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FDA จดัใหม้เีอกสารฉบบัแปลนี้เพือ่ใหบ้รกิารแก่ผูอ่้านในประเทศต่างๆ เราหวงัว่าเอกสารฉบบัแปลนี้จะเป็นประโยชน์สาํหรบัคุณ 
แมว้่าเราไดพ้ยายามจดัหางานแปลทีต่รงกบัฉบบัภาษาองักฤษมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้แต่เรากต็ระหนกัดวี่าเอกสารฉบบัแปลอาจไมล่ะเอยีด 
หรอืชดัเจน หรอืสมบรูณ์เหมอืนกบัฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัทีเ่ป็นทางการของเอกสารนี้คอืฉบบัทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 

 
ขอกาํหนดทีส่าํคญั: กฎสดุทายเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติผลจากฟารม 

โดยสรปุ 
 

กฎเกี่ยวกบัความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารมในกฎหมายวาดวยความปลอดภัยดานอาหารของสหรัฐอเมริ
กา (FSMA) ไดขอสรุปแลว และฟารมบางแหงจะตองปฏิบตัิตามหลังจากวนัทีก่ฎนี้มีผลบังคับใช 1 
ปอยางเร็วที่สดุ (ดู "วันที่ตองปฏิบัตติาม"ดานลาง) 
กฎนี้จะนํามาตรฐานขั้นต่ําทางวิทยาศาสตรมาใชเปนคร้ังแรกสาํหรับการเพาะปลูก การเกบ็เกีย่ว 
การบรรจุหีบหอ และการเก็บรักษาผักผลไมที่ปลูกเพื่อการบริโภคของมนุษยอยางปลอดภัย 

กฎนี้เสนอคร้ังแรกในเดือนมกราคม 2013 จากขอมูลที ่FDA 
ไดรับในชวงที่มีการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นของสาธารณชนในการประชุมสาธารณะ 
การสัมมนาทางเว็บ และการเขาชมฟารมหลายแหงทัว่ประเทศ FDA 
จึงไดออกประกาศเสริมกฎนีใ้นเดือนกนัยายน 2014 
ขอเสนอที่ปรับปรุงใหมนี้ทาํใหกฎที่เสนอในตอนแรกปฏบิัติไดจริงมากขึ้น ยืดหยุนขึน้ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

กฎสุดทายนีเ้ปนการรวมขอเสนอดั้งเดิมและการปรับปรุงที่ระบุในขอเสนอเสริมเขาดวยกัน 
โดยมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยตามสมควร มีการทบทวนคําจํากัดความของ "ฟารม" 
และคาํศัพทที่เกี่ยวของในกฎสุดทายของการควบคุมเชิงปองกันสาํหรับอาหารมนษุย 
และคาํจํากัดความทีเ่หมือนกนัของคาํศัพทเหลานี้ก็ใชในกฎนี้สาํหรับการระบุมาตรฐานดานความปลอดภัยข
องผลิตผลจากฟารม การดําเนินการกิจกรรมทีต่รงกับคาํจํากัดความของคําวาฟารมไมตองขึ้นทะเบียนกบั 
FDA วาเปนสถานผลิตอาหาร จึงไมอยูภายใตระเบียบควบคุมเชิงปองกันนี ้

(สําหรับการดําเนินการทีต่รงกับคําจํากัดความของคาํวาฟารม 
โปรดดูขอยกเวนและขอกาํหนดที่ปรับเปล่ียนสําหรับความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารมใน 
"ขอยกเวนและการผันแปร" และแผนภูมิประกอบ) 

ดูสรุปขอกาํหนดสาํคัญ วันทีต่องปฏิบตัิตามกฎ และขอมูลอ่ืนๆ ไดจากดานลาง 

1. นํ้าเพ่ือการเกษตร: 

• คณุภาพน้าํ: 
กฎสุดทายนาํแนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัคณุภาพน้ําที่เสนอในกฎเสริมมาใชโดยมีการเปล่ียนแปลงบางอย
าง กฎสุดทายกาํหนดเกณฑของคุณภาพน้ําดานจุลินทรีย 2 
เกณฑตามการปรากฏตวัของอีโคไลทั่วไปซึ่งบงถึงการปนเปอนของอุจจาระ 

o ในการใชงานน้ําเพื่อการเกษตรบางอยาง 
หากน้าํมีจุลินทรียที่อาจเปนอันตรายซึ่งอาจสงผานตอไปยังผลิตผลจากฟารมโดยการสัมผัสทาง
ตรงหรือทางออม ในน้ําดังกลาวจะตองไมตรวจพบเช้ืออีโคไลทั่วไป ตัวอยางเชน 
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น้ําที่ใชสาํหรับลางมือระหวางและหลังการเกบ็เกีย่ว น้ําทีใ่ชบนพื้นผวิที่สัมผสัอาหาร 
น้ําที่ใชสัมผสัผลิตผลจากฟารมโดยตรง (รวมถึงน้ําที่ใชทําน้าํแข็ง) 
ระหวางหรือหลังการเก็บเกี่ยว และน้าํที่ใชเพือ่การชลประทาน 
กฎนี้กาํหนดวาหากพบเช้ืออีโคไลทั่วไป 
จะตองยุติการใชน้ําในกรณดีังกลาวทันทแีละตองดาํเนินการแกไขกอนที่จะใชน้าํเพือ่วัตถุประส
งคเหลานั้นอีกคร้ัง 
กฎนี้หามไมใหนําน้าํผวิดินที่ไมผานการบาํบัดมาใชเพือ่วัตถุประสงคเหลานี้ดวย 

o เกณฑชุดที ่2 
ซึ่งเปนตัวเลขเปนเกณฑสําหรับน้ําเพื่อการเกษตรทีน่ําไปใชในการเพาะปลูกผลิตผลจากฟารม 
(ที่ไมใชการเพาะถัว่งอก) โดยตรง เกณฑนีข้ึ้นอยูกับคา 2 คา ไดแก คาเฉล่ียเรขาคณติ (GM) 
และคาต่าํสุดทางสถติ ิ(STV) คา GM ของกลุมตวัอยางตองมีเช้ืออีโคไลทั่วไปไมเกนิ 126 CFU 
ตอน้ํา 100 มิลลิลิตร และคา STV ของกลุมตัวอยางตองมีเช้ืออีโคไลทั่วไปไมเกิน 410 CFU ตอน้าํ 
100 มิลลิลิตร 

 คา GM เปนคาเฉล่ีย จึงแสดงใหเห็นแนวโนมเขาสูสวนกลางของคณุภาพน้ํา 
(โดยเฉพาะจํานวนเฉล่ียของเช้ืออีโคไลทั่วไปในแหลงน้าํ) 

 คา STV สะทอนใหเห็นถึงความแปรปรวนของคณุภาพน้าํ 
(บงบอกระดับเช้ืออีโคไลเม่ือมีสภาพไมพึงประสงค เชน 
น้ําฝนหรือระดบัน้ําที่สูงซึ่งอาจนําของเสียลงไปในแมน้าํลําคลอง) คานี้อาจอธิบายไดงายๆ 
วา เปนระดับที่กลุมตวัอยางรอยละ 90 ต่ํากวาคา 

 FDA 
กําลังพิจารณาการพัฒนาเคร่ืองมือออนไลนใหฟารมใชปอนขอมูลตวัอยางน้ําและคาํนวณค
าเหลานี ้

 เกณฑเหลานีแ้สดงถึงความแปรปรวนของขอมูลและอนญุาตใหมีเช้ืออีโคไลทั่วไปในระดับสู
งในบริบททีเ่หมาะสมเปนบางคร้ัง ทําใหมีโอกาสนอยมาก 
(เม่ือเทียบกับเกณฑที่เสนอในตอนแรกเกี่ยวกับการใชน้าํนี)้ 
ที่ฟารมจะตองยุติการใชแหลงน้ําอันเนื่องมาจากความผนัผวนเพียงเล็กนอยของคุณภาพน้าํ 

 เกณฑเหลานี้มีขึ้นเพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการน้ําเพือ่ใชทําความเขาใจเกีย่วกับคุ
ณภาพของน้าํเพื่อการเกษตรดานจุลินทรียในชวงเวลาตางๆ 
และเพื่อกาํหนดกลยุทธระยะยาวสาํหรับการใชแหลงน้ําระหวางการเพาะปลูกผลผลิตจากพื
ชที่ไมใชถั่วงอก 

o ถาน้าํไมเปนไปตามเกณฑเหลานี ้
จะตองดาํเนนิการแกไขโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัต ิแตตองไมชากวาปถัดไป 
สําหรับเกษตรกรที่มีน้าํเพื่อการเกษตรที่ไมเปนไปตามเกณฑดานจุลินทรียตั้งแตตน 
จะมีการยืดหยุนใหโดยตองปฏิบัติใหไดตามเกณฑเสียกอน แลวจึงจะนาํน้ําไปใชเพาะปลูกได 
ตัวอยางของตัวเลือกเหลานีมี้ดังตอไปนี้  

 ใหเวลาจุลินทรียที่อาจเปนอันตรายตายในแหลงน้าํในชวงระหวางการชลประทานคร้ังสุดท
ายและการเก็บเกี่ยว แตไมเกิน 4 วันติดตอกัน 
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 ใหเวลาจุลินทรียที่อาจเปนอันตรายตายในชวงระหวางการเกบ็เกีย่วและกอนการจัดเก็บสิ้นสุ
ด หรือกาํจัดในชวงที่มีกิจกรรมเชิงพาณิชย เชน การลาง โดยอยูในขอบเขตที่เหมาะสม 

 การบาํบัดน้าํ 

• การทดสอบ: 
กฎสุดทายใชแนวทางทั่วไปในการทดสอบน้ําที่ไมผานการบําบัดซึ่งจะนาํไปใชเพื่อวตัถุประสงคบาง
อยางตามที่เสนอไวในประกาศเสริมโดยมีการเปล่ียนแปลงบางอยาง 
กฎดังกลาวยังคงใชการทดสอบความถีต่ามประเภทของแหลงน้ํา (น้ําผิวดนิหรือน้าํบาดาล) 
 
o สําหรับการทดสอบน้ําผิวดินที่ไมผานการบาํบัดซึ่งมีโอกาสที่จะไดรับอิทธิพลจากภายนอกมากที่

สุด หากมีการนําน้ําดังกลาวไปใชในการเพาะปลูกผลิตผลจากฟารมโดยตรง (ที่ไมใชถั่วงอก) 
FDA กําหนดใหฟารมทาํการสํารวจเบื้องตนโดยเก็บตัวอยางอยางนอย 20 
ตัวอยางในชวงที่ใกลเวลาเก็บเกีย่วใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบตัิเปนเวลา 2-4 ป 
ผลสํารวจเบื้องตนจะนําไปใชคํานวณคา GM และ STV (ทั้ง 2 คานี้จะเรียกวาเปน "รายละเอียดคุ
ณภาพน้ําดานจุลินทรีย" 
และจะนําไปพิจารณาวาคุณภาพน้าํเปนไปตามเกณฑคณุภาพน้ําดานจุลินทรียที่จําเปนหรือไม 

 เม่ือเร่ิมการสํารวจเบื้องตนแลว จะตองมีการสํารวจประจําปโดยใชตัวอยางอยางนอยปละ 5 
ตัวอยาง เพื่อนํามาคํานวณคา GM และ STV 

 ตัวอยางใหม 5 ตัวอยาง และตัวอยางลาสุดกอนหนานี ้15 ตัวอยาง รวมกันเปนชุดขอมูล 20 
ตัวอยาง จะนําไปคาํนวณคา GM และ STV เพื่อยืนยันวายังคงมีการใชน้ําอยางเหมาะสม 

o สําหรับการทดสอบน้ําผิวดินที่ไมผานการบาํบัดซึ่งมีโอกาสที่จะไดรับอิทธิพลจากภายนอกมากที่
สุด หากมีการนําน้ําดังกลาวไปใชในการเพาะปลูกผลิตผลจากฟารมโดยตรง (ที่ไมใชถั่วงอก) 
FDA กําหนดใหฟารมทาํการสํารวจเบื้องตนโดยใชตัวอยางอยางนอย 4 
ตัวอยางจากชวงที่ใกลเวลาเก็บเกีย่วใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบตัิในชวงฤดูเพาะป
ลูกเปนเวลา 1 ป ผลสํารวจเบือ้งตนที่ไดจะนําไปคํานวณคา GM และ STV 
และจะนําไปพิจารณาวาคุณภาพน้าํเปนไปตามเกณฑคณุภาพน้ําดานจุลินทรียที่จําเปนหรือไม 

 หลังจากที่เร่ิมการสํารวจเบื้องตนแลว จะตองดาํเนินการสาํรวจประจําปอยางนอยปละ 1 
ตัวอยางเพื่อคํานวณคา GM และ STV 

 ตัวอยางใหมและตัวอยางกอนหนานี ้3 ตัวอยาง รวมเปนชุดขอมูล 4 ตัวอยาง 
จะนําไปคํานวณคา GM และ STV เพื่อยืนยันวายังคงมีการใชน้ําอยางเหมาะสม 

o สําหรับการทดสอบน้ําผิวดินที่ไมผานการบาํบัดซึ่งน้ําดังกลาวจะนาํไปใชตามวัตถุประสงคทีต่อง
ไมพบเช้ืออีโคไลทัว่ไปเลย FDA กําหนดใหฟารมทาํการทดสอบน้ําผวิดินเบื้องตน 4 
คร้ังในฤดูเพาะปลูกหรือเปนเวลา 1 ป 
โดยฟารมจะตองระบุวาน้าํดงักลาวสามารถนําไปใชตามวัตถปุระสงคนั้นไดหรือไมจากผลการท
ดสอบ 

 ถาไมพบเช้ืออีโคไลทัว่ไปในการทดสอบตวัอยางเบื้องตน 4 คร้ัง 
หลังจากนั้นจะทาํการทดสอบแคปละคร้ังไดโดยใชอยางนอย 1 ตัวอยาง 
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หากการทดสอบประจําปไมเปนไปตามเกณฑคณุภาพน้ําดานจุลินทรีย 
ฟารมจะตองดําเนินการทดสอบอยางนอย 4 คร้ังในฤดเูพาะปลูกหรือปละ 4 คร้ัง 

o ไมมีขอกําหนดใหทดสอบน้าํเพื่อการเกษตรที่ไดรับมาจากระบบน้าํสาธารณะหรืออุปกรณที่เปนไ
ปตามขอกาํหนดในกฎนี ้
(โดยมีเง่ือนไขวาฟารมมีผลการตรวจระบบน้าํสาธารณะหรือใบรับรองการปฏิบตัิตามที่แสดงใหเ
ห็นวาน้าํเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ) 
และไมมีขอกาํหนดใหทดสอบวาน้าํผานการบาํบัดตามขอกําหนดในการบําบัดน้าํของกฎนี้หรือไ
ม 

2. วัสดุชีวภาพสําหรับปรับปรุงดิน: 

• ปุยสด: FDA 
จะดําเนินการประเมินความเสี่ยงและดําเนินการวิจัยอยางกวางขวางเกี่ยวกับจํานวนวันทีต่องทิ้งชวงร
ะหวางการใชปุยสดปรับปรุงดินและการเกบ็เกี่ยวเพือ่ลดความเสี่ยงจากการปนเปอน 
(วัสดุปรับปรุงดินเปนวัสด ุรวมถึงปุย 
ที่ใสในดินโดยมีเจตนาเพือ่ปรับปรุงสภาพทางเคมีหรือสภาพทางกายภาพของดนิสาํหรับใชในการเ
พาะปลูกหรือเพื่อปรับปรุงความสามารถในการกกัเก็บน้าํของดิน) 

o ขณะนี ้FDA ไมไดคัดคานการที่เกษตรกรปฏบิัตติามแผนงานเกษตรอินทรียแหงชาตขิอง USDA 
ซึ่งกําหนดใหมีชวงเวลา 120 วันระหวางการใชปุยสดสาํหรับพืชที่สัมผัสดิน และ 90 
วันสาํหรับพืชที่ไมสัมผัสดิน FDA 
ถือวาการปฏิบตัิตามมาตรฐานนี้เปนขั้นตอนทีร่ะมัดระวังเพื่อลดโอกาสปนเปอนในขณะที่มีการป
ระเมินความเสี่ยงและการวิจัย 

o กฎสุดทายกําหนดใหนําวัสดชีุวภาพสําหรับปรับปรุงดินทีไ่ดจากสตัว เชน มูลสัตวสด 
มาใชในลักษณะที่ไมสัมผัสผลิตผลจากฟารมที่ครอบคลุมขณะใช 
และตองลดโอกาสที่จะสัมผัสกับผลิตผลจากฟารมทีค่รอบคลุมหลังจากใช 

 
• ปุยหมักสภาพคงตัว: มาตรฐานเกี่ยวกบัจุลินทรียที่จํากัดจํานวนแบคทีเรียทีต่รวจพบได 

(รวมถึงเช้ือลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส ซัลโมเนลลา ฟคัลโคลิฟอรม และอีโคไล 0157:H7) 
กําหนดขึ้นสําหรับกระบวนการที่ใชกบัวัสดุทางชีวภาพสาํหรับปรับปรุงดินซึ่งรวมถึงปุย 
กฎนี้มีตวัอยางของวิธทีําปุยหมักทางวทิยาศาสตรอยางถูกตองเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานเหลานั้นอ
ยู 2 วิธ ี
การทาํปุยหมักที่มีสภาพคงตวัโดยใชวธิีการเหลานี้จะตองเปนไปในลักษณะที่ชวยลดโอกาสที่จะสัมผั
สกับผลิตผลจากฟารมทั้งระหวางและหลังการใช 

 
3. ถั่วงอก 

• กฎสุดทายรวมถึงขอกําหนดใหมที่จะชวยปองกันการปนเปอนสาํหรับถั่วงอกซึ่งมักจะเกี่ยวของกบัก
ารระบาดของโรคอาหารเปนพิษ 
ถั่วงอกมีโอกาสปนเปอนจุลินทรียอันตรายไดมากเนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุน ช้ืน 
และอุดมดวยสารอาหารที่จําเปนตอการเตบิโต 
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o ระหวางป 1996-2014 มีการระบาดของโรค 43 คร้ัง ความเจ็บปวย 2,405 คร้ัง 
การรักษาตวัในโรงพยาบาล 171 คร้ัง และการเสียชีวติ 3 คร้ังที่เกี่ยวของกับถั่วงอก 
รวมถึงการระบาดของเช้ือลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
ที่เกี่ยวของกับถัว่งอกเปนคร้ังแรกที่มีการบนัทกึไวในสหรัฐอเมริกา 

 
• ขอกาํหนดที่เฉพาะเจาะจงสาํหรับถัว่งอก เชน 

o ใชมาตรการปองกนัไมใหจุลินทรียที่เปนอันตรายเขาไปในเมล็ดที่ใชเพาะถั่วงอก 
นอกเหนอืไปจากการเกบ็รักษาเมล็ดที่จะนาํมาใชเพาะถัว่งอก 
(หรืออาศัยการเก็บรักษาของผูเพาะเมล็ด ผูจัดจําหนาย หรือซัพพลายเออร 
โดยมีเอกสารทีเ่หมาะสม) 

o ทดสอบหาเช้ือโรคบางอยางสําหรับน้ําที่ใชในการชลประทานสาํหรับถัว่งอกจากการผลิต
ถั่วงอกแตละชุดหรือถั่วงอกที่กําลังเพาะจากการผลิตแตละชุด 
หามจําหนายถัว่งอกจนกวาจะแนใจวาการตรวจหาเช้ือที่จําเปนมีผลเปนลบ 

o ทดสอบสภาพแวดลอมในการเพาะปลูก การเกบ็เกีย่ว การบรรจุ และการเก็บรักษา 
เพื่อตรวจหาสปช่ีสลิสทิเรีย หรือ เช้ือลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 

o ดําเนนิการแกไขถาผลการทดสอบน้าํที่ใชในการชลประทานถั่วงอก ถั่วงอก 
และ/หรือตัวอยางทางสิ่งแวดลอมมีผลเปนบวก 

• การดาํเนนิการกับถั่วงอกจะมีเวลาปฏบิัติใหไดตามกฎนอยกวาฟารมที่เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ 
โดยจะมีเวลา 1-3 ปขึน้อยูกบัขนาดของกิจการ 
และจะขยายเวลาเพื่อใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกบัน้าํไมไดดวย 

 
4. สัตวเลี้ยงและสัตวปา 

• กฎนี้กลาวถึงความเปนไปไดของการปฏิบตัิตามสําหรับฟารมที่พึ่งพาการเล้ียงสตัวแทะเล็ม (เชน 
ปศุสัตว) หรือสัตวที่ทาํงานเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 
กฎนี้ไดกาํหนดมาตรฐานสําหรับสัตวเหลานี้เชนเดียวกับมาตรฐานสาํหรับการบุกรุกจากสตัวปา (เชน 
กวางหรือหมูที่ดุราย) 
เกษตรกรจะตองใชทุกมาตรการที่จําเปนในการระบุและไมเก็บเกี่ยวผลิตผลจากฟารมที่อาจมีการปน
เปอน 

o อยางนอยทีสุ่ด ฟารมที่อยูภายใตขอบังคับนี้ตองตรวจสอบพื้นทีเ่พาะปลูกดวยตา 
รวมถึงผลิตผลที่จะเก็บเกี่ยวไมวาจะใชวธิีใดกต็าม 

o นอกจากนี ้ภายใตบางสถานการณ ฟารมจะตองทาํการประเมินเพิ่มเติมในฤดูเพาะปลูก 
และตองใชมาตรการที่จําเปนเพื่อชวยเหลือในภายหลังระหวางการเก็บเกี่ยวหากมีหลักฐาน
ชัดเจนวาอาจมีการปนเปอนจากสตัว ตัวอยางของมาตรการ เชน 
การใชธงแสดงขอบเขตของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 
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• แมวากฎสุดทายจะไมไดกําหนดระยะเวลารอระหวางการเล็มหญาและการเก็บเกี่ยว แต FDA 
ขอสนบัสนุนใหเกษตรกรพิจารณาการใชชวงเวลาดังกลาวตามความเหมาะสมสาํหรับสินคาและการ
ปฏิบัตขิองฟารม FDA จะใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการปฏบิตัินี้ในอนาคตหากจําเปน 

• ตามที่ระบุไวในประกาศเสริม ฟารมไมตองแยกสตัวออกจากพืน้ที่เพาะปลูกกลางแจง 
ทําลายแหลงที่อยูอาศัยของสัตว 
หรือแสดงขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับพื้นทีเ่พาะปลูกหรือพืน้ที่ระบายน้าํ 
ไมมีขอความใดในกฎที่จะตคีวามไดวาตองดาํเนินการหรือสนับสนุนใหดําเนินการดงักลาว 

5. การฝกอบรมคนงาน และสขุภาพและสขุอนามยั 

• ขอกาํหนดดานสขุภาพและสขุอนามัย ไดแก 

o ใชมาตรการปองกนัการปนเปอนในผลิตผลจากฟารมและพื้นผวิทีส่ัมผัสอาหารโดยผูปวยหรื
อผูติดเช้ือ 
เชนแนะนาํใหพนกังานแจงใหผูบังคับบัญชาทราบหากมีภาวะทางสขุภาพทีอ่าจทําใหเกิดกา
รปนเปอนของผลิตผลทีค่รอบคลุมหรือพื้นผวิที่สัมผสัอาหาร 

o ใชวิธีปฏิบตัิทีถู่กสุขอนามัยเวลาจัดการ (สัมผัส) 
ผลิตผลที่ครอบคลุมหรือพืน้ผิวที่สัมผสัอาหาร เชน 
การลางและทําใหมือแหงอยางทั่วถึงในบางเวลา เชน หลังจากใชหองน้ํา 

o ใชมาตรการปองกนัไมใหผูเขาชมทาํใหผลิตผลที่ครอบคลุมและ/หรือพื้นผิวทีส่ัมผัสอาหารป
นเปอน เชน โดยการใหผูเขาชมใชหองน้ําและสถานที่ลางมือได 

• คนงานในฟารมที่จัดการผลิตผลที่ครอบคลุมและ/หรือพืน้ผิวทีส่ัมผัสอาหาร รวมถึงผูบังคับบัญชา 
จะตองไดรับการอบรมในบางหัวขอ เชน ความสําคญัของสุขภาพและสขุอนามัย 

• คนงานในไรที่จัดการผลิตผลที่ครอบคลุมและ/หรือพื้นผวิที่สัมผสัอาหาร รวมถึงผูบังคับบัญชา 
จะตองผานการฝกอบรม 
มีการศึกษาและประสบการณที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  
ซึ่งอาจรวมถึงการฝกอบรม (เชน การฝกอบรมขณะทาํงาน) รวมกับการศึกษาหรือประสบการณ (เชน 
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตหินาที่ที่ไดรับมอบหมายในปจจุบนั) 

6. อปุกรณ เครือ่งมอื และสิง่ปลกูสราง 

• กฎนี้กาํหนดมาตรฐานที่เกีย่วของกบัอุปกรณ เคร่ืองมือ 
และสิ่งปลูกสรางเพื่อปองกันไมใหสิ่งเหลานี้และการสขุาภิบาลที่ไมเพียงพอมีการปนเปอนจากผลิตผ
ลจากฟารม สวนนีข้องกฎครอบคลุมบริเวณตางๆ เชน เรือนกระจก หองงอก และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 
รวมถึงหองน้ําและสถานที่ลางมือ 

o มาตรการที่จําเปนเพื่อปองกนัไมใหเกิดการปนเปอนของผลิตผลจากฟารมที่ครอบคลุมและพื้นผิว
ที่สัมผัสอาหาร เชน ที่จัดเก็บที่เหมาะสม 
การบาํรุงรักษาและการทําความสะอาดอุปกรณและเคร่ืองมือ 
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รายงานผลกระทบดานสิง่แวดลอม 

FDA ไดออกรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมรอบฉบับสดุทาย (EIS) 
ซึ่งระบถุึงกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารมในแงที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึงสุขภาพของมนุษยและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ EIS ฉบับรางตีพิมพในเดือนมกราคมป 2015 
FDA นําความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับในชวง 2 เดือนตอจากนั้นมาราง EIS ฉบับสุดทาย FDA 
นําขอคนพบของ EIS ฉบับสดุทายมาใชกําหนดกฎเกี่ยวกับผลิตผลจากฟารมในทีสุ่ด 

• EIS ประเมินการกระทาํที ่FDA นําเสนอในกฎเดิมและกฎเสริม 
รวมถึงจํานวนการกระทาํทางเลือกสําหรับบทบัญญัติแตละขอที่ถือวาอาจสงผลใหเกดิผลกระทบตอสิ่
งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ บทบัญญัตขิองกฎสุดทายนี้เปนทางเลือกที ่FDA ตองการ 
ซึ่งมีรายละเอียดในบันทึกการตัดสินใจ (ROD) ใน ROD ไดระบุถึงการนําขอคนพบของ EIS 
ไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกบักฎสุดทาย ทางเลือกที ่FDA ตองการเปนทางเลือกที ่FDA 
เช่ือวาจะตอบสนองภารกิจและความรับผิดชอบตามกฎหมายของ FDA ไดดีที่สุด 
โดยพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยทางเทคนิค รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ 

• FDA คาดวาจะมีผลกระทบทีส่ําคัญซึ่งเปนประโยชนตอสขุภาพของประชาชน 
เนื่องจากคาดวาจํานวนการเจ็บปวยที่เช่ือมโยงกบัการปนเปอนในผลิตผลจากฟารมจะลดลง 

• เชนเดียวกับ EIS ฉบับราง EIS 
ฉบับสุดทายระบวุาระเบยีบเกี่ยวกบัผลิตผลจากฟารมทีท่าํใหเกษตรกรตองใชน้าํบาดาลแทนน้ําผิวดิ
นอาจทาํใหเกดิการขาดแคลนน้ําบาดาลย่ิงขึ้นไปอีก 
ถึงแมวาความยืดหยุนที่มากขึ้นในบทบัญญัติเกีย่วกบัน้ําจะทาํใหการตัดสนิใจของฝายบริหารไมเปน
เชนนั้น 

• EIS 
ฉบับสุดทายยังสรุปดวยวาการปฏิบตัิตามกฎเกี่ยวกับผลิตผลจากฟารมอาจทาํใหเกษตรกรที่เปนชาว
อเมริกันพื้นเมืองไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นอยางไมสมสวนของตนทุนการดาํเนนิงาน 
เนื่องจากเกษตรกรเหลานี้มีรายไดเฉล่ียนอยกวาเกษตรกรกลุมอ่ืนๆ รอยละ 30 

วนัที่ตองปฏบิตัติามกฎ 

วันทีต่องปฏิบตัิตามกฎสําหรับกิจกรรมทีค่รอบคลุม ยกเวนกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับถัว่งอก 
นับจากวันที่กฎสุดทายมีผลบังคับใช มีรายละเอียดดังนี ้
 

• ธุรกิจขนาดเล็กมาก คือ ธุรกจิที่มียอดขายผลิตผลจากฟารมเฉล่ียตอปมากกวา $25,000 แตไมเกิน 
$250,000 ในชวง 3 ปที่ผานมา : 4 ป 

• ธุรกิจขนาดเล็ก คือ ธุรกิจที่มียอดขายผลิตผลจากฟารมเฉล่ียตอปมากกวา $250,000 แตไมเกนิ 
$500,000 ในชวง 3 ปที่ผานมา : 3 ป 

• ฟารมลักษณะอ่ืนทั้งหมด: 2 ป 

• สําหรับวันทีต่องปฏบิัตติามกฎในบางแงมุมที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้าํและบทบัญญัติเกีย่วกบักา
รทดสอบและการเกบ็บันทกึที่เกี่ยวของ จะใหเวลาอีก 2 
ปนับจากวันที่ปฏบิัตติามกฎสําหรับสวนที่เหลือของกฎสดุทาย 
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วันทีต่องปฏิบตัิตามสําหรับสวนที่เปนขอกาํหนดซึ่งมีการปรับเปล่ียนสําหรับฟารมที่มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนมีรา
ยละเอียดดังนี ้

• สําหรับขอกาํหนดเกี่ยวกับการติดฉลาก (ถามี): 1 มกราคม 2020 

• สําหรับการเก็บรักษาบันทึกที่มีขอมูลเพื่อขอรับการยกเวน: วันทีก่ฎสุดทายมีผลบังคบัใช 

• สําหรับขอกาํหนดอ่ืนๆ ที่มีการปรับเปล่ียน: 

o ธุรกิจขนาดเล็กมาก 4 ป นับจากวนัที่กฎสุดทายมีผลบังคบัใช 

o ธุรกิจขนาดเล็ก 3 ป นับจากวันทีก่ฎสุดทายมีผลบังคบัใช 

 
วันที่ปฏิบัตติามกฎสาํหรับกิจกรรมที่ครอบคลุมซึ่งเกีย่วของกับถั่วงอกหลังจากวันที่กฎสุดทายมีผลบังคับใช 
มีรายละเอียดดังนี ้
 

• ธุรกิจขนาดเล็กมาก: 3 ป 

• ธุรกิจขนาดเล็ก: 2 ป 

• ฟารมลักษณะอ่ืนทั้งหมด: 1 ป 

 
การใหความชวยเหลอือตุสาหกรรม 

FDA กําลังจัดทําเอกสารใหคาํแนะนาํหลายฉบับ ซึ่งจะครอบคลุมหัวขอตอไปนี ้
 

• คําแนะนาํทัว่ไปเกี่ยวกับการดําเนนิงานและการปฏิบัตติาม 

• คูมือการปฏิบัตติามสําหรับธรุกิจขนาดเล็กที่อธิบายถึงการดําเนนิการที่ธรุกิจขนาดเล็กหรือเล็กมากต
องทําเพื่อใหเปนไปตามกฎ 

• FDA กําลังพิจารณาและจัดลําดับความสาํคัญสําหรับเอกสารอ่ืนๆ รวมถึงคําแนะนาํเกีย่วกับถั่วงอก 

แผนสําหรับการฝกอบรมและความชวยเหลือดานเทคนิคอยูระหวางการจัดเตรียม ซึ่งรวมถึง 

• จัดตั้งเครือขายความชวยเหลือดานเทคนิคสําหรับความปลอดภัยของอาหาร FSMA ของ FDA 
ซึ่งมีการดาํเนนิงานแลว 
เพื่อใหเปนแหลงกลางของขอมูลเพื่อสนับสนุนความเขาใจของอุตสาหกรรมและเพื่อใหดําเนนิการตา
ม FSMA 

• FDA กําลังพัฒนากลยุทธการฝกอบรมทีค่รอบคลุม รวมถงึความรวมมือกบัหนวยงานตอไปนี ้

o Produce Safety Alliance (พนัธมิตรดานความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารม) 

o Sprout Safety Alliance (พันธมิตรดานความปลอดภัยของถั่วงอก) 
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o สถาบันแหงชาติดานอาหารและการเกษตร ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรของสหรัฐ 
(เพื่อจัดการโครงการที่จัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร 
รวมถึงความชวยเหลือทางเทคนิคแกฟารมขนาดเล็กและขนาดกลาง ผูแปรรูปอาหารขนาดเล็ก 
ผูที่เร่ิมอาชีพเกษตรกร เกษตรกรที่ดอยโอกาสทางสังคม และผูคาสงผลิตผลจากฟารมขนาดเล็ก 

o พันธมิตรขอตกลงความรวมมือ 
(เพื่อพฒันาโปรแกรมการฝกอบรมเกีย่วกบัการเกษตรทีย่ั่งยืนและการดําเนินงานของชนเผา) 

• FDA ยังวางแผนที่จะทํางานรวมกับหนวยขยายความรวมมือ มหาวิทยาลัยที่ใหที่ดนิ สมาคมการคา 
คูคาตางประเทศ สถาบันรวมเพื่อความปลอดภัยดานอาหารและโภชนาการประยุกต (JIFSAN) 
และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาเครือขายของสถ
าบันทีส่ามารถใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกชุมชนเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงฟารมขนาดเล็กและเล็กมาก 

• FDA ไดลงนามในขอตกลงความรวมมือกับสมาคมแหงชาตขิองกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐ (NASDA) 
เพื่อชวยใหมีการดาํเนนิการตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยของผลิตผลจากฟารม 

 

ขอมูลอื่นๆ 
 

• Regulations.gov, เอกสารหมายเลข FDA–2011–N–0921: http://www.regulations.gov/#!home 
• คําถามที่พบบอย: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm#Produce_Rule 
• คําจํากัดความของ "ฟารม" 

http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM462213.pptx 
• รายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมฉบับสุดทาย - เพิ่มลิงก 
• เครือขายความชวยเหลือทางเทคนิค FSMA ของ FDA: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm 
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