กฎ 4 - ชั่วโมง / 2 - ชั่วโมง
การควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นสิง่ สาคัญมากในการป้องกันไม่ให้ แบคทีเรี ยที่เป็ นอันตรายเจริ ญเติบโตในอาหาร
ธุรกิจอาหารควรจากัดให้ เวลาที่อาหารอยูใ่ นโซนที่เรี ยกว่า ‘โซนอุณหภูมิอนั ตราย’ มีระยะน้ อยที่สดุ เพื่อรักษาให้ อาหารปลอดภัย.
ทังนี
้ ้หมายความว่าอาหารเย็นควรเก็บไว้ ในอุณหภูมิ 5oC หรื อต่ากว่า และอาหารร้ อนควรเก็บไว้ ในอุณหภูมิ 60°C หรื อสูงกว่า

(โปรดดูไดอะแกรมข้ างล่าง)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแบคทีเรียต้ องใช้ เวลาในการเติบโตจนมีจานวนมากพอทีจ่ ะทาให้ อาหารเป็ นพิษ กฎเกณฑ์มาตรฐานอาหาร (Food
Standards Code) ได้ กาหนดวิธีที่เลือกควบคุมอุณหภูมิ โดยอนุญาตให้ ธุรกิจอาหารเก็บอาหารไว้ ในอุณหภูมิระหว่าง 5°C และ 60°C
แต่เฉพาะชัว่ ระยะสันตามเวลาที
้
ก่ าหนดไว้

กฎ 4-ชั่วโมง / 2-ชั่วโมงคืออะไร?
ผลการวิจยั แสดงว่าอาหารปลอดภัยได้ เป็ นระยะเวลาสันขณะที
้
่ไม่อยูใ่ นการควบคุมอุณหภูมิ
โดยที่ไม่เพิ่มการเสีย่ งอย่างเด่นชัดต่อการที่อาหารจะเป็ นพิษ ระยะเวลาที่อาหารเก็บไว้ ได้ อย่างปลอดภัยในอุณหภูมิระหว่าง 5°C และ
60°C อ้ างไว้ ตามกฎ ‘4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง’ (โปรดดูไดอะแกรม):
0 ถึง 2 ชั่วโมง

2 ถึง 4 ชั่วโมง

มากกว่ า 4 ชั่วโมง

ใช้ ทนั ที หรื อเก็บไว้ ท่ ี 5°C
หรือต่ากว่ า หรือที่ 60°C
หรื อสูงกว่ า

ใช้ ทนั ที

ทิง้ ไป

อาหารที่อยูใ่ นโซนอุณหภูมิอนั ตรายน้ อยกว่า 2 ชัว่ โมง (รวมทังการเตรี
้
ยม การเก็บรักษาและการตังแสดง
้
)
อาจนาเก็บเข้ าเก็บในตู้เย็นที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่า 5°C หรื ออาจทาให้ ร้อนกว่า 60°C และนาออกมาอีกได้ ในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตามรวมเวลาทังหมดที
้
่อยูใ่ นโซนอุณหภูมิอนั ตรายต้ องไม่นานกว่า 4 ชัว่ โมง.

การใช้ กฎ 4-ชั่วโมง / 2-ชั่วโมงให้ ถูกต้ อง
ถ้ าธุรกิจอาหารตัดสินใจใช้ กฎ 4-ชัว่ โมง /2-ชัว่ โมง มีระเบียบปฏิบตั ิบางอย่างของกฎเกณฑ์มาตรฐานอาหารทีจ่ ะต้ องปฏิบตั ิตาม
และธุรกิจอาหารต้ องสามารถพิสจู น์วา่ ได้ ปฏิบตั ติ ามกฎเหล่านี ้เมือ่ ถูกสอบถามโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบอานาจจากองค์กรอาหารนิวเซาท์เ
วลส์ หรื อเจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพสิง่ แวดล้ อมของเทศบาล
เพื่อแสดงว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎ 4-ชัว่ โมง / 2-ชัว่ โมงอย่างถูกต้ องธุรกิจอาหารต้ อง:

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth

•

•
•

ให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของอาหารและเครื่ องปรุงทีม่ ีความเป็ นได้ วา่ อาจเกิดเป็ นอันตราย (PHF) ในระหว่างที่:
– รับสิง่ ของ
– เก็บรักษา
– การเตรี ยม
ให้ แน่ใจว่าอาหารเย็นไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณที่รับแสงแดดโดยตรง หรื ออยูใ่ นอุณหภูมิสงู กว่า 25°C
เนื่องจากสถานการณ์นี ้จะทาให้ แบคทีเรี ยเพิม่ จานวนได้ รวดเร็ว
ใช้ ระบบจดบันทึกสาหรับ:
–

การติดตามดูระยะเวลาที่อาหารตังอยู
้ น่ อกการควบคุมอุณหภูมิ

–

ให้ แน่ใจว่าการระบุประเภทอาหารทาอย่างเหมาะสม

–

ให้ แน่ใจว่าได้ ทิ ้งอาหารไปอย่างถูกต้ องหลังเวลา 4 ชัว่ โมง.

ระบบจดบันทึกอาจทาเป็ น:
•

ระเบียบในการปฏิบตั ิงานตามกฎ 4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง ที่ธุรกิจต้ องปฏิบตั ิตาม (ดู ภาคผนวก 1 ของ คำแนะนำกฎ 4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง)

หรื อ

ทาบันทึกที่แสดงว่าได้ ทาตามกฎเกณฑ์อณ
ุ หภูมิและเวลา (ดู ภาคผนวก 2 ของ คำแนะนำกฎ 4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง)
ถ้ าธุรกิจอาหารตัดสินใจใช้ กฎ 4-ชัว่ โมง / 2-ชัว่ โมงในการควบคุมอุณหภูมิ แต่ไม่สามารถแสดงให้ เป็ นที่พอใจได้ วา่ ได้ ปฏิบตั ิตาม กฎ 4ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมงอย่างถูกต้ อง ธุรกิจอาหารนันอาจฝ่
้
าฝื นกฎเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ซึง่ อาจมีการดาเนินการตามกฎหมายได้
•

นับว่าเป็ นความรับผิดชอบของธุรกิจอาหารที่ต้องแน่ใจว่าคนงานทีจ่ ดั เก็บอาหารทุกคนเข้ าใจการปฏิบตั ิตามกฎ 4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง
และจดบันทึกการปฏิบตั ิลงไว้ อย่างถูกต้ อง

ข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลนีเ้ ป็ นการสรุ ปโดยทั่วไปและไม่ สามารถครอบคลุมได้ ทุกสถานการณ์
ธุรกิจอาหารจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎทุกข้ อของกฎเกณฑ์ มาตรฐานอาหารและพรบ.เกีย่ วกับอาหาร 2003 (นิวเซาท์ เวลส์ )
หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดย:
•

ไปที่เว็บไซต์ขององค์กรอาหารนิวเซาท์เวลส์ ที่ www.foodauthority.nsw.gov.au

•

โทรศัพท์สายช่วยหมายเลข 1300 552 406

ดู คำแนะนำ กฎ 4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง (Guidance on the 4-hour/2-hour rule)
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เกี่ยวกับองค์กรอาหารนิวเซาท์เวลส์ (NSW Food Authority):
องค์กรอาหารนิวเซาท์เวลส์เป็ นองค์กรรัฐบาลที่ทาหน้ าที่ชว่ ยจัดการเพื่อให้ แน่ใจว่าอาหารในรัฐปลอดภัยและติดป้ายระบุไว้ อย่างถูกต้ อง
ทางานร่วมมือกับผู้บริโภค อุตสาหกรรมและองค์กรรัฐบาลอื่น ๆ เพื่อทาให้ อาหารที่อาจเป็ นพิษลดน้ อยลง โดยจัดหาข้ อมูลตลอดจนควบคุมการผลิตอาหาร
การเก็บรักษา การขนส่ง การส่งเสริมและการเตรียมอาหารอย่างปลอดภัย
หมายเหตุ: ข้ อมูลนี ้เป็ นการสรุปโดยทัว่ ไปและไม่สามารถครอบคลุมได้ ทกุ สถานการณ์
ธุรกิจอาหารจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎทุกข้ อของกฎเกณฑ์มาตรฐานอาหารและพรบ. เกีย่ วกับอำหำร 2003 (นิวเซาท์เวลส์)

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
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