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บทคัดยอ
การประยุกตใชหลักการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร
ของโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา เปนการศึกษาวิจัย
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาการปนเปอนของจุลินทรียในกระบวนการผลิตอาหารสําหรับ
ผูป ว ยของโรงพยาบาลและแนวทางการประยุกตใชระบบ HACCP ในการผลิตอาหารของโรงครัว
โรงพยาบาลชุมชน
จากการศึกษาและจัดทําระบบ HACCP สําหรับผลิตภัณฑแกงปาไก ซึ่งประกอบดวย
12 ขั้นตอน 7 หลักการ วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม พบจุดวิกฤตเพียง 1 ขั้น
ตอน คือขั้นตอนการปรุงสุก เมื่อนําระบบ HACCP เขาสูการปฏิบัติในโรงครัวโรงพยาบาลระโนด
และทําการตรวจประเมินคาทางจุลชีววิทยาในอาหารกอนและหลังการใชระบบ HACCP โดยมี
การตรวจวัตถุดิบของการผลิตแกงปาไก และผลิตภัณฑแกงปาไก ที่ปรุงเสร็จในระยะเวลาที่ตาง
กันคือ 0, 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง เพื่อทราบปริมาณจุลินทรียใ นแตละระยะเวลา โดยตรวจ
วิเคราะห Total bacteria count, Total coliform bacteria, fecal coliform bacteria และ
Escherichia coli ตรวจประเมินคา Total bacteria count ในภาชนะอุปกรณและมือผูสัมผัส
อาหาร เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบ อาหารปรุงสุกหลังใชระบบ HACCP คุณภาพทางจุลินทรีย
ของแกงปาไกผาน เกณฑมาตรฐาน แมจะผานการปรุงสุกมานานถึง 4 ชั่วโมง ในขณะที่กอน
การใชระบบ HACCP มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน ภายในเวลา 2 ชั่วโมงเทานั้น สําหรับ
วัตถุดิบแมผลการวิเคราะหระบุวาไมใชจุดจุดวิกฤตที่ตองควบคุมของกระบวนการผลิตอาหาร
ก็ตาม แตผลการตรวจทางจุลินทรียพบวามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งๆ ที่ยังไมผานกรรมวิธี
การปรุง สวนภาชนะที่สัมผัสอาหาร หลังใชระบบ HACCP จํานวนครั้งที่ทําการตรวจวิเคราะห
มีคาผานเกณฑมาตรฐานมากขึ้นและผลการตรวจประเมินเชื้อจุลินทรียรวมของมือผูส มั ผัสอาหาร
มีคา ของจุลนิ ทรียล ดลง หลังใชระบบ HACCP แมผลทีไ่ ดไมผา นเกณฑมาตรฐาน ทุกครั้งที่ทําการ
ตรวจประเมิน แตเมื่อมีการนําระบบ HACCP มาเขาสูการปฏิบัติ มาตรการควบคุมในแผนงาน
HACCP จึงเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ระบบ HACCP จึงเปนอีกทาง
เลือกหนึ่งที่สามารถนํ าไปประยุกตใชในโรงครัวของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งตองผลิตอาหารที่มี
มาตรฐานและความปลอดภัยสูง
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Abstract

The application of hazard and critical control points system in food production
of community hospital’s kitchen: A Case Study of Ranode Hospital, Changwat Songkhla,
was used bacterial contamination in the of food production for patients at the hospital.
The HACCP system was used to analyze the preparation of food in the kitchen of
community hospital.
HACCP study of the production system for chicken curry identified 12
procedures and 7 principles but found only 1 critical control point when the food is
cooked. The microbiological content of the food was evaluated before and after
application of the HACCP system by checking ingredients and portions of chicken curry
cooked for periods of 0, 1, 2, 3 and 4 hours. The quantity of bacteria remaining after
each period was established by analyzing Total Bacterial Count, Total Coliform
Bacteria, Fecal Coliform Bacteria and Escherichia Coli numbers - Total Bacterial Count
in a food container and on the handler is collected were use compare the standard of
cooked chicken curry after using the HACCP system. The result shows that even
though the food had cooked been longer than 4 hours, before using the HACCP
system, it passed for quality standards after just 2 hours. For the analytical results
indicated that the ingredients are not a critical control point for food production, although
bacterial examination suggested some improvements before cooking. It is possible for
food containers to meet standard values after use of the HACCP system and the whole
bacteria examination value of the food handler was reduced after using the HACCP
system, even though this parameter did not breach standards. HACCP shows high
potential for the promotion and development of controlled working. The HACCP system
can be applied in any community hospital's kitchen where food needs to be highly
standardized and safe.
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