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การทดสอบความปลอดภัยดานอาหารในครัวของคุณ
(แปลและเรียบเรียงจากเอกสารเผยแพรของ USFDA เขียนโดย Paula Kurtzweil)
นิภาภรณ จัยวัฒน
เมื่อนึกถึงครั้งที่สะอาดหลายคนอาจจะนึกถึงพืน้ ครัวที่สะอาด อางลางจานสเตนเลส มันจับขาวของเครื่องใช
จัดเปนระเบียบเรียงในตูเ รียบรอย ครัวที่สะอาดยังไมเปนหลักประกันที่มั่นใจเต็มที่ไดวาอาหารที่ปรุงจากครัวนีจ้ ะเปน
อาหารที่ปลอดภัยปจจัยสําคัญที่จะทําใหอาหารบริโภคไดปลอดภัย คือ การปฏิบัติของผูบริโภคอาหาร ที่จะตองระมัด
ระวังในขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บอาหาร การจับตองถายเทอาหาร และการปรุงอาหาร เรามีแบบทดสอบ ให
ลองกํากับดูนะคะ จะไดทราบกันวาคุณมีวัตรปฏิบัติทีเหมาะสมในการดูแลครัวและอาหารของคุณอยางเหมาะสม
หรือไม เพียงไร เริ่มทํากันเลยนะคะ แบบสอบถามมีอยู 10 ขอ และเปนแบบสอบถามแบบตัวเลือกคะ เมื่อทําเสร็จแลว
ลองพลิกไปดูเฉลยพรอมทั้งคําอธิบายในทายเลมคะ แลวอยาลืมสงขาวมาบอกกันบางนะคะวาคุณผานการทดสอบได ดี
มากแคไหน ถากิจกรรมที่อยูใ นคําถามขอใดคุณไมเคยทําก็ลองนึกดูวาถาคุณทํากิจกรรมนั้นคุณจะทําอยางไร
1. อุณหภูมิของตูเ ย็นที่บาน ควรเปน
ก. 10 องศาเซลเซียส
ข. 5 องศาเซลเซียส
ค. ไมทราบ ไมเคยวัด
2. ครั้งหลังสุดที่คุณปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว ไมวาจะเปนไก หมู ปลา เนื้อวัว คุณ
ก. ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอ ง แลวจึงเก็บเขาตูเย็น
ข. เก็บเขาตูเย็นทันทีหลังจากแบงไปรับประทานแลว
ค. ทิ้งไวที่อุณหภูมหิ องขามคืนหรือนานกวา
3. ครั้งหลังสุดที่คุณทําความสะอาดทอระบายน้ําของอางลางจาน
ก. เมื่อคืนกอน
ข. หลายสัปดาหแลว
ค. จําไมได
4. ถาคุณใชเขียงหั่นเนื้อสด (หมูสด ไกสด) แลวตองการจะใชเขียงหั่นอาหารอื่นตอไป คุณทําอยางไร

ก. ใชเขียงหั่นอาหารอื่นตอไปเลย
ข. เช็ดดวยผาชื้น ๆ กอนนําไปใชหนั่ อาหารอื่น
ค. ลางดวยสบูแ ละน้ํารอน และทําความสะอาดอีกครั้งดวยน้ํายาคลอรีนเจือจาง
5. ครั้งหลังสุดที่คุณรับประทานเนื้อน้ําตก คุณใชเนื้อแบบไหนในการปรุงอาหาร
ก. เนื้อดิบ
ข. เนื้อดิบ ๆ สุก ๆ
ค. เนื้อสุก
6. ครั้งหลังสุดที่คุณอบคุกกี้ทบี่ าน โดยใช cookie dough คุณ
ก. ใชไขดิบเปนสวนผสมใน dough และคุณชิมสวนผสมกอนอบ
ข. ใช dough ที่ซื้อจากราน และคุณชิมสวนผสมกอนนอน
ค. ไมชิมสวนผสมกอนอบ
7. คุณทําความสะอาดโตะหรือเคานเตอรทํากับขาวในครัวทีต่ องสัมผัสกับอาหารโดยใช
ก. น้ํา
ข. น้ําและสบูห รือยาซักฟอก
ค. น้ําและสบูแ ลวใชน้ํายาคลอรีน
ง. น้ําและสบูแ ลวใชน้ํายาทําความสะอาดที่มีขายทั่วไป
8. ในการลางจาน คุณ
ก. ลางโดยใชเครื่องลางจานอัตโนมัติแลวปลอยใหแหง
ข. แชจานไวในอางลางจานหลาย ๆ ชั่วโมง แลวลางดวยสบูหรือน้ํายาลางจานในน้ําเดิม
ค. ลางจานทันทีโดยใชนา้ํ และสบูหรือน้ํายาลางจานไมอางลางจานแลวผึ่งใหแหง
ง. ลางจานทันทีโดยใชนา้ํ และสบูหรือน้ํายาลางจานในอางลางจาน แลวเช็ดใหแหงทันที
9. ครั้งหลังสุดที่คุณจับตองเนือ้ สัตวสด คุณทําความสะอาดมือโดย
ก. เช็ดมือดวยผาเช็ดมือ
ข. ลางมือดวยน้ํา
ค. ลางมือดวยน้ําและสบู

10.

คุณละลายเนื้อสดที่แชแข็งไว อยางไร กอนที่จะนํามาปรุงอาหาร

ก. ทิ้งไวใหละลายบนเคานเตอร
ข. ทิ้งใหละลานในตูเย็น
ค. ใชเตาอบ microwave ละลายน้ําแข็ง
เฉลย
ใหคะแนน 2 คะแนน สําหรับคําตอบที่ถูกตองแตละขอ
1. ข.
อุณหภูมิที่เหมาะสมภายในตูเ ย็นควรเปน 5ฐC หรือต่ํากวา เพื่อลดการเจริญเติบโตของ แบคทีเรียอุณหภูมิ -18
ฐC หรือต่ํากวา
จะหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แตจะไมฆาแบคทีเรียที่มีอยูแลวในอาหาร
2. ข.
อาหารที่ปรุงเสร็จแลวควรเก็บใสตูเย็นทันทีถาเปนไปได หรือถาจะทิ้งใหเย็นก็ไมควร เกิน 2 ชั่วโมง และไม
ควรเก็บอาหารไว
ในตูเย็นเกินกวา 5 วัน
3. ก. คือคําตอบที่ถูกที่สุด ถาตอบ ข. ให 1 คะแนน
ขอแนะนําคือใหทําความสะอาดกําจัดเศษอาหารที่ตกคางในทอระบายน้ําใหบอยที่สุด โดยใชน้ํายาคลอรีน 1
ชอนชา
(5 มิลลิลิตร)ผสมในน้ํา 1 ลิตร เนื่องจากเศษอาหารที่ตดิ อยูในทอระบายน้ําจะเปนแหลงเพาะ เชื้อที่ดี
4. ค.
ไมควรใหเนื้อสัตวสดสัมผัสกับอาหารอื่น และการทําความสะอาดดวยผาชื้น ๆ ไมสา มารถกําจัดเชือ้ แบคทีเรีย
ได
5. ค.
เนื้อที่สุกควรมีอุณหภูมิอยางนอย 71ฐC เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค การวัดอุณห ภูมิภายในชิ้นเนื้อ จะ
ทําให

มั่นใจไดวาอาหารนั้นปลอดภัย โดยเฉพาะการปรุงอาหารที่ใชเนื้อชิ้นใหญ ผูที่ใชเตาอบ ไมโครเวฟในการอบ
เนื้อ
ใหปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเวลาอบและการรอใหอาหารสุกนอกเตาอบไมโครเวฟดวย เพราะไมโครเวฟจะ
ทํา
ใหอาหารสุกจากภายในจึงตองรอเวลาใหความรอนกระจายตัวไปกทัว่ ชิน้ เนื้อ
6. ค. และ ข.
แบคทีเรียชนิด salmonella enteritidis จะมีอยูทเี่ ปลือกไข ซึ่งตองใชอุณหภูมิไม ต่ํากวา 60ฐC จึงจะ
ฆาเชื้อแบคทีเรีย
ชนิดนี้ได แตสําหรับการทําอาหารที่สวนผสมของไขในอุตสาหกรรมอาหาร จะใชไขที่ผาน การพาสเจอไรซ
แลว จึงไมมี
ความเสี่ยงกับแบคทีเรียชนิดนี้
7. ค. และ ง. คือคําตอบที่ถูก คําตอบขอ ข ได 1 คะแนน
น้ําและสบูหรือผงซักฟอกทําความสะอาดไดดี แตฆาเชือ้ แบคทีเรียไมไดหมด น้ําเปลา ชะลางสิ่งสกปรกไดบาง
แตลางแบคทีเรียไมได นอกจากพื้นที่ที่สัมผัสกับอาหารแลว คุณควรระวังผาหรือฟองน้ําลาง จาน ใหสะอาดอยู
เสมอดวย
8. ก. และ ค.
ถาทิ้งจานไวในน้ํานาน ๆ เศษอาหารบนจานจะเปนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียไดเปน อยางดีไมควรทิง้
จานไวเกินกวา 2 ชั่วโมง และเมื่อลางสะอาดแลวควรผึ่งลงใหแหง จะดีกวาการเช็ด จาน
9. ค.
ควรลางมือดวยน้ําอุนและสบูเปนเวลาอยางนอย 20 วินาที กอนและหลังสัมผัสอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาหาร
ประเภทเนื้อสัตวสด ถามีบาดแผลที่มือควรใสถุงมือยางหรือพลาสติกกอนสัมผัสอาหารลาง ถุงมือใหบอย
เชนเดียวกับ
การลางมือดวย
10.

ข. และ ค.

นอกจากการละลายเนื้อสัตวแชแข็งโดยใช 2 วิะนี้แลว อาจใชวิธหี อหรือใสในถุง พลาสติกปดใหแนน
ไมใหน้ําเขาแลวแชในน้ํา เปลี่ยนหนาทีแ่ ชทุก 30 นาที เพื่อใหแนใจวาเนื้อสัตวยังเย็นอยู ซึ่ง จะลดการ
เจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียที่อาจเกิดขึน้ ที่สวนผิวนิก ขณะที่สว นในยังแข็งอยู การใชเตาอบไมโครเวฟ ละลายเนื้อสัตวแช
แข็ง
ควรเวนทีเ่ นื้อแตละวันใหหา งกันอยางนอย 2 นิ้ว (5 เซ็นติเมตร)และเวนระยะเทากันนี้จาก ขอบตูด านในดวย
เพื่อให
ความรอนหมุนเวียนได และเมื่อละลายแลวใหนําไปประกอบอาหารทันทีอยาละลายเนื้อสัตว ในอุณหภูมิหอง
เพราะ
แบคทีเรียสจะเจริญเติบโตไดในอุณหภูมหิ อง
ถาทานได 20 คะแนน
มั่นใจเต็มรอยวาอาหารที่บานของทานปลอดภัยในการบริโภค
12-19 คะแนน
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาหรือเตรียมอาหาร
11 คะแนนหรือนอยกวา คุณและสมาชิกที่บานกําลังอยูในอันตรายจากอาหารเปนพิษซึ่งแกไข
ปรับปรุงการเก็บรักษาและการเตรียมอาหารรวมทั้งความสะอาดของครัวโดยเร็วที่สุด

