
การบรรยายเรื่องความ
ปลอดภยัของอาหาร
กฎระเบียบดานอาหารของ

รานอาหารไทย

เรื่องของสุขอนามัยใน
อาหาร

ศูนยความปลอดภัย
ดานอาหาร



เนื้อหาที่บรรยาย:

• สวนที่ 1:
• อันตรายและความเสี่ยงในอาหารของ
รานอาหารไทย

• สวนที่ 2:
• เคล็ดลับการควบคุมความเสี่ยงในอาหารของ
รานอาหารไทยอยางมีประสิทธิภาพ



สวนที ่1:
อันตรายและความเสี่ยงในอาหาร
ของรานอาหารไทย



อาหารที่ไดรับความนิยมใน
รานอาหารไทย

ยําสมโอ
กุงแชน้ําปลา
ตมขาไก
ไกพันตะไคร
ขาวผัดสับปะรด
สาคูมะพราว

[....อื่นๆ อีกมากมาย...]



อาหารจากร
ายการดังกล

าวมีจุด

เหมือนอยาง
ไรบาง   

อาหารจากร
ายการดังกล

าวมีจุด

เหมือนอยาง
ไรบาง   

อาหารที่มีความเสี่ยงสงู  
(ซาชิมิหรือปลาดิบ)



•ใชมือสัมผัสหลายๆ ครั้ง
งายตอการไดรับสิ่งปนเปอน

•ไมใชอุณหภูมิสูงในการปรุงอาหาร
ไมผานขั้นตอนการฆาเชื้อโรค

•ผานการแชเย็น/แชแข็งเทานั้น
ชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

 อาหารที่มคีวามเสีย่ง
สูง   
 อาหารที่มคีวามเสีย่ง
สูง   



ชีวภาพ

สารเคมี กายภาพ

อันตราย
อาหารที่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคอาหารที่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค
สารหรือสื่อกลางที่มีผลกระทบตอสารหรือสื่อกลางที่มีผลกระทบตอ
ความสามารถและศักยภาพความสามารถและศักยภาพ

 อันตรายในอาหาร



อันตรายทางกายภาพ

สิ่งแปลกปลอม
ตางๆ

เศษแกว
เศษโลหะ
เศษหิน
วัสดุบรรจุภัณฑ
เสนผม
กระดุม



สารชีวพิษในจุลินทรีย หรือ
สิ่งมีชีวิตในทองทะเลที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ (สารชีวพิษ)

สารพิษในสิ่งแวดลอม (สารปรอท
ในแหลงน้ําเสีย)

สารเคมีตกคางในผักสด

สารเคมีที่เปนพิษปะปนเขาไปกับ
อาหาร ในระหวางการแปรรูปหรือ
ปรุงอาหาร (ในอาหารประเภททอด
กรอบมีสารอะคริลาไมดปนเปอน
อยู)

อนัตรายทางเคมี

ปลาเกาแดง



อันตรายทางชีวภาพ

• แบคทีเรีย
• ไวรัส  เชื้อ สแตปฟโล

คอคคัส ออเรียส



โรคอาหารเปนพิษคืออะไร?



อาหารเปนพิษ = โรคที่เกิดจาก
อาหารที่มีสิ่งปนเปอน

เกดิโรคเนื่องจาก
รับประทานอาหารทีม่ีสิง่
ปนเปอนเขาไป
สาเหตุของโรค
จุลินทรียกอโรคและ/หรอื
พิษจากสารเคมี



อาการที่พบบอยในโรคอาหารเปนพิษ

อาการจะเริ่มปรากฏหลงัจากรับประทานอาหารที่มีสิ่ง
ปนเปอนเขาไปภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมง
ปวดทอง
คลืน่ไสอาเจียน
ทองรวงเปนตน

อาการโดยทั่วไปจะออนเพลยีมาก
เชื้อโรคบางชนดิมีผลตอเด็กทารก สตรีมีครรภ และคนชรา
ในขัน้รุนแรง



แหลงที่มาของ
อาหารไมปลอดภัย
แหลงที่มาของ

อาหารไมปลอดภัย

การรับประทานกุงดิบการรับประทานกุงดิบ การเกิดการปนเปอน
การกินอาหารที่ปรุงไมสุกทําให
เราไดรับสิ่งปนเปอน
พนักงานทําใหอาหารมีสิ่ง
ปนเปอน
ภาชนะที่ใชมีสิ่งปนเปอน

การเกิดการปนเปอน
การกินอาหารที่ปรุงไมสุกทําให
เราไดรับสิ่งปนเปอน
พนักงานทําใหอาหารมีสิ่ง
ปนเปอน
ภาชนะที่ใชมีสิ่งปนเปอน

พนักงานที่
ติดเชื้อ
พนักงานที่
ติดเชื้อ



ทําความ
สะอาดเนื้อไม
สะอาดกอน
นําไปปรุง

ทําความ
สะอาดเนื้อไม
สะอาดกอน
นําไปปรุง

ปรุงอาหารสุก
ไมทั่วถึง

ปรุงอาหารสุก
ไมทั่วถึง

เวลาในการทํา
ความเย็นนาน
เกินไป

เวลาในการทํา
ความเย็นนาน
เกินไป

อุณหภูมิความรอน
ไมเพียงพอ

อุณหภูมิความรอน
ไมเพียงพอ

เก็บอาหารไวในที่ที่มี
อุณหภูมิไมเหมาะสม
นานจนเกินไป*

เก็บอาหารไวในที่ที่มี
อุณหภูมิไมเหมาะสม
นานจนเกินไป*

ปรุงอาหารไวนาน
จนเกินไป

สวนประกอบของอาหาร
เยอะจนเกินไป

ปรุงอาหารไวนาน
จนเกินไป

สวนประกอบของอาหาร
เยอะจนเกินไป



ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีกรณเีกี่ยวกับโรค
อาหารเปนพิษทั้งหมด 1099 กรณี มีผูปวย
ทั้งหมด 4176 ราย ซึง่ 74 กรณขีองโรค
อาหารเปนพิษเกี่ยวของกับรานอาหารไทย 
(ซึ่งมีจํานวนผูปวย 494 ราย)



สาเหตุของโรคที่พบบอยที่สุด



แบคทเีรียที่พบบอยที่สุด

เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส (Vibrio
parahaemolyticus)

เชื้อ สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus)

เชื้อโนโรไวรัส(Norovirus)



1.เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส

ตามธรรมชาติมักพบในน้ําทะเล 

อาหารทะเล(ปลา หอย (นางรม) กุง 
ปู)



1. เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไล
ติคัส

อาหารทีม่ีความเสี่ยงสูง



การแพรกระจาย
แหลงรวมเชื้อโรคและสาร
ปนเปอน
อาหารดิบและอาหารสุก
ภาชนะที่ใช
ตูเย็น
มือ

ผูปวย（ชองทวารหนัก）

1. เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไล
ติคัส



วิธีการปองกันการปนเปอน
ตองแนใจวาเปนอาหารทะเลที่ปรุงสุกแลว 
(เชน อาหารที่ปรุงสุก)

อาหารทะเล (รวมทั้งกุงดิบ ปลาแซลมอน) ตอง
เก็บไวในที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือต่ํา
กวานี้

1. เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไล
ติคัส



แยกอาหารดิบและอาหารสุกออกจากกนั
อาหารดิบและอาหารปรุงสุกตองแยกใชภาชนะใส
อาหาร
แยกใชภาชนะบรรจุอาหารดิบ สลัด เปนตน

1. เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไล
ติคัส



แยกเก็บอาหารดิบและ
อาหารปรุงสุกออกจากกนั
ใหความใสใจเรื่องสุขอนามัย
สวนบุคคล

แยกเก็บ「อาหารทะเลสด」และ 「
อาหารสําเร็จรูป」ในตูเย็นคนละตู

อาหารปรุงสุก

อาหารทะเลสด

1. เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไล
ติคัส

อาหาร
สําเร็จรูป



เชือ้ สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส 

2. เชื้อ สแตปฟโลคอคคสั ออเรียส



มักพบบนผิวหนังและในเยื่อเมือกของรางกาย
หนึ่งในสามของผูที่มีสุขภาพแข็งแรง มีเชื้อ
โรคชนิดนี้ในรูจมูกและบนผิวหนัง แตไม
ปรากฏอาการติดเชื้อ

2. เชื้อ สแตปฟโลคอคคสั ออเรียส



เชื้อ สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส

มักพบเชื้อสแตปฟโลคอคคัส 
ออเรียส ในหองครัว：

  ผาขี้ริ้วเช็ดครัวผาขี้ริ้วเช็ดครัว
  นิ้วมือและโพรงจมูกของนิ้วมือและโพรงจมูกของ
พนักงานพนักงาน

  ประตตููเย็นประตตููเย็น
  ผาเช็ดมือผาเช็ดมือ
  กอกน้ํากอกน้ํา

2. เชื้อ สแตปฟโลคอคคสั ออเรียส



2. เชื้อ สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส

อาหารที่มีความเสี่ยงสูง



สาเหตุการปนเปอน
และเกิดโรคอาหาร
เปนพิษ1. ใชมือสัมผัสหลายๆ 

ครั้ง

2. เก็บอาหารปรุงสุกบางชนิดไว
ในที่ที่มีอุณหภูมิไมเหมาะสมนาน
เกินไป

สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิไมเหมาะสมไดแกสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิไมเหมาะสมไดแก

2. เชื้อ สแตปฟโลคอคคสั ออเรียส



60oC

เกบ็อาหารไวในที่เย็นซึ่งมอีุณหภูมเิทากับหรอืต่ํากวา 4 
องศาเซลเซียส หรอืในทีท่ี่มอีุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป
หลีกเหลีย่งสภาพแวดลอมทีท่ําใหเชือ้แบคทีเรยี
เจรญิเติบโตอยางรวดเรว็

เกบ็อาหารไวในที่เย็นซึ่งมอีุณหภูมเิทากับหรอืต่ํากวา 4 
องศาเซลเซียส หรอืในทีท่ี่มอีุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป
หลีกเหลีย่งสภาพแวดลอมทีท่ําใหเชือ้แบคทีเรยี
เจรญิเติบโตอยางรวดเรว็

สภาพแวดลอมอยางไรที่มี
อุณหภูมิไมเหมาะสม

อุณหภูมสิูง (ไมเหมาะตอ
การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย)

สภาพแวดลอมอยางไรที่มี
อณุหภูมิไมเหมาะสม (แหลง
เพาะพันธุเชื้อแบคทีเรีย)

อุณหภมูิต่ํา (แบคทีเรียจะชะงักการ
เจริญเตบิโต)



1. หลกีเลี่ยงการใชมือสมัผัสอาหาร
โดยตรง
2. เกบ็อาหารไวในทีเ่ยน็ซึ่ง
มีอณุหภูมิต่ํา

3. หลีกเลี่ยงไมวางอาหารทิ้งไวใน

อุณหภูมิหองเกนิ 2 ชั่วโมง

2. เชื้อ สแตปฟโลคอคคสั ออเรียส



3. เชื้อโนโรไวรัส

แหลงปนเปอน
 เชื้อโรคนี้เติบโตไดในรางกายของคนเทานัน้ 
 แมวาเชื้อโรคนี้จะไมสามารถเจริญเติบโตภายนอกรางกายของ

คนได 
แตก็สามารถมชีีวติอยูตอไปได



3. เชื้อโนโรไวรัส

การแพรกระจาย
การแพรกระจายทางชองทวารหนัก
สามารถแพรกระจายไดในอาหารที่มีสิ่ง

ปนเปอน น้าํดื่ม และหอย



3. เชื้อโนโร
ไวรัส

คนสามารถทําใหอาหารมีสิ่งปนเปอนไดทั้ง
ทางตรงและทางออม (คนที่มีเชื้อ จะเปน
พาหะนําไปสูการปนเปอนในน้ําทะเล ในน้ําที่
ใชในการชลประทาน และน้ําดื่ม

สิ่งมีชีวิตในน้ํา โดยเฉพาะสัตวที่มี
เปลือกแข็งตองปรุงสุกกอนถึงจะ
รับประทานได
การซื้อวัตถุดิบในปรุงอาหาร ตองซื้อ

จากรานที่เชื่อถือได



ชีวภาพ

สารเคมี กายภาพ

。。

สรุปสวนที่ 1
รานอาหารไทยและอาหาร
อันตรายและความเสี่ยงทีเ่กิด
จากโรคอาหารเปนพิษ



สวนที ่2:
รานอาหารไทย
เคล็ดลับการควบคุมความเสี่ยงใน
อาหารของรานอาหารไทยอยางมี
ประสทิธิภาพ



วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
จากเมนูอาหาร

ยําสมโอ
กุงแชน้ําปลา
ตมขาไก
ไกยางน้ํามะนาว
ขาวผัดสับปะรด
สาคูมะพราว



ระบบการจัดการดานความ
ปลอดภัยของอาหาร

「ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของ
อาหาร」คืออะไร
การใช「ระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของอาหาร」ในรานอาหารไทย
การสั่งซื้อ (รวมถงึการรับของ)

การเกบ็ถนอมอาหาร
การปรุงแตง
การถนอมอาหารโดยใชความเยน็
เสิรฟตัง้โตะ



HACCP ระบบ「การจดัการดานความ
ปลอดภัยของอาหาร」

หลักการที่ 1 ดําเนินการวิเคราะหอันตราย
หลักการที่ 2 หาจุดวิกฤตที่ตองควบคมุ
หลักการที่ 3 กําหนดคาวิกฤต
หลักการที่ 4 กําหนดระบบเพื่อตดิตามการ
ควบคุม

จุดวิกฤตที่ตองควบคุม
หลักการที่ 5 กําหนดวิธกีารแกไขเมื่อตรวจพบ

จุดวิกฤตที่ตองควบคุม
หลักการที่ 6 กําหนดวิธกีารทวนสอบเพือ่ยืนยัน

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
หลักการที่ 7 กําหนดวิธกีารจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของกับวิธกีารปฏบิัติและบันทึกขอมูล
ตางๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหลานี้ และ
การประยุกตใช



*เลือกซื้อ *การรบัของ *เก็บ
รักษา(แชเย็น/แชแข็ง) *ปรุงแตง

*เก็บในหองเย็น *เสิรฟ
*จุดหลักๆในการควบคุม



「ระบบการจัดการดานความปลอดภัยของ
อาหาร」
ใชในการดําเนินงานในแตละวัน

การสัง่ซือ้ (รวมถึงการรับของ)

การเกบ็ถนอมอาหาร
การปรงุแตง
การถนอมอาหารโดยใช
ความเย็น
เสริฟตั้งโตะ



การสั่งซือ้ -

แหลงที่มาของการซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตองมาจากรานที่
เชื่อถือและไวใจได
ตองมั่นใจวารานคานั้นมีใบรับรองมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มี
ใบอนุญาตสุขอนามัยอาหาร สวนรายละเอียดอื่นๆ กรุณาเยี่ยมชมได
ที่เว็บไซตhttp://www.fehd.gov.hk/licensing/licence-
typec.html
นอกจากใบอนุญาตประกอบการรานอาหารแลว ยังจําเปนตองมีใบอนุญาต
จัดจําหนายอาหารดิบอีกดวย
วัตถุดิบที่นําเขาจะตองมีหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาจาก
กระทรวงสาธารณสุข
จําเปนตองมีการจดบันทึกจํานวนวัตถุดิบและสินคาคงคลัง

เลือกซื้อ รับ
สินคา

การเก็บถนอมอาหาร



การสั่งซื้อ 

เลือกใชเครื่องปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัยและสดใหม 
เวลารับสินคาใหมตองทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องปรุงอาหารทุก
ครั้ง:
เลือกใชอาหารดิบที่มีความสดใหม/กุงแชแข็ง
อาหารหรือเครื่องปรุงอาหารตองเก็บไวในอุณหภูมิที่ปลอดภยั
อาหารแชแข็ง: เก็บไวในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา 4 องศา
เซลเซียส
อาหารแชเย็น: เก็บไวในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา -18 
องศาเซลเซียส

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร



ตรวจสอบบรรจุภัณฑทีห่อสนิคาวาสมบรูณหรือไม
ตรวจสอบวันหมดอายุ

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร



การเก็บถนอมอาหาร -

ใหนําอาหารที่ปรุงสุกแลวหรืออาหารเนาเสีย
งายแชไวในตูเย็นภายในเวลาสองชั่วโมง
ตรวจสอบอุณหภูมิในตูเย็นดวยเครื่องวัด
อุณหภูมแิละทําการจดบันทกึ
ชองแชแข็ง: เก็บไวในที่เย็นซึ่งม ีอณุหภูมิเทากับหรอื
ต่ํากวา 4 องศาเซลเซยีส
ชองแชเย็น: เก็บไวในที่เย็นซึ่งมีอณุหภูมิเทากับหรอื
ต่ํากวา -18องศาเซลเซยีส

อยาใสของในตูเย็นจนเตม็

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร



การเก็บถนอมอาหาร 

ทางที่ดีที่สุดควรแยกใชตูเย็นสําหรับแชอาหารดิบ 
และสําหรับแชอาหารที่ปรุงสุกแลว หรืออาหาร
สําเร็จรูป  (หรือมีตูเย็นแยกไวตางหากเพื่อเก็บ
วัตถุดิบประเภทซาชิมิ) และใชภาษาจีนกับอังกฤษ
แสดงกํากับวา 「ใชเก็บเฉพาะซาชิมิ”」

หากเก็บไวในตูเย็นเครื่องเดียวกัน：

ควรเก็บอาหารไวในภาชนะที่มีฝาปดแนนหนา
วางอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารที่ปรุงสุกแลวไว
ชั้นบนของตูเย็น
วางอาหารประเภทเนื้อดิบ สัตวปก และอาหาร
ทะเลไวชั้นลางของตูเย็น

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร



การปรุงแตง-การรักษาความสะอาด (สุขอนามัยสวนบุคคล)

ลางมือใหสะอาดและบอยครั้ง
-กอนที่จะจัดการกับอาหาร
-หลังจากที่จัดการกับอาหารประเภทเนื้อหรือสัตวปก
ระหวางการปรุงอาหาร
-หลังไอ จาม สั่งน้ํามูก หรือรับประทานอาหาร
-หลังเขาหองน้ํา
-กอนสวมถุงมือ
โรคปนเปอนได (เชน หลังการจับเงิน การทําความสะอาด)

เลือกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอม
อาหาร

การปรุงแตง

กระดาษชําระเช็ดมือ

ตะไบขัดเล็บ

ถังขยะ

การซักผาดวยมอื

สบู

เครื่องทําน้ําอุน



การปรุงแตง-การรักษาความสะอาด (สุขอนามัยสวนบุคคล)

ลางมือดวยน้ําเปลาสะอาดและสบูเหลว
20 วินาที
1. ลางมือในน้ําที่ไหลตลอดเวลา 
จากนั้นเช็ดใหแหง
2. ลางมือดวยสบูเหลวอีกครั้ง
3. ถูมือทั้งสองขางอยางนอย 20 
วินาที
4. แนใจวาลางมือทั้งสองขาง
สะอาดดีแลว
5. เช็ดมือดวยกระดาษเช็ดมือหรือ
เครื่องเปาไฟฟา จนมือทั้งสองขาง
แหงสนิท



การปรุงแตง-การรักษาความสะอาด
(สุขอนามัยสวนบุคคล)

สิ่งที่พนักงานตองปฏิบัติ
สวมเสื้อคลมุที่มีสีออนและสะอาด
หรือชุดพนักงาน
ตองสวมใสหนากากอนามัยขณะที่
ตองอยูใกลอาหาร
ใหถอดถุงมือที่ใชสวมใสขณะแกะ
หอบรรจุภัณฑหรือจัดการกับอาหาร
สําเร็จรูปทิ้งทนัที หลงัจากใชเสร็จ
หากบนมือมีบาดแผล ใหติดเทปยา
หรือสวมถุงมือ

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร การปรงุแตง



การใชถุงมือ

วัตถุประสงคของการสวมถุงมือ
ปองกันเพื่อมิใหมือทั้งสองขางสัมผัสอาหารโดยตรง เนื่องจากจะทําใหมีสิ่งปนเปอนในอาหาร
　 ปองกันการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียจากมือที่เปนแผลของพนักงานลงในอาหาร

ควรสวมใสถุงมือเมื่อไหร
 มือทั้งสองขางมีแผล

ปองกันเชื้อแบคทีเรียจากบาดแผลปนเปอนลงในอาหาร 
(เชน：เชื้อ สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส )
ปองกันเชื้อแบคทีเรียจากอาหารเขาสูบาดแผล
(เชน: เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส)

การจัดการกับอาหารสําเร็จรูป (เชน ซูชิ ขนมหวาน แซนดวิช)
อาหารสําเร็จรูปจะไมผานกระบวนการการจัดการที่ใชอุณหภูมิสูง
อีก จึงไมสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียใหตายได



การใชถุงมืออยางถูกวิธี

ถงุมอืทีใ่ชแลว ใหทิ้งทันที

ใชขนาดใหพอดีกบัมือ
กอนสวม ถอด และเปลี่ยนถงุมอืคูใหม ตองแนใจวา
ลางมือทัง้สองขางสะอาดดีแลว



การใชถุงมืออยางถูกวิธี

เปลี่ยนถุงมือใหบอยครั้ง
เปลี่ยนถุงมือเมื่อเปลี่ยนหนาที่งาน
หลังจากถุงมือปนเปอนดวยสิ่งสกปรก
ถุงมือขาด/ชํารุด
กําหนดระยะเวลาการใชงานและเปลี่ยนถุงมือ (เชน：ทุกครึ่งชั่วโมง/
หนึ่งชั่วโมง)

ทิ้งถุงมือที่ใชแลว ไมนํากลับมาใชอีก



การปรงุแตง-รักษาความสะอาด  
(สุขอนามัย)

ทุกครั้งหลังใชภาชนะเสร็จหรือหลังเลิกงาน ใหใชน้ํารอนและน้ํายาลางจานทําความสะอาด
เตรียมมีดใหพรอมใชงานเสมอ
รักษาสขุอนามัยและความสะอาดของหองครัว ปองกันไมใหหนู แมลง หรือสัตวชนิดตางๆ เขา
มารบกวน

ปดอาหารใหมิดชดิ หรือใสอาหารในภาชนะที่มีฝาปด
ปดถังขยะใหมิดชดิ ควรทําความสะอาดถงัขยะอยางนอยวนัละหนึ่งครั้ง  ในแตละ
วัน 
ใชเครือ่งมือหรือกับดกัฆาหนู แมลง และสตัวชนิดอื่นๆ เพื่อปองกันไมใหปนเปอน
ในอาหาร

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร การปรุงแตง



การปรุงแตง

แยกใชภาชนะในการปรุงอาหารดิบและอาหารสุก 
หรืออาหารสําเร็จรูป  (เชน ผลไม ซาชิมิ)
แยกใชอุปกรณ (รวมถึงเขียง และมีด) ในการทําซา
ชิมิ 
ควรใชภาชนะที่มีสีแตกตางกัน ในการบรรจุอาหาร
ดิบ/อาหารสุก：

สีแดง – อาหารดิบ
สีฟา – อาหารที่ปรุงสุก
สีเขียว – อาหารสําเร็จรูป

แยกใชอุปกรณหรือภาชนะในการชิมรสชาติและการ
คลุกเคลาอาหารแตละชนิด

ใชสําหรบัเนื้อดิบ

เลือกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร การปรุงแตง



การปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะเชื้อ
โรค

กําหนดสถานที่เฉพาะไวสําหรับเตรียมและปรุงอาหารสําเร็จรูป แยก
และแบงเปนสัดสวนใหเหน็ชัดเจน「ใชสําหรับเตรียมซาชิมิ
เทานั้น」

ปดอาหารสําเร็จรูปที่ไมมีบรรจุภัณฑหอหุมใหมิดชดิ เพราะนี่เปน
วิธีการปองกันที่มีประสิทธิภาพที่ไมใหเชือ้โรคปนเปอนลงในอาหาร
ดงักลาว

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร

อาหารที่ยังไมปรุงสกุ

อาหารสําเร็จรูป

การปรุงแตง



การจัดการกับอาหาร

จัดการกับอาหารแชเยน็อยางถูกวิธี：
เก็บไวในตูเยน็ชองแชแข็ง（เทากับหรือต่ํากวา 4 องศา
เซลเซียส）；หรือ
วางในน้ําที่ไหลผานเพื่อละลายน้ําแข็งที่เกาะตดิอยูบนอาหาร
อยาละลายน้ําแข็งและนําไปแชเยน็อีกครั้ง

เลอืกซื้อ รับสินคา การเก็บถนอมอาหาร การปรุงแตง



เสิรฟตั้งโตะ 

อาหารกนิแบบเย็นๆ:เก็บไวในที่เยน็ซึ่งมี
อุณหภูมเิทากับหรือต่ํากวา 4 องศาเซลเซียส
บรรจุอาหารในภาชนะกนตื้น จากนั้นนํา
ภาชนะกนตื้นวางลงในภาชนะกนลึกทีใ่ส
น้ําแข็งไว
หลงัจากที่น้ําแขง็ละลาย ใหเทน้าํทิ้ง และเพิ่ม
น้ําแขง็ลงไปใหม
ตองเสิรฟอาหารสําเร็จรูปหลงัจากแกะบรรจุภัณฑ
ที่หอหุมออกแลวใหลูกคาทันที



ขอมูลอาหารซาชิมิของไทย

• ตองมีใบอนุญาตที่มีผล
บังคับใชในการทําซาชิมกิุง
สด

• นอกจากใบอนญุาตประกอบ
รานอาหารแลว ตองมี
ใบอนุญาตขายอาหาร
ประเภทซาชิมิดวย

• การจําหนายซาชิมิใหเปนไป
ตามใบอนญุาต เงือ่นไขและ
ขอกาํหนดตางๆ



ใบอนุญาต/เงื่อนไขขอกําหนด

• หองครัว/หองเก็บอาหาร ควรแบงสรรปนสวน แสดงใหเห็นชัดเจน วาใชสําหรับ
อาหารประเภท

• ซาชิมิ และตองติดปายแสดงกํากับใหเห็นวา「ที่ตรงนี้ใชสําหรับเตรียมและปรุง
อาหารประเภทซาชิมิเทานั้น」“This portion is to be used only for the 
preparation  of sashimi”

• จะตองกําหนดแยกชองแชเย็นสําหรับอาหารจําพวกซาชิมิโดยเฉพาะ และเขียน
กํากับดวยภาษาจีนและภาษาอังกฤษตดิวา「สําหรับแชซาชิมิ」Sashimi
only”(ซาชิมิเทานั้น)

• อุณหภมูิของชองแชเย็นตองอยูที่  -18 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา
• ตองเก็บรักษาในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิ  0-4 องศาเซลเซียส, และเขียนภาษาจีนกับ
ภาษาอังกฤษกํากับไววา「สําหรับแชซาชิมิ」Sashimi onlyซาชิมิเทานั้น”

• ใบมีดที่ใชสําหรับซาชิมิ ตองผานเครื่องฆาเชื้อ และทุกครั้งที่ใชตองทําการฆาเชื้อ
กอนเสมอ

• แยกใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับซาชิมิโดยเฉพาะ และตดิปายแสดงกํากับวา 
Sashimi only (ใชสําหรับซาชิมิเทานั้น)



เงื่อนไขขอกําหนด

• ซาชมิทิีน่ําเขามานัน้ตองมีเอกสาร หรือหลักฐานใบรบัรองดาน
สุขอนามัยจากประเทศผูสงออก

• (กองอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม หรอื FEHD (Food and 
Environmental Hygiene Department) ของรัฐบาลฮองกงไม
แนะนาํใหซื้อซาชมิิกุงดิบ จากทองตลาดหรือรานสุกีกุ้งกระทะรอน
ทั่วไปมาปรงุอาหาร)

• ควรทาํความสะอาดมีดซาชมิแิละเปลี่ยนน้ํายาฆาเชือ้อยางนอยวันละ
หนึ่งครั้ง

• ตองสวมใสชุดปองกันเชื้อโรคและใสหมวกคลมุผม
• ตองมีบันทึกสินคาคงคลังของซาซิมิ



สรุป สวนที ่2
ใชหลกัการการจัดการดานความ
ปลอดภัยของอาหารในการ
ควบคุมอันตรายจากรานอาหาร
ไทย



ขอมูลอางอิงขอมูลอางอิง



ขอมูลอางอิงขอมูลอางอิง



http://cfs.fehd.hksarg/tc_chi/programme/programme_
haccp/programme_haccp_industry_safe.html



สวนงานเผยแพรขอมลู

8/F, Fa Yuen Street Municipal 
Services Building, 123A Fa Yuen 

Street, Mong Kok, Kowloon 
โทร:2381 6096

เว็บไซตศูนยความปลอดภัยดาน
อาหาร : http://www.cfs.gov.hk

ขอมูลอางอิงขอมูลอางอิง



• ขอขอบคุณทุกทาน


