ าเขา้ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สหรัฐอเมรกิาจะมกีารประทับตรา "รายการทีถ่กูปฏเิสธการน าเขา้จากสหรัฐฯ" และภายใน 45 วนั

ตอ้งถกูสง่ออก, ท าลาย, หรอืแปลงเป็นอาหารสตัว ์(หากมคีณุสมบัตแิละไดรั้บการอนุมัตจิาก FDA) 

ส าหรับผลติภัณฑจ์ากเนือ้สตัวท์ีไ่มไ่ดรั้บการคัดเลอืกเนือ่งจากตตีราไมถ่กูตอ้ง ผูน้ าเขา้มโีอกาสที่

จะแกไ้ขความไมถ่กูตอ้งของฉลากไดแ้ละน าผลติภณัฑนั์น้ไปด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ก าหนดเวลา 45 วนั การตดิฉลากซ ้าของผลติภัณฑต์อ้งแสดงการด าเนนิการตอ่ FSIS ภายใตก้าร

บรกิารทีส่ามารถช าระเงนิคนืได ้และอาจตอ้งไดรั้บการประสานงานกับรัฐบาลประเทศผูส้ง่ออกและผู ้

สง่ออกเฉพาะรายเพือ่น าผลติภัณฑไ์ปปฏบิัตติามขอ้ก าหนด 

การจัดสง่ทีเ่ลีย่งการเขา้รับการตรวจสอบ FSIS และเขา้สูร่ะบบการคา้ในสหรัฐฯ (ไมไ่ดน้ าออกแสดง 

หรอื FTP) ไมม่สีทิธิไ์ดรั้บการตรวจสอบ FSIS อกีตอ่ไป ผลติภัณฑต์อ้งถกูท าลายหรอืสง่ออกใหม่

และอาจมกีารเรยีกคนื FSIS จะรอ้งขอ, ผา่น CBP, การจัดสง่ซ ้าอกีครัง้ของการสง่ผา่น FTP, และมี

การใชบ้ทลงโทษของ CBP ทีเ่กีย่วขอ้ง 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments
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กำรน ำเขำ้ระหวำ่งชว่งกำรเปลีย่นผำ่น 

 

ในเว็บไซตข์องหน่วยงานที ่http://www.fsis.usda.gov/siluriformes FSIS ไดเ้ผยแพรร่ายชือ่

ของตา่งประเทศและสถานประกอบการในตา่งประเทศ ซึง่อาจด าเนนิการตอ่เพือ่สง่ออกปลาและ

ผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes มายังสหรัฐฯในชว่งระยะเวลาการเปลีย่นผา่น  

FSIS ไดป้ระกาศรายชือ่สถานประกอบการตรวจสอบการน าเขา้อยา่งเป็นทางการทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้

เขา้รว่มกจิกรรมการน าเขา้ปลาและปลาในวงศ ์Siluriformes ในเว็บไซตน์ี ้

นายหนา้ทีย่ังไมไ่ดล้งทะเบยีนกับ FSIS สามารถกรอกขอ้มลูและยืน่แบบฟอรม์ FSIS Form 5020-1 

ทะเบยีนผูค้วบคมุเนือ้สตัวแ์ละสตัวปี์ก ซึง่สามารถดไูดท้ี:่  

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/245282ee-4cd5-4247-8fe0-

04f8b7e94db5/Form-5020-1.pdf?MOD=AJPERES .  

 

น ำเขำ้ระหวำ่งกำรบงัคบัใช ้

 FSIS ไดจั้ดใหม้รีายการตรวจสอบ checklist ส าหรับผูน้ าเขา้ เพือ่ระบขุอ้เรยีกรอ้งขัน้พืน้ฐานทีต่อ้ง

ท าเพือ่น าเขา้เนือ้สตัว ์(รวมถงึปลาในวงศ ์Siluriformes), ผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์กและไขแ่ปรรปูไป

ยังประเทศสหรัฐอเมรกิา รายการตรวจสอบมดีังตอ่ไปนี:้ 

 

• ผลติภัณฑต์อ้งมาจากประเทศทีม่สีทิธิแ์ละสถานประกอบการทีม่สีทิธิไ์ดรั้บอนุญาตให ้

สง่ออกไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

• หน่วยงานตรวจสขุภาพสตัวแ์ละพชืของ USDA (APHIS) จ ากัดผลติภัณฑบ์างอยา่งในการ

เขา้ประเทศสหรัฐอเมรกิาเนือ่งจากโรคสตัวใ์นประเทศตน้ทาง ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับขอ้ 

จ ากัด เกีย่วกับโรคสตัวแ์ละขอ้มลูเกีย่วกับ APHIS โปรดตดิตอ่หน่วยงานโรคสตัว ์APHIS 

ศนูยข์อ้มลูการน าเขา้และสง่ออกแหง่ชาต ิ

(http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/importexport) 

 

• ประเทศและสถานประกอบการมสีทิธิไ์ดรั้บการพจิารณาตามขัน้ตอนการพจิารณาความเท่า

เทยีมกันของ FSIS 

 

• ผลติภัณฑท์ีน่ าเขา้ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดการตดิฉลาก เชน่เดยีวกันกับผลติภัณฑท์ีผ่ลติ

ในประเทศ 

 

• หลังจากยืน่แบบฟอรม์ทีจ่ าเป็นตอ่ CBP (http://www.cbp.gov/trade/basic-import-

export) และปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นโรคสตัวข์อง APHIS แลว้ เนือ้สตัว,์ สัตวปี์ก, และ

http://www.fsis.usda.gov/siluriformes
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/245282ee-4cd5-4247-8fe0-04f8b7e94db5/Form-5020-1.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/245282ee-4cd5-4247-8fe0-04f8b7e94db5/Form-5020-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/import-checklist
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/importexport
http://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
http://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
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ผลติภัณฑไ์ขท่ีผ่า่นการคัดสรรทัง้หมดจะตอ้งถกูน ามาแสดงเพือ่การตรวจซ ้าโดย FSIS ณ 

สถานทีน่ าเขา้อยา่งเป็นทางการ 

 

ข ัน้ตอนกำรสุม่ตวัอยำ่งกำรเก็บและทดสอบผลติภณัฑน์ ำเขำ้ 

FSIS สุม่ตัวอยา่งผลติภัณฑน์ าเขา้, ช ิน้สว่นสนิคา้, เพือ่การตรวจหายา, สารก าจัดศัตรพูชื, และ

สารเคมตีกคา้งอืน่ ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑม์คีวามปลอดภัย, บรสิทุธิ,์ และไมม่กีารปลอมปน 

หากมยีา, สารเคมกี าจัดศตัรพูชื, หรอืสารเคมอีืน่ ๆ อยูใ่นระดับทีเ่กนิกวา่ระดบัความเผือ่ระดับออก

ฤทธิท์ีย่อมรับไดท้ีก่ าหนดโดย FDA หรอื EPA หรอืการปลอมปนของสยีอ้ม หรอืสารตกคา้งอืน่ ๆ ที่

ไมไ่ดรั้บการรับรองส าหรับใชใ้นสายพันธุส์ตัวส์ าหรับเป็นอาหาร ซึง่รวมถงึ ปลาในวงศ ์Siluriformes 

และผลติภัณฑจ์ากปลา ผลติภัณฑท์ีไ่มม่คีวามเผือ่ถอืวา่ปลอมปน FSIS ก าลงัด าเนนิการสุม่

ตัวอยา่งและก าหนดเป้าหมายการสุม่ตัวอยา่งและการทดสอบผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes 

ทัง้ภายในประเทศและทีน่ าเขา้มาบางสว่น เพือ่ตรวจสอบการตกคา้งของสารเคมทีีร่นุแรงจนตอ้งมี

การด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของการตรวจสอบปลาและผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes ซึง่จะ

เริม่ด าเนนิการตัง้แตว่นัที ่1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นตน้ไป 

 

เพือ่ทีจ่ะใชท้รัพยากรทีม่อียูเ่พือ่การสุม่ตัวอยา่งและการทดสอบในชว่งระยะเวลาการเปลีย่นผา่นและ

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่กระบวนการเปลีย่นผา่นมคีวามราบรืน่และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ส าหรับทกุฝ่าย ในขณะทีย่ังคงปฏบิัตภิารกจิของเราเพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชน FSIS ก าลัง

ตดิตาม นโยบายชัว่คราว (ดา้นลา่ง) โดยเฉพาะส าหรับผลติภัณฑน์ าเขา้ ในชว่งระยะเวลาการ

เปลีย่นผา่น หากผลติภัณฑจ์ากปลาและปลาในวงศ ์Siluriformes ทีไ่ดรั้บการพจิารณาวา่ถกูตรวจ

พบ ผา่นการทดสอบหายา, สารก าจัดศัตรพูชื, สยีอ้ม, โลหะ,  ไนโตรฟรูาน, หรอืสารเคมตีกคา้งอืน่ 

ๆ ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหน้ ามาใช ้หรอืพบวา่เกนิกวา่ระดับความเผือ่หรอืการออกฤทธิท์ีย่อมรับได ้

FSIS จะ: 

• แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจสว่นกลาง (CCA) - หน่วยงานหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบดา้นการ

ตรวจสอบอาหาร - แจง้ใหท้ราบทันทสี าหรับประเทศทีส่ถานทีจั่ดสง่อยูใ่นบรเิวณทีค่น้พบ 

o FSIS จะคาดหวงัวา่จะไดรั้บการตอบสนองในเวลาทีเ่หมาะสมจาก CCA เพือ่ให ้

แน่ใจวา่มกีารด าเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

 

 

• แจง้ใหท้ราบโดยทันทตีอ่ผูน้ าเขา้ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (IOR) ทีรั่บผดิชอบการจัดสง่

และแจง้ตอ่ผูน้ าเขา้ผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes รายอืน่ ๆ ทีน่ าเขา้ผลติภัณฑจ์าก

ผูป้ระกอบการจากประเทศเดยีวกัน IOR สามารถเลอืกทีจ่ะสง่คนืการจัดสง่ทีต่ามมาจาก

สถานประกอบการเดยีวกนันัน้ กลับไปยังประเทศตน้ทางหรอืเก็บรายการดังกลา่วไวไ้มใ่ห ้

ปลอ่ยออกไป จนกวา่จะมกีารสุม่ตัวอยา่งและทดสอบผลติภัณฑผ์า่นหอ้งปฏบิัตกิารของ

บคุคลทีส่าม หาก IOR เลอืกสุม่ตัวอยา่งภายหลังจากการจัดสง่ ขอบเขตการตรวจพสิจูน์

ของหอ้งปฏบิัตกิารทดลองจะตอ้งรวมถงึวธิกีารตรวจหาและยนืยันสารประกอบทีร่ะบโุดย 

FSIS ตามคูม่อืหอ้งปฏบิตักิารเคม ี(Chemical Laboratory Guidebook) และจะตอ้ง

น าเสนอผลการตรวจสอบตอ่หน่วยงานผา่นการสง่แบบวเิคราะหท์ีแ่สดงวา่ผลติภัณฑนั์น้ ๆ 

"ไมม่กีารปลอมปน." 

 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/science/laboratories-and-procedures/guidebooks-and-methods/chemistry-laboratory-guidebook
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o IOR จะตอ้งแจง้ FSIS ถงึต าแหน่งของการจัดสง่ทีถ่กูระงับ สถานทีต่ัง้ของการจัดสง่

อาจเป็นหรอืไมเ่ป็นสถานประกอบการตรวจสอบการน าเขา้อยา่งเป็นทางการ ("I-

house") 

o FSIS อาจเลอืกเก็บตัวอยา่งจากการจัดสง่ดังกลา่ว 

o IOR ควรไดรั้บและสง่ขอ้มลูเกีย่วกับการจัดสง่แตล่ะครัง้ ทีแ่สดงเหตผุลวา่เหตใุด

การจัดสง่จงึเป็นกลางทางเคม ีตอ่กรณีที ่FSIS ตรวจพบวา่ผลสารเคมตีกคา้งเป็น

บวก 

 

• IOR ตอ้งสง่ชดุขอ้มลูขอ้มลูการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิัตกิารเอกชน พรอ้มกับเหตผุลทีว่า่

เหตใุดการจัดสง่จงึเป็นกลางทางเคม ีตอ่กรณีการขนสง่ที ่FSIS พบวา่มผีลฝ่าฝืนตอ่

มาตรฐานปรมิาณสารเคมตีกคา้ง ตอ่หน่วยงานที ่importinspection@fsis.usda.gov เพือ่

ตรวจสอบ 

 

• หน่วยงานจะตรวจสอบชดุขอ้มลูและผลการวเิคราะห ์เพือ่พจิารณาวา่ควรจะปลอ่ยการขนสง่

ไปสูก่ารคา้หรอืไม ่หรอืปฏเิสธการน าเขา้ และพจิารณาวา่ FSIS จะรวบรวมตัวอยา่งการ

ยนืยันจากการจัดสง่นีห้รอืไม ่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ชดุขอ้มลูควรประกอบดว้ย: 

 

 

o รายละเอยีดของผลติภัณฑ ์รวมถงึการระบรุายละเอยีดและขนาดของล็อต 

o เหตผุลในจากผูป้ระกอบการเพือ่สนับสนุน สาเหตทุีท่ าใหป้ลาในการขนสง่นี้เป็น

กลางทางเคม ีจากล็อตของสนิคา้จากสถานประกอบการเดยีวกัน (เชน่ปลามาจากผู ้

จัดหาหรอืบอ่เลีย้งทีแ่ตกตา่งกัน) 

o วนัทีผ่ลติปลาทีข่นสง่ 

o ชือ่และหมายเลขการรับรองหอ้งปฏบิัตกิารภาคเอกชน 

o การวเิคราะหท์ีด่ าเนนิการ 

o วธิวีเิคราะหแ์ละผลการวเิคราะห ์

o รายละเอยีดเกีย่วกับวธิกีารเก็บตัวอยา่งและการรักษาความสมบรูณ์ 

o รายละเอยีดเกีย่วกับการเตรยีมตัวอยา่ง 

o ขอ้มลูมาตรฐาน และ 

o รายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืทีใ่ช ้

 

หมายเหต:ุ ชอ่งทางเว็บไซต ์Submission of Laboratory Packages by Accredited 

Laboratories ของ FDA เป็นชอ่งทางทีด่ทีีส่ดุส าหรับคน้ควา้ขอ้มลูแนวทางปฏบิัตเิรือ่งคณุภาพและ

ชนดิของขอ้มลูการทดสอบ และขอ้มลูจากหอ้งปฏบิัตกิารทดลองทีไ่ดรั้บการรับรอง ที ่FSIS 

คาดหวงัวา่จะไดจ้ากการสง่มอบหอ้งชดุขอ้มลูจากปฏบิัตกิาร IOR ทีท่ าตามค าแนะน าในเอกสารนี้

สามารถคอ่นขา้งมั่นใจไดว้า่พวกเขาจะตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งของ FSIS เมือ่ชดุขอ้มลูทีส่ง่มอบนัน้มี

รายการเฉพาะของ FSIS ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ดว้ย 

FSIS อาจด าเนนิการเรยีกคนืผลติภัณฑใ์ด ๆ ทีม่สีารตกคา้งทีไ่ม่ไดท้ าลายหรอืสง่คนืใหก้ับประเทศ

ผูส้ง่ออก FSIS จะด าเนนิการเรยีกคนืผลติภัณฑใ์ด ๆ ทีเ่ขา้สูร่ะบบการคา้โดยไมต่อ้งสง่ชดุขอ้มลู

mailto:importinspection@fsis.usda.gov
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125434.htm
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125434.htm
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หอ้งปฏบิัตกิารทีม่ผีลการทดสอบและเหตผุลดา้นความเป็นกลางทางเคมหีลังจากเวลาที ่IOR และ

ผูน้ าเขา้รายอืน่ ๆ ไดรั้บแจง้ผลการทดสอบ FSIS-บวก จากสถานประกอบการเดยีวกัน 

เมือ่ผูม้อี านาจสว่นกลาง (CCA) เสนอมาตรการแกไ้ขอยา่งเพยีงพอทีถ่กูท าใหเ้กดิผล และก าหนด

วนัทีผ่ลติใหก้ับปลาจากสถานประกอบการทีก่ าหนดใหเ้ป็นกลางทางเคมขีองปลาในการขนสง่ ที ่

FSIS พบวา่มสีารเคมตีกคา้ง FSIS จะแจง้ CCA และผูน้ าเขา้ใหท้ราบ วา่การจัดสง่ของปลาทีผ่ลติ

ในหรอืหลังวนัทีก่ารด าเนนิการเพือ่การแกไ้ข จะไมข่ ึน้อยูก่ับวธิกีารสุม่ตัวอยา่งการถอืครองและการ

ทดสอบทีก่ าหนดไวใ้นการสือ่สารนีส้ าหรับผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes 

ค าถามเกีย่วกับกระบวนการนีค้วรสง่ไปที ่importinspection@fsis.usda.gov 

 

กำรตรวจสอบกำรสง่ออก 

 

มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน พ.ศ.2560 แบบฟอรม์ FSIS Form 9060-5S  

ประกาศนยีบัตรการสง่ออกผลติภัณฑเ์พือ่การสง่ออกปลาและผลติภัณฑจ์ากปลาในวงศ ์

Siluriformes ผา่นทางศนูยบ์รกิารดา้นการบรหิารจัดการของ Materiel (กอ่นหนา้นีเ้รยีกวา่

ศนูยบ์รกิาร Beltsville) ที ่https://www.bsc.usda.gov/ หรอืโทรฟรทีี ่1-877-576-6329 จนกวา่

เจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบของ FSIS จะไดรั้บค าสัง่แบบฟอรม์ 9060-5S เสยีกอ่น กรมศลุกากร (USDC) 

และการจัดการบรรยากาศแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิา (NOAA) อาจออกใบรับรองของตนเองที่

สถานทีป่ระกอบการโรงฆา่สตัวแ์ละฆา่/แปรรปู ผูส้ง่ออกควรท างานรว่มกับผูป้ระกอบการโรงงานฆา่

สตัว/์แปรรปู เพือ่ตรวจสอบสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับการสง่ออกปลาในวงศ ์Siluriformes รายการ

ตรวจสอบการสง่ออกยังใหภ้าพรวมของขัน้ตอนทีต่อ้งด าเนนิการเมือ่สง่ออกเนือ้, สตัวปี์กหรอื

ผลติภัณฑไ์ขแ่ปรรปูจากประเทศสหรัฐอเมรกิา และอาจเป็นประโยชนส์ าหรับภาพรวมของขัน้ตอน

ปฏบิัตใินกรณีของปลาในวงศ ์Siluriformes อกีดว้ย  

ในวนัที ่1 กันยายน พ.ศ.2560 ผลติภัณฑต์อ้งไดรั้บการตรวจสอบและสง่ผา่นโดย FSIS และไดรั้บ

เครือ่งหมายการตรวจสอบของ USDA เพือ่สง่ออกปลาและผลติภัณฑป์ลาในวงศ ์Siluriformes จาก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา FSIS เกีย่วขอ้งเฉพาะกับดา้นหนึง่ของการสง่ออก ซึง่คอืใบรับรอง ซึง่รวมถงึ

การรับรองและขอ้มลูอืน่ ๆ ในแบบฟอรม์ใบรับรองทีไ่ดรั้บการลงนามโดยบคุลากรของโครงการ

ตรวจสอบของ FSIS ผูส้ง่ออกและผูจั้ดท าใบสมัครเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

ผลติภัณฑท์ีจ่ะสง่ออกตรงกับความตอ้งการของประเทศทีรั่บตามทีต่พีมิพไ์วใ้นเว็บไซต ์FSIS 

หมำยเหต:ุ มขีอ้แตกตา่งระหวา่งขอ้บังคับการสง่ออกของสหรัฐฯ กับขอ้ก าหนดการสง่ออก

ตา่งประเทศ กฎระเบยีบของ FSIS นัน้ขึน้อยูก่ับกฎเกณฑห์รอืกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

และโดยพืน้ฐานแลว้กฎระเบยีบทัง้หมดก าหนดใหม้กีารออกใบรับรองการสง่ออกเพือ่รับรอง

ขอ้เท็จจรงิวา่ผลติภัณฑเ์พือ่การสง่ออกนัน้เป็นประโยชน ์ความตอ้งการของตา่งประเทศเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบภายในประเทศซึง่ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในการสง่ออกไปยังประเทศใด

ประเทศหนึง่ เงือ่นไขเพิม่เตมิทีต่อ้งปฏบิัตติามอาจรวมถงึการตรวจสขุภาพสตัวห์รอืการรับรองดา้น

สาธารณสขุ, ขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกับสถานที,่ การตรวจสอบและการตดิฉลาก ไมว่า่ FSIS จะเห็นดว้ย

กับเหตผุลส าหรับขอ้ก าหนดตา่งประเทศเพิม่เตมิหรอืไม ่FSIS ตอ้งท าการตรวจสอบใหแ้น่ใจในการ

รับรองผลติภัณฑส์ าหรับประเทศนัน้ ๆ 

mailto:importinspection@fsis.usda.gov
https://www.bsc.usda.gov/
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หอ้งสมดุขอ้มลูกำรสง่ออก 

FSIS มรีายการตรวจสอบ checklist ส าหรับผูส้ง่ออก เพือ่ระบขุอ้เรยีกรอ้งขัน้พืน้ฐานทีต่อ้งปฏบิัต ิ

เพือ่ใหส้ามารถสง่ออกเนือ้สตัว,์ สตัวปี์ก, และผลติภัณฑไ์ขแ่ปรรปู จากประเทศสหรัฐอเมรกิา 

รายการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้ความตอ่ไปนี:้ 

 
• หอ้งสมดุขอ้มลูการสง่ออกของ FSIS จะแสดงรายการขอ้ก าหนดการสง่ออกส าหรับเฉพาะ

ประเทศ (ด ูhttp://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-
affairs/exporting-products/export-library-requirements-by-country) 
 
 

o ไฟลเ์หลา่นีป้ระกอบดว้ยขอ้มลู FSIS ทีไ่ดรั้บโดยการสือ่สารโดยตรงกับเจา้หนา้ที่
ของรัฐในประเทศผูน้ าเขา้ 
 

o หากประเทศไมอ่ยูใ่นรายการของหอ้งสมดุขอ้มลูการสง่ออก ควรสนันษิฐานวา่ไมม่ี
ส ิง่ใดทีเ่ป็นทีรู่จั้กเกีย่วกับขอ้ก าหนดการน าเขา้ของประเทศนัน้ ๆ หรอืไมม่ขีอ้ก าหนด
เพิม่เตมิส าหรับประเทศนัน้ ๆ FSIS จะออกแบบฟอรม์ FSIS Form 9060-5 วา่ 
"ใบรับรองความบรสิทุธิข์องการสง่ออกเนือ้สตัวแ์ละอาหารสตัว"์โดยไมม่ขีอ้มลู
เพิม่เตมิในสว่น "ขอ้คดิเห็น " 
 

o ส าหรับประเทศทีไ่มอ่ยูใ่นรายการ แนะน าใหผู้ส้ง่ออกประสานงานรว่มกับผูน้ าเขา้ใน
ประเทศนัน้อยา่งใกลช้ดิเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกับคณุสมบัตขิองผลติภัณฑ,์ ขอ้
ก าหนดการรับรอง, และการมใีบอนุญาตน าเขา้ทีถ่กูตอ้งส าหรับผลติภัณฑ ์

 
 

• หอ้งสมดุขอ้มลูการสง่ออกยังมรีายชือ่ผูป้ระกอบการอยา่งเป็นทางการของสหรัฐอเมรกิา ทีม่ี
สทิธิส์ง่ออกไปยังประเทศทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้
 

o ประเทศสว่นใหญย่อมรับผลติภัณฑจ์ากสถานประกอบการทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล
กลางทัง้หมด แตบ่างแหง่ยอมรับเฉพาะผลติภัณฑจ์ากสถานประกอบการทีไ่ดรั้บการ
รับรองจาก FSIS FSIS รับรองสถานประกอบการลว่งหนา้โดยการเพิม่ลงในรายการ
สถานประกอบการทีม่สีทิธิ ์และสง่รายชือ่ทีไ่ดรั้บการปรับปรงุไปยังประเทศทีร่อ้งขอ 
ในกรณีของประเทศทีย่อมรับผลติภัณฑจ์ากสถานประกอบการทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก
รัฐบาลกลางทัง้หมดนี้ จะระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของประเทศภายใตห้ัวขอ้ "การมสีทิธิ์
ของโรงงาน" 

 
o หากประเทศตอ้งไดรั้บการรับรองลว่งหนา้ตอ่สถานประกอบการ ผูส้ง่ออกควรไดรั้บ

และกรอกแบบฟอรม์ FSIS Form 9080-3 "การยืน่ขอจัดตัง้เพือ่การสง่ออก" จาก
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS ทีม่อบหมายใหจั้ดตัง้ หรอืจากเว็บไซต ์FSIS และยืน่
ใบสมัคร ผา่นเจา้หนา้ทีต่รวจสอบไปยัง FSIS DO ทีเ่หมาะสม 

 
• หากผลติภัณฑม์สีทิธิไ์ดรั้บการสง่ออกไปยังประเทศใดประเทศหนึง่ผูส้ง่ออกควรกรอก

ส าเนาของแบบฟอรม์ FSIS 9060-6 "ใบสมัครเพือ่รับรองการสง่ออก" ผูส้ง่ออกควรสง่
แบบฟอรม์ทีก่รอกใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบของ FSIS ทีด่ าเนนิการตรวจสอบการสง่ออก 
 

o ผูส้ง่ออกควรอา่นแบบฟอรม์นีอ้ยา่งละเอยีดเนือ่งจากมกีารเรยีกรอ้งใหผู้ส้ง่ออก
รับรองวา่ผลติภัณฑด์ังกลา่วเป็นไปตามขอ้ก าหนดการน าเขา้ของประเทศทีม่กีาร
สง่ออกผลติภัณฑ ์

 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/export-checklist
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/export-library-requirements-by-country
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/export-library-requirements-by-country
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o ผูต้รวจการท าการลงลายมอืชือ่ในใบสมคัรและเวน้ชอ่งใบรับรองการสง่ออกหรอื
หมายเลขประจ าตัวของผูอ้อกใบรับรอง สง่ไปยังผูส้ง่ออก หมายเลขประจ าตัวใน
ใบรับรองจะตอ้งประทับลงบนบรรจภัุณฑท์ีใ่ชใ้นการขนสง่แตล่ะชนดิ ดว้ยตรา
ประทับการสง่ออกทีก่ าหนดโดย 9 CFR 322.1 (a) 

 
• ผูส้ง่ออกควรแสดงใบรับรองการสง่ออกเพือ่ลงลายมอืชือ่ตอ่การลงลายมอืชือ่อยา่งเป็น

ทางการของ FSIS ทีเ่หมาะสม พรอ้มกับใบรับรองอืน่ ๆ ตามทีป่ระเทศก าหนด 
 

o ใบรับรองสว่นใหญอ่าจลงนามโดยผูต้รวจสอบของ FSIS แตส่ าหรับบางประเทศอาจ
ตอ้งมลีายเซ็นของสตัวแพทยส์าธารณสขุจาก FSIS (PHV) 

 
o ขอ้ก าหนดของประเทศจะระบเุมือ่ตอ้งมลีายเซ็นของ FSIS PHV 

 
o หากขอ้ก าหนดของประเทศไมไ่ดร้ะบคุวามตอ้งการลายเซ็น ลายเซ็นของผู ้

ตรวจสอบ FSIS จะพอเพยีง 
 
 

• ส าเนาตน้ฉบับของใบรับรองจะถกูจัดสง่ใหผู้ส้ง่ออก และตอ้งจัดสง่ใหป้ระเทศผูน้ าเขา้ทีท่ า
การจัดสง่ 
 

o แบบฟอรม์ FSIS 9060-5S จะเป็นแบบฟอรม์ของ FSIS ส าหรับการสง่ออกปลาทกุ
ชนดิ ยกเวน้ประเทศทีต่อ้งการแบบฟอรม์อืน่ ตัวอยา่งเชน่ ประเทศแคนาดาเรยีกรอ้ง
ใหต้อ้งมกีารรับรองผลติภัณฑเ์นือ้สตัวแ์ละผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์กในแบบฟอรม์ FSIS 
9135-3 และประเทศรัสเซยีเรยีกรอ้งใหต้อ้งมกีารรับรองผลติภัณฑจ์ากสตัวปี์กใน
แบบฟอรม์ FSIS 9450-4 นอกจากนีต้อ้งมใีบรับรองตราหัวจดหมาย (LC) เนือ่งจาก
จ านวนของการรับรองมเีป็นจ านวนมาก ใบรับรอง LC ตอ้งมลีายเซ็นจาก FSIS และ
มักมาพรอ้มกับใบรับรองทีเ่กีย่วขอ้ง 9060-5 หรอืใบรับรองเฉพาะ 

 
o เฉพาะงบทีพ่บในหอ้งสมดุขอ้มลูการสง่ออกของ FSIS จะไดรั้บการรับรองโดย FSIS 

 

กำรเรยีกคนืและแผนกำรป้องกนัอำหำร 

กำรเรยีกคนืและแผนกำรเรยีกคนื 

การเรยีกคนืคอืการด าเนนิการตามความสมัครใจทีด่ าเนนิการโดยบรษัิทเพือ่ขจัดผลติภัณฑท์ีม่กีาร

ปลอมปนหรอืมเีครือ่งหมายการคา้ทีไ่มถ่กูตอ้งจากการพาณชิย ์FSIS ประสานกับสถานประกอบการ

อยา่งเป็นทางการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑท์ีเ่รยีกคนืไดรั้บการระบอุยา่งถกูตอ้ง และน าออกจาก

การพาณชิยโ์ดยการตรวจสอบประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีกคนืของสถานประกอบการ FSIS 

ยังแจง้ใหส้าธารณชนทราบเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีเ่รยีกคนือกีดว้ย 

 
FSIS จ าแนกการเรยีกคนืเป็นสามระดับ: 
 

• ระดับ I: มคีวามเป็นไปไดท้ีก่ารรับประทานผลติภัณฑอ์าจกอ่ใหเ้กดิผลรา้ยแรงตอ่สขุภาพ
หรอืความตาย 

 
• ระดับที ่II: มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิผลเสยีตอ่สขุภาพในระยะยาวหากผลติภัณฑถ์กูบรโิภค 
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• ระดับที ่III: การรับประทานผลติภัณฑจ์ะไมส่ง่ผลตอ่สขุภาพ 
 
 
สถานประกอบการในประเทศตอ้งพัฒนาและรักษาแผนเรยีกคนืทีเ่ขยีนขึน้ ในกรณีทีม่กีารปลอมปน
หรอืตตีราไมถ่กูตอ้งเขา้สูก่ารพาณชิย ์(9 CFR 532.2 อา้งองิจาก 9 CFR 304.3) แผนเรยีกคนืที่
เขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรจะตอ้งมขีัน้ตอนทีส่ถานประกอบการจะใชเ้พือ่เรยีกคนืผลติภัณฑใ์ด ๆ ที่
ผลติและจัดสง่โดยสถานประกอบการ รวมถงึวธิทีีส่ถานประกอบการจะก าหนดความจ าเป็นในการ
เรยีกคนืผลติภัณฑ ์และขัน้ตอนทัง้หมดทีส่ถานประกอบการจะใชเ้พือ่ด าเนนิการเรยีกคนื 
 
 
นอกจากนีส้ถานประกอบการในประเทศจะตอ้งแจง้ FSIS DO ทีเ่หมาะสมภายใน 24 ชัว่โมง
หลังจากไดรั้บทราบหรอืระบวุา่ไดรั้บหรอืสง่ผลติภัณฑท์ีม่กีารปลอมปนหรอืมสีนิคา้ปลอมเขา้สูก่าร
พาณชิย ์(9 CFR 537.3 อา้งองิจาก 9 CFR 418) สถานประกอบการอยา่งเป็นทางการตอ้งแจง้ DO 
ประเภท, จ านวน, แหลง่ก าเนดิสนิคา้, และปลายทางของผลติภัณฑท์ีป่ลอมปน หรอืมกีารระบชุือ่ 
 
ระเบยีนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนเรยีกคนืและเอกสารประกอบของขัน้ตอน จะตอ้งพรอ้มส าหรับ
การทบทวนและคดัลอกโดย FSIS FSIS แนะน าใหส้ถานประกอบการอยา่งเป็นทางการท าการ
จ าลองสถานการณ์การเรยีกคนืเพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของแผนการเรยีกคนืเป็นระยะ ๆ 
 
คูม่อื "วธิกีารพัฒนาแผนการเรยีกคนืเนือ้สตัวแ์ละสตัวปี์ก" รวมถงึแผนการเรยีกเก็บตัวอยา่งส าหรับ
ปลา มแีสดงอยูใ่นเว็บไซตข์อง FSIS 
ทีh่ttp://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/d87d635d-75fa-4a9b-8301-
378675435a68/RecallPlanBooklet.pdf?MOD=AJPERES 
 
หมำยเหต:ุ FSIS ไมต่อ้งการใหส้ถานประกอบการปลาในวงศ ์Siluriformes ด าเนนิแผนการเรยีก
คนืจนกวา่เลยชว่งเวลาเปลีย่นผา่นไปเสยีกอ่น ในท านองเดยีวกัน FSIS ไมไ่ดบ้ังคับใชข้อ้ก าหนดที่
สถานประกอบการเหลา่นีจ้ะตอ้งแจง้ตอ่ FSIS ภายใน 24 ชัว่โมงหลังจากจัดสง่หรอืรับผลติภัณฑท์ี่
มกีารปลอมปนหรอืมตีตีราไมถ่กูตอ้งจนกวา่จะถงึระยะเวลาการเปลีย่นผา่น 
 
 

กำรป้องกนัอำหำรและแผนกำรป้องกนัอำหำร 

 

การป้องกันอาหารคอืการป้องกันผลติภัณฑอ์าหารจากการปนเป้ือนโดยเจตนา หรอืการปนเป้ือนทีม่ี

เจตนาท าใหเ้กดิอันตรายตอ่สขุภาพของประชาชน และ/หรอืการหยดุชะงักทางเศรษฐกจิ การใช ้

มาตรการการป้องกันอาหารเป็นไปโดยสมัครใจ อยา่งไรก็ตามควรสนับสนุนใหม้กีารปฏบิัตทิางธรุกจิ

ทีด่แีละเพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชนตอ่ไป 

 
เพือ่ป้องกันและเตรยีมพรอ้มส าหรับการจงใจโจมตเีนือ้สตัว ์(ซึง่รวมถงึปลาในวงศ ์Siluriformes), 
สตัวปี์ก, และผลติภัณฑจ์ากไข ่FSIS จะท าการประเมนิความเสีย่งของระบบอาหารเหลา่นี้ จากการ
ประเมนิผล FSIS ไดพั้ฒนามาตรการตอบโตห้รอืแนวทางการป้องกันอาหารทีส่ถานประกอบการ
สามารถใชเ้พือ่ปกป้องแหลง่อาหารได ้หน่วยงานยังด าเนนิกจิกรรมการวจัิยและพัฒนาเอกสารแนะ
แนวและจัดท าโครงการการฝึกอบรมการป้องกันอาหาร โครงการเหลา่นีด้ าเนนิการโดยความรว่มมอื
และประสานงานกับคูค่า้ในระดับรัฐบาลกลางของรัฐและทอ้งถิน่ รวมทัง้สถาบันการศกึษาและ
ภาคอตุสาหกรรม 
 
 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/d87d635d-75fa-4a9b-8301-378675435a68/RecallPlanBooklet.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/d87d635d-75fa-4a9b-8301-378675435a68/RecallPlanBooklet.pdf?MOD=AJPERES
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หน่วยงานในปัจจบุันตรวจสอบเครือ่งมอืและสิง่อ านวยความสะดวกทีค่วบคมุโดย FSIS เพือ่ก าหนด
ขอบเขตทีส่ถานประกอบการมกีารด าเนนิการปฏบิัตติามการป้องกันอาหาร โดยลงมอืผา่นงาน
ป้องกันอาหารทีด่ าเนนิการโดยเจา้หนา้ทีต่รวจสอบในโรงงานของ FSIS ขอ้มลูจากงานเหลา่นีช้ว่ย 
FSIS ในการก าหนดวา่ตอ้งมมีาตรการใดเพิม่เตมิในดา้นการป้องกันอาหาร 
 
แผนการป้องกันอาหารทีม่ปีระโยชน ์สามารถชว่ยใหส้ถานประกอบการระบขุัน้ตอนในการด าเนนิการ
เพือ่ลดความเสีย่งทีผ่ลติภัณฑอ์าหารในสถานประกอบการจะไดรั้บการดัดแปลงหรอืปนเป้ือนโดย
เจตนา สิง่เหลา่นีค้วรค านงึถงึไมเ่พยีงแตส่ถานทีต่ัง้อยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ แตย่ังรวมไปถงึแหลง่
อาหารสตัว,์ การขนสง่, และฟารม์ทีเ่ลีย้งปลา แผนปฏบิัตกิารป้องกันอาหารเพือ่การท างานคอื 1) 
พัฒนา (เอกสารและลงนาม), 2) ด าเนนิการ (ปฏบิัตใินการป้องกันอาหาร) 3) ผา่นการทดสอบ 
(การตรวจสอบและตรวจสอบการปฏบิัตดิา้นการป้องกันอาหาร) และ 4) ทบทวนและดแูลรักษา 
(อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้) 
 
FSIS ไมไ่ดเ้รยีกรอ้งใหส้ถานประกอบการอยา่งเป็นทางการใชแ้ผนการป้องกันอาหารทีม่ปีระโยชนน์ี ้
แตอ่ยา่งไรก็ตาม หน่วยงานขอสนับสนุนอยา่งแรงกลา้ใหส้ถานประกอบการปฏบิัตเิชน่นัน้ แมว้า่แผน
จะตอ้งมอียูต่ลอดเวลา แตอ่าจเป็นประโยชนใ์นกรณีฉุกเฉนิ ในชว่งวกิฤตเมือ่ความเครยีดสงูและ
เวลาในการตอบสนองก าลังขาดแคลนและเป็นทีต่อ้งการ ชดุขัน้ตอนทีร่ะบไุวจ้ะชว่ยเพิม่
ความสามารถในการตอบสนองของสถานประกอบการไดอ้ยา่งรวดเร็ว แผนการป้องกันอาหารที่มี
ประโยชนจ์ะชว่ยใหส้ถานประกอบการรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยส าหรับพนักงาน, 
ใหผ้ลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพแกล่กูคา้, และปกป้องสว่นทีส่ าคัญทีส่ดุ 
 
 
FSIS ไดจั้ดท าแผนแมบ่ทดา้นการป้องกันอาหารส าหรับเกษตรกรและผูผ้ลติปลานอกเหนอืจากแนว
ทางการป้องกันอาหารส าหรับการผลติและการแปรรปูปลา หากตอ้งการรับทราบขอ้มลูเอกสาร
เหลา่นีแ้ละแหลง่ขอ้มลูการป้องกันอาหารอืน่ ๆ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์อง FSIS ที ่
www.fsis.usda.gov/fooddefense นอกจากนีย้ังสามารถสอบถามเรือ่งการป้องกันอาหารไดท้ี:่ 
FoodDefense@fsis.usda.gov 
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