บทสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรควบคุมควำมปลอดภัยทำงชีวภำพกุ้งดิบนำเข้ำ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐ Dr. Helen Scoot-Orr ผู้ ต รวจราชการประจ าหน่ ว ยงานด้ า นความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Inspector-General of Biosecurity) และทีมงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร
และทรัพยากรนาหรือ Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) ของออสเตรเลีย ได้จัดทา
รายงาน การทบทวนประสิทธิภาพการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพผลิตภัณฑ์กุ้งดิบนาเข้า (Uncooked
Prawn Imports: Effectiveness of Biosecurity Controls, Review Report No. 2017-18/01) เพื่ อ น าเสนอ
ต่อนาย Barnaby Joyce รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรนา โดยรายงานฉบับนีจัดทาขึนเพื่อลาดับ
เหตุการณ์ความเป็นมาอันนาไปสู่การประกาศระงับการนาเข้ากุ้งดิบสู่ออสเตรเลีย และวิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพผลิตภัณฑ์กุ้งดิบนาเข้าในอนาคต
สืบเนื่องจากการสถานการณ์การระบาดโรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus หรือ WSSV)
ในฟาร์มกุ้งกว่า ๗ แห่ง บริเวณแม่นาโลแกน ประกอบกับการตรวจพบสัตว์นาติดเชือในบริเวณแหล่งนาธรรมชาติ
ซึ่งห่ างจากจุ ดระบาดแรกกว่า ๖๐ ไมล์ ทะเล หรือกว่า ๑๑๑ กิโ ลเมตร เมื่อปลายปี ๒๕๕๙ ส่ งผลให้ รัฐ บาล
ออสเตรเลี ย ประกาศห้ ามการเคลื่ อนย้ ายสั ตว์นาออกนอกบริเวณแพร่ ระบาด และระงับการนาเข้ากุ้งดิบและ
ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา ๖ เดือน ตังแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แม้ปัจจุบันยังไม่มีการระบุสาเหตุการ
ระบาดที่ แ น่ ชั ด แต่ จ ากผลการส ารวจทั งก่ อ นและหลั ง การระงั บ การน าเข้ า พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กุ้ ง ดิ บ น าเข้ า ใน
ท้องตลาดกว่าร้อยละ 64 ตรวจพบเชือไวรัสตัวแดงดวงขาว และยังพบด้วยว่าในกุ้งหมักซอส (Marinated prawn)
ซึ่งไม่กาหนดให้ ต้องตรวจสอบไวรั สตัว แดงดวงขาวเมื่อนาเข้า มีการตรวจพบเชือไวรัสดังกล่ าวถึงร้อยละ 88
จึงคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการนาผลิตภัณฑ์ กุ้งนาเข้ามาใช้เป็นเหยื่อตกปลาในแหล่งนาธรรมชาติ จากผลการ
สารวจนีสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการป้องกัน การนาเข้า
เชือไวรัสตัวแดงดวงขาวสู่ออสเตรเลีย
สาเหตุความล้มเหลวครังนี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อกาหนดการนาเข้ากุ้งและผลิต ภัณฑ์จากกุ้งที่ล้าสมัย
ปฏิบัติได้ยาก โดยให้ความสาคัญกับการสุ่มตรวจตัวอย่าง ณ ด่านนาเข้าเพียงจุดเดียว อีกทังการจัดสรรกาลั ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทางชีวภาพที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณความเสี่ยงที่เพิ่มขึน รวมถึงความแตกต่างในการ
แปลผลการวิ เ คราะห์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ล้ ว นแล้ ว แต่ ส่ ง ผลให้ ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ขาดประสิทธิภ าพเป็น อย่ างมาก นอกจากนี ความหละหลวมในการปฏิบัติ หน้าที่และการดาเนิน นโยบายการ
ตรวจสอบสินค้าที่ไม่เข้มงวด เปิดช่องว่างให้ผู้นาเข้า ผลิตภัณฑ์กุ้งดิบบางรายสามารถหลีกเลี่ยงการถูกสุ่มตรวจ
โดยให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่ บิ ด เบื อ นความจริ ง จากผลการศึ ก ษาติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาด
แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์กุ้งดิบในอดี ต สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความบกพร่อง
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อันส่งผลให้เกิดการระบาดในครังนี โดย Dr. Helen Scoot-Orr และทีมงาน เสนอข้อเสนอแนะต่อกระทรวงเกษตร
และทรัพยากรนาของออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดดังนี
ข้อเสนอแนะที่ ๑:
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรนาหรื อ DAWR (Department of Agriculture and Water Resources) โดย
การหารือร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐในระดับรัฐ/เขต (State/Territory) ควรทบทวนมาตรการ
กาจัดความเสี่ยงสาหรับช่องทางต่างๆ ที่นาเชือตัวแดงดวงขาวเข้าสู่และแพร่กระจายในออสเตรเลีย
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและได้เริ่มกระบวนการทบทวนความเสี่ยงด้านความความปลอดภัยทางชีวภาพ
และเงื่อนไขการนาเข้าสาหรับ กุ้งนาเข้าเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ทังนีจะมีการหารือกับภาคส่วนต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์นาและการเพาะเลียงสัตว์นาของออสเตรเลีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ระดับรัฐ/เขต มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนความเสี่ยง
การกุ้งนาเข้าด้วย
ข้อเสนอแนะที่ ๒:
ควรทบทวนหลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์กุ้งนาเข้า
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ ขณะนีมีการใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างสินค้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์นาเข้ารูปแบบ
ใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว และจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างในกระบวนการทบทวนความเสี่ยงกุ้งนาเข้า
ด้วย
ข้อเสนอแนะที่ ๓:
ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลของความร้อนต่อ
- การยับยังเชือไวรัสตัวแดงดวงขาว และ
- ผลการวิเคราะห์เชือไวรัสตัวแดงดวงขาว
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบในหลักการ จะพิจารณาเกี่ยวกับงานวิจัยลักษณะนีในกระบวนการทบทวนความ
เสี่ยงกุ้งนาเข้าด้วย ซึ่งคาดว่าจะมอบหมายให้หน่วยงาน Fisheries Research and Development Corporation
(FRDC) เป็นผู้ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะที่ ๔:
ควรทบทวนเงื่อนไขการน าเข้ ากุ้ งดิบ ในระบบเงื่ อนไขการนาเข้า ตามความปลอดภัย ทางชีว ภาพหรือ BICON
(Biosecurity Import Conditions) เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกับคานิยามที่บัญญัติโดย OIE รวมถึงความ
ถูกต้องแม่นยาทางวิทยาศาสตร์และประโยชน์ของการตรวจทวนสอบ (Verification) ณ ด่านนาเข้า
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ ได้มีการทบทวนเงื่อนไขการนาเข้าและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งจะมีการ
ทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยต่อไปในช่วงของกระบวนการทบทวนความเสี่ยง
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ข้อเสนอแนะที่ ๕:
ควรร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบภาครั ฐ ของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ Competent Authority (CA) และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการนาเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งดิบเฉพาะจากประเทศ โซน หรือฟาร์มที่ปลอดโรคหาก
เป็นไปได้ ซึ่งควรเป็นการขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมและเกี่ยวข้องกับ
- การจัดการห่วงโซ่การผลิตที่มีการประกันคุณภาพ
- การตรวจทวนสอบหน่วยงาน CA สาหรับสินค้าที่มีการตรวจสอบ ณ ประเทศต้นทาง และ
- ตรวจประเมินหน่วยงานในต่างประเทศอย่างสม่าเสมอหรือตรวจทวนสอบข้อตกลงเดิมที่มีอยู่
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบในหลักการ ในกระบวนการทบทวนความเสี่ยง DAWR จะหารือกับ CA และ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาการกาหนดประเทศ โซน หรือฟาร์มที่ปลอดโรค เพื่อนาเข้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์จาก
แหล่งนี
ข้อเสนอแนะที่ ๖:
ควรคงการตรวจสอบตัวอย่างสินค้ากุ้งดิบนาเข้าในตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ (โดยใช้เจ้าหน้าที่อย่าง
น้อยสองคน) และควรมีการทบทวนมาตรการในการยืนยันการปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ของตู้คอนเทนเนอร์จ นกระทั่ง
ถึงเวลาตรวจสอบ
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและดาเนินการอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะที่ ๗:
ควรดาเนินการและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับโปรแกรมการสุ่มตัวอย่างที่ดาเนินการอยู่ ซึ่ งตังอยู่บน
พืนฐานของความเสี่ยงสาหรับการตรวจสอบสินค้าอาหารแช่เยือกแข็งที่มีการปิดผนึกสมบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มี
การนาเข้าสินค้ากุ้งดิบโดยแจ้งว่าเป็นสินค้าอาหารแช่เยือกแข็งอื่น
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ โดยอาจจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจทวนสอบการเป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าของ DAWR
ข้อเสนอแนะที่ ๘:
การตรวจสอบตามข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ห้องเย็นเก็บรักษาตัวอย่างระหว่างการควบคุมของภาครัฐ
(Regulated cold stores) ควรมีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
จานวน 2 คน หากมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพียงคนเดียว ควรมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นประจา
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและดาเนินการแล้ว
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ข้อเสนอแนะที่ ๙:
ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและตรวจสอบกุ้งดิบนาเข้าและสินค้า
อื่นๆ รวมถึงกระบวนการตรวจทวนสอบ โดยควรมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอและจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ โดยดาเนินการจัดทากรอบการทางานในระดับประเทศเพื่อการพัฒนาศัก ยภาพ
และการตรวจทวนสอบสาหรับการตรวจสอบกุ้งนาเข้า
ข้อเสนอแนะที่ ๑๐:
ควรปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและจัดการฝึกอบรม จัดทาคู่มือและทิศทางการทางานซึ่งมีความ
ถูกต้องทางวิชาการ เหมาะสมต่อสภาพการทางานจริงและปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ทังนีต้องมีการตรวจติดตาม
และทบทวนอย่างสม่าเสมอ
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ DAWR ได้ดาเนินการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร จัดทาเอกสารขันตอน
การปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการจัดทาข้อตกลงให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะที่ ๑๑:
รัฐบาลออสเตรเลียควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในระยะยาวเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ รวมถึงการตรวจสอบ ณ ด่านนาเข้า งบประมาณควรสอดคล้องกับการปริมาณสินค้านาเข้าและความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เพิ่มขึน โดยไม่ควรเกี่ยวข้องกับรายรับที่ได้จากการเรียกเก็บค่าบริการและจานวน
เงินที่จะจัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่
ข้อคิดเห็นของ DAWR: รับทราบ แต่เรื่องนีเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาล
ข้อเสนอแนะที่ ๑๒:
ควรพิจารณาเพิ่มอานาจภายใต้กฎหมาย Biosecurity Act 2015 เพื่อให้สามารถลงโทษผู้กระทาผิดร้ายแรงได้
โดยตรง และสามารถกาหนดบทลงโทษหรือเรียกเก็บค่าปรับได้ทันทีหากเป็นความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ แม้ว่ากฎหมาย Biosecurity Act ได้ให้อานาจในการลงโทษผู้กระทาความผิด
ร้ายแรงได้โดยตรง และทาโทษหรือออกหนังสือเตือนหากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงอยู่แล้ว DAWR จะพิจารณาว่า
จาเป็นต้องเพิ่มอานาจให้มากขึนหรือไม่
ข้อเสนอแนะที่ ๑๓:
ผู้อานวยการหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพควรแสวงหาอานาจภายใต้กฎหมาย Biosecurity Act 2015
ในการเรียกคืนสินค้าได้ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบในหลักการ ขณะนีมีการร่างข้อเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงกฎหมาย Biosecurity
Act แล้ว ซึ่งจะมอบอานาจเพื่อปรับปรุงการจัดการในลักษณะคล้ายคลึงกับที่เสนอ

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

๔

ข้อเสนอแนะที่ ๑๔:
ควรปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพและการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ควรมี ก ารแจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งไปยั ง ภาครั ฐ ชุ ม ชนในวงกว้ า งและภาค
อุตสาหกรรม โดยใช้การจัดการตามระดับความรุนแรงตามที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบในหลักการ โปรแกรมการจัดการความเสี่ยงของ DAWR ที่ดาเนินการอยู่สามารถ
ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่เกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว สามารถแจ้งข้อมูลความเสี่ยงไปยังหน่วยงานรัฐในภาคส่วนอื่นๆ ชุมชนใน
วงกว้าง และภาคอุตสาหกรรมได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ข้อเสนอแนะที่ ๑๕:
ควรมี ก ารหารื อ กั บ คณะกรรมการความปลอดภัย ทางชีว ภาพแห่ ง ชาติ (National Biosecurity Committee)
เพื่อกาหนดให้ต้องรายงานการตรวจพบโรคหรือศัตรูพืช /สัตว์ (Pests) ที่ตรวจพบ ณ ด่านนาเข้า ทังหมดไปยัง
หน่วยงานภาครัฐระดับรัฐ/เขตของออสเตรเลีย
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ รัฐบาลออสเตรเลียมีการรายงานการตรวจพบโรคและศัตรูพืชไปยัง หน่วยงาน
ภาครั ฐ ระดับ รั ฐ/เขตอยู่ แล้ ว และจะหารื อกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีว ภาพแห่งชาติเพื่อให้ ความ
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ/เขตแบ่งปันข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับรัฐบาลออสเตรเลียและระหว่างกัน
ข้อเสนอแนะที่ ๑๖:
ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐระดับรัฐ/เขต หน่วยงานสุขภาพสัตว์ของออสเตรเลีย และองค์กร
ของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและดาเนินนโยบายด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึน เพื่อช่วย
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคสัตว์นาต่างถิ่นและศัตรูพืช /สัตว์ รวมถึงกระบวนการการจัดการให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบแต่เนิ่นๆ
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะที่ ๑๗:
ควรมีการวางแผน กากับดูแล และตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องปฏิบัติการที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
สินค้านาเข้า เพื่อให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและอยู่ระหว่างการดาเนินการ

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

๕

ข้อเสนอแนะที่ ๑๘:
ควรร่วมกับหน่วยงาน National Association of Testing Authorities (NATA) ในการกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของห้องปฏิบัติตรวจวิเคราะห์สินค้านาเข้าโดยใช้โปรแกรมการประกันคุณภาพ ซึ่งควรครอบคลุมการทดสอบความ
แม่น ย าและการประเมิน ตัว อย่ างควบคุ ม (Control samples) ที่แจกให้ กับ ห้ องปฏิบัติการต่างๆ ในเครือข่า ย
เพื่อช่วยให้ห้องปฏิบัติสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและอยู่ระหว่างการดาเนินการซึ่งก้าวหน้าเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะที่ ๑๙:
ควรส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการวิเคราะห์ไวรัสตัวแดงดวงขาวตามมาตรฐานเดิมของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงวิธีการตรวจสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพฉบับใหม่ที่มีการทบทวนโดยนักวิชาการ โดยควรดาเนินการโดยกลุ่มนักวิช าการระดับชาติ
ซึ่งจั ดตังขึนจากกลุ่ มห้ องปฏิบั ติ การแห่ งชาติเฉพาะกิจ ของคณะกรรมการด้า นสุ ขภาพสั ตว์ (Animal Health
Committee’s National Laboratory Task Group) ร่วมกับคณะอนุกรรมการสุขภาพสัตว์นา (Sub-Committee
on Aquatic Animal Health)
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะที่ ๒๐:
ควรร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์และเพาะเลียงสัตว์นาและหน่วยงานภาครัฐระดับรัฐ/เขต มหาวิทยาลัย
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งตังอยู่บนพืนฐานดังนี
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
- การอุ บั ติ ขึ น การเคลื่ อ นย้ า ย และความเสี่ ย งด้ า นโรคสั ต ว์ น าร้ า ยแรงระหว่ า งประเทศต่ อ ประเทศ
ออสเตรเลีย
ควรมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสัตว์นาและสุขภาพสัตว์นาในออสเตรเลีย
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบ จะมีการหารืออย่างกว้างขวางและเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์นาและ
การเพาะเลียงสัตว์นาของออสเตรเลีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐระดับรัฐ/เขต มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม
เข้าร่วมในการทบทวนความเสี่ยงกุ้งนาเข้า
ข้อเสนอแนะที่ ๒๑:
ควรทางานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ของออสเตรเลีย (Animal Health Australia) องค์กรระดับรัฐ/เขต
และอุตสาหกรรมสัตว์นา เพื่อพัฒนาข้อตกลงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากโรคสัตว์นาโดยเร็วที่สุด
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบและอยู่ระหว่างการดาเนินการซึ่งก้าวหน้าเป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะที่ ๒๒:
DAWR และหน่วยงานภาครัฐระดับรัฐ/เขต และภาคอุตสาหกรรม ควรเห็นชอบร่วมกัน (และร่วมออกค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม) ในมาตรการด้านการตรวจติดตามและการลดความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์กุ้งดิบที่จะเข้าสู่
แหล่งนาให้เหลือน้อยที่สุด
มาตรการควรครอบคลุม:
- เฝ้าระวังโรคเป้าหมายในกุ้งที่จาหน่ายปลีกในท้องตลาด
- ประเมินการทาการประมงเป็นระยะ
- จัดทาโปรแกรมสร้างความรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายเพื่องดการใช้กุ้งนาเข้าเป็นเหยื่อตกปลา
- ป้องกันการตกปลาเพื่อสันทนาการและเฝ้าระวังกุ้งจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับฟาร์มเพาะเลียงกุ้ง และ
- เฝ้าระวังร้านจาหน่ายเหยื่อตกปลา เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการจาหน่ายกุ้งนาเข้าเพื่อการบริโภคของมนุษย์
ข้อคิดเห็นของ DAWR: เห็นชอบในหลักการ จะมีการพิจารณาประเด็นนี ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ กฎระเบียบการทาการประมงในประเทศเป็นสิ่งที่กาหนดขึนโดยหน่วยงานรัฐบาลระดับรัฐและ
เขต
ที่มา: http://www.igb.gov.au/Pages/uncooked-prawn-imports-effectiveness-biosecurity-controls.aspx
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