กรุงปกกิ่งของจีนใชแพลตฟอรมออนไลนติดตามผลิตภัณฑอาหารแชแข็งนําเขาเพื่อปองกันการแพรระบาด COVID-19
-------------------------------สํ า นั ก บริ ห ารการกํ า กั บ ดู แ ลตลาดและ
สํานักงานพาณิชยเทศบาลกรุงปกกิ่งของจีน ไดเปดตัว
แพลตฟอรมติดตามออนไลน "Beijing Cold Chain"
เพื่อยกระดับการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารในระบบ
ขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold-chain) ที่นําเขา
จากต า งประเทศเพื่ อ ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของ
COVID-19 โดยผูประกอบการที่นําเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตว
แช แข็ งและสั ตวน้ํ า จากต า งประเทศในกรุงปกกิ่งตองลงทะเบีย นบนแพลตฟอรม พรอมทั้งอัปโหลดขอมูล
แหล งที่ มา การหมุ นเวี ย น และข อมู ล เพื่ อการติดตามอื่น ๆ ของผลิตภัณฑเขาในแพลตฟอร ม เริ่มตั้ งแต 1
พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป พรอมติดฉลากกํากับผลิตภัณฑดวยรหัสติดตามที่แพลตฟอรมสรางขึ้น ซึ่งเปน
ส ว นหนึ่ งของการดํ า เนิ น การภายใตมาตรการกํากั บ ดูแลที่มีป ระสิทธิภ าพสําหรับ การควบคุมและปองกั น
COVID-19 ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของกับอาหารแชเย็น/แชแข็งนําเขาในกรุงปกกิ่งของจีนจะตองอัปโหลดขอมูล
ตางๆ บนแพลตฟอรม เริ่มตั้งแตวันอาทิตยท่ี 25 ตุลาคม 2563 สวนธุรกิจที่มีระบบติดตามอยูแลวใหสราง
ระบบเชื่อมตอกับแพลตฟอรมดังกลาว ตอไปผลิตภัณฑเนื้อสัตวแชแข็งและสัตวน้ําจากตางประเทศทั้งหมดจะ
ไดรับการเขารหัสทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อเขาสูกรุงปกกิ่ง และรหัสติดตามจะมีอยูบนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
หรือชั้นวางของในตลาด เพื่อใหผูบริโภคสามารถสแกนและรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑรวมถึงแหลงที่มาและ
การไหลเวียนของผลิตภัณฑ ดังนั้น บริษัทอาหารไมควรซื้อขายหรือแปรรูปผลิตภัณฑโดยไมแจงขอมูลการ
ติดตามบนแพลตฟอรม ขณะที่ลูกคาสามารถใชแอปพลิเคชั่น Wechat หรือ Alipay สแกนรหัสติดตามที่ติดอยู
บนบรรจุภัณฑหรือชั้นวางของหรือตูแชแข็งในตลาดเพื่อรับขอมูลความปลอดภัยดานคุณภาพและขอมูลการ
ติดตามผลิตภัณฑเนื้อสัตวแชแข็งและสัตวนํ้านําเขาได ทั้งนี้ หนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของในกรุงปกกิ่งจะเพิ่ม
การดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบ รวมถึงขยายแพลตฟอรมการติดตามใหครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ตอไป
กอนหนานี้ผูเชี่ยวชาญในจีนสงสัยวามีการแพรระบาดของ COVID-19 จากเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑสัตว
น้ําหรือจากบรรจุภัณฑไปยังคนหลังจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงไมกี่เดือนที่ผานมาในสถานที่
ตางๆ เชน กรุงปกกิ่ง และเมืองตาเหลียนมณฑลเหลียวหนิง จึงไดเรียกรองใหมีการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ
อาหารดังกลาวอยางเขมงวด รวมถึงใหจัดทําระบบติดตามการแพรระบาดจากแหลงที่มา เพราะไวรัส COVID-19
สามารถอยูรอดไดในสภาวะที่มีการแชแข็งเปนเวลานาน ตอมาไดมีรายงานการวิจัยของจีนยืนยันวา นักวิจัยสามารถ
แยกเชื้อ COVID-19 เปนครั้งแรกจากบรรจุภัณฑปลาคอดแชแข็งนําเขา ในการติดตามการระบาดของ COVID-19
ในเมืองชิงเตามณฑลซานตงในเดือนตุลาคม 2563 หลังจากไมพบผูติดเชื้อในประเทศมาหลายเดือน การคนพบ
ดังกลาวยืนยันวา การสัมผัสกับบรรจุภัณฑที่มีเชื้อ COVID-19 สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อสูคนได จึงควรควบคุม
ความเสี่ยงของการแพรระบาดผานทางผลิตภัณฑเนื้อสัตวแชแข็งและสัตวน้ําที่ปนเปอนจากตางประเทศ
นอกจากนี้ พื้นที่อื่นๆ ในจีน ยังไดเพิ่มความเขมงวดในการกํากับดูแลผลิตภัณฑหองเย็น (ผลิตภัณฑแช
เย็น/แชแข็ง) อาทิ สํานักบริหารการกํากับดูแลตลาดของนครเซี่ยงไฮไดใหทุกธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหารหอง
เย็นอัปโหลดขอมูลเกี่ยวกับเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวน้ําไปยังระบบติดตามความปลอดภัยดานอาหารของ
เมืองกอนสิ้นเดือนตุลาคม 2563 ขณะที่ สํานักบริหารการกํากับดูแลตลาดของมณฑลเจอเจียงไดเปดตัวระบบ
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ติดตามการนําเขาอาหารหองเย็นที่นําเขาในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อควบคุมการไหลเวียนของผลิตภัณฑ และ
จะพัฒนาระบบใหครอบคลุมผลิตภัณฑอาหารหองเย็นที่ผลิตในประเทศจีน
รายงานวิจัย "การปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารในระบบขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold-chain
food) เปนสาเหตุที่เปนไปไดของการแพรระบาดของ COVID-19 ในกรุงปกกิ่ง " ที่เผยแพรทางออนไลนเมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ในวารสาร Peer-reviewed ของจีน หนวยงานทางการแพทยและมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
จีนระบุวา กลุมผูติดเชื้อ COVID-19 ในกรุงปกกิ่งในเดือนมิถุนายน 2563 อาจมีสาเหตุจากการแพรเชื้อจาก
ผลิตภัณฑอาหารในระบบ cold-chain ที่นําเขาจากตางประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และมีหลักฐานวา COVID-19
สามารถแพรกระจายจากผลิตภัณฑอาหารในระบบ cold-chain ที่ปนเปอนสูมนุษยได โดยสายพันธุของไวรัสที่
กอใหเกิดการแพรระบาดรอบสองในกรุงปกกิ่งไมไดมาจากสายพันธุที่แพรระบาดในประเทศจีนกอนหนานี้ แต
เปนสายพันธุทคี่ ลายคลึงกับในยุโรปและมีแนวโนมวาจะถูกนําเขาจากตางประเทศ ผลการวิจัยดังกลาวเนนย้ําถึง
ความสํ าคัญของการเพิ่มความเขมงวดในการกํากับดูแลการนําเขาผลิตภัณฑอาหารในระบบ cold-chain
นอกจากนี้ Advanced Innovation Center for Structural Biology ของมหาวิทยาลัย Tsinghua ซึ่งเปนผู
รวมวิจัยดังกลาวระบุวา ศูนยควบคุมและปองกันโรคของจีนรายงานวาสามารถแยกเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีชีวิต
ออกจากผลิตภัณฑอาหารแชเย็นในเมืองชิงเตามณฑลซานตง การคนพบดังกลาวยืนยันผลการวิจัยที่วาอาหารแช
เย็น/แชแข็งนาจะเปนเสนทางสําคัญในการแพรเชื้อ COVID-19 เมื่อตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จีนจึงได
เขมงวดมาตรการตรวจสอบการนําเขา จนถึงขณะนี้มีการตรวจพบไวรัสบนหีบหอหรือภาชนะขนสงอาหารนําเขา
ในมณฑลตางๆ อยางนอย 9 แหงทั่วจึน
ขอมูลจาก Global Trade Atlas ในป 2562 จีนนําเขาเนื้อสัตว 4.2 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 36.5
นําเขาปลาและอาหารทะเล 3.1 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 28.7 และในชวง 8 เดือนแรกของป 2563 นําเขา
เนื้อสัตว 7.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 73.6 นําเขาปลาและอาหารทะเล 2.9 ลานตัน ลดลงรอยละ 4.5
ความเห็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ นื้ อสั ตว และอาหารทะเลยังเป น สิน คา ที่มีความตองการสูง ในจีน การใชร ะบบติดตาม
ออนไลนในการตรวจสอบผลิตภัณฑเนื้อสัตวแชแข็งและสัตวน้ําในระบบขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิ (coldchain) ที่นําเขาจากตางประเทศ ที่จะเริ่มใชในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แสดงถึงความเขมงวดในการนําเขา
ผลิตภัณฑอาหารแชเย็น/แชแข็ง รวมถึงรายงานวิจัยที่พบวาอาหารนําเขาดังกลาวอาจเปนสาเหตุของการแพร
ระบาดของ COVID-19 ทําใหผูบริโภคชาวจีนยิ่งตะหนักและระมัดระวังในการบริโภคอาหารนําเขาจากประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูง การมีแอฟพลิเคชั่นติดตามยอนกลับของที่มาของสินคาจะชวยสรางความั่นใจและเปนโอกาส
ของสินคาอาหารแชเย็น/แชแข็งจากไทยที่เปนประเทศที่มีการควบคุม COVID-19 ไดดี มากยิ่งขึ้น
ที่มา https://www.chinadaily.com.cn/a/202010/27/WS5f9828a2a31024ad0ba815b0.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202010/28/WS5f98a9bca31024ad0ba815ff.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202010/29/WS5f99fe67a31024ad0ba81b64.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681778687078861422&wfr=spider&for=pc
https://www.xinhuathai.com/high/148994_20201028
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