ความปลอดภัยของอาหารส�ำหรั บผู้ให้ บริการอาหาร
อาหารเป็ นพิษสามารถเกิดขึ ้นได้ หากผู้ให้ บริ การจับต้ อง ปรุง หรื อเก็บรักษาอาหารไม่ถกู ต้ อง สิง่ อ�ำนวยความสะดวกที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ไม่ดี หรื อ
ไม่เหมาะสม ส�ำหรับอาหารที่ก�ำลังเตรี ยม นันเป็
้ นปั ญหาด้ านการบริ การอาหารที่พบได้ บอ่ ย ซึง่ มักจะเป็ นน�ำไปสูก่ ารเกิดอาหารเป็ นพิษได้

สาเหตุของอาหารเป็ นพิษ
ความผิดพลาดด้ านการบริ การอาหารที่พบบ่อยต่อไปนี ้ สามารถท�ำให้ เกิด
การเติบโตของแบคทีเรี ย ที่ท�ำให้ อาหารเป็ นพิษได้ :
•

การปรุงอาหารดิบไม่สกุ พอ เช่น เนื ้อและเป็ ดไก่ — การปรุงอาหารไม่
สุก ท�ำให้ ไม่สามารถฆ่าแบคทีเรี ยในอาหารได้

•

การอุน่ หรื อปรุงอาหารช้ าๆ โดยใช้ ความร้ อนต�่ำ — ให้ ระดับอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมที่สดุ (20°C ถึง 50°C) ส�ำหรับการเติบโตของแบคทีเรี ย

•

การปล่อยให้ อาหารเย็นอย่างไม่เหมาะสม — ทิ ้งอาหารไว้ นานเกินไป
(เกินสองชัว่ โมง) ที่ระดับอุณหภูมิที่เหมาะที่สด
ุ ส�ำหรับการเติบโตของ
แบคทีเรี ย

•

การปรุงอาหารไว้ ลว่ งหน้ านานเกินไป — เพิ่มโอกาสให้ อาหารปนเปื อ้ น
แบคทีเรี ย

•

การเก็บอาหารไม่เหมาะสมและอุณหภูมิไม่ถกู ต้ อง ส�ำหรับการขนส่ง
และเก็บรักษา — ท�ำให้ แบคทีเรี ยเติบโต

•

อนามัยส่วนตัวที่ไม่ดีนกั ของผู้จบั ต้ องอาหาร — สามารถน�ำไปสูก่ ารปน
เปื อ้ นของอาหาร จากมือที่สกปรก การไอ การปนเปื อ้ นข้ าม ฯลฯ ได้

ป้องกันอาหารเป็ นพิษ

ส่วนประกอบทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การอาหาร จะต้ องได้ รับการ
จัดการอย่างถูกต้ อง เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้ อาหารเป็ นพิษ
ใช้ สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกในการบริ การอาหารที่เพียงพอ
บริ เวณเตรี ยมอาหาร รวมถึง สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ในการปรุงและแช่เย็น
อาหาร จะต้ องมีความเหมาะสม กับปริ มาณอาหารที่ก�ำลังเตรี ยม
สถานที่บริ การอาหาร ควรจะถูกต้ อง ตามมาตรฐานด้ านพื ้นห้ อง ส�ำหรับ
บริ เวณจัดเตรี ยมและเก็บรักษาอาหาร มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ในการ
ล้ างมือและแช่เย็นอย่างเพียงพอ และต้ องออกแบบมา ให้ ป้องกันสัตว์และ
แมลงรบกวนได้ ด้วย
เก็บและขนส่งอาหารอย่างปลอดภัย
สาเหตุที่พบบ่อยอีกอย่างหนึง่ ของอาหารเป็ นพิษ คือการจัดเตรี ยมและจัด
เก็บอย่างไม่เหมาะสม ของอาหารที่เตรี ยม ณ สถานที่หนึง่ แล้ วขนส่งไป
เสิร์ฟอีกที่หนึง่
อาหารจะต้ องถูกเก็บไว้ ในอุณหภูมิเก็บรักษาที่เหมาะสม ระหว่างการขนส่ง
ไปยังสถานที่อื่น พาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง จะต้ องได้ รับการออกแบบและ
สร้ าง อย่างถูกต้ องตามกฎหมายของรัฐ NSW
Tel: 1300 552 406 Email: contact@foodauthority.nsw.gov.au
Fax: 02 9647 0026 Internet: www.foodauthority.nsw.gov.au

ต้ องมีที่เก็บอาหารร้ อนและเย็น และมีความจุของชันวางแสดงอาหาร
้
ที่
เพียงพอ เพื่ออาหารจะได้ ถกู เก็บรักษาไว้ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม — นัน่ ก็คือ
ต�่ำกว่า 5°C ส�ำหรับอาหารเย็น และสูงกว่า 60°C ส�ำหรับอาหารร้ อน
อาหารทังหมดจะต้
้
องได้ รับการปกป้องอย่างเพียงพอ (ปิ ดหรื อครอบไว้ แล้ ว)
ระหว่างการเก็บรักษาหรื อวางแสดง เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นของฝุ่ น แมลง
หรื อจากแหล่งอื่น นี่เป็ นเรื่ องส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ าเป็ นการบริ การ
อาหารในงานกลางแจ้ ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ที่มีปัญหาจากแมลงวัน
เป็ นเรื่ องส�ำคัญ ที่จะต้ องปกป้องอาหารและเครื่ องมือเครื่ องใช้ จากการปน
เปื อ้ นต่างๆ
ปรุงอาหารอย่างเหมาะสม
การระบาดของอาหารเป็ นพิษ สามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อมีการปรุงอาหารอย่าง
ไม่เหมาะสม
วางอาหารแช่แข็งให้ ละลายทัว่ ทังชิ
้ ้นก่อนน�ำไปปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื ้อ
หรื อเป็ ดไก่ชิ ้นใหญ่ ที่อาจไม่สกุ ทัว่ ชิ ้น ถ้ ายังละลายไม่เต็มที่ ก่อนปรุง ควร
ปล่อยให้ อาหารแช่แข็งละลายในตู้เย็น หรื อในเตาไมโครเวฟเท่านัน้ อย่า
ปล่อยให้ ละลายบนโต๊ ะ
ต้ องปรุงอาหาร ให้ มีอณ
ุ หภูมิเหมาะสมที่แกนใน เพื่อท�ำลายเชื ้อแบคทีเรี ย
และเพื่อให้ มีความปลอดภัย นี่เป็ นเรื่ องส�ำคัญอย่างยิ่ง ส�ำหรับเนื ้อ (71°C)
เป็ ดไก่ (74°C) และอาหารทะเล (63°C) เมื่อปรุงแล้ ว ควรเก็บไว้ ที่
อุณหภูมิสงู กว่า 60 °C หรื อแช่เย็นให้ ต�่ำกว่า 5°C โดยเร็ วที่สดุ
ส�ำหรับเนื ้อที่ปรุงสุกบางส่วน — ในการปรุงขันสุ
้ ดท้ าย — นันจะต้
้ องมี
อุณหภูมิเหมาะสมที่แกนใน ก่อนน�ำไปเสิร์ฟ ส่วนอาหารปรุงสุกชนิดอื่นจะ
ต้ องน�ำไปอุน่ จนมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึงระดับที่ระบุไว้ ข้างต้ น ก่อนจะน�ำไปวางใน
ภาชนะเก็บรักษาความร้ อน (เช่น อ่างอุน่ อาหาร )
ผู้บริ การอาหารควรใช้ ปรอทวัดอุณหภูมิแบบเสียบ ในการตรวจสอบว่า ได้
อุณหภูมิที่ปรุงเหมาะสมแล้ วหรื อยัง ควรฆ่าเชื ้อปรอทวัดอุณหภูมินนั ้ ทัง้
ก่อนและหลังใช้ งาน และบันทึกอุณหภูมิของการปรุงขันสุ
้ ดท้ ายทังหมดไว้
้
หัวใจส�ำคัญ คือ ให้ ปรุงอาหารทีละน้ อย เพื่อให้ อาหารทุกส่วนมีอณ
ุ หภูมิสงู
พอ นอกจากนี ้ การลดขนาดของส่วนที่ปรุง ด้ วยการใช้ จานก้ นตื ้น แทนหม้ อ
ขนาดใหญ่ ท�ำให้ อาหารเย็นหรื อร้ อนได้ อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง
หลีกเลี่ยงการปนเปื อ้ นข้ าม
ผู้บริ การอาหารควรจัดเตรี ยมอาหารดิบ แยกจากอาหารพร้ อมรับประทาน
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื อ้ นข้ าม (Cross contamination) ของแบคทีเรี ย
ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ใช้ อปุ กรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ แยกกัน (มีด ปากคีบ
NSW/FA/FI015/1004-THAI
Food safety for caterers

เขียง ฯลฯ) ส�ำหรับอาหารดิบและอาหารพร้ อมรับประทาน หรื อให้ ท�ำความ
สะอาดและฆ่าเชื ้ออย่างหมดจด ก่อนน�ำมาใช้ แต่ละครัง้ สารเคมีส�ำหรับฆ่า
เชื ้อนันเป็
้ นสิง่ จ�ำเป็ นในการฆ่าเชื ้อโรคในเครื่ องมือเครื่ องใช้ นอกจากนี ้ อาจ
ต้ องใช้ ภาชนะแยกกันเวลาล้ างออกด้ วย
อบรมพนักงานเรื่ องความปลอดภัยของอาหารและอนามัยส่วนตัว
ผู้บริ การอาหารจะต้ องได้ รับการอบรมอย่างเหมาะสมเรื่ องความปลอดภัย
ของอาหารและอนามัยส่วนตัว
วิธีปฏิบตั เิ รื่ องอนามัยส่วนตัวขันพื
้ ้นฐานได้ แก่:
• ล้ างมือให้ สะอาดและเช็ดให้ แห้ งอย่างถัว่ ถึง ก่อนจับต้ องอาหาร และ
หลังจาก:
◦◦ เข้ าห้ องน� ้ำ
◦◦ สัง่ น� ้ำมูก จาม หรื อไอ
◦◦ สูบบุหรี่
◦◦ จับต้ องอาหารดิบและขยะ
• สวมเสื ้อคลุมที่สะอาดเวลาจับต้ องอาหาร
• ใช้ ถงุ มือแบบใช้ แล้ วทิ ้งที่สะอาดเวลาจับต้ องอาหาร
• ถ้ าผมยาว ให้ มดั ไว้ ด้านหลังหรื อสวมหมวก
• ปิ ดรอยบาดแผล จุดฟกช� ้ำ หรื อผิวแตก ด้ วยปลาสเตอร์ ปิดแผลแบบกัน
น� ้ำที่สะอาด
แม้ วา่ กฎหมายจะไม่บงั คับให้ สวมถุงมือ แต่ทางองค์กรก็ไม่แนะน�ำให้ ใช้ มือ
เปล่าจับต้ องอาหารแบบพร้ อมรับประทาน การใช้ ปากคีบหรื อถุงมือแบบ
ใช้ แล้ วทิ ้ง จะช่วยลดความเสี่ยง ของการปนเปื อ้ นในอาหารแบบพร้ อมรับ
ประทานได้ ถุงมือแบบใช้ แล้ วทิ ้ง จะมีประสิทธิภาพ ก็ตอ่ เมื่อท่านเปลี่ยน
อย่างสม�่ำเสมอ และเปลี่ยนทุกครัง้ หลังจากสัมผัสกับสิง่ ที่อาจท�ำให้ เกิดการ
ปนเปื อ้ นได้
ผู้จบั ต้ องอาหารต้ องแจ้ งนายจ้ าง หากมีการติดเชื ้อที่ผิวหนัง จมูก ล�ำคอ
หรื อ ล�ำไส้ หากมีอาการเหล่านี ้ ห้ ามจับต้ องอาหารโดยเด็ดขาด
ข้ อมูลข้ างต้ นบางประการจะเปลี่ยนแปลง หากกฎหมายว่าด้ วยการอบรมผู้
จับต้ องอาหารผ่านการพิจารณาของรัฐสภา

เกี่ยวกับองค์กรอาหารของรัฐ NSW
องค์กรอาหารของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW Food Authority) เป็ นองค์กร
ของรัฐบาล ที่ดแู ลให้ แน่ใจว่า อาหารในรัฐ NSW ปลอดภัยและปิ ดฉลาก
ถูกต้ อง
เราท�ำงานกับผู้บริ โภค อุตสาหกรรม และองค์กรของรัฐอื่นๆ เพื่อลดโอกาส
ของการเกิดอาหารเป็ นพิษ ให้ เหลือน้ อยที่สดุ ด้ วยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
และควบคุมการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การโฆษณา และการจัด
เตรี ยมอาหารอย่างปลอดภัย

ข้ อมูลเพิ่มเติม
•

ดูเว็บไซต์ขององค์กรอาหารของรัฐ NSW ได้ ที่

www.foodauthority.nsw.gov.au/industry

โทรศัพท์หมายเลข 1300 552 406
นอกจากนี ้ ยังมีแผ่นข้ อมูลและสิง่ พิมพ์ตอ่ ไปนี ้ ในเว็บไซต์ของเรา ที่อาจช่วย
ท่านได้ :
• ข้ อก�ำหนดด้ านสุขภาพและอนามัยของผู้จบ
ั ต้ องอาหาร
• อาหารที่อาจเป็ นอันตราย
• เป็ ดไก่และเนื ้อแดง - การจับต้ องอย่างปลอดภัย
• การจัดงานและตลาดอาหารชัว่ คราว
• แนวปฏิบตั เิ รื่ องความปลอดภัยของอาหารส�ำหรับการเตรี ยมและการ
วางแสดงซูชิ
• ข้ อบังคับพิเศษส�ำหรับธุรกิจที่เสิร์ฟอาหารแก่บค
ุ คลอ่อนแอ กรุณา
ดูที่เว็บไซต์ www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/
•

industry-sector-requirements/food-service-to-vulnerablepopulations/

หมายเหตุ
ข้ อมูลนี ้เป็ นสรุปแบบกว้ างๆ และไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ธุรกิจอาหาร
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับทุกข้ อของกฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานของอาหาร
และพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับอาหาร (Food Standards Code and the
Food Act) ปี 2003 (NSW)

