
อาหารจากสตัว ์เชน่ เนือ้สตัว ์สตัวปี์ก 

ปลา หอย และไข ่เมือ่รบัประทานดบิหรือ

ปรงุไมส่กุในบางครัง้อาจมไีวรัสและ

แบคทีเรียท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงเสี่ยงตอ่การ

เจ็บป่วยจากอาหาร เด็กเล็ก สตรีมคีรรภ ์

ผูส้งูอาย ุและผูท่ี้มภีมูคิ ุม้กนับกพร่องจะมี

ความเส่ียงสงูเป็นพิเศษ 
 
กฎการสขุาภบิาลอาหารของโอ

เรกอนก าหนดใหต้อ้งมคี าแนะน า

ผูบ้ริโภคเป็นลายลกัษณอ์ักษรเพื่อให้

มัน่ใจวา่ผูบ้ริโภคทกุคนจะไดร้ับแจง้

เกี่ยวกบัความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึน้ของการ

รบัประทานอาหารดบิหรืออาหาร

จากสตัวท่ี์ปรงุไมส่กุ ค าแนะน า

ผูบ้ริโภคประกอบดว้ยสองสว่น: การ

เปิดเผยขอ้มลูและค าเตอืน 

 
การเปิดเผยขอ้มลูเป็นขอ้ความท่ีเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรที่ระบอุาหารจาก

สตัวอ์ยา่งชดัเจนวา่ (หรือสามารถสัง่

ได)้ ดบิหรือปรงุไมส่กุ หรือมสีว่นผสมท่ี

ดบิหรือปรงุไมส่กุ การเปิดเผยจะตอ้ง

รวมถึง: 

• ค าอธิบายของอาหารที่ไดจ้ากสตัว ์

เชน่ “หอยนางรมคร่ึงเปลือก (หอย

นางรมดบิ)” “ซีซารส์ลดัไขด่บิ” และ 

“แฮมเบอรเ์กอร ์(ปรงุตามสัง่)” 

หรือ... 

• การแยกแยะอาหารท่ีไดจ้ากสตัวโ์ดย

ใสเ่คร่ืองหมายดอกจนั (*) ลงใน

เชิงอรรถท่ีระบวุา่อาหารนัน้เสิรฟ์

แบบดบิหรือปรงุไมส่กุ หรือมี

สว่นผสมท่ีดบิหรือปรงุไมส่กุ 

ค าเตอืนเป็นขอ้ความท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเกี่ยวกบัความเส่ียงตอ่สขุภาพของ

การบริโภคอาหารสตัวแ์บบดบิหรือปรงุไม่

สกุ ค าเตอืนตอ้งใสเ่คร่ืองหมายดอกจนั

อาหารท่ีไดจ้ากสตัวซ่ึ์งตอ้งเปิดเผยใน

เชิงอรรถท่ีระบวุา่: 

 

• “การบริโภคเนือ้สตัว ์อาหารทะเล 

หอย หรือไขด่บิหรือปรงุไมส่กุ อาจ

เพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจาก

อาหาร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากคณุมี

โรคประจ าตวับางอยา่ง” ; หรือ 

• “การบริโภคเนือ้สตัวด์บิหรือปรงุไม่

สกุ สตัวปี์ก อาหารทะเล หอยหรือไข่

อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยท่ี

เกิดจากอาหาร โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

หากคณุมีอาการป่วยบางอยา่ง” 

หรือหรือ 

 

ค าแนะน าผูบ้ริโภค  

เอกสารขอ้มลูมาตรฐานอาหาร #6 
สิ่ ง ที่ ค ุ ณ ค ว ร รู้ เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐ า น   

www.healthoregon.org

/foodsafety  

โครงการป้องกนัการเจ็บป่วยจากอาหาร  

OAR 333-150-0000,  

บทที่ 3-603.11(A) 

(A) ยกเวน้ตามที่ระบไุวใ้น 3-401.11 (C) 
และอนวุรรค 3-401.11(D) 
(4) และภายใต ้3-801.11(C) หากอาหาร
จากสตัว ์เชน่ เนือ้ววั ไข ่ปลา เนือ้แกะ นม หม ู

สตัวปี์ก หรือหอย ถกูเสิรฟ์หรือขายแบบดบิ 

ปรงุไมส่กุ หรือไมผ่า่นการแปรรปูเพ่ือก าจดัเชือ้

โรค ในรปูแบบพรอ้มรบัประทานหรือเป็น

สว่นประกอบในอาหารพรอ้มรบัประทานอ่ืน ๆ 

ผูร้บัใบอนญุาตตอ้งแจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบถึง

ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของการ

บริโภคอาหารดงักล่าวโดยการเปิดเผยและ

เตอืนความจ าตามที่ระบไุวใ้น (B) และ (C) 
ของสว่นนีโ้ดยใชโ้บรชวัร ์กลอ่งอาหารหรือ

ค าแนะน าเมน ูขอ้ความเกี่ยวกบัฉลาก แผน่พบั

ตัง้โตะ๊ ป้ายประกาศ หรือวิธีการเขยีนอ่ืน ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพ Pf  
(B) การเปิดเผยขอ้มลูจะรวมถึง:  
(1) ค าอธิบายของอาหารที่ไดจ้ากสตัว ์เชน่ 
"หอยนางรมคร่ึงเปลือก (หอยนางรมดบิ)" "ซี

ซารส์ลดัไขด่บิ" และ "แฮมเบอรเ์กอร ์(ปรงุสกุ

ตามสัง่ได)้"; Pf หรือ  
(2) การแยกแยะอาหารที่ไดจ้ากสตัวโ์ดยใส่
เคร่ืองหมายดอกจนัลงในเชงิอรรถที่ระบวุ่า

อาหารนัน้เสิรฟ์แบบดบิหรือปรงุไมส่กุ หรือมี 

(หรืออาจมี) วตัถดุบิหรือสว่นผสมที่ปรงุไมส่กุ 
Pf 
(C) ค าเตอืนจะรวมถึงการใสเ่คร่ืองหมายดอก
จนัตรงอาหารที่ไดจ้ากสตัวซ่ึ์งตอ้งเปิดเผยใน

เชงิอรรถที่ระบวุ่า: 
(1) เนือ่งดว้ยความปลอดภยัของรายการ
เหลา่นี ้คณุสามารถขอขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์

อกัษรได;้ Pf  

(2) การบริโภคเนือ้สตัวด์บิหรือปรงุไมส่กุ 
สตัวปี์ก อาหารทะเล หอย หรือไขอ่าจเพ่ิมความ

เสี่ยงของคณุจากการเจ็บป่วยจากอาหาร; Pf 

หรือ 
(3) การบริโภคเนือ้สตัว ์อาหารทะเล หอย 
หรือไขด่บิหรือปรงุไมส่กุ อาจเพ่ิมความเสี่ยง

ของการเจ็บป่วยจากอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หากคณุมีโรคประจ าตวับางอย่าง Pf 

เหตผุลดา้นสาธารณสขุ: 

อาหารที่ไดจ้ากสตัวซ่ึ์งไมไ่ดร้บัการ

ผา่นความรอ้นอยา่งเพียงพอมคีวาม

เสี่ยงตอ่ผูบ้ริโภคเนือ่งจากอาจมี

สารชวีภาพที่ท าใหเ้กิดโรคจากอาหาร 

เจตนาของค าแนะน าคือเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

ผูบ้ริโภคทกุคนไดร้ับแจง้เกี่ยวกบัความ

เสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ของการรบัประทาน

อาหารดบิหรืออาหารสตัวท์ี่ปรงุไมส่กุ 
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• “เนือ่งดว้ยความปลอดภยัของ

รายการเหลา่นี ้คณุสามารถขอ

ขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรได ้” 

 
ค าแนะน าผูบ้ริโภคสามารถน าเสนอไดโ้ดย

ใชโ้บรชวัร ์กลอ่งอาหารส าเร็จรปูหรือ

ค าแนะน าเมน ูขอ้ความบนฉลาก แผน่พบั

ตัง้โตะ๊ ป้ายประกาศ หรือวิธีการเขยีนอ่ืน 

ๆ ที่มปีระสิทธิภาพ 

 
หมายเหต:ุ หากคณุไมส่ามารถใหเ้อกสาร

แกผู่ต้รวจสขุภาพในพื้นท่ีของคณุว่าส

เต็กเนือ้ววั ท่ีเสิรฟ์มรีปูร่างลกัษณะของ

กลา้มเนือ้หรือเป็นชิ้นเนือ้ววัอยู ่คณุ

จะตอ้งเตรียมค าแนะน าผูบ้ริโภค 

 
มกีารเปิดเผยและใหค้ าเตอืนหลาย

ประการผสมกนัท่ีสามารถใชไ้ด ้ตวัอยา่ง

ท่ีแสดงดา้นลา่งเป็นเพียงตวัเลือก

บางสว่นเทา่นัน้. 

ตวัอยา่งประเภทอาหารท่ีตอ้งการ

ค าแนะน าผูบ้ริโภค: 

ไขด่บิ 

• น า้สลดัหรือซอส เชน่ ฮอลแลนเดซ 

หรือซีซาร ์ท าจากไขท่ัง้เปลือก ไขป่รงุ

สกุ 

• พายเมอแรงค ์พดุดิง้และคสัตารด์ 

มสู เอก๊น็อก 

• มายองเนส "ตัง้แตเ่ร่ิม" 

• อลัยอลี หรือมายองเนสรสกระเทียม 

• ทีรามสิ ุ

นือ้ดิบหรือกึ่งสกุกึ่งดบิ 
• แฮมเบอรเ์กอรป์รงุสกุระดบั “มี

เดีย่ม, มเีดีย่มแรร,์ แรร”์ 
• คารพ์าชชโิอ ้
• ทารท์ารส์เต็ก 
• สเต็กเนือ้นุม่ (เนือ้ที่ผา่นกระบวนการ

ท าใหนุ้ม่ เชน่ pinning, jaccard-

ing, หรือ needling) 

หอยแมลงภูด่ิบหรือไมส่กุ 

ค าแนะน าผูบ้ริโภค ตอ่ 

โครงการป้องกนัการเจ็บป่วยจากอาหาร 

    

ปลาดบิ 

• ซชู ิ

• เซวิเช ่

• ทนูา่ คารพ์าชชิโอ ้

• ไขป่ลา 

• กราฟลกัซห์รือแซลมอนดอง 

 
 
หมายเหต:ุ ขอแนะน าใหใ้ชข้อ้ความแนะน า

ผูบ้ริโภคเป็นภาษาเดยีวกบัท่ีใชส้ าหรบั

รายการเมนแูละแบบอักษรขนาดอยา่ง

นอ้ย 11 บนเมนมูอืถือหรือแผน่พบัตัง้โตะ๊ 
 
ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิ โปรดดเูอกสารของ

องคก์ารอาหารและยา “แนวทางการ

ด าเนนิการส าหรบับทบญัญตัท่ีิปรึกษา

ผูบ้ริโภคของรหัสอาหารขององคก์าร

อาหารและยา” 

ตวัอยา่ง A 

การเปิดเผยเป็นค าอธิบาย/ค าเตอืน

เชงิอรรถ. 

 
เมน ู

สลดัเชฟ 

สลดัผกัโขม 

ซีซารส์ลดั (มไีขด่บิ)* 

 
(ท่ีดา้นลา่งของหนา้) 

*การบริโภคเนือ้สตัวด์บิหรือปรงุไมส่กุ สตัว์

ปีก อาหารทะเล หอย หรือไขอ่าจเพิ่มความ

เสี่ยงของคณุจากการเจ็บป่วยจากอาหาร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากคณุมีโรคประจ าตวั 

ตวัอยา่ง B 

การเปิดเผยและค าเตอืนไปยงัเชิงอรรถ. 

 
เมน ู

แฮมเบอรเ์กอร*์ 

ชสีเบอรเ์กอร*์ 

เบคอนเบอรเ์กอร*์ 

 
(ท่ีดา้นลา่งของหนา้) 

* แฮมเบอรเ์กอรป์รงุสกุตามสัง่ การ

บริโภคเนือ้สตัวด์บิหรือปรงุไมส่กุ สตัวปี์ก 

อาหารทะเล หอยหรือไขอ่าจเพิ่มความ

เสี่ยงของคณุจากการเจ็บป่วยจากอาหาร 

ตวัอยา่ง C 

การเปิดเผยเป็นค าอธิบาย/ค าเตอืนใน

โบรชวัร:์ 

 
เมน ู

หอยนางรมคร่ึงเปลือก  

(หอยนางรมดิบ)* 

 
 
(ท่ีดา้นลา่งของหนา้) 

*เนือ่งดว้ยความปลอดภยัของรายการ

เหลา่นี ้คณุสามารถขอขอ้มลูเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรได ้

พฤศจิกายน 2014  


