อย่าประมาท !!
บริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม
โปรดระวัง
อาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ร้ายแรงถึงชีวิต
ผู้ที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่จะมีอาการ
ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง บางครัง้ อาจปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว หรือเกิดอาการอักเสบที่
อวัยวะต่าง ๆ ได้ แต่หากเชือ้ เข้าสูก่ ระแสโลหิต
อาจทำให้เสียชีวิตจากภาวะโลหิตเป็นพิษหรือ
ในรายทีอ่ จุ จาระร่วงมากๆ อาจช็อกหมดสติ และ
เสียชีวิตจากการขาดน้ำและเกลือแร่ได้

น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม
หากเลือกซื้อไม่ระมัดระวัง
อาจพบผลิตภัณฑ์ทกี่ ระบวนการผลิตไม่สะอาด
หรือมีการขนส่งและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ไม่เหมาะสม ทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อโรค
เช่น เชื้ออีโคไล (E.coli)
เชือ้ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
เชื้อแซลโมเนลล่า (Salmonella) ฯลฯ
ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
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ซื้ อ อาหารปลอดภั ย
อย่ า ลื ม ใช้ เคล็ ด ลั บ 5 ดู
ดู ฉลาก
ดู ลักษณะอาหาร
ดู สภาพภาชนะบรรจุ
ดู การเก็บรักษาของร้านค้า
ดู ผู้ขาย

จดจำ�และปฏิบัติ

ผลิตโดย : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
โทรศัพท์ 0 2590 7110

น้ำ�ดื่ม

บริโภค
น้ำดื่ม น้ำแข็ง
และไอศกรีม
อย่างปลอดภัย
อร่อยชื่นใจ
เย็นชื่นฉ่ำ
ไปกับน้ำดื่ม
น้ำแข็ง ไอศกรีม
แต่ต้องรู้จัก “ เลือก ”
ไม่ว่าฤดูร้อน
หรือฤดูไหน
ไกลห่างจากโรค
อาหารเป็นพิษ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
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แต่งกายสะอาด ตัดเล็บสัน้ มือสะอาด ไม่มคี ราบสกปรก ไม่เป็นโรคผิวหนัง หรือโรคติดต่อ
และไม่ไอจามลงไปในน้ำแข็งทีต่ กั ขาย หรือน้ำแข็งซอง
ผู้ขาย

ถังใส่สะอาด มีฝาปิด ไม่ควร ไม่ควรซื้อ
มีอาหารหรือวัสดุอื่น ๆ น้ำแข็งซอง 
แช่อยูใ่ นน้ำแข็งและวางใน ที่ผู้ขายวางหรือ
สถานทีป่ ราศจากฝุน่ ละออง ลากกับพื้น
และสิ่งสกปรก
ลักษณะน้ำแข็ง ใส สะอาด ไม่มสี หี รือกลิน่ ผิดปกติ ตลอดจนไม่มฝี นุ่ ละออง หรือสิง่ แปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง

สังเกตดูให้มีข้อความ “ น้ำแข็งใช้รับประทานได้ ” เลขสารบบอาหาร
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือ
ผู้แบ่งบรรจุ ปริมาณบรรจุ

ตัวไอศกรีมต้องไม่มสี ี กลิน่ รส ผิดปกติ
และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือน
ละลายมาแล้ว ภาชนะที่ใช้ใส่และ
ตักไอศกรีมต้องสะอาด และต้อง
สั ง เกตสุ ข ลั ก ษณะของผู้ขายด้วย
เช่น เล็บมือ การแต่งกาย เป็ นต้ น

ถุงสะอาด ไม่มีคราบ ปิดผนึกแน่นหนา
ภาชนะที่ใส่
น้ำแข็ง และ ไม่ฉีกขาด และตู้ที่เก็บรักษาสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
ลักษณะ
การวางจำหน่าย

คน้ หาคำต
อบ

ไอศกรีมตักขาย

อ่านฉลาก

2. ภาชนะที่บรรจุ
ต้องสะอาด ไม่รวั่ ซึม ไม่บบุ ไม่มคี ราบตะไคร่
อยูภ่ ายในขวด หรือมีรอยสกปรกเปรอะเปือ้ น
3. น้ำที่บรรจุอยู่
ต้องใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี และกลิ่นรสที่
ผิดปกติ เช่น กลิน่ เหม็นเน่า หรือกลิน่ พลาสติก
แปลกปลอม ตลอดจนไม่มีสิ่งเจือปนอื่น ๆ
เช่น ตะไคร่นำ้ เป็นต้น
4. ฝาปิดผนึกสนิท 
ไม่มรี อ่ งรอยการเปิดใช้ หรือพลาสติก
ที่รัดปากขวดยังปิดสนิทแน่นหนา
5. ร้านค้า
ต้ อ งไม่ ว างน้ ำ ดื่ ม ตากแดดและ
ไม่เก็บน้ำดื่มในที่ร้อน 

1. อ่านฉลาก ดูข้อมูลประกอบการ
		 เลือกซือ้ เช่น ชือ่ อาหาร เลขสารบบ		 อาหาร ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต
ส่วนประกอบสำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิต และ /
หรือวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค เป็นต้น
2. ดูภาชนะที่บรรจุไอศกรีม 
สะอาด ปิดสนิท ไม่ฉกี ขาด ไอศกรีมไม่รวั่ ซึมออกมา
3. ลักษณะไอศกรีม 
ต้องมีสี กลิ่น รส ตามลักษณะของไอศกรีมนั้น ๆ
ตัวไอศกรีมไม่เหลวหรือมีลกั ษณะเหมือนเคยละลาย
มาแล้ว
4. สถานที่จำหน่าย 
จะต้องมีตู้เย็นแช่แข็งไอศกรีม และจัดไอศกรีม
เป็นสัดส่วนเรียบร้อย
ลง

น้ำแข็งซอง

1. อ่านฉลาก
ดูให้มขี อ้ มูล อาทิ เลขสารบบอาหาร ชือ่ ทีอ่ ยู่
ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต เป็นต้น
ตั ว อย่ า งเลขสารบบอาหาร เช่น  

ไอศกรีมในภาชนะบรรจุ

ไอศกรีมดัดแป

น้ำแข็งตักขาย

น้ำดื่ม

น้ำแข็ง อย่าง…วางใจ

น้ำแข็งหลอดบรรจุถุง

ไอศกรีม

การเลือกซื้อ

บริโภคน้ำดื่ม

