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ระบบ New Era of Smarter Food Safety ของ USFDA
ความกาวหนาของภาคการผลิตและกระจายสินคาอาหาร รวมถึงการพัฒนาของระบบตางๆ เขาสูระบบดิจิทัล เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผานมา อาหารจำนวนมากไดรับการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิต เกิดเปนอาหารประเภทใหมๆ
เพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว U.S. Food and Drug Administration (USFDA) จึงจัดทำระบบความปลอดภัยของ
อาหารขึ้ นใหม เรีย กวา “New Era of Smarter Food Safety” โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยี ดิจิทั ล เพื่ อตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร ในเดือนกรกฎาคม 2020 USFDA ไดประกาศจัดทำ New Era of Smarter Food Safety Blueprint ที่จะใช
เปนเครื่องมือผลักดันการทำงาน New Era of Smarter Food Safety ไปจนถึงป 2030
ในชวงเวลาเดียวกับการเริ่มจัดทำ New Era of Smarter Food Safety ไดเกิดวิกฤต COVID-19 อยางรุนแรงในสหรัฐฯ ทำให
USFDA เรงดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายบางรายการใน Blueprint โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับความตอเนื่องและ
ความกาวหนาของระบบหวงโซอุปทานอาหาร การพัฒ นาระบบการตรวจสอบอาหารใหทั นสมัย การสรางความแข็งแกรงของ
โครงสรางความปลอดภัยของอาหารผานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของสหรัฐฯที่ มีอำนาจในจัดทำกฎหมายและกฎระเบียบ
เรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ผูบริโภคซื้อหาทางระบบออนไลน
ในเดื อ นมี น าคมและพฤษภาคม 2021 USFDA ไดประกาศจั ด ทำ Data Modernization Action Plan (DMAP) และ
Resiliency Roadmap for FDA Inspectional Oversight เพิ่มเติม และนำมาใชรวมกับ Blueprint ในการดำเนินงาน New Era
of Smarter Food Safety และไดประกาศผลการดำเนินงานในปแรกไวดังนี้
1. การจัดทำ Advance Traceability System ระบบตรวจสอบยอนกลับอาหารแบบกาวหนา เปนสิ่งที่ USFDA ใหความสำคัญ
เปนอันดับแรก จึงไดออกแบบระบบที่สามารถระบุอาหารเจือปนสิ่งสกปรกและเรียกคืนออกจากตลาดไดอยางรวดเร็วกวาที่
ผานมา ในเดือนกันยายน 2020 USFDA ไดเริ่มจัดทำ Proposed Food Traceability Rule การตรวจสอบยอนกลับที่ระบุ
ที่มาและแหลงกำเนิดสินคาอาหารตลอดระบบการผลิตในลักษณะ end-to-end และไดจัดทำขอเสนอรายการอาหารที่มีความ
เสี่ยงสูงที่กำหนดใหตองมีการจัดทำ บันทึกขอมู ล (recordkeeping) เพิ่มขึ้น คาดวาขอเสนอการจัดทำ Food Traceability
Rule นี้จะผานออกมาเปนกฎระเบียบสุดทายในชวงปลายป 2022
2. USFDA จัดทำระบบ Predictive Analytics โดยใชขอมูลจากแหลงขอมูลใหมๆ มีเปาหมายเพื่อใหเขาใจปจจัยที่คุกคาม
สุขภาพผูบริโภคและสามารถนำผลการวิเคราะหไปใชในการตัดสินใจบริหารจัดการกับการคุกคามเหลานั้น การคุกคามที่
USFDA ใหความสำคัญคือการขาดแคลนแรงงานในระบบหวงโซอุปทานอาหาร จึงไดจัดทำเครื่องมือใหมที่เรียกวา
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21 Forward เพื่อใชวิเคราะหขอมูลและระบุตำแหนงการแพรระบาดของโรคในระบบหวงโซอุปทานอาหารที่มีความเสี่ยง
สูงสุดที่นำไปสูการชะงักงันของระบบหวงโซอุปทานอาหาร
3. การตรวจสอบการนำเขาสินคาอาหาร (Import Screening) ที่เนนใช Artificial Intelligence (AI) เขามาชวยเพิ่มความ
แมนยำในการคาดการณการจัด สงสิ น คา (shipments) ศั ก ยภาพและความเสี่ ย งของสิ น คาอาหารนำเขาที่ จ ะฝาฝน
กฎระเบียบ และนำขอมูลมาใชคนหาแหลงทรัพยากร (resources) ที่สามารถใชตรวจสอบการนำเขานั้นๆ ไดดีมากยิ่งขึ้น
การทดสอบระบบในเบื้องตนพบวา AI สามารถตรวจจับการจัดสงสินคาอาหารทะเลที่มีจำนวนนับลานรายการที่มีแนวโนม
วาจะมีการฝาฝนกฎระเบียบ
4. USFDA สามารถใชทางเลือกอื่นในการตรวจ (Inspections) สินคาอาหาร ในชวงเกิดวิฤตการแพรระบาดอยางรุนแรงใน
สหรัฐฯ เมื่อตนป 2020 เพื่อปองกันอันตรายของเจาหนาที่ USFDA โดยระงับการใชเจาหนาที่ตรวจสินคาอาหารนำเขา
ชั่วคราว และหันมาใชการตรวจทางไกล (Remote Inspection) กับผูนำเขาที่อยูภายใต Foreign Supplier Verification
Programs (FSVP) แทน การตรวจในลักษณะนี้เปนการตรวจบันทึกตางๆ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เมื่อวิกฤตการแพร
ระบาดบรรเทาลง จึงไดกลับไปตรวจสินคานำเขาตามปกติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020
USFDA แผนการดำเนินงาน New Era of Smarter Food Safety สำหรับป 2021 ไว ดังนี้
1. ใชเทคโนโลยีช วยตรวจสอบยอนกลับ (Tech-Enabled Traceability) สิ น คาอาหาร โดยจะวางแผนการทำงานรวมกั บ
ประเทศคูคาเพื่อจัดทำระบบการตรวจสอบยอนกลับที่มีมาตรฐานเดียวกัน
2. ปองกัน และตอบสนองตอการเกิดการแพรระบาดของโรคดวยการใช smarter tools รวมถึงการศึกษาขอมูลจาก Pilot
Program เกี่ยวกับผลของการใชเทคโนโลยี AI การสรางเครือขายระหวางรัฐบาลกลางกับกับรัฐบาลมลรัฐในสหรัฐฯ อยางนอย 3 รัฐ
เพื่อรวมทำงานดานความปลอดภัยของอาหาร การศึกษาความเปนไปไดของการใชการประเมินผลทางไกลตอกฎระเบียบตางๆ และ
การประเมิน มาตรฐานความปลอดภั ยของอาหารที่จั ดทำโดยบุคคลที่ 3 (third party) เพื่ อตัดสิ นวาสอดคลองกับ ขอกำหนดของ
USFDA หรือไม
3. New Business Models and Retail Modernization ทำงานรวมกับองคกรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทำ
กฎระเบียบการคาปลีกสินคาอาหาร เพื่อใหมั่นใจวาสินคาอาหารในตลาดคาปลีกปลอดภัย และจัดประชุม New Business Model
Summit สำหรับผูที่อยูในธุรกิจ e-Commerce เพื่อระบุจุดออนของความปลอดภัยของอาหารในการคาออนไลน
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4. Food Safety Culture การฝกอบรมเจาหนาที่ ทั้งเจาหนาที่ USFDA และเจาหนาที่ระดับมลรัฐที่มีหนาที่ตรวจสินคา
อาหาร รวมถึงการทบทวนระบบและพฤติกรรมการตรวจปจจุบันของเจาหนาที่ เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ ม า: USFDA: “One Year Later, the New Era of Smarter Food Safety Blueprint Makes Inroads in FDA’s Public Health Mission”,
July 13, 2021

ขอมูลเพิ่มเติมจาก สคต.ลอสแอนเจลิส
1. รายการสินคาอาหารที่อยูภายใต Proposed Food Traceability Rule สวนใหญเปนผักผลไมสด เนย และไข โดยสินคาใน
รายการที่มคี วามสำคัญตอการสงออกของไทยคือ (1) Tropical tree fruits (includes all types of tropical tree fruit, such as
mango, papaya, mamey, guava, lychee, jackfruit, starfruit, etc., ( 2 ) Finfish (including smoked finfish) ( 3 )
crustaceans (incl. all crustacean species, such as shrimp, crab, lobster, crayfish, etc.) และ (4) mollusks, bivalves
(all species แตไมรวม scallop adductor muscle)
2. การใชเทคโนโลยี AI ตรวจสอบสิ น คานำเขา เปนการใช Machine Learning (ML) ซึ่ ง เปน AI ประเภทหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
วิเคราะหขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว สามารถระบุความเชื่อมโยงและรูปแบบตางๆ ของขอมูลไดโดยอัตโนมัติแบบที่ระบบตรวจสอบ
ปจจุบันไมสามารถทำได USFDA ไดดำเนินโครงการนำรอง (Pilot Program) การใช ML phase แรก ในป 2019 โดยมีอาหารทะเล
นำเขา เปนสินคาเปาหมาย และขณะนี้ (1 กุมภาพันธ 2021 – 31 กรกฏาคม 2021) อยูระหวางการดำเนินโครงการนำรอง phase
ที่ 2 เปาหมายยังคงเปนอาหารทะเลนำเขา USFDA วางแผนที่จะใชขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากโครงการนำรองไปใชพัฒนาการตรวจหา
และจัดทำระบบตรวจสอบสินคานำเขาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอคิดเห็นจาก สคต.ลอสแอนเจลิส
การจัดทำระบบ New Era of Smarter Food Safety โดย USFDA ตอกย้ำใหผูประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตทุกขันตอน รวมถึงกระบวนการที่อาจเพิ่มมากขึ้นใน
การสงสินคาอาหารไปยังสหรัฐฯ ดังจะเห็นไดจากการทำงานอยางเขมงวดควบคูไปกับการพัฒนาระบบตรวจสอบใหดียิ่งขึ้นอยาง
ไมหยุ ดยั้งของ USFDA ผานการสรางระบบที่ทันสมัย และมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงอาจสงผลใหการสงออกสินคาอาหารไปยั งสหรัฐ ฯ
โดยเฉพาะผลไมสดและสินคาอาหารทะเลของไทยมีขั้นตอนและกระบวนการที่เพิ่มมากขึ้น (แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจำเปนตองรอ
การจัดทำ final rule ของ Food Traceability Rule แลวเสร็จในชวงสิ้นป 2022)

คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021
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