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แนะน า 

  

ว่าท่ี ANSI/CFP (ServSafe ® ชาติรีจิสทรีของบริการอาหารผูเ้ช่ียวชาญ (NRFSP ®), ผูจ้ดัการ 
SafeMark ® / อาหาร หรือชาติส่ิงแวดลอ้ม สมาคมสุขภาพ (NEHA ®) / Prometric ®), 

อนุมติัทดสอบคุณใชค้  าแนะน าน้ีจะช่วยคุณจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบ  

การอาหารปลอดภยัจดัการ ANSI/CFP รับรองสอบศึกษาแนะน าข้ึนอยูก่บัรหัสอาหาร FDA (อาหารและยา) 2009 กบั 
2011 เพ่ิมรหัสอาหาร FDA (อาหารและยา) 
รัฐอาจไม่ไดน้ ารหัสปัจจุบนัแต่หลงัจากท่ีเรียน/สอบกรุณาตรวจทานคุณรหัสอาหารทอ้งถ่ิน เขต หรือรัฐให้แน่ใจว่า 
คุณก าลงัติดตามแนวทางหมด ค าแนะน าน้ีไม่แทนใด ๆ อาหารปลอดภยัแห่งชาติส่ิงพิมพ ์(ผูจ้ดัการ ฝ่ายอาหาร® 

ServSafe ® ServSafe ®เรียนหนงัสือ NEHA ® และ SafeMark ®) 

ไม่มีเวลา ท า HRBUniversal ครู พนกังาน และเวบ็ไซตใ์ห้ และกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบค าแนะน าในการอาหารรหัสกฎหมายอาหาร กรุณาติดต่อภายใน 
เขตของกระทรวงสุขภาพในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารในการด าเนินการในพ้ืนท่ีของคุณ 
และปรึกษาของสภากฎหมาย 

  

หัวข้อคือ: 

  อาหารปลอดภยั 

  รูปแบบการปนเป้ือน 

  จดัการอาหารปลอดภยั 

  การไหลของอาหาร: รับ และเก็บขอ้มูล จดัเตรียม และบริการ 
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  ระบบการจดัการความปลอดภยัอาหารและ HACCP 

  สุขาภิบาลส่ิงอ านวยความสะดวกและการออกแบบ 

 จดัการศตัรูพืช 

  

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารและประโยชน์ฟอร์มสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ร้านคา้ออนไลน์ของเราฟรี 
เวบ็ลิงคคื์อ hrbstore.info/tools-supplies/downloads  
  
ก่อนท่ีจะเรียนกรุณาใชเ้วลาในการมองเห็นคู่มือศึกษา และด าเนินการปฏิบติั 
การทดสอบปฏิบติัจะช่วยให้คุณเขา้ใจว่าจะถามค าถามในการสอบ ANSI/CFP อ่านค าถามของคุณ 
อ่านให้ออกโหลดให้ตวัเอง หน่ึงค าสามารถเปล่ียนความหมายท่ีสมบูรณ์ของค าถาม คุณตอ้งตอบถูกตอ้งท่ีสุดเสมอ 

  
เราขอแนะน าให้ คุณพิมพห์นา้ 3 – 26 และน าไปเรียนฝึกอบรมของคุณต่อพร้อมกบัพ่ีเล้ียง  
  
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารและประโยชน์ฟอร์มสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ร้านคา้ออนไลน์ของเราฟรี 
เวบ็ลิงคคื์อ hrbstore.info/tools-supplies/downloads  
  
  
  
  

อาหารปลอดภยั 

  
ภาวะ โรคด าเนินการ หรือส่งคน โดยอาหาร. 
  
FOODBORNE โรคระบาด เม่ือสอง หรือมากกว่าสองคนประสบการณ์เจบ็ป่วยเหมือนกนัหลงัจากรับประทานอาหารกนั 

  
ประชากรเส่ียงสูงรวม: ทารก เดก็ preschool อายุ หญิงตั้งครรภ ์ผูสู้งอายุ ผูท้ี่ยา และผูจ้ริงจงั ill. 
  
แมว้า่อาหารชนิดใดก็สามารถกลายเป็นการปนเป้ือน ไดด้ีสามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจุลนิทรียอ์ื่น ๆ  
  
อาหารเหล่าน้ีตอ้งอุณหภูมิควบคุมส าหรับความปลอดภัย (TCS) .  
  
อาหาร TCS ตอ้งเก็บออกจากโซนอันตราย (41 °-135 °)ป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์ละการผลิตสารพิษ 

  
อาหาร TCS รวมนม ไข่ หอย ปลา เน้ือสัตว ์เน้ือส ารอง กระเทียมไม่ถูกรักษา และน ้ ายา ผสมน ้ ามนั มนั ฝร่ังอบ เกมแตก หน่อดบิ ขา้วสุก มะเขือ 
เทศตดั ตดัแตง และอาหาร prepped. 

  
สามชนิดปน (อันตราย) 
  



   ทางชีวภาพ – แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เช้ือรา สารพิษจากธรรมชาติ  
   สารเคมีน ้ ายา Sanitizers พิษโลหะจากไม่ใช่ภาชนะเกรดบริการอาหาร และเคร่ืองครัว ยาฆ่าแมลง  
   ทางกายภาพ – วตัถุต่างประเทศ – ผม แกว้ กระดาษ เศษโลหะ 

  
ตัวสาเหตุโรค (CDC) การควบคุมด้านบนห้าเอกสารการระบาด:  
  
1. ซ้ืออาหารจากแหลง่ที่ไม่ปลอดภยั 
2. ลม้การปรุงอาหารอย่างเพยีงพอ 

3. เก็บอาหารในอุณหภูมิที่ถูกตอ้ง 
4. ปนเป้ือนอุปกรณ์ 

5. สุขอนามยัส่วนบุคคลยากจน 

  
ส่ีวิธีอาหารจะปนเป้ือน 

1.TCS ควบคุมเวลาอุณหภูมิอาหารถูกปล่อยไวใ้นโซนอนัตราย > 4 ชัว่โมง 
2.สารปนเป้ือนการปนเป้ือนขา้มระหวา่งอาหารทีไ่ม่เป็นไปไดท้ั้งเพิ่มเติม 

3.ตวัจดัการอาหารสุขอนามยัส่วนบุคคลท าให้เกิดภาวะที่ 
4.ดี แลบ็ 

  
  
  
  
  
  
  
  
พร้อมรับประทานอาหารเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มเติม  

เตรียมสอบ ซกัผา้ และท าอาหาร 
  

มีอาหารพร้อมทาน: 

     อาหารปรุงสุก 

     ผกัและผลไมหิ้น 

     เดลี่เน้ือ 

     สินคา้เบเกอร่ี 
     น ้ าตาล เคร่ืองเทศ และรส 

  
การเก็บรักษาอาหารปลอดภัยและฝึกอบรม 

  
เน้นมาตรการเหล่าน้ี  

         การควบคุมเวลาและอุณหภูมิ 
         ป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม 

         สุขอนามยัส่วนบุคคลการฝึกซอ้ม 



         ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายที่มีช่ือเสียง อนุมติั 

         ท าความสะอาดและ sanitizing 

  
การฝึกอบรมและการตรวจสอบ 

     ฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบติัตามขั้นตอนดา้นความปลอดภยัอาหาร 
     อบรมอย่างต่อ เน่ือง 
     มีพนักงานทั้งหมดอาหารทัว่ไป  

ความรู้ดา้นความปลอดภยั 
     อบรมงานเฉพาะอาหารปลอดภยั  
     Retrain พนักงานอย่างสม ่าเสมอ 

     ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจวา่ พวกเขามีขั้นตอน 

     เอกสารฝึกอบรม 

  
หน่วยงานภาครัฐ 

  
• อาหารและยา (FDA)ตรวจสอบอาหารทั้งหมดยกเวน้เน้ือ สัตวปี์ก และไข่ หน่วยงานที่ยงัก าหนดอาหารขนส่งขา้มบรรทดัสถานะ นอกจากน้ี 

หน่วยงานที่ออกรหัสอาหาร FDAซ่ึงช่วยให้ค  าแนะน าส าหรับกฎระเบียบความปลอดภยัอาหาร  
• สหรัฐอเมริกาภาคของเกษตร (จาก)ก าหนด และตรวจสอบเน้ือ สัตวปี์ก และไข่ นอกจากน้ียงัก าหนดอาหาร 

ที่ขา้มขอบเขตของรัฐมากกวา่หน่ึงรัฐเก่ียวขอ้งกบั การ 
• หน่วยงานเช่นศูนย์บริการสาธารณสุขสหรัฐ (PHS) ควบคุมและป้องกันโรคและการป้องกัน 

(CDC)ไดด้  าเนินการวจิยัเป็นสาเหตุของการระบาดภาวะการ 

• รัฐและหน่วยงานก ากับดูแลท้องถิ่นเขียน หรือใชร้หัสที่ก าหนดขายปลีกและการด าเนินงานเกอร่ี. 



  
  

  

รูปแบบของ CONAMINATION 

  
การปนเป้ือนเกิดขึน้ 

  
• ปนเป้ือนมาจากหลากหลายสถานที่. 
• สารปนเป้ือนสามารถท าให้เกิดภาวะ หรือส่งผลให้บาดเจบ็ทางกายภาพได ้

• สารปนเป้ือนพบในสัตวเ์ราใชส้ าหรับอาหาร ในอากาศ น ้ า ส่ิงสกปรก และเกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหาร เช่นกระดูกในปลา. 
• อาหารสามารถสามารถปนเป้ือนในการ 
• อาหารส่วนใหญ่จะปนเป้ือนไม่ไดต้ั้งใจ 
• ตวัอย่างการปนเป้ือนโดยไม่ตั้งใจ: foodhandlers ผูไ้ม่ลา้งมือของพวกเขาหลงัจากใชห้น่อย 

และปนเป้ือนอาหารและพื้นผวิกบัอุจจาระจากน้ิวมือของพวกเขา แลว้ foodhandlers ที่ผา่นสารปนเป้ือนผา่นเจบ็ 

  
  
ติดเช้ือ FOODBORNE สามารถส่งผลให้เม่ือคนกินอาหารที่ประกอบดว้ยโรค ที่ 
แลว้เจริญเติบโตในล าไส้ และท าให้เกิดการเจบ็ป่วย  
  

อาการที่พบบ่อยของภาวะ 
         โรคทอ้งร่วง 
         อาเจียน 

         ไข ้

         คลื่นไส้ 

         ปวดทอ้ง 
         Jaundice (สีเหลืองของผวิหนังและตา) 

  
เร่ิมมีอาการคร้ัง  

         ขึ้นอยู่กบัชนิดของภาวะ 
         สามารถในช่วง 30 นาทีถึง 6 สัปดาห์ 

  
  
FOODBORNE INTOXICATIONS ผลเม่ือคนกินอาหารที่ประกอบดว้ยสารพิษ (พิษ) ผลิต 
โดยโรคที่พบในอาหารหรือที่เป็นผลการปนเป้ือนสารเคมี โดยทัว่ไปอาการปรากฏอย่างรวดเร็ว ภายในก่ีชัว่โมง. 
  
แบคทีเรีย เป็นกงัวลของชีวภาพ contaminates แบคทีเรียมีอยู่ทุกที่ และภายใตเ้งื่อนไขที่ดี 

สามารถสร้างอย่างรวดเร็วหากเงื่อนไขตม้ไขมนัขวา. 

ค าย่อต้มไขมันหมายถึง: 



                                 Food - แบคทีเรียส่วนใหญ่ตอ้งการสารอาหารเพื่อความอยูร่อด TCS 

อาหารสนับสนุนการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีกวา่อาหารชนิดอื่น ๆ 

                                 Acidity - แบคทีเรียเติบโตดีที่สุดในอาหารที่ประกอบดว้ยกรดนอ้ย หรือไม่มีบนสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 14.0 กรดกบัด่าง pH 

แบคทีเรียที่เติบโตรวดเร็วยิง่ขึ้น - ขวาตรงกลาง 4.6pH - 7.5pH 

                                 

                                 Temperature - แบคทีเรียเติบโตอย่างรวดเร็วระหวา่ง 41˚F และ 135˚F (5˚C และ 57˚C) 

ช่วงน้ีเรียกวา่เป็นโซนอนัตรายอุณหภูมิ เช้ือแบคทีเรียเจริญเติบโตถูกจ ากดัเม่ือมีจดัอาหารเหนือ หรือ ใตโ้ซนอนัตรายอุณหภูมิ  

                                 Time - แบคทีเรียตอ้งเวลาเติบโต ใชแ้บคทีเรียเวลาเพิ่มเติมในเขตอุณหภูมิอนัตราย 

โอกาสมากกวา่ที่พวกเขาจะตอ้งเติบโตในระดบัที่ไม่ปลอดภยั แบคทีเรียคู่ทุก 20 นาทีในการ TDZ 

                                 Oxygen - แบคทีเรียบางอย่างตอ้งการออกซิเจนในการเจริญเติบโต ในขณะที่ผูอ้ื่นเติบโตเม่ือออกซิเจนไม่มี (ROP) 

                                 Moisture - จ านวนความช้ืนในอาหารเรียกวา่น ้ ากิจกรรม (สะสม) การสะสม ระดบัช่วงรอม 0.0 ถึง 1.0 มีมูลค่ามากกวา่ 

มีความช้ืนในอาหาร  

เวลาและอุณหภูมิเป็นส่ิงง่ายที่สุดส าหรับเราในการควบคุม 

  
แบคทีเรียส าคัญที่ท าให้ FOODBOURN เจ็บป่วย 
  
FDA ไดร้ะบุสามชนิดของแบคทีเรียที่ท  าให้เกิดการเจบ็ป่วยรุนแรง และติดต่ออย่าง 
  



         Typhi สาย 
o ซลั Typhi อาศยัอยู่เฉพาะในมนุษย ์
o คนไขไ้ทฟอยดมี์แบคทีเรียในกระแสเลอืดและล าไส้ทางเดิน. 
o กินเพียงเลก็นอ้ยของแบคทีเรียเหล่าน้ีสามารถท าให้ผูป่้วยได ้

o ความรุนแรงของอาการขึ้นอยูก่บัสุขภาพของบุคคลและจ านวนแบคทีเรียทีกิ่น 
แบคทีเรียมกัในอุจจาระของคนในสัปดาห์หลงัจากส้ินสุดอาการ. 

         โอ shigella 

o โอ shigella พบในอุจจาระของมนุษยมี์การเจบ็ป่วย 
o โรคส่วนใหญ่เกิดขึ้นเม่ือคนรับประทานอาหาร หรือดื่มน ้ าหรืออาหารที่ปนเป้ือน 

o แมลงยงัสามารถโอนยา้ยแบคทีเรียจากอุจจาระสู่อาหารได ้

o กินเพียงเลก็นอ้ยของแบคทีเรียเหล่าน้ีสามารถท าให้ผูป่้วยได ้

o ระดบัสูงของแบคทีเรียมกัในอุจจาระของคนในสัปดาห์หลงัจากส้ินสุดอาการ. 
         Enterohemorrhagic งะผลิตพิษ Escherichia coli และ 

o Enterohemorrhagic และชิงะผลิตพิษ E. coli สามารถพบไดใ้นล าไส้ของววัควาย 
o ที่พบในผูติ้ดเช้ือยงั 
o แบคทีเรียสามารถปนเป้ือนเน้ือระหวา่ง slaughtering ได ้

o กินเพียงเลก็นอ้ยของแบคทีเรียท าให้ผูป่้วยได ้

o เม่ือกิน ก่อให้เกิดสารพิษในล าไส้ ซ่ึงท าให้เจบ็ป่วย 

o แบคทีเรียมกัในอุจจาระของคนในสัปดาห์หลงัจากส้ินสุดอาการ. 
  

ไวรัส มีขนาดเลก็ที่สุดของสารปนเป้ือนจุลินทรีย ์ในขณะที่ไวรัสไม่สามารถท าซ ้าในอาหาร เม่ือใชม้นัจะท าให้เจบ็ป่วย 
ไวรัสจะแพร่กระจายจากคนสู่คน ผูไ้ป อาหารและผูใ้ห้อาหารติดต่อพื้นผวิ ปฏิบัติด ีสุขอนามัยส่วนบุคคลและการลดมือเอาติดต่อพร้อม- - 
รับประทานอาหารสามารถช่วยป้องกนัโรคไวรัส foodborne. 

  
สถานที่ตั้ง 

o ด าเนินการ โดยมนุษยแ์ละสัตว ์
  ตอ้งการพกัอยูอ่าศยัเติบโต 

  ไม่ไดเ้ติบโตในอาหาร 
  สามารถโอนผา่นอาหาร และยงัคงติดเช้ือในอาหาร 

แหล่งที่มา 
o อาหาร น ้ า หรือพื้นผวิใด ๆ ปนเป้ือน 

o ปกติเกิดขึ้นผา่นเส้นทาง fecal ปาก. 
  

ท าลาย 

o ไม่ถูกท าลาย โดยอุณหภูมิปกติท  า 
o ตอ้งปฏิบติัสุขอนามยัส่วนบุคคลดีเม่ือจดัการพื้นผวิอาหารและอาหารติดต่อ 

o เอาออกอย่างรวดเร็วและลา้งขอ้มูลของอว้กเป็นส าคญั 

  
FDA ได้ระบุไวรัส 2 ที่ติดต่ออย่าง และสามารถท าให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรง 
  



o โรค 

         ส่วนใหญ่มีพบโรคในอุจจาระของคนที่ติดเช้ือดว้ย  
         ไวรัสสามารถปนเป้ือนน ้ าและอาหารไดห้ลายชนิด  
         โดยทัว่ไปจะถูกเช่ือมโยงกบัอาหารพร้อมกิน อย่างไรก็ตาม มนัมียงัการเช่ือมโยงกบัหอยจากน ้ าที่ปนเป้ือน 

         ไวรัสจะถูกโอนยา้ยในอาหารมกัจะจดัการอาหารติดเช้ือเม่ือสัมผสัอาหารหรืออุปกรณ์ ดว้ยมือที่มีอุจจาระนั้น  
         รับประทานอาหารเพยีงเลก็น้อยของไวรัสสามารถท าให้ผูป่้วย  
         ให้ผูติ้ดเช้ืออาจไม่แสดงอาการในสัปดาห์ที่ผา่นมา แต่สามารถติดเช้ือมาก  
         ท าอาหารไม่ท าลายตบัอกัเสบเอ 

  
o Norovirus  

         โดยทัว่ไปเช่ือมโยง Norovirus เช่นตบัอกัเสบ A อาหารพร้อมกิน  
         มนัมียงัการเช่ือมโยงกบัน ้ าปนเป้ือน  
         มกัจะโอน Norovirus อาหารเม่ือติดไวรัส foodhandlers สัมผสัอาหารหรืออุปกรณ์ 

ดว้ยมือที่มีอุจจาระนั้น 

         รับประทานอาหารเพยีงเลก็น้อยของ Norovirus สามารถท าให้ผูป่้วย ก็ยงัติดต่อมาก  
         คนเป็นหรือภายในไม่ก่ีชัว่โมงหลงัจากรับประทานอาหารมนั  
         ไวรัสมกัจะเป็นในอุจจาระของคนวนัหลงัจากส้ินสุดอาการ 

  
  
การวินิจฉัย ด้วยการเจบ็ป่วยจากโรคหรือ Norovirus จัดการอาหารต้องท างานในการด าเนินงานในขณะที่ป่วยอยู่ 

  
  
ปรสิตเป็นตอ้งการพกัอยู่อาศยัเพื่อความอยู่รอด อาหารเหมาะสม และแช่แขง็ฆ่าปรสิต 

  
สถานที่ตั้ง 

o ตอ้งพกัอาศยัอยู่ และสร้าง 
แหล่งที่มา 

o อาหารทะเล เกมป่า และอาหารที ่มีน ้ าปนเป้ือน การประมวลผลเช่นผลิต 

ป้องกัน 

o ซ้ืออาหารจากอนุมติั ซพัพลายเออร์ที่มีช่ือเสียง 
o อาหารอุณหภูมิภายในต ่าสุดจ าคุก 

o ปลาที่จะเสิร์ฟไดด้ิบ หรือ ฝร่ังเศส ตอ้งแช่แขง็อย่างถูกตอ้ง โดยผูผ้ลิต 

  
เช้ือรา,เป็นแม่พิมพ ์และยีสตมี์หน้าที่โดยทัว่ไปส าหรับ spoiling อาหาร และท าให้ไม่ค่อยเจบ็ป่วย พวกเขาสามารถเติบโตในเกือบทุกสภาพ 
แต่เติบโตในอาหารเปร้ียว อย่างไรก็ตามบางแม่พิมพ ์สามารถสร้างสารพิษที่เป็นอนัตราย Yeasts สามารถเสียอาหารอย่างรวดเร็ว 
และจะผลิตเป็นกลิ่นหรือรสชาติของแอลกอฮอล ์ควรจะถูกยกเลกิเสีย โดยยีสตอ์าหารยงั 
  
Yeasts แม่พิมพ์ และเห็ด 

o แม่พิมพแ์ละเห็ดบางอย่างผลิตสารพิษ 

o ทิ้งอาหารรา ยกเวน้แม่พิมพเ์ป็นส่วนหน่ึงของอาหารธรรมชาติ 



o ซ้ือเห็ดจากอนุมติั ซพัพลายเออร์ที่มีช่ือเสียง 
  
สารพิษทางชีวภาพ 

  
จุดเร่ิมต้น 

o เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพืชบางอย่าง เห็ด และอาหารทะเล 

  
สารพิษในอาหารทะเล 

  
o SCOMBROID –ฮิสตามีนพิษ – ปลาทูน่า ปลา ญ่ีปุ่ น ผลิตภณัฑป์ลาทูน่าผลิตภณัฑป์ลาทูน่าจะถูกอุณหภูมิ เวลา. 
o CIGUATERA - Ciguatoxin โหดร้ายปลา (บาร์ราคูดา้ ปลาเก๋า เตา้รับ และอเพิลสแนปเปอร์) - สาหร่ายทะเล 

  
ซ้ือปลาจากผู้จ าหน่ายที่ได้รับอนุมติัตั้งแต่ท าอาหาร หรือการแช่แขง็ไม่สามารถท าลายสารพิษเหล่านี ้
  
  
ผลิต– ผลิตทั้งหมดควรซ้ือจากผูจ้  าหน่ายที่ไดรั้บอนุมติั น้ีจะป้องกนัการเจบ็ป่วยที่เก่ียวขอ้งกบัเห็ดป่า และการผลิตที่มีการปนเป้ือนกบัน ้ าหรือสารเคม ี

  
รายการทั้งหมดของภาวะต้ังอยู่ในภาคผนวก 

  
สารปนเป้ือนสารเคมี อาจมาจากความหลากหลายของสารพิษโลหะ ยาฆ่าแมลง การท าความสะอาดผลิตภณัฑ ์sanitizers หล่อลื่น 
การปฐมพยาบาล และผลิตภณัฑด์ูแลส่วนบุคคลรวมทั้งการ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน เช่นในเหยอืกทั้ว 
ใชอ้นุมตัิเฉพาะเกรดอาหารเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการเตรียม และเก็บอาหาร ถา้ตูเ้คร่ืองดื่มอดัลมติดตั้งไม่ถูกตอ้ง 
และดน ้ าสามารถไหลกลบัเขา้ไปในบรรทดัการจดัหาวสัดุทองแดง มนัสามารถ leach ทองแดงจากรายการ และเคร่ืองดื่มปนเป้ือน อนุญาตเฉพาะ 
แบบมืออาชีพไดรั้บใบอนุญาตให้ใชส้ารก าจดัศตัรูพืช  
  
  
อาการ 

o วารีขึ้นอยู่กบัสารเคมีที่ใช ้

o โรคส่วนใหญ่เกิดภายในนาท ี

o Vomiting และโรคอุจจาระร่วงเป็นปกต ิ

  
ป้องกัน 

o ใชส้ารเคมีที่ไดรั้บการอนุมติัเพื่อใชใ้นการด าเนินงานเกอร่ีเท่า นั้น 

o ซ้ือสารเคมีจากซพัพลายเออร์ที่มีช่ือเสียงไดรั้บการอนุมติั 

o เคมีเป็นการเตรียมพื้นที่ พื้นที่จดัเก็บอาหาร และบริการพื้นที่จดัเก็บ 

o เคมีตอ้งแยกออกจากผวิอาหารและอาหารติดต่อ ดว้ยระยะห่างและการแบ่งพาร์ทิชนั 

o สารเคมีตอ้งไม่เก็บไวเ้หนือพื้นผวิของอาหารหรืออาหารติดต่อ 

o เคมีภณัฑใ์ชส้ าหรับวตัถุประสงคก์ารใช ้และท าตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

o จดัการกบัอุปกรณ์และเคร่ืองใชท้ี่ไดรั้บอนุมติัให้ใชเ้กอร่ีเท่า นั้น 

o แน่ใจวา่ป้ายช่ือของผูผ้ลิตบนภาชนะบรรจุสารเคมีเดิมอ่าน 

o ความปลอดภยัปัจจุบนั และแน่ใจวา่พวกเขาจะสามารถเขา้ถึงพนักงานทุกคร้ัง 



o   ท าตามค าแนะน าของผูผ้ลิต และ  
ทอ้งถิ่นตามกฎหมายเม่ือโยนออกสารเคมี 

  
การปนเป้ือนทางกายภาพ อาจเกิดขึ้นเม่ือวัตถุต่างจะตั้งใจน าเขา้สู่อาหารได ้สารปนเป้ือนทางกายภาพทัว่ไปไดแ้ก่เศษโลหะจากกระป๋อง 
ลวดเยบ็กระดาษ แกว้จากหลอดไฟแตก เลบ็ ผม Band-Aids ส่ิงสกปรก ฯลฯ 

  
อาการ 

o บาดเจบ็ไม่รุนแรงเพื่อความร้ายแรงสุด 

o ตดั ฟันหาย และ choking 

o Bleeding และปวด 

ป้องกัน 

o ซ้ืออาหารจากอนุมติั ซพัพลายเออร์ที่มีช่ือเสียง 
o อย่างใกลชิ้ดตรวจสอบอาหารทีรั่บ 

o ท าตามขั้นตอนเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนทางกายภาพ รวมทั้งฝึกสุขอนามยัส่วนบุคคลด ี

  
  
อาหารความปลอดภัยและการบริหารภาวะวิกฤต อยู่ป้องกนัหรือก าจดัการปนเป้ือนโดยเจตนาของอาหาร 
กุญแจส าคญัที่จะป้องกนัอาหารที่จะท าให้ยากที่สุดส าหรับการแทรกแซงจะเกิดขึ้นโดยเป็นมนุษย ์ตกแต่งภายใน 
และภายนอกองคป์ระกอบทั้งหมดในการด าเนินงานของ 
  
การสร้างโปรแกรมทีมจัดการเหตุวิกฤต: 

o สร้างทีมจดัการเหตุวกิฤต 

o เตรียมส าหรับชนิดต่าง ๆ ของวกิฤต 

o Tailored การด าเนินงานของคุณ 

o ทดสอบแผนของคุณ และให้แน่ใจวา่ มนัอยู่ – เตรียม การตอบสนอง และกูค้นื. 
  

ใช้เคร่ืองมือป้องกัน FDA – A.L.E.R.T. 

A ssure ให้แน่ใจวา่ ผลิตภณัฑท์ี่ไดรั้บมาจากแหล่งที่ปลอดภยั 
L ook ตรวจสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑใ์นการอ  านวยความสะดวก 

E mployees รู้ที่อยู่ในสถานประกอบการของท่าน 

R eports ให้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัอาหารเขา้ 
T hreat พฒันาแผนส าหรับการตอบสนองกบักิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเป็นอุปสรรคตอ่การด าเนินงาน 

  
  
  

  
ตอบสนองต่อการระบาดภาวะ 

o พนักงานรถไฟนโยบายความปลอดภยัของอาหารและกระบวนการ 
o สร้างรายช่ือผูต้ิดต่อกรณีฉุกเฉิน 

o รวบรวมขอ้มูล 

o เจา้หน้าที่แจง้ให้ทราบ 



o Segregate ผลิตภณัฑ์ 
o เอกสารแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะ - ขอ้มูลทั้งหมด และฝึกเพื่อใชม้นั 

o เจา้หน้าที่ระบุ 
o ความร่วมมือกบัหน่วยงาน 

o ขั้นตอนการตรวจทาน 

  
แพ้อาหาร. แพอ้าจมีอาการคนั แน่นในล าคอ หายใจมีเสียง หวดี ลมพิษ บวม โรคทอ้งร่วง อาเจียน ปวด และสูญเสียสติหรือตาย 
ผูจ้ดัการและพนักงานควรทราบมากที่สุด. 
  
อาหาร Allergen 

o โปรตนีในอาหารหรือส่วนผสมบางคนมีความไวต่อ 

o โปรตีนเหล่าน้ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

o เม่ือความเพียงพอของ allergen รับประทาน แพส้ามารถเกิดขึ้นได ้

  
สารก่อภูมิแพ้อาหารทั่วไป 

o นม 

o ไข ่

o ปลา 
o หอย กุง้ กุง้ และปู 
o ขา้วสาลี 
o ถัว่เหลือง 
o ถัว่ลิสง 
o ตน้ถัว่ อลัมอนด ์วอลนัท และ pecans 

  
คุณและพนักงานของคุณควรจะสามารถแจง้ให้ลูกคา้เหล่าน้ีและอืน่ ๆ มีศกัยภาพอาหารสารก่อภูมิแพท้ี่อาจรวมอยู่ในตั้งของคุณ 



  
  
  

FOODHANDLER ปลอดภยั 

  

จัดการอาหาร อาจปนเป้ือนอาหารเม่ือพวกเขาไดรั้บการวนิิจฉยั ดว้ยภาวะที่ แสดงอาการเป็นระบบ มีการติดเช้ือได ้
หรือสัมผสัส่ิงที่อาจปนเป้ือนมือของพวกเขา. 
  
ผู้จัดการต้องเน้นต่อไปนี้: 

o สร้างนโยบายสุขอนามยัส่วนบุคคล 

o จดัการอาหารในนโยบายสุขอนามยัส่วนบุคคลการฝึกอบรม และ retraining ให้อย่างสม ่าเสมอ 

o สร้างแบบจ าลองลกัษณะการท างานที่ถูกตอ้งตลอดเวลา 
o ควบคุมแนวทางปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัอาหาร 
o การแกไ้ขนโยบายสุขอนามยัส่วนบุคคลเม่ือเปลี่ยนกฎหมายหรือวทิยาศาสตร์ 

  
ซักมือที่เหมาะสม ตอ้งเสมอบมิ เน่ืองจากกระท าอย่างเช่นซนัรับ หรือสัมผสัผมที่สามารถปนเป้ือนอาหาร น้ีมีความส าคญัอย่างยิ่งก่อนที่จะเร่ิมท างาน 
หลงัใชห้้องน ้ า หลงั จากจาม ไอ สูบบุหร่ี กิน ดื่ม อาหาร วตัถุดิบการจดัการ และการจดัการขยะ 
  
1. เปิดเคร่ืองท าน ้ าอุ่น - 100F ต ่าสุด  
2. ใชส้บู่ 
3. ขดัมือและแขน 10-15 วนิาที  
4. ลา้ง  
5. แห้ง ดว้ยผา้ขนหนูใชเ้ดี่ยว หรืออากาศแห้ง  
6. ถา้สถานประกอบการใชมื้อยาฆ่าเช้ือ มนัตอ้งเป็นอาหารที่สามารถยุติ 

  
สารมือ 

o ของเหลวหรือเจใชเ้พื่อลดจ านวนของโรคบนผวิหนัง 
o ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน CFR และ FDA 

o ควรใชห้ลงัจากลา้งมือ 

o ตอ้งไม่ใชมื้อลา้ง 
o ควรไดรั้บอนุญาตให้แห้งก่อนสัมผสัอาหารหรืออุปกรณ์ 

  
มือ: ส้ัน และท าความสะอาดเลบ็ ตดัและบาดแผลที่มีการใชผ้า้พนัแผลที่สะอาด และถุงมือ หรือเปลน้ิว. 
  
ถุงมือและนิ้วเตียงไม่ควรใชแ้ทนซกัมือ มือตอ้งลา้งก่อนใส่ถุงมือ และเม่ือเปลี่ยนคู่ใหม่ ถุงมือที่ใชใ้นการจดัการอาหารในใชค้ร้ังเดยีว 
และควรไม่เคยลา้ง หรือน ากลบัมาใช ้ตอ้งเปลี่ยนอย่างน้อยทุก 4 ชัว่โมง เม่ือพวกเขากลายเป็น soiled หรือเสียหาย หรือ เม่ือเร่ิมงานใหม่ 

  
สุขอนามัยส่วนบุคคล อาจเป็นเร่ืองส าคญักบับางคน แต่มนัจะตอ้งอยู่กบัพนักงานทกุคนเน่ืองจากมีความส าคญัต่อความปลอดภยัของอาหาร 
พนักงานทุกคนตอ้งอาบน ้ า หรืออาบน ้ าก่อนท างาน และให้ผมท าความสะอาด ก่อนการจดัการอาหาร พนกังานตอ้งวางบนผา้สะอาด 
รองเทา้ที่เหมาะสม และสะอาดผมอั้น หรือหาดใหญ่  



  
JEWLERY และ APRONS - ก็ตอ้งเอาออกเคร่ืองประดบัจากมือและแขน ควรอนุญาตเฉพาะธรรมดาแต่งงานวงดนตรี Aprons 

ควรจะถูกเอาออกเม่ือพนักงานออกจากพื้นที่เตรียมอาหาร  
  
กิน ด่ืม บุหร่ี หมากฝร่ัง หรือสูบบุหร่ีไม่ควรอนุญาตให้เม่ือเตรียม บริการ หรือท างานในพื้นที่เตรียมอาหาร 
  
  
  
พนักงานเจ็บป่วย 
  

o จ ากัดพนกังานท างานกบั หรือ ใกลอ้าหารถา้มีอาการเจบ็คอ ดว้ยเป็นไข•้ถ้าบริการประชากรเส่ียงสูง – แยก มไีข้และเจบ็คอ 

o ไม่รวมพนักงานงาน JAUNDICE โรคทอ้งร่วงหรืออาเจียน•ต้องอาการฟรี 24 ช่ัวโมงก่อนเดินทางกลับ 

o แจ้งแผนกสุขภาพ และแยกถา้พวกเขาไดรั้บการวนิิจฉยั ดว้ย•ซัล Shigella, E. Coli โรค หรือ Norovirus.  



  
  
  

การไหลของอาหาร: บทน า 

  

หลีกเลี่ยงเวลาและละเมิด TEMPATURE 

   ตรวจสอบเวลาและอุณหภูมิ – เก็บ 41° F (5° C) 

และดา้นล่าง หรือ 135° F (57° C) ขึ้นไป 

   ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ชนิดถูกตอ้งของ 
thermometers มี 

   บนัทึกอุณหภูมิและเวลาที่พวกเขาจะด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 

   ลดเวลาที่ใชอ้าหารในโซนอนัตรายอุณหภูม ิ

   ด าเนินการแกไ้ขไม่ไดต้ามมาตรฐานเวลาอุณหภูมิ 
  
  
  
THERMOMETERS เป็นผูจ้ดัการเคร่ืองมือที่ส าคญัทีสุ่ดตอ้งป้องกนัละเมิดเวลาอุณหภูมิ ควรจะลา้ง thermometers, rinsed 

และ sanitized และ air-dried ก่อนเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนระหวา่งการใชแ้ต่ละ พวกเขาควรจะปรับเทียบก่อนละกะให้ถูกตอ้ง 
เม่ือวดัอุณหภูมิภายในอาหาร อบไอน ้ าเคร่ืองวดัหรือโพรบควรแทรกไวใ้นเซลลเ์ป็นส่วนหน่ึงของการ 
  

   BIMETALLIC ดัง- ควรกม้หน้ากม้ตากา้นในผลิตภณัฑจ์ากค าแนะน าของพื้นที่ sensing ควรมีถัว่การปรับเทียบ อา่นง่าย 
และถูกตอ้งภายในองศา 2. 

   อินฟราเรด-วดัอุณหภูมิที่ผวิ และไม่สามารถใชก้ารใชอุ้ณหภูมิภายใน 

   เทอร์โมคัปเปิลและ THERMASTORS มีดิจิตอลชนิดต่าง ๆ •คลิปปากตะเขเ้จาะ Probes -อาหาร แช่ Probes 

ภายในอุณหภูมิ - ของเหลว Probes ผิว - ผิว 
  

วิธีการ: วธีิที่สอง 
  
วิธีน า้แขง็ 

   ใส่ภาชนะขนาดใหญ่บดน ้ าแขง็และน ้ า และคน 

   ใส่กา้นวดัอุณหภูมิหรือโพรบในน ้ า รอจนถึงหยุดตวับ่งช้ี 

   ปรับการวดัอุณหภูมิเพือ่จะอ่าน 32˚F (0˚C) 

  



วิธีจุด boling 

   น าน ้ าประปาไปตม้เป็น 

   ใส่กา้นวดัอุณหภูมิหรือโพรบในน ้ า 
   ปรับเคร่ืองวดัการ 212˚F (100˚C) 

  
เม่ือใช้ thermometers: 

   ลา้ง ลา้ง sanitize และ air-dry thermometers ก่อน และ หลงัการใช ้

   ปรับเทียบให้ก่อนแต่ละกะเพื่อ  
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

   Thermometers ใชว้ดัอุณหภูมิของอาหารถกูตอ้งใหแ้น่ใจ  
+/-2° F หรือ+/-1° C  

   ใชแ้กว้เฉพาะ ถา้พวกเขาจะอยู่ในปลอกแตกละเอียด 

  
  

ซ้ือ และรับสินค้า 

  

อนุมัติจ าหน่าย – การตรวจสอบ และสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด รัฐ และกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
         อาหารตอ้งส่ังซ้ือจากซพัพลายเออร์ที่มีช่ือเสียง อนุมติั ซพัพลายเออร์เหล่าน้ีไดถู้กตรวจสอบ 

และสามารถแสดงรายงานการตรวจสอบ พวกเขายงัตามทอ้งถิน่ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด รัฐ และกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
น้ีใชก้บัซพัพลายเออร์ทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่ของการด าเนินงานของคุณสามารถรวมเกษตรกร ผูข้นส่ง จุด ผูผ้ลิต 
ผูจ้ดัจ  าหน่าย (รถบรรทุก fleets และคลงัสินคา้), และตลาดทอ้งถิ่น 

         พฒันาความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ของคุณ และรู้จกัปฏิบตัิตนเพื่อความปลอดภยัอาหาร 
พิจารณาตรวจทานรายงานการตรวจสอบล่าสุด รายงานเหล่าน้ีไดจ้ากในสหรัฐฯ ภาคของเกษตร (จาก), อาหาร และยา (FDA), 

หรือการตรวจสอบอื่น พวกเขาควรจะใชป้ฏิบตัิการผลิตดี (GMP) หรือดีเกษตรปฏิบตัิ (ช่องวา่ง)  
  
คีย์ปล่อยออกส่ง- ไดรั้บการด าเนินการบางเกอร่ี after-hours เม่ือพวกเขาถูกปิดส าหรับธุรกิจอาหาร น้ีมกัจะเรียกวา่เป็นคยีฝ์ากส่ง 
ซพัพลายเออร์จะไดรั้บคียห์รืออืน่ ๆ เขา้กบัการด าเนินงานเพือ่ให้การจดัส่ง ผลิตภณัฑแ์ลว้อยู่ในตูแ้ช่ ตูแ้ช่แขง็ และพื้นทีแ่ห้ง 
ตอ้งตรวจสอบการจดัส่งเม่ือคุณมาถึงการด าเนินงาน และตรงกบัเงื่อนไขทีร่ะบุในภาพน่ิง  

  
จัดส่งสินค้าต้องตรงตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 

         จะตรวจสอบเม่ือมาถึงที่การด าเนินการ 
         ไดม้าจากแหล่งไดรั้บอนุมตั ิ

         ไวใ้นสถานที่เก็บที่ถูกตอ้ง  
รักษาอุณหภูมิจ  าเป็น  

         ไดรั้บการคุม้ครองจากการปนเป้ือนในการเก็บขอ้มูล 

         ไม่มีการปนเป้ือน  
         สุจริตอย่างการน าเสนอ 

  
  



ได้รับการ-ผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนการก าหนดการจดัส่งเพื่อให้ผลิตภณัฑส์ามารถจดัการไดท้นัที 
และถูกตอ้ง 
ควรไดรั้บการอบรมให้รับจดัส่งพนักงานเพือ่ตรวจสอบอาหารไดอ้ย่างถูกตอ้งเช่นเป็นความแตกต่างระหวา่งผลิตภณัฑท์ี่เป็นที่ยอมรับและการทีไ่ม่ 
บรรจุภณัฑค์วรสะอาด และไม่เสีย หาย -โดย ใชว้นัปัจจุบนั และแสดงสัญญาณไม่เก็บ 

  
ผลิตภณัฑต์อ้งส่งในอุณหภูมิเหมาะสม. 

   อาหารเยน็ TCS – 41˚F หรือต ่ากวา่  
o ตรวจสอบอุณหภูมิของเน้ือ สัตว ์ปีก และ ปลา - ใส่กา้นวดัอุณหภูมิหรือโพรบเป็นส่วนเซลลข์องอาหาร (โดยปกตแิลว้ศูนย)์ 
o ตรวจสอบอุณหภูมิของ ROP อาหาร (แผนที่ vacuum-packed และ sous vide อาหาร) - ใส่กา้นวดัอุณหภูมิ 

หรือโพรบระหวา่ง 2 ซอง เป็นทางเลือก พบับรรจุปรอทกา้นหรือโพรบ 

o ตรวจสอบอุณหภูมิของอืน่ ๆ บรรจุอาหาร - เปิดแพคเกจและแทรกปรอทเกิด หรือโพรบเป็นอาหาร 
   สดหอย: รับหอยนางรม ภู่ หอย หอยที่มีอุณหภูมิอากาศ 45° F (7° C) และไม่มากกวา่ 50° F (10° C) อุณหภูมิภายใน  

o เม่ือไดรั้บ หอยจะตอ้งสามารถระบายความร้อนดว้ยถึง 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่ 4 ชัว่โมง 
o Shucked หอย: 45° F (7° C) หรือลด 

o   เยน็หอยถึง 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่ใน  
ส่ีชัว่โมง 

  
   ร้อนอาหาร TCS 135˚F หรือสูงกวา่  
   แช่แขง็แช่แข็งโดยไม่มีคราบสกปรกน ้ าหรือผลึกน ้ าแขง็ขนาดใหญ่ 

  
เก็บเกี่ยวอาหารทะเล: 

   ตอ้งไดรั้บหอยเชลลแ์ทก็รหัสสินคา้คงคลงั:  
o ป้ายระบุหอยก าลงัเก็บเก่ียวผลผลิต 

o ตอ้งเก็บไวใ้นไฟลส์ าหรับ 90 วนันับจากวนัที่ใชจ้ากภาชนะที่ส่งหอยล่าสุด. 
   ปลาที่จะรับประทานดิบ หรือสุกบางส่วน 

o เอกสารตอ้งแสดงปลาถูกแช่แขง็อย่างถูกตอ้งก่อนที่จะไดรั้บการ 

o เก็บเอกสาร 90 วนัจากการขายปลา 
   ฟาร์มเลี้ยงปลา  

o ตอ้งมีเอกสารระบุปลาขึ้นมาตรฐาน FDA 

o เก็บเอกสาร 90 วนัจากการขายปลา 
  

ประเมินคุณภาพอาหาร: 
   ลกัษณะที่ปรากฏ: ปฏิเสธอาหารที่รา หรือมีสีผดิปกติ 
   พื้นผวิ: ปฏิเสธเน้ือ ปลา หรือสัตวปี์กถา้: 

o ปลิ้นปลอ้น เหนียว หรือแห้ง 
o มีเน้ืออ่อนที่ใบมี imprint เม่ือสัมผสั 

   กลิ่น: ปฏิเสธอาหารมีกลิน่ผดิปกติ หรือไม่ 

  
  
จัดส่งสินค้าที่ปฏิเสธ  



   แยกรายการที่ถูกปฏิเสธจากรายการยอมรับ 

   แจง้ผูจ้ดัส่งคืออะไรผดิกบัสินคา้ 
   รับปรับปรุงไดรั้บการรับรองหรือบนัทึกสินเช่ือก่อนที่จะให้สินคา้ถูกปฏิเสธผูจ้ดัส่ง  
   ลอ็กเหตุการณ์บนใบแจง้หน้ีหรือเอกสารการรับสินคา้ 

  
เรียกคืน 

   ผูผ้ลิตบางคร้ังอาจเรียกคนืสินคา้อาหารทีไ่ดรั้บ น้ีอาจเกิดขึ้นเม่ือมียืนยนั หรือสงสัยวา่ปนเป้ือนอาหาร 
นอกจากน้ีมนัยงัจะเกิดขึ้นเม่ือสินคา้ได ้mislabeled หรือ misbranded 
อาหารมกัจะถูกยกเลกิเม่ือไม่มีการระบุสารก่อภูมิแพอ้าหารบนฉลาก ผูจ้ดัจ  าหน่ายส่วนใหญ่จะแจง้คุณระลึกถึง อย่างไรก็ตาม 
คุณควรตรวจแจง้ FDA และจากเรียกคนื ท าตามค าแนะน าในภาพน่ิงเม่ือรับแจง้ท าการเรียกคืน 

   ระบุสังเกตรายการตามขอ้มูลที่ตรงกนัจากการเรียกคนืสินคา้อาหารเรียกคนื ซ่ึงอาจรวมถึงหมายเลขของผูผ้ลิต เวลาสินคา้ถูกผลติ 
และสินคา้โดยใชว้นั 

   เอาสินคา้ออกจากสินคา้คงคลงั และวางในต าแหน่งที่เหมาะสม และปลอดภยั ทีอ่าจจะตั้งเยน็ หรือแห้งเก็บ 

   เรียกคนืสินคา้ตอ้งเก็บแยกจากอาหาร ชอ้นส้อม อุปกรณ์ ผา้ และรายการเดยีวของใช ้ 
   ป้ายช่ือสินคา้ที่จะท าให้มนัถูกวางไวใ้นสินคา้คงคลงั ด  าเนินการบางอย่างท าเช่นน้ี โดยไม่ไดใ้ชแ้ละไม่ตอ้งละทิ้งป้ายอาหารเรียกคืนสินคา้ 

แจง้พนักงานไม่ควรใชผ้ลิตภณัฑ ์

   ถึงผูแ้จง้หรือเรียกคนืแจง้การจะท าอะไรกบัสินคา้ ตวัอย่าง คณุอาจจะส่ังให้โยนมนัออก หรือกลบัไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่าย 
  
เก็บข้อมูลรายการแนะน า 
สายตูเ้ยน็ชั้นวาง โอเวอร์โหลดหน่วย หรือเปิดประตูบ่อยเกินไป แนวทางปฏิบติัเหล่าน้ีท  าให้หน่วยท างานหนกัเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ถา้เป็นไปได ้
เก็บเน้ือดิบ สัตวปี์ก และปลาแยกต่างหากจากอาหารสุก หรือพร้อมกินเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม 

  
ถา้ ไม่ได ้เก็บสินคา้ดา้นล่างสุก หรือพร้อมทานอาหารแลว้ ควรตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภณัฑอ์ย่างสม ่าเสมอ ต้องรักษาภายในและภายนอก 
thermometers. 
  

   ชั้นควรจะ 6 "น้ิว ปิดพื้น และห่างจากผนัง venation เหมาะสมและท าความสะอาด 

   เก็บอาหารในภาชนะบรรจุส าหรับอาหาร 
   ใชภ้าชนะที่ทนทาน ร่ัวกนั และสามารถปิดผนึก หรือครอบคลุม 

   ไม่เคยรับประทานอาหารวา่งใชใ้นการเก็บสารเคมี ห้ามใส่อาหารในภาชนะบรรจุสารเคมีวา่ง 
   ใชห้มุนสินคา้คงคลงั FIFO (แรกในแรกออก) ควรมีการ จดัเก็บสินคา้ที่ มีการใชก่้อนหน้าน้ีโดยในวนั และใชค้ร้ังแรก 

   เก็บแห้งพื้นที่ควรเก็บไวใ้นอุณหภูมิที่เหมาะสม ระหวา่ง 50F 70F กบัช้ืน 50-60% 

  
ควรจดัเก็บสินคา้ในบรรจุภณัฑเ์ดิม ถา้เอาออกจากบรรจุภณัฑเ์ดิม ตดัในสะอาดกนัความช้ืนวสัดุ หรือวางคอนเทนเนอร์ sanitized 

ที่สะอาดมีฝาปิดกระชบัแน่น ทั้งหมดบรรจุและภาชนะบรรจุควรติดป้ายดว้ยการ  
   ช่ือของอาหาร 
   วนัเตรียมไว ้
   วนัหมดอาย ุ

  
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนห้ามเก็บอาหารในพื้นที่เหล่าน้ี 



   ล๊อคหรือห้องแต่งตวั 
   Restrooms หรือหอ้งขยะ 
   ห้องเคร่ืองจกัรกล 

   ใตท้่อระบายน ้ า unshielded บรรทดัหรือบรรทดัน ้ าร่ัว 
   ใตบ้นัได 

  
ติดฉลากอาหารบรรจุฟิตส าหรับการขายปลีก 

   ช่ือทัว่ไปของอาหารหรือค าส่ังทีร่ะบุอย่างชดัเจน 

   ปริมาณของอาหาร 
   ถา้สินคา้ประกอบดว้ยส่วนผสมสองตวั หรือมากกวา่ รายการส่วนผสมเรียงล  าดบัตามน ้ าหนัก 

   รายการสีเทียมและรสชาติในอาหารรวมทั้งสารกนับูดสารเคมี 

   ช่ือและสถานที่ประกอบธุรกิจของผูผ้ลิต ห่อของ หรือตวัแทนจ าหน่าย 

   แหล่งที่มาของแต่ละ allergen อาหารหลกัที่มีอยู่ในอาหาร  
  

TCS อาหารเตรียมไว้ในเว็บไซต์ตอ้งมีช่ือ - ช่ือของวันมันควรจะขาย การบริโภค หรือละทิง้ อาหาร.สามารถจดัเก็บจ านวน7 วันที่ 41F 

หรือต ่ากวา่ก่อนตอ้งละทิ้งการ 
  

โยนออกที่เลยวนัหมดอายุผู้ผลิตอาหาร  
  

ตู้เย็นตอ้งตั้งที่ 39 องศา หรือต ่ากวา่ และปรอทที่อยู่ในพื้นที่อบอุน่ อาหารที่เก็บไวก้ารจากบนลงล่างเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม: 
1.อาหารพร้อมกิน 

2.ทะเล 
3.ตดัทั้งเน้ือและหมู 

4.สับและปลาพื้น 

5.ทั้งหมด และสัตวปี์กพื้น 

  
น้ีส่ังเก็บจะขึ้นอยู่กบัขั้นต ่าอุณหภูมิอาหารภายในร้านอาหาร 



  

การไหลของอาหาร: เตรียมสอบ 

  

อาหาร PREPPING: 

   เพียง เอาอาหารมากที่สุดจากการแช่เยน็เป็นคุณสามารถ prep ในระยะเวลาส้ัน ๆ 

o น้ีจ  ากดัเวลาอุณหภูมิการละเมิดสิทธิ 

   กลบั prepped อาหารที่เยน็ หรือปรุงอาหารอย่างรวดเร็ว 
   ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ เวร์ิกสเตชนั บอร์ดตดั และภาชนะมี sanitized และสะอาด  

  
สารอาหารและสี- ใชส้ารที่ไดรั้บการอนุมติั โดยหน่วยงานก ากบัดแูลของทอ้งถิ่น 

   ไม่เคยใชส้ารเพิ่มเติมมากกวา่ตามที่กฎหมายอนุญาต 

   ไม่เคยใชว้ตัถุเจือปนในการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของอาหาร 
   ไม่ได้ขายผลิตรับ sulfites ก่อนที่ไดรั้บในการด าเนินการหรือไม่  
   ไม่เคยเพิ่ม sulfites ผลิตที่จะรับประทานดิบ 

   อาหารที่น าเสนอไม่สุจริตอย่างตอ้งถูกโยนลง 
  
วิธีที่ 4 ส าหรับ Thawing อาหาร 

   ทรานอาหารเยน็ การรักษาอุณหภูมิของที่ 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่  
   จมลงใตน้ ้ าอาหารใตน้ ้ าวิง่ที่ 70° F (21° C) หรือต ่ากวา่ 

o ไม่เคยปลอ่ยให้อุณหภูมิของอาหารไปเหนือ 41 ° F (5 ° C) หรือล่างนานเกินกวา่ 4 ชัว่โมง 
   ทรานอาหารไมโครเวฟ เม่ือรับประทานทนัทีหลงั thawing 

   ทรานเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท าอาหาร 
  
ผลิต 

   ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ผลิตสัมผสัพื้นผวิที่สัมผสักบัอาหาร อาหารทะเล หรือสัตวปี์ก 

   ลา้งอย่างละเอียดภายใตน้ ้ าก่อนที่จะเรียกใช:้ 
o ตดั 

o ท าอาหาร 
o รวมกบัส่วนผสมอื่น ๆ 

   ผลิตที่สามารถลา้งในน ้ าที่ที่ประกอบดว้ยโอโซน sanitize ได ้

o ตรวจสอบกบัหน่วยงานก ากบัดูแลของทอ้งถิ่น 

   เม่ือแช่ หรือเก็บผลิตในน ้ ายืนหรือเป็นสารละลายน ้ าแขง็ ไม่ผสม 

o สินคา้แตกต่างกนั 

o หลายชุดเดียวกนั 

   น ้ าเยน็ และเก็บแตงห่ันบาง ๆ ตดัมะเขือเทศ และตดัใบผกัที่ 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่ 
   บริการวตัถุดิบเมลด็งอกถา้หลกับริการประชากรอิก 

  
ส่วนผสมไข่และไข่ 



   จดัการรวมไข่ (ถา้อนุญาต) ดว้ยการดแูล:  
o อาหารผสมทนัทีหลงัจากเก็บที่ 41 ° F (5 ° C) หรือต ่ากวา่ 
o สะอาด และ sanitize คอนเทนเนอร์ระหวา่งชุด 

   ใชเ้ปลือกพาสเจอร์ไรส์ไข่ หรือไข่ผลิตภณัฑเ์ม่ือ prepping อาหารที่จ  าเป็นน้อย หรือไม่มีอาหาร 
   ไข่ น ้ า และนมมีพาสเจอร์ไรซ์ที่เหมือน  

  
น ้าแข็ง:  

   ไม่เคยใชน้ ้ าแขง็เป็นส่วนผสมถา้มีใชเ้พื่อให้อาหารเยน็ 

   โอนยา้ยน ้ าแขง็โดยใชภ้าชนะสะอาด และ sanitized และ scoops 

   ไม่เคยเก็บน ้ าแขง็ในภาชนะที่จดัสารเคมี หรือเน้ือดิบ อาหาร ทะเล หรือสัตวปี์ก 

   ร้านน ้ าแขง็ scoops อยู่นอกเคร่ืองน ้ าแขง็ในสถานที่สะอาด การป้องกนั 

   ไม่เคยใชแ้กว้ตกัน ้ าแขง็ หรือน ้ าแขง็ ดว้ยมือสัมผสั 

  
เซฟเวลาและ INTERNALTEMPATURE REQUIRMENTS  



ถ้าใด ๆ ของรายการเหล่านีเ้ป็นอาหารใต้อุณหภูมิอาหารภายในแนะน า คุณจ าเป็นต้องมเีง่ือนไขที่ระบุไว้เพ่ือให้แขกทราบว่า 
พวกเขาจะบริโภคภายใต้อาหารสุกบนเมน ู

  
อาหารระหว่างการเตรียมบางส่วน- ถา้บางส่วนอาหารเน้ือสัตว ์อาหารทะเล สัตวปี์ก หรือไข่ หรืออาหารสินคา้: 

A. ไม่เคยปรุงอาหารนานกวา่ 60 นาทีระหวา่งท าอาหารเบื้องตน้. 
B. เยน็อาหารทนัทีหลงัจากท าอาหารเบื้องตน้. 
C. ตรึง หรือน ้ าเยน็อาหารหลงัจากท าความเยน็มนั 

D. ความร้อนอาหารน้อย 165˚F (74˚C) 15 วนิาทีก่อนที่จะขาย หรือให้บริการมนั 

E. เยน็อาหารมนัจะไม่สามารถเสิร์ฟไดท้นัท ีหรือจดับริการ. 



  
  
  
  
  
เย็นอาหาร TCS - ไม่เคยท าอาหารร้อนในตูเ้ยน็ ซ่ึงสามารถเพิม่อุณหภูมิภายใน มีทั้งหมด 6 ชัว่โมงเยน็อาหาร. 
  

ขั้นตอนที่ 1 - อาหารเยน็จาก 135˚F ขึ้นไปเพื่อ 70˚F ในสองชัว่โมงแรก 

ขั้นตอนที่ 2 – อาหารเยน็จาก 70˚F เพื่อ 41˚F ใน 4 ชัว่โมง 
  

ใช้วิธี: 
   สินคา้ขนาดใหญ่ตดัเป็นช้ินเลก็ 

   ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่อาหารแบ่งภาชนะบรรจุขนาดเลก็หรือกะทะต้ืน 

   ท าอาหารในอ่างอาบน ้ าเป็นน ้ าแขง็ 
   กวน ดว้ยพายเป็นน ้ าแขง็ 
   ท าในเยน็ระเบิด 

  
อาหาร Reheated บริการทันท ี

   สามารถ reheated กบัอุณหภูมิถา้มนัสุก และระบายความร้อนดว้ยอย่างถกูตอ้ง 
  

Reheated ส าหรับถือพร้อมอาหาร 
   ตอ้ง reheated ให้เป็น 165° F (74° C) อุณหภูมิภายใน 15 วนิาทีภายใน 2 ชัว่โมง 
   อุ่นบรรจุ และประมวลผลในเชิงพาณิชยพ์ร้อมกินอาหารมีน้อย 135° F (57° C) อุณหภูมิภายใน 



  

การไหลของอาหาร: บริการ 

  

แนวทางส าหรับเก็บอาหาร 
  
         ครอบคลุมอาหาร และติดตั้งยามจามเพื่อป้องกนัอาหารจากสารปนเป้ือน ครอบคลุมป้องกนัอาหารจากการปนเป้ือน 

และช่วยรักษาอุณหภูมิอาหาร  
  

         จดั TCS ที่อุณหภูมิเหมาะสม 

o อุ่นอาหาร: 135° F (57° C) หรือสูงกวา่ 
o อาหารเยน็: 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่ 

  
         ตรวจสอบอุณหภูมิน้อยทุก 4 ชัว่โมง 

o ทิ้งไม่ 41 ° F (5 ° C) หรือต ่ากวา่ 
o ตรวจสอบอุณหภูมิทุก ๆ 2 ชัว่โมงเพื่อให้เวลาส าหรับการด าเนินการแกไ้ข 

  
         ไม่เคยใชอุ้ปกรณ์ - ถือเพื่ออุ่นอาหารเวน้แต่วา่มนัถูกออกแบบมาส าหรับ 

o อุ่นอาหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง และนั้นก็เป็นโฮลดิ้ง 
  
เก็บอาหาร โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ 

  
สามารถจัดอาหารเย็น โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 6 ช่ัวโมง 

   ถา้ด าเนินการแสดง หรือเก็บอาหารใน TCS ไม่ควบคุมอุณหภูมิ มนัตอ้งท าไดภ้ายใตเ้งื่อนไขบางประการ 
เงื่อนไขส าหรับเก็บอาหารเยน็นั้นแตกต่างจากส าหรับเก็บอาหาร ก่อนที่จะใชเ้วลาเป็นวธีิการควบคุม 
ตรวจสอบกบัหน่วยงานก ากบัดแูลของทอ้งถิน่ส าหรับความตอ้งการเฉพาะ 

   ส าหรับอาหารเยน็ ป้ายช่ืออาหารกบัเวลาที่ออกจากเคร่ืองท าความเยน็และเวลาคุณตอ้งโยนออก เวลาทิ้งบนฉลากตอ้งเป็นเวลา 6 
ชัว่โมงจากเวลาคุณเอาอาหารออกจากเคร่ืองท าความเยน็  

   ตวัอย่าง ถา้คุณออกสลดัมนัฝร่ังแช่แขง็ที่ 3:00 น.เพือ่ที่ปิกนิก เวลาทิ้งบนฉลากควร 9:00 น. น้ีเท่ากบั 6 
ชัว่โมงจากเวลาที่ออกจากเคร่ืองท าความเยน็ 

  
อาหารสามารถจัด โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิถึง 4 ช่ัวโมง 

   ก่อนที่จะใชเ้วลาเป็นวธีิการควบคุม ตรวจสอบกบัหน่วยงานก ากบัดูแลของทอ้งถิน่ส าหรับความตอ้งการเฉพาะ 
   ส าหรับเคร่ืองท าอาหาร เวลาทิ้งบนฉลากตอ้งเป็นส่ีชัว่โมงจากเวลาคุณเอาอาหารจากการควบคุมอุณหภูมิ 

  
ค าแนะน าพนักงานในครัวส าหรับอาหาร 

   ร้านอาหารเคร่ืองครัวอย่างถูกตอ้งระหวา่งใชง้าน 

o บนพื้นผวิอาหารติดต่อ sanitized และสะอาด 

o อาหารพร้อมที่ขยายดา้นบนขอบภาชนะ 
   ร้านอาหารเคร่ืองครัวอย่างถูกตอ้งระหวา่งใชง้าน 



o บนพื้นผวิอาหารติดต่อ sanitized และสะอาด 

o อาหารพร้อมที่ขยายดา้นบนขอบภาชนะ 
  
  
เคร่ืองแก้วและอาหาร ควรจะจดัขึ้น ที่ฐาน หรือจากภาย และไม่ซอ้นเม่ือบริการ 
  
  
FLATWARE และช้อนส้อม ควรเก็บไวจ้บัค่า และ ในทิศทางเดียวกนัในลิน้ชกัหรือตูค้อนเทนเนอร์เก็บ 

  
ส ารอง – เท่านั้นยงัไม่ไดเ้ปิดแต่ละบรรจุเคร่ืองปรุงรสไดใ้ห้บริการอีกคร้ัง Garnish แผน่ ขนมปัง 
หรือเคร่ืองปรุงรสอาหารเปิดสามารถไม่เคยให้บริการแขกใหม่. 
  
ไม่เคยบริการใหม่: 

   อาหารที่ไดจ้ากลกูคา้หน่ึงรายลูกคา้อื่น 

   เคร่ืองปรุงรสเถ  
   ขนมปัง uneaten  
   จาน garnishes 

  
โดยทัว่ไปแลว้ แต่ยงั prepackaged อาหารในสภาพที่ดีสามารถเป็นบริการใหม่: 

   รสเก็ต 

   ตงัตดัหรือ breadsticks  
  
  
พื้นที่บริการตนเอง -ไม่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถใช้แผ่น soiled หรือสกปรกอีกดว้ย ป้องกนัอาหารในบาร์อาหาร และบุฟเฟ่ตก์บัจามยาม 
และแน่ใจวา่อุปกรณ์สามารถเก็บอาหารในอุณหภูมิเหมาะสม ให้อาหารดิบจากอาหารพร้อมทาน หรือสุก และป้ายรายการอาหารทั้งหมด. 
  
ป้องกันการปนเป้ือนต่อผิดเวลาอุณหภูมิ  
  

   เก็บอาหาร ที่ 135° F (57° C) หรือสูงกวา่ 
   ท าให้อาหารเยน็ที่ 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่ 
   เก็บเน้ือดิบ ปลา และสัตวปี์กแยกต่างหากจากอาหารพร้อมกิน  
   อย่าปล่อยให้ลูกค้าเติมแผ่นสกปรก หรือใช้ภาชนะสกปรกในพืน้ที่ด้วยตนเองหรือไม่ 

   หุ้นอาหาร ดว้ยภาชนะถูกตอ้งส าหรับอาหารมหาศาลแลว้  
   ไม่ใช้น ้าแข็งเป็นส่วนผสมถ้ามันถูกใช้เพ่ือเก็บอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเย็น 

  
ติดฉลากอาหารจ านวนมากในพื้นที่ด้วยตนเอง 
  

   ท าให้แน่ใจวา่ ป้ายช่ือในมุมมองของลูกคา้ธรรมดา 
   มีป้ายช่ือผูผ้ลิตหรือตวัประมวลผลที่มีอาหาร 

   เป็นทางเลือกให้ขอ้มูลที่ใชบ้ตัร เคร่ืองหมาย หรืออื่น ๆ วธีิการติดฉลาก 



   ป้ายช่ือไม่ตอ้งการอาหารจ านวนมาก unpackaged เช่นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ถา้: 
o ไม่เรียกร้องเก่ียวกบัเน้ือหาสุขภาพหรือสารท าให้ผลิตภณัฑ ์

o การมีอยูข่องกฎหมายไม่ตอ้งติดฉลาก 

o อาหารที่ผลิต หรือเตรียมไวใ้นสถานที ่
o อาหารที่ผลิต หรือเตรียมที่อืน่อาหารควบคุมการด าเนินงานหรือการประมวลผลพืชเป็นเจา้ของบุคคลเดียวกนั 

  
ปิดบริการเวบ็ไซต์  
  

   ใชหุ้้ม บรรจุภณัฑอ์าหารเกรดเพื่อหยุดอาหารผสม ร่ัวไหล หรือออก 

   ท าความสะอาดภายในยานพาหนะจดัส่งเป็นประจ า 
   ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารภายใน 

   อาหารป้ายช่ือโดยใชว้นั และเวลา และ reheating และบริการค าแนะน า 
   แน่ใจวา่เวบ็ไซตบ์ริการมีสาธารณูปโภคทีถู่กตอ้ง 

o ปลอดภยัน ้ าส าหรับปรุงอาหาร dishwashing และซกัมือ 

o จดัเก็บขยะบรรจุภณัฑอ์าหารเตรียม จดั เก็บ และพื้นที่ให้บริการ 
o เก็บเน้ือดิบ สัตว ์ปีก และอาหาร ทะเล และสินคา้พร้อมกินต่างหาก 

  
  
เคร่ืองขายแสตมป์อัตโนมัติ  
  

• Preppedจบัอาหาร และบรรจุในเคร่ืองขายแสตมป์อตัโนมตัิดว้ยดูแลกนัเป็นใด ๆ อืน่ ๆ อาหารเสิร์ฟให้ลกูค้า 
ตวัหยอดเหรียญควรป้องกนัอาหารจากการปนเป้ือนและการละเมิดเวลาอุณหภูมิระหวา่งการขนส่ง จดัส่ง และบริการ  

• ตรวจสอบผลิตภณัฑอ์ายุการเก็บสินคา้ทุกวนั ผลิตภณัฑม์กัจะมีวนัรหัส เช่นหมดอายุหรือวนัที่โดยใช ้ถา้วนัหมดอายุ โยนออกอาหารทนัที 
ทิ้งอาหารควบคุมอุณหภูมิ prepped โรงแรมถา้ ไม่จ าหน่ายภายในเจด็วนัเตรียมการ 

• TCS เก็บอาหารในอุณหภูมิถูกตอ้ง ควรจดัขึ้น ที่ 41° F (5° C) หรือต ่ากวา่ หรือ 135° F (57° C) หรือสูงกวา่ 
เคร่ืองเหล่าน้ีตอ้งมีตวัควบคุมที่ป้องกนัไม่ให้อาหาร TCS ถูกค าถา้อุณหภูมิอยู่ในโซนอนัตรายทีร่ะบุเวลา ตอ้งโยนอาหารน้ีออกมา 



  
  
  

ระบบการจดัการความปลอดภยัอาหาร 

  

ข้อก าหนดเบ้ืองต้นโปรแกรม ส าหรับสุขอนามยัส่วนบุคคล ออกแบบส่ิงอ  านวยความสะดวก การเลือกซพัพลายเออร์ สุขาภิบาลและศตัรูพืช ควบคุม 
อุปกรณ์บ ารุงรักษา และการฝึกอบรมความปลอดภยัอาหารตอ้งในระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารอย่างใดอย่างหน่ึงก่อน 

  
ควบคุมจัดการการท างาน วธีิการน้ีมุ่งเน้นการควบคุมห้าทัว่ไปปัจจยัเส่ียงต่อภาวะระบุขั้นรุนแรงชอบ รวมถึงซ้ือจากแหล่งที่ไม่ปลอดภยั 
การปรุงอาหารอย่างเพียงพอ การเก็บอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ใชอุ้ปกรณ์ปนเป้ือน และฝึกสุขอนามยัส่วนบุคคลดีขึ้น 

  
1. ก่อนอื่น คุณตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียง 5 เท่านั้นตลอดการไหลของอาหาร 
2. ระบุปัญหาใด ๆ ในการด าเนินการทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร 
3. พฒันานโยบายและกระบวนการที่ปัญหาใด ๆ ทีร่ะบุ 
4. ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบถ้านโยบายใหม่ของคุณจะถูกตาม 

5. ตรวจสอบวา่ นโยบายและกระบวนงานที่คุณไดส้ร้างจริงท างาน 

  
อันตรายการวิเคราะห์ความส าคัญจุดควบคุม (HACCP) ระบบเน้นบ่งช้ีเฉพาะจุดที่มนัเป็นส่ิงส าคญัเพื่อป้องกนัก าจดั หรือลดอนัตรายชีวภาพ 
เคมี หรือทางกายภาพให้อยู่ในระดบัปลอดภยั 
  
การวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตที่ตอ้งควบคุมหรือ HACCP 

ก็วธีิการป้องกนัระบบความปลอดภยัของอาหารและความปลอดภยัยาที่อยู่ทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพอนัตรายของการป้องกนัมากกวา่การตรวจสอบผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป HACCP 

ถูกใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารการระบุศกัยภาพอาหารอนัตราย เพือ่ให้สามารถน าหลกัการด าเนินการเพื่อลด 
หรือก าจดัความเส่ียงของอนัตรายทีก่  าลงัเกิดขึ้นจริง ระบบที่ใชใ้นขั้นตอนทั้งหมดของอาหารผลิตและเตรียมกระบวนการรวมถึงบรรจุภณัฑ ์จ าหน่าย 
ฯลฯ อาหาร และยา (FDA) และสหรัฐอเมริกากรมวชิาการเกษตร (จาก) กล่าววา่ โปรแกรม HACCP 

การบงัคบัน ้ าและเน้ือเป็นวธีิที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภยัของอาหารและการปกป้องสาธารณสุข ระบบ HACCP เน้ือถูกควบคุม โดยจาก 
ในขณะที่อาหารทะเลและน ้ าที่ถูกควบคุม โดย FDA การใช ้HACCP เป็นความสมคัรใจในอุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ ปัจจุบนั 

  
ขั้นตอนที่ 7 ของ HACCP 

  
1.ด  าเนินการวเิคราะห์อนัตราย 
2.ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมที่อนัตรายสามารถป้องกนั ตัด หรือลดลงในระดับที่ปลอดภยั 
3.ก าหนดวา่และขีดจ ากดัต ่าสุด และสูงสุดที่เป็นเงื่อนไขส าหรับแต่ละส าคญัควบคุมจุด (CCP) 

4. ก าหนดว่าและตรวจสอบขัน้ตอน 

5.จะท าการด าเนินการแกไ้ขเมือ่พบขอ้จ ากดัที่ส าคญัไม่ระบุ 
6.ตรวจสอบว่าแผนการท างาน 

7.ตั้งขั้นตอนส าหรับการเก็บบนัทึกและเอกสาร 
  

จุด HACCP ควบคุมแผนผังล าดับงานและตรวจสอบแผ่นงานอยู่ในภาคผนวก. 



  

SANITRARY ส่ิงอ านวยความสะดวกและอปุกรณ์ 

  
พื้น ควรแขง็แรง ทนทาน และง่ายต่อการท าความสะอาด มนัควรยงัไม่ดูดซบั ตา้นทานการสึกหรอ และป้องกนัการจดัส่งใน walk-ins 

อาหารเป็นการเตรียมพื้นที่ พื้นที่ dishwashing, restrooms และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ มีความช้ืนหรือสเปรยท์  าความสะอาด 
ปูพรมไม่แนะน าในพื้นที่ดินสูง แต่เป็นที่นิยมในห้องอาหาร เพราะมนัดูดซบัเสียง 
  

   COVING เป็นแบบขอบโค้ง ปิดผนึกไว้ระหว่างพื้นและผนังและใชใ้นการลบมุมคม หรือช่องวา่ง 
หรือรอยแตกระหวา่งพื้นและผนังที่จะท าให้มนัเป็นไปไม่ไดล้า้ง 
  

RESTROOMS / สถานีล้างมือ: Restrooms ควรท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และมีมืออุปกรณ์สถานีกบัเคร่ืองท าน ้า อุ่นสบู่ซกัผา้ 
วธีิซกัแห้ง มือ เก็บขยะ ป้ายมือพนักงานบ่งบอกความตอ้งการก่อนที่จะกลบัไปท างานซกัผา้ มือลา้งสถานีควรจะสามารถเขา้ถึงได ้
และจะท าให้มือซกัผา้ง่ายขึ้น 

  
อุปกรณ์เกรดอาหาร จะตอ้งซ้ืออุปกรณ์ที่ไดรั้บการออกแบบกบัสุขาภิบาลในจิตใจ และเป็นที่ยอมรับส าหรับใชใ้นร้านอาหารเช่นนานาชาติ NSF 

และ Underwriters Laboratories (UL) .  
  
อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ตอ้งถูกติดตั้งบนขานอ้ยหกนิ้วปิดช้ัน หรือต้องปิดสนิทฐานปนู อุปกรณ์เคร่ืองเขียน tabletop 

ควรติดตั้งบนขากบัเคลยีร์ของส่ีน้ิวระหวา่ง tabletop และอปุกรณ์ หรือควรปิดสนิทเพื่อ tabletop 

  
น ้าที่ใช้-น ้ าดื่มปลอดภยั-ความส าคญัในสถานประกอบการ แหล่งรวมไฟสาธารณะน ้ า แหล่งน ้ าส่วนตวัที่ทดสอบอย่างนอ้ยปีละคร้ัง 
และน ้ าดื่มบรรจุขวด ในน ้ าฉุกเฉิน สถานประกอบการอาจไดรั้บอนุญาตยงัคงเปิดถา้เป็นตามขอ้ควรระวงับางอย่าง เหล่าน้ีอาจรวมถงึตม้น ้ า หรือซ้ือน ้ า 
ตม้น ้ าส าหรับงานผา้ และส่ิงจ าเป็น. 
  
ประปา - ช่างประปาไดรั้บอนุญาตเท่านั้นควรติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบประปา 
ความทา้ทายมากที่สุดเพื่อความปลอดภยัของน ้ ามาจากขนเช่ือมต่อที่จริงเช่ือมโยงผา่นที่สารปนเป้ือนจากทอ่ระบายน ้ า ทอ่ระบายน ้า และน ้ าเสียอื่น ๆ 
แหล่งสามารถไหลเขา้ดื่มน ้ า สามารถใช้เบรกเกอร์ดูดและช่องว่างอากาศเพ่ือป้องกัน backflow.  
  
แสงสว่าง มีวดัความเขม้ foot-candles 

  
         น้อย108 ลักซ์(เทา้ 10 เทียน): ตูเ้ยน็เดินในห้อง พื้นที่เก็บอาหารแห้ง อืน่ ๆ ห้อง และพื้นที่ในระหวา่งการท าความสะอาด 

  
         น้อย215 ลักซ์(20 ฟุตเทียน): บริการตนเองแสดงเช่นบุฟเฟ่ตแ์ละสลดับาร์ แสดงสด อุปกรณ์ภายในเช่นห้องน ้ าถึงใน 

และตูเ้ยน็เคาน์เตอร์นอ้ย ลา้งมือ warewashing และอุปกรณ์/ภาชนะเก็บ พื้นที ่
  

         น้อย540 ลักซ์(เทียนเทา้ 50): จดัเตรียมอาหารทั้งหมด 

  
หลอดทนป่นป้ีและหน้ากากป้องกันป้องกนัไม่ให้ขยะอาหารแกว้. 

  
  



  
  
ระบายอากาศเพียงพอ ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยการเอาควนั ไขมนั อบไอน ้ า และความร้อน ถ้ามกีารระบายอากาศเพียงพอ 
จะมีโลหิตไม่มีไขมันและมีหยดน ้าเกาะบนผนังและเพดาน ระบายอากาศตอ้งออกแบบเพือ่ hoods แฟน ๆ ยาม และ ductwork 

ไม่หยดลงบนอาหารหรืออุปกรณ์ กรองควนั และไขมนั extractors ตอ้งท าความสะอาดเป็นประจ า โดยไดรั้บใบอนุญาต และผกูมืออาชีพ 

  
ขยะบรรจุภัณฑ์ ตอ้งกนัร่ัว กนัน ้ า กนัแมลง ท าความสะอาด ง่าย และทนทาน พวกเขาตอ้งมีฝาแน่นกระชบั และตอ้งถูกรักษาครอบคลุมเม่ือไม่ใช ้
ภาชนะบรรจุขยะทั้งหมดควรจะบ่อย ๆ ท าความสะอาดอย่างละเอยีดทั้งภายใน และนอก ขยะควรถูกเอาออกจากพื้นที่เตรียมอาหารโดยเร็วที่สุด 
และต้องด าเนินไปบนพื้นที่เตรียมอาหารไม่ 

  
ท าความสะอาดและ SANITIZING 

   ท าความสะอาดเป็นกระบวนการเอาอาหารและชนิดอืน่ ๆ ของดินจากพื้นผวิ การถูก 

สะอาดคุณตอ้งใชส้บู่และน ้ าโซลูชัน่  

  
   SANITIZING เป็นกระบวนการลดจ านวนจุลินทรียท์ี่เป็นอนัตรายจากการท าความสะอาด 

พื้นผวิระดบัปลอดภยั คุณตอ้งท าความสะอาด และลา้งพื้นผวิก่อนคุณ sanitize Sanitizers เคมีจะมีอิทธิพลต่อการติดตอ่ 
ความเขม้ขน้ของน ้ ายาฆ่าเช้ือที่ และอุณหภูมิของการแกปั้ญหา ทดสอบการแกปั้ญหากบัชุดทดสอบน ้ ายาฆ่าเช้ืออย่างสม ่าเสมอ 

  
• ทั้งหมดพื้นผวิตอ้งสะอาด และ rinsed ดว้ย ซ่ึงรวมถึงผนัง ชั้นจดัเก็บ และขยะบรรจุภณัฑ ์อย่างไรก็ตาม มีพื้นผวิที่สัมผสัอาหาร เช่นมีด 

stockpots บอร์ดตดั หรือเป็นการเตรียม ตาราง ตอ้งการท าความสะอาด และถูกสุขอนามยั 

  
• 5 ขั้นตอน 

1. บิตอาหารขดูหรือเอาออกจากพื้นผวิ ใชเ้คร่ืองมือท าความสะอาดถูกตอ้งเช่นแปรงไนลอน หรือแผน่ หรือผา้ขนหนูผา้. 
2. ลา้งพื้นผวิ เตรียมแกปั้ญหาท าความสะอาด ดว้ยผงซกัฟอกการอนุมตัิ ลา้งผวิ ดว้ยเคร่ืองมอืท าความสะอาดถูกตอ้งเช่นผา้เชด็ตวัผา้ 
3. ลา้งพื้นผวิ ใชน้ ้ าสะอาด ลา้งผวิ ดว้ยเคร่ืองมือท าความสะอาดถูกตอ้งเช่นผา้เชด็ตวัผา้ 
4. Sanitize ผวิ ใชโ้ซลูชนั sanitizing ถูกตอ้ง เตรียมความเขม้ขน้ต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต ใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้ง เช่นผา้เชด็ตวั 

ผา้ sanitize ผวิ แน่ใจวา่พื้นผวิทั้งหมดมีมากบัโซลูชนั sanitizing. 

5. อนุญาตให้ air-dry. 

  

  คลอรีน ไอโอดนี Quats 
น า้ 
อุณหภูมิ 

≥ 100° F (38° C) ≥ 75° F (24° C) 68° F (20° C) 75° F (24° C) 

ค่า pH ของน า้ ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 หรือตาม 
ของผูผ้ลิต 
ค าแนะน า 

ตามของผูผ้ลิต 
ค าแนะน า 

น า้แข็ง ตามของผูผ้ลิต 
ค าแนะน า 

ตามของผูผ้ลิต 
ค าแนะน า 

500 ppm หรือตาม 
ของผูผ้ลิต 
recommendatio 

น า้ยาฆ่าเช้ือ 
ความเข้มข้น 
ช่วง 

50-99 แผ่นต่อนาที 50-99 แผ่นต่อนาที 12.5-25 ppm ตามของผูผ้ลิต 
ค าแนะน า 

ติดต่อน า้ยาฆ่าเช้ือ 
เวลา 

≥ 7 วินาที ≥ 7 วินาที ≥ 30 วินาที ≥ 30 วินาที 



  
  
  
  
เคร่ือง DISHWASHING - ท  าตามค าแนะน าของผูผ้ลิต และท าให้แน่ใจวา่ เคร่ืองของคุณสะอาด และอยู่ ในสภาพท างาน 
ตรวจอุณหภูมิและความดนัของลา้งและลา้งรอบทุกวนั ขอ้มูลการลงเคร่ืองเก่ียวกบัอุณหภูมิน ้ าที่เหมาะสม ความเร็วสายพานล าเลียง 
ความเขม้ขน้ความดนัและสารเคมีน ้ า 
  
เคร่ืองอุณหภูมิสูง 

   สุดทา้ย sanitizing ลา้งตอ้งนอ้ย 180° F (82° C) 

   165° F (74° C) ส าหรับชั้นวางเคร่ืองเขียน เคร่ืองอุณหภมิูเดียว 
  

เคร่ืองจักรเคมี Sanitizing 

   ท าความสะอาด และ sanitize ที่อุณหภูมิต  ่าลงมาก 

   ท าตามค าแนะน าอุณหภูมิที่ผูผ้ลิต  
  
ช่องสามจม - สินคา้ท าความสะอาดในอ่างสามช่องควรก่อนที่เป่ียมลน้ไปดว้ย หรือเสียท าความสะอาด ลา้งในผงซกัฟอกน ้ า 110F, rinsed 

ในน ้ าสะอาด และถูกสุขอนามยัในน ้าร้อนที่ 171F น้อยที่สุดหรือแก้ไขปัญหา sanitizing เคม ีสินคา้ทั้งหมดควรจะair-dried กลับ. 
  
ท าความสะอาดเคร่ืองมือและสารเคมี ควรวางไวใ้นพื้นที่เก็บจากอาหารและเตรียมอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ 
สารเคมีมีป้ายชดัเจนหากเอาออกจากภาชนะบรรจุเดิม เก็บรักษาวสัดุความปลอดภัยข้อมูลแผ่น (MSDS) 

ส าหรับสารเคมีแต่ละในต าแหน่งพนักงานทั้งหมดในงาน แผน่น้ีมีขอ้มูลส าคญัปฐม และขอ้มูลเก่ียวกบัการใชท้ี่ปลอดภยั 
จ  าหน่ายสารเคมีตามค าแนะน าบนฉลากและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ มนัเป็นสิทธิของพนกังานรู้วา่ก าลงัท างานกบั และสถานการ 
  
ก าหนดการท าความสะอาดหลัก รายการงานทั้งหมดท าความสะอาด เป็นอย่างดีเป็นเวลา และควรด าเนินงาน 
ก าหนดความรับผดิชอบแต่ละงานตามต าแหน่งงาน สร้างเสริมพนักงานรวมถึงการป้อนขอ้มูลในการออกแบบโปรแกรม 
และคุม้ค่าประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตรวจสอบโปรแกรมท าความสะอาดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ. 
  
บริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM) 

  
ตอ้งปัญหาเหล่าน้ีจะเป็นโปรแกรม IPM มีประสิทธิภาพ 

   ปฏิเสธการเขา้ถึงศตัรูพืช  
   ปฏิเสธอาหารของศตัรูพืช 

   อยู่อาศยัและน ้ า  
   ท างานกบั A อนุญาตเพสทค์วบคุมด าเนิน (PCO) เพื่อก าจดัศตัรูพืชใด ๆ ที่ป้อน 

  
แมลงสาบเช่นมืด อบอุ่นชุ่มช่ืนสถาน ตรวจสอบมนักลิ่นมูลเหมือนแป้งพริกไทยด าแคปซูลไข่และกรณี และปัญหา 
  
งานภยัสุขภาพร้ายแรงยงัมี อาคารสามารถรบกวนหนูและหนูในเวลาเดียวกนั หามูล ป้าย gnawing แทร็ค ซอ้นวสัดุ และหลมุ 

  
แมลงวันสามารถบรรทุก Shigellosis และไขไ้ทฟอยดไ์ด ้



  
ยาฆ่าแมลงเป็นวสัดุที่เป็นอนัตราย ตลอดเวลาพวกเขาจะใช ้หรือเก็บไวใ้นบริเวณสถานที่ของคุณ คุณต้องมีความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อลดอนัตรายคน มีเจา้พนักงานของคุณใชส้ารก าจดัศตัรูพืชเม่ือคุณปิด และพนักงานของคุณไม่ไดอ้ยู่บนเวบ็ไซต ์ควรลา้งท าความ สะอาด 
sanitize อาหารติดต่อผวิหลงัจากการรักษาดว้ย 
  
          



  

รับรองผูจ้ดัการอาหาร  
แบบฝึกหดัทดสอบ "A" 

วงกลม สุด ค าตอบ กบั แต่ละ ค าถาม ดา้นล่าง. เป็น แน่ เพ่ือ ค าตอบ ทั้งหมด 80 ถาม 

1. รายการอาหารซ่ึงได้เช่ือมโยงกบั Typhiสาย 

A. เคร่ืองด่ืม 
B. ผลิต 
หอย C. จากน ้าปนเป้ือน 
D. ดิบ ๆ 
  

2.อาการต้องจัดการอาหารออกจากการด าเนินงาน 

A. เจ็บคอ 

B. jaundice 
C. ไอ 
D. ทอ้งเป็นตะคริว 
  

3. ทีเ่ป็นตัวอย่างการปนเป้ือนทางกายภาพ 

A. Sneezing อาหาร 
B. สัมผสัพ้ืนผิวติดต่ออาหารสกปรก 
C. กระดูกในปลา 
D. อาหารซอสมะเขือเทศในกระทะทองแดง 
  

4 ปฏบิัติ.เป็นประโยชน์ส าหรับการป้องกนัไวรัสท าให้เกดิภาวะ 

A. ท าอาหารภายในอุณหภูมิต ่า 

B. ด่วนถอดและลา้งขอ้มูลของอาเจียน 
C. ไม่รวมดีโอShigella 

D. ส่งเสริมพนกังานรับไขห้วดัภาพ 
  

5.เง่ือนไขส่งเสริมการเติบโตของแบคทเีรีย 

โอกาสมีสูง 
B. ต ่าระดบัความช้ืน 

C. อาหารจดัข้ึนระหว่าง 70˚F และ 125˚F (21˚C และ 52˚C) 
D. อาหาร มีค่า pH ท่ีเป็นด่างสูง 
  

6. ปรสิตมักเกีย่วข้องกบัอาหารอะไรบ้าง 

A. เห็ด 
B. เกมป่า 
C. โมลด ์

D. นม 

7 แบบฝึกหัด.ควรใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้สารพิษอาหารทะเลท าให้เกดิภาวะที่ 



A. ท าอาหารตอ้งอุณหภูมิภายใน 
B. ลา้งมือตลอดทั้งวนั 
C. ซ้ืออาหารจากผูจ้  าหน่ายท่ีมีช่ือเสียง อนุมติั 
D. microwaving ปลาเพ่ือเป็นอาหารดิบ 15 วินาที 

  

  
  
  

8 ควรเกบ็สารเคมีอย่าง. 

A. บริการอาหาร 
B. ออกจากพ้ืนท่ีเป็นการเตรียม 
C. ในพ้ืนท่ีเกบ็อาหาร 

D. มีเคร่ืองครัว 
  

9.ไม่ L ยืนส าหรับเคร่ืองมือแจ้งเตือนของ FDA 

A. ฟัง 

B. ปล่อย 
C. จ ากดั 
D. ดู 
  

10.ฝึกสามารถช่วยป้องกนัการแพ้หรือไม่ 

A. ท าอาหารต่างชนิดในน ้ามนัเดียวกนั 
วิธีเตรียมสินคา้ลูกคา้ B. Telling 
C. ใชก้ระดาษ parchment อบคุกกี ้
D. บริการส่งถึงบา้น 
  

11.อาการสามารถระบุลูกค้าก าลงัแพ้หรือไม่ 

A. Wheezing หรือหายใจไม่ออกหายใจ 
อาการปวดแขนซ้าย B. 
C. มกัเบ่ืออาหาร 
D. ไอเลือด 
  

12. ทีค่วรจัดการอาหารล้างมือของเขา หรือของเธอหลังจาก prepping อาหาร 

A. 3 ช่องเกบ็ 
B. อ่างยูทิลิต้ี 
C. ก  าหนดอ่างส าหรับลา้งมือ 
D. อาหารอ่างลา้งจานเป็นการเตรียม 

  
13. เม่ือตัวจัดการอาหารเจ็บคอและมีไข้จะไม่การด าเนินการหรือไม่ 

A. เม่ือใหบ้ริการลูกคา้ เป็นหลกัประชากรอิก 

B. เม่ือจดัการอาหารไขเ้ป็น 100˚F (38˚C) 
C. หลงัจากจดัการอาหารมีอาการเจ็บคอท่ีมี lasted มากกว่า 5 วนั 



D. กอ่นแจง้หน่วยงานก  ากบัดูแล 

14. อ.อาหารจัดการมาท างานกบัท้องเสีย ควรจัดการบอกอะไรจัดการอาหารจะท าอย่างไรบ้าง 

A. ท างานกบัอาหาร 
B. ไปท่ีบา้น 
C. สะอาดหอ้งน ้าหลงัจากการใชแ้ต่ละ 

D. เท่ารถตาราง 
  

15. ควรจัดการอาหารอย่างไรเพ่ือให้ง่ายต่อการสวมถุงมือ 

A. โรยแป้งถุงมือ 
B. เป่าเขา้ไปในถุงมือ 
C. เลือกถุงมือขนาดถูกตอ้ง 
D. สะสมถุงมือ 

  

  
  

16. เม่ือตัวจัดการอาหารการวินิจฉัย ด้วย jaundice สามารถกลบัไปท างาน 

A. หลงัจาก 1 สัปดาห ์
B. เม่ือผิวของเขา หรือเธอกลบัสีธรรมชาติ 
C. เจ็ดวนัหลงัจากสังเกตอาการล่าสุด 

D. เม่ือไดรั้บการอนุมติั โดยหน่วยงานก  ากบัดูแล 
  

17. ซ่ึงสินค้ามีสารปนเป้ือนทางกายภาพมีศักยภาพ 

A. น ้ายาฆ่าเช้ือ 
B. เคร่ืองประดบั 
C. เหง่ือ 
D. ลา้งมือ 
  

18. อะไรคือวัตถุประสงค์ของยาฆ่าเช้ือมือ 

A. ก  าจดัตอ้งลา้งมือ 
B. เพ่ิมใช้ sanitizing โซลูชัน่ 
C. ลดจ านวนโรคบนผิวหนงั 
D. ก  าจดัตอ้งใชถุ้งมือ 
  

19. เดยีวใช้ถุงมือไม่จ าเป็นเม่ือ 

A. จดัการอาหารไดไ้วยาง 
B. prepping อาหารพร้อมกนิ 
C. ซักผา้ผลิต 
D. จดัการอาหารมีเคร่ืองซักผา้มือ 
  

20. ควรจัดการอาหารไรหลงัออก และตั้งเป็นการเตรียมความ 

A. สวมถุงมือ 
B. เอาเรือของพวกเขา 



C. ลา้งมือ 
D. ใชมื้อยาฆ่าเช้ือ 

21 ต้องใช้ไข่ชนิด.เม่ือเตรียมอาหารดิบ หรือฝร่ังเศสส าหรับประชากรอกิ 

A. pasteurized 
B. ทางถูกพู 

C. ตม้ 
D. ปลอกเปลือกใหห้มด 

22.ท าให้เด็กก่อนวัยเรียนเด็กอายุจะเส่ียงภาวะ 

A. ของระบบภูมิคุม้กนัไม่แข็งแรง 
B. ท่ีไม่ไดรั้บ immunizations ของพวกเขาทั้งหมด 
C. กเ็พียงกนิอาหารพร้อมกนิ 
D. พวกเขาไดซ่้อนโรคภูมิแพ ้

23. ซ่ึงองค์กรรวมถึงการตรวจสอบอาหารเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบหลกั 

A. บริการสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา 

B. ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค 
C. กรมวิชาการเกษตรสหรัฐฯ 
D. ความปลอดภยัอาชีวและดูแลสุขภาพ 

  

  
  
  

24. ควรเซิร์ฟเวอร์อย่างไรหลงัจากการล้างตาราง 

A. ใชมื้อยาฆ่าเช้ือ 
B. ลา้งมือ 
C. ใส่ถุงมือผา้ออ้มอีก 

D. ลา้งมือในน ้าอุ่น 
  

25.กลยุทธ์สามารถป้องกนัการปนเป้ือนข้าม 

A. ซ้ืออาหารท่ีไม่ตอ้งใช ้prepping 
B. เตรียมอาหารทั้งสองดา้นของตดั 
C. เป็นการเตรียมอาหารดิบและอาหารพร้อมทานในเวลาเดียวกนั 
D. หลีกเล่ียงการละเมิดเวลาอุณหภูมิ 
  

26.อณุหภูมิที ่thermometers อนิฟราเรดไม่วัดหรือไม่ 

A. ภายในอาหาร 
B. อากาศ 
C. ผิว 
D. เตา 
  

27. เม่ือแก้วใช้ 

A. เม่ือมีการท าขนม 
B. เม่ือการตรวจสอบของเหลว 



C. เม่ืออยู่ภายในปลอกแตกละเอียด 
D. เม่ือแขวนในท่ีเยน็ 

28. ท าไมควรอณุหภูมิอาหารด าเนินการในสถานทีส่อง 

A. ใหป้รอทถูกปรับเทียบอย่างถูกตอ้ง 
B. It จ าเป็นตอ้งใช ้โดยผูผ้ลิต 

C. ใหว้ดัอุณหภูมิถูกตอ้งจะ+/-2˚F หรือ+/-1˚C 
D. อุณหภูมิอาจแตกต่างกนัในอาหาร 
  

29. จัดการอาหารเป็น prepping จานอาหารทะเลบน 4 เมษายน กุ้งและหอย กุ้งใช้โดยมี วัน 8 เดือนเมษายน และหอยมีการใช้โดยวัน 10 เมษายน 
ใช้ตามวันทีใ่นจานอาหารทะเลคืออะไร?  

A. 4 เมษายน 
B. 8 เมษายน 

C. 10 เมษายน 
D. 12 เมษายน 
  

30. ข้อมูลต้องอยู่บนฉลากของอาหารทีบ่รรจุขายปลกีซัก 

A. Pack วนั 
B. รายการของส่วนผสม 

C. เกบ็แนวทาง 

D. บริการขนาด 
  
  
  
  
  
  

31.ช่องรายการทีถู่กยกเลกิ โดยผู้ผลติของเกบ็ในการด าเนินงาน 

A. ร่วมกบัอาหาร ท่ีจะเสิร์ฟ 

B. แยกต่างหากจากอาหารท่ีจะเสิร์ฟ 
C. ในถุง vacuum-packed 
D. ในภาชนะบรรจุท่ีตนเองระบาย 
  
  

32. จัดการอาหารอ.มีเพียงเสร็จจัดเกบ็การจัดส่งสินค้าอาหารแห้ง ท าขั้นตอนทีถู่กต้องหรือไม่ 

A. เกบ็อาหารจากผนงั 
B. เกบ็อาหาร 4 น้ิวจากพ้ืน 
C. อาหารเกบ็ในท่ีความช้ืนจะสูงมาก 
D. เกบ็อาหารในภาชนะบรรจุท่ีไม่เหมาะส าหรับอาหาร 
  

33. ซ่ึงสินค้าควรถูกปฏเิสธ 

A. ถุงคุกกี้อินทรียใ์นบรรจุฉีก 

B. ขวดนมท่ี 41° F (5 องศาเซลเซียส) 

C. ชี curds 



D. หอยนางรมสด 
  

34. TCS พร้อมกนิอาหาร prepped ในบ้านต้องท าเคร่ืองหมายถ้าเป็น helf มากกว่าจ านวนช่ัวโมงวันหรือไม่? 

A. 12 ชัว่โมง 
B. ตลอด 24 ชัว่โมง 

C. 48 ชัว่โมง 
D. 72 ชัว่โมง 

35.พยาบาลท้องถิ่นมีบาร์บีคิวประจ าปีส าหรับผู้อยู่อาศัย รายการอาหารทีค่วรให้บริการ 

A. deviled ไข่ 
สลดัมนัฝร่ัง B. 
C. ดิบแครอท 
D. แฮมเบอร์เกอร์หายาก 
  

36.เม่ือขนส่งอาหารสถาน วิธีข้อมูลโดยใช้วันทีแ่ละเวลาควร comunicated พนักงานไฟล์? 

A. โทรศพัท ์

B. ขอ้ความหรืออีเมลข์อ้ความ 
C. ป้ายอาหาร 
D. ค าแนะน าดว้ยวาจา 
  

37.ต ่าอณุหภูมิอาหารภายในส าหรับสับเน้ือคืออะไร? 

อ. 135° F (57 องศาเซลเซียส) 
B. 145° F (63 องศาเซลเซียส) 
ค. 155° F (68 องศาเซลเซียส) 
D. 165° F (74 องศาเซลเซียส) 

38.หลายช่ัวโมงสามารถอาหารเย็นจัดได้โดยไม่ต้องแช่แข็งก่อนมันต้องขาย บริการ หรือออก 

A. 2 ชัว่โมง 

B. 4 ชัว่โมง 
C. 6 ชัว่โมง 
D. 8 ชัว่โมง 
  

39. ลาซานญ่าถูกลบออกจากโฮลดิง้ร้อนส าหรับบริการเวลา 11:00 โดยเวลาต้องได้รับ หรือออก 

A. 12:00 น. 
B. 2:00 น. 

C. 3:00 น. 
D. 4:00 น. 
  

40.ควรจะท ากบัอปุกรณ์ล่วงหน้า unwrapped ทีต้่องใช้หลงัจากทีแ่ขกมีซ้ายตาราง 

A. ตดัภาชนะ ดว้ยผา้เช็ดปากท่ีสะอาด 
B. จากภาชนะหอ้งถดัไป 
C. สะอาด และ sanitize ภาชนะ 

D. ปัดชอ้น และน ามาใช ้
  



41 ส าหรับขนมปังเสิร์ฟควรปฏบิัติจัดการอาหารกฎ 

A. ไม่ใหม่เสิร์ฟขนมปัง uneaten 
B. อุ่นขนมปัง uneaten กอ่นใหบ้ริการลูกคา้อ่ืน ๆ 
C. ไซเนยไม่ไดใ้ช ้เถส าหรับใชใ้นรายการอาหารอ่ืน ๆ 
D. สะอาด และ sanitize ตะกร้าขนมปังระหว่างลูกคา้แต่ละราย 

  

42. ในพื้นทีด้่วยตนเอง อาหารจ านวนมากที ่unpackaged ไม่ต้องป้ายถ้าผลติภัณฑ์ 

A. ท าใหข้อ้เรียกร้องเกีย่วกบัสุขภาพหรือเน้ือหาของธาตุอาหาร 
B. ท าขอ้เรียกร้องเกีย่วกบัสุขภาพหรือเน้ือหาของธาตุอาหาร 
C. ถูกเตรียมไวท่ี้มีโรงงานแปรรูปรีด 
D. ถูกเตรียมไวใ้นการด าเนินงานอ่ืน 
  

43 มีการตรวจสอบอณุหภูมิของอกเป็ดระหว่างท าอาหาร การด าเนินการตามนโยบาย เป็ดเต้านมต้อง สุกส าหรับ 5 นาทเีพ่ือให้อณุหภูมิภายในถึง 165 ° F (74 C) 

(74 องศาเซลเซียส) ขั้นตอนใดในระบบ HACCP เป็นทีอ่ยู่ โดยท าอาหารเป็ดเต้า 165˚F (74˚C) ?  

A. วิเคราะหอ์นัตราย 
B. ตรวจสอบ 

C. ตรวจสอบ 
D. ส าคญัจ ากดั 
  

44. ต้องจัดการอาหาร ด้วยมือเป็นแผลอย่างไรท างานอย่างปลอดภัยกบัอาหาร 

A. ครอบแผลปะการซึมผ่านของ และสวมใส่ถุงมือใชค้ร้ังเดียว 
B. หลีกเล่ียงท าอาหารดิบจนกว่าแผลจะแหง้สนิท 
C. ท าแผลเป็นในบาดแผล 
D. ใชล้า้งมือกบัแผล 
  

45. ซ่ึงกระบวนการเหล่านีอ้าหารไม่ต้องต่างจากหน่วยงานก ากบัดูแลหรือไม่ 

A. สูบบุหร่ีอาหารเป็นวิธีการรักษานั้น 
B. ซ้ือถัว่งอกจากซัพพลายเออร์ท่ีมีช่ือเสียง 
อาหาร C. Curing 
D. pasteurizing น ้าส่ิง 

  

  
  

46. การเช่ือมต่อข้ามคืออะไร 

A. Backflow น ้าสะอาดลงไปในน ้าสกปรก 
B. เช่ือมโยงทางกายภาพระหว่างน ้าปลอดภยัและน ้าสกปรก 
รถขนส่งน ้า C. 
D. ประปาสาธารณะอนุมติั 
  

47. ข้อมูลต้องลงใกล้กบัเคร่ืองล้างจานหรือไม่ 

หมายเลขโทรศพัทผ์ูผ้ลิต A. 
B. แกไ้ขการตั้งค่า 



C. จ านวน sanitizing แนะน า 
D. ก  าหนดการท าความสะอาด 
  

48.สถานการณ์อาจท าลายศัตรูพืชหรือไม่ 

A. การเกบ็ในถุงกระดาษ recyclables 

B. ลา้งน ้าจากถงัในยูทิลิต้ีลา้งมือ 
C. หมุนผลิตภณัฑโ์ดยใชว้ิธี FIFO 
D. ติดตั้งม่านอากาศเหนือประตู 

49 ขั้นตอนแรกในการพัฒนาแผน HACCP คืออะไร 

A. ระบุการด าเนินการแกไ้ข 
B. ด าเนินการวิเคราะหอ์นัตราย 
C. ตั้งกระบวนการตรวจสอบ 

D. ก  าหนดจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม 
  

50.ยาวต้องวัตถุทีถู่กสุขอนามัย ด้วยโซลูชันคลอรีนยังคงกบัโซลูชันหรือไม่ 

A. วินาที 

B. 10 วินาที 
C. 15 วินาที 
D. 30 วินาที 
  

51. อะไรคือขั้นตอนแรกของการท าความสะอาด และอปุกรณ์เคร่ืองเขียน sanitizing 

A. ถอดช้ินส่วนท่ีถอดออกได ้
B. ถอดหน่วย 
C. สเปรยพ้ื์นผิว ดว้ยน ้ายา 
D. ลา้งพ้ืนผิวของอุปกรณ์ท่ีใชน้ ้าร้อน 
  

52.อณุหภูมิน า้ควรส าหรับ dishwashing ด้วยตนเองหรือไม่ 

A. ตอ้งอย่างนอ้ย 70° F (21° C.) 

B. ตอ้งอย่างนอ้ย 90° F (32 องศา) 
ค.ตอ้งมีอย่างนอ้ย 100° F (37 องศาเซลเซียส) 
D. ตอ้งนอ้ย 110° F (43 องศาเซลเซียส) 
  

53.องค์กรต้องมีวัสดุความปลอดภัยข้อมูลแผ่นงาน (MSDS) จะรวมกบัสารเคมีอนัตรายหรือไม่ 

อ.ส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
B. ความปลอดภยัอาชีวและดูแลสุขภาพ 
C. ผูรั้กษาจริยธรรมของสัตว ์
D. สมาคมอาหารแห่งชาติ 
  

54. อะไรต้องพนักงานท าสมาชิกเม่ือโอนย้ายสารเคมีไปบรรจุใหม่หรือไม่ 

A. ฉลากภาชนะบรรจุ 

B. ท าการร้องขอขอ้มูลความปลอดภยั 
C. บนัทึกการโอนยา้ยในปลอดภยั 



D. เกบ็สารเคมีตูล้็อค 
  

55.อณุหภูมิของเคร่ืองล้างจาน tempature สูงสุดท้าย sanitizing ล้างต้อง 

อ. 150° F (65 องศาเซลเซียส) 
B. 160° F (71 องศาเซลเซียส) 

C. 170° F (76 องศาเซลเซียส) 
D. 180° F (82 องศาเซลเซียส) 

56. ต้องจัดการอาหารอย่างไรเม่ือจัดการอาหารพร้อมกนิ 

A. สวมถุงมือใชค้ร้ังเดียว 
B. sanitize มือของพวกเขา 
C. สวมใส่เป็นเอ๊ียม 
D. ใชมื้อเปล่า 
  

57. เหตุใดคนทีรั่บประทานยาบางอย่างทีเ่ส่ียงภาวะ 

A. ของระบบภูมิคุม้กนัถูกท าลาย 

B. จะไดไ้ม่สร้างระบบภูมิคุม้กนัแข็งแรง 
C. กเ็พียงกนิอาหาร TCS 
D. พวกเขาไดซ่้อนโรคภูมิแพ ้
  

58. อะไรควรจะท ากบัแพคเกจของแป้งทีไ่ด้รับกบัอาการเปียกรอยบนกระเป๋า 

A. แป้งปฏิเสธ และกลบัไปยงัซัพพลายเออร์ 
B. แป้งท่ียอมรับ และท าเกบ็แหง้ 
C. แหง้กระเป๋าอย่างละเอียดกอ่นใช ้
D. เกบ็ถุงเยน็ท่ี 41˚F (5˚C.) หรือต ่ากว่า 
  

59. ซ่ึงรับผิดชอบอยู่ในอาหารและยาของบทบาทหรือไม่ 

A. ตรวจเน้ือ สัตวปี์ก และไข่ 

B. ออกใบอนุญาตและใบอนุญาต 
C. ควบคุมอาหารท่ีขนส่งในบรรทดัสถานะ 
แผน HACCP การอนุมติั D. 

  
60 อณุหภูมิภายในต ่าสุดต้องจดัอาหารทีป้่องกนัโรคเพิ่มขึน้เป็น 

อ. 115° F (46 องศาเซลเซียส) 

B. 125° F (51 องศาเซลเซียส) 
ค. 135° F (57 องศาเซลเซียส) 
D. 145° F (62 องศาเซลเซียส) 
  

61. ควรดีอย่างไรเม่ือได้รับการจัดส่งอาหารและอปุกรณ์ 

A. ตรวจสอบสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหารกอ่น 
B. เกบ็ไวท้นัที และตรวจสอบในภายหลงั 

C. เห็นตรวจสอบสินคา้อาหารทั้งหมด 
D. กองส่งตวัอย่าง และตรวจสอบภายใน 12 ชัว่โมง 



  
62.ควรดีแน่เป็นน า้ยาฆ่าเช้ือสารเคมีทีใ่ช้ในอาหารเป็นการเตรียมพื้นผิวทีแ่ข็งแรงถูกต้องหรือไม่  

A. ลา้งออกจากพ้ืนผวิแลว้ ใชม้นัเป็นคร้ังท่ีสอง 
B. ทดสอบผิวกอ่นเพ่ือยืนยนัว่า มีโรคไม่ 
C. ใชชุ้ดทดสอบเพ่ือตรวจสอบความเขม้ขน้ของน ้ายาฆ่าเช้ือเม่ือผสมมนั 

D. ความร้อนอุณหภูมิท่ีแนะน า โดยผูผ้ลิต 

63. ทูน่าสลดัออกจากทีแ่ช่เย็นเวลา 9:00 น. และดับส าหรับบุฟเฟ่ต์เวลา 11:00 น. โดยเวลาต้องสลดัทูน่า เสิร์ฟ หรือออก?  

A. 12:00 น. 
B. 2:00 น. 
C. 3:00 น. 
D. 4:00 น. 
  

64. เม่ือสามารถเน้ือดิบ unpackaged มีเสนอการบริการตนเอง 

A. ท่ีอาหารอินทรีย ์
B. ท่ีรีสอร์ทส์มองโกเลีย 

C. เม่ือเน้ือมีคุณภาพสูง 
D. เม่ือแช่เน้ือ 
  

65.กฎส าหรับบริการเคร่ืองปรุงรสควรปฏบิัติหรือไม่ 

A. บริการเคร่ืองปรุงรสในภาชนะบรรจุเดิม 
B. บริการเคร่ืองปรุงรสในบรรจุภณัฑย์บัยั้งจุลินทรีย ์
รวม C. ชามเคร่ืองปรุงรสท่ีเหลือกบัคนท่ีสด 
D. บริการเปิด ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองปรุงรส 
  

66. อาหาร unpackaged จ านวนมากในพื้นทีด้่วยตนเองต้องมีป้ายช่ือเม่ือ 

อ.อาหารจะเตรียมไวใ้นสถานท่ีนั้น 

B. ผูผ้ลิตอา้งว่า เป็นสุขภาพ 

C. เป็นเตรียมอาหาร โดยผูผ้ลิตอ่ืน 
D. อาหารสนบัสนุนการศึกษาการเจริญเติบโต 
  

67.อณุหภูมิของซุปข้นหอยมีการตรวจสอบในระหว่างการถือ การด าเนินการตามนโยบาย ซุปข้นต้องโยนออก เป็นการปฏบิัติขั้นตอนใดในระบบ HACCP 

โดยขว้างปาออกน า้ซุป 

วิเคราะหอ์นัตราย A. 

B. ตรวจสอบ 
C. ตรวจสอบ 
D. การด าเนินการแกไ้ข 
  

68. ซ่ึงกระบวนการก าหนดแผน HACCP หรือไม่ 

A. สูบบุหร่ีอาหารเพ่ือเพ่ิมรสชาติ 
B. บริการเกมป่า 

C. ใหบ้ริการน าเขา้ชี 
D. pasteurizing น ้าส่ิง 



  
  
  

69. ข้อมูลต้องรวมบนฉลากของภาชนะบรรจุพร้อมกนิ TCS อาหาร prepped ฟิตส าหรับการขายปลกีหรือไม่ 

A. คุณภาพของอาหาร 

เกดิสารกอ่ภูมิแพท่ี้อาจ 
C. Reheating ค าแนะน า 
D. จดัเกบ็ 
  

70. ควรจะท าอาหารทีไ่ด้รับการจัดการ โดยตัวจัดการอาหารทีถู่กจ ากดั หรือถูกแยกออกจาก การ การด าเนินงานเน่ืองจากเจ็บป่วย?  

A. ความร้อนอาหารจะท าลายโรค 

B. โยนมนัออก 

C. recondition อาหาร 
D. ท าใหแ้น่ใจว่าอาหารยงัไม่ถูกอุณหภูมิ เวลา 
  

71. ควรจัดการอาหารอย่างไรกบัอาหารหลงัจากนั้นเป็น thawed ในไมโครเวฟ 

A. ปรุงอาหารโดยใชอุ้ปกรณ์ท าอาหารทัว่ไป 
B. ครอบคลุมอาหารเพ่ือป้องกนัไม่ใหม้นัแหง้ออก 

C. ตรวจสอบอุณหภูมิในสถานท่ี 2 

D. ใหอ้าหารถึง 2 นาทีกอ่นปรุงอาหาร 
  

72. ต้องด าเนินการอย่างไรก่อนบรรจุภัณฑ์น ้าผลไม้สดขายบริการ 

A. ไดผ้ลต่างของการ 
B. สร้างป้ายเตือน 
C. Confirm ท่ีประชากรอิกใหบ้ริการไม่มี 
D. ซ้ือท่ี pasteurizer 
  

73.อณุหภูมิต้องกุ้งยัดไส้เป็นอาหาร 

A. 135° F (57 ° C.) 4 นาที 
B. 145° F (63 ° C.) 4 นาที 
C. 155° F (68 ° C.) 15 วินาที 
D. 165° F (74 ° C.) 15 วินาที 
  

74.อณุหภูมิต้องผักสุกถึงจะปลอดภยัร้อนจัดขึน้ส าหรับบริการ 

อ. 135° F (57 องศาเซลเซียส) 
B. 145° F (63 องศาเซลเซียส) 
ค. 155° F (68 องศาเซลเซียส) 
D. 165° F (74 องศาเซลเซียส) 

75. เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลก าลงัสร้างรายการเมนูใหม่ส าหรับเป็นอาหารเช้าส าหรับผู้อยู่อาศัยและครอบครัวของพวกเขารายการใดไม่ปลอดภัยให้บริการ?  

A. แพนเคก้ 

B. อ่อนตม้ไข่ 
แฮเน้ือ C. Corned 



D. มายองเนส 
  
  
  
  
  

76.เม่ือต้องการจัดการอาหารเปลีย่นถุงมือ? 

A. หลงัจาก 1 ชัว่โมงการใชง้านคง 
B. เป็นพวกเขากลายเป็นสกปรก หรือเสีย 
C. เม่ือส้ินสุดกะ 
D. ทุก 6 ชัว่โมง 

  
77. A. จัดการอาหารมีความร้อนด้วยคอนเทนเนอร์ของพริกถึง 70° F (21˚C.) ใน 1 ช่ัวโมง เวลาทีเ่หลืออยู่ให้เย็นพริกถึง 41° F (5˚C) ? 

A. 2 ชัว่โมง 
B. 3 ชัว่โมง 
C. 4 ชัว่โมง 

D. 5 ชัว่โมง 
  

78. ควรเซิร์ฟเวอร์อย่างไรเม่ือการส่ังอาหารจากลูกค้าทีม่ีความวิตกกงัวลเกีย่วกบัโรคภูมิแพ้อาหาร 

A. อธิบายแต่ละเมนูใหผู้ถ้าม รวมทั้งมีส่วนผสมของ "ความลบั" 

B. อธิบายอาการของการแพใ้หก้อ่นท่ีพวกเขาสั่ง 
C. เม่ือมีลูกคา้เขา้มา ว่า อาหารอาจท าใหแ้พ ้
D. บอกลูกคา้ ดว้ยแพอ้าหารเหล่านั้นจะไม่สามารถไดรั้บบริการ 
  

79 อณุหภูมิภายในอาหารต ่าสุดส าหรับอกไก่เป็น 

A. 135° F (57 ° C.) 4 นาที 
B. 145° F (63 ° C.) 4 นาที 

C. 155° F (68 ° C.) 15 วินาที 
D. 165° F (74 ° C.) 15 วินาที 
  

80.ปรอทวัดไข้ทีด่ีสุดเหมาะสมกบัการตรวจสอบอณุหภูมิของเคร่ือง dishwashing ล้างสุดท้าย 

A. เวลาอุณหภูมิตวับ่งช้ี 
B. อินฟราเรด 
C. ปรอทสูงสุดลงทะเบียน 
D. โพรบแช่ 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

แบบฝึกหดัทดสอบ " A " ค าตอบ 

  

1. A  

2. B  

3. C  

4. B  

5. C  

6. B  

7. C  

8. B  

9. D  

10. B  

11. A  

12. C  

13. A  

21. A  

22. A  

23. C  

24. B  

25. A  

26. C  

27. C  

28. D  

29. B  

30. B  

31. B  

32. A  

33. A  

41 การ A  

42. B  

43. D  

44. A  

45. B  

46. B  

47. B  

48. A  

49. B  

50. A  

51. B  

52. D  

53. B  

61. C  

62. C  

63. C  

64. B  

65. A  

66. C  

67. D  

68. D  

69. B  

70. B  

71. A  

72. A  

73. D  



14. B  

15. C  

16. D  

17. B  

18. C  

19. C  

20. C  

34. B  

35. D  

36. C  

37. B  

38. C  

39. C  

40. C  

54. A  

55. D  

56. A  

57. A  

58. A  

59. C  

60. C  

74. A  

75. B  

76. B  

77. D  

78. A  

79. D  

80. C  

  
  
 


