การควบคุมสัตว์รบกวนใน
ธุรกิจอาหาร
สัตว์รบกวนที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนันส
ามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัสได้
อีกทังยังสามารถปนเปื้อนอาหารและพืนผิวที่สัมผัสอา
หารได้
การพบเห็นสัตว์รบกวนและการปนเปื้อนของอาหารจา
กสัตว์รบกวนนันจะเป็นสาเหตุของการร้องเรียนของลู
กค้าจานวนมาก



สัตว์รบกวนที่พบบ่อย





ใต้และด้านหลังของอุปกรณ์ไ

ป้องกันไม่ให้สัตว์รบกวนเข้าสู่
สถานที่ทาธุรกิจอาหาร



กาจัดและป้องกันการอยูอ
่ าศัย
ของสัตว์รบกวนในสถานที่ทาธุ
รกิจอาหาร

มาตรการที่ปฏิบัติได้เพื่อป้องกันกา
รเข้ามาของสัตว์รบกวนมีดังนี:
อุดรู ช่อง

สัตว์รบกวนที่อาศัยอยูใ
่ นสถานที่

ฟฟ้า อุปกรณ์ทาความร้อน

และรอยแตกทังหมดในกาแพง

ทาธุรกิจอาหารได้แก่:

และเครื่องใช้ในการประกอบอ

และเพดาน



สัตว์ฟันแทะ (เช่นหนู)



แมลง (เช่นแมลงสาบ แมลงวัน
และมด)

าหาร




ใต้สิ่งอานวยความสะดวกสาห
รับล้างจานและล้างมือ



ข้างใต้และภายในกล่อง
บรรจุภัณฑ์



นก (เช่นนกพิราบ)

สัตว์รบกวนซ่อนตัวอยู่ทไ
ี่ หน?
ปกติแล้วสัตว์รบกวนจะชอบอาศัย
อยู่ในสถานที่ทาธุรกิจอาหาร
เพราะว่าพวกมันสามารถหาที่อยู่อ
าศัย นา และแหล่งอาหารได้
สัตว์รบกวนจะออกหากินในเวลาก

และภาชนะบรรจุอาหาร


ด้านในช่องในกาแพง



ในรอยแตกและรอยแยกต่างๆ



ด้านหลังของอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อกาหนดทางกฎหมาย
กฎหมายมาตรฐานอาหารกาหนด

ลางคืนและซ่อนอยู่ในสถานที่มืด

ว่าธุรกิจอาหารต้องปฏิบัติมาตรกา

ตัวอย่างเช่น:

รที่ปฏิบัติได้ทุกอย่างเพื่อ:

ติดตังและดูแลรักษามุ้งลวดที่ห
น้าต่างและช่องประตู



ปิดประตูเมื่อไม่ใช้งาน



ติดตังคิวกันแมลงที่ฐานประตู

มาตรการที่ปฏิบัติได้เพื่อกาจัดและ
ป้องกันการอยูอ
่ าศัยของสัตว์รบกว
นมีดังนี:


ตรวจสอบร่องรอยของสัตว์รบ
กวนเป็นประจา



ดูแลรักษาสถานที่ทาธุรกิจอาห
ารและอุปกรณ์ต่างๆให้อยูใ
่ นส
ภาพสะอาด
(ตารางการทาความสะอาดอา
จช่วยท่านได้)

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth





เก็บอาหารไว้ในภาชนะทีม
่ ีฝา

ผู้ควบคุมสัตว์รบกวนมีใบอนุญาตค 

แผนที่แสดงตาแหน่งของจุดวา

ปิดสนิท

วรจัดสิ่งต่อไปนีให้ท่าน:

งกับดักทังหมด

เก็บอาหาร อุปกรณ์



และภาชนะใส่อาหารไว้สูงจาก
พืน


กาจัดขยะเป็นประจาและตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าบริเวณภายนอ
ก (นอกบริเวณถังขยะ)
นันสะอาดและได้รับการดูแลรั
กษาเป็นอย่างดี



กาจัดอุปกรณ์และโครงสร้างที่

ดใดและบริเวณใดที่จะได้รับก

ถ้าท่านทาการบาบัดควบคุมสัตว์ร

รวมทังความถี่ของการบาบัดที่
ต้องทา

บียบของบริเวณเก็บขยะ




ารบาบัด

รักษาความสะอาดและเป็นระเ


ท่านต้องยืนยันว่าสารเคมีหรือกับดั

รายงานเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรข บอนุมัติสาหรับการใช้ในสถานที่
ทาธุรกิจอาหารแล้ว
องการบาบัดแต่ละครัง

รวมทังรายงานกิจกรรมของสัต และไม่ปนเปื้อนในอาหารหรือพืน
ผิวที่สัมผัสอาหาร
ว์รบกวน สารเคมีที่ใช้
และการกระทาที่แนะนาว่าเจ้า
ของสถานที่จาเป็นต้องทา

จะเกิดอะไรขึนหลังการตรวจสอ
บ?
ถ้าเจ้าหน้าที่ทไ
ี่ ด้รับอนุญาตจาก
NSW Food Authority

ปฏิบัติแผนควบคุมสัตว์รบกวน

หรือเทศบาลส่วนท้องถิ่นตรวจพบ

ที่เหมาะสม

ปัญหาด้านการควบคุมสัตว์รบกวน

ซึ่งอาจต้องใช้บริการจากผู้คว

ที่จาเป็นต้องแก้ไข

บคุมสัตว์รบกวนที่มีใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ก็สามารถเริ่มปฏิบัติการ
แก้ไขหลายอย่างได้

การใช้บริการผูค
้ วบคุมสัตว์รบก
วนมีใบอนุญาต
แม้ว่าการใช้บริการของผู้ควบคุมสั
ตว์รบกวนมีใบอนุญาตนันไม่ใช่ข้
อบังคับตามกฎหมาย
แต่ก็สามารถช่วยท่านยืนยันได้ว่า
ท่านได้ปฏิบัติมาตรการทีป
่ ฏิบัติได้
ทุกอย่างแล้วเพื่อกาจัดและป้องกัน
การอยูอ
่ าศัยของสัตว์รบกวน
อย่างไรก็ตาม
ท่านอาจต้องใช้ขันตอนอย่างในร
ายการข้างบนเพื่อยืนยันและทาปฏิ
บัติการแก้ไขให้สาเร็จ

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

บกวนด้วยตัวเอง
กที่ใช้นันมีความเหมาะสมและได้รั

ไม่ได้ใช้งานออกจากสถานที่


ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้

สัญญาที่ระบุว่าสัตว์รบกวนชนิ

nswfoodauthority

nswfoodauth

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบั



ติการแก้ไข (Compliance

โทรสอบถามสายด่วนที่เบอร์
1300 552 406

action)
ได้ที่ระเบียบและนโยบายการบังคั

บใช้ของNSW Food Authority
ทีw
่ ww.foodauthority.nsw.gov.
au/_Documents/industry_pdf/c
ompliance_enforcement_polic
y.pdf

ข้อมูลเพิม
่ เติม


เจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อมข
องเทศบาลส่วนท้องถิ่นของท่า
นจะสามารถช่วยท่านได้หากท่
านมีคาถามเกี่ยวกับผลการตร
วจสอบหรือปฏิบัติการแก้ไข
พวกเขาสามารถช่วยอธิบายไ
ด้ว่าต้องทาอะไรบ้าง
รวมทังกาหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง



แวะชมเว็บไซต์ของ Food
Authority
ได้ทw
ี่ ww.foodauthority.nsw
.gov.au

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
More resources
resourcesatatfoodauthority.nsw.gov.au
foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth

Pest control in food businesses, August 2015
NSW/FA/FI119/1508-THAI

