ชื่ อรายวิชา:
ประเภทวิชา:
ผู้เข้ ารับการอบรม:
จานวนทีเ่ ปิ ดรับ:
เนื้อหาการอบรม:

จานวนชั่วโมง:
ปี การศึกษา:
เริ่มเปิ ดสอน:
ตารางเรียน:

การสุ ขาภิบาลอาหารสาหรับผูป้ ระกอบการภัตราคาร/ร้านอาหาร
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร เจ้าของธุ รกิจอาหาร ผูส้ ัมผัสอาหาร
ผูป้ รุ งประกอบอาหาร (เช่น เชฟ พ่อครัว แม่ครัว)
25 คน
กฎระเบียบทางสุ ขาภิบาลอาหารที่ผปู ้ ระกอบการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ควรรู ้สารพิษปนเปื้ อนในอาหารกับสุ ขภาพ
จุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในกระบวนการผลิตและให้บริ การอาหารใน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร การตรวจสอบความสะอาดของมือ ภาชนะและ
อาหารพร้อมบริ โภคด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ ว ปฏิบตั ิการ
ตรวจสารปนเปื้ อนในอาหาร (บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา
ฟอร์ มาลิน ยาฆ่าแมลงตกค้าง) ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ ว การ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์กบั เชฟในการนาความรู ้ไปปฏิบตั ิ
9 ชัว่ โมง (ทฤษฎี 5.5 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิการ 2 ชัว่ โมง สอบขึ้นทะเบียน
ผูส้ ัมผัสอาหาร 1 ชัว่ โมง มอบหนังสื อสาคัญ 0.5 ชัว่ โมง)
ภาคเรี ยนที่ 1/2560
วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
การสอบ: มี
พฤหัสที่ 30 มีนาคม 8.30 น. ถึง 15.30น
ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 8.30 น ถึง 11.30 น.
อ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยได้ดี

เงื่อนไขรายวิชา:
วัตถุประสงค์ :
1. ออกแบบและบริ หารจัดการภัตราคาร/ร้านอาหาารได้สอดคล้องกับกฎและระเบียบเกี่ยวกับ
หลักการสุ ขาภิบาลอาหารของประเทศไทย
2. ทราบชนิดของโรคอาหารเป็ นพิษและอธิ บายสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ
3. ทราบปั จจัยที่ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
4. ทราบและอธิ บายวิธีการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม
5. ทราบและปฏิบตั ิตามหลักสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลของผูส้ ัมผัสอาหารได้ถูกต้อง
6. อธิ บายวิธีการคัดเลือก การตรวจรับและการเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารได้อย่างปลอดภัย
7. สามารถตรวจสอบความสะอาดของมือ ภาชนะและอาหารปรุ งสุ กได้เบื้องต้น
8. สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีหา้ มใช้ในอาหารได้เบื้องต้น

เนื้อหาหลักสู ตร:
ลาดับ วันและเวลา
1

2

หัวข้อการบรรยาย

วันที่ 30 มีนาคม - กฎระเบียบทางสุ ขาภิบาลอาหารที่
8.30 - 11.30 น. ผูป้ ระกอบการภัตตาคาร/ร้านอาหารควรรู ้
พักเที่ยง 1 ชัว่ โมง
12.30 - 15.00 น. - สารพิษปนเปื้ อนในอาหารกับสุ ขภาพ
- จุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในกระบวนการผลิต
และให้บริ การอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ลักษณะการบรรยาย

ระยะเวลา

ภาคทฤษฎี

3.0 ชม.

ภาคทฤษฎี

2.5 ชม.

3

15.00 - 15.30 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เชฟในการนา
ความรู ้ไปปฏิบตั ิ

ภาคปฏิบตั ิการ
(Lab)

0.5 ชม.

4

ภาคปฏิบตั ิการ

0.5 ชม.

ภาคปฏิบตั ิการ
(Lab)

1 ชม.

6

วันที่ 31 มีนาคม - การตรวจสอบความสะอาดของมือ ภาชนะและ
8.30 - 9.00 น.
อาหารพร้อมบริ โภคด้วยชุดทดสอบแบบ
รวดเร็ ว
9.00 - 10.00 น. - ปฏิบตั ิการตรวจสารปนเปื้ อนในอาหารด้วยชุด
ทดสอบแบบรวดเร็ ว (บอแรกซ์ สารฟอกขาว
สารกันรา ฟอร์มาลิน ยาฆ่าแมลงตกค้าง)
10.00 - 11.00 น. - การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ มั ผัสอาหาร*

ข้อสอบหลักสู ตร
สุ ขาภิบาลอาหารของ
กรุ งเทพมหานคร

1 ชม.

7

11.00 - 11.30 น. - มอบหนังสื อสาคัญ

5

0.5 ชม.

หมายเหตุ: ผลการสอบจะประกาศให้ ทราบภายหลัง เนื่องจากเป็ นการสอบจากทางราชการ เมื่อสานักงานเขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร แจ้ งผลกลับมา ทางผู้จัดอบรมจะแจ้ งผลการสอบให้ ท่านทราบทันที หากสอบไม่ ผ่าน
ท่ านสามารถไปติดต่ อขอสอบใหม่ ด้วยตนเองได้ ที่สานักงานเขตของกรุ งเทพมหานคร

การจัดสอบ:
มี
ไม่มี
ผู้สอน:
 คุณศิวพร ยศตรา นักวิชาการ ว.8 ฝ่ ายสิ่ งแวดล้ อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตปทุมวัน
 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิ ติพนั ธ์ ภาควิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 เชฟศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ เชฟผู้สอนวิชาครั วไทย โรงเรี ยนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต

ภาษา: บรรยายเป็ นภาษาไทย
อุปกรณ์ การเรียนการสอน:
 เอกสารบรรยาย
 ไฟล์เอกสารคู่มือหลักสู ตรสุ ขาภิบาลอาหารของกรุ งเทพมหานคร
http://www.foodsanitation.bangkok.go.th/FoodSanitation/online_examination/index2.php
 ตัวอย่างอาหาร
 ชุดทดสอบแบบรวดเร็ ว: บอแรกซ์ ฟอร์ มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว น้ าส้มสายชูปลอม
ยาฆ่าแมลงตกค้าง
 เครื่ องวัดสารโพลาร์ ในน้ ามันที่ผา่ นการทอดอาหาร
.........................

