บทที่ 1
บทนํา
บทนําตนเรื่อง
มนุษยสามารถดํารงชีวติ อยูไ ดดว ย กลไกการทํางานของเซลลในอวัยวะตางๆ ของรางกาย
ซึ่งเซลลตางๆเหลานั้นตองใชอาหารเปนสวนสําคัญในการดํารงชีพ ดังนั้นอาหารจึงเปนปจจัย
สํ าคัญที่รางกายจะขาดเสียไมได และอาหารนั้นตองมีสารอาหารที่มีความจําเปนแกรางกาย
ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่จะไปขัดขวางการทํางานของกลไกตางๆจึงจะทําใหสามารถดํารงชีวิต
โดยปกติสุข เปรียบไดเสมือนเครื่องจักรที่ตองการนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหลอลื่น เพื่อหลอเลี้ยง
อุปกรณรวมทั้งการดูแลบํารุงรักษา ทั้งนี้ในการบริโภคอาหารไมควรจะคํานึงถึงเพียงความอรอย
เทานั้น สิง่ ทีส่ าคั
ํ ญตองพิจารณาควบคูก นั ไปดวยคือความสะอาดของอาหารและความปลอดภัยใน
การบริโภค เนื่องจากมีสิ่งที่ทําใหเกิดโรคหลายชนิด เขาสูรางกายไดทางปากพรอมนํ้าและอาหาร
สิ่งที่ทําใหเกิดโรคหรือสาเหตุแหงปญหาประกอบดวย แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิตางๆ พิษของ
แบคทีเรีย พิษของเชื้อรา สารเคมี โลหะหนัก เมื่อปนเปอนลงในนํ้าและอาหารแลวจะทําให
ผูบริโภคเกิดการเจ็บปวยได
จากรายงานของกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ป 2534 พบผูปวยโรคอาหาร
เปนพิษ ทั่วประเทศรวม 130,777 ราย คิดเปนอัตราปวย 211.71 ตอประชากรแสนคน และ
อัตราตาย 0.03 ตอประชากรแสนคน ระหวางป พ.ศ.2539-2543 อัตราปวยมีแนวโนมสูงขึ้น
โดยแยกตามกลุมอายุ พบวาในป 2543 ผูปวยกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยเพิ่มขึ้นสูงกวา
ทุกกลุมอายุ อัตราปวยเปน 534.74 รายตอประชากรแสนคน รองลงมาเปนกลุมอายุ 5 - 9 ป มี
อัตราปวย 239.72 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 35 ป ขึ้นไปมีอัตราปวย 204.65 ตอ
ประชากรแสนคน ดังแสดงในภาพที่ 1 ผูป ว ยเขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชนมากทีส่ ดุ รอยละ
58.88 รองลงมาสถานีอนามัยรอยละ 27.75 และโรงพยาบาลทั่วไป รอยละ 6.28 โดยเขารับการ
รักษาประเภทผูป ว ยนอก รอยละ 87.47 ประเภทผูป ว ยใน รอยละ 12.5 (กองระบาดวิทยา, ม.ป.ป.)
โรงพยาบาลเป น สถานที่ ซึ่ ง ประชาชนมาใช บ ริ ก ารเพื่ อ รั ก ษาพยาบาลเมื่ อ มี
การเจ็บปวย แมวา ในปจจุบนั โรงพยาบาลมีหนาทีอ่ นื่ ๆ เพิม่ ขึน้ อีกมากมาย ไดแกการปองกันโรค
การบริการทางสังคมเปนสถานทีฝ่ ก อบรมของบุคลากรสาธารณสุข คนควาวิจยั ปญหาสาธารณสุข
ของชุมชน แตหนาที่สําคัญยังอยูที่การรักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ
ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ ไมเพียงแตการจัดบริการทางการแพทยสถานที่และ
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อุปกรณเครื่องมือในการรักษาและวินิจฉัยโรคเทานั้น แตยังรวมถึงงานในสวนสนับสนุน ไดแก
การจัดที่พักใหเหมาะสม การรักษาความสะอาดและสภาพสุขาภิบาลที่ดี ตลอดจนจัดบริการ
อาหารแกผปู ว ยอยางถูกหลักโภชนาการเพียงพอและสะอาด เพราะผูป ว ยเปนผูท มี่ รี า งกายออนแอ
สุขภาพไมสมบูรณ การไดรับอาหารที่ถูกตองเหมาะสมและสะอาดอยางเพียงพอ ก็เปนปจจัยที่
สํ าคัญที่จะชวยใหการฟนฟูสมรรถภาพรางกายเปนไปไดอยางรวดเร็ว ในทางตรงกันขาม
ถาผูปวยไดรับอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย มีการ
ปนเปอนดวยเชื้อโรคและสารเคมีที่เปนพิษแลว แทนที่อาการปวยจะหายก็อาจซํ้าเติมใหสภาพ
รางกายออนแอ ทรุดโทรมเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดปญหาในการรักษาพยาบาล ตองเพิ่มเวลาและ
งบประมาณเพื่อทําการรักษาพยาบาลหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
โรงพยาบาลของรั ฐ โดยส ว นมากมี ก ารจั ด บริ ก ารอาหารสํ าหรั บ ผู  ป  ว ย โดยงาน
โภชนาการเปนผูรับผิดชอบ สําหรับการดําเนินงานผลิตอาหารจากโรงครัวของโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลมีกระบวนการผลิตอาหาร คอนขางแนนอนทั้งในเรื่องรายการอาหารขั้นตอนในการ
ผลิตและบุคลากรผูปรุงประกอบอาหาร มีลักษณะกระบวนการคลายกับการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงมีผูสนใจนําหลักการของระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point) มาทดลองเพื่อประยุกตใชในการจัดระบบบริหารจัดการอาหาร เพื่อใหไดอาหาร
ทีส่ ะอาดปลอดภัยของโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาวิจัยในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แตยังไมไดมีการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเปน
โรงพยาบาลประจําอําเภอและมีขนาดเล็กกวา โดยยังคงหลักการวาคุณภาพอาหารของผูปวย
ทุกคนยอมมีความสําคัญเทากัน
การประยุกตใชระบบ HACCP เปนระบบทีต่ อ งไดรบั ความรวมมือจากบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
กับกระบวนการผลิตที่มีความรูความสามารถหลากหลายและไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม
ตองการความรับผิดชอบอยางเต็มที่รวมทั้งการบริหารจัดการ นอกจากนี้ HACCP ยังสามารถ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับระบบคุณภาพอื่นๆ ได เชน ISO 9000 แต HACCP เนนที่การ
ดําเนินการในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเปนพิเศษ ซึ่งอาจเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือการระบาด
ของโรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ ดังนั้น HACCP จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการบริหาร
จัดการใหเกิดความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอาหารสําหรับผูปวย
จากผลการตรวจติดตามงานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขตาม
แบบสํารวจโรงครัวของโรงพยาบาล สอ.รพ.7 (ภาคผนวก จ) 4 ครัง้ ตอป และการตรวจตัวอยาง
อาหาร ภาชนะ-อุปกรณและมือผูสัมผัสอาหารทางแบคทีเรีย 5 ครั้งตอป (ภาคผนวก จ) ของ
โรงพยาบาลระโนดซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสงขลา (ทีต่ งั้ ดังแสดงในภาพที่ 2) พบวา
ยั งมีตัวอยางอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารบางอยางที่มีปริมาณแบคทีเรียมากกวาเกณฑ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อาหารที่มีสวนประกอบของเนื้อไก ดังนั้นหากไดนําระบบ HACCP มาประยุกตใชในโรงครัวของ
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โรงพยาบาลชุ ม ชนอาจเป น หนทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานสุ ข าภิ บ าลอาหารของ
โรงพยาบาลไดดียิ่งขึ้นและเพื่อประโยชนของผูปวยที่จะไดรับอาหาร ที่มีความปลอดภัยและ
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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ภาพที่ 1 รายงานผูปวยโรคอาหารเปนพิษตอแสนประชากรในประเทศไทย
ตามกลุมอายุ ป พ.ศ.2539-2543
ที่มา : กองระบาดวิทยา (ม.ป.ป)
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ภาพที่ 2 แผนที่อําเภอระโนดและที่ตั้งโรงพยาบาลระโนด
เอื้อเฟอโดย ฝายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ สํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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การตรวจเอกสาร
1. อันตรายในอาหาร
อันตรายในอาหารจําแนกไดเปน 3 ประเภท (สุมณฑา วัฒนสินธุ, 2545) คือ
1. อันตรายทางชีวภาพ (Biological Hazard)
2. อันตรายทางเคมี (Chemical Hazard)
3. อันตรายทางกายภาพ (Physical Hazard)
1. อันตรายทางชีวภาพ
เปนอันตรายที่มาจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะจุลินทรีย ซึ่งมีขนาดเล็กมากมองไม
เห็นดวยตาเปลา จําแนกออกเปน 6 ชนิด คือ แบคทีเรีย ยีสต รา ไวรัส โปรโตซัว และสาหราย
จุลินทรียที่เปนปญหาและมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก แบคทีเรีย ยีสต และรา
แบคทีเรีย แบคทีเรียมีรูปรางหลายแบบคือ กลมอยูโดดเดี่ยว อยูเปนคูตอกัน
เปนสายยาวหรือเปนกลุมคลายพวงองุน เปนทอนสั้น ยาว โคงงอ
ยีสต ยีสตเปนจุลินทรียอีกชนิดหนึ่งที่มองไมเห็นดวยตาเปลา แตยีสตมีขนาด
ใหญกวาแบคทีเรีย มีรูปรางกลมรี หรือเปนสามมุม ขึ้นกับชนิดของยีสต ยีสตสืบพันธุโดยการ
แตกหนอ (Budding) และสรางสปอรในอับสปอรที่ทําหนาที่เหมือนถุง ยีสตเจริญไดดีที่อุณหภูมิ
25°C ชอบเจริญในอาหารที่มีนํ้าตาลและอาหารที่เปนกรดซึ่งแบคทีเรียสวนมากเจริญไดไมดี
โดยทั่วไปยีสตทําใหอาหารเสีย แตไมเคยมีรายงานวาทําใหเกิดอาหารเปนพิษ
รา ราไดรับการจัดไวในจําพวก Fungi เชนเดียวกับยีสต แตกตางกันในเรื่อง
วิธีการสืบพันธุ ราชั้นตํ่าสืบพันธุโดยการอาศัยเพศ แตราชั้นสูงสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบที่
อาศัยและไมอาศัยเพศ ลักษณะรูปรางของรา สามารถใชจําแนกชนิดของราได ราจะสรางเสนใย
ทีม่ องเห็นไดคลายปุยนุน สรางสปอรทฟี่ งุ กระจายในอากาศ รามักเปนสาเหตุทาให
ํ เกิดโรคผิวหนัง
ซึง่ รักษายาก เพราะราทนตอยาปฏิชีวนะ ราบางชนิดสรางสารพิษที่เปนปญหาในอุตสาหกรรม
อาหารที่รูจักกันดี คือ อะฟลาทอกซิน แตราบางชนิดก็มีประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร ใชผลิต
ซีอิ้ว เตาเจี้ยว
2. อันตรายทางเคมี
อันตรายทางเคมีในอาหารเกิดจากธรรมชาติ ความประมาทเลินเลอ หรือความ
จงใจที่มีเจตนาเพียงตองการบดบังคุณภาพตํ่าของอาหาร เพื่อตองการลดตนทุนคาใชจาย
อันตรายทางเคมีในผลิตผลทางการเกษตรตามธรรมชาติ ไดแกสารพิษใน
อาหารทะเล เชน สารพิษในปลาปกเปาที่มีชื่อวา Tetrodotoxin สารพิษ Ciguatera toxin ในปลา
ไหลทะเล สารฮีสตามีนในปลาสกุล Scombridae เชนปลาทูนา ปลาโอ และปลาทูแขก เปนตน
ทําใหผูบริโภคเจ็บปวยหรือตายได สําหรับในพืช เชน เห็ดบางชนิด มีสารพิษทําใหผูบริโภคตาย
ไดเชนกัน
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อันตรายทางเคมีที่เกิดจากความประมาท เลินเลอ อาจมาจากการจัดระบบงาน
ไมถูกสุขลักษณะ มักมีแมลงและสัตวนําโรคมารบกวนอยูเสมอ การใชสารลดแรงตึงผิวในการทํา
ความสะอาดภาชนะ อุปกรณ หรือการใชสารฆาเชื้อโรคเพื่อทําลายจุลินทรียแตขาดความ
ระมัดระวัง นําไปสูก ารใชสารผิดประเภท เชนการหยิบยาฆาแมลงมาใชแทนแปงหรือนําตาลใน
้
การเตรียมขนมอบ เปนผลใหผบู ริโภคเจ็บปวยจากโรคอาหารเปนพิษ
อันตรายทางเคมีที่เปนผลมาจากความจงใจที่ปกปดซอนเรนความดอยคุณภาพ
ของผลิตผล เชนการใชสารฟอกสีกับถั่วงอก กับขิงหั่น ใชปองกันการเกิดจุดดําของกุง การใชนํ้า
ยาฟอรมาลีนแชปลา หรือผักตางๆ เพือ่ ปองกันการเสือ่ มคุณภาพ การใชผงบอแรกซกบั ลูกชิน้ เดง
การใชโดยไมคานึ
ํ งถึงอันตรายทีผ่ บู ริโภคจะไดรบั สารบางชนิดอาจทําใหเกิดการกอเซลลมะเร็งได
อันตรายทางเคมีที่ติดมากับผลิตผลทางการเกษตร ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบตั้งตน
ในการเตรียมหรือผลิตอาหาร เชนการใชยาฆาแมลงในการผลิตผลทางการเกษตร การใชยา
ปฏิชวี นะในการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ การใชฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต ตลอดจนการใชยาแกหอบหืด
ผสมใน อาหารเลี้ยงสุกร เพื่อใหมีเนื้อสีแดงและมีไขมันนอย
3. อันตรายทางกายภาพ
อาหารเปนผลิตผลตามธรรมชาติอาจมีวัตถุอันตรายติดมากับวัตถุดิบ และผาน
ขั้นตอนการแปรรูปจนกระทั่งเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จโดยไมกําจัดออกไป จึงเปนอันตรายตอผู
บริโภคหรืออันตรายที่เกิดจากมีวัตถุดิบแปลกปลอมอยูในอาหาร ทําใหผูบริโภคไดรับบาดเจ็บ
และระคายเคือง หรืออาจไปทําใหการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกายฉีกขาด หรือทํางาน
ผิดปกติ ตัวอยางเชน เศษโลหะ ชิ้นสวนของไม แกว พลาสติก หิน กรวด ทราย ตลอดจนลวด
เย็บถุงพลาสติกที่บรรจุอาหาร เมล็ดผลไม เปนตน
2. จุลินทรียในอาหาร
คุณภาพอาหารดานจุลินทรีย
อาหารโดยทัว่ ไปจะมีแบคทีเรียตางๆ ปะปนดวยหลายชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรียทีท่ าให
ํ
เกิดโรคอาหารเปนพิษอีกดวย เชน Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella spp.
แบคทีเรียเหลานี้ยังเปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงในประเทศไทยอีกดวย และนอกจากจะกอให
เกิดการบัน่ ทอนสุขภาพของผูบ ริโภค ในบางรายหากรักษาไมทนั ทวงทีกอ็ าจเสียชีวติ ได
จุลนิ ทรียด ชั นีคณ
ุ ภาพอาหาร ซึง่ ใชเปนสิง่ ชีว้ ดั หรือประเมินความปลอดภัยสภาพการผลิต
และคุณภาพของอาหาร กองวิเคราะหอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดมาตรฐานทางดานจุลชีววิทยาในการวิเคราะหคุณภาพอาหาร (อัจฉรา พุมฉัตร, 2534)
ประกอบดวย

7

1. จุลินทรียรวม
ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดที่อยูในอาหาร เพราะอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวหากเก็บไวใน
สภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย สามารถเพิ่มจํานวนสรางเอนไซม ตลอดจน
ทําใหสี กลิ่น รสของอาหารเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสารที่จุลินทรียสังเคราะหขึ้น หรือจากสารที่
ไดรบั การยอยสลายเปนเหตุใหอาหารนัน้ เนาเสียดวย การเปลีย่ นแปลงดังกลาวจึงทําใหอาหารทีว่ าง
ไวนาน ๆ ไมเหมาะสมตอการนํามาบริโภค ซึง่ อาจปองกันไดโดยลดการปนเปอ นของเชือ้ ใหนอ ยทีส่ ดุ
กําจัดจุลนิ ทรียท ตี่ ดิ อยูบ นอาหารออกไป และเก็บรักษาอาหารไวในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
2. Staphylococcus aureus
เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลมเกาะกันเปนกลุม ไมทนตอความรอน เจริญไดดีใน
สภาวะที่มีออกซิเจนทนตอเกลือ นํ้าตาล และไนไตรทสูง ผลิตสารพิษที่ทนตอความรอนไดสูง
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญคือ 30 – 37 °C พีเอช ที่เหมาะสมคือ 7.0-7.5 แตจะเจริญไดใน
พีเอช 4.2-9.3 เปนแบคทีเรียสําคัญที่ทําใหเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง เกิดเปนฝหนอง การติดเชื้อ
ที่รุนแรงในปอด และการติดเชื้อของแผลผาตัด นอกจากนี้ยังสราง Enterotoxin ทําใหเกิดอาการ
ทองรวงและยังเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะ toxic shock syndrome ในผูหญิงสาวและ scaled
skin syndrome ในเด็ก (ปารมี ทองสุกใส, 2540)
แหลงที่พบเชื้อ พบไดในจมูกลําคอ และที่แผล ปนเปอนไปกับอาหารโดยการสัมผัส
ไอ หรือจาม อาหารที่มักพบเชื้อคือ นํ้าเย็น ขนมพาย ขนมไสครีม
อาการของโรค เกิดอาการใน 2-6 ชั่วโมง ระยะโรค 12-48 ชั่วโมง อาเจียนอยาง
รุนแรง ตะคริวที่ทอง ทองรวง ปวดบิดในทองเปนพักๆ และถายเปนนํ้าสวนมากไมมีอาการไข
และหายเองได ภายใน 1-2 วัน ชาวบานเรียก โรคลมปวง
3. Bacillus cereus
เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอน สรางสปอร ทนตอความรอน แตตัวเซลลไมทน
ตอความรอน เจริญเติบโตไดในทีม่ หี รือไมมอี อกซิเจน และทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 °C จะเจริญเติบโตไดดี
ํ
ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 100°C ภาย
ที่ 10 - 49°C ชวง พีเอช ทีเ่ จริญไดดอี ยูร ะหวาง 4.9 - 9.3 สปอรทาลายได
ใน 3 - 4 นาที สรางสารพิษทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษได 2 ชนิด คือชนิด ematic และชนิด
diarrheal
แหลงที่พบเชื้อ พบไดในดิน ฝุนและนํ้า มักพบในอาหารธัญพืช โดยเฉพาะขาวและ
แปงขาวโพด
อาการของโรค ขึ้นกับชนิดของสารพิษถาเปนชนิด ematic อาการจะคลายกับเชื้อ
Staphylococcus aureus คือ อาเจียน ปวดทอง ทองรวง ระยะโรค 6-24 ชั่วโมง และถาเปนชนิด
diarrheal เกิดอาการคลื่นไส ปวดทอง เปนตะคริวที่ทอง ทองเดินแบบมีนํ้า หลังบริโภคอาหาร
8-16 ชั่วโมง
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4. Vibrio parahaemolyticus
เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปทอนตรงหรือโคง เคลื่อนที่ไดไมทนตอความรอน เจริญ
ไดดีในที่มีเกลือ อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญประมาณ 35 - 37°C แตไมสามารถเจริญไดใน
ชวง 22-24°C ไมเจริญที่ พีเอช ตํ่ากวา 5 หรือสูงกวา 11
แหลงที่พบเชื้อ อาหารทะเลดิบที่เตรียมไมสะอาด
อาการของโรคทองรวงมีมกู ปนเลือด คลืน่ ไส อาเจียน มีไขตาํ่ ๆ เกิดอาการใน 24 - 48
ชัว่ โมง รางกายจะมีการขาดนํา้ กระวนกระวาย และมีอาการอักเสบของกระเพาะอาหารและลําไส
ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับสุขภาพ อายุ เพศและปริมาณที่บริโภค
5. Salmonella
เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปทอน เคลื่อนที่ได ไมสรางสปอร ไมทนตอความรอน พบ
ในธรรมชาติมากกวา 2,000 ซีโรทัยป ที่ทําใหเกิดโรคได
แหลงที่พบเชื้อ พบมากในลําไสของมนุษยและสัตว อาหารที่มักมีการปนเปอนคือ
เนื้อ และเครื่องใน โดยเฉพาะเนื้อหมู เนื้อไก และเนื้อวัว
อาการของโรค เกิดอาการใน 12-36 ชั่วโมง หลังจากรับประทานเชื้อนี้จะมีอาการ
ปวดทอง ทองรวง คลื่นไส อาเจียนเล็กนอยบางครั้งมีมูก เลือดปน เปนไข หนาวสั่น หายภายใน
2- 5 วัน บางคนอาจเรื้อรัง 10-14 วัน
ปจจัยที่มีผลตอจํานวนและชนิดของจุลินทรียในอาหาร
การเนาเสียของอาหารขึ้นกับจํานวนและชนิดของจุลินทรียในอาหาร รวมถึงสิ่งแวดลอม
อาหารสวนใหญมจี ลุ นิ ทรียป ะปนอยูม ากมาย แตเนือ่ งจากมีสภาวะแวดลอมเฉพาะ ดังนัน้ จึงมีจลุ นิ ทรีย
บางชนิดเทานัน้ ทีส่ ามารถเจริญเติบโตและทําใหอาหารเนาเสียได (วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล,
2537 ) ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเกิดจากจุลนิ ทรียเ พียงชนิดเดียวเทานัน้ แตบางครัง้ ก็อาจเกิดจากจุลนิ ทรีย
2 หรือ 3 ชนิด จํานวนและชนิดของจุลินทรียที่พบในอาหารขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ คือ
1.การปนเปอนของจุลินทรียสูอาหาร
แหลงของจุลินทรียที่จะปนเปอนสูอาหารไดมาจากหลายแหง ไดแก
1.1 อากาศ การไอ จาม เสลด การพูดคุย และสปอรของราตามผนังพืน้ ผิวตางๆ
จุลนิ ทรียในอากาศ สวนใหญซึ่งสามารถทนตอความแหงไดดี ไดแก สปอรรา สปอรแบคทีเรีย
1.2 นํ้า นํ้าทําใหจุลินทรียปนเปอนในอาหารได โดยการใชนํ้าเปนสวนประกอบของ
อาหาร ใชนาล
ํ้ างจากระบบทํานําเย็
้ นทีใ่ ชในการผลิตอาหาร ซึ่งมีพวกโคลิฟอรมและจุลินทรียที่
ทําใหเกิดการเนาเสีย นอกจากนีอ้ าหารหลายชนิดไดมาจากสิง่ ทีอ่ าศัยในนํา้ เชน ปลา ปู กุง หอย
1.3 ดิน ในดินมีจุลินทรียเปนจํ านวนมากทั้งแบคทีเรีย รา ยีสต ดินอาจปนเปอน
ในอาหารไดโดยติดไปกับพืชที่ปลูกในดินนั้นๆ ดินที่แหงกลายเปนฝุนละอองถูกพัดพาไปโดย
กระแสลมและสัตวจุลินทรียเหลานี้มีจํานวนมากและมีความสําคัญในการทําใหเกิดการเนาเสีย
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1.4 การจําหนาย จากเครื่องมือเครื่องใช ภาชนะบรรจุหรือคนผูสัมผัสอาหาร
1.5 การผลิต เกีย่ วกับวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการปรุงอาหาร วัตถุดบิ บางชนิดอาจมีจลุ นิ ทรีย
ปนเปอนจากดิน เชน ผักสดตาง ๆ ควรมีการลางดวยนํ้าสะอาด สวนวัตถุดิบบางชนิดที่สามารถ
รับประทานไดทันที เชน ลูกชิ้น ไสกรอก ก็อาจมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษอยูได
ดังนั้นในอาหารที่ใชลูกชิ้นหรือไสกรอก เปนสวนประกอบ เชน กวยเตี๋ยว สลัด ยํา ควรมีการลวก
หรือใหความรอน ในระดับที่จะทําใหจุลินทรียที่ปนเปอนอยูตายไป
2. การผานกระบวนการ
ถาอาหารมีการผานกระบวนการ อาจเปนการจัดการหรือทําลายจุลินทรียบางชนิด
นอกจากนี้ ยังยับยั้งการทํางานของจุลินทรียในอาหารอีกดวยตัวอยาง เชน การลางเปนการ
กําจัดจุลินทรียบริเวณผิวอาหารออกไป แตบางครั้งอาจเปนการเพิ่มจุลินทรียบางชนิด ลงไปใน
อาหารโดยเฉพาะหากนํ้าที่ใชลางไมสะอาด การใชรังสีโอโซน ซัลเฟอรไดออกไซด เปนการลด
จํานวนจุลินทรีย การใชความรอนสามารถทําลายจุลินทรียสวนใหญได ดังนั้น เมื่ออาหารผาน
กระบวนการจึงมีผลตอจํานวน ชนิด สัดสวน และสุขภาพของจุลินทรียในอาหารนั้นๆ
3. การเติบโตของจุลินทรียในอาหาร
หากจุลินทรียมีการเติบโตในอาหารจะเปนการเพิ่มจํานวนจุลินทรียใหมากขึ้นซึ่ง
เกีย่ วของโดยตรงกับการเนาเสียของอาหาร
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย คือ(ทรวง เหลี่ยมรังสี,2538)
1. อาหาร อาหารตางๆของมนุษยเชน ขาว เนื้อสัตว ผัก ผลไม ก็เปนอาหารที่สําคัญ
ของจุลินทรียเชนกัน จุลินทรียสามารถปนเปอนเขามาในอาหารที่เราผลิตได จากแหลงตางๆ
ตั้งแตวัตถุดิบที่นํามาเขาสูโรงงาน ดิน นํ้า อุปกรณและเครื่องมือสําหรับแปรรูปอาหารนอกจากนี้
ยังมาจากตัวคนและสัตว เมื่อมีอาหารจุลินทรียจากสิ่งแวดลอมและจุลินทรียที่ติดมากับตัวอาหาร
ก็จะยอยสลายอาหารดังกลาวเพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนตอไป
2. นํ้า ปริมาณนํ้าในอาหารเปนปจจัยสําคัญยิ่ง ที่มีผลในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
โดยทั่วไปแบคทีเรียตองการนํ้ามากกวาราและยีสต อาหารแตละชนิดจะเสียเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ
ปริมาณนํ้าที่เปนประโยชนตอจุลินทรียที่เรียกวา Water activity หรือ aw อาหารที่มีปริมาณนํ้า
มากจัดอยูในประเภทที่มีคา aw สูงไดแกอาหารสดทั้งหลายเชน เนื้อสัตว อาหารทะเลและผักสด
เปนตน อาหารทีม่ คี า aw ปานกลางไดแก แยม ทุเรียนกวน กุง แหง อาหารทีม่ คี า aw ตํา่ ไดแก
นมผง ธัญพืช และกาแฟ เปนตน
3. อุณหภูมิ แบคทีเรียแตละประเภท มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตที่
แตกตางซึ่งแบงไดเปน 3 พวก คือ
- Psychrophile หมายถึงแบคทีเรียทีช่ อบความเย็นเจริญไดดที อี่ ณ
ุ หภูมิ - 5 องศา
ุ หภูมปิ ระมาณ 12-15 °C แตจลุ นิ ทรียพ วกนีจ้ ะไมทนตอ
เซลเซียส (°C) และเจริญอยางรวดเร็วทีอ่ ณ

10

ความรอน เชน Listeria monocytogenes เนือ่ งจากเปนจุลนิ ทรียท เี่ จริญเติบโตไดในอุณหภูมติ าํ่ จึง
ไมเปนสาเหตุของการเสือ่ มของอาหารทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
- Mesophile หมายถึง แบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 35-37°C พบวา
แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับการเนาเสียของอาหารและการเกิดโรครวมทั้งการเกิดอาหารเปนพิษ
สวนใหญมักอยูในประเภท Mesophile นี้ เชน Staphylococcus aureus, Salmonella ประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีอากาศคอนขางรอนเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียในกลุมนี้
มากดังนั้นบริเวณผลิตจึงควรมีการถายเทอากาศไดดี ไมรอนอบอาว หากมีการผลิต ผลิตภัณฑ
ประเภทเนื้อ บริเวณผลิตควรมีอณ
ุ หภูมไิ มเกิน 12°C จุลนิ ทรียก ลุม นีม้ คี วามสําคัญตอมนุษยอยาง
มาก เพราะเปนทัง้ จุลนิ ทรีย ที่กอใหเกิดโรคและกอใหเกิดสารพิษในอาหาร
- Thermophile หมายถึง แบคทีเรียที่เจริญไดดี ที่อุณหภูมิสูงกวา 40°C
แบคทีเรียพวกนี้สวนใหญจะสรางสปอรที่ทนความรอนไดดี แมวาพวก Thermophile สวนใหญ
จะไมกอ ใหเกิดโรคและสรางสารพิษ แตกจ็ ะมีผลเสียตออาหารกระปอง (วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล,
2530) และมี thermophile บางตัวเชน Bacillus cereus ทีส่ ามารถสรางสารพิษได ซึง่ พบในแปง
และนมผง เปนตน
แมจุลินทรียที่ทําใหเกิดปญหาสวนใหญจะเปนพวก Mesophile แตก็พบวา
จุลนิ ทรียที่เปนเชื้อโรค หลายตัวที่เจริญไดที่อุณหภูมิตํ่า (ในตูเย็น) แตอยางไรก็ตามเวลาในการ
แบงตัว (generation time) ของเชื้อโรค เหลานี้จะนานสวนจุลินทรียที่สรางสารพิษ เชน
Staphylococcus aureus จะสรางสารพิษเมื่อแบงตัวจนมีปริมาณ 106 โคโลนี
4. ปริมาณ Oxygen หรือปริมาณอากาศ ในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแตละ
ประเภทจะมีความตองการออกซิเจนมากนอยตางกัน จึงไดแบงแบคทีเรียออกเปน
Aerobic bacteria คือ จุลินทรียที่ตองการปริมาณออกซิเจนและอากาศในการเจริญ
เติบโต
Microaerophilic bacteria คือจุลินทรียที่ตองการปริมาณออกซิเจนเพียงเล็กนอย ใน
การเจริญเติบโต
Anaerobic bacteria คือจุลินทรียที่ไมตองการอากาศ ในการเจริญเติบโต
5. ความเปนกรด-ดางในอาหาร (พีเอช/pH) จุลินทรียโดยทั่วไปจะเจริญไดดีใน
อาหารทีม่ ี พีเอช 5.5 - 7.0 แบคทีเรียสวนใหญไมทนตอกรดจึงเจริญไดดใี นอาหารประเภทเนือ้ สัตว
แตอยางไร ก็ตามมีแบคทีเรียบางชนิดเชน Lactic acid bacteria สามารถเจริญไดดีในอาหารที่
เปนกรด เชน แหนม และนมเปรี้ยว สวนยีสตและราจะเจริญไดดีในอาหารที่ พีเอชตํ่า หรือ
อาหารที่เปนกรด
กลุมอาหารแบงเปน 2 พวก ตามพีเอช ของอาหาร หากพิจารณาถึงจุลินทรียที่
สําคัญทีส่ รางสารพิษและทําใหผบู ริโภคเสียชีวติ เปนจํานวนมาก คือ Clostridium botulinum
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เปนหลัก ซึง่ จุลนิ ทรียแ ละสปอรของจุลินทรียดังกลาวสามารถทนความรอนไดสูง และจุลินทรียนี้
สามารถเจริญไดใน พีเอช ที่ตํ่าสุด คือ 4.8 และมีความตานทานตอความรอนไดมาก จึงไดจัด
กลุมอาหารออกเปน 2 กลุม คือ
Low acid food คือ อาหารที่มี พีเอช มากกวา 4.6
Acid food คือ อาหารที่มี พีเอช นอยกวาหรือเทากับ 4.6
พีเอช ของอาหารที่มีผลตอความตานทานของแบคทีเรีย คือ อาหารที่มีความเปนกรด
สูงหรือมีคาพีเอช ตํ่า และสปอรของ Clostridium botulinum จะไมงอก (germinate) เมื่อ พีเอช
ของอาหารตํ่ากวา 4.6
6. เวลา แบคทีเรียเจริญเติบโตไดเร็วกวายีสตและรา จึงสามารถแบงตัวไดภายใน
เวลา 20 - 30 นาที อาหารที่มีแบคทีเรียปนเปอนประมาณ 1 ลานเซลล จะมีการเนาเสียเกิดขึ้น
อยางเห็นไดชัด สวนในกรณีที่อาหารปนเปอนดวยแบคทีเรียชนิดเปนพิษในอาหาร แบคทีเรีย
ดังกลาว จะยอยสลายอาหารและสรางสารพิษไวในอาหาร
สุรยี  วงศปยชนและยุวดี คาดการณไกล (2536) ไดสรุปสภาวะที่เกี่ยวพันกับการเจริญ
เติบโตของจุลินทรียในอาหาร ไดแก
- อาหารที่ปรุงทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง
- อาหารถูกทําใหเย็นลงอยางไมเหมาะสม หรือใสในหมอขนาดใหญ หรือบรรจุใน
ภาชนะขนาดใหญเก็บไวในตูเย็น
- อาหารประเภทรอนถูกเก็บไวในอุณหภูมิที่ทําใหเชื้อแบคทีเรียมีโอกาสขยายพันธุได
- อาหารเตรียมเสร็จเปนเวลานานกอนนํามารับประทานและยังเก็บไวในทีท่ ไี่ มเหมาะสม
- การหมักและการทําใหเปนกรดไมเพียงพอ
- ความเขมขนของเกลือที่เจือปนอาหารไมเพียงพอ
- อาหารที่มีความชื้นตํ่าและความชื้นปานกลางไดมกี ารเพิม่ ความชืน้ หรือมีการควบแนน
เพิม่ ความชืน้ ในอาหารเหลานี้
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเชื้อโรคที่เปนอันตรายขยายพันธุซึ่งอาจเกิดจาก
การสร า งสภาวะที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ การขยายพั น ธุ  อ ย า งไม ตั้ ง ใจ เช น การบรรจุ หี บ ห อ ใน
สุญญากาศหรือเกิดจากการไปยับยั้งเชื้อจุลินทรียชนิดอื่น ซึ่งมีผลใหเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค
เจริญไดดีขึ้น
การปนเปอนของอาหาร
- อาหารดิบที่ปนเปอนมาแตเดิม เชน เนื้อสัตวดิบและเนื้อสัตวปกมักจะปนเปอน
ดวยเชื้อ Salmonella หรือเชื้อ Staphylococcus aureus จากแหลงผลิต
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- คนติดเชื้อ เชน ผูที่เปนพาหะของเชื้อ Staphylococcus aureus ในระบบทาง
เดินหายใจ ผูที่อยูในระยะฟกตัวของเชื้อ Hepatitis A หรือเปนพาหะของเชื้อ Shigella ที่อยูใน
ลําไส ซึ่งสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสุกหรืออาหารที่ไมไดผานความรอนอยางเพียงพอ
- สิ่งที่ปนเปอนถูกทําใหแพรกระจาย โดยมือของผูสัมผัสอาหาร เสื้อผา เครื่องมือ
อุปกรณที่ใชทําอาหาร หรือเกิดจากอาหารดิบที่มาจากเนื้อสัตวปนเปอนกับอาหารสุก ปนเปอน
กับอาหารที่ไมผานความรอน
- อุปกรณเครื่องใช เชน มีด เขียง ภาชนะบรรจุที่ไมไดทําความสะอาดเพียงพอ
หรือไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
- อาหารที่มีความเปนกรดสูง เก็บในภาชนะซึ่งประกอบดวยโลหะหนักที่เปนพิษ
เชน สาร antimony, copper, cadmium, lead หรือ zinc อันเปนสาเหตุใหเกิดการซึมผานหรือ
การปนเปอนของสารพิษเขาสูอาหาร
- สารเจือปนในอาหาร ใสในปริมาณที่มากเกินความตองการในขณะปรุงอาหาร
เชน ผงชูรสหรือสารกันบูด ที่ใสเกินความตองการในขบวนการผลิต
- สารที่เปนพิษ เชน สารกําจัดศัตรูพืชที่ปนเปอนในอาหารอันเปนผลมาจาก
อุบัติเหตุ หยิบใชผิด หรือการเก็บที่ไมเหมาะสม
- อาหารที่ปนเปอนระหวางการเก็บเชน สัมผัสกับนํ้าเสีย หรือนํ้าทิ้งไหลยอนกลับ
มาปนเปอนอาหาร
มาตรฐานจุลินทรียสําหรับอาหาร
การกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑอาหาร มีขั้นตอนหลายประการตั้งแตการสุมตัว
อยางอาหารมาตรวจสอบโดยปกติการกําหนดมาตรฐาน ขึ้นอยูกับพื้นฐานของจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมด จํานวนของจุลินทรียที่เปนตัวบงชี้หรือจํานวนจุลินทรียที่เปนตัวกอใหเกิดโรค แตมีขอโต
แยงถึงจํานวนจุลินทรียที่ถูกตรวจนับวาถูกตองเพียงใด เชื้อจุลินทรียใดที่เปนตัวบงชี้ (Indicator
organism) และควรตรวจสอบจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคหรือไม นอกจากนี้ความสัมพันธระหวาง
การมีหรือตรวจพบจุลินทรียที่เปนตัวบงชี้และความเปนไปไดในการมีหรือตรวจพบจุลินทรียที่
กอใหเกิดโรค ยังเปนความสัมพันธที่ไมแจมชัดนัก ดังนั้น ถึงแมจะตรวจพบจุลินทรียจํานวนมาก
ในอาหารก็ไมจําเปนจะตองหมายความวาอาหารนั้น มีอันตรายทางสาธารณสุข (public health
hazard) มาตรฐานที่กําหนดขึ้นมาควรที่จะดัดแปลงใหเหมาะสมตออาหารแตละชนิด จุลินทรียที่
ตรวจพบในอาหารที่รับประทานดิบ ยอมแตกตางกับอาหารชนิดเดียวกันซึ่งทําใหสุกหรือผาน
กรรมวิธีอื่นๆ ดังนั้นจึงจํ าเปนตองกํ าหนดมาตรฐานให สอดคลองกับสภาพของอาหารและ
กรรมวิธีที่ใชในกระบวนการแปรรูปในอาหารชนิดนั้น (วราวุฒิ ครูสง, 2538) ตัวอยางมาตรฐาน
อาหารของกระทรวงสาธารณสุข เชน ขอกําหนดทางจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสําเร็จ ไดแก
อาหารปรุงสําเร็จ (ประเภทขาวแกง) กวยเตีย๋ ว ขนมจีน ยํา นําพริ
้ กจิม้ ไสกรอก หมูยอ ลูกชิน้ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุลินทรียรวม/g
MPN Coliform/g
MPN E.coli/g
Staphylococcus aureus/g
Bacillus cereus/g
Vibrio parahaemolyticus/25g
Salmonella/25g

นอยกวา
นอยกวา
นอยกวา
นอยกวา
นอยกวา
ไมพบ
ไมพบ

1x106 CFU/g
500 MPN
3 MPN
100 MPN
100 MPN

3. โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ
การที่อาหารมีสิ่งสกปรกปะปนอยูไมวาจะมีอยูเดิมในอาหารหรือปนเปอนในระหวาง
ปรุงหรือภายหลังปรุงสําเร็จแลวก็ตาม ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ “ทําใหอาหารเสียหรือเสื่อมคุณภาพ”
ถาสิ่งสกปรกนี้เปนเชื้อโรค หนอนพยาธิหรือสารพิษ จะมีผลทําใหเกิดเปนพิษภัยตอผูบริโภคคือ
“ทําใหเกิดโรคซึ่งเปนโรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อนํา” ซึ่งเปนกลุมโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่
ปนเปอนเชื้อและพิษของเชื้อที่ทํ าใหเกิดโรคขึ้น สวนใหญเกิดจากแบคทีเรียหรือสารพิษของ
แบคทีเรีย ซึง่ แบคทีเรียที่เปนพิษมีอยูประมาณ 11 ชนิด (วิทย เที่ยงบูรณธรรม และเกษม
เที่ยงบูรณธรรม, 2543) การที่จะทําใหผูบริโภคไดรับพิษภัยจากการบริโภคอาหารที่ไมสะอาดวา
เปนโรคอะไร มีพิษภัยมากหรือนอยปานใด ยอมขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสิ่งที่ทําใหเกิด
โรคและขึ้นอยูกับสุขภาพและความตานทานของผูบริโภค (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2538) การเกิดโรคอันเนื่องจากอาหารเปนสื่อนํานี้ อาจเกิดจากการที่บริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย
ที่ทํ าใหเกิดโรคเขาไปแลวแสดงอาการของโรค (Food Infections) ตัวอยาง เชน โรคบิด
โรคทัยฟอยด หรืออาจเกิดจากการที่บริโภคอาหารที่มีพิษจากจุลินทรียหรือสารเคมีที่เรียกวา
อาหารเปนพิษ (Food Poisoning) เชน พิษของปรอท พิษของเชื้อ Staphylococcus
(พัฒนา มูลพฤกษ, 2541) และอาหารบางอยางอาจมีทั้งเชื้อโรค พยาธิ ตลอดจนสารเคมีที่เปน
พิษซึ่งลวนเปนอันตรายทั้งสิ้น ดังนั้นการที่จะปรุงอาหารตองทําความสะอาดวัตถุดิบเสียกอน
เพื่อลดปริมาณพิษภัยใหนอยลงแลวใชความรอนในชวงการปรุงอาหาร ทําลายพิษภัยอีกชั้นหนึ่ง
จึงนํามาบริโภค (พัฒน สุจํานงค, 2539)
ณรงค ณ เชียงใหม (2530) ไดแบงสาเหตุของการเกิดโรคทีเ่ กิดจากอาหารเปนสือ่ ดังนี้
1.เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial infection) เนื่องจากการรับประทานอาหาร
ทีม่ เี ชื้อแบคทีเรียปนอยู เชน เชื้ออหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด เปนตน
2.เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial toxin) แบคทีเรียที่มีอยูในอาหาร
บางชนิดขณะเจริญจะปลอยสารพิษออกมาปะปนกับอาหาร ทําใหมีอาการวิงเวียนออนเพลีย
ตาพรา กลืน พูด หายใจลําบาก กลามเนือ้ ออนเพลียเปนอัมพาต ผูป ว ยมักตายดวยโรคหัวใจวาย
3. เกิดจากเชื้อปรสิต (Parasitic infection) ไดแก พยาธิ และโปรโตซัว อาศัยอยูใน
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ลําไสของคนหรือสัตว ติดตอถึงคนโดยการกินอาหารทีม่ ไี ขหรือตัวออนพยาธินเี้ ขาไปเจริญเติบโต
ในรางกายคอยแยงอาหารและรบกวนทําใหมีอาการออนเพลีย มึนงง สติปญญาเสื่อม อาจทําให
ลําไสอุดตันหรือเกิดเปนแผล บางรายอาจถึงพิการหรือตายได ถาพยาธิเหลานี้เขาสูสวนสําคัญ
ของรางกายเชนสมองหรือหัวใจ
4. เกิดจากเชื้อไวรัส (Viral infection) เชื้อไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดจะอยูในนํ้า
มูก นํ้าลายหรืออุจจาระมันสามารถเจริญหรือแพรพันธุไดในสิ่งมีชีวิต เชน คนหรือสัตวเทานั้นใน
อาหารจะเจริญหรือแพรพันธุได โรคจากไวรัส เชน โปลิโอ ตับอักเสบ ไขหวัดใหญ หัด อีสุกอีใส
5. เกิดจากพิษของเชื้อรา (Fungal toxin) มักเกิดในอาหารจําพวกที่เปนเมล็ดหรือ
อาหารแหงที่เก็บไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน อาหารพวกถั่ว ขาว ปลาแหง เชื้อราจะปลอยพิษ
ชนิดหนึ่งลงในอาหาร สารพิษชนิดนีท้ นความรอนไดมาก ไมสามารถทําใหเสือ่ มสลายโดยการตม
ใหเดือดได ทําใหเกิดโรคมะเร็งในตับ
6. เกิดจากสารเคมี (Chemical poison) สารเคมีทีเปนพิษอาจปะปนเขาไปใน
อาหาร เชน แคดเมียมและพลวง ที่อยูในสีเคลือบภาชนะ สารหนูในยาฆาแมลง ไซยาไนดใน
นํ้ายาขัดเงินบางชนิด หรือสีตาง ๆ สารกันบูด พวกกรดบอริค เมื่อรับประทานเขาไปจะมีอาการ
โดยทั่ว ๆ ไป คือ ปวดทอง ทองเดิน อาเจียน ถามีปริมาณมากอาจถึงตายได
7. เกิดจากอาหารที่เปนพิษตามธรรมชาติ (Natural poison) โดยธรรมชาติของพืช
หรือสัตวบางชนิดจะมีสารพิษอยูในตัวเอง เชน คางคก เห็ดบางชนิด หรือเมล็ดพืชบางชนิด
ทรวง เหลี่ยมรังสี (2538) ไดสรุปสาเหตุของการเกิดโรคจากอาหารเปนสื่อหรือการเกิด
อาหารเปนพิษ ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก
1. การเก็บรักษาอาหารอยางไมถูกวิธี (Improper storage) เชนการเก็บอาหารใน
อุณหภูมิที่ไมเหมาะสม จุลินทรียที่เปนตัวกอโรค (Pathogens) จะเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิ
ระหวาง 25 - 40 °C ดังนั้นอาหารรอนที่ไมทําใหเย็นอยางรวดเร็ว หรือไมเก็บในอุณหภูมิที่สูง
หรือตํ่าเพียงพอที่จะทําให เชื้อโรค เจริญไดระหวางที่รอการบริโภคอาหารปริมาณมากที่เตรียม
ไวกอนรับประทานเปนเวลานานหลายชั่วโมงบางครั้งแมเก็บไวในที่เย็นแตถาภาชนะใหญและลึก
ก็จะทําใหอุณหภูมิเย็นลงไมเพียงพอก็เปนสาเหตุให เชื้อโรค เจริญเติบโตสวนนมและผลิตภัณฑ
ํ้ งและในตูเ ย็นทันทีภายหลัง
จากนม จะตองเก็บไวทมี่ อี ณ
ุ หภูมติ ากว
ํ่ า 5°C เชน เก็บไวในตูน าแข็
กระบวนการผลิตและขนสง เนื่องจากผลิตภัณฑนมเปนแหลงสะสมเชื้อโรค ไดเปนอยางดี
ถึงแมจะผานกระบวนการฆาเชื้อโรคดวยความรอนแลวก็ตาม
2. การใหความรอนไมเพียงพอ (Inadequate cooking) ทําใหอาหารสุกไมทั่วถึงกัน
อาหารปรุงไมสุก มีสวนผสมของที่ดิบและมีเชื้อโรคปนเปอนอยู การใหความรอนหมายถึงการให
ความรอนทุกขั้นตอนการผลิตมีวัตถุประสงคเพื่อทําลายจุลินทรียที่เปนเชื้อโรคและสารพิษหลาย
ชนิดเชน สารพิษของ Staphylococcus aureus สามารถทนความรอนไดสงู มาก ความรอนที่ใช
สําหรับปรุงอาหารควรอยูระหวาง 73.88 - 100°C
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3. การใหความรอนแกอาหารกอนการบริโภคไมเพียงพอ (Improper reheating)
ควรใชความรอนสูงที่จะทําลายจุลินทรียพวก เชื้อโรค ไดเพื่อเปนการปองกันในกรณีที่มี เชื้อโรค
ปนมากับอาหาร นอกจากนี้การอุนและการเก็บอาหารที่อุณหภูมิไมสูงเปนเวลานานมากๆ เชน
ในตูอบ ตูไอนํ้า มักเปนสาเหตุของการเจริญเติบโตของ เชื้อโรคได ดังนั้นควรมีการอุน อาหาร
กอนการบริโภคทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะหวาง 60 – 74 °C เพือ่ เปนการยับยัง้ และฆาเชือ้ จุลนิ ทรีย
4. การปนเปอนขาม (Cross contamination) จุลินทรียพวก เชื้อโรค สามารถถาย
ทอดจากวัตถุดิบสูผลิตภัณฑสุดทาย (finished product) โดยทางภาชนะและเครื่องมือตางๆ
หากไมมีการแยกใหเปนสัดสวนที่ชัดเจนและไมควรนําภาชนะอุปกรณที่ใชกับวัตถุดิบๆ ไปใชกับ
ผลิตภัณฑที่ผานการใหความรอนแลว (cooked food) หากไมไดทําความสะอาดและฆาเชื้อ
อยางถูกวิธีนอกจากนี้ไมควรเก็บวัตถุดิบในบริเวณเดียวกันกับอาหารที่ผานการใหความรอนแลว
ซึ่งอาจทําใหอาหารที่ปรุงสุกแลวมีการปนเปอนกับอาหารดิบที่มีเชื้อโรคปนอยู
5. สุขลักษณะสวนบุคคลทีไ่ มดขี องผูป ฏิบตั งิ าน (Poor personal hygiene) จุลนิ ทรีย
ที่ทําใหเกิดโรคมักติดตอโดยทางปากและอุจจาระเชน Hepatitis A, Norwalk Virus, Shigella,
E.coli 0157:H7 สวน Staphylococcus aureus จะติดตอจากการสัมผัสทางผิวหนัง บาดแผล ฝ
และหนองของผูป ฏิบตั หิ ากมีสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม จุลนิ ทรียก จ็ ะเจริญเติบโตและสรางสารพิษ
นอกจากนี้ควรฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความรูเขาใจถึงสาเหตุและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
และผูสัมผัสอาหารควรมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีพอ
6. สิ่งแวดลอมทําใหเชื้อโรคที่กอใหเกิดโรคเจริญแพรพันธุไดดี และไปยับยั้งเชื้อโรค
ที่ไมทําใหเกิดโรค มิใหเจริญพันธุ ดังนั้น เชื้อโรคที่ไมเกิดโรคนี้จึงไมสามารถจะแพรพันธุแขงขัน
และยับยั้งเชื้อโรคที่กอใหเกิดโรคได
ซึง่ คลายคลึงกับสุมณฑา วัฒนสินธุ (2545) ที่สรุปไววาการเกิดโรคอาหารเปนพิษ
มาจากสาเหตุ
1. เชื้อโรคอาหารเปนพิษมีอยูในอาหาร
2. เชื้อโรครอดชีวิตอยูไดจนถึงเวลาที่นําอาหารไปบริโภค
3. เชื้อโรคเจริญและเพิ่มจํานวนมากพอที่จะกอใหเกิดอันตรายขึ้น
4. พยาธิสภาพทางรางกายของบุคคลที่บริโภคอาหารไว (Susceptible) ตอระดับ
ของเชื้อหรือสารพิษที่ไดรับ
การเกิดพิษในอาหาร อาหารที่ไมถูกสุขลักษณะโดยมีสารพิษหรือสารที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพปนอยู สามารถทําใหเกิดอันตรายแกรางกายได 2 แบบ คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2538)
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1. การเกิดพิษทันทีทันใดหรือพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) คือการไดรับสารพิษ
ทีอ่ อกฤทธิ์เร็ว ถาฤทธิ์ไมรายแรงอาจจะไมถึงตาย แตถารายแรงอาจตายได ดังนั้นการไดรับ
สิ่งเปนพิษรายแรงและเปนจํานวนมากในครั้งเดียวจากอาหารที่สกปรกมากๆหรือมีสารพิษปน
เปอนในระดับสูง จะเกิดอาการพิษใหเห็นภายในระยะเวลาสั้น อาจเกิดทันทีที่กินอาหารหรือภาย
หลังกินอาหารในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเปนชั่วโมงหรือเพียงไมกี่วัน เชน กินขนมจีนนํ้ายาแลว
ทองรวงอยางรุนแรงภายใน 2-3 ชั่วโมง เพราะขนมจีนนํ้ายานั้นมีเชื้อโรคปนอยูมากหรือขนม
หวานที่ปนเปอนดวยยาฆาแมลง เปนตน
2. การเกิดพิษแบบเรื้อรัง (Chronic toxicity) อาการเปนพิษที่เกิดขึ้นใชเวลานาน
หลังจากกินอาหารที่ปนเปอนดวยสารพิษ บางครั้งอาจใชเวลานานมาก เชนการเกิดมะเร็งจาก
การกินอาหารที่มีสารกอมะเร็ง (carcinogens) ปนเปอนอยูนั้นกวาจะแสดงอาการมะเร็งใหเห็น
อาจใชเวลานานหลายป จนไมสามารถยอนกลับไปคนหาสาเหตุไดวา มาจากการกินอาหารชนิด
ใดและเมื่อเกิดขึ้นแลวเปนการยากที่จะรักษาใหหายเปนปกติไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปน
มะเร็งขั้นรุนแรงแลว
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สําคัญ (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2540ก) ไดแก
1. อหิวาตกโรค (Vibrio cholera) เปนโรคที่เกิดจากการเจริญแบงตัว ของเชื้อ
Vibrio cholera ในลําไสเล็ก ทําใหเกิดอาการที่มีลักษณะเฉพาะคือ ทองเดินอยางมาก อุจจาระ
เปนสีนํ้าซาวขาว ทําใหเสียนํ้าและเกลือจากรางกายอยางรวดเร็วและรุนแรง จนถึงแกความตาย
ในรายที่เปนไมมากสามารถหายเองได
2. โรคบิดแบซิลลารี (Shigellosis) เปนโรคที่เกิดจากเชื้อ Shigella ซึ่งเปนเชื้อ
บาซิลลัสชนิดแกรมลบ มีลักษณะเฉพาะ คือทําใหเกิดอาการทองเดินอยางรุนแรง ปวดทองมีไข
อุจจาระมีมกู ปนเลือด บางรายอาจมีอาการไมรนุ แรง มีทอ งเดินไมมาก หรือบางรายไมมอี าการเลย
เปนโรคทีพ่ บไดทวั่ โลกโดยเฉพาะในทีท่ กี่ ารสาธารณสุขไมดพี อ อยูก นั อยางแออัดยัดเยียดประชาชน
ยังไมมีสุขนิสัยทีดี ซึ่งพบมากในเขตรอน
3. ไขไทฟอยด (Typhoid fever) ที่เกิดจากเชื้อ Salmonella typhi เขาสูรางกาย
โดยการกิน เมื่อเขาสูลําไสเล็ก เชื้อจะเขาสูทางเดินนํ้าเหลืองเขาสูตอมนํ้าเหลืองใน Mesentery
เชือ้ จะแบงตัวเขาสูกระแสเลือด ในระยะ 7 วันแรก จะมีเขื้อเขาสูอวัยวะตางๆ เชน ตับ มาม ถุง
นํ้าดี และไขกระดูก จะมีการติดเชื้อ
4. โรคแอนแทรกซ (Anthrax) แอนแทรกซที่ระบบทางเดินอาหารเกิดจากการ
รับประทานสปอรของเชื้อ มีอาการอักเสบเกิดเปนแผลมีเลือดออก มีอาการปวดทองเฉียบพลัน
ทองรวงอยางรุนแรงคลายๆ กับอหิวาตกโรคหรืออุจจาระอาจมีเลือดสดๆ จํานวนมาก ทําใหมี
อาการซีด ไขสูง อาเจียน ออนเพลีย อาการหนักมาก บางครั้งเกิดภาวะช็อค และถึงแกชีวิตได
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5. โรคอุจจาระรวงจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus มีลักษณะเฉพาะคือ
ทองรวงรุนแรง อาเจียน มีอุจจาระเหลวเปนนํ้า มักจะมีอาการปวดเกร็งที่ทองและมีไขรวมดวย
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus มักพบในอาหารทะเล เชน ปลา กุง หอย หรืออาหารที่ถูก
ปนเปอ นดวยเชือ้ นี้ โดยอาจวางปะปนกับอาหารทีย่ งั ไมสกุ ซึง่ มีเชือ้ อยู ทําใหเชือ้ ผานจากอาหารดิบ
ไปยังอาหารสุก เมื่อรับประทานเขาไปก็จะทําใหเกิดอาการทองเดิน อาการจะคงอยูตั้งแตหลาย
ชัว่ โมงถึง 10 วัน แตสวนใหญจะทุเลาลงภายใน 3 วัน
แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคนี้ ตามปกติตรวจหาไดยาก เพราะมีจํานวนนอยแต
เนื่องจากในลําไสของมนุษยมีแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อวา E.coli อยูเปนจํานวนมากและออก
จากรางกายโดยปะปนมากับอุจจาระเชนเดียวกับแบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวง ดังนัน้
จึงมีการตรวจหาเชื้อ E.coli แทน (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2534) ทั้งนี้เพราะทําไดสะดวกกวา และใช
E.coli เปนดัชนีแสดงความสะอาดของอาหาร โดยในอาหารที่มี E.coli ปะปนอยูเปนจํานวนมาก
แสดงวาอาหารนั้นไมคอยสะอาดและอาจมีการปะปนของแบคทีเรีย ในระบบทางเดินอาหารที่
เปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวง อีกดวย นอกจากนี้ E.coli ยังเปนสาเหตุของโรคบางอยาง เชน
การอักเสบของกระเพาะปสสาวะและหลอดปสสาวะ การอักเสบของไต ตลอดจนโรคอุจจาระรวง
ในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 2 ป แตโดยทั่วไป E.coli จะถูกทําลายไดงายดวยความรอน เชน ที่
อุณหภูมิ 57 °C นาน 10 นาที เปนตน แสดงใหเห็นวาความรอนจากการประกอบการสามารถ
ทําลายไดในชวงสัน้ ๆ และจะพบ E.coli ในอาหารไดอกี เนือ่ งจากการปนเปอ นของเชือ้ ในภายหลัง
ซึง่ อาจติดมากับภาชนะอุปกรณในการประกอบอาหาร แมลงนําโรค ผูส มั ผัสอาหาร จึงควรเลือก
รับประทานอาหารทีป่ รุงสุกใหมๆ จะทําใหมคี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้ (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2534)
4.สุขาภิบาลอาหาร
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) คือการบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอม
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหารที่ทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค
หนอนพยาธิและสารเคมีตางๆที่เปนอันตราย หรืออาจเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของ
รางกายสุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของผูบริโภค
การบริโภคอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงไมไดหมายความเพียงแตบริโภคเขาไปแลวไม
เกิดโรคและโทษในระยะเวลาปจจุบนั เทานัน้ ยังหมายถึงจะตองไมมพี ษิ ภัยทีเ่ ปนโทษและกอใหเกิด
โรคในระยะยาวและอนาคตอีกดวย
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ปญหาของโรคทางเดินอาหาร ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากความไมสะอาดปลอดภัยของ
อาหารเปนปญหาสําคัญที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากอาหารอาจถูกปนเปอน
ไดดวยเชื้อโรค หนอนพยาธิ หรือสารพิษตางๆในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับ
อาหาร ตั้งแตการเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม การเก็บเกี่ยวผลผลิต การฆาสัตว การขนสง
การจํ าหนายตลอดจนการเตรียมปรุงประกอบอาหารตางๆ โดยมีพาหะนํ าโรคและสื่อนํ าโรค
เชน นํ้า อากาศ ภาชนะ อุปกรณ ดิน ปุย ฝุนละออง แมลง และสัตวตางๆ เปนตน ซึ่งแสดง
ไดดัง ภาพที่ 3
การจัดการและควบคุมอาหารที่ไมสะอาด ทําไดโดยการจัดการและควบคุมปจจัยที่เปน
สาเหตุทําใหอาหารปนเปอน ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคคล ผูส มั ผัสอาหารจะตองมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัวอยางถูกตองทั้งใน
เรือ่ งสุขวิทยาสวนบุคคลและสุขนิสัยที่ดีในการประกอบและปรุงอาหาร โดยยึดหลักวาจะตองไม
ใหอาหารเกิดการปนเปอนทุกกรณีในทุกขั้นตอนของการประกอบ ปรุง และจําหนาย ดังนั้นตอง
รักษาสุขภาพ มีการแตงกายสะอาด และมีสุขนิสัยที่ดีตลอดเวลา
2. อาหาร อาหารที่นํามาปรุง ประกอบ ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแหง หรืออาหาร
กระปอง จะตองเลือกอาหารที่ใหม สด สะอาด และปลอดภัย ผลิตจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได
มีหนวยงานรับรองความปลอดภัย เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม
3.ภาชนะอุปกรณ การเลือกใชภาชนะอุปกรณใหถูกตองเหมาะสมกับอาหารแตละชนิด
เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง เพราะภาชนะอุปกรณบางชนิดอาจทําใหเกิดอันตรายตอ สุขภาพ
อนามัยได ถานํามาใชใสอาหาร การลาง การเก็บและการใชอยางถูกวิธีก็มีสวนชวยใหเกิดความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหารดวย
4.สถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหาร สถานที่ปรุง-ประกอบและจําหนาย
อาหารควรจัดใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการทํากิจกรรมตางๆจัดใหมีอุปกรณ
เครื่องใชที่ จําเปนอยางครบถวน สะดวกตอการนําไปใช มีการดูแลทําความสะอาดสถานที่อยาง
สมํ่าเสมอ มีการปองกันสัตวนําโรคตางๆ ไมใหสัมผัสอาหารได มีการกําจัดขยะมูลฝอย จัดทํา
ทอระบายนํ้าทิ้งที่เหมาะสมจัดใหมีการระบายอากาศใหมีการไหลเวียนมีปลองระบายควัน - กลิ่น
จากการประกอบอาหาร
5. สัตวและแมลงนําโรค การปองกัน ควบคุม และกําจัดสัตวและแมลงนําโรคตางๆ
เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการในสถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหาร เพื่อปองกันไมให
สัตวแมลงนําโรคเหลานี้สัมผัสอาหารได อันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการเจ็บปวยดวยโรคที่เกิด
จากอาหารเปนสื่อได
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สําหรับขั้นตอนการปนเปอนที่เริ่มจากแหลงผลิตจนถึงผูบริโภค แสดงไดดังภาพที่ 5
ตัวตนเหตุ
เชือ้ โรค
หนอน
พยาธิ
สารเคมี

สื่อนําโรค
แมลง
สัตว
คน
นํ้า
ภาชนะอุปกรณ
ดิน,ปุย
อากาศ

และฝุน ละออง

ขั้นตอนการผลิตอาหาร
การผลิตอาหารดิบ
การขนสง
การเตรียม
การปรุง-ประกอบ
การเสิรฟ
การเก็บ
การจําหนาย
การบรรจุ

อาหาร
สกปรก

ผูบ ริโภค

การลาง
หาย

ปวย

ตาย
พิการ

ภาพที่ 3 กระบวนการเกิดปญหาโรคระบบทางเดินอาหาร
ที่มา : กองสุขาภิบาลอาหาร (2543)

สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค
-

เชือ้ โรค ,พยาธิ
พิษของเชื้อโรค
พิษจากสารเคมี
พิษจากพืชและสัตว

ควบคุมและปองกันโดย
วิธกี ารทางสุขาภิบาลอาหาร

1. บุคคล
2.อาหาร
3.ภาชนะอุปกรณ
4.สถานที่ปรุงและรับประทานอาหาร
5.สัตว แมลงนําโรค

ภาพที่ 4 การจัดการควบคุมดานสุขาภิบาลอาหาร
ที่มา : กองสุขาภิบาลอาหาร (2540ก)

อาหาร
สะอาด

ผูบ ริโภค

สุขภาพดี
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สําหรับขั้นตอนที่อาจทําใหอาหารเกิดการปนเปอน แสดงไดดังภาพประกอบ 6

-สถานที่ไมถูก
สุขลักษณะ
-กรรมวิธีการฆา
ไมถูกสุขลักษณะ

โรงฆาสัตว/
แหลง

การวางจําหนายไมถูกสุขลักษณะ
- สถานที่ไมถูก
สุขลักษณะ
- ผูปรุงมีสุขวิทยา
สวนบุคคลที่ไมดี

ภาชนะบรรจุไมถูก
สุขลักษณะ/ปนเปอน

สารกําจัดศัตรูพืช
ปุยอุจจาระ

แหลงเพาะปลูก/
เลี้ยงสัตว

ฮอรโมนเรงโต
ยาปฏิชีวนะ

รานจําหนาย/
แผงลอย

การขนสง

- การขนสงไมถูกสุขลักษณะ
- ภาชนะบรรจุ/วิธีการบรรจุ
ไมถูกสุขลักษณะ

ตลาดจําหนาย

- สถานที่ไมถูกสุขลักษณะ
- ผูจําหนายมีสุขวิทยาสวน
บุคคลที่ไมดี

โรงครัว

อาหารพรอม
บริโภค

ภาพที่ 5 ขั้นตอนที่อาหารอาจเกิดการปนเปอน
ทีม่ า : ชวน แกวเกลี้ยงและสุนันท พันธคง (2543)

ครัวเรือน

ผูบริโภคมีอุปนิสัย
การบริโภคที่ไมดี
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สุรีย วงศปยชนและยุวดี คาดการณไกล (2536) ไดสรุปปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการ
ประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนของการทําอาหาร ในสถานที่ปรุง ประกอบและจําหนายอาหารไว
วา สถานที่ซึ่งมีการเตรียม การจัดวางอาหาร การใหบริการหรือจําหนายอาหาร อาหารที่ไดรับ
ซื้อมาจากแหลงตางๆ อาจปนเปอนมาแลวหรือปนเปอนระหวางการขนสงและการทําอาหาร จึง
ควรไดรับการวิเคราะหอันตราย เพื่อประเมินวาวิธีการดังกลาวนั้นไดทําใหเชื้อโรคที่เปนอันตราย
ตายลงและทําลายสารพิษหมดลงไปหรือไม ฉะนั้นจึงตองคํานึงถึงขอระวังในแตละขั้นตอนของ
การทําอาหาร ซึ่งมีดังนี้
1. การรับอาหาร (Receiving) ควรประเมินอาหารทีร่ บั เขามาทัง้ ในดานคุณภาพลักษณะ
ที่ปรากฏ คือความสดใหม กลิ่น อุณหภูมิ และลักษณะการบรรจุหีบหอ โดยสังเกตการชํารุดของ
การบรรจุหีบหอและประมาณคาของลักษณะทั้งปริมาณการปนเปอนที่เปนไปไดควรสังเกตการ
ขนสงอาหารที่ผานมาดวย
2. การเก็บอาหาร (Storage) ควรประเมินวิธีการเก็บอาหารดิบ อาหารแชแข็ง อาหาร
เย็น และอาหารแหง เพื่อที่จะวินิจฉัยจําแนกลักษณะที่จะทําใหเกิดการปนเปอนและเอื้อใหมีการ
ปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย เพื่อหาวิธีการปองกัน
3. การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Handing of raw products) ควรประเมินการจัดการ
กับวัตถุดิบ เชน การเติมนํ้าในอาหาร การทําละลายอาหารแชแข็งและการเตรียมอาหารเพื่อให
บริการโดยไมไดทําใหรอนอีกครั้ง
4. การประกอบอาหาร (Formulation) ควรพิจารณาวิธีการประกอบอาหาร
5. การทําใหอาหารสุก (Cooking) ควรวัดอุณหภูมทิ สี่ งู ทีส่ ดุ ทีจ่ ดุ ศูนยกลางของอาหารใน
หมอ หลังจากทําเสร็จแลวหรือบันทึกเวลา - อุณหภูมิในระหวางการปรุงอาหารเพื่อไดพิจารณา
วาเชื้อโรค ที่เปนอันตรายยังมีชีวิตอยูรอดในขณะที่ปรุง - ประกอบอาหารหรือไม
6. การจัดการกับอาหารที่ทําใหสุกแลว (Handing of cooked foods) ควรประเมินการ
จัดการกับอาหารที่ทําใหสุกแลว เพื่อวินิจฉัยจําแนกโอกาสที่จะเกิดการปนเปอนกับอาหารแตละ
ชนิดมากที่สุด
7. การจัดเตรียมอาหารที่สุกแลวใหรอนอยูเสมอ (Hot holding of cooked foods) ควร
วัดเวลาและอุณหภูมิที่อาหารนั้นถูกทําใหรอน เพื่อพิจารณาดูวาเชื้อโรคที่เปนอันตรายมีชีวิตรอด
อยูได และขยายพันธุเพิ่มขึ้นหรือไม
8. การเก็บอาหารที่ทําใหสุกแลวที่อุณหภูมิหอง (Holding of cooked foods) ควร
สังเกตวาอาหารที่ทําใหสุกแลวไดวางไวที่อุณหภูมิหองหรือไม ถาใช ใหวัดอุณหภูมิและชวงเวลา
ทีว่ างไว เพื่อพิจารณาดูวาเชื้อแบคทีเรียที่เปนอันตรายจะขยายพันธุหรือมีสารพิษเกิดขึ้นหรือไม
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9. การทําอาหารใหเย็น (Cooling) ควรวัดความเย็นของอาหารหรืออุณหภูมิของ
อาหารในชวงระหวางทําใหเย็นลงเพื่อพิจารณาดูวาเชื้อแบคทีเรียที่เปนอันตรายจะขยายพันธุได
หรือไม
10. การอุนอาหาร (Reheating) ควรวัดอุณหภูมิสูงที่สุดที่จุดศูนยกลางของอาหาร
หลังจากอุนอาหารหรือบันทึกเวลา-อุณหภูมิของอาหารระหวางการอุนอาหาร เพื่อพิจารณาดูวา
เชื้อโรคที่เปนอันตรายนั้น มีชีวิตอยูรอจากการอุนอาหารหรือไม
11. การทําความสะอาด อุปกรณและภาชนะ (Cleaning of equipment and utensils)
เพื่อพิจารณาดูวาวิธีการทําความสะอาดและวิธีการฆาเชื้อโรคเพียงพอ ที่จะกําจัดเชื้อโรคที่เปน
อันตรายออกจากอุปกรณและภาชนะหรือไม
12. การเก็บผลิตภัณฑขั้นสุดทาย (Storage of final product) พิจารณาของอาหารที่
ถูกจัดเตรียมเสร็จแลว พีเอช, วอเตอรแอคติวิตี้ และควบคุมคุณภาพของจุลินทรียเทาที่จะทําได
เพื่อประเมินลักษณะของการจัดเก็บตามความจําเปน
13. บุคลากร (Personnel) ประเมินความรูของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
ความปลอดภัยของอาหาร เชน แมครัว ผูชวยแมครัว ตลอดจนเจาหนาที่ผูดูแลและควบคุมการ
ทําอาหาร เปนตน
เพื่อทราบถึงสภาวะการเกิดโรคที่เกิดจากอาาหารเปนสื่อ การปนเปอนของอาหาร
ภาชนะอุปกรณ ทราบแนวโนมการเกิดโรค และสภาพสุขาภิบาลอาหาร การเฝาระวังทาง
สุขาภิบาลอาหารจึงเปนกระบวนการติดตาม สังเกต พิจารณาลักษณะการเกิดและการกระจาย
โรคที่เกิดจากนํ้าและอาหารเปนสื่อ จึงมีความจําเปนในงานสาธารณสุข
ขั้นตอนการดําเนินงานเฝาระวัง มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวม (Collection) เปนการรวบรวมขอมูลตามองคประกอบตางๆ
ไดแก อัตราปวยดวยโรคอาหารและนํ้าเปนสื่อ ผลการตรวจตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณและ
ผลการตรวจสภาพทางสุขาภิบาลอาหาร
2. การเรียบเรียง (Consolidation) เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไวมาเรียบเรียง
เปนหมวดหมู เชนแบงเปนตําบล เปนจังหวัด เปนเขต เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหตอไป
3. การวิเคราะห (Analysis) การนําขอมูลประมวลเขาดวยกัน โดยใชวิธีการทาง
สถิติ ทําใหเห็นสภาพการณโดยรวมตลอดจนแนวโนมที่จะเกิดขึ้นตอไป
4. การแปลผล (Interpretation) การนําผลการวิเคราะหมาพิจารณา สรุปและ
วินิจฉัยที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งเปนประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนควบคุมโรคและการ
ปนเปอนของอาหาร ตลอดจนการปรับปรุงสภาพทางสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการได
อยางมีประสิทธิภาพ
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5. การกระจายขาวสาร (Dissemination) การกระจายขอมูลและผลการ
วิเคราะหที่แปลความหมายแลวเพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชนตอไป
วิธกี ารเฝาระวังทางสุขาภิบาลอาหาร แบงออกได 3 วิธี ไดแก
1. การเฝาระวังทางกายภาพ หมายถึง การเฝาระวังสภาพและมาตรฐานทาง
สุ ข าภิ บ าลอาหารของสถานประกอบการดานอาหาร เก็บ ขอมูลจากแบบตรวจรานอาหาร
แบบสํารวจโรงอาหาร
2. การเฝาระวังทางเคมี หมายถึง การเฝาระวังการปนเปอนของสารเคมีใน
อาหารและภาชนะอุปกรณ ในสถานประกอบการดานอาหาร โดยเก็บขอมูลจากการตรวจ
ตัวอยางอาหาร และภาชนะอุปกรณ
3. การเฝาระวังทางชีวภาพ หมายถึง การเฝาระวังการปนเปอนของเชื้อโรค
ในอาหารและภาชนะอุปกรณ ในสถานประกอบการดานอาหาร โดยใชการเก็บขอมูลจากผลการ
ตรวจตัวอยางอาหารและภาชนะอุปกรณ
5. การควบคุมอาหารโดยการประยุกตใชระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point)
HACCP เปนระบบการประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร ที่เปนที่ยอมรับ
วาสามารถปองกันอันตรายหรือสิ่งปนเปอนทางชีวภาพ เคมีและกายภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนระบบควบคุมการผลิตอาหาร ที่ผานการรับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Codex Alimentarius Commission)
ความหมายของการวิเคราะหอันตรายที่จุดวิกฤตที่ตองควบคุม หมายถึงการวินิจฉัยและ
การประเมินอันตรายของอาหาร ที่อาจเกิดขึ้นกับผูบริโภคตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ขนสง จนกระทั่งถึงผูบริโภครวมทั้งระบบการสรางการควบคุม เพื่อขจัดหรือลดสาเหตุที่จะทํา
ใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคเปนหลักประกอบดวย 2 สวน (FAO, 1996) คือ
1. การวิเคราะหอันตราย (Hazard analysis) เปนกระบวนการวิเคราะหอันตรายหรือ
โอกาสในการเกิดอันตรายทุกขั้นตอนที่มีความสําคัญและจําเปนตอการแปรรูปอาหารหรือระบบ
การบริการอาหารซึ่งครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตเรื่องวัตถุดิบ การเตรียม การเก็บรักษา กระบวน
การแปรรูป ตลอดถึงการขนสงและการกระจายผลิตภัณฑอาหาร ในระบบการบริการอาหาร
ครอบคลุมตั้งแตเรื่องวัตถุดิบ การปรุง การเตรียม การเก็บและการเสิรฟอาหาร จุดประสงคเพื่อ
ไดทราบแหลงหรือขั้นตอนที่ทํ าใหผลิตภัณฑอาหารกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค ตลอดจน
ประเมินความรายแรงและแนวโนมของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยการวิเคราะหอันตรายจะ
ดําเนินการทั้งทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ
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2. การควบคุมจุดวิกฤต (Critical Control Point: CCPs) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติ
กระบวนการหรือวิธีการที่ตองควบคุมดวยปจจัยตั้งแต 1 ชนิดขึ้นไปเพื่อใหรอดพนจากภาวะที่จะ
ทําใหผลิตภัณฑอาหารเปนความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยของผูบริโภค
ความสําคัญของระบบการวิเคราะหอันตรายที่จุดวิกฤตที่ตองควบคุม
HACCP เปนระบบที่ผานการพิสูจนและไดรับการยอมรับทั่วไป วาเปนกระบวนการ
ในการปองกันและลดภาวะในการเสี่ยงอันตรายอันเกิดจาก การบริโภคอาหารได HACCP เปน
ระบบการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารที่เปนระบบปองกันในทุกๆ
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่มีความเสี่ยงอันตรายหรือ อาจเปนเหตุกอพิษภัยแกผูบริโภคใน
ขั้นตอนตางๆ ที่มีการวิเคราะหแลววาเปนอันตรายจึงหามาตรการปองกันเปนจุดๆ ไปจนถึง
ปลายกระบวนการผลิต ในแตละจุดควบคุมนี้เองเปนการคุมครองผูบริโภคไมใหไดรบั อันตราย
กอนทีผ่ ลิตภัณฑอาหารนัน้ จะบรรจุหบี หอเพือ่ ออกจําหนาย (FAO,1996)
ประโยชนของระบบ HACCP (FAO, 1996)
การนําระบบ HACCP มาใชในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร สรุปไดดงั นี้
1.สามารถนํ ามาใชใ นอุต สาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหารทุกประเภท
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบ HACCP เปนการทํางานที่เปนระบบและมีแบบ
แผนครอบคลุมทุกสวนของอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร
2. ชวยลดตนทุนการผลิตดานการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัย อันเปนขอกําหนดสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
บริการอาหารเปนการลดจํานวนผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน
3. ทําใหผลิตภัณฑอาหารทีผ่ ลิตไดสามารถสงไปจําหนายยังประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวได
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากประเทศตางๆโดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวตางก็ใชระบบ HACCP ใน
การประกันคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
4. ทําใหผลิตภัณฑอาหารมีความปลอดภัยตอผูบ ริโภคสูง
5. เปนการสะดวกกับฝายทีม่ สี ว นควบคุมมาตรฐานอาหารในการตรวจสอบเนือ่ งจาก
การทํางานในระบบ HACCP มีขนั้ ตอนและรายละเอียดอยางเปนระบบทําใหสะดวกตอการตรวจสอบ
6. เปนการเปลีย่ นจากระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑขนั้ สุดทายมาเปนการ ตรวจสอบ
การทํางานทั้งระบบอยางมีแบบแผน
ศิวาพร ศิวเวชช (2542) สรุปไววาการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพของอาหารทางเคมี
หรือจุลินทรียนั้น อาจบอกไดเพียงมาตรฐานของอาหารนั้นๆ เทานั้น แตไมสามารถบอกถึง
ปญหาหรือขัน้ ตอนหรือจุดที่เกิดปญหาวาเกิดขึ้นเมื่อใดหรือแกไขอยางไรหรือบางครั้งอาจบอกได
แตกวาจะทราบวามีปญหาก็เกิดการสูญเสีย จากการไดผลิตภัณฑอาหารที่ไมไดมาตรฐานไป
มากแลวเพราะแกไขไมทนั เนือ่ งจากในการวิเคราะหบางชนิด กวาจะไดผลตองใชเวลานานหลายวัน
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ตัวอยาง เชน กวาจะทราบผลวามีจุลินทรียในอาหารกระปองเนื่องจากการฆาเชื้อจุลินทรียที่
ไมสูงพอหรือมีเชื้อจุลินทรียในอาหารกระปอง เนื่องจากกระปองรั่วจะตองใชเวลาหลายวันเพราะ
ตองรอผลการวิเคราะหทํ าใหเกิดการสูญเสีย โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ จึงหันมาใชระบบ
HACCP ชวย
ในสภาวะปจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญกาวหนามาก
ดังนั้นการผลิตอาหารเพื่อปอนตลาดในประเทศมีอยางเพียงพอ และยังสามารถสงออกขายยัง
ตางประเทศอีกดวย ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพของอาหารจึงไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได ยิ่งมีกติกาการคาโลกดวย จึงมีการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary
and Phytosanitary Measure, SPS) ขององคการอนามัยโลก (World Health Organization)
ตามบทบัญญัติของแกตต (GATT: The General Agreement on Tariffs and Trade) 2537
โดยประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะใชมาตรการดังกลาวเพื่อคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว
และพืชโดยรวมอยูบนบรรทัดฐานของความถูกตองโดยใช เงื่อนไขอยางเดียวกันหรือคลายคลึง
กันอยูและเพื่อใหมาตรการดังกลาวมีผลใชอยางมีประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของอาหาร
ดังนั้นองคการอาหารและเกษตรและองคการอนามัยโลก FAO/WHO (Codex Alimentarius
Commission) ไดกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (General Principles of
Food Hygiene) และระบบ HACCP ในการควบคุมความปลอดภัยของอาหารขึ้น
ปจจุบันระบบ HACCP มีความสําคัญในการคาระหวางประเทศมากขึ้น ประเทศในกลุม
ประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง รวมทั้งเกาหลีใต ไดใหความ
สําคัญกับระบบ HACCP เปนอยางมาก ดังนั้นประเทศไทยซึ่งมีรายไดเปนจํานวนมากตอป จาก
การสงออกอาหารไปขายยังตางประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารทะเล ผลิตภัณฑเนื้อและ
สัตวปก จําเปนตองถูกตรวจสอบคุณภาพดวยระบบ HACCP ภาคอุตสาหกรรมไทยไดเริ่มใช
ระบบ HACCP กับผลิตภัณฑประมง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2538 ผลิตภัณฑเนื้อและสัตวปกเมื่อ
27 มกราคม 2540 และบังคับใชเปนกฎหมายสําหรับผูผลิตอาหารและผูนําเขาอาหารทะเล เมื่อ
18 ธันวาคม 2540 ผูผลิตอาหารทะเลประเภทตางๆ ที่ตองการสงสินคาไปจําหนายยัง สหรัฐ
อเมริกาตองมีการใชระบบ HACCP ในการประกันความปลอดภัยของอาหารดวย (สัญชัย
จตุรสิทธา, 2543) หลักการที่สําคัญไมไดคํานึงถึงแตผลิตภัณฑขั้นสุดทาย แตจะตองควบคุม
การผลิตของผลิตภัณฑทั้งหมด ซึ่งก็ประสบความสําเร็จดวยดี โดยการประเมินภาวะอันตรายที่
เกีย่ วของกับอาหาร และโดยคํานิยามของจุดวิกฤติที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต โดยความ
เสี่ยงตออันตรายอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือถูกกําจัดไป สวนเครื่องมือการวัดและการแสดงผล
การประยุกตใชกบั หลักความปลอดภัย HACCP ใชประยุกตเพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะความเสีย่ งอันตราย
ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต สารเคมี และสภาวะกายภาพ แตอยางไรก็ตามมักจะครอบคลุมไปถึง
คุณภาพของอาหารดวย
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หลักการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) เปนระบบที่ควบคุม
ปญหาความปลอดภัยของอาหารตามหลักการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นการตั้งระบบ HACCP ใน
บริษัทหรือองคกรใดๆ จําเปนตองไดรับความยินยอมและความรวมมือจากผูบริหารองคกรนั้น
(management committee) หากไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารแลว การดําเนินการระบบ
HACCP จะเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากบุคลากรที่สามารถเขารวมดําเนินการตาม
ระบบ HACCP จําเปนตองใชเวลาการทํางานปกติเขารับการฝกอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ
หลักการ 7 ขอของระบบวิเคราะหอนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ งควบคุม ประกอบดวย (FAO,
1996) ดังนี้
1. การวิเคราะหอันตราย (Conduct a Hazard Analysis)
ทีเ่ กิดทุกขั้นตอนตั้งแตแหลงที่มาของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา การจัด
จําหนายและวิธีการเตรียมเพื่อบริโภค โดยการเขียนผังของขั้นตอน (Flow diagram) และ
ประเมินอันตราย (hazard assessment) แตละขั้นตอนในผังแลวกําหนดวิธีการเพื่อควบคุม
อันตรายนั้นๆ ในการวิเคราะหอนั ตรายอาจใชคาถามต
ํ
างๆ เพือ่ ชวยในการวิเคราะหและการตัดสิน
ใจวาอันตรายคืออะไร
2. การกําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Determine the Critical Control Point:
CCP)
เพื่อปองกันหรือควบคุมอันตรายที่ไดมีการจําแนกไวซึ่ง หมายถึง ตําแหนง วิธีการหรือ
ขั้นตอนในการผลิตที่หากสามารถควบคุมไดจะขจัดหรือลดอันตรายไดและหากมีการละเลยใน
การควบคุมจะมีผลทําใหอาหารที่ผลิตไมปลอดภัยตอผูบริโภค
3. การกําหนดเกณฑเพื่อการควบคุม (Establish Critical Limits)
เปนการกําหนดเกณฑหรือลักษณะเฉพาะซึ่งจะชี้ใหเห็นวาการดําเนินการนั้นอยูภายใต
จุดวิกฤตที่ตองควบคุม การกําหนดเกณฑมีความสําคัญในการตรวจสอบอันตรายในแตละจุด
วิกฤตทีต่ องควบคุมปจจัยประกอบดวยเวลา อุณหภูมิ วอเตอรแอคติวิตี้ (aw) พีเอช ระดับคลอรีน
ความชื้นและการเก็บผลิตภัณฑ การตั้งระดับหรือเกณฑความปลอดภัยของอาหาร (Critical
Limit: CL) ในจุดที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุม เพื่อที่จะดูวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม นั้นอยูภายใต
การควบคุมหรือไม critical limit ทีต่ งั้ อาจดูจากขอมูลทีม่ อี ยูแ ลวในสถานทีน่ นั้ ๆ ตํารา ประสบการณ
หรือจากการทําวิจัย
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4. กําหนดระบบตรวจติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Establish a
System to Monitor Control of the CCP)
การติดตามเฝาระวัง (Monitoring) หมายถึง การตรวจสอบวาขั้นตอนการผลิต หรือ
การจัดการในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุมนั้นบรรลุเกณฑที่กําหนดไวหรือไม การกระทําเชนนี้
ซึ่งเกี่ยวของกับการสังเกตการใชมาตรวัดและ/หรือการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สําคัญ
เพื่อควบคุมหรือปองกันอันตรายอยางเปนระบบ การเลือกวิธีการที่ติดตามผลจะตองสามารถ
กระทําใหสภาพทีอ่ ยูน อกขอบเขต การควบคุมไดรบั การแกไขหรือเปนการนําเอาผลิตภัณฑกลับคืน
มาสูส ภาพการณหรือขอบเขตที่สามารถยอมรับไดทั้งกอนหรือหลังดําเนินการ ดังนั้นขั้นตอนนี้จึง
มีความจําเปนตองสรางตารางที่แนนอน เพื่อการติดตามผลในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
5. การกําหนดวิธีการแกไข (Establish the Corrective Action)
ถาผลการติดตามพบวาวิธีการทําอาหารมีความผิดพลาด หรือไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไวจะตองมีการแกไขที่ถูกตอง (Corrective action) วิธีการแกไขในแตละจุดจะมีลักษณะ
เฉพาะขึ้นอยูกับผลการติดตามในแตละขั้นตอนของการทําอาหาร ซึ่งอาจหมายถึงการอุนอาหาร
การเพิ่มอุณหภูมิในอาหาร การลดปริมาณวอเตอรแอคติวิตี้ การลดพีเอช การเพิ่มเวลาในการ
ทํ าอาหาร การปรับความเขมขนในสวนผสมในอาหาร การปรับวิธีการทําอาหารในครั้งตอไป
การเปลีย่ นการใชผลิตภัณฑทเี่ ปนเนือ้ สัตว หรือทิง้ อาหารทีเ่ ปนผลิตภัณฑไป การตัดสินใจเหลานี้
อยูบนพื้นฐานของอันตรายและความรุนแรงและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอาหารขณะเดียวกัน
ยังขึน้ อยูบนความคาดหวังของการใชผลิตภัณฑนั้นดวย
6. การกําหนดวิธีการทวนสอบ (Establish Procedures for Verification)
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการใชผลการทดสอบหรือการทบทวนรายงานการ
บันทึกตางๆทั้งนี้เพื่อที่จะไดทราบวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมที่เหมาะสมนั้น ไดมีการติดตาม
อยางมี ประสิทธิภาพและไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลว
7. กําหนดระบบเอกสารและการเก็บบันทึกขอมูล (Establish Documentation
and Record Keeping)
หลักการนี้มีความสําคัญอยางยิ่งสํ าหรับผูเกี่ยวของในการทําอาหารตองเก็บขอมูล
บันทึกเกี่ยวกับสวนผสมของอาหารวิธีการผลิตและการควบคุมผลผลิตทั้งนี้เพื่อทํ าการตรวจ
ยอนกลับไดและเพือ่ ใหสามารถทบทวนความจํา การเก็บบันทึกขอมูลจะกลายเปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญยิง่ ขึน้
คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex Alimentarius Commission)
ไดใหการรับรองระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหารและ
แนวทางในการนําไปประยุกตใช เปน 12 ขั้นตอน โดยที่ 5 ขั้นตอนแรก เปนการเตรียมการเพื่อ
เขาสูหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 7 ประการ ดังนี้ (สุวิมล กีรติพิบูล, 2544)

28

ขั้นตอนที่ 1

จัดตั้งคณะทํางาน HACCP

ขั้นตอนที่ 2

บรรยายรายละเอียดของผลิตภัณฑ

ขั้นตอนที่ 3

ระบุวิธีการนําไปใช

ขั้นตอนที่ 4

สรางแผนภูมิการผลิต

ขั้นตอนที่ 5

ทวนสอบแผนภูมิการผลิตที่จุดการผลิตจริง

ขั้นตอนที่ 6

ระบุอันตรายทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต รวมทั้งวัตถุดิบ
ทุกตัว พรอมทั้งพิจารณามาตรการควบคุม

(หลักการที่ 1)

ขั้นตอนที่ 7

กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม

(หลักการที่ 2)

ขั้นตอนที่ 8

กําหนดคาวิกฤตสําหรับจุดวิกฤตที่ตองควบคุมแตละจุด (หลักการที่ 3)

ขั้นตอนที่ 9

จัดทําระบบตรวจติดตามสําหรับจุดวิกฤต
ทีต่ องการควบคุมแตละจุด

(หลักการที่ 4)

ขั้นตอนที่ 10

กําหนดวิธีการแกไข

(หลักการที่ 5)

ขั้นตอนที่ 11

กําหนดกระบวนการทวนสอบ

(หลักการที่ 6)

ขั้นตอนที่ 12

จัดทําระบบเอกสารและการจัดเก็บบันทึก

(หลักการที่ 7)
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ความโดยรวมแลว HACCP จึงเปนการวิเคราะหสถานการณในการผลิตตลอดทั้ง
กระบวนการ เพื่อหาวาในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑชนิดหนึ่งซึ่งมีการใชวัตถุดิบและกระบวน
การจําเพาะอยางหนึ่งนั้น มีจุดใดที่เปนจุดสออันตราย ที่จําเปนตองมีการควบคุมที่พิเศษ เพื่อมิ
ใหผลิตภัณฑเกิดการเสียหายหรือเสียหายนอยที่สุด โดยแตเดิมนั้น CCP แบงออกเปน CCP1
และ CCP2 โดย CCP1 หมายถึงจุดอันตรายที่ไมสามารถควบคุมได เชน เชื้อจุลินทรียที่
ปนเปอนมากับวัตถุดิบ ซึ่งจะตองมีการควบคุมเปนพิเศษมาก สวน CCP2 หมายถึงจุดอันตราย
ที่ ส ามารถควบคุ ม ได ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต หรื อ การใช อุ ณ หภู มิ ที่ ไ ม ถู ก ต อ งในการฆ า เชื้ อ
การใสสวนผสมที่ผิดเปนตน แตในปจจุบันไดมีการรวมเอา CCP1 และ CCP2 เขาดวยกัน
เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิดอันตรายและเห็นวา CCP ชนิดใดชนิดหนึ่ง ลวนแตเปนสาเหตุให
ผลิตภัณฑสุดทายที่ผลิตไดนั้นไมไดคุณภาพตามที่ตองการทั้งสิ้น (นิรมล ปญญบุศยกุล, 2542)
ระบบ HACCP เปนระบบที่มุงเนนการปองกันกอนเกิดปญหาจะเกิดมากกวาการตรวจ
สอบผลิตภัณฑสุดทาย ทํ าใหการตรวจสอบผลิตภัณฑสุดทายแทบไมมีความจําเปน ระบบ
HACCP จึงเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอวัตถุดิบผลิตภัณฑและ
กระบวนการผลิต วัตถุประสงคของการใชระบบ HACCP เพื่อใหสามารถผลิตอาหารทีมีความ
ปลอดภัยตอการบริโภคและสามารถพิสูจนไดวาผลิตภัณฑนั้นไดถูกผลิตขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยตอผูบริโภค (สิริพร สธนเสาวภาคย, 2541)
ผลของระบบ HACCP ที่สําคัญดังนี้ (สุรีย วงศปยชนและยุวดี คาดการณไกล, 2536)
- ระบบ HACCP เปนพื้นฐานที่ดีและเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ขอควรระมัดระวังไดอยางมีเหตุผล เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูบริโภค
- ระบบ HACCP เนนการปองกันเกี่ยวกับอันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยของอาหาร
แทนที่จะเนนการตรวจแบบที่เคยเปนมา
- การนํ าระบบ HACCP ไปใช เปนการจัดระบบวิธีการของรัฐ ดวยการใชเครื่องมือ
ควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่เหมาะสมกับตนทุนและเกิดประสิทธิผล
- วิธีการของระบบ HACCP จะชวยจําแนกอันตรายที่มองเห็นไดและคาดวาจะเกิดขึ้น
ทั้งหมด
- วิธกี ารของระบบ HACCP เปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนหนักไปยัง
จุดวิกฤตทีต่ อ งควบคุมของการผลิตอาหารในสวนทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย
- ระบบ HACCP เปนวิธีการปองกันที่สามารถลดความเสี่ยงดานสาธารณสุขที่สัมพันธ
กับการบริโภคอาหาร
- การประยุกตระบบ HACCP จะสงเสริมความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอาหาร
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6. การประยุกตใชหลักการ ระบบ HACCP
การประยุกตใชระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารตาม Codex Committee on
Food Hygiene (FAO, 1996 อางถึงใน ศิริเพ็ญ สุพรรณ, 2544) มีขั้นตอนดังนี้
1.การรวมกลุมผูมีความรู ความชํ านาญในสายการผลิตหรือมีความเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ ตองมีความรูความเขาใจในระบบ HACCP พอควรถาภายในองคกรมีบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถไมเพียงพอก็อาจเชิญผูมีความชํานาญภายนอกมารวมดวย
2. ศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑและปจจัยตางๆ เชน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต
3. กําหนดหรือการตั้งขอบขายของการนําผลิตภัณฑไปใช เชน กลุมบุคคล หรือชวง
อายุบุคคลที่ใชผลิตภัณฑ
4. จัดทําแผนผังหรือขัน้ ตอนการผลิตโดยกลุม ผูจ ดั ทําระบบ HACCP ควรเปนผูจ ดั ทํา
ขึ้นมาเอง ซึ่งแผนผังตองจัดทําขึ้นดวยความรอบคอบและตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง
5. ตรวจสอบแผนผั ง การผลิ ต ที่ จั ดสร างขึ้นกับการปฏิ บัติ งานจริงในทุ กขั้นตอน
ทัง้ วิธกี าร เวลาที่ใช รวมทั้งการแกไขใหถูกตอง ถามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
6. พิจารณารวบรวมอันตรายหรือผลเสียที่เปนไปไดทั้งทางกายภาพ ชีววิทยา หรือ
เคมีซึ่งอาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนพรอมทั้งวิธีการหรือมาตรการปองกันที่เกิดขึ้น
7. พิจารณาเลือกจุดวิกฤตที่ตองควบคุมโดยใชคําถามของ CCP decision tree
ชวยในการตัดสินใจเลือกจุดวิกฤตที่ตองควบคุม โดยการนํ ามาพิจารณากับทุก ๆ อันตรายที่
ไดรวบรวมไวในขั้นตอนที่ 6
8.กําหนดเกณฑควบคุมหรือปริมาณที่ยอมรับใหมีไดสูงสุดของจุดวิกฤตที่ตองควบ
คุมที่เลือกไวซึ่งการกําหนดนี้ตองมีความเขาใจในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับจุดวิกฤตที่เลือกไว
ในกรรมวิธีการผลิตอาหาร สิ่งที่นํามาใชเปนเกณฑพิจารณา เชน อุณหภูมิ เวลา ความชื้น พีเอช
ปริมาณคลอรีน สี และกลิ่น
9. กําหนดระบบติดตามและควบคุมคุณภาพ ณ จุดวิกฤตที่ตองควบคุมซึ่งระบบดัง
กลาวจะมีประสิทธิภาพ ที่จะระบุความเบี่ยงเบนจากเกณฑที่กํ าหนด ทั้งแสดงใหเห็นเมื่อการ
ควบคุมเบี่ยงเบนไปและตองใหผลหรือขอมูลที่รวดเร็ว เพื่อที่จะดํ าเนินการแกไขไดทัน ดัง
นั้นวิธีการ ควบคุมจึงมักเปนวิธีการทางกายภาพหรือทางเคมี และผลการตรวจสอบ ณ จุด
วิกฤตทีต่ องควบคุมตองตรวจลงนามโดยผูรับผิดชอบทุกครั้ง
10. กําหนดวิธีการแกไขขอบกพรองของแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม ในกรณีมีแนว
โนมที่จะเกิดการเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่ควบคุมและจะตองทําการควบคุมใหไดกอนที่ความ
เบี่ยงเบนนั้นจะนําไปสูความไมปลอดภัย ซึ่งความเบี่ยงเบนและการแกไขตองถูกบันทึกไวดวย
นอกจากนี้อาจตองมีการคัดทิ้งผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น ในขณะที่ไมสามารถควบคุมจุดวิกฤตได
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11. กําหนดวิธีการตรวจสอบระบบ HACCP ที่มีอยูวามีประสิทธิภาพหรือไม ดําเนิน
การโดยการสุมตัวอยางและตรวจวิเคราะห ตัวอยางของการตรวจสอบเชนการทบทวนระบบ
HACCP พรอมทัง้ การบันทึกขอมูลทบทวนการเบีย่ งเบนทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแกไขทบทวนเกณฑ
และคายอมรับที่เกิดขึ้น
12. กําหนดระบบการจัดเก็บขอมูลเนื่องจากการควบคุมคุณภาพ ณ จุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุมเปนสิ่งสําคัญที่จะพิสูจนไดวามีการควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม หรือมีการแกไขหาก
จุดควบคุมไมอยูในการควบคุมที่กําหนดไวและควรกําหนดวิธีการบันทึกขอมูลในระบบ HACCP
ไวดวย
สุรีย วงศปยชน และยุวดี คาดการณไกล (2536) นําระบบ HACCP นํามาประยุกตใช
กับโรงครัวของโรงพยาบาลดวยเหตุผลดังนี้
1. ผูปวยที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจําเปนตองไดรับอาหารจากโรงพยาบาล
2. การจัดทําอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลทําครั้งละมากๆ อาหารในโรงครัวมีวิธี
การผลิตอาหารเหมือนกัน
3. ผูปวยตางจากคนทั่วไป มีสภาพรางกายที่ออนแอติดเชื้อโรคไดงาย จึงไมควรให
มีการไดรับเชื้อใดๆ เพิ่มเขามาอีก
4. อาหารที่จัดใหผูปวยตองมีการเตรียมอยางถูกสุขลักษณะ โภชนากรทําหนาที่ใน
การกําหนดรายการอาหารเฉพาะสําหรับผูปวย แตละประเภทที่ตองไดรับในแตละวัน
การนําระบบ HACCP มาใชในการควบคุมความสะอาดปลอดภัยของกระบวนการผลิต
ในโรงครัวของโรงพยาบาลมีความเปนไปไดอยางมากมีทั้งผลเชิงคุณภาพดานความสะอาด
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ตอระบบ HACCP ในดานการเห็นประโยชนของระบบและความสามารถในการเขาใจหลักการ
ของระบบ (เฉลิมชาติ แจมจรรยาและคณะ, 2541) สอดคลองกับความเห็นของ สละ ชูจงกลและ
คณะ (2542) ที่วาระบบ HACCP มีประสิทธิภาพในการลดการปนเปอนในขั้นตอนตางๆของ
กระบวนการผลิตในโรงครัว โรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ จุดวิกฤตตาง ๆ ไดแก ภาชนะ
อุปกรณ มือของผูสัมผัสอาหารทําใหอาหารที่ปรุงเสร็จ จนถึงอาหารที่เสิรฟถาดสุดทาย มีความ
ปลอดภัยไดมาตรฐาน สําหรับการนําระบบ HACCP ไปใชกับสถานที่ผลิต ปรุง ประกอบและ
จําหนายอาหารนั้น เยาวนารถ พลายมาต และคณะ (2540) ไดแสดงความคิดเห็นไววาผูบริหาร
ระดับสูงหรือเจาของจะตองมีนโยบายที่เดนชัดและใหความสํ าคัญที่จะควบคุมความปลอดภัย
ของอาหาร จึงจะประสบความสําเร็จและการดําเนินงานตามระบบ HACCP จะตองประกอบดวย
ทีมงาน ที่มีความรู ความสามารถ หลายสาขาและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองมี
ความรับผิดชอบรวมกันและปฏิบัติตามของระบบทุกจุดที่เกี่ยวของ
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จากผลที่ไดทําการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินงานและสถานการณสุขาภิบาลอาหาร
ของโรงพยาบาล 7 จังหวัด ในเขตสาธารณสุขที่ 4 ไดแก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ โดยพรทิพย จอมพุก (2538) ไดสรุปประเด็น
สําคัญไว คือ
1.การปรับปรุงโรงครัวใหไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใหประสบความสํ าเร็จ
นโยบายของโรงพยาบาลมีสวนสําคัญมากที่สุด
2. การสรางความรู ความเขาใจ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานของโรงครัว แก
ผูปฏิบัติงานใหเกิดความคิดรวมและติดตามงานมีสวนสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาโรงครัวใหได
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
3. การสุขาภิบาลทั่วไป พบวาการปองกันแมลงวันในหองเตรียมและปรุงอาหาร
สภาพพื้นครัว ผนังที่เตรียมปรุงอาหาร การเก็บอาหารในภาชนะบรรจุปดสนิทยังไมไดมาตรฐาน
ตามขอกําหนดของสุขาภิบาลอาหาร
4. โครงสรางของโรงครัวยังมีสภาพแบบเกา ยากแกการปรับปรุงแกไขจึงทําให
การปฏิบัติงานไดอยางไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และผลการศึกษาของ ชูวิทย ลิขติ ยิ่งวรา (2540) ไดทําการศึกษาการเฝาระวังปองกัน
เชื้อแบคทีเรียปนเปอนอาหารที่ปรุงจากโรงครัวของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปใน
เขตสาธารณสุขที่ 2 ซึ่งประกอบดวย 6 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท นครนายก
และสุพรรณบุรี จํานวน 10 โรงพยาบาล เมือ่ ป 2540 โดยวางกรอบแนวคิดการเฝาระวัง
สุขาภิบาลอาหารไว 4 องคประกอบ คือ การเฝาระวังทางกายภาพในโรงครัว เฝาระวังสุขาภิบาล
อาหารของเจาหนาที่ในโรงครัวการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการและการเฝาระวังโรคติดเชื้อที่มี
อาหารเปนสือ่ ในโรงพยาบาลและไดสรุปผลการศึกษาไวดงั นี้
1. โรงครัวของโรงพยาบาลรอยละ 50 ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
เนื่องจากจํ านวนหองนํ้ า หองสวมและอางลางมือมีไมเพียงพอ โรงครัวตั้งอยูใกลโรงซักฟอก
และบอบําบัดนําเสี
้ ยซึง่ เปนแหลงทีแ่ พรเชือ้ โรคได นอกจากนีก้ ารลางภาชนะอุปกรณยงั ไมถกู ตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2. คนครัวโรงพยาบาลรอยละ 94 ปฏิบัติไดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารและ
รอยละ 84 คนครัวมีเจตคติดานสุขาภิบาลอาหารไปในทางที่ดี
3. โรงพยาบาลที่ทําการศึกษารอยละ 90 ดําเนินการตรวจตัวอยางอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหารทางหองปฏิบัติการปละ 4 ครั้ง แตดําเนินการตรวจวามีเชื้อ Pathogenic
bacteria (positive) หรือไมมี (Negative) เทานั้น
4. การเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ในป 2527-2539 พบเชื้อแบคทีเรีย 2
ชนิด ไดแก E.coli และ Staphylococcus aureus ซึง่ เปนเชื้อที่แพรระบาดไปกับอาหารเปน
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สาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสูงที่สุดอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ตามลําดับ ซึ่งอันดับหนึ่ง
ของโรคติดเชื้อ คือโรคติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา ศิริเพ็ญ สุพรรณ (2544) นํ าหลัก
HACCP มาใชในการแกปญหาและควบคุมคุณภาพของอาหารทางสายใหอาหาร ซึ่งพบจุด
วิกฤตในการผลิตที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อลดการปนเปอนของจุลินทรีย โดยการนําการ
พาสเจอรไรสอาหารแบบ low temperature long time ที่ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที มาใช
โดยศึกษาการผลิตอาหารทางสายใหอาหารสูตร BD (1:1) พบวาการพาสเจอรไรสมปี ระสิทธิภาพ
ในการลดการปนเปอนจุลินทรียทั้งหมด อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ไมพบโคลิฟอรมทัง้ หมดและฟคลั โคลิฟอรม
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลนั้นมีความจําเปนที่
ตองมีการพัฒนาระบบคุณภาพอาหาร ใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น ระบบ HACCP จึงเปนอีกระบบ
หนึ่งที่จะเปนทางเลือกในการนําไปประยุกตใช
7. โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีหลายระดับ แบงตามขนาดและพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีระบบการสงตอผูปวย (Referal System) เปนกลไกหลักในการสงตอผูปวยไปใน
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่มากกวา เชน โรงพยาบาลชุมชน ไมสามารถที่จะทําการผาตัดบาง
อยางได ก็ตองสงตอหรือเรียกทับศัพทโดย ทั่วไปวา Refer ไปใหโรงพยาบาลทั่วไป เชนเดียว
กันในกรณีที่ยากบางครั้งโรงพยาบาลทั่วไปศักยภาพตํ่ากวา ก็ตองสงตอผูปวยไปรักษาตอที่
โรงพยาบาลศูนย เชน คนไขมะเร็ง โรคหัวใจบางอยาง และในที่สุดถาโรงพยาบาลศูนยยังไมมี
ศักยภาพในการรักษาก็ตองสงตอไปให โรงเรียนแพทยทั้งหลายซึ่งปจจุบันคือคณะแพทยศาสตร
ของมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งถือวาเปน Medical center ในระดับสูงสุดของประเทศ
โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เปนหนวยใหบริการดานสาธารณสุข
ของประเทศ มีอยู 3 ระดับคือ
1. โรงพยาบาลศูนย คือ โรงพยาบาลขนาดใหญมีเครื่องมือพรอม มีแพทยเฉพาะทาง
ทุกสาขามักจะเปนศูนยกลางใหจังหวัดใกลเคียงเพื่อสงตอผูปวยในรายที่ยุงยากซับซอนเขารับ
การรักษาตัวอยางเชน โรงพยาบาลศูนยหาดใหญ ซึ่งรับดูแลคนไขในจังหวัดสงขลา สตูลและ
พัทลุง โรงพยาบาลศูนยยะลาซึ่งรับดูแลคนไขในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ
โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลศูนยราชบุรี เปนตน
2. โรงพยาบาลทัว่ ไป คือโรงพยาบาลประจําจังหวัด อําเภอเมืองของจังหวัดทุกจังหวัด
จะมีโรงพยาบาลประจําจังหวัดอยู ซึ่งมีศักยภาพมากพอสมควรในการดูแลคนไขในเขตจังหวัด
นัน้ ดังนั้นในทุกจังหวัดจะมีโรงพยาบาลทั่วไปอยางนอย 1 แหง ในแตละจังหวัดแตในบางจังหวัด
อาจมีเปนโรงพยาบาลศูนยเลยก็ได แตบางจังหวัดอาจมีทงั้ โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทัว่ ไป
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เชน จังหวัดสงขลา มีโรงพยาบาลสงขลาเปนโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลหาดใหญเปน
โรงพยาบาลศูนย จังหวัดพิษณุโลกไมมีโรงพยาบาลทั่วไป แตมีโรงพยาบาลศูนย และในบาง
จังหวัดอาจมีโรงพยาบาลทั่วไปมากกวา 1 แหง ก็ได ขึ้นอยูกับอาณาเขตและจํานวนประชากร
เชน จังหวัดสุโขทัย มีโรงพยาบาลสุโขทัยและโรงพยาบาลศรีสงั วรเปนโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด
ราชบุรี มีโรงพยาบาลราชบุรีเปนโรงพยาบาลศูนย มีโรงพยาบาลโพธาราม , โรงพยาบาลดําเนิน
สะดวกและโรงพยาบาลบานโปง เปนโรงพยาบาลทั่วไป (กอง โรงพยาบาลภูมิภาค, 2541)
3. โรงพยาบาลชุมชน เปนโรงพยาบาลเล็กลงมาอีกระดับหนึ่ง มีจํานวนเตียงตั้งแต
10, 30, 60, 90 มากจนถึง 120 เตียง โรงพยาบาลชุมชนนี้ก็คือโรงพยาบาลในระดับอําเภอ
นั่ นเอง ทุ กอํ าเภอในประเทศไทยจะมีโรงพยาบาลชุมชนรับ ผิ ดชอบอยู ซึ่งในสมัยกอน
เรียกกันวา “ โรงพยาบาลอําเภอ ” แตไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเนนใหเห็น
ความสําคัญวา เปนโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ในระดับเล็กลงมาคือเปนอําเภอ และจะใกลชิด
กับชุมชนมากขึ้น
โรงพยาบาลชุมชน เปนสถานบริการระดับปลายสุดที่มีแพทยปฏิบัติงานประจํา โดยให
บริการครอบคลุมกิจกรรมกวางขวาง ตั้งแตการสาธารณสุขมูลฐานจนถึงระดับบริการทุติยภูมิ
(Secondary care) โรงพยาบาลชุมชนมีพันธกิจในการใหบริการสาธารณสุขอันประกอบดวย
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมแิ ละการฟน ฟู
สภาพอยางตอเนือ่ ง เปนแหลงศึกษา วิจัย ฝกอบรมทางการแพทยและสาธารณสุข มีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน (สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข, ม.ป.ป.)
โรงพยาบาลชุมชนตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป จะมีหนวยโภชนาการ มีโรงครัวรับผิดชอบในการผลิต
อาหารเพื่อจายแกผูปวยใน ( IPD : In Patient Department) ของโรงพยาบาลทุกมื้ออาหารของ
ผูป ว ยที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยใน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการปนเปอนของจุลินทรียในกระบวนการผลิตอาหาร (แกงปาไก) สําหรับ
ผูปวยของโรงพยาบาลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทําและประยุกตใชระบบ HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point) ในการผลิตอาหารของโรงครัวโรงพยาบาลชุมชนกรณี
โรงพยาบาลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
กรอบแนวคิด
กระบวนการผลิตอาหารในโรงพยาบาล
- ความสะอาดปลอดภัยในกระบวนการผลิต
- ระบบการควบคุม ดูแลความสะอาดปลอดภัย

หลักการของระบบ HACCP
- กระบวนการวิเคราะหอันตรายและ
คนหาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
- การออกแบบระบบ/เครื่องมือตรวจ
ติดตามความสะอาดปลอดภัย
- การดําเนินงานตามระบบ

การประยุกตใชระบบ HACCP
1. การบริหารจัดการระบบ HACCP
2. การประยุกตใชระบบ HACCP ที่
เหมาะสม
3. ตรวจประเมินผลการประยุกตใช
ระบบ HACCP

