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• ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນຳ້ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈັບບາຍ ຫຼື ປຸງແຕ່ງອາຫານ.

• ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນຳ້ ຫຼັງຈາກໃຊ້ຫ້ອງນຳ້, ວິດຖ່າຍ.

• ລ້າງ ແລະ ເຮັດອະນາໄມ ພື້ນຜີວ ແລະ ອຸປະກອນ ຄົວກິນໃຫ້ສະອາດ.

• ປົກປັກຮັກສາເຮືອນຄົວ, ບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນຄົວ ແລະ ອາຫານໃຫ້ປອດໄພ 

ຈາກແມງໄມ້, ສັດກັດແຫ້ນ ແລະ ສັດອື່ນໆ.

ເຊື້ອຈຸລະຊີບ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ພົບຢ່າງຫຼວງ 

ຫຼາຍໃນ ດີນ, ນຳ້, ສັດ ແລະ ຄົນ.  ເຊື້ອຈຸລະຊີບ 

ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພົບຢູ່ມື, ຜ້າເສັດມື, ອຸປະກອນ 

ຮັບໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍສະເພາະ 

ຂຽງສຳລັບ ຄົວກິນ, ແລະ ພື້ນຜີວຂອງເຄື່ອງໃຊ້  

ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງເຊື້ອ ໄປສູ່ອາຫານ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ 

ເກີດພະຍາດທີ່ມາຈາກອາຫານ.

• ແຍກຊີ້ນ, ສັດປີກ ແລະ ອາຫານດິບ ອອກຈາກ ອາຫານສຸກອື່ນໆ

• ແຍກເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານດິບ ແລະ  

 ອາຫານສຸກເຊັ່ນ: ມີດ ແລະ ຂຽງ 

• ບໍ່ຄວນເກັບຮັກສາອາຫານສຸກ ແລະ ອາຫານດິບ ປົນເປກັນ    

 ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນ

ອາຫານດິບ, ໂດຍສະເພາະ ຊີ້ນ, ຊີ້ນໄກ່, 

ອາຫານທະເລ, ແລະ ນຳຍ້ອ້ຍ ຂອງ ຊີນ້ດັງ່ກາ່ວ 

ສາມາດມີເຊື້ອ ຈຸລະຊີບ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ 

ຊຶ່ງອາດປົນເປື້ອນໄປສູ່ອາຫານ ອື່ນໆ  ໃນໄລ 

ຍະປຸງແຕ່ງ ແລະ ເກັບຮັກສາອາຫານ.

• ປງຸແຕ່ງອາຫານໃຫສ້ກຸດ ີແລະ ທ່ົວເຖງິ, ໂດຍສະເພາະ ຊີນ້, ສດັປກີ, ໄຂ,່  

 ອາຫານທະເລ ແລະ ອື່ນໆ

• ອາຫານປະເພດແກງ, ອົບ ແລະ ອາຫານປະເພດ ອື່ນໆ ຕ້ອງຕົ້ມໃຫ້ຟົດ  

 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ອາຫານນັ້ນ ຮ້ອນ ຈົນເຖີງ  70 ໍ C.  ສຳລັບ ຊີ້ນ ແລະ  

 ສັດປີກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ນຳ້ຊີ້ນ ແລະ ສັດປີກນັ້ນໃສ, ບໍ່ເປັນສີບົວ.  ດີ  

 ແທ້ຄວນໃຊ້ບາຫຼອດວັດແທກອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວ. 

• ອຸ່ນອາຫານທີ່ສຸກແລ້ວໃຫ້ຮ້ອນຢ່າງທົ່ວເຖິງ .

ການຄົວກິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາດຂ້າເຊື້ອຈຸລະ 

ຊີບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ການສຶກສາໄດ້ສະ 

ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຸງຕົ້ມ ອາຫານ ໃຫ້ຢູ່ 

ໃນອຸນຫະພູມ ສູງກວ່າ 70 ໍC ຈຶ່ງສາມາດ 

ຮັບປະກັນອາຫານໃຫ້ປອດໄພ ສຳລັບການ 

ບໍລິໂພກ.  ອາຫານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງການເອົາໃຈໃສ່ 

ເປັນພິເສດ ມີຄື: ຊີ້ນບົດ, ຊີ້ນກ້ອນທີ່ໃຫຍ່ 

ແລະ ໄກ່ໝົດທັງໂຕ

• ອາຫານທີ່ສຸກດີແລ້ວ ບໍ່ຄວນປະໄວ້້ໃນອຸນຫະພູມ ທຳມະດາ   

 ເກີນກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ

• ອາຫານທີ່ສຸກດີແລ້ວ ແລະ ອາຫານທີ່ເໜົ່າເປື່ອຍໄວ    

 ຄວນເກັບມ້ຽນໄວ້ຕູ້ເຢັນ.

• ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກດີແລ້ວ ຄວນກິນໂລດ.

• ຢ່າເກັບຮັກສາອາຫານ ໄວ້ດົນເກີນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນ   

 ຕູ້ເຢັນກໍ່ຕາມ

ເຊື້ອຈຸລະຊີບ ສາມາດທະວີຄູນ ໄດ້ຢ່າງ 

ໄວວາ ຖ້າອາຫານຫາກຖືກເກັບປະໄວ້ໃນ 

ອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງ.  ການເຕີບໂຕຂອງ 

ເຊື້ອຈຸລະຊີບຈະລຸດລົງ ຫຼື ຢຸດສະງັກ ໂດຍ 

ເກັບຮັກສາອາຫານ ໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕຳ່ 

ກ່ວາ 5  ໍC ຫຼື ສູງກ່ວາ 60  ໍC.

• ນຳໃຊ້ນຳ້ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.

• ເລືອກວັດຖຸດິບ (ຊີ້ນ, ປາ, ພືດຜັກ,...) ທີ່ສົດ ແລະ ປອດໄພ.

• ເລືອກຊື້ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງ ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບດີແລະປອດໄພ  

 ເຊັ່ນ:  ນຳ້ປາ, ສະອິວ, ນຳ້ສົ້ມ, ເກືອ, ຫ້າມນຳໃຊ້ອາຫານທີ່ຫມົດອາຍຸ

• ລ້າງຫມາກໄມ້, ພືດຜັກ ໃຫ້ສະອາດດີ ໂດຍສະເພາະເວລາກິນດິບ.

ວັດຖຸດິບ ລວມທັງນຳ້ ແລະ ນຳ້ກ້ອນອາດ 

ປົນເປື້ອນດ້ວຍຈຸລະຊີບ ແລະ ເຄມີທີ່ເປັນອັນ 

ຕະລາຍ. ພິດເບື່ອທາງດ້ານເຄມີ ອາດປະກອບ 

ຂຶ້ນ ໃນອາຫານທີ່ບູດເນົ່າ ແລະ ຕົກໂມະ.

ການເອົາໃຈໃສ່ ໃນການເລືອກວັດຖຸດິບ ແລະ 

ການປະຕິບັດແບບງ່າຍດາຍ ເຊັ່ນ: ລ້າງ ແລະ 

ປອກເປືອກຈະລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້.
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This language version was not produced by the World Health Organization. In the event of any inconsistency between the English and this version, the original English version shall be the binding and authentic version. Original Source: Five keys to safer food. WHO/SDE/PHE/FOS/01.1


