เนื้อหา

กุญแจสำคัญ 5 ประกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัย
ด้ ำนอำหำร
คำแนะนำในกำรปฏิบัตสิ ำหรับบุคคลทัว่ ไป






โรคที่เกิดจำกกำรบริโภคอำหำรคืออะไร?
อำกำร สำเหตุ และปัจจัยสนับสนุนของโรคที่เกิดจำกกำรบริโภคอำหำร
“กุญแจสำคัญ 5 ประกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร” คืออะไร?
วิธีกำรนำ “กุญแจสำคัญ 5 ประกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร”
มำปรับใช้






ซื้อ
จัดเก็บ
เตรียม
ปรุงสุ ก
จัดกำรกับอำหำรที่เหลือ

ศู นย์ กลำงสำหรับควำมปลอดภัยด้ ำนอำหำร
ส่ วนกำรสื่อสำรทีม่ ีควำมเสี่ยง

โรคที่เกิดจำกกำรบริโภคอำหำรคืออะไร?



ควำมเจ็บป่ วยที่เกิดจำกอำหำรที่คนเรำรับประทำนเข้ ำไป
สำเหตุ
 จุลน
ิ ทรีย์ที่เป็ นอันตรำย
 สำรเคมีเป็ นพิษ

อำกำรทั่วไปของโรคที่เกิดจำกกำรบริโภคอำหำร


อำกำรส่ วนใหญ่ จะเกิดขึน้ ภำยใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงหลังจำกรับประทำน







ปวดท้ อง
อำเจียน
ท้ องเสี ย ฯลฯ

อำกำรส่ วนใหญ่ จะไม่ รุนแรง
โรคบำงโรคอำจส่ งผลกระทบรุนแรงต่ อเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วย

จุลชีพก่อโรคทั่วไป

จุลชีพก่ อโรคทั่วไป

 วิบริ โอ พำรำเฮโมไลติคส
ั (Vibrio

parahaemolyticus)
aureus)

 สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรี ยส (Staphylococcus
 โนโรไวรั ส (Norovirus)
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1. วิบริ โอ พาราเฮโมไลติคัส

1. วิบริ โอ พาราเฮโมไลติคัส



พบตำมธรรมชำติในสภำพแวดล้อมทำงทะเล
อำหำรทะเล เช่ น ปลำ หอย กุ้ง ปู ฯลฯ

อำหำรที่มีควำมเสี่ ยงสู ง

1. วิบริ โอ พาราเฮโมไลติคัส


รู ปแบบของกำรแพร่ เชื้อ
 กำรปนเปื้ อนข้ ำมผลิตภัณฑ์
อำหำรดิบและอำหำรที่ปรุ งสุ ก
ภำชนะเครื่ องใช้ และภำชนะบรรจุ
 ตู้เย็น
 มื อ


1. วิบริ โอ พาราเฮโมไลติคัส


ป้ องกันกำรปนเปื้ อน
 ปรุ งอำหำรทะเลให้ สุกอย่ ำงทั่วถึง(กรณีที่ต้องปรุ ง
สุ ก)







จัดเก็บอำหำรทะเล (รวมถึงกุ้งดิบ ปลำแซลมอน) ที่
อุณหภูมิ 4°C หรือต่ำกว่ ำ

ผู้ที่ติดเชื้อ (บกำมกออยำ
ั
ถบ่ ขกั ถูทอ่ี ชเื้
งำทำขเนำ
้ ผยดโง
่ นหนคก
่ึ
อสำ
ี ู่ ขเะรำจจ
้
อุ
กำป)

1. วิบริ โอ พาราเฮโมไลติคัส

2.ยรเออ
ี สคคอคลโ
ั
ฟปตแสส
ิ

แยกอำหำรดิบออกจำกอำหำรที่ปรุงสุ กแล้ ว
 ใช้ ภำชนะที่แยกต่ ำงหำกสำหรั บอำหำรดิบและอำหำรที่ปรุ งสุ ก
 ใช้ ภำชนะที่กำหนดไว้ สำหรั บจัดกำรกับอำหำรที่พร้ อมรั บประทำน เช่ น ซำชิ มิ
และสลัด ฯลฯ

สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส
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2. สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส



พบทัว่ ไปบนผิวหนังของมนุษย์และเนื้อเยือ่ เมือก
ประมาณหนึ่งในสามของผูค้ นที่มีสุขภาพดีจะมีแบคทีเรี ยอยูใ่ นรู จมูกหรื อบน
ผิวหนังโดยไม่แสดงอาการใดๆ

2. สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส

2. สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส
สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรี ยสจะพบได้ ทั่วไปในพื้น
ห้ องครั ว รวมถึง:
ผ้ ำเช็ดจำน
นิ้วมือ, รู จมูก
ประตูตู้เย็น
ผ้ ำเช็ดมือ
ก๊ อกน้ำ

2. สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส
สำเหตุของอำหำรเป็ นพิษ

อำหำรที่มีควำมเสี่ยงสู ง

1. อำหำรที่จำเป็ นต้ องมีกำรหยิบจับ
เป็ นอย่ำงมำก
2. อำหำรที่เก็บไว้ ในโซนอุณหภูมิอนั ตรำยหลังจำก
ประกอบอำหำรเสร็จครู่ หนึ่ง
โซนอุณหภูมิอันตรำย?

โซนอุณหภูมิอันตรำย

2. สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส

อุณหภูมิสูง
(ไม่เหมาะสาหรับแบคทีเรี ยที่จะมีชีวติ อยู่รอดได้)

60oC

โซนอุณหภูมิอนั ตรำย
(แบคทีเรี ยเติบโตอย่างรวดเร็ ว)

อำหำรควรได้ รับกำรจัดเก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 4°C หรือต่ำกว่ำ หรือสู งกว่ำ 60°C
เพื่อชะลอกำรเติบโตของแบคทีเรีย

อุณหภูมิต่ำ

1. หลีกเลีย่ งกำรสั มผัสถูกอำหำรด้ วยมือเปล่ำ

2. จัดเก็บอำหำรที่อณุ หภูมิต่ำ
3. หลีกเลี่ยงกำรวำงที่อุณหภูมิห้องนำนกว่ ำ

2 ชั่วโมง

(แบคทีเรี ยเติบโตอย่างช้าๆ)
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3. โนโรไวรัส

3. โนโรไวรัส
รู ปแบบของกำรแพร่ เชื้อ
ผ่านเชื้อที่ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเข้าสู่ อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก
ผ่านอาหาร น้ า และสัตว์น้ าที่มีเปลือกที่ปนเปื้ อนเชื้อ

แหล่ งปนเปื้ อน
มนุษย์เป็ นต้นตอเดียวที่เป็ นที่รู้จกั สาหรับโนโรไวรัส
โนโรไวรัสสามารถมีชีวิตอยูร่ อดได้นอกร่ างกายมนุษย์ แม้จะไม่มีการแตกตัวก็ตาม

“กุญแจสำคัญ 5 ประกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร”
คืออะไร?

สนับสนุนโดยองค์กำรอนำมัยโลกเพือ่ ป้ องกันโรคที่เกิดจำกกำร

มนุษย์สามารถทาให้อาหารปนเปื้ อนได้ท้ งั โดย
ทางตรงและโดยอ้อม (ผูท้ ี่ติดเชื้อสามารถทาให้น้ า
ทะเล น้ าประปา และน้ าดื่มมีสิ่งปนเปื้ อนได้)

บริโภคอำหำร
1.
2.

3. โนโรไวรัส

3.
4.
5.

เลือก (เลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัย)
รักษำควำมสะอำด (รักษำมือและภำชนะเครื่องใช้ ให้สะอำด)
แยก (แยกอำหำรดิบและอำหำรปรุ งสุ กออกจำกกัน)
ปรุ งสุ ก (ปรุ งสุ กอย่ ำงทั่วถึง)
อุณหภูมิที่ปลอดภัย (เก็บอำหำรไว้ ที่ระดับอุณหภูมิที่ปลอดภัย)

ผลิตภัณฑ์จากทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ าที่มีเปลือก ควร
ได้รับการปรุ งสุกอย่างทัว่ ถึงก่อนรับประทาน
การได้อาหารจากแหล่งอาหารที่มีชื่อเสียง

เรำจะนำ “กุญแจสำคัญ 5 ประกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยด้ำน
อำหำร” มำปรับใช้ ในชีวติ ประจำวันได้อย่ำงไร?

ซื้อ – เลือก (1)
ซื้ออำหำรจำกร้ ำนที่ถูกสุ ขลักษณะและเชื่อถือได้







ซื้อ
จัดเก็บ
เตรียม
ปรุ งสุ ก
จัดกำรกับอำหำรที่เหลือ




อย่ ำซื้ออำหำรจำกคนหำบเร่ ที่ผิดกฎหมำย
อย่ ำซื้ออำหำรจำกแหล่งที่น่ำสงสัย
เช่ น อำหำรที่รำคำถูกแบบไม่ สมเหตุสมผล หรือเนือ้ สัตว์ที่มีสีแดงผิดปกติ
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ซื้อ – เลือก (2)

ซื้อ –เลือก (3)
อย่ ำทำนอำหำรหลังวันหมดอำยุ

เลือกอำหำรสดและมีประโยชน์ ต่อสุ ขภำพ







เลือกอำหำรที่พร้ อมรับประทำน ปรุ งสุ ก หรืออำหำรสดเสียง่ ำยที่ได้รับกำรจัดเก็บ
อย่ำงถูกต้ อง




อ่ำนฉลำกอำหำรอย่ ำงรอบคอบ และทำตำมคำแนะนำ
เลือกอำหำรก่อนวันหมดอำยุ
 “รั บประทำนภำยใน” วันที่
 “รั บประทำนก่ อน” วันที่



ผลไม้ หรือผักไม่ เสี ยและไม่ มีรอยช้ำ
อำหำรกระป๋ องไม่ มีรอยนูนหรือรอยบุ๋ ม
ขวดโหลไม่ แตกหักหรือมีฝำปิ ดที่หลวม
ไข่ ที่อยู่ในกล่ องไม่ แตกหรือรั่ว

แยกอำหำรดิบออกจำกอำหำรพร้ อมรับประทำน หรืออำหำรปรุงสุก

เลือกหยิบอำหำรกระป๋ องและอำหำรทีใ่ ส่ อยู่ในภำชนะบรรจุก่อนอันดับแรก ซื้อเนือ้ ดิบ เป็ ดไก่
และอำหำรทะเลเป็ นลำดับสุดท้ำย

เก็บเนือ้ ดิบ เป็ ดไก่ และอำหำรทะเลแยกออกจำกอำหำรอืน่ ๆ ในรถเข็นทีใ่ ส่ ของชำและถุงใส่
ปรุงสุก
ของของคุณ เพื่อป้ องกันไม่ ให้ นำ้ จำกเนือ้ เหล่ำนั้นไหลไปปนเปื้ อนกับอำหำรอืน่ ๆ

อำหำรร้ อน: สู งกว่ ำ 60°C
อำหำรเย็น: ที่ระดับ 4°C หรือต่ำกว่ ำ
อำหำรแช่ แข็ง: ที่ระดับ -18°C หรือต่ำกว่ ำ
ดิบ

ซื้อ –เลือก (4)

ตำรำง: ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำง “รับประทำนภำยใน” กับ “รับประทำนก่ อน” วันที่
“รับประทำนภำยใน” วันที่
「此日期或之前食用」日期

“รับประทำนก่อน” วันที่
「此日期前最佳」日期

ตัวอย่ ำงอำหำร

ไอศกรีมหนึ่งถ้ วย

บิสกิตหนึ่งห่ อ

ตัวอย่ ำงวันหมดอำยุ

1-1-2014
หำกอำหำรได้รับกำรจัดเก็บอย่ ำงเหมำะสม ขอแนะนำให้
รับประทำนในวันที่หรือก่อนวันที่ 1-1-2014

1-1-2014
หำกอำหำรได้รับกำรจัดเก็บอย่ ำงเหมำะสม เป็ นที่คำดว่ำจะ
สำมำรถเก็บรักษำคุณสมบัติเฉพำะของอำหำรนั้นไว้ได้
ในวันที่หรือก่อนวันที่ 1-1-2014

คำแนะนำหลังจำกวันหมดอำยุ

โดยทั่วไปแล้ว อำหำรจะเน่ ำเสี ยได้ง่ำยมำก หำกคุณรับประทำน
หลังจำกวันที่ระบุไว้ ก็มีโอกำสที่คุณจะเป็ นโรคที่เกิด
จำกกำรบริโภคอำหำร

หำกคุณรับประทำนหลังจำกวันที่ระบุไว้ อำหำรนั้นก็อำจไม่ดี
ทั้งรสชำติที่ดีที่สุดและคุณภำพอย่ ำงที่ควรจะเป็ น

จัดเก็บ –อุณหภูมทิ ปี่ ลอดภัย





จัดเก็บ –แยก


ในตู้เย็น




เก็บอำหำรไว้ ในภำชนะบรรจุที่มีฝำปิ ด เพือ่ หลีกเลีย่ งกำรสั มผัส
ระหว่ ำงอำหำรดิบและอำหำรพร้ อมรั บประทำน หรื ออำหำร
ปรุ งสุ ก
เก็บอำหำรดิบ เป็ ดไก่ และอำหำรทะเลไว้ ข้ำงใต้ อำหำรพร้ อม
รั บประทำนหรื ออำหำรปรุ งสุ ก เพือ่ ป้ องกันไม่ ให้ น้ำจำกเนือ้
เหล่ำนั้นหยดใส่ อำหำรพร้ อมรั บประทำนหรื ออำหำรปรุ งสุ ก

แช่ อำหำรปรุงสุ กและอำหำรเสี ยง่ ำยเข้ ำไว้ ในตู้เย็นภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง
ตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิ
 ตู้เย็น: ที่อุณหภูมิ 4°C หรือต่ำกว่ ำ
 ช่ องแข็ง: ที่อุณหภูมิ -18°C หรือต่ำกว่ ำ
อย่ำใส่ ของในตู้เย็นจนแน่ นเกินไป

เตรียม –รักษำควำมสะอำด (สุ ขอนำมัยส่ วนบุคคล)


ล้ ำงมือของคุณให้ สะอำดอยู่เสมอ







ก่ อนหยิบจับอำหำร
หลังหยิบจับเนื้อดิบหรือเป็ ดไก่
ระหว่ ำงที่เตรียมอำหำร
ก่ อนรับประทำนอำหำร
หลังจำกสั่ งน้ำมูก จัดกำรกับขยะ ไปห้ องน้ำ หรือเปลี่ยนผ้ ำอ้ อม
หลังจำกเล่ นกับสั ตว์ เลี้ยงหรือสู บบุหรี่
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เตรียม –รักษำควำมสะอำด (สุ ขอนำมัยส่ วนบุคคล)

เตรียม – รักษำควำมสะอำด (สุ ขอนำมัยด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม)


ใช้ สบู่ล้ำงมือของคุณนำนประมำณ 20 วินำที


1.
2.
3.
4.

ใช้ น้ำประปำล้ำงมือของคุณ
ใช้ สบู่เหลวถูมือทั้งสองข้ ำงนำนอย่ ำงน้ อย 20 วินำที
ใช้น้ าประปาล้างสบู่ออกให้สะอาดหมดจด
ใช้ผา้ แห้งที่สะอาดเช็ดมือให้แห้ง ควรใช้กระดาษเช็ดมือ

ล้ำงภำชนะเครื่องใช้ และพืน้ ที่ทำงำนด้วยนำ้ ร้ อนและผงซักฟอกหลังจำกที่
ใช้ งำนในแต่ ละครั้ ง








เตรียม –รักษำควำมสะอำด (สุ ขอนำมัยด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม)


ดูแลรั กษำห้ องครั วให้ สะอำด
 เก็บอำหำรไว้ ในฝำครอบ หรื อไว้ ในภำชนะบรรจุที่ปิดมิดชิ ด




ปิ ดฝำถังขยะให้ มิดชิด และทิง้ ขยะเป็ นประจำ
ดูแลรั กษำพืน้ ที่สำหรั บเตรี ยมอำหำรให้ อยู่ในสภำพที่ดี เช่ น ซ่ อมแซมผนังที่แตกร้ ำว
หรื อมีรู







ใช้ เหยื่อหรื อยำฆ่ำแมลงเพือ่ ฆ่ำสั ตว์ ที่รบกวนหรื อทำลำย แต่ ระวังอย่ ำให้ ไปปนเปื้ อน
ถูกอำหำร
นำสั ตว์ เลีย้ งออกไปจำกห้ องครั ว

ปรุงสุ ก – ปรุงสุ กอย่ ำงทั่วถึง
ละลำยอำหำรแช่ แข็งอย่ ำงเหมำะสมก่อนนำไปประกอบอำหำร โดยใส่ ไว้




ในไมโครเวฟ
ในตู้เย็น หรื อ
รองให้ นำ้ ประปำไหลผ่ ำน

ใช้ น้ำร้ อนชำระล้ ำงให้ สะอำด

ปล่อยเขียง จำนชำม หรือภำชนะเครื่องใช้ ให้ แห้ ง หรือเช็ดด้วยผ้ ำแห้ ง
ที่สะอำด

ใช้ ภำชนะเครื่องใช้ ที่แยกต่ ำงหำก เพื่อจัดเก็บอำหำรดิบและอำหำรปรุงสุ ก
หรืออำหำรพร้ อมรับประทำน เช่ น ไก่ อบหรือผลไม้
ติดฉลำกไว้ บนภำชนะเครื่องใช้ (รวมถึงเขียงและมีด) โดยใช้ สีที่แตกต่ ำง
กัน เช่ น





สีแดง สำหรับอำหำรดิบ

สี ฟ้ำ สำหรั บอำหำรปรุ งสุ ก
สี เขียว สำหรั บอำหำรพร้ อมรั บประทำน

ใช้ ภำชนะเครื่ องใช้ ชิ้นหนึ่งสำหรั บกำรชิมรสชำติ และอีกชิ้นหนึ่งสำหรั บกำรคน
หรื อกวน หรื อสำหรั บผสมอำหำร

ปรุงสุ ก – ปรุงสุ กอย่ำงทั่วถึง




ใช้ น้ำร้ อนและผงซักฟอก พร้ อมผ้ ำหรือแปรงที่สะอำด (ไม่ แนะนำให้ ใช้
ฟองน้ำ) ในกำรขจัดครำบเศษอำหำรที่เหลือและไขมัน

จัดเก็บ – แยก




กวำดเศษอำหำรที่เหลือลงในถังขยะ



ตำมหลักกำรแล้ ว ให้ ใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิอำหำรเพื่อตรวจสอบว่ ำอุณหภูมิคงที่ของ
อำหำรขึ้นไปถึง 75 °C เป็ นอย่ำงน้ อยหรือไม่
เมื่อคุณใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิอำหำร ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำคุณใช้ อย่ ำงถูกต้ อง:
 วำงเครื่องวัดอุณหภูมิอำหำรไว้ ที่กึ่งกลำงของส่ วนที่หนำที่สุดของชิ้นเนื้อ
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำเครื่องวัดอุณหภูมิอำหำรไม่ ได้ สัมผัสถูกกระดูกหรือด้ ำนข้ ำง
ของภำชนะบรรจุ
 ทำควำมสะอำดเครื่องวัดอุณหภูมิอำหำรระหว่ ำงกำรใช้ ง ำนทุกครั้ง

เครื่ องวั ดอุณหภูมิอำหำรแบบดิจิตอล

เครื่ องวั ดอุณหภูมิมีก้ำนแบบใช้ โลหะประกบ
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ปรุงสุ ก – ปรุงสุ กอย่ำงทั่วถึง


หำกคุณไม่ มีเครื่องวัดอุณหภูมิอำหำร ให้ ปรุงอำหำรให้ สุกหรืออุ่นให้ ร้อนใหม่ อย่ำงทั่วถึง
จนกว่ ำอำหำรจะร้ อนทั่วทั้งหมด และตรวจสอบ
 เนื้อและเป็ ดไก่ :ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำน้ำจำกเนื้ อเหล่ ำนั้นเป็ นน้ ำที่ใส ไม่ เป็ นสี แดง ไม่
สำมำรถมองเห็นเลือดได้ เมื่อคุณหั่นเนื้อที่ปรุงสุ กแล้ ว
 ไข่ :ไข่ แดงไม่ เละหรือเหลว
 ซุปและสตูว์: นำไปต้ มให้ เดือดและต้ มต่ ออย่ ำงน้ อยอีกหนึ่งนำที
 เมื่อนำอำหำรเข้ ำไมโครเวฟ






รับประทำนอำหำรทันทีหลังจำกที่ประกอบอำหำรเสร็จแล้ว อย่ ำปล่อย
อำหำรที่ปรุงสุ กแล้วไว้ที่อุณหภูมิห้องนำนกว่ำ 2 ชั่วโมง
ทำให้ อำหำรที่เหลือเย็นทันที และเก็บไว้ในตู้เย็นภำยในสองชั่วโมง
สำมำรถทำให้ อำหำรที่เหลือเย็นได้ทันทีโดยกำร:




แล่ ชิ้นเนื้อขนำดใหญ่ ออกเป็ นชิ้นบำงขนำดเล็ก
ใส่ อำหำรไว้ ในภำชนะบรรจุที่เย็นและสะอำด
คนซุปให้ เข้ ำกันอย่ำงสม่ำเสมอ

นำฝำครอบอำหำรไว้
คนให้ เข้ ำกันและหมุนอำหำรไปรอบๆ เพือ่ ให้ แน่ ใจว่ ำอำหำรสุ กอย่ ำงทั่วถึง

กำรจัดกำรกับอำหำรที่เหลือ – อุณหภูมิที่ปลอดภัย






หำกไม่ ได้รับประทำนอำหำรที่ปรุงสุ กในทันที ให้ ทำอำหำรนั้นให้ ร้อน (มำกกว่ำ 60°C)
ก่อนที่จะเสิร์ฟ
ไม่ ควรเก็บอำหำรที่เหลือไว้ในตู้เย็นเป็ นเวลำนำนกว่ำ 3 วัน และไม่ ควรนำมำอุ่นให้ ร้อน
ซ้ำใหม่ มำกกว่ำหนึ่งครั้ง
อุ่นอำหำรที่เหลือให้ ร้อนซ้ำใหม่ ให้ ทั่วถึง จนกระทั่งมีไอร้ อนลอยขึน้ มำก่อนที่จะ
รับประทำน

“ปฏิบัติตำมกุญแจสำคัญห้ ำประกำรเพื่อรับรองถึงควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร”
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