งึะีึวา งาตึและ งาตึและีึกพยำงึนัำออส ตึ ล่ย
ขอึกบข้อคิด ห็นั ง่ปยวงกบงำึนัำ ข้ำ นัือไง่แรึึูรด้วยควำมดกนัสูา
กระทรวงเกษตรและเกษตรและทรัพยากรน้าออสเตรเลียหรือ Department of Agriculture
and Water Resources (DAWR) เผยแพร่ ค้าแนะน้าด้านความปลอดภัยทางชีว ภาพ Biosecurity Advice
2017/13 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ Biosecurity Advice 2017/08 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การน้ า เข้ า เนื อไก่ แ ปรรู ป ด้ ว ยความดั น สู ง (Importation of High Pressure
Processed Chicken Meat) โดย ลืปอนังำหนัดวกนั ริดึก บข้อคิด ห็นั จำง ดิมคือวกนั ี่ป 1 สิาหำคม 2560
ร็นัวกนัี่ป 5 งกนัยำยนั 2560
โดยที่กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าของออสเตรเลียมีอ้านาจในการจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพส้าหรับสินค้าน้าเข้า และสามารถตัดสินใจที่จะทบทวนหรือแก้ไขนโยบายด้านการ
น้าเข้า หากพบมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีความเท่าเทียมในการปกป้ องด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
หรือพบข้อมูลใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ได้ทบทวนบทความทางวิชาการของ Buckow et al (2017)
ชื่ อ High pressure inactivation of selected avian viral pathogens in chicken meat homogenate
ในวารสาร Food Control 73:215-222 ซึ่งทดลองใช้วิธีการแปรรูปด้วยความดันสูงในการยับยังการเจริญของ
เชือก่อโรคในเนือไก่ (Chicken meat homogenate) โดยสรุปว่า หากใช้ความดันสูงในการแปรรูปภายใต้
สภาวะที่ เ หมาะสมทางการค้ า ที่ ท้ า การศึ ก ษา อาจเหมาะสมในการหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งจากเชื อก่ อ โรค
ที่ปนเปื้อนในเนือไก่
จากการทบทวนบทความทางวิช าการนีและที่ เกี่ยวข้อ ง กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย
จึงเสนอว่า การใช้วิธีการแปรรูปเนือไก่ด้วยความดันสูง ภายใต้สภาวะที่ก้าหนด อาจเป็นมาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่เท่าเทียมกับการใช้ความร้อนตามผลการวิเ คราะห์ความเสี่ยงการน้าเข้าเนือไก่ Generic import risk
analysis (IRA) for chicken meat: final import risk analysis report (2008: Chicken meat IRA)
การใช้ความร้อนที่เพียงพอส้าหรับเนือไก่ รวมถึงการใช้การฆ่าเชือด้วยความร้อน (Retorting)
เป็นมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส้าหรับจัดการความเสี่ยงจากเชือก่อโรคในสัตว์ปีกหลายชนิด รวมถึงไข้หวัดนก
โรคไวรัสนิวคาสเซิล และไวรัส IBD (Infectious bursal disease virus)
เนือไก่น้าเข้าที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูงจะต้องเป็นไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
อื่นๆ ตามที่ก้าหนดใน Chicken meat IRA ด้วย ทังนี ต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยอาหาร
ในกระบวนการผลิต และข้อก้าหนดตามกฎหมายการควบคุมอาหารน้าเข้า Imported Food Control Act
1992 ด้วย
กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลี ย ขอรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ในเชิ ง วิ ช าการส้ า หรั บ การแปรรู ป ด้ ว ย
ความดันสูง ว่ามีความเท่าเทียมกับมาตรการจัดการความเสี่ยงด้วยความร้อนตาม Chicken meat IRA หรือไม่
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการน้าเข้าเนือไก่ ต่อไป ทังนี สามารถศึกษาข้อมูล Chicken meat
IRA ได้จากเว็ปไซต์ agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/animal/chicken-meat

สำนักงาำนัี่ปรึกงาำงำึ งาตึต่ำารึะ ีศ รึะจำงึุาแคนั บอึ์ึำ

1

สำมำึถส่าข้อคิด ห็นัภำยในัวกนัี่ป 5 งกนัยำยนั 2560 โดยส่งไปยัง
Animal Biosecurity
Department of Agriculture and Water Resources
GPO Box 858
CANBERRA ACT 2601
Telephone: +61 2 6272 4465
Facsimile: +61 2 6272 3856
Email: animal@agriculture.gov.au
ข้อคิดเห็นทังหมดจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยหน่วยงาน Animal Biosecurity
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ต่อไป กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย จะเผยแพร่ข้อคิดเห็นที่ได้รับ
สู่ ส าธารณะตามกฎหมาย Freedom of Information Act 1982 และ Privacy Act 1988 โดยจะเปิด เผย
รายชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น ยกเว้นจะมีการร้องขอไม่ให้เปิดเผยโดยต้องระบุว่า “confidential”
เอกสารลงนามโดย Andrew Cupit, Assistant Secretary, Animal Biosecurity
ที่มา:
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2017-13
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/memos/2017/ba2017-13.pdf
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2017-08
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/memos/2017/ba2017-08.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516304200
http://agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/memos/2008/2008_33.pdf
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ข้อกำหนดสำหรับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกเชื้อก่อโรคและโรคระบำด
ตำมที่ระบุใน Import Risk Analysis สำหรับเนื้อไก่
อุณหภูมิปรุงสุกและเวลำ
เชื้อก่อโรคโรคที่ระบุ
๑. Highly Pathogenic Notifiable
Avian Influenza Virus
๒. Low Pathogenicity Notifiable
Avian Influenza Viruses
๓. Newcastle Disease Virus

อุณหภูมิ
(องศำเซลเซียส)
๗๐

เวลำ
(นำที)
๑

๗๐

๑

๗๐

๘.๒

๘๐

๑๒๕

๘๐

๑๒๕

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕

๔. Very Virulent Infectious
Bursal Disease Virus
๕. Exotic Antigenic Variant
Infectious Bursal Disease
Virus
๖. Salmonella pullorum
๗. Salmonella gallinarum
๘. Salmonella enteritidis
๙. Salmonella typhimurium

ที่มำ : Generic Import Risk Analysis for Chicken Meat – Final Report (October 2008)
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