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บทคัดย่อ
การให้บริการอาหารในโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของนักเรียน ปัญหาความปลอดภัยอาหารใน
โรงเรียนมักพบเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําและทําการออกแบบ
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในการให้บริการอาหารภายในโรงเรียน โดยเน้นประยุกต์ใช้กับโรงอาหารในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ทําการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตอันตรายของการประกอบอาหารในโรงเรียน และอาศัยเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารมาใช้ ในการออกแบบ
อาศัยโปรแกรม Visio ขนาดโรงอาหารที่ทําการออกแบบมีขนาด 200 ที่นั่ง ซึ่งกําหนดจากผลสํารวจข้อมูลของโรงอาหารทั้งหมดในเขต
ลาดกระบัง พื้นที่ใช้งานของโรงอาหารแบ่งออกเป็น 13 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนตรวจรับวัตถุดิบ ส่วนล้างทําความสะอาดวัตถุดิบ ส่วนเก็บ
แช่เย็น ส่วนเก็บแช่เยือกแข็ง ส่วนเก็บอาหารแห้ง ส่วนเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบปรุง ส่วนรอเสิร์ฟ ส่วนรับประทานอาหาร ส่วนล้างภาชนะ
อุปกรณ์ ส่วนเก็บภาชนะอุปกรณ์ ส่วนรองรับเศษอาหารและขยะ และส่วนห้องพักพนักงาน รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ที่จําเป็นต่อการ
สุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารที่ได้มีขนาดพื้นที่รวม 480 ตารางเมตร พร้อมทั้งแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอาหาร นอกจากนั้นได้
ทดลองนําแบบที่ได้บางส่วนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง (เพชรทองคําอุปถัมภ์) เขตลาดกระบัง พบว่าผลการ
ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะดีขึ้นกว่าเดิม การปนเปื้อนสิ่งอันตรายโดยเฉพาะด้านจุลินทรีย์ลดลงถึง 75% เมื่อเทียบกับผลประเมินก่อนการ
ปรับปรุงโรงอาหาร
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Abstract
School food service plays an important role in student health. Problems with school food safety are still
occuring and continuing increased. Therefore this study was aimed to develop minimum standard requirements and to
design the hygienic school canteen in Bangkok Metropolitian Administration. The principle of hazard analysis and critical
control point and good manufacturing practice were applied in design of hygienic school canteen with Microsoft Visio.
Concept school canteen with 200 seats was designed based on survey data of school canteens in Ladkrabang area. The
layout of designed canteen was divided into 13 parts including raw material inspection area, cleaning area, cold storage,
freezer, dry storage, preparing area, cooking area, serving area, dining area, sanitation room, utensils storage, waste
treatment, locker room and other necessary utilities. The total area of the designed canteen equipped with minimum
utilities for school food service was 400 square meters. Some parts of the design were implemented in Khum Thong
school in Ladkrabang area. It showed that the sanitation evaluation was improved, the hazard contaminations were 75%
reduced compared to the previous results before implementing the design.
Keywords: Design, School, Canteen, Hygienic.
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การประกอบปรุงอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและ
1. บทนํา
ปัญหาความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนมักพบเห็นอยู่อย่าง สัตว์พาหะนําโรค การทําความสะอาด การเคลื่อนย้ายอาหารปรุงเสร็จ
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในปี 2556 พบว่านักเรียนในสังกัด การกําจัดขยะและกําจัดน้ําเสีย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับระบบการ
กรุงเทพมหานคร ป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญ จัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (Beatritz et al.,
เกิดจากการบริโภคอาหารในโรงเรียน ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบในการ 2014)
การออกแบบโรงอาหารอย่ างถู กสุ ขอนามั ยและได้ มาตรฐาน
ปรุ งอาหารที่ ไม่ สะอาดและการปนเปื้ อนที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่ างการ
ประกอบปรุง (กองควบคุมโรคติดต่อ. 2556, รุ่งเรือง 2557) มีรายงาน สามารถช่ วยลดปั ญหาการปนเปื้ อน (Lelieveld et. al.,2014) ซึ่ ง
การปนเปื้อนของอาหารมาจากการปนเปื้อนข้ามคิดเป็นร้อยละ 73.30 อาศัยหลักวิศวกรรมสุขลักษณะ (Hygienic design) มาใช้ในการ
(Garayoa et. al., 2016) กอปรกั บโรงอาหารขาดมาตรฐานด้ าน ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ
สุ ข ลั ก ษณะ อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง ล้ อ ม ที่สามารถปนเปื้อนในอาหารได้ (Hygieic design food process)
เนื่องจากในการประกอบอาหารนั้นมักเกิดของเสียทั้งในรูปแบบของ ดังนั้นจากกรณีปัญหาสุขลักษณะที่เกิดขึ้นจากการให้บริการอาหารใน
กลิ่นหรือควัน น้ําทิ้ง กากวัตถุดิบ และเศษอาหารต่างๆ ซึ่งจําเป็นต้อง โรงเรี ย น จึ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สภาพโรงอาหารให้ ถู ก
นําไปบําบัดอย่างเหมาะสม (รุ่งเรือง กิจผาติ. 2557) นอกจากนั้นยัง สุขลักษณะ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน
พบว่าเมื่อพิจารณาพื้นที่ใช้งานในโรงอาหาร เช่น พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ ด้านสุขลักษณะขั้นต่ําของโรงอาหารและทําการออกแบบโรงอาหารที่
พื้นที่ ปรุ งอาหาร พื้นที่ เก็ บรักษา พื้ นที่ล้ างภาชนะ เป็ นต้ น ล้ วนมี ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในการให้ บ ริ ก ารอาหารของโรงเรี ย น ในสั ง กั ด
ความสําคัญ จําเป็นต้องจัดวางอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเลือกใช้ กรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการให้บริการอาหาร เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน 2. วิธีการดําเนินงาน
สําหรับการศึกษาการออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะใน
และสร้างความปลอดภัยในอาหารแก่ผู้บริโภค (กชพงศ์ 2555, กิติ
สินธุเสก. 2553) คณะกรรมาธิโคเด็กซ์ด้านสุขลักษณะอาหาร(Codex งานวิ จั ยนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องจากรายงานวิ จั ยปั ญหาสุ ขลั กษณะของ
Committeon Food Hygine) ได้จัดทําระบบการวิเคราะห์อันตราย โรงเรียน (กัญญาและมาฤดี 2559) โดยกําหนดขนาดโรงอาหารเพื่อ
และจุ ด วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม (HACCP) เพื่ อ ให้ ไ ด้ มี ก ารนํ า มา บริการนักเรียนจํานวน 200 คน/วัน ขั้นตอนการดําเนินงาน แสดง
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นผลิ ตอาหารและเป็ น มาตรฐานการจั ด การอาหาร ตามลําดับ ดังนี้
ปลอดภัยสากล(ปรียา และคณะ 2558) จากการสํารวจพบว่ า
 ทําการวิเคราะห์ปัญหาจากผลสํารวจด้านสุขลักษณะของโรง
มหาวิทยาลัยในประเทศโปรตุเกสได้มีการนําระบบวิเคราะห์อันตราย อาหารสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตลาดกระบัง จํานวน 20
และจุ ดวิ กฤติ ที่ต้ องควบคุ ม(HACCP) มาประยุ กต์ ใช้ ในการพั ฒนา แห่ง (กัญญาและมาฤดี, 2559)
ปรับปรุงการให้บริการในโรงอาหาร โดยวิเคราะห์อันตรายทั้งทาง
 วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ใน
กายภาพ ชีวภาพและเคมี ของอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ การประกอบปรุง การประกอบอาหารในโรงเรียน
การขนส่งลําเลียง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ปรากฏว่าเมื่อนําหลักการ
 กําหนดเกณฑ์สุขลักษณะขั้นต่ําในการประกอบอาหารตาม
HACCP ,มาประยุกต์ใช้ ผลคะแนนประเมินความปลอดภัยอาหารมีค่า หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ในระดับที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับ (Veiros et. al., 2009) ระบบการ ออกแบบ
ควบคุ มอันตรายและจุ ดควบคุ มวิ กฤต (HACCP) จึ งเป็นระบบการ
 ทําการออกแบบโรงอาหาร ประกอบด้วย พื้นที่รับและเตรียม
จั ดการความปลอดภั ยของอาหารและเป็ นแนวทางในการควบคุ ม
วัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การประกอบปรุง การรอเสริฟ บริเวณ
อันตรายจากอาหารซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วโลก (Kandaric et.
รับประทาน ส่วนสนับสนุนต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio
al.,2012)
ในการออกแบบ
 นํารูปแบบของโรงอาหารที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุง
การประกอบอาหารหรือการให้บริการอาหารควรต้องเป็นไปอย่าง
โรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง(เพชรทองคําอุปถัมภ์) ในพื้นที่เขต
ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มาตรฐาน
ลาดกระบัง โดยทําการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะและเปรียบเทียบ
สุขลักษณะที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
ผลประเมินก่อนและหลังการปรับปรุงโรงอาหาร
อาหาร (GMP) ระบบการ วิ เคราะห์ อั นตรายและจุ ดวิ กฤตที่ ต้ อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) มาตรฐานระบบการจัดการความ 3. ผลการศึกษา
ปลอดภัยของอาหาร (ISO22000) ต่างเป็นมาตรการที่จัดทําขึ้นโดย 3.1 การวิเคราะห์ผลสํารวจด้านสุขลักษณะของโรงอาหาร
หน่วยงานมาตรฐานด้านอาหาร เพื่อนํามาใช้จัดการกระบวนการผลิต
จากผลสํารวจโรงอาหารสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง
อาหารในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบที่ใช้ให้ได้คุณภาพ ทั้ง 20 แห่ง พบว่าโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนในช่วง 200-2000 คน
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โดยมากยั งคงมี ปั ญหาด้ านสุ ขลั กษณะ คะแนนประเมิ นที่ ได้ อยู่ ใน
เกณฑ์ต่ํา (<50%) โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง สถานที่ประกอบการ
อุปกรณ์ภาชนะที่ใช้ การกรักษาความสะอาด การเก็บรักษาอาหาร
และสุขลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น

และใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มากําหนด
เกณฑ์ขั้นต่ําในการออกแบบโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ แบ่งเป็น 6
หมวด ประกอบด้วย

3.2 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ
การประกอบอาหารเพื่อใช้เสริฟอาหารแก่นักเรียนคํานวณจาก
จํานวนผู้รับบริการ 200 คน สมมติตัวอย่างอาหารมี 3 รายการ คือ
ประเภทของคาว (ข้าวผัด 100 กิโลกรัม น้ําซุป 20 กิโลกรัม) และ
ประเภทของหวาน (ขนมแกงบวด 30 กิโลกรัม) ปริมาณวัตถุดิบที่ต้อง
ใช้ต่อวันแสดงใน Table 1 และแผนภูมิประกอบอาหารแสดงใน
Figure 1

 สถานที่อาคาร ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
การประกอบและการให้บริการอาหาร
 โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง สามารถรับแรงที่เกิดขึ้นใน
การใช้งานและไม่ทําให้เกิดปนเปื้อนข้ามไปยังอาหาร
 พื้ น ผนั ง ฝ้ า เพดาน ในบริ เ วณประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร ไม่สะสมสิ่งสกปรก และมีความลาดเอียงและการ
ระบายอากาศที่ดี

Table 1 Amounts of raw materials used for 200 food
servings per day.
Food Items
Raw Foods (meat, eggs, vegetables, fruits)
Dried Foods (Rice, pepper, chilli)
Ingredients (Seasoning)
Total

3.3.1 สถานที่ตั้ง โครงสร้าง และบริเวณทั่วไป

3.3.2 ภาชนะอุปกรณ์
 โต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เตรียม-ประกอบปรุง ต้องสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร ทําด้วยวัสดุผิวเรียบ สามารถทําความ
สะอาดง่าย
 ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณประกอบอาหารและสัมผัส
กับอาหาร ทําจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ง่ายแก่การทําสะอาด
 มีตู้สําหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วและสามารถมองเห็น
อาหารที่อยู่ภายใน
 มี ซิ งค์ น้ํ าที่ มี ขนาดใหญ่ และลึ กเพี ยงพอสํ าหรั บการใช้ งาน
พร้อมก๊อกน้ําที่ติดตั้งภายในอ่างน้ํา ควรเป็นแบบที่ไม่ใช้มือเปิด และมี
ท่อที่ระบายน้ําทิ้งพร้อมอุปกรณ์กักเก็บเศษอาหาร
 เครื่องดูดควัน การติดตั้งเครื่องดูดควันต้องอยู่ในตําแหน่งที่
สามารถดูดควันไอจากการประกอบอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ถังขยะ ผลิตจากโลหะหรือวัสดุที่ทนทานต่อการแตกร้าวหรือ
รั่วได้ สามรถทําความสะอาดง่าย ถ่ายขยะออกได้ง่าย และปิดได้สนิท

Amount (kgs)
50
25
18
93

3.3.3 การควบคุมการประกอบอาหาร

Figure 1 Process flow diagram of school foods.
นําหลักวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาใช้ในการ
ประกอบอาหารเพื่อสร้างความปลอดภัยของอาหารที่บริการในโรง
อาหาร (Dzwolak, 2014) แสดงการวิเคราะห์ HACCP ในการ
ประกอบอาหารใน Table 2
3.3 การกําหนดเกณ์สุขลักษณะขั้นต่ําในการออกแบบ
การกําหนดเกณฑ์สุขลักษณะขั้นต่ําอาศัยผลจากการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) มาพิจารณาในข้อ 3.2

 บริเวณเตรียมอาหาร ต้องแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
 ควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นจุด
ควบคุมวิกฤตที่สําคัญของการประกอบปรุงอาหาร
 น้ํ าแข็ งต้ องผลิ ตจากน้ํ าบริ โภคที่ สะอาด เก็ บรั กษาในที่ ที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้
 ไอน้ําที่สัมผัสอาหารโดยตรงหรือพื้นผิวที่สัมผัสอาหารต้องไม่
มีสารที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ
 น้ํ าอุ ปโภค ที่ ใช้ สํ าหรั บวั ตถุ ประสงค์ อื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวกั บการ
ประกอบอาหาร ควรแยกท่อจ่ายน้ําออกจากกันโดยสมบูรณ์ และไม่
ปนกันหรือไหลย้อนกลับไปยังระบบน้ําบริโภค
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Table 2 HACCP Flow Diagram.
Process
Receiving
Raw Foods
(Meat, fruits &
vegetables)
Dried Foods
Ingredients
Washing

Preparation

Cooking*

Storage*

Serving*

Hazards
Biological: Pest, insect,
vegetative & spore forming
pathogens
Chemical: Contamination of
chemical substances (pesticides,
borax, Sulphur, etc.)
Physical: Foreign materials (hair,
glass, dirt, stone)
Biological: Pest and pathogens
multiplication
Chemical: Physical: Cross contamination
Foreign materials
Biological: Biological growth
Chemical:
Physical:

Biological: Survival of bacterias
Chemical: Physical: Biological: Biological growth
Chemical:Physical: Cross contamination

Cross contamination
Biological: Survival bacteria

Control
 Specifiy product quality and safety, including
delivery temperature
 Approved vendors are used
 Use refrigerator bag or box for transport of
perishables

Monitoring
Quality Inspection of all
foods and ingredients
Truck inspection & record
Check time and temperature
for unloading
Check packaging & expiry
date

 GMP
 Water treatment control & record
 Adequte providing of utensils, spaces and
equipment

Cleaning schedules
Staff monitoring
Design and layout of kitchen
Equipment maintenances

 GMP
 Hand washed with antibacterial soap
 Color coded boards
 Wash equipment with detergent and clean
water
 GMP
 Cook to above 80 C at least 1.5 mins. at core
temperature
 GMP
 Pest control & record
 Chilled food store below 5C
 Frozen food store below -18C
 Check mold in vegetables
 Maintain proper storage temperature
 Store clean and dry place
 Store raw and ready to eat foods separately
 Use FIFO procedure
 GMP
 Foods must be above 60C
 Hold not longer than 2 hours after cooking
 Use clean utensils
 Storage temperature and Reheat once only
 Cover and store properly before serving
 Personal hygiene control

Cleaning schedules
Staff monitoring
Design and layout of kitchen
Equipment maintenances
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CCP-1
Temperature and time
control
CCP-2
Check temperature and time
Visual check of foods

CCP-3
Check temperature and time
Visual check of foods

 อาหารและเครื่ องดื่ มที่ บ รรจุ ปิ ดสนิ ท ควรเก็ บ อย่ า งเป็ น
ระเบียบ สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซ็นติเมตร
 อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร

0.40 m

3.3.4 การสุขาภิบาลและสิ่งอํานวยความสะดวก

0.60 m

0.90 m

Entering

1.5

1.3

1.20 m

1.3

1.20 m 2.00 m 4.00 m

0.30 m

0.90 m

1.4

Outgoing

0.30 m 1.1
1.50 m

Raw materials

1.00 m

0.40 m
0.50 m

1.2

0.60 m

Receiving

3.50 m

Figure 2 Receiving area.
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2.2

1.20 m

2.2

1.20 m

4.00 m 2.00 m materials
Entering

2.1

0.40 m

1.50 m

0.60 m

Gabages

 มี การจั ดเก็ บและการกํ าจั ดของเสี ย ในห้ องครั วหรื อห้ อง
ประกอบปรุง รวบรวมไว้ในถุงขยะที่ใช้เพียงครั้งเดียว ควรมีการปิด
มิดชิด และนําออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทันทีที่เต็ม
 น้ํ าใช้ มี คุ ณภาพตาม มี ท่ อส่ งน้ํ าที่ มี ความดั นและอุ ณหภู มิ
เหมาะสม มี การป้ องกั นการปนเปื้อนและมี การเก็ บตั วอย่ างน้ําส่ ง
ตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ําเสมอ
 ท่อหรือรางระบายน้ําที่มีสภาพดี ระบายน้ําจากครัวและซิงค์
ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบําบัดได้ดี (กําหนดความลาดเอียงให้น้ําทิ้ง
ไหลด้วยความเร็วไม่ต่ํากว่า 0.6 เมตรต่อวินาที เพื่อชะล้างเศษตกค้าง
ภายในท่อ) และต้องไม่ระบายน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยตรง
 มีบ่ อดักเศษอาหารและดักไขมั นที่ใช้ การได้ดี มีการพั กน้ํ า
ก่อนระบายน้ําเสียทิ้ง

3.50 m
1.00 m

1.00 m
Waste

2.00 m

3.3.5 การล้างทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
 ล้ างภาชนะอุ ปกรณ์ ด้วยวิ ธี การอย่ างน้ อย 2 ขั้ นตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ํายาล้างภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ํา
สะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ําไหล และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 เซ็นติเมตร
 อ่างล้างมือควรแยกออกจากอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ สบู่หรือ
กระดาษชําระ อยู่ใกล้กับบริเวณล้างทําความสะอาด
 จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ํา ถาด เก็บคว่ําในภาชนะหรือตะแกรง
วางสู งจากพื้ นอย่ างน้ อย 60 เซ็ นติ เมตร หรื อเก็ บในภาชนะหรื อ
สถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด

Figure 3 Washing area.

(a)

3.3.6 บุคลากร

(b)

 ผู้ ป รุ ง ผู้ เ สิ ร์ ฟ ต้ อ งแต่ ง กายสะอาด มี ผ้ า กั น เปื้ อ นหรื อ
เครื่องแบบเฉพาะ เก็บผมโดยใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม
 จัดให้มีห้องพัก ห้องน้ํา ห้องส้วม และห้องแต่งกายสําหรับผู้
ปรุง ผู้เสิร์ฟ
3.4 การออกแบบ
เมื่อกําหนดเกณฑ์การออกแบบโรงอาหารเป็นที่เรียบร้อย ได้ทํา
การออกแบบด้วยโปรแกรม Visio บริเวณพื้นที่ภายในโรงอาหารแบ่ง
ออกเป็น 13 ส่วน ประกอบด้วย บริเวณที่ใช้เตรียมวัตถุดิบ บริเวณ
เก็บรักษา บริเวณประกอบปรุง บริเวณเสริฟ บริเวณรับประทาน เป็น
ต้ น กํ าหนดขนาดของโรงอาหารที่ ออกแบบสามารถให้ บริ การแก่
นักเรียนจํานวน 200 คน รวมพื้นที่โรงอาหารเท่ากับ 480 ตารางเมตร
ซึ่งมีรายละเอียด ดังแสดงใน Figure 2-14

(c)
Figure 4 Storage areas.
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Figure 7 Preparation area
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Figure 10 Dining area.
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Figure 11 Sanitation room.

Figure 8. Cooking area.
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Figure 9 Serving area.
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Figure 12 Utensils storage.
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นอกจากนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการด้าน
สุขลักษณะอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการสุขาภิบาลอาหาร เช่น การกําจัดขยะ
น้ําทิ้ง บ่อดักไขมัน ระบบน้ําและปริมาณน้ําที่รองรับต่อการอุปโภค
บริโภคภายในโรงอาหารสามารถสรุปดังนี้
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Figure 13 Staff room.
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Figure 14. Waste and gabage area.
เมื่อรวมพื้นที่จําเป็นทั้งหมดเข้าด้วยกัน สามารถแสดงเป็นแผนผัง
รวมของโรงอาหารที่ประกอบด้วยพื้นที่ใช้งานและอุปกรณ์เพื่อสร้าง
สุขลักษณะที่จําเป็นของโรงอาหารในโรงเรียนได้ดังแสดงใน Figure
15

Figure 15 Hygienic school canteen lauout.

 ระบบน้ํ าและปริ มาณน้ํ าใช้ มี ปริ มาณการใช้ ต่ อวั นเท่ ากั บ
3,000 ลิตร ใช้ได้ทั้ง โดยใช้ระบบการกรองอย่างน้อย 3 ขั้นตอน เพื่อ
กรองสิ่งปนเปื้อนทางเคมี กายภาพ และเชื้อโรค ประกอบด้วย กรอง
คาร์บอน กรองเรซิน และกรองฆ่าเชื้อโรค สามารถใช้ระบบอัลตร้า
ฟิลเตรชั่นหรือแสงยูวี ให้ได้มาตรฐานของน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค
พร้อมถังสแตนเลสมีฝาปิดมิดชิด ติดตั้งให้สามารถดูแลรักษาและทํา
ความสะอาดสะดวก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลิตรเพื่อสํารองไว้ใช้
 การกําจัดขยะ ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่ากับ 150
กิ โลกรั ม โดยมี พื้ น ที่ รองรั บขยะ ขนาดพื้ นที่ 12.50 ตารางเมตร
แบ่งเป็นพื้นที่ขยะทั่วไปขนาด 7.50 ตารางเมตร และขยะรีไซเคิ ล
ขนาด 5.00 ตารางเมตร
 การจัดการน้ําทิ้ง มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ปริมาณน้ําทิ้งต่อ
วันเฉลี่ยประมาณ 2,300 ลิตร โดยมีส่วนของขยะไขมันไม่น้อยกว่า 10
ลิตร บ่อดักไขมันที่ติดตั้งของโรงอาหารควรมีขนาดความจุรวมไม่ต่ํา
กว่า 60 ลิตรเพื่อใช้ในการจัดการไขมันก่อนปล่อยลงสู่บ่อเขรอะที่มี
ตะแกรงละเอียดไว้ดักขยะก่อนปล่อยลงท่อนําระบายน้ําสาธารณะใน
ลําดับถัดไป
3.5 ผลการนํารูปแบบโรงอาหารไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษานี้ได้นํารูปแบบของโรงอาหารที่ได้ออกแบบบางส่วน
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง (เพชร
ทองคําอุปถัมภ์) ในพื้นที่เขตลาดกระบัง พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าที่ดีขึ้น จาก
คะแนนที่ประเมินได้ก่อนการปรับปรุงได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 37.50
ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (เกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้ว่าต้อง
มี ค่ ามากกว่ าคะแนนร้ อย 60) ส่ วนคะแนนที่ ประเมิ นได้ หลั งการ
ปรั บปรุ งได้ เป็ นร้ อยละ72.00 ซึ่ งผ่ านเกณฑ์ สุ ขลั กษณะที่ กํ าหนด
(กัญญาและมาฤดี 2559) ส่ วนการตรวจประเมินการปนเปื้อนทาง
จุลินทรีย์ (ความสะอาดของมือผู้ปรุง ภาชนะ อาหาร) ตามเกณฑ์กอง
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรม อนามัย 2559) จากคะแนนที่ได้
ก่อนการปรับปรุงมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงให้เห็นถึงการ
ปนเปื้อนที่มีสูง แต่เมื่อทําการปรับปรุงคะแนนที่ได้มีค่าลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 8.3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร
ภาชนะ และอาหารที่มีคุณภาพความสะอาดดีขึ้น โดยสามารถลดการ
ปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ลง ถึงร้อยละ 75 ส่วนผลการตรวจประเมินการ
ปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร ก่อนการปรับปรุงมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ
25.71 หลังการปรับปรุงตรวจไม่พบการปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร
เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากการแนะนําให้เลือกแหล่งซื้อวัตถุดิบอาหาร
ที่ได้คุณภาพตามข้อกําหนดกระทรวงสาธารณสุข
4. สรุป
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จากการออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ขนาดพื้นที่โรงอาหารที่จําเป็นเท่ากับ 480
ตารางเมตรเพื่อให้บริการอาหารแก่นักเรียนจํานวน 200 คน และผล
จากการนํารูปแบบที่ได้เพียงบางส่วนไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยส่วน
สําคัญต่างๆ เช่น ส่วนการรับและเตรียมวัตถุดิบ การล้างทําความ
สะอาด การประกอบปรุ งอาหาร การเก็ บรั กษา การรั บประทาน
อาหาร การสุขาภิบาล และส่วนสนับสนุน ผลของการนํารูปแบบของ
โรงอาหารที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียบน
เขตพื้นที่ลาดกระบังพบว่าสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพความปลอดภัยใน
อาหารได้เป็นผลดี สามารถสร้างสุขลักษณะในโรงอาหาร และลดการ
ปนเปื้อนทางจุลินทรีย์และทางเคมีในอาหาร ช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคในโรงเรียน
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