ความปลอดภัยอาหารสาหรับผู้จดั เลีย้ ง
อาการอาหารเป็ นพิษสามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อผู้จดั เลี ้ยงไม่ได้ จบั ต้ อง ปรุง หรื อเก็บรักษาอาหารอย่างเหมาะสม
เครื่ องมือหรื อสถานที่ที่มีอปุ กรณ์ไม่ครบหรื อไม่เหมาะสมสาหรับอาหารที่จดั เตรี ยมก็เป็ นปั ญหาในการจัดเลี ้ยงที่พบบ่อยซึง่ มักจะทาให้ เกิดอาหารเป็ นพิษ
ต้ นเหตุของอาหารเป็ นพิษ
ความผิดพลาดในการจัดเลี ้ยงที่พบบ่อยต่อไปนี ้สามารถทาให้
เกิดการเติบโตของเชื ้อแบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุของอาหารเป็ นพิ
ษได้ :


อาหารที่ปรุงไม่สกุ อย่างเช่น เนื ้อและสัตว์ปีก –
แบคทีเรียสามารถมีชีวติ อยู่ได้ เพราะการปรุงอาหารที่ไ
ม่เพียงพอ



การอุ่นอาหารช้ าๆและการปรุงอาหารช้ าๆภายใต้ ความ
ร้ อนต่า –
ภายใต้ อณ
ุ หภูมทิ ี่เหมาะที่สดุ สาหรับการเติบโตของแบ
คทีเรีย (20°C ถึง 50°C)



การทาให้ เย็นอย่างไม่เหมาะสม –
การทาให้ อาหารมีอณ
ุ หภูมทิ ี่เหมาะที่สดุ สาหรับการเติ
บโตของแบคทีเรี ยนานเกินไป (เกินสองชัว่ โมง)



การปรุงอาหารล่วงหน้ านานเกินไป –
จะเพิ่มโอกาสที่อาหารจะปนเปื อ้ นกับแบคทีเรีย

และต้ องออกแบบมาเพื่อป้องกันสัตว์รบกวนและสัตว์นาโรคต่
างๆ

เก็บและขนส่งอาหารอย่างปลอดภัย
สาเหตุที่พบบ่อยอีกอย่างหนึ่งของอาการอาหารเป็ นพิษก็คือค
วามไม่เหมาะสมในการจับต้ องและเก็บรักษาอาหารที่จดั เตรี ย
มในสถานที่หนึ่ง แล้ วขนส่งและเสิร์ฟในอีกสถานที่หนึ่ง
อาหารต้ องได้ รับการเก็บรักษาในอุณหภูมกิ ารเก็บรักษาที่เหม
าะสมระหว่างการขนส่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง
พาหนะขนส่งควรได้ รับการออกแบบและก่อสร้ างมาอย่างถูก
ต้ องตามกฎหมายของรัฐ NSW
ต้ องมีการเก็บรักษาแบบร้ อนหรื อเย็นที่เหมาะสม
และความจุต้ โู ชว์อาหารที่เหมาะสม
เพื่อให้ สามารถเก็บอาหารได้ ในอุณหภูมทิ ี่เหมาะสม –
อุณหภูมติ ่ากว่า 5°C สาหรับอาหารเย็น และอุณหภูมสิ งู กว่า
60°C สาหรับอาหารร้ อน

 อนามัยส่วนตัวที่ไม่ดีของผู้จบั ต้ องอาหาร –
สามารถทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของอาหารได้ จากมือที่ส
กปรก การไอ การปนเปื อ้ นข้ าม ฯลฯ

อาหารทั ้งหมดต้ องได้ รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
(ปิ ดบังหรื อปิ ดครอบ) เวลาที่เก็บหรื อจัดแสดง
เพื่อป้องกันไม่ให้ ปนเปื อ้ นจากฝุ่ น แมลง หรื อจากแหล่งอื่น
นี่เป็ นเรื่องสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเป็ นการจัดงานเลี ้ยงน
อกตัวอาคาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนเมื่อแมลงวันอาจสร้ างปั ญหาได้
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องปกป้องอาหารและภาชนะจากการป
นเปื อ้ น

ป้องกันไม่ ให้ อาหารเป็ นพิษ

ปรุงอาหารอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการจัดเลี ้ยงจะ
ต้ องได้ รับการจัดการอย่างถูกต้ อง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาหารเป็ นพิษ

อาหารเป็ นพิษอาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อปรุ งอาหารอย่างไม่เหมาะสม



เก็บอาหารอย่างไม่เหมาะสมและใช้ อณ
ุ หภูมทิ ี่ไม่ถกู ต้
องในการขนส่งและเก็บรักษาอาหาร –
ทาให้ แบคทีเรี ยเติบโตได้

การใช้ อปุ กรณ์จดั เลี ้ยงที่เพียงพอ
พื ้นที่เตรี ยมอาหารรวมทั ้งอุปกรณ์ปรุงอาหารและทาความเย็น
ทั ้งหมดจะต้ องเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่จะจัดเตรี ยม
สถานที่จดั เลี ้ยงควรเป็ นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับพื ้นในการเ
ตรี ยมอาหารและพื ้นที่จดั เก็บ
มีอปุ กรณ์ล้างมือและเครื่ องทาความเย็นเพียงพอ

ละลายน ้าแข็งอาหารแช่แข็งให้ หมดก่อนปรุงอาหาร
โดยเฉพาะเนื ้อหรื อสัตว์ปีกชิ ้นใหญ่ที่อาจจะสุกยากถ้ าไม่ละล
ายน ้าแข็งอย่างเต็มที่
ควรละลายอาหารแช่แข็งในตู้เย็นหรื อเตาไมโครเวฟเท่านั ้นก่อ
นนาไปปรุง และห้ ามวางทิ ้งให้ ละลายบนโต๊ ะทาครัว
ต้ องปรุงอาหารให้ มีอณ
ุ หภูมแิ กนภายในที่เหมาะสมเพื่อทาลา
ยเชื ้อแบคทีเรี ยและเพื่อความปลอดภัย
นี่เป็ นเรื่องสาคัญมากสาหรับเนื ้อ (71°C), สัตว์ปีก (74°C)
และอาหารทะเล (63°C)

เนื ้อแบบต่างๆก็ต้องใช้ อณ
ุ หภูมกิ ารปรุงที่แตกต่างกันไปในกา
รทาลายเชื ้อแบคทีเรี ยที่เป็ นอันตราย เช่น
สเต๊ กอาจจะสุกเกรี ยมด้ านนอกและไม่สกุ เต็มที่ด้านใน
ส่วนเนื ้อสับนั ้นจะต้ องปรุงอย่างระมัดระวังเพื่อทาลายแบคทีเ
รี ย ก็เพราะเนื ้อสับมีพื ้นที่ผิวมากกว่าสเต๊ ก
และภายในก็สมั ผัสกับบรรยากาศมาแล้ ว
ดังนั ้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะปนเปื อ้ นจากเชื ้อแบคทีเรีย
ให้ ปรุงเนื ้อสับ ไส้ กรอก และสัตว์ปีกให้ สกุ จนถึงแกนกลาง
ไม่ควรมองเห็นส่วนใดเป็ นสีชมพู และน ้าที่ไหลออกมาควรใส
เมื่อปรุงเสร็จ ควรเก็บอาหารให้ มีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่า 60°C
หรื อทาให้ เย็นต่ากว่า 5°C โดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
เนื ้อปรุงสุกบางส่วนจะต้ อง – ในการปรุงช่วงสุดท้ าย –
มีอณ
ุ หภูมสิ งู ถึงอุณหภูมแิ กนภายในที่เหมาะสมก่อนนาไปเสิร์
ฟ
อาหารปรุงแล้ วอื่นๆจะต้ องนาไปอุน่ จนถึงอุณหภูมขิ ้ างต้ นก่อ
นนาไปวางในอุปกรณ์อ่นุ อาหาร (เช่น เครื่ องอุ่นอาหาร)
ผู้จดั เลี ้ยงควรใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ แบบมีด้ามวัด (Probe
thermometer)
ที่ปรับตั ้งแล้ วเพื่อวัดว่าถึงอุณหภูมิการปรุงที่ถกู ต้ องแล้ ว
ควรฆ่าเชื ้อด้ ามวัดทั ้งก่อนและหลังใช้ งาน
และให้ บนั ทึกอุณหภูมกิ ารปรุงครัง้ สุดท้ ายไว้ ด้วยทุกครัง้
หลักสาคัญก็คือการปรุงอาหารครัง้ ละน้ อยๆเพื่อให้ ทกุ ส่วนมีอุ
ณหภูมสิ งู พอ นอกจากนี ้
การลดขนาดเสิร์ฟด้ วยการใช้ จานก้ นตื ้นแทนหม้ อขนาดใหญ่
นั ้นจะทาให้ อาหารเย็นหรื อร้ อนได้ อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึงกว่า

การปนเปื อ้ นข้ าม
ผู้จดั เลี ้ยงควรจับต้ องอาหารดิบแยกจากอาหารพร้ อมทาน
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื อ้ นข้ ามของแบคทีเรี ย
ถ้ าทาได้ ให้ ใช้ อปุ กรณ์และภาชนะแยกกัน (มีด ที่คีบ เขียง
ฯลฯ) สาหรับอาหารดิบและอาหารพร้ อมทาน
หรื อทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อทุกส่วนก่อนใช้ งานแต่ละครัง้
การใช้ ที่คีบหรื อถุงมือแบบใช้ แล้ วทิ ้งก็สามารถช่วยลดความเสี่
ยงในการปนเปื อ้ นของอาหารพร้ อมทานได้
ถุงมือใช้ แล้ วทิ ้งจะได้ ผลก็ตอ่ เมื่อมีการเปลี่ยนเป็ นประจา

และทุกครัง้ หลังจากสัมผัสกับสิง่ ที่อาจทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นไ
ด้

o

เอกสาร อาหารเสีย่ งอันตราย

o

เอกสาร สัตว์ปีกและเนือ้ แดง –

การทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อ

การจับต้องอย่างปลอดภัย

ผิวสัมผัสอาหาร (เช่น เขียง)
และภาชนะใส่อาหารและเครื่ องดื่มจะต้ องได้ รับการทาความ
สะอาดและฆ่าเชื ้อก่อนใช้ งาน ซึง่ สามารถทาได้ โดยใช้ สารเคมี
(ยาฆ่าเชื ้อ) หรื อความร้ อน (เครื่ องล้ างจาน)

o

การจัดงานและตลาดอาหารชัว่ คราว
o

แนวปฏิบตั ิ:
แนวปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยของอาหารสาหรั
บการเตรี ยมและการจัดแสดงซูชิ

o

ข้ อกาหนดพิเศษสาหรับธุรกิจที่เสิร์ฟอาหารให้ แ
ก่บคุ คลเปราะบาง

ฝึ กพนักงานเรื่ องอนามัยส่วนตัวเวลาจับต้ องอาหาร
การปฏิบตั ิอนามัยส่วนตัวพื ้นฐานได้ แก่:


ล้ างมือให้ สะอาดและเช็ดให้ แห้ งก่อนจับต้ องอาหาร
และหลังจาก:
o เข้ าห้ องน ้า

แนวปฏิบตั ิ:



อีเมลสอบถามได้ ที่ food.contact@dpi.nsw.gov.au



โทรสายด่วนที่เบอร์ 1300 552 406

o สัง่ น ้ามูก จาม หรื อไอ
o สูบบุหรี่
o จับต้ องอาหารดิบหรือขยะ


สวมเสื ้อผ้ าภายนอกที่สะอาดเวลาจับต้ องอาหาร



รวบผมยาวไว้ ข้างหลัง หรื อสวมหมวก



ปกปิ ดรอยบาด บาดแผล
หรื อรอยแตกของผิวหนังด้ วยผ้ าปิ ดแผลที่กนั น ้าและสะ
อาด

ผู้จบั ต้ องอาหารต้ องแจ้ งให้ นายจ้ างทราบถ้ าติดเชื ้อที่ผิวหนัง
จมูก ลาคอ หรื อช่องท้ อง
ในกรณีที่มีอาการเหล่านี ้ห้ ามจับต้ องอาหาร

ข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลนี ้เป็ นเพียงสรุปทัว่ ไปและไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์
ธุรกิจอาหารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทุกข้ อของกฎหมายมา
ตรฐานอาหารและกฎหมายอาหารปี 2003 (NSW)


ชมเว็บไซต์ของหน่วยงานอาหารที่
www.foodauthority.nsw.gov.au
o

เอกสาร: การทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรค

o

เอกสาร:
ข้อกาหนดเรื ่องสุขภาพและอนามัยสาหรับผูจ้ บั
ต้องอาหาร

ประวัติหน่วยงานอาหารของรัฐ NSW หน่วยงานอาหารของรัฐ NSW (NSW Food Authority) เป็ นองค์กรของรัฐบาลที่ช่วยยืนยันว่าอาหารในรัฐ NSW
จะปลอดภัยและมีฉลากที่ถกู ต้ อง เราร่วมงานกับผู้บริ โภค อุตสาหกรรม
และองค์กรอื่นๆของรัฐบาลเพื่อลดการเกิดอาหารเป็ นพิษลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ ด้ วยการให้ ข้อมูลและกากับดูแลการผลิตที่ปลอดภัย การเก็บรัก ษา การขนส่ง
การประชาสัมพันธ์ และการจัดเตรี ยมอาหาร
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