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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส และประเมินผลการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
โดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพจุลินทรีย์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร(แกงเขียวหวานไก่) ก่อนและหลังการ
ประยุกต์ใช้ระบบ HACCP สำาหรับผลการวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมโดยใช้ผังการตัดสินใจ พบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
1 จุด คือ ขั้นตอนการปรุงสุก ซึ่งพบอันตรายทางชีวภาพ เนื่องจากการเหลือรอดของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค สำาหรับคุณภาพทาง
จุลินทรีย์ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ตรวจวิเคราะห์ Total bacteria count ในผลิตภัณฑ์อาหาร (แกงเขียว
หวานไก่) ถ้วย และถาดหลุม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) สำาหรับแกงเขียวหวานไก่ก่อนการ
ประยุกต์ใช้ระบบ HACCP พบเชื้อคอลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค คือ Staphylococcus aureus หลังการ
ประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ไม่พบเชื้อคอลิฟอร์มแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
คำาสำาคัญ : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โรงพยาบาลชุมชน กระบวนการผลิตอาหาร
Abstract
The objectives of this study were to apply Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCPs)
system to food production process in the kitchen of a hospital in Narathiwat and to evaluate the results of the
HACCPs system application. The study compared the results of the microbiological quality of raw materials
and food products (green curry with chicken) before and after applying the HACCPs system. With regard to the
analysis result of Critical Control Point (CCP), based on a decision tree diagram, the study revealed that there
was one CCP that need to be controlled. This was the cooking step, in which there were biological hazards due
to the pathogen. Furthermore, regarding the microbial quality of before and after the HACCPs system application to the food production (green curry with chicken), cup and tray pops, which was checked and analyzed by
Total Bacteria Count, the study found that there was statistically and significantly different (p<0.05). In addition,
before applying the system to the curry chicken, there were coliform bacteria and disease causing microbes
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(Staphylococcus aureus) found. However, after applying the system to the curry chicken, the study demonstrated that the coliform bacteria and disease causing microbes were not found.
Keywords : Hazard Analysis and Critical Control Point Community, hospital, Food production
บทนำา

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point :
HACCP) ได้นำามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบ HACCP เป็นแนวคิดของการควบคุมการผลิตที่
ประกอบด้วยการวินิจฉัยและประเมินอันตรายของอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นอันตรายทางกายภาพ อันตราย
ทางชีวภาพและอันตรายทางเคมี ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างระบบ
การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อกำาจัดหรือลดสาเหตุที่จะทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งระบบ HACCP เป็นระบบควบคุม
เน้นการป้องกันอันตรายในกระบวนการผลิตมากกว่าการทดสอบที่ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (สุวิมล กีรติพิบูล, 2545)
ปัจจุบันมีการนำาระบบ HACCP มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจต่อ
ผูบ้ ริโภค มีการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control
Point : HACCP) ร่วมกับระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9000:2000) ซึง่ เป็นระบบบริหารงานให้เกิดคุณภาพและการประกัน
คุณภาพโดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ ในการผลิตน้าำ ว่านหางจระเข้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในเรือ่ งคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พบจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการเติมวิตามินซีและกรดซิตริก โดยควบคุมค่าพีเอชที่
3.0-3.5 และขัน้ ตอนการพาสเจอร์ไรส์ โดยควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 85-95 0C นาน 1-2 นาที ดังนัน้ น้าำ ว่านหางจระเข้จะมีความปลอดภัย
หากจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าำ หนดไว้ (He, Changhong, Kojo & Tian, 2005) การทีม่ อี ตุ สาหกรรมน้าำ ดืม่ เพิม่ ขึน้
อย่างแพร่หลาย สิง่ สำาคัญทีส่ ดุ ของทุกๆ โรงงาน ในการปรับคุณภาพน้าำ คือ การควบคุมคุณภาพของน้าำ ดืม่ ทำาให้ตอ้ งตระหนักถึง
ความปลอดภัย ด้านจุลนิ ทรียก์ อ่ โรคและสารเคมี จึงจำาเป็นทีจ่ ะต้องมีการตรวจติดตาม รวมไปถึงขัน้ ตอนการจัดส่งน้าำ ให้มคี วาม
ปลอดภัย โดยจะต้องควบคุมตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด สำาหรับการประยุกต์ใช้ HACCP ในโรงงานผลิตน้าำ
ดืม่ พบว่ามีจดุ วิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม 2 จุด คือ การกรองและการฆ่าเชือ้ ด้วยสารเคมี ทำาให้สามารถประเมินการปนเปือ้ นจากอันตราย
ในกระบวนการผลิตได้อย่างทันท่วงทีและทำาให้การปฏิบตั งิ านดีขน้ึ (Damikouka, Katsiri & Tzia, 2007)
นอกจากนี้ได้มีการนำาระบบ HACCP มาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อให้มีความมั่นใจ
ว่าอาหารผู้ป่วยความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ได้มีการสำารวจการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ของโรงพยาบาล
7 แห่ง ณ เกาะครีต ประเทศกรีซ ระหว่างปี 2004 ถึง 2009 โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอาหารและน้ำา
พบว่ามีโรงพยาบาล 2 แห่งที่ได้ดำาเนินการตามระบบ HACCP 2 แห่งเริ่มดำาเนินการและอีก 3 แห่งกำาลังเตรียมวางแผนนำา
ระบบ HACCP มาใช้ในโรงพยาบาล การนำาระบบ HACCP มาใช้ในโรงพยาบาลจะประสบความสำาเร็จได้ต้องประกอบด้วย
ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร การปฏิบัติตามข้อกำาหนด สุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน และการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิต
อาหาร (Kokkinakis, Kokkinakis, Kyriakidis, Markaki & Fragkiadakis, 2011) ซึ่งระบบ HACCP สามารถใช้ในการ
ควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารในโรงพยาบาล มีการศึกษาการเตรียมอาหาร 2 ชนิด คือ ไก่อบและไก่ทอดใน
ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปรุง กระบวนการผลิตไก่อบพบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) 3 จุด คือขั้นตอนการละลายไก่แช่แข็ง การหมักไก่ และการปรุง
สุก(ย่าง) สำาหรับกระบวนการผลิตไก่ทอดพบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) 4 จุด คือขั้นตอนการละลายไก่แช่แข็ง การหมักไก่
การชุบแป้ง และการปรุงสุก (ทอด) (Yousif, Ashoush, Donia & Goma , 2013)
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ในประเทศไทยได้มีการนำาระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย
อาหารให้ผู้ป่วยหลายแห่ง สุวิมล แก้วแดง (2546) ได้ศึกษาและจัดทำาระบบ HACCP ในโรงครัวของโรงพยาบาลชุมชนแห่ง
หนึ่ง สำาหรับผลิตภัณฑ์แกงป่าไก่ พบจุดวิกฤต 1 จุด คือ ขั้นตอนการปรุงสุก จากการตรวจประเมินค่าทางจุลชีววิทยาในอาหาร
ก่อนและหลังการใช้ระบบ HACCP โดยมีการตรวจวัตถุดิบของการผลิตแกงป่าไก่ และผลิตภัณฑ์แกงป่าไก่ ที่ปรุงเสร็จใน
ระยะเวลาที่ต่างกันคือ 0, 1, 2 ,3 และ 4 ชั่วโมง โดยตรวจวิเคราะห์ Total bacteria count, Total coliform bacteria, fecal
coliform bacteria และ Escherichia coli ตรวจประเมินค่า Total bacteria count ในภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร
เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ อาหารปรุงสุกหลังใช้ระบบ HACCP คุณภาพทางจุลินทรีย์ของแกงป่าไก่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แม้
จะผ่านการปรุงสุกมานานถึง 4 ชัว่ โมง ในขณะทีก่ อ่ นการใช้ระบบ HACCP มีคณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน 2 ชัว่ โมงเท่านัน้
(เกสราพรรณ พงษ์พินิจศักดิ์, 2541) ได้ประยุกต์หลักการวิเคราะห์หาอันตรายที่จุดควบคุมวิกฤตเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ทางสายให้อาหาร ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยศึกษากระบวนการผลิตจากงานโภชนาการ และการบริการอาหารทางสาย
ให้อาหารจากหอผู้ป่วย จุดวิกฤตที่ต้องทำาการควบคุมเพื่อให้ได้มาตรฐาน คือ การผลิตอาหารทางสายให้อาหาร อุณหภูมิที่เก็บ
รักษาอาหารในหอผู้ป่วย ความร้อนที่ใช้ในการทำาอาหารให้ร้อน และการให้บริการอาหารทางสายให้อาหาร
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาหารขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล จึงได้ทำาการศึกษาวิจัย
และประยุกต์ใช้ระบบระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม (HACCP) ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึง่ ในจังหวัด
นราธิวาส เพือ่ เป็นแนวทางและเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ HACCP ให้กบั โรงพยาบาลชุมชนแห่งอืน่ ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในกระบวนการผลิตอาหาร
2. ประเมินผลการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
วิธีการดำาเนินการวิจัย
1. ติดต่อประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลการทำาวิจัย โดยทำาหนังสือขออนุญาตจากโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษาในการ
เก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. ศึกษากระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส โดยการเข้าไปสังเกต
และจดบันทึกทุกๆ ขั้นตอนกระบวนการผลิตแกงเขียวหวานไก่ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การล้าง การตัดแต่ง
การปรุงสุก ตลอดจนการล้างและการจัดเก็บภาชนะ
3. คัดเลือกกระบวนการผลิตอาหารเพื่อเป็นกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยและนักโภชนาการประจำาโรงพยาบาลได้เลือก
กระบวนการผลิตแกงเขียวหวานไก่ เนื่องจากเป็นแกงที่มีส่วนประกอบของกะทิและใช้เครื่องแกงเขียวหวานที่ตักแบ่งขาย
4. ทำาการประเมินโรงครัวโดยใช้แบบตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาล กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP
5. พัฒนาระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point:
HACCP) (Codex, 2003) โดย 5 ขัน้ ตอนแรก เป็นขัน้ ตอนการเตรียมเพือ่ พัฒนาระบบส่วน 7 ขัน้ ตอนหลังเป็นหลักการของระบบ
HACCP
5.1 จัดตั้งคณะทำางาน
จัดตั้งคณะทำางานในการจัดทำาระบบ HACCP ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
นักโภชนาการ 2 คน แม่ครัว 1 คน ผู้ช่วยแม่ครัว 2 คน และคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัยจัดการฝึกอบรมการจัดทำาระบบ HACCP
เพื่อให้คณะทำางานมีความรู้ความชำานาญในการพัฒนาแผน HACCP
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5.2 บรรยายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
คณะทำางาน HACCP ที่จัดตั้งขึ้นบรรยายลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยว
กับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
5.3 ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
คณะทำางาน HACCP บรรยายลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการระบุวัตถุประสงค์ใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำาให้คณะทำางาน HACCP สามารถระบุอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงสำาหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากที่ได้
พบเห็นในการระบุอันตรายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5.4 การสร้างแผนภูมิการผลิต
การสร้างแผนภูมิการผลิตเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการผลิตได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะทำางาน
HACCP ในการวิเคราะห์อันตรายต่างๆ และกำาหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
5.5 การทวนสอบแผนภูมิการผลิตที่จุดการผลิตจริง
คณะทำางาน HACCP นำาแผนภูมิการผลิตทวนสอบ ณ จุดการผลิตจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องทั้งหมด
การทวนสอบนี้จะทำาในช่วงเวลาผลิตต่างๆ กัน
5.6 ระบุอันตรายทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมทั้งวัตถุดิบทุกอย่าง
พร้อมทั้งพิจารณามาตรการควบคุม (หลักการที่ 1) คณะทำางาน HACCP ร่วมกันระบุอันตรายทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทั้ง
อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางกายภาพ และอันตรายทางเคมี
5.7 กำาหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 2)
คณะทำางาน HACCP ร่วมกันกำาหนดจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมเพือ่ ป้องกันหรือควบคุมอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จุด
วิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point: CCP) หมายถึง ขั้นตอนในกระบวนการผลิตหนึ่งๆ ที่จำาเป็นต้องมีการควบคุม
เพื่อป้องกันหรือขจัดอันตรายที่มีต่อความปลอดภัยของอาหารหรือลดอันตรายดังกล่าวจนถึงระดับที่ยอมรับได้โดยใช้แผนผัง
การตัดสินใจหรือ Decision Tree
5.8 กำาหนดค่าวิกฤตสำาหรับจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (หลักการที่ 3)
คณะทำางาน HACCP ร่วมกันกำาหนดค่าวิกฤต ซึง่ เป็นค่าแบ่งแยกระหว่างการยอมรับได้และยอมรับไม่ได้
ทางด้านความปลอดภัยอาหาร เป็นค่าทีใ่ ช้ตดั สินการควบคุมการผลิต ณ จุด CCP นัน้ ว่าสามารถผลิตอาหารทีป่ ลอดภัยได้หรือไม่
5.9 กำาหนดการเฝ้าระวังสำาหรับจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุม (หลักการที่ 4)
คณะทำางาน HACCP กำาหนดการเฝ้าระวังการควบคุม ณ ขั้นตอนที่เป็น CCP เพื่อจะได้กำาหนดการเฝ้า
ระวังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถตรวจสอบว่าขั้นตอนการผลิตหรือการจัดการในแต่ละจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมนั้นอยู่
ในเกณฑ์ที่กำาหนดไว้หรือไม่
5.10 กำาหนดวิธีการแก้ไข (หลักการที่ 5)
คณะทำางาน HACCP กำาหนดวิธีการแก้ไข หากเกิดความผิดพลาดในการผลิตอาหารหรือไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คณะทำางาน HACCP ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง วิธีการแก้ไขในแต่ละจุดมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับผลการ
ติดตามในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของอาหาร
5.11 กำาหนดกระบวนการทวนสอบ (หลักการที่ 6)
คณะทำางาน HACCP กำาหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าระบบ HACCP ดำาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การทวนสอบเป็นขั้นตอนเพื่อยืนยันว่าระบบ HACCP ที่จัดทำาขึ้นมีการนำาปฏิบัติจริงและดำาเนินไปอย่างถูกต้อง
รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยอย่างสม่ำาเสมอ
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5.12 จัดทำาระบบเอกสารและการจัดเก็บบันทึก (หลักการที่ 7)
เอกสารและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานในโปรแกรมพื้นฐาน รวม
ทั้งเอกสารและบันทึกในระบบ HACCP ทั้งหมด คณะทำางาน HACCP จัดทำาระบบเอกสารและควบคุมเอกสาร
6. ดำาเนินการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP เป็นเวลา 3 เดือน โดยนำาเอกสารที่จัดทำาขึ้นไปถ่ายทอดและฝึกอบรม
พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดปฏิบัติงาน (เอกสารตามระบบ HACCP)
7. ประเมินผลจากการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ดังนี้
วิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยอาหารก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง 2
สัปดาห์/ครั้ง จำานวน 3 ครั้ง เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ ได้แก่
7.1 แกงเขียวหวานไก่ ถ้วย และถาดหลุม ตรวจวิเคราะห์ Total bacterial count ด้วย Compact Dry
TC (Total Count) เพลทอาหารสำาเร็จรูป
7.2 วัตถุดิบ (เครื่องแกง ฟัก กะทิ เนื้อไก่) มือผู้ปรุงอาหาร มือคนเสิร์ฟ และแกงเขียวหวานไก่ ตรวจ
วิเคราะห์ Coliform bacteria ด้วยชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SWAB TEST) ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
7.3 วัตถุดิบ (เครื่องแกง ฟัก กะทิ เนื้อไก่) มือผู้ปรุงอาหาร มือคนเสิร์ฟ และแกงเขียวหวานไก่ ตรวจ
วิเคราะห์ Staphylococcus aureus ด้วยชุดทดสอบ SA Medium อ 14 ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
7.4 วัตถุดิบ (เครื่องแกง ฟัก กะทิ เนื้อไก่) มือผู้ปรุงอาหาร มือคนเสิร์ฟ และแกงเขียวหวานไก่ ตรวจ
วิเคราะห์ Salmonella sp.ด้วยชุดทดสอบ อ 12 ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
8. วิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยอาหารก่อนและหลังการนำาแนวทางการจัดการความปลอดภัยอาหารมาใช้
ในกระบวนการผลิตแกงเขียวหวานไก่ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างแบบ t-test (ธวัชชัย งามสันติวงศ์, 2543)
9. สรุปผลการดำาเนินการวิจัย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการประเมินโรงครัวของโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา
การประเมินโรงครัวโดยใช้แบบตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาล
กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการประเมิน 7 หัวข้อ ได้แก่ 1. บริเวณที่ปรุง-เตรียมอาหาร 2.อาหาร น้ำาดื่ม และ
เครื่องดื่ม 3.ภาชนะอุปกรณ์ 4. การรวบรวมขยะและน้ำาโสโครก 5. ห้องน้ำา ห้องส้วม 6. ผู้ปรุงและผู้ตักเสิร์ฟ และ 7.การเฝ้าร
ะวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ โดยมีรายละเอียดมาตรฐาน 30 ข้อ ผลการประเมินก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ระบบ
HACCP ของโรงครัวโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา อยู่ในระดับมาตรฐานดีมาก (ระดับมาตรฐานดีมาก คือสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานได้ 20 ข้อจาก 30 ข้อ) โดยก่อนการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ของโรงครัวโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 27 ข้อ ซึ่งขาดมาตรฐานข้อที่ 3. ภาชนะอุปกรณ์ 2 ข้อ ดังนี้ 1. ขาดการใช้เครื่องล้างภาชนะ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการทำาความ สะอาดและฆ่าเชื้อโรค หรือมีตู้อบภาชนะ 2. เขียงที่ใช้มีสภาพแตกร้าวหรือ
เป็นร่อง มาตรฐานข้อที่ 7 การเฝ้าระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ 1 ข้อ ทางโรงครัวโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษาไม่มี
การตรวจสอบสะอาดของอาหารและภาชนะ หลังการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ของโรงครัวโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 29 ข้อ ซึ่งขาดมาตรฐานข้อที่ 3. ภาชนะอุปกรณ์ 1 ข้อ ดังนี้ 1. ขาดการใช้เครื่องล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการทำาความ สะอาดและฆ่าเชื้อโรค หรือมีตู้อบ
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2. ผลการพัฒนาระบบ HACCP
การนำาระบบ HACCP มาประยุกต์ในโรงครัวของโรงพยาบาลกรณีศึกษา สำาหรับสายการผลิตแกงเขียวหวานไก่
ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน 7 หลักการ ดำาเนินงานตามระบบ HACCP เมื่อจัดทำาแผนภูมิการผลิตแกงเขียวหวานไก่ พร้อมทั้ง
ทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุดปฏิบัติงานจริง และอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต
จากนั้นทำาการวิเคราะห์อันตราย และระบุมาตรการการควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น หลังจากนั้นหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
โดยใช้แผนผังการตัดสินใจหรือ Decision Tree พบจุดวิกฤต (Critical Control Point :CCP) 1 จุด คือ ขั้นตอนการปรุง
สุก พบอันตรายทางชีวภาพ เนื่องจากการเหลือรอดของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการผลิตแกงป่าไก่ ที่ได้นำา
ระบบ HACCP มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งพบจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 1 จุด คือขั้นตอนการปรุงสุก (สุวิมล แก้วแดง, 2546)
ขั้นตอนดังกล่าวหากใช้เวลาและอุณหภูมิไม่เหมาะสมจะทำาให้เกิดการเหลือรอดของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ดังนั้นจึงกำาหนดค่าวิกฤต
ของจุด CCP เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การยอมรับหรือควบคุมความปลอดภัยของอาหารและจัดทำาแผนงาน HACCP ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนงาน HACCP
ขั้นตอนที่
เป็น CCP

อันตราย
(Hazard)

การปรุง การเหลือ
สุก
รอดของ
จุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิด
โรคเนื่องจาก
อุณหภูมิและ
เวลาในการ
ปรุงสุกไม่
เพียงพอ

ค่าจำากัด
วิกฤติ
(Critical
Limit)

การเฝ้าระวัง (Monitoring)
อะไร

- อุณหภูมิ อุณหภูมิ
ขณะปรุง
และเวลา
ไม่น้อยกว่า ขณะปรุง
95 ๐C
- เวลาขณะ
ปรุง 10 นาที
(โดยเริ่มจับ
เวลาเมื่อ
อุณหภูมิ95
๐C 10
นาที)

อย่างไร

ความถี่

โดยใคร

วัดอุณหภูมิโดย ทุกครั้งที่ปรุง ผู้ปรุง
เทอร์โมมิเตอร์
หลังจากใส่
วัตถุดิบทุกอย่าง
แล้วโดยจุ่ม
เทอร์โมมิเตอร์
ในแกงเขียว
หวานกึ่งกลาง
หม้อและจับ
เวลาเมื่อแกงเริ่ม
เดือด

การแก้ไข
(Corrective
Action)

การจด
บันทึก
(Record)

ถ้าอุณหภูมิ
และเวลา
ไม่ครบตาม
กำาหนดต้อง
ให้ความร้อน
ต่อจนครบ
ตามกำาหนด
(ทางโรงครัว
โรงพยาบาล
มีแก๊สสำารอง
ไว้ 2 ถัง)

บันทึก
อุณหภูมิ
และเวลา
ทุกครั้งที่มี
การปรุงตาม
แบบฟอร์มที่
กำาหนด

การตรวจ
พิสูจน์
(Verification)
นัก
โภชนาการ
ตรวจสอบ
ผลการ
บันทึกทุก
สัปดาห์
และทำาการ
สุ่มตรวจ
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ค่า
จุลินทรีย์
ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
กำาหนด

3. ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อาหารก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ระบบ
HACCP
3.1 วัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักของแกงเขียวหวานไก่ ได้แก่ เนือ้ ไก่ ฟัก เครือ่ งแกง และกะทิ ทัง้ ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้
ระบบ HACCP มีการตรวจพบเชือ้ โคลิฟอร์มอยู่ ดังตารางที่ 2 แต่เนือ่ งจากวัตถุดบิ จะต้องผ่านกระบวนการปรุงสุกเพือ่ ทำาการฆ่า
เชือ้ ซึง่ ถ้าในขัน้ ตอนดังกล่าวใช้อณ
ุ หภูมแิ ละเวลาเพียงพอดังแผนงาน HACCPจะสามารถทำาลายเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ หล่านัน้ ได้้
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3.2 แกงเขียวหวานไก่ปรุงสุก
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร ภาชนะและผูส้ มั ผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (2552) มาตรฐานของจุลนิ ทรียข์ องอาหารปรุงสุก คือจุลนิ ทรียร์ วมต่อหนึง่ กรัมจะต้องน้อยกว่า 1 x 106
CFU/g จากการศึกษาในครัง้ นีแ้ ม้วา่ ก่อนจะมีการนำาระบบ HACCP เข้ามาใช้ อาหารปรุงสุกของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าว คือจุลนิ ทรียร์ วมต่อกรัม เท่ากับ 9 x 105 CFU/g และตรวจพบเชือ้ Staphylococcus aureus หลังจากประยุกต์ใช้
ระบบ HACCP ปริมาณจุลนิ ทรียร์ วมลดจำานวนลงเหลือ 1.1 x 104 CFU/g และไม่พบเชือ้ Staphylococcus aureus
3.3 ภาชนะ
ภาชนะสัมผัสอาหารที่นำามาตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ คือ ถ้วย และถาดหลุม ซึ่งก่อนประยุกต์ใช้ระบบ
HACCP ตรวจพบค่าจุลนิ ทรียร์ วม เท่ากับ 1.1 x 105 และ 1.4 x103 CFU/ชิน้ ตามลำาดับ หลังจากประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดย
การทำาความสะอาดภาชนะและรอให้แห้ง จากนั้นนำาไปเก็บในที่มิดชิดไม่มีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและแมลง พบว่าปริมาณ
ของจุลินทรีย์รวมที่ปรากฏในถ้วยและถาดหลุมลดลงเหลือ 20 CFU/ชิ้น และถาดหลุม 30 CFU/ชิ้นตามลำาดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดคือ 1 x 103 CFU/ชิ้น
3.4 มือผู้สัมผัสอาหาร
ผลการตรวจสอบจุลินทรีย์รวมของมือผู้สัมผัสอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปรุง และผู้ตักเสิร์ฟ ไม่มีการตรวจ
พบเชื้อโคลิฟอร์ม แต่ตรวจพบเชื้อ Staphylococcus aureus จึงได้แนะนำาให้ผู้สัมผัสอาหารมีสุขนิสัยในการปฏิบัติงาน เช่น
ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและเสิร์ฟอาหาร ดูแลตัดเล็บมือให้สั้นและสะอาด ห้ามสวมเครื่องประดับในขณะปฏิบัติงาน หากมี
บาดแผลต้องมีการปิดบาดแผลให้เรียบร้อยและขณะตักเสิร์ฟอาหารให้ใช้มือสัมผัสเฉพาะภายนอกของภาชนะเท่านั้น ในกรณี
ต้องการเสิร์ฟอาหารหลายจานควรใช้ถาดรอง และไม่วางภาชนะซ้อนกัน ส่วนช้อนและซ้อมให้จับเฉพาะบริเวณด้ามเท่านั้น
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ระบบ
HACCP
ตัวอย่าง
แกงเขียวหวาน

เครื่องแกง

ฟัก

เชื้อจุลินทรีย์ที่ตรวจ
- Total bacteria count
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ก่อน
9 x 105 CFU/g
+
+
+
-

หลัง
1.1 x 104 CFU/g
+
-
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารก่อนและหลังการประยุกต์ใช้
ระบบ HACCP
ตัวอย่าง
กะทิ

เนื้อไก่

มือผู้ปรุงอาหาร

มือคนเสิร์ฟ 1

มือคนเสิร์ฟ 2

ถ้วย
ถาดหลุม

เชื้อจุลินทรีย์ที่ตรวจ
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Coliforms
- S. aureus
- Salmonella sp.
- Total bacteria count
- Total bacteria count

หมายเหตุ + หมายถึง ตรวจพบ, - หมายถึง ตรวจไม่พบ

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ก่อน
+
+
+
+
+
1.1 x105 CFU/ชิ้น
1.4 x103 CFU/ชิ้น

หลัง
+
+
+
+
+
20 CFU/ชิ้น
30 CFU/ชิ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในโรงครัวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส โดย
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตแกงเขียวหวานไก่ แล้วทำาการประเมินผลหลังจากการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยดำาเนิน
งานตามแผนงาน HACCP เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าแกงเขียวหวานไก่ปรุงสุก ถ้วย และถาดหลุมมีปริมาณเชื้อ Total bacterial
count ลดลง และไม่พบเชื้อ Staphylococcus aureus ในแกงเขียวหวานไก่ การนำาระบบ HACCP มาใช้ในโรงครัวของโรง
พยาบาลนั้นสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเนื่องจากอาหารได้
ข้อเสนอแนะ
1. สำาหรับการนำาระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้นั้นจำาเป็นจะต้องฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ เรื่อง
ระบบ HACCP เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนนำาไปประยุกต์ใช้จริง
2. สภาพแวดล้อมของโรงครัวมีผลต่อการนำาระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ เนือ่ งจากหากสภาพแวดล้อมในการผลิตดี
ย่อมทำาให้การควบคุมกระบวนการ ณ จุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึน้ และจะทำาให้แผน HACCP มีความชัดเจนมากขึน้
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3. ทำาการศึกษาในอาหารประเภทอื่น เช่น อาหารประเภทผัด อาหารประเภทต้ม ของหวาน หรืออาหารว่าง เป็นต้น
เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบการควบคุมเน้นการป้องกันอันตรายในกระบวนการผลิต ซึ่งมีการบรรยายรายละเอียดขั้น
ตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต และมีแผนงาน HACCP
ดังนั้นจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ
ความปลอดภัยอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
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