"It's about making it your culture not just training"

“ทาให้ เป็ นวัฒนธรรมของคุณ ไม่ ใช่ เพียงการฝึ กอบรม”

Food Hygiene Asia ทางานร่ วมกับรี สอร์ท ร้านอาหาร และ

ธุรกิจที่ส่งมอบการฝึ กอบรมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
กับอาหารตระหนักถึงความปลอดภัย เพื่อลดการร้องเรี ยนจากแขก
และเพื่อลดการลาป่ วยของพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ็บป่ วยจาก
อาหารเป็ นพิษ

การอบรม Food Hygiene มุ่งเน้นในการเพิ่มความรู ้และ
ความเข้าใจของพนักงาน ให้เห็นถึงความสาคัญของสถานที่
ทางานและการปฏิบตั ิงานที่ถูกสุ ขอนามัย ปกติแล้วอาหาร
เป็ นพิษมักมีสาเหตุมาจากความไม่เอาใจใส่ หรื อความไม่รู้ ซึ่ ง
การลดระดับการเจ็บป่ วยจากอาหารเป็ นพิษนั้นจะประสบ
ความสาเร็ จได้โดยการศึกษาของผูเ้ กี่ยวข้องกับอาหาร
การอบรม Food Hygiene เน้นการสื่ อสารโดยใช้ความ
หลากหลายของภาพ คาพูด เสี ยง และเกมส์ต่างๆเพื่อดึงความ
สนใจของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม จูงใจและเน้นเสริ มสร้างความ
เพลิดเพลินและเพิม่ ความสามารถในการจดจาและความ
เข้าใจของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม

การฝึ กอบรม Food Hygiene (ระดับ 2 รางวัลความ
ปลอดภัยด้านอาหาร) ภาพ คาพูด เสี ยง เกมส์ และการแสดง
บทบาทจะเป็ นวิธีการที่ใช้ ในระหว่างการฝึ กอบรมจะมีท้ งั
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการนาเสนอแบบ Power
point และในหนังสื อคู่มือก็จะมีท้ งั ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยด้วย

หลังจากเข้าร่ วมการฝึ กอบรมในครั้งนี้ ทีมของคุณจะเข้าใจ
เหตุผลและสามารถรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
-ฉลากและวันที่ของอาหาร - อาหารทุกอย่างจะต้องมีฉลาก
ที่บ่งบอกให้รู้วา่ คืออะไรและผลิตเมื่อไหร่
-การเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสม เช่น อาหารปรุ งสุ กควร
ไว้บน อาหารดิบควรไว้ล่าง
-การละลายอาหารแช่แข็งที่ถกู ต้องเหมาะสม - ละลายใน
ตูเ้ ย็น หรื อ ให้น้ าเย็นไหลผ่าน
-เทคนิคการทาความเย็นที่เหมาะสม
-เทคนิคการอุ่นที่เหมาะสม
-ความแตกต่างระหว่างการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
-การปนเปื้ อนเกิดขึ้นได้อย่างไร และความเสี่ ยงคืออะไร

www.facebook.com/foodhygieneasia
www.foodhygieneasia.com

info@foodhygieneasia.com

Our training spends more time „doing‟ and less time „listening‟

การฝึ กอบรมของเราใช้ เวลา “ทา”มากขึน้ และใช้ เวลา “ฟัง” น้ อยลง
เนือ้ หาหลักสู ตร
A. อธิบายอาหารเป็ นพิษ ให้ความหมายของคาว่า “food
hygiene”, “food poisoning”, “foodborne disease” และ
“contamination” อธิบายถึงอาการของอาหารเป็ นพิษ,สาเหตุ
หลักของอาหารเป็ นพิษ,แหล่งของเชื้อแบคทีเรี ยซึ่ งเป็ น
สาเหตุของอาหารเป็ นพิษและวิธีการแพร่ กระจายของเชื้อ
แบคทีเรี ยไปยังอาหาร,ให้ความหมายและยกตัวอย่างอาหารที่
มีความเสี่ ยงสู ง
B. อธิ บายถึงเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อโรคอื่นๆ และสถานที่ที่
สามารถพบเจอเชื้อโรคเหล่านั้นได้อธิ บายถึงขั้นตอนการ
เติบโต และระยะเวลาของเชื้อแบคทีเรี ย ความแตกต่าง
โดยทัว่ ไประหว่างเชื้อแบคทีเรี ย Pathogenic และเชื้อ
Spoilage

D. สุ ขอนามัยส่ วนบุคคล ความสาคัญของสุ ขอนามัยส่ วน
บุคคล, อธิ บายแหล่งที่มาของการปนเปื้ อน จากบาดแผล
เสื้ อผ้า หรื อนิสัยส่ วนตัว และความเสี่ ยงที่คาดไม่ถึง อธิ บาย
ความเสี่ ยงจากอาหารโดยผูท้ ี่สัมผัส กับอาหาร หรื อผูท้ ี่ป่วย
จากอาหารเป็ นพิษ, ความสาคัญที่ถูกต้องของการล้างมือ

E. การทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ ทาความเข้าใจถึงความ
จาเป็ นและวิธีการในการที่จะบรรลุมาตรฐานของความ
สะอาด

การเรียนการสอนและการประเมินผล
.

C. การป้ องกันการปนเปื้ อนและอาหารเป็ นพิษ อธิ บายถึงกฎ
ของอุณหภูมิในการควบคุมเชื้อแบคทีเรี ย, อธิบาย
ความสาคัญที่ถูกต้องในการจัดการ การเตรี ยม การแช่เย็น
และขั้นตอนต่างๆในการทาอาหาร, อธิบายความสาคัญใน
การหมุนเวียนของที่จดั เก็บไว้ เพื่อป้ องกันอาหารเป็ นพิษและ
อาหารเน่าเสี ย
ให้ตวั อย่างการปนเปื้ อนในอาหารโดยทัว่ ไป

ตลอดการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมจะต้องทากิจกรรม
ในคู่มือ Food Hygiene Asia ให้สาเร็ จ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมแต่ละคนจะได้รับคู่มือ Food Hygiene
Asia เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและช่วยเพิ่มความจา
หลังจากจบการฝึ กอบรม
(i) ตลอดทุกช่วงของการอบรม ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมจะถูก
ถามคาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
(ii) หลังจากช่วงหยุดพักและตลอดช่วงปกติของการ
อบรม เราจะอธิบายทบทวน และตรวจสอบความเข้าใจ
(iii) เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมครั้งนี้ จะมีคาถามปรนัย
50 ข้อ ให้ทาโดยการปิ ดคู่มือเพื่อตรวจสอบและแน่ใจ
ในความเข้าใจของหลักสู ตร โดยการผ่านการทดสอบที่
คะแนน 75% หรื อสู งกว่า

