การทาความสะอาดและฆ่ าเชือ้ โรค
ในธุรกิจอาหาร
การทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคจะช่วยป้องกันการเติบโตและแพร่กระจายของ
สิ่งมีชีวิตที่ทาให้ เกิดความเจ็บป่ วยจากอาหาร
และช่วยลดกิจกรรมของสัตว์รบกวนในสถานที่ทาธุรกิจอาหารได้
ธุรกิจอาหารทุกประเภทต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
3.2.2, ข้ อ 19
ของกฎหมายมาตรฐานอาหารที่กาหนดว่าสถานที่
ทาธุรกิจอาหาร
ซึง่ ประกอบด้ วยสิ่งติดตังที
้ ่เคลื่อนย้ ายไม่ได้
เคลื่อนย้ ายได้ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
นันจะต้
้ องได้ รับการดูแลรักษาให้ ผ่านมาตรฐานคว
ามสะอาด โดยไม่มีการสะสมของ:

รวมทัง้ พืน้ ผิวอุปกรณ์ ท่สี ัมผัสอาหารทุกจุดนันส
้
ะอาดและได้ รับการฆ่าเชื ้อแล้ ว

 ขยะและวัสดุรีไซเคิล

2. การล้ างด้ วยน ้าร้ อนและสารทาความสะอาดเ
พื่อล้ างคราบไขมันและสิ่งสกปรก
(อาจจะต้ องสวมถุงมือป้องกันด้ วย)

 เศษอาหาร
 สิ่งสกปรก

การทาความสะอาดคืออะไร?
ปกติแล้ วการทาความสะอาดประกอบด้ วยขันตอน
้
ต่อไปนี ้:
1. ขูด เช็ด หรือกวาดเศษอาหารออก
แล้ วล้ างด้ วยน ้า

 คราบไขมัน

3. การล้ างสิ่งสกปรกที่ติดอยูห่ ลวมๆหรือสารทา
ความสะอาดทีต่ กค้ างอยู่

 สิ่งอื่นที่มองเห็นได้

การฆ่ าเชือ้ โรคคืออะไร?

การฆ่าเชื ้อโรคคือขันตอนการใช้
้
ความร้ อนและ/หรือ
หมายเหตุ: คาว่า ‘ความสะอาด’
้
่ได้ รับอนุญาตอื่น)
หมายถึงพืน้ ผิ วทีส่ ะอาดเมือ่ สัมผัสและปราศจากสิ่ ง สารเคมี (หรือขันตอนที
ในการทาความสะอาดพื ้นผิวเพื่อลดจานวนแบคทีเ
ทีม่ องเห็นได้ และไม่มีกลิ่ นเหม็น
การทาความสะอาดและฆ่ าเชือ้ โรคอุปกรณ์ รียและสิ่งมีชีวิตอื่นลงจนถึงระดับปลอดภัย
เราสามารถทาการฆ่าเชื ้อโรคได้ โดยใช้ เครื่องล้ างจา
พิเศษ
นหรือสารเคมี
ในอุตสาหกรรมอาหารนัน้
การทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคเป็ นเรื่องสาคัญ วิธีการฆ่ าเชือ้ โรคอย่ างได้ ผล
ที่แยกส่วนออกจากกัน
ให้ มนั่ ใจว่าวัตถุที่จะฆ่าเชื ้อนันสะอาดแล้
้
ว
การฆ่าเชื ้อโรคจะไม่ได้ ผลถ้ าพื ้นผิวไม่สะอาด
ตามมาตรฐาน 3.2.2 ข้ อ 20
ของกฎหมายมาตรฐานอาหารนัน้
ธุรกิจอาหารต้ องยืนยันว่าภาชนะใส่ อาหารและ
นา้
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เครื่องล้ างจาน
การฆ่าเชื ้อโรคโดยใช้ เครื่องล้ างจาน:

nswfoodauthority

nswfoodauth

1. ใช้ ประเภทของสารทาความสะอาดหรือสารฆ่
าเชื ้อโรคที่ถกู ต้ อง
2. ใช้ รอบการล้ างที่ร้อนที่สดุ ที่มี (รอบประหยัด
(Economy cycle)
ของเครื่องล้ างจานแบบใช้ ในบ้ านนันยั
้ งไม่ร้อ
นพอ)
3. ตรวจดูอปุ กรณ์และภาชนะเวลาที่นาออกจาก
เครื่องล้ างจานเพื่อยืนยันว่าสะอาดแล้ ว
4. ทาความสะอาดเครื่องล้ างจานเพื่อป้องกันกา
รสะสมของเศษอาหาร
5. ดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องล้ างจานเป็ นป
ระจาตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต
สารเคมี
ปกติแล้ วสารเคมีฆ่าเชื ้อโรคจะเป็ นสารประกอบของ
คลอรีนหรือแอมโมเนีย
ให้ ทา่ นใช้ สารเคมีฆ่าเชื ้อโรคที่ออกแบบมาสาหรับก
ารใช้ ในสถานทีท่ าธุรกิจอาหารเท่านัน้
ท่านสามารถหาซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับใช้ ใน
ธุรกิจอาหารได้ จากซัพพลายเออร์ และผู้ขายปลีกสา
รเคมีเพื่อการค้ า
ท่านควรขอคาปรึกษาจากซัพพลายเออร์ ที่มีชื่อเสียง
สัดส่วนการละลาย เวลาการสัมผัส
และคาแนะนาด้ านความปลอดภัยจะแตกต่างกันไ
ปตามแต่ละผลิตภัณฑ์
เมื่อท่านใช้ และเก็บรักษาสารเคมี
(รวมทังน
้ ้ายาซักผ้ าขาว)
ให้ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิตทุกครัง้
สาหรับสิ่งของที่เล็กพอที่จะใส่ลงในอ่างล้ างจาน
ให้ ล้างและทาความสะอาดในอ่างด้ านซ้ ายมือ

แล้ วจึงนาไปจุม่ สารเคมีฆ่าเชื ้อโรคในอ่างด้ านขวามื การใช้ น ้าส้ มสายชูและเมธิลเลตสปิ ริตเป็ นสารฆ่าเชื ้ ข้ อมูลเพิ่มเติม
อ
อโรค
 โทรหาเจ้ าหน้ าที่อนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาหรับสิ่งของที่จะทาความสะอาดที่มีขนาดใหญ่เกิ ไม่ควรใช้ น ้าส้ มสายชูและเมธิลเลตสปิ ริตเป็ นสารฆ่
(Environmental Health Officer)
นกว่าจะจุม่ ลงในอ่างด้ านขวามือเพื่อฆ่าเชื ้อโรคได้ าเชื ้อโรค น ้าส้ มสายชูเป็ นกรดอ่อนและใช้ ไม่ได้ ผล
ของหน่วยงานปกครองส่วนท้ องถิ่นของท่านเ
ให้ ทา่ นใส่ฆ่าเชื ้อลงในขวดสเปรย์แล้ วฉีดพ่น
ส่วนเมธิลเลตสปิ ริตนันจะทิ
้
้งคราบสารเคมีหลงเหลื
พื่อสอบถามเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและกา
ออยูบ่ นพื ้นผิว
รปฏิบตั ิแก้ ไข
เจ้ าหน้ าที่จะสามารถบอกท่านได้ วา่ ต้ องทาอะ
การใช้ น ้ายาซักผ้ าขาวเป็ นสารฆ่าเชื ้อโรค
ไรเพิ่มเติมบ้ างและเมื่อใด
น ้ายาซักผ้ าขาว (Bleach)
แบบไม่มีกลิ่นนันเป็
้ นสารเคมีจากคลอรีนที่สามารถ  ดาวน์โหลด กฎหมายมาตรฐานอาหาร –
มาตรฐาน 3.2.2
นามาใช้ ฆ่าเชื ้อโรคพื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารได้ เมื่อเจือจ
ข้อปฏิ บตั ิ และข้อกาหนดทัว่ ไปเรื ่องความปลอ
างอย่างถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม
ดภัยในอาหาร
ความเข้ มข้ นของน ้ายาซักผ้ าขาว 50
วิธีการใช้ อ่างล้ างจานสองอ่างในการทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรค ส่วนต่อล้ านส่วน (ppm)
 แวะชมเว็บไซต์ของหน่วยงานอาหาร(Food
ภาชนะใส่อาหารและน ้า รวมทั ้งพื ้นผิวอุปกรณ์ที่สมั ผัสอาหาร
นันจะใช้
้
ได้ ผลเมื่อเป็ นน ้าอุน่ (38°C) เท่านัน้
Authority)
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการเจือจางน ้ายาซักผ้ าขาว
ควรทิ ้งให้ สารฆ่าเชื ้อโรคสัมผัสกับพื ้นผิวอย่างน้ อย
7 วินาที

ได้ ที่www.foodauthority.nsw.gov.au


โทรไปยังสายด่วนของ Food Authority ได้ ที่
1300 552 406

ตารางที่ 1: การใช้ น ้ายาซักผ้ าขาว (Bleach) เป็ นสารฆ่าเชื ้อโรค
ใช้ น ้ายาซักผ้ าขาวเท่าไหร่ ?
ใช้ น ้าเท่าไหร่ ?

สูตรสาหรั บใช้ ในครัวเรื อน (4% คลอรี น)

สูตรครัวเรื อนแบบแรง (6% คลอรี น)

สูตรการค้ า (10% คลอรี น)

ความเข้ มข้ นที่ต้องการ (ppm)

50 ppm

100 ppm

50 ppm

100 ppm

50 ppm

100 ppm

อุณหภูมิน ้า

อุ่น

เย็น

อุ่น

เย็น

อุ่น

เย็น

1 ลิตร

1.25 ml

2.5 ml

0.85 ml

1.7 ml

0.5 ml

1 ml

10 ลิตร

12.5 ml

25 ml

8.5 ml

17 ml

5 ml

10 ml

50 ลิตร

62.5 ml

125 ml

42.5 ml

85 ml

25 ml

50 ml

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
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