ความปลอดภัยของอาหารสาหรั บ
ผู้จัดเลีย้ ง
เหตุการณ์อาหารเป็ นพิษสามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อผู้จดั เลี ้ยงไม่ได้ จบั ต้ อง ปรุง
หรื อเก็บอาหารอย่างเหมาะสม
สิ่งอานวยความสะดวกที่ตดิ ตังไม่
้ ดีหรื อไม่เหมาะสมกับอาหารที่จดั เตรี ยมนันเป็
้ น
ปัญหาของการจัดเลี ้ยงที่พบบ่อยซึง่ มักนาไปสูเ่ หตุการณ์อาหารเป็ นพิษ
สาเหตุของอาหารเป็ นพิษ

ใช้ อปุ กรณ์และสถานที่จดั เลี ้ยงที่เหมาะสม

ความผิดพลาดของการจัดเลี ้ยงที่พบบ่อยต่อไปนี ้สามาร
ถทาให้ เกิดการเติบโตของแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของอา
หารเป็ นพิษได้ :









าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่มีปัญหาเรื่ องแมลงวั
น
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องปกป้องอาหารและภาชนะจากก
ารปนเปื อ้ น

ปรุงอาหารอย่างถูกต้ อง
เหตุการณ์อาหารเป็ นพิษเกิดขึ ้นได้ เมื่อไม่ได้ ปรุ งอาหารอ
ย่างถูกต้ อง

บริ เวณจัดเตรี ยมอาหาร
รวมทังอุ
้ ปกรณ์สถานที่ปรุ งอาหารและแช่เย็นอาหารทังห
้
ให้ ละลายอาหารแช่แข็งให้ สมบูรณ์ก่อนปรุง
มดจะต้ องมีความเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่จะจัดเต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื ้อหรื อเป็ ดไก่ชิ ้นใหญ่ที่อาจจะปรุ งไ
รี ยม
ด้ ไม่สกุ เต็มที่ทวั่ ชิ ้นถ้ ายังไม่ละลายเต็มที่
การปรุงอาหารดิบไม่สกุ
ตัวอย่างเช่นเนื ้อและไก่หรื อเป็ ดสถานที่จดั เลี ้ยงควรถูกต้ องตามมาตรฐานเกี่ยวกับพื ้นขอ ควรละลายอาหารแช่แข็งในตู้เย็นหรื อในเตาไมโครเวฟเ
ท่านันก่
้ อนการปรุ ง ห้ ามปล่อยให้ ละลายบนโต๊ ะ
แบคทีเรี ยสามารถรอดชีวิตได้ เนื่องจากการปรุ งอาห งสถานที่ในบริ เวณจัดเตรี ยมและเก็บรักษาอาหาร
ารที่ไม่สกุ พอ
มีจดุ ล้ างมือและอุปกรณ์แช่เย็นที่เพียงพอ
ต้ องปรุ งอาหารให้ ได้ อณ
ุ หภูมิแกนกลางที่เหมาะสมเพื่อ
และจะต้ องออกแบบมาเพื่อป้องกันสัตว์รบกวนและสัตว์ ทาลายแบคทีเรี ยและทาให้ อาหารปลอดภัย
การอุ่นและการปรุงอาหารช้ าๆภายใต้ ความร้ อนต่า
นาโรคต่างๆ
นี่จะเป็ นเรื่ องสาคัญเป็ นพิเศษถ้ าเป็ นเนื ้อ (71°C),
– เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะที่สดุ (20°C ถึง 50°C)
เป็ ดไก่ (74°C) และอาหารทะเล (63°C)
สาหรับการเติบโตของแบคทีเรี ย
เก็บรักษาและขนส่งอาหารอย่างปลอดภัย
เมื่อปรุ งเสร็ จแล้ ว ควรเก็บอาหารไว้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า
สาเหตุของอาหารเป็ นพิษทีพ่ บบ่อยอีกอย่างหนึง่ ก็คือคว 60°C หรื อต่ากว่า 5°C ให้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
การปล่อยให้ เย็นอย่างไม่ถกู ต้ อง –
ามไม่เหมาะสมในการจับต้ องและการเก็บรักษาอาหารที่
ปล่อยอาหารทิ ้งไว้ นานเกินไป (เกินสองชัว่ โมง)
ในการปรุ งขันสุ
้ ดท้ าย –
ที่อณ
ุ หภูมิที่เหมาะที่สดุ สาหรับการเติบโตของแบค จัดเตรี ยมในสถานที่หนึง่ แล้ วขนส่งไปเสิร์ฟในอีกที่หนึง่
เนื ้อที่ปรุ งสุกไม่เต็มที่จะต้ องได้ รับความร้ อนจนมีอณ
ุ หภู
ทีเรี ย
อาหารจะต้ องได้ รับการเก็บรักษาในอุณหภูมิการจัดเก็บ มิแกนกลางภายในที่เหมาะสมก่อนนาไปเสิร์ฟ
ที่เหมาะสมระหว่างการขนส่งไปยังอีกที่หนึง่
ปรุ งอาหารไว้ ลว่ งหน้ านานเกินไป–
จะต้ องนาอาหารปรุ งแล้ วอื่นๆไปอุ่นจนร้ อนถึงอุณหภูมิดั
รถขนส่งควรออกแบบและสร้ างมาอย่างถูกต้ องตามกฎ งกล่าวก่อนนาไปวางไว้ ในอุปกรณ์อ่นุ อาหาร
เพิ่มโอกาสที่อาหารจะถูกแบคทีเรี ยปนเปื อ้ น
หมายของรัฐ NSW
(เช่นเตาอุ่นอาหาร)
การไม่เก็บรักษาอาหารอย่างเหมาะสมและมีอณ
ุ ห
ภูมิไม่ถกู ต้ องระหว่างขนส่งและเก็บรักษา ทาให้ แบคทีเรี ยเติบโตได้

 อนามัยส่วนตัวของผู้จบั ต้ องอาหารไม่ดี –
สามารถนาไปสูก่ ารปนเปื อ้ นของอาหารผ่านมือที่ส
กปรก การไอ การปนเปื อ้ นข้ าม ฯลฯ

การป้ องกันการเกิดอาหารเป็ นพิษ
ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการจัดเลี ้ยงนั ้
นจะต้ องได้ รับการบริ หารจัดการอย่างถูกต้ องเพื่อหลีกเลี่
ยงการเกิดอาหารเป็ นพิษ

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

ต้ องมีการเก็บรักษาแบบร้ อนหรื อเย็นที่เหมาะสมและมีส่
วนแสดงอาหารที่เหมาะสม
เพื่อให้ สามารถเก็บรักษาอาหารได้ ในอุณหภูมิที่เหมาะส
ม – นัน่ ก็คือต่ากว่า 5°C สาหรับอาหารเย็น และสูงกว่า
60°C สาหรับอาหารร้ อน

ผู้จดั เลี ้ยงควรใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ สารวจที่ปรับตังค่
้ าแล้ วเพื่
อตรวจสอบว่าได้ อณ
ุ หภูมิปรุ งอาหารที่ถกู ต้ องแล้ ว
ควรฆ่าเชื ้อเทอร์ โมมิเตอร์ นี ้ทังก่
้ อนและหลังใช้ งาน
และให้ บนั ทึกอุณหภูมิปรุ งอาหารขันสุ
้ ดท้ ายไว้ ด้วยทุกครั ้
ง

อาหารทุกชิ ้นจะต้ องได้ รับการปกป้องอย่างเพียงพอ
(ปิ ดหรื อครอบไว้ ) เวลาเก็บหรื อแสดงโชว์
เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นจากฝุ่น แมลง
หรื อแหล่งการปนเปื อ้ นอื่น
นี่จะสาคัญมากเป็ นพิเศษถ้ าเป็ นการจัดงานนอกตัวอาค

หัวใจสาคัญก็คือ
ให้ ปรุ งอาหารทีละน้ อยๆเพื่อให้ ทกุ ส่วนของอาหารมีอณ
ุ
หภูมิสงู พอ นอกจากนี ้
การลดขนาดหน่วยอาหารด้ วยการใช้ จานชามก้ นตื ้นแท

nswfoodauthority

nswfoodauth

นหม้ อขนาดใหญ่นนจะช่
ั ้ วยให้ อาหารเย็นหรื อร้ อนได้ อย่
างรวดเร็ วและทัว่ ถึงกว่า

ฝึ กอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยของอาหารแ
ละอนามัยส่วนบุคคล

หลีกเลี่ยงการปนเปื อ้ นข้ าม(Cross-contamination) ผู้จบั ต้ องอาหารต้ องได้ รับการอบรมอย่างเพียงพอในเรื่ อ
ผู้จดั เลี ้ยงควรจับต้ องอาหารดิบแยกจากอาหารพร้ อมทา งความปลอดภัยของอาหารและอนามัยส่วนบุคคล
น เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื อ้ นข้ ามของแบคทีเรี ย
การปฏิบตั อิ นามัยส่วนบุคคลขันพื
้ ้นฐานมีดงั นี ้:
ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ใช้ อปุ กรณ์และภาชนะแยกกัน (มีด
 ล้ างและเช็ดมือให้ แห้ งสนิทก่อนจับต้ องอาหารและ
ไม้ คีบ เขียง ฯลฯ)
หลังจาก:
ชุดหนึง่ สาหรับอาหารดิบและอีกชุดหนึง่ สาหรับอาหารพ
– เข้ าห้ องน ้า
ร้ อมทาน
หรื อทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคให้ ครบถ้ วนระหว่างก
– สัง่ น ้ามูก จาม หรื อไอ
ารใช้ แต่ละครัง้
– สูบบุหรี่
ต้ องใช้ สารเคมีฆ่าเชื ้อเพื่อฆ่าเชื ้อโรคเครื่ องมือเครื่ องใช้
และอาจต้ องใช้ ภาชนะแยกต่างหากสาหรับการล้ างอาห
– จับต้ องอาหารดิบหรื อของเสีย
าร
 สวมเสื ้อผ้ าภายนอกที่สะอาดเมื่อจับต้ องอาหาร

ผู้จบั ต้ องอาหารต้ องแจ้ งนายจ้ างถ้ าตนติดเชื ้อที่ผิวหนัง
จมูก ลาคอ หรื อท้ อง
ห้ ามจับต้ องอาหารถ้ ามีอาการเหล่านี ้
ข้ อมูลเหล่านี ้บางอย่างจะเปลีย่ นไปได้ ถ้ามีการผ่านกฎห
มายอบรมผู้จบั ต้ องอาหารที่ปัจจุบนั กาลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของรัฐสภา

ข้ อมูลเพิ่มเติม
 แวะชมเว็บไซต์ของFood Authority
ทีw่ ww.foodauthority.nsw.gov.au
 โทรสอบถามสายด่วนที่เบอร์ 1300 552 406
เอกสารข้ อมูลและสิง่ พิมพ์ตอ่ ไปนี ้บนเว็บไซต์อาจช่วยท่า
นได้ :
 ข้ อกาหนดสุขภาพและอนามัยของผู้จบั ต้ องอาหาร

 ใช้ ถงุ มือแบบใช้ แล้ วทิ ้งที่สะอาดเวลาจับต้ องอาหาร

 อาหารที่อาจเป็ นอันตราย

 มัดผมยาวไว้ ด้านหลังหรื อสวมหมวก

 เป็ ดไก่และเนื ้อแดง - การจับต้ องอย่างปลอดภัย

 ปิ ดบังรอยบาด แผล
หรื อรอยแตกของผิวหนังด้ วยแผ่นปิ ดแผลกันน ้าที่ส
ะอาด

 ตลาดและการจัดงานอาหารชัว่ คราว

แม้ ว่ากฎหมายจะไม่ได้ กาหนดให้ สวมถุงมือ
แต่หน่วยงานFood Authority
ก็ไม่แนะนาให้ ใช้ มือเปล่าจับต้ องอาหารพร้ อมทาน
การใช้ ไม้ คีบหรื อถุงมือแบบใช้ แล้ วทิ ้งจะสามารถลดควา
มเสี่ยงของการปนเปื อ้ นของอาหารพร้ อมทานได้
ถุงมือแบบใช้ แล้ วทิ ้งจะใช้ ได้ ผลก็ตอ่ เมื่อเปลี่ยนเป็ นประ
จา และเปลี่ยนทุกครัง้ เมื่อสัมผัสกับสิง่ ที่อาจจะมีเชื ้อโรค

 แนวปฏิบตั คิ วามปลอดภัยของอาหารสาหรับการเต
รี ยมและจัดแสดงซูชิ
มีข้อกาหนดพิเศษสาหรับธุรกิจที่เสิร์ฟอาหารให้ บคุ คลที่
มีความเสี่ยงสูง
กรุ ณาแวะดูที่www.foodauthority.nsw.gov.au/industr
y/vulnerable-persons

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
More
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