บทย่ อ
เป็ นเรื่ องปกติของสภาพแวดล้ อมในการให้ บริ การอาหาร พื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารจะปนเปื อ้ นจุลชีพในสิ่งแวดล้ อม
จากการสัมผัสของมนุษย์และสารตกค้ างจากอาหาร รู ปแบบการบริ โภค การนําของใช้ อเนกประสงค์มาใช้ ซํ ้า
ดิน สารตกค้ างจากอาหาร ความชื ้น การสัมผัสผิวของมนุษย์และการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการทําความ
สะอาดและระเบียบปฏิ บัติใ นการฆ่าเชื อ้ ทํ าให้ สภาวะเหล่านี ร้ ุ นแรงขึน้ แม้ ว่าจะมี มาตรการกํ ากับดูแ ลเพื่ อ
ควบคุมการปนเปื อ้ น แต่ความล้ มเหลวของมนุษย์ วัสดุและอุปกรณ์ทําให้ พื ้นผิวที่ดสู ะอาดเสี่ยงกับการอยู่รอด
เติบโตของจุลชี พ การผสมผสานเทคโนโลยีการยับยัง้ เชื อ้ ราและแบคทีเ รี ยของไมโครแบนกับกฎและ
ระเบียบปฏิบตั ใิ นปั จจุบนั ช่วยปรับปรุงสิ่งที่ทําถูกต้ องอยู่แล้ วให้ ดียิ่งขึ ้น
พืน้ ผิวของเครื่ องใช้ ในการบริ การอาหาร อุปกรณ์ ที่ใช้ บนโต๊ ะอาหารและอุปกรณ์ ด้านที่สัมผัสอาหารรวมถึ ง
พื ้นผิวภายนอกอาจสัมผัสกับอาหารที่พร้ อมบริ โภค การทําความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการถ่ายโอนจุลชีพ
จากพื ้นผิวที่เห็นว่าสะอาดตาไปสู่อาหารพร้ อมรับประทานเป็ นเรื่ องสําคัญที่ต้องใส่ใจ พื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารมักมี
การปนเปื อ้ นทางชีวภาพเนื่องจากมีปัจจัยที่ซบั ซ้ อนหลายอย่าง เช่น ชนิดของอาหารที่ต้องจัดการ กระบวนการ
ที่อาหารต้ องผ่าน และสภาพแวดล้ อมในการแปรรู ปอาหาร (อากาศ, ผู้คน, พื ้นผิว, วัสดุ) ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อ
องค์ประกอบของดินอินทรี ย์ ธรรมชาติของจุลชีพ รวมถึงจํ านวนจุลชี พที่ ตกลงบนพื ้นผิวที่ สัมผัสอาหารและ
สามารถอยู่รอดเติบโตได้ จุลชีพและสารผสมของดินอินทรี ย์อาจมาจากการปนเปื อ้ นเพียงครัง้ เดียว หรื อจาก
หลายเหตุการณ์ที่แยกจากกัน เช่น กระบวนการทําความสะอาดและฆ่าเชื ้อที่ไม่เพียงพอหรื อในกรณีที่ไม่ค่อย
พบคือการก่อตัวของไบโอฟิ ล์ม
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องค์การบริ การสาธารณสุขสหรัฐฯ (PHS) รับทราบว่ามีความเสี่ยงด้ านการจัดการและให้ บริ การด้ านอาหาร จึง
ออกระเบียบมาตรฐานอาหารครัง้ แรกเมื่อปี 1934 เป็ นข้ อบังคับเกี่ยวกับสุขาภิบาลร้ านอาหารเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานที่ จัดหาอาหารให้ กับผู้บริ โภคโดยตรง ตังแต่
้ นนั ้ เป็ นต้ น มารวมมีข้อบัง คับ 21 ฉบับและปั จ จุบัน
มาตรฐานอาหารปี 2013 เป็ นต้ นแบบที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่ อปกป้องประชาชน เพื่ อให้ มั่นใจว่าอาหารไม่มีการ
ปลอมปนและถื อเป็ นคําแนะนําที่ดีที่สุดขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริ กา (FDA) เพื่อระบบที่เป็ นหนึ่ง
เดียวในการจัดการความปลอดภัยและป้องกันอาหารในร้ านค้ าปลีกและการบริ การอาหาร (1)
ความเสี่ยงที่เกิดจากพืน้ ผิวสัมผัสกับอาหารคืออะไร?
1. รู ปแบบการบริ โภคอาหารเปลี่ ยนแปลงไป มีการเตรี ยมอาหารและกินอาหารนอกบ้ านมากขึน้ ในปี
1970 25.9% ของการค่าอาหารทังหมดคื
้
อค่าอาหารนอกบ้ าน ในปี 2012 ส่วนของงบประมาณด้ านอาหาร
เพิ่ ม ขึน้ ถึ ง ระดับ สูง สุด ที่ 43.1% (2) เนื่ อ งจากสถานประกอบการด้ า นการบริ ก ารอาหารมี ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก าร
หนาแน่นขึ ้น อุปกรณ์ในการจัดเตรี ยมอาหารและบริ การใช้ บอ่ ยครัง้ ขึ ้นและมีระยะเวลาระหว่างรอบการใช้
น้ อยลง นอกจากนี ้ในขณะที่ร้านอาหารบางแห่งบริ การเสิร์ฟอาหาร สถานบริ การอาหารที่มีสถานีบริ การ
ตนเองสํ าหรั บผู้ใ ช้ บริ การก็ มี จํ านวนมากขึน้ ทําให้ ผ้ ูใช้ บริ การใกล้ ชิ ดกับอุปกรณ์ การบริ การอาหารและ
อุปกรณ์ ที่ใ ช้ บนโต๊ ะ อาหารมากขึน้ การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการบริ โภคเหล่ านี ท้ ํ าให้ จํ านวนจุล ชี พ ใน
เครื่ องใช้ ที่ให้ บริ การมีจํานวนมากขึ ้นเนื่องจากอัตราการใช้ สงู ขึ ้น (1)
2. ผู้ดูแลอุปกรณ์ บริการอาหารและอุปกรณ์ ท่ ีใช้ บนโต๊ ะอาหารมีสุขอนามัยไม่ ดีทาํ ให้ จุลชีพปนเปื ้ อน
บนพืน้ ผิ วที่สัมผั สกับอาหาร (3) เมื่อผู้ดแู ลอาหารไม่ล้างทําความสะอาดมื ออย่างถูกต้ องจุลชีพจะถูก
โอนย้ ายไปยังพื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ การเตรี ยมอาหารเพื่อขายปลีกทังหมดต้
้
องสัมผัสผิวของ
มนุษย์ในบางระดับ มือสัมผัสกับภาชนะแปรรูปอาหาร เงิน อาหารดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหาร สารทําความ
สะอาดสารฆ่าเชื ้อ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มือจับประตู ก๊ อกนํ ้าที่อา่ งล้ างจาน และสิ่งปฏิกลู ของมนุษย์จาก
ในห้ องนํ ้าสาธารณะ การศึกษาพบว่าพื ้นผิวเหล่านี ้มีปริ มาณจุลชีพสูง บทบัญญัตมิ าตรฐานอาหารห้ ามใช้
มือสัมผัสอาหารที่พร้ อมรับประทานโดยตรง และให้ ใช้ มือเปล่าสัมผัสอาหารที่ยงั ไม่พร้ อมรับประทานให้
น้ อยที่สดุ อย่างไรก็ตามจุลชีพสามารถถ่ายโอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื อ้ นไปยังมื อ
และจากมือไปยังพื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหาร (4)
3. พื ้นผิวสัมผัสกับอาหารที่เลอะเทอะอาจมีสารตกค้ างของไขมัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรตและ / หรื อ
จุ ลชีพหลายชนิ ด พื ้นผิวสัมผัสอาหารที่ไม่ได้ รับการทําความสะอาดอย่างเพียงพอจะมีสารตกค้ างจาก
อาหารติดอยู่ อาหารหลายชนิ ดจะทิง้ สารตกค้ างของโปรตีนที่ เ ป็ น อาหารของจุล ชีพ พื น้ ผิวที่ สัม ผัส กับ
อาหารมักมีสารตกค้ างอยู่หลังจากการล้ างและอาจเป็ นแหล่งอาหารที่ทําให้ การปนเปื อ้ นแพร่ กระจายได้
สารตกค้ างให้ สารอาหารสําหรับจุลชีพเพื่อใช้ และแพร่พนั ธุ์ (5)
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4. ละอองของสารชีวภาพเกิดจากหลายแหล่ ง เช่ น การล้ างด้ วยหัวฉีดพลังสูง ละอองจากการหายใจ
/ ละอองจากจมู กซึ่งตกลงบนไปปนเปื ้ อนพืน้ ผิวสัมผัสอาหารในสถานบริ การด้ านอาหาร จุลชีพบน
พื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารอาจมาจากการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่ปนเปื อ้ นหรื อทางอ้ อมโดยผ่านละอองลอย จุล
ชีพในอากาศสามารถอยูใ่ นอาหารและพื ้นผิวสัมผัสอาหารในช่วงเวลาอันสัน้ (6, 7)
5. สภาพแวดล้ อมในการให้ บริการด้ านอาหารมีอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ท่ ีทาํ จากวัสดุพืน้ ผิวแตกต่ างกันและ
มีแนวโน้ มที่จะเป็ นสื่อให้ จุลชีพเกาะติดและอยู่อาศัย (7) Silva et al. (2008) ได้ ประเมินความสามารถใน
การยึดติดและการอยู่รอดของแบคที เรี ยลิสที เรี ย (Listeria) บนวัสดุพืน้ ผิวสัมผัสอาหารที่ใช้ กันทั่วไปใน
ห้ องครัวจํานวน 8 ชนิด ได้ แก่ สแตนเลสสตีล 304 หินอ่อน หินแกรนิต แก้ ว โพลีโพรพิลีนจากชามและเขียง
และพื ้นผิวควอตซ์ 2 ชนิด ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ามีความสัมพันธ์ ที่ซบั ซ้ อนระหว่างลักษณะของวัสดุ
พื น้ ผิ วกับคุณ สมบัติข องพื น้ ผิ ว จุล ชี พ ที่ มี ผ ลต่อ แนวโน้ ม ในการเกาะติดของจุล ชี พ บนพื น้ ผิ ว อชี ว นะ
ถึงแม้ ว่าจะมีความแตกต่างกัน แบคทีเรี ยสายพันธุ์ แอล. โมโนไซโตจิเนส (L. monocytogenes) ยึดติดกับ
พื ้นผิวทุกประเภทที่ใช้ ในการศึกษา แบคทีเรี ยแอล. โมโนไซโตจิเนส เกาะติดแน่นกับหินอ่อนและหินแกรนิต
มากที่สดุ ตามด้ วยพื ้นผิวควอตซ์ แก้ ว สแตนเลสสตีล 304 และพื ้นผิวโพลีโพรพิลีน
6. พืน้ ผิวมักใช้ สําหรั บงานหลาย ๆ อย่ าง พืน้ ผิวที่ใช้ งานของห้ องครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเครื่ องใช้
และเขียงมักใช้ งานหลากหลายช่วงเตรี ยมอาหารในครัวเรื อน จากผลการสํารวจโดย Moore et al. (2007)
ผู้บริ โภค 30 ถึง 71% รายงานว่าใช้ เขี ยงหรื อพื น้ ที่ เ ตรี ยมอาหารเดี ยวกัน สํ าหรั บการเตรี ยมเนื อ้ ดิบ และ
อาหารอื่ น ๆ การวิเคราะห์ ทางจุลชี ววิทยาแบบเรี ยลไทม์ ชีใ้ ห้ เห็นว่าถ้ าพื น้ ผิวที่ ปนเปื อ้ นไม่ได้ รับการทํา
ความสะอาดอย่างพอเพียงจะมีโอกาส 81% ที่อาหารที่เตรี ยมไว้ จะถูกปนเปื อ้ นอย่างมีนยั สําคัญ (8)
7. พืน้ ผิวที่ทาํ ความสะอาดยาก การขาดความสามารถในการขัดล้ างและทําความสะอาดพื ้นผิวของอุปกรณ์
เกี่ ยวกับอาหารทํ าให้ เ กิ ดไบโอฟิ ล์ ม ผ่านอาหาร การศึกษาเกี่ ยวกับความเข้ มงวดและความพยายามที่
จําเป็ นในการขจัดไบโอฟิ ล์มออกจากพื ้นผิวที่ราบเรี ยบจะเน้ นความจําเป็ นในการใช้ วสั ดุที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ
สําหรับอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ งานได้ หลายอย่าง (1)
8. พืน้ ผิวอาจมีรอยขีดข่ วนหรื อรอยแตกเนื่องจากการใช้ งานรวมทังการขั
้
ดด้ วยผงหรื อสารกัดกร่ อน รอย
แตกหรื อช่องเหล่านี ้อาจกักเก็บเศษอาหารและจุลชีพ (9)

9. การก่ อตัวของไบโอฟิ ล์ มได้ รับการบันทึกว่ าเกิดได้ บนพืน้ ผิวหลากหลายซึ่งวัสดุและผิวระดับจุลภาค
ของพื ้นผิวจะมีผลต่อโครงสร้ างและความหนาแน่นของไบโอฟิ ล์ม มีหลักฐานว่าความหนาแน่นในการก่อตัว
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ของไบโอฟิ ล์มแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื ้นผิวชันล่
้ าง เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบโดย Corcoran et al.
(2013) การเติบโตของไบโอฟิ ล์ มบนแผ่นกระเบื ้องมี ความหนาแน่นมากกว่าวัสดุอื่นที่ได้ รับการประเมิน
(แก้ ว เหล็ก และคอนกรี ต) การถ่ายโอนแบคทีเรี ยจากกระเบื ้องไปสูอ่ าหารหลังการสัมผัสใช้ เวลา 28 ชัว่ โมง
แสดงให้ เ ห็ นว่าความแตกต่างของความเป็ นขัว้ ของพื น้ ผิ ว และ/ หรื อความขรุ ขระของพื น้ ผิวชัน้ ล่างมี
ความสําคัญต่อการยึดติดของจุลชีพหรื อความหนาแน่นของไบโอฟิ ล์ม (10)
10. การก่ อตัวของไบโอฟิ ล์ มขึน้ อยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ อาหาร ไบโอฟิ ล์มก่อตัวในซุปเนื ้อและซุปไก่
ได้ ดีกว่าในนํ ้าซุป วัตถุดบิ เช่นเนื ้อและผลิตภัณฑ์จากนมจะเป็ นฐานที่อดุ มสมบูรณ์สําหรับการยึดเกาะ แพร่
พันธุ์ และการก่อตัวเป็ นไบโอฟิ ล์มของแบคทีเรี ยบนพื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหาร (11)
11. การทําความสะอาดและฆ่ าเชือ้ โรคที่ไม่ ถูกสุขลักษณะหรื อไม่ เพียงพออาจทําให้ เกิดการตอบสนอง
ต่อความเครี ยดซึ่งทําให้ จลุ ชีพมีแนวโน้ มจะเกาะติดกับพื ้นผิวแข็งมากขึ ้น การจัดการทางกายภาพและทาง
เคมีของพื ้นผิวสัมผัสอาหารใช้ เพื่อกําจัดและควบคุมจุลชีพในอาหาร เมื่อการทําความสะอาดและการฆ่า
เชื ้อโรคมีประสิทธิภาพตํ่าหรื อไม่เพียงพอจุลชีพอาจยังคงอยู่ในสภาพแวดล้ อมนันในสภาพบาดเจ็
้
บ การทํา
ให้ บาดเจ็บหรื อทําให้ เครี ยด (เช่น ใช้ ความร้ อน สภาพไร้ อากาศ การออกซิเดชัน่ ความอดอยาก ความหนาว
เย็น การใช้ เอทานอล) อาจส่งผลให้ แบคทีเรี ยตอบสนองด้ วยการปรับตัวซึ่งทําให้ มีความทนทานมากขึน้
(12) ตัวอย่างเช่น ความเครี ยดที่เกิดจากความหิวทําให้ จลุ ชีพเพิ่มจํานวนเซลล์ ลดขนาดเซลล์ เพิ่มไฮโดรโฟ
บิคบนผิวเซลล์ และเพิ่มการยึดติดกับพื ้นผิวที่เป็ นของแข็งเพื่อให้ รับประโยชน์จากสารอาหารเพิ่มขึ ้น
12. การปนเปื ้ อ นของจุ ลชี พในอาหารแปรรู ป และอาหารพร้ อมรั บ ประทาน (RTE) อาจเกิ ดขึน้ ได้ ใน
ขณะที่ต้องเผชิญกับผักดิบที่ปนเปื อ้ นทางเขียงและที่เครื่ องตัดที่ทําจากสแตนเลสสตีล อุปกรณ์ตดั ภาชนะ
หรื อหี บห่อบรรจุภัณฑ์ ความไร้ ประสิทธิ ภาพในการล้ างมื อ การเปลี่ ยนถุงมื อ และการทํ าความสะอาด
เครื่ องตัดและพื ้นผิวอื่น ๆ ในแต่ละวันทําให้ การปนเปื อ้ นของอาหารแปรรู ปและอาหาร RTE มีความเป็ นไป
ได้ เพิ่มขึ ้น (13)

13. ความชืน้ ที่เหลื อตกค้ าง การเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ บนโต๊ ะอาหารตอนที่ยงั เปี ยกมักมีแนวโน้ มที่จะปนเปื อ้ น
ความชื ้นบนพื ้นผิวสัมผัสอาหารที่ชนเก็
ั ้ บเปี ยก ๆ ทําให้ จุลชีพที่ปนเปื อ้ นไม่แห้ งสนิทจึงเอื ้อต่อการอยู่รอด
และเติบโตของจุลชีพ (14) ความชื ้นจะถูกเก็บไว้ บนพื ้นผิวและตามรู พรุ นเมื่อวางจานเรี ยงซ้ อนกันหลังจาก
นํ าออกจากเครื่ องล้ างจานที่ เปี ยกและอุ่น หรื อในกรณี ที่ล้างจานด้ วยมื อและไม่รอให้ แห้ งสนิทก่อนเก็บ
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ปั จจัยที่สําคัญปั จจัยหนึ่งของการถ่ายโอนแบคทีเรี ยจากพื ้นผิวหนึ่งไปสู่อีกพื ้นผิวหนึ่งคือความชื ้น เวลาใน
การสัมผัสและความดันซึง่ ทําให้ อตั ราการถ่ายโอนระหว่างพื ้นผิวสูงขึ ้น (15)
14. สิ่ งของในครั ว เช่ นผ้ า ขนหนู ห รื อ ถุ งมื อ อาจเป็ นแหล่ งสะสมและแพร่ จุ ลชี พไปที่เ ครื่ อ งใช้ แ ละ
อุปกรณ์ ท่ ีใช้ บนโต๊ ะอาหาร การจัดการอุปกรณ์ ที่ใช้ บนโต๊ ะอาหารและเครื่ องใช้ ด้วยผ้ าขนหนูสกปรกจะ
ถ่ายโอนจุลชีพไปยังพื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหาร (16) เครื่ องมือทําความสะอาดเช่นฟองนํ ้าและผ้ ามีแบคทีเรี ย
จํานวนมากและเป็ นแหล่งแพร่จลุ ชีพไปทัว่ พื ้นที่เตรี ยมอาหารในระหว่างการใช้ งาน (17)
มาตรการควบคุมการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราและแบคทีเรี ยในพืน้ ผิวที่สัมผัสกับอาหาร
ข้ อมูลการสํารวจระบุถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นของเชื อ้ ราและแบคทีเรี ยในอาหาร (1) ใน
บรรดาปั จจัยทังหลาย
้
ได้ แก่ พื ้นผิวอุปกรณ์ที่ปนเปื อ้ น อาหารจากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย และสุขอนามัยส่วน
บุคคลที่ไม่ดี ระเบียบมาตรฐานอาหารปี 2013 ระบุถึงการควบคุมและกําหนดมาตรการเพื่อลดจํานวนเชื ้อ
ราและแบคทีเรี ยบนพื ้นผิวสัมผัสอาหาร โดยรวมถึงการควบคุมมือในฐานะเป็ นพาหนะของการปนเปื อ้ น
รวมทังตั
้ วแปรเสริ มด้ านเวลาและอุณหภูมิในการควบคุมการอยูร่ อดและเติบโตของเชื ้อราและแบคทีเรี ย
1. การล้ างมือ: การล้ างมือมีความสําคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้ อมที่สะอาดในการบริ การอาหาร ระเบียบ
มาตรฐานอาหารกําหนดขันตอนและวิ
้
ธีการทําความสะอาดมือและแขนส่วนที่อาจสัมผัสอาหารรวมถึงการ
ทําให้ มือแห้ งสําหรับพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร (1)
2. วัสดุพืน้ ผิวที่สัมผั สกับอาหาร: ตามกฎข้ อบังคับวัสดุที่ใช้ ในการผลิตเครื่ องใช้ และพื ้นผิวของอุปกรณ์ ที่
สัมผัสกับอาหารจะต้ องปลอดภัย ทนทาน สามารถทนการซักล้ างซํ ้า ๆ ได้ และมีพื ้นผิวเรี ยบทําความสะอาด
ได้ ง่าย (1)
3. การทําความสะอาดเพื่อกําจัดสารตกค้ าง: การล้ างและการทําความสะอาดพื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารด้ วย
เคมี เป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อการฆ่าเชื ้ออย่างมีประสิทธิภาพ การทําความสะอาดต้ องใช้ สารเคมีสําหรับซักฟอกที่
เหมาะสมในการกําจัดสารอินทรี ย์จากอาหารออกไปเพื่อให้ สารฆ่าเชื ้อสัมผัสกับพื ้นผิวเพื่อฆ่าเชื ้อโรค (18)
4. การฆ่ าเชือ้ หลังทําความสะอาด: การฆ่าเชื ้อหมายถึงการใช้ ความร้ อนหรื อสารเคมีกบั พื ้นผิวที่สมั ผัสกับ
อาหารหลังจากทํ าความสะอาดและล้ างอย่างถี่ ถ้วนแล้ วเพื่ อให้ ปริ ม าณจุลชี พ ที่ ทําให้ เ กิ ดโรคที่เ ป็ นภัย
คุกคามด้ านสาธารณสุขลดลง 99.999% (1, 18) การใช้ ความร้ อนและสารเคมีเป็ นวิธีการฆ่าเชื ้อสองแบบที่
ใช้ ในร้ านค้ าปลีก / ศูนย์บริ การด้ านอาหาร ระเบียบมาตรฐานอาหารอธิบายมาตรฐานการใช้ ความร้ อนและ
สารเคมี ดังนี ้:
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ความร้ อน: เครื่ องล้ างอุปกรณ์ต้องใช้ นํ ้าร้ อนอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 77 องศาเซลเซียส (171 องศาฟาเรนไฮต์)
ในอ่างล้ างสามหลุมที่ติดตังตะแกรงหรื
้
อตะกร้ าเพื่อให้ สามารถแช่อปุ กรณ์และเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ลงในนํ ้าร้ อน
ได้ อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการล้ างด้ วยสารเคมี และล้ างนํ ้าเปล่า
สารเคมี: สารเคมีที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เป็ นสารฆ่าเชื ้อโรคสําหรับพื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหารในร้ านค้ าปลีก/
ศูนย์บริ การด้ านอาหารประกอบด้ วย คลอรี น ไอโอดีนหรื อควอเทอนารี แอมโมเนียมที่มีความเข้ มข้ นและ
ระยะเวลาในการสัมผัสตามที่กําหนดเพื่อให้ มนั่ ใจในประสิทธิภาพการฆ่าเชื ้อ
5. การกําจัดความชืน้ : ระเบียบมาตรฐานอาหารระบุว่าจานทุกใบควรจะตากให้ แห้ งก่อนนํามาเก็บซ้ อนและ
นําเข้ าไปเก็บ การปฏิบตั นิ ี ้เป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อยับยังความชื
้
้นที่ทําให้ จลุ ชีพอยูร่ อดและเติบโต (1)
6. จํากัดวัสดุท่ จี ะสัมผัสกับพืน้ ผิวของอาหาร: ฟองนํ ้า เพราะลักษณะของฟองนํ ้าทําความสะอาดยากหรื อ
เรี ยกได้ ว่าแทบจะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะทํ าให้ สะอาดเมื่ อฟองนํา้ ไปสัมผัสอาหารและสิ่งปนเปื อ้ นที่ พ บใน
สภาพแวดล้ อมการใช้ งาน ฟองนํ ้าเป็ นแหล่งรวมจุลชีพจํานวนมหาศาล ระเบียบมาตรฐานอาหารกําหนดว่า
การใช้ ฟองนํ ้าควรจํากัดไว้ เฉพาะการใช้ งานที่ไม่สามารถปนเปื อ้ นพื ้นผิวที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื ้อแล้ ว
หรื อที่กําลังใช้ งานอยู่ เช่น ใช้ ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะก่อนล้ างนํ ้า และฆ่าเชื ้อ (1)
7. หลีกเลี่ยงการปนเปื ้ อนซึ่งกันและกัน: การปนเปื อ้ นซึ่งกันและกันหมายถึงการถ่ายโอนจุลชีพจากพื น้ ที่
หนึง่ พื ้นผิวหนึง่ หรื อสื่อหนึง่ ไปยังอีกพื ้นที่ อีกพื ้นผิวและอีกสื่อหนึง่ (15) ในพื ้นที่เตรี ยมอาหารเป้าหมายหลัก
คือ การเก็บเนื ้อดิบ เนื ้อสัตว์ปีก และอาหารทะเลแยกจากอาหารพร้ อมรับประทาน เช่น สลัดและเนื ้อสุก
โดยการจัดเก็บในพื ้นที่แยกต่างหากและหลีกเลี่ยงการใช้ ภาชนะเดียวกันสําหรับอาหารทังสองประเภทเพื
้
่อ
ป้องกันการถ่ายโอนจุลชีพที่ตกค้ าง (13)
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ทําไมต้ องเทคโนโลยีการยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยของไมโครแบน
ผู้ที่ทํางานด้ านอาหารและอุปกรณ์ การทําอาหารมักปฏิบตั ิงานตามที่คาดไว้ เพื่อให้ พื ้นผิวที่สมั ผัสอาหาร
สะอาด อย่างไรก็ตามอาจมีความผิดพลาดซึ่งทําให้ เกิดสภาวะที่ ส่งเสริ มการยึดติด การอยู่รอดและการ
เจริ ญเติบโตของจุลชีพ ความผิดพลาดเหล่านี ้รวมถึง:
1. สุขอนามัยและวิธีปฏิบตั ิในการล้ างมือที่ไม่ดีของผู้ที่ทํางานด้ านอาหารและ / หรื อผู้บริ โภคที่จดุ บริ การ
ตัวเองซึง่ อาจทําให้ พื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารมีปริ มาณจุลชีพสูงกว่าที่คาดไว้
2. เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุของอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ในการให้ บริ การอาหารเริ่ มเก่าทําให้ ไม่สามารถรั กษา
ความสะอาดของพื ้นผิวที่สมั ผัสอาหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป
3. ความผิดพลาดของผู้ที่ทํางานด้ านอาหารและการไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการทําความสะอาดและการฆ่าเชื ้อ
อาจส่งผลให้ อาหารแบบพร้ อมรับประทานปนเปื อ้ นจุลชีพจากอาหารดิบ การทําความสะอาดและฆ่า
เชื ้อ พื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหารก่อนการใช้ งานไม่ดีพอเป็ นเรื่ องที่สงั เกตเห็นได้ ทวั่ ไปในการพื ้นที่ให้ บริ การ
ด้ านอาหาร รายงานของสํานักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริ กา (FDA) ประจําปี 2004 ระบุว่าการทํา
ความสะอาดพื ้นผิวสัมผัสอาหารก่อนการใช้ งานที่ไม่เหมาะสมเป็ นเรื่ องที่สงั เกตเห็นได้ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดในการทําความสะอาดและการฆ่าเชื ้อวัดค่าได้ ตงแต่
ั ้ ระดับ 25% ในโรงเรี ยนประถม ถึง
58% ในแผนกซูเปอร์ มาร์ เก็ต (18)
ภายใต้ สภาวการณ์เหล่านี ้การมีความสะอาดอีกระดับหนึง่ เพื่อสนับสนุนกฎระเบียบขันตอนและระเบี
้
ยบปฏิบตั ิ
ที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นสิ่งที่มีคา่
เทคโนโลยีการยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนผสานรวมอยู่ในถ้ วยชามอาหารคํ่าชุด Libbey's
Constellation ™ ตังแต่
้ ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยี SilverShield® ของไมโครแบนที่ผสานอยูใ่ นสารเคลือบ
ถ้ วยชามอาหารคํ่าได้ รับการจดทะเบียนเรื่ องการสัมผัสกับอาหารจากองค์การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (EPA) เมื่อเผาในเตาเผาแล้ วตัวเคลือบจะแข็งตัวเป็ นพื ้นผิวด้ านนอกของจาน เทคโนโลยีของไม
โครแบนรวมอยู่ในจานอย่างถาวรและจะไม่หายไปแม้ นผิวมีรอยขีดข่วน ผลการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยได้ รับ
การรับรองด้ วยวิธีทดสอบการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยในอุตสาหกรรม ASTM E3031-15 ซึ่งเป็ นตัวกําหนด
ความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของพื ้นผิวเซรามิค
เทคโนโลยีการยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนในชุดถ้ วยชามอาหารคํ่าของ Libbey ช่วยเพิ่ม
ระดับการป้องกันโดยใช้ วิธีการใหม่ในการป้องกันเสริ มการปฏิบตั ิด้านสุขอนามัยที่ดี วิธีการนี ้ไม่ใช่ทางเลือกหรื อ
การเข้ ามาเปลี่ยนระเบียบปฏิบตั ิด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมที่ได้ เคยกล่าวถึงในส่วนก่อน ๆ แต่เป็ นเครื่ องมือหนึ่ง
ในแนวทางแบบอิงระบบ การปฏิบตั ิตามวิธีการเพื่อสุขอนามัยที่ดีและการใช้ ชดุ ถ้ วยชามอาหารคํ่าของ Libbey
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ที่มีการป้องกันยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนจะทําให้ ร้านอาหารมืออาชีพและผู้ประกอบการด้ าน
อาหารมัน่ ใจได้ วา่ พวกเขาเข้ าถึงวิธีการที่เป็ นไปได้ ทงหมดในการปกป้
ั้
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