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สำหรับกำรแถลงในทันที

GHI แถลงเบาะแสที่ไม่มีการระบุชื่อ เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร
เว็บไซต์ใหม่นี้จะช่วยให้ใครก็ตามทีท่ างานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกทีใ่ นโลกสามารถรายงานเหตุการณ์ดา้ นความ
ปลอดภัยของอาหารขัน้ ร้ายแรงได้โดยทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการถูกระบุช่อื ของผูท้ แี่ จ้งเบาะแส
(เวียนนำ,

ออสเตรีย) 9 สิ งหำคม, 2564 – The Global Harmonization Initiative (GHI)
มีความยินดีที่จะประกาศ เว็บไซต์ที่รำยงำนเบำะแสเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร. นี้สามารถใช้ได้ท่:ี
https://whistle.globalharmonization.net ให้กบ
ั ใครก็ได้ ในประเทศใดก็ได้ ที่ทางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม
“พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ทั ่วโลกจะไม่กล้ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยจากภายนอกเนื่องจาก
ผลกระทบที่ตามมาของนายจ้างที่จะรูว้ ่าพวกเขาเป็ นใคร แม้ว่าพวกเขาได้ทาในสิง่ ที่ถูกต้อง ได้ช่วยผูค้ น แต่สุดท้าย พวกเขาก็ต้องตก
งานหรือมากกว่านัน้ เพราะนายจ้างจับได้ว่าพวกเขาเป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาง GHI จึงได้จดั ทาเว็บไซต์
เพื่อที่จะรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารโดนไม่เปิ ดเผยตัวตน เน้นที่การไม่ระบุช่อื และ ทาง GHI ได้ดาเนินการ
ป้ องกันความเป็ นส่วนตัว ขณะกรอกรายงานออนไลน์จะมีการเตือนว่าอย่าเปิ ดเผยสิง่ ใดทีส่ ามารถระบุความเป็ นตัวตนได้ ” กล่าวโดย
Huub Lelieveld, ประธาน GHI
ทุกวัน ทุกที่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ปี ลอดภัย ถูกสุขอนามัยสาหรับประชากรโลก อย่างไรก็ตาม ใน
บางครัง้ อาหารที่ผลิตขึน้ โดยไม่ได้ตงั ้ ใจหรือในบางกรณีโดยตัง้ ใจ ซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนด นี่เป็ นข้อกังวลที่
ร้ายแรงและเป็ นสิง่ ที่ GHI ต้องการช่วยป้ องกัน
ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน โดยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และซ้ำร้ายที่สุดคือบางครั้ง
อาจถึงแก่ชีวิตได้ ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นภัยคุกคามต่อประชากรโลก และสามารถป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ,
ปลอดภัย, และได้รับคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย ในทุกประเทศมีการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่า
สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังและการรายงาน ความช่วยเหลือคือเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยของอาหารของ
ผู้บริโภคและผู้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตาม รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นเพียงส่วน
เล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ซึ่งซ่อนเร้นคือเหตุการณ์มากมายที่ไม่ได้รายงานซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในทุกประเทศทั่วโลก
ในกรณีท่เี ลวร้ายที่สุด ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารอาจเกิดจากความประมาท เช่น การไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน หรือการไม่มี
กระบวนการที่ถูกต้อง จิตใจอาชญากรยังเป็ นสาเหตุสาคัญของความกังวลด้านความปลอดภัยของอาหาร กิจกรรมฉ้อโกงโดยเจตนา
รวมถึงการใช้ส่วนผสมที่ด้อยมาตรฐานหรือส่วนผสมที่ต้องห้ามเพื่อเพิม่ ผลกาไร และทัง้ หมดนี้มคี วามเสีย่ งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูบ้ ริโภค
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ค่านิยมและกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหารจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ รัฐบาลบังคับใช้ในรูปแบบต่างๆ กันแผนการแจ้ง
เบาะแสระดับชาติอย่างเป็ นทางการก็มอี ยู่ในบางประเทศเช่นกัน สิง่ เหล่านี้จดั ทาขึน้ สาหรับผูท้ ่ตี ้องการรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัย
ของอาหาร
แม้จะมีระดับการคุม้ ครองที่บางประเทศมีให้ แต่ผคู้ นก็ยงั กลัวแผนการแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีการระบุตวั ตน ด้วยเหตุนี้และ
ด้วยความต้องการที่เพิม่ ขึน้ ในการแจ้งเตือนปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างรวดเร็ว GHI จึงได้ตงั ้ ค่าเครื่องมือการรายงาน
ออนไลน์ท่เี ข้าถึงได้ง่าย เว็บไซต์รำยงำนเหตุกำรณ์ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรของผู้แจ้งเบำะแส. เว็บไซต์ออนไลน์นี้มไี ว้สาหรับทุก
คนที่ทางานในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ในประเทศใดๆ ทั ่วโลก ที่กงั วลเกีย่ วกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการภายใน
โรงงานผลิตอาหาร. ที่สาคัญมันไม่ระบุช่อื ขณะนี้มใี ห้บริการเป็ นภาษาอังกฤษ ไซต์จะพร้อมให้บริการในภาษาท้องถิน่ ในเร็วๆ นี้
รายงานเหตุการณ์รา้ ยแรงทัง้ หมดที่ GHI ได้รบั จะได้รบั การประเมินโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยของอาหาร สาหรับข้อกังวลที่
GHI ยืนยันว่า "ร้ายแรง" (กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผูบ
้ ริโภค) GHI จะแจ้งหน่วยงานท้องถิน่ ภายในประเทศที่สนใจ
และขอให้ตรวจสอบ
เว็บไซต์กาลังเปิ ดตัวพร้อมกับแคมเปญการรับรูท้ างโซเชียลมีเดียสาหรับผูท้ ่ที างานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรายงานข้อ
กังวลด้านความปลอดภัยที่รา้ ยแรงที่พวกเขามี โปรดดูอนิ โฟกราฟิ กด้านล่าง

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative
###

เป็ นเครือข่ายระหว่างประเทศของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนและองค์กรทางวิทยาศาสตร์ท่ที างาน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการประสานกันของกฎระเบียบและกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหารทัวโลกผ่
่
านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ GHI ผู้สนับสนุน
วิทยาศาสตร์ การประสานกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารทัวโลก
่
ซึ่งจะขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ปลอมแปลงเป็ นการคุ้มครอง
ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อช่วยลดความหิวโหยและเพิม่ ความมั ่นคงด้านอาหารสาหรับทุกคน GHI เป็ นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร ได้มกี ารจดทะเบียนใน
กรุงเวียนนา ในประเทศออสเตรีย เชืญดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.globalharmonization.net
The Global Harmonization Initiative (GHI)
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