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มาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัลพบุร ี

 
จิตรดา มาตยาคุณ* 

บทคัดยอ่ 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี 
ประชากรศึกษา โรงอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้  คือแบบสํารวจ
มาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหารของกรมอนามัยและแบบตรวจมาตรฐานแบคทีเรีย SI-2 โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ด้วยค่าร้อยละ  

ผลการศึกษาพบว่า โรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดี ร้อยละ 70.00 
และไม่มีโรงเรียนใดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ด้านท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ด้านตัวอาหาร น้ํา น้ําแข็ง 
เคร่ืองด่ืม รองลงมา ด้านภาชนะอุปกรณ์  ส่วนข้อท่ีโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด คือ อ่างล้างภาชนะไม่มี
ท่อระบาย ไม่มีบ่อดักไขมัน และไม่มีผลการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้สัมผัสอาหาร การตรวจแบคทีเรียใน
อาหาร พบการปนเปื้อนข้าวราดแกง ปนเปื้อนมากท่ีสุด โดยเฉพาะอาหารท่ีใส่กะทิ ร้อยละ 57.14 รองลงมา
ร้านก๋วยเตี๋ยว พบมากท่ีสุดในลูกชิ้น และน้ําแข็ง ร้อยละ 50 เท่ากัน ด้านภาชนะพบการปนเปื้อนมากท่ีสุด
คือ ตะเกียบ ร้อยละ 50.00 จาน-ชาม ร้อยละ 41.91 และช้อน-ส้อม ร้อยละ 33.33 ตามลําดับ ด้านมือผู้
สัมผัสอาหาร พบการปนเปื้อนของร้านอาหารตามสั่ง ร้อยละ 50.00 ร้านก๋วยเต๋ียว ร้อยละ 25.00 และร้าน
ข้าวราดแกง ร้อยละ 23.01 พบการปนเปื้อนมือผู้ปรุงและผู้เสิร์ฟไม่แตกต่างกัน อภิปรายผลพบว่าการไม่
ผ่านเกณฑ์โรงอาหารมี 2 ส่วน คือด้านโครงสร้างของโรงอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 

การศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะ คือ การปรับแบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานโรงอาหารให้ชัดเจน 
เนื่องจากมาตรฐานส่วนแรกเป็นการประเมินด้านโครงสร้างของโรงเรียน ซ่ึงต้องเป็นผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น
ท่ีจะดําเนินการให้ผ่านเกณฑ์ได้ และส่วนท่ีสองเป็นการประเมินด้านตัวบุคคล คือผู้สัมผัสอาหาร แต่สรุปผล
การประเมินโรงอาหารมีการนําท้ังสองส่วนมาเป็นการประเมินเดียวกัน และผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายใน
การจัด ระบบสุขาภิบาลอาหารต่างๆ เช่น ท่อระบายนํ้าท้ิง อ่างล้างภาชนะ รวมถึงบ่อดักไขมัน เป็นหน้าท่ี
ทางโรงเรียนควรทําให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่ผู้จําหน่ายอาหารต้องดําเนินการเอง เพราะมีการเปลี่ยนผู้จําหน่าย
อาหารในโรงอาหารทุกปี 
 
คําสําคัญ: มาตรฐานโรงอาหาร / สุขาภิบาลอาหาร / การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย / โรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
* นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลโคก
เจริญ  จังหวัดลพบุรี 
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School Cafeteria Standard under the Administration of Basic 
Education Office : A case study of primary school in Lopburi Province 

 
Jitrada Mattayakun* 

Abstract  
 This study was a survey research. The objective of this study was to investigate the 

cafeteria standard of schools under the Office of the Basic Education Commission. The population 
was 10 elementary school cafeterias in Lopburi province. The tool used was surveys on the 
cafeteria sanitation standard of the Department of Health and SI-2.  Data were analyzed through 
descriptive statistics including mean. 

  The results of this study found that cafeterias that did not meet at the sanitary 
standards of which a very good level was set at 70.00 percent.  No school cafeteria passed this 
very good level of standard. The aspects that failed the most were the food, water, ice, and 
beverage, followed by food containers. For schools which did not meet any of the standards, it 
was due to the sinks not having drains, not having grease traps,  and not having an annual medical 
examination of food handlers. According to food testing  detection of bacteria in food it was found 
that main course over rice was  the most contaminated, particularly foods that contain coconut 
milk which was contaminated with bacteria at 57.14 %, followed by noodle shop venders, with the 
most contamination found in meat balls with contamination at 50 %. As for the containers, 
chopsticks were found to be contaminated the most at 50.00 %, plates and  bowls at 41.91 %, 
and forks and spoons at 33.33 % respectively. As for food handlers, it was found that a la carte 
vendors were contaminated at  50.00 %, noodle venders were found to be contaminated at 
25.00 %, and the main course over rice venders was at 23.01 %. There was no difference in the 
aspect of cook and servers. The results of the study found that there were 2 aspects that caused 
the cafeteria to not meet the sanitary standards; the cafeteria structure and food handlers.    

The suggestion from the study is to form a clear assessment of the cafeteria. This is 
because the first part of the standard is to assess the structure of the school. The school 
administrators are the only ones that can make the schools pass the standards. The second part is 
an assessment of food handlers.  The conclusion of the cafeteria assessment is based on the 
assessment on 2 aspects.  The school administrators have policies on food sanitation system 
management such as sewers, wash basin, and grease traps.   The school has a duty to set a 
standard that all vendors must meet regard less of the food vendors changes over many years. 
 
Keywords: cafeteria standard / food sanitation / coliform bacteria inspection / primary school 
 
* Public Health officials at Kokcharean Hospital, Lopbui Province 
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บทนํา  
ปัญหาที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยของอาหารจากการปนเป้ือนของเช้ือโรคแสดงโดยอัตรา

การป่วยด้วยโรคซึ่งเกิดจากอาหารและนํ้าเป็นส่ือ จากการรายงานจากการเฝ้าระวังโรคของสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (2542-2552) พบว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษ
ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่ลดลง โดยในแต่ละปีมีรายงานโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ต่ํากว่า 1 
ล้านราย ส่วนอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ (2544-2552) มีอัตราป่วย 223.52, 218.84, 209.03, 
247.38, 226.62, 216.47, 196.39, 177.59 และ 108.51 ต่อประชากรแสนคนสถานการณ์ของโรค
ที่มีอาหารและน้ําเป็นส่ือของจังหวัดลพบุรี ในปี 2555-2557 พบว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมี
อัตราป่วย 1,210.4, 1,216 และ 1,808.24 ต่อแสนประชากรตามลําดับรองลงมา คือ อาหารเป็นพิษ 
อัตราป่วย 142.21, 212.00 และ 227.18 ต่อแสนประชาการตามลําดับ  

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอโคกเจริญมี
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 10 โรงเรียน ครูผู้สอนรวม
จํานวน 134 คน และนักเรียนรวมจํานวน 1,970 คน จากสถิติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี (2558) ผลการสํารวจโรงอาหารในโรงเรียน พบว่าในอําเภอโคกเจริญโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีจํานวน 1 โรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดสําหรับโรงอาหารและได้รับป้ายรับรอง
มาตรฐานโรงอาหาร ในขณะที่ยังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 9 โรงเรียน ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 90 ทําให้เด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในอําเภอโคกเจริญ มีโอกาส เส่ียงสูงมากที่จะได้รับเช้ือโรคซ่ึงเป็นสาเหตุของโรค
อุจจาระร่วง ส่วนใหญ่จะพบในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่าเขตเมือง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงทําการศึกษามาตรฐานโรงอาหารของ
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาให้บริการของ
ร้านอาหารในโรงอาหาร เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครู อาจารย์ ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ และเป็น
แนวทางให้โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาการ 
สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์การทั่วไป  

เพื่อศึกษามาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี จากการสังเกต 
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2. เพื่อตรวจประเมินผู้สัมผัสอาหาร และสุ่มตรวจประเมินแบคทีเรียจากผู้ปรุง ภาชนะ
และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสัมผัสอาหาร ในโรงอาหารของ
โรงเรียน  

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สัมผัสอาหาร ให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิง
สํารวจและสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตอําเภอโคกเจริญทุก
โรงเรียน จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 โรงอาหาร รวมเป็น 10 โรงอาหาร เพ่ือศึกษา
มาตรฐานโรงอาหาร และตรวจร้านอาหารทุกร้านที่จําหน่ายในโรงอาหารของโรงเรียน ด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทางโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่ายด้วยชุดตรวจ SI-2 จํานวน 10 
ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากร้านอาหาร ประกอบด้วย อาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะ 3 ตัวอย่าง 
และมือผู้สัมผัส อาหาร 2 ตัวอย่าง รวมท้ังหมด 33 ร้าน ผู้สัมผัสอาหาร 66 คน ทั้งน้ีผลการ
ตรวจสอบความสะอาดจะต้องผ่านร้อยละ 90 ของตัวอย่างที่ตรวจ 

 
2. ข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์จากสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2556) มี 2 แบบ ดังนี้ 
1. แบบสังเกตเกณฑ์การสํารวจโรงอาหารของโรงเรียนที่มี 7 ด้าน (สอรร.7) ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้สังเกตผู้สัมผัสอาหาร และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงอาหาร
ของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การสุขาภิบาลด้านสถานที่และบริเวณทั่วไป 2) การ
สุขาภิบาลด้านสถานที่เตรียมและปรุงอาหาร 3) การสุขาภิบาลด้านอาหาร น้ํา น้ําแข็ง และเครื่องดื่ม 
4) การสุขาภิบาลด้านภาชนะและอุปกรณ์ 5) การสุขาภิบาลด้านการรวบรวมขยะและนํ้าเสีย 6) การ
สุขาภิบาลด้านห้องน้ํา ห้องส้วม 7) การสุขาภิบาลด้านผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟโดยมีการแบ่งระดับมาตรฐาน
สําหรับโรงอาหารในโรงเรยีน แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1) มาตรฐานดีมาก ต้องปฏิบัติได้ทุกข้อครบ 30 
ข้อ คิดเป็น 30 คะแนน 2) มาตรฐานดี ต้องปฏิบัติครบ 20 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน  
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2. แบบการตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบ อ.13 (SI2) การเก็บ
ข้อมูลจากการตรวจตัวอย่างอาหารและ ภาชนะอุปกรณ์ตรวจทางด้านแบคทีเรีย มีข้อกําหนดในการ
ตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบ อ.13 (SI2) จํานวน 10 ตัวอย่างต่อ
ร้านอาหาร 1 ร้าน ประกอบด้วย อาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัส อาหาร 2 
ตัวอย่าง ทั้งนี้ผลการตรวจสอบความสะอาดจะต้องผ่านรอ้ยละ 90 ของตัวอย่างทีต่รวจ (กรมอนามัย, 
2556)  
 
ตารางที่ 1 แสดงประเภทของอาหารและวิธีการเก็บอาหาร  

ประเภทอาหาร วิธีการเก็บ 
อาหารคาว  
พร้อมรับประทาน เช่น ข้าวแกง เก็บที่วางจําหน่าย 
ก๋วยเตี๋ยว เก็บผักโรย เนื้อหมู หรือลูกช้ิน 
อาหารตามส่ัง เก็บผักที่ทานคู่กัน 
อาหารหวาน  
ขนมน้ําแข็ง เก็บพวกที่ใช้มือสัมผัสมากที่สุด 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบ 

สํารวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร การสังเกตการณ์ (observation) ของโรงอาหารในโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี 
ข้อมูลเดือนมีนาคม 2559 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คํานวณหาค่าร้อยละ  

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง มาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(survey research) ซึ่งผลการศึกษาแสดงในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบสังเกตการสํารวจโรงอาหารของโรงเรียนที่มี 7 ด้าน (สอรร.7) ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้สังเกตผู้สัมผัสอาหาร และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรง
อาหารของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้ 

1. การสุขาภิบาลด้านสถานที่และบริเวณทั่วไป  
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1.1 ผลการสังเกตพบว่า พื้น ผนัง เพดาน ในบริเวณที่รับประทานอาหาร สะอาด ไม่
มีพื้นชํารุด ไม่มีน้ําขัง เป็นระเบียบ จํานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (ดังตารางที่ 4.1)  

1.2 ผลการสังเกตพบว่า สถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปในโรงเรียน จัด
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นระเบียบ ทําความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพแข็งแรงมีสภาพดีแข็งแรง จํานวน 10 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (ดังตารางที่ 4.1)  

1.3 ผลการสังเกตพบว่า บริเวณที่รับประทานอาหารโปร่ง ไม่ร้อนอบอ้าว จํานวน 
10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
 ด้านการสุขาภิบาลด้านบริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร 

1.1 ผลการสังเกตพบว่า พื้นบริเวณห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้เตรียม ปรุง ประกอบ
อาหารสะอาด เป็นระเบียบ ผนัง เพดาน ไม่มีคราบสกปรก คราบไขมัน และทําด้วยวัสดุถาวร แข็ง 
เรียบ สภาพดี จํานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

1.2 ผลการสังเกตพบว่า มีการระบายอากาศ รวมทั้งกล่ิน และควันจากการ
ทําอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี จํานวน 5 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 50 (ตารางที่ 2)  

1.3 ผลการสังเกตพบว่า ไม่มีเตรียมและปรุงอาหารบนพื้นจํานวน 10 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ100 ส่วน (ตารางที่ 2)  

1.4 ผลการสังเกตพบว่า โต๊ะเตรียม-ปรุง และผนังบริเวณเตาไฟ ทําด้วย วัสดุที่ทํา
ความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี ไม่ชํารุด แข็งแรงม่ันคง ไม่มีคราบสกปรก จํานวน 10 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2  ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของโรงอาหารด้านบริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร  

ด้านบริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร 
โรงอาหาร 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
1. สะอาด เป็นระเบียบ พื้นทําด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพ

ดี 
10 100 

2. มีการระบายอากาศ รวมทั้งกล่ิน และควันจากการทําอาหาร
ได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การ
ได้ดี 

5 50 

3. ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น 10 100 
4. โต๊ะเตรียม-ปรุง และผนังบริเวณเตาไฟ ต้องทําด้วยวัสดุที่ทํา

ความสะอาดง่าย 
10 100 

 



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธนัวาคม 2559 

 

305 

 

2. การสุขาภิบาลด้านตัวอาหาร นํ้า นํ้าแข็ง เคร่ืองด่ืม  
2.1 ผลการสังเกตพบว่า อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีฉลาก 

และฉลากต้องมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก หรือมีเครื่องหมายรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือมีการรับรองของทางราชการ เช่น เป็นการผลิตอาหารที่ได้รับการส่งเสริมจากทางราชการที่
สามารถ ตรวจสอบได้มีจํานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70  

2.2 ผลการสังเกตพบว่า อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มี
คุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น ถ้า
เป็นห้องเย็น ต้องวางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. จํานวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60  

2.3 อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี มีสภาพ ใหม่ ไม่
เป็นสนิม ไม่บุบบวม มีสีและกล่ินที่ไม่ผิดปรกติ เก็บเป็นระเบียบบนชั้นหรือโต๊ะสูงจากพื้น อย่างน้อย 
30 จํานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 3)  

2.4 อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดเก็บไว้ในภาชนะ
ที่สะอาด มีฝาภาชนะ ฝาชี หรืออุปกรณ์สําหรับปกปิดอาหารที่สะอาด และปกปิดอาหารไว้
ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่จําหน่ายอาหาร และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. วางสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 ซม. จํานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 3)  

2.5 มีตู้สําหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว และด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก 
จํานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70 (ตารางที่ 3)  

2.6 น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อก
หรือทางเทรินน้ํา หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 
จํานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 3)  

2.7 น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์ที่มี
ด้ามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีส่ิงของอื่นแช่รวมไว้ 
จํานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90 (ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 3 ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของโรงอาหารด้านตัวอาหาร น้ํา น้ําแข็ง เครื่องดื่ม  

ตัวอาหาร น้ํา น้าํแขง็ เครือ่งดื่ม  
โรงอาหาร 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
1. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีเลขสารบบ

อาหาร อย. 
7 70 

2. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มี
คุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็น ต้องวาง

6 60 
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ตัวอาหาร น้ํา น้าํแขง็ เครือ่งดื่ม  
โรงอาหาร 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
อาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. สําหรับอาหารสด 

3. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บ
เป็นระเบียบสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. 

10 100 

4. อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

10 100 

5. มีตู้สําหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว และด้านหน้าของตู้
ต้องเป็นกระจก 

7 70 

6. น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มี
ฝาปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ํา หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับตัก
โดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

10 100 

7. น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มี
อุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีส่ิงของอื่นแช่รวมไว้ 

9 90 

 
ตารางที่  4 ร้อยละผลการประเมินโรงอาหารตามข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหาร 
 

ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 
สําหรบัโรงอาหาร 

ผลการประเมินโรงอาหาร 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ ผ่าน
ระดบัด ี

ร้อยละ ผ่านระดับ
ดีมาก 

ร้อยละ 

ด้านสถานที่และบริเวณทั่วไป 0 0 10 100 0 0 
ด้านการสุขาภิบาลด้านบริเวณที่ 0 0 10 100 0 0 
ด้านเตรียม-ปรุงอาหาร 4 40 6 60 0 0 
ด้านตัวอาหาร น้ํา น้ําแข็ง เครื่องดื่ม  4 40 6 60 0 0 
ด้านภาชนะอุปกรณ์ 0 0 10 10 0 0 
ด้ านการรวบรวมขยะ  และน้ํ า
โสโครก  

0 0 10 10 0 0 

ด้านห้องนํ้า ห้องส้วม 0 0 10 10 0 0 
ด้านผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 0 0 10 10 0 0 
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 แบบการตรวจสอบความสะอาดของแบคทเีรยี โดยใช้ชุดตรวจ SI2 การเก็บข้อมูลจาก
การตรวจตัวอย่างอาหารและ ภาชนะอุปกรณ์ตรวจทางด้านแบคทีเรีย มีข้อกําหนดใน การตรวจสอบ
ความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจ SI2 จํานวน 10 ตัวอย่างต่อร้านอาหาร 1 ร้าน 
ประกอบด้วย อาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัส อาหาร 2 ตัวอย่าง ทั้งนี้ผลการ
ตรวจสอบความสะอาดจะต้องผ่านร้อยละ 90 ของตัวอย่างที่ตรวจ ดังนี้ 

1) ตัวอย่างอาหารในการตรวจประเภทอาหารหาเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในการเก็บ
ตัวอย่างอาหารจะเก็บจากร้านจําหน่ายในโรงอาหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลการ 
ศึกษาพบว่า อาหารมีการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียถึงร้อยละ 25 โดยพบมากท่ีสุดใน
ร้านอาหารข้าวราดแกง ร้อยละ 28.57 พบในอาหารที่ใส่กะทิ ร้อยละ 57.14 รองลงมาพบในร้าน
ก๋วยเตี๋ยว และร้านขนมหวาน เท่ากัน ร้อยละ 20 และพบน้อยที่สุดในร้านอาหารตามส่ัง ร้อยละ 
12.50  
 
ตารางที่ 5 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารของร้านจําหน่ายอาหาร 

ร้านจาํหนา่ยอาหาร 
จํานวนตวัอย่าง

อาหาร 
ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทเีรยี 

ปนเปือ้น ร้อยละ ไม่ปนเป้ือน ร้อยละ 
1. ข้าวราดแกง 84 24 28.57 60 71.43 
2. ก๋วยเตี๋ยว 10 2 20.00 8 80.00 
3. อาหารตามส่ัง 16 2 12.50 14 87.50 
4. ขนมหวาน 10 2 20.00 8 80.00 
รวม 120 30 25.00 90 75.00 

 
2) ตัวอย่างอาหารในการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะ อุปกรณ์หยิบ

จับ แก้วน้ํา และมือผู้สัมผัสอาหาร ผลการศึกษาพบว่า มีการปนเป้ือนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ประเภทภาชนะ อุปกรณ์หยิบจับ ร้อยละ 28.46 มือผู้สัมผัสอาหารร้อยละ 28.79 และแก้วน้ํา ร้อย
ละ 6.67  
 
ตารางที่ 6 ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะ อุปกรณ์หยิบจับ แก้วน้ํา มือผู้สัมผัสอาหาร 
 
ภาชนะ อุปกรณห์ยิบจบั 
แก้วน้าํ และมือผู้สัมผัส

อาหาร 

จํานวนชิ้น ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทเีรยี 

ปนเปือ้น ร้อยละ ไม่ปนเป้ือน ร้อยละ 

1. ภาชนะ อุปกรณ์หยิบจับ 130 37 28.46 93 71.54 
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ภาชนะ อุปกรณห์ยิบจบั 
แก้วน้าํ และมือผู้สัมผัส

อาหาร 

จํานวนชิ้น ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทเีรยี 

ปนเปือ้น ร้อยละ ไม่ปนเป้ือน ร้อยละ 

2. แก้วน้ํา 165 11 6.67 154 93.33 
3. มือผู้สัมผัสอาหาร 66 19 28.79 47 71.21 
   - ผู้ปรุง 33 9 27.27 24 72.73 
   - ผู้เสิร์ฟ 33 10 30.30 23 69.70 
รวม 361 67 18.56 294 81.44 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 
1. โรงอาหารที่ทําการศึกษาในครั้งนี้เป็นโรงอาหารของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

และขนาดกลาง สภาพและลักษณะของโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกัน ผลการตรวจมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 60.00 ซึ่งใกล้เคียงกับ
การศึกษาของสุวรรณ แช่มชูกล่ิน และคณะที่พบว่าโรงเรียนมีโรงอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 82.8 เช่นเดียวกับ ณัฐนันท์ จิวเจริญสกุล (2551) ที่พบว่าโรงเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เพียง 2 โรงเรียนและได้รับป้ายรับรองมาตรฐานโรงอาหาร แต่
ยังมีโรงเรียนอีกจํานวน 23โรงเรียน และใกล้เคียงกับการศึกษาของ ศากุน เอี่ยมศิลา และคณะ 
(2547) ที่พบว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีโรงอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 82.71 
และสอดคล้องการศึกษาของภัทราพร จุลราช (2550) ที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่
การศึกษา ส่วนใหญ่มีโรงอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 69.6 

2. ด้านข้อที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีสถานที่รับประทานอาหาร มีพื้น ผนัง เพดาน ในบริเวณที่

รับประทานอาหาร ไม่มีคราบสกปรก หรือหยากไย่ ไม่มีเศษขยะ เศษอาหาร ไม่มีน้ําขัง ไม่มีบริเวณที่
ชํารุดจนเป็นแหล่งของความสกปรก ไม่มีวัสดุหรือส่ิงของวางเกะกะและสําหรับบริเวณทั่วไปมีการ
พิจารณาโดยรอบ เช่น ด้านหน้า หรือหลัง ซึ่งไม่วางส่ิงของเกะกะ และไม่มีเศษขยะ เศษอาหาร ไม่มี
น้ําขังที่สะอาด พื้นแข็งแรง ทําความสะอาดง่าย มีโต๊ะในการเตรียมปรุงสูงจากพื้นได้มาตรฐาน 
รวมทั้งบริเวณที่รับประทานอาหารโปร่ง ไม่ร้อนอบอ้าว ไม่มีฝุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุวรรณ แช่มชูกล่ิน และคณะ (2555) ที่พบว่า เพราะสถานที่มีความสะอาด ก็จะทําให้ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ การเก็บอาหาร น้ําดื่ม และเครื่องดื่มต่าง ๆ เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท มีคุณภาพ 
ภาชนะอุปกรณ์ใช้กระเบื้องเคลือบขาวเป็น เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนหรือ 
สีอ่อน (พลาสติกชนิดที่เป็นเมลามีนจะแข็งบิดงอไม่ได้) สําหรับตะเกียบต้องเป็นไม้ไม่ตกแต่งสี เช่น 
ไม้ไผ่ หรือไม้เน้ือละเอียด หรือพลาสติก สีขาว หรือสีงาช้างเท่านั้นตะเกียบช้อน ส้อม ควรวางตั้งโดย
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เอาด้ามขึ้นเป็นอย่างระเบียบ หากเป็นภาชนะที่ใส่เครื่องปรุง โรงอาหารจะใช้แก้ว ซึ่งสามารถหาซื้อ
ได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย เช่นเดียวกับการศึกษาของพรสุดา ผานุการณ์ (2549) ที่ศึกษาสภาพ
การสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียนพบว่ามีการใช้ภาชนะอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ 
ภาชนะบรรจุอาหารหรือเครื่องปรุงรสทําจากวัสดุที่เหมาะสมกับประเภทอาหารนั้น ๆ ทั้งนี้ผลการ
บําบัดน้ําเสียที่ถูกสุขลักษณะ มีทางระบายน้ําทิ้งซ่ึงอาจเป็นท่อ หรือรางระบายน้ําที่สามารถระบาย
น้ําจาก จุดต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายหรือระบบบําบัดน้ําเสียได้ดี โดยต้องไม่ระบายนํ้าที่ใช้แล้วทิ้งไปยัง
แหล่งน้ําสาธารณะ เช่น แม่น้ํา บึง โดยตรง ต้องระบายน้ําลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือระบบ
บําบัดน้ําเสีย ห้องนํ้า ห้องส้วม มีการแยกออกจากห้องครัวโดยประตูของห้องส้วมต้องไม่เปิดโดยตรง
สู่บริเวณที่เตรยีม-ปรงุอาหาร ที่ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บที่วางอาหารทุกชนิดโดยตรง และ
ต้องทีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี คือ มีน้ําใช้เพียงพอ และมีการระบายนํ้าได้ดี บริเวณห้องส้วม ดู
สะอาดและพื้นไม่มีน้ําขังเฉอะแฉะ ไม่มีคราบสกปรกต่าง ๆ ไม่มีกล่ินเหม็น และมีน้ําใช้เพียงพอต่อ
การใช้บริการ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ใกล้เคียงกับ ภัทราพร จุลราช (2550) ที่ศึกษาการสุขาภิบาล
ร้านอาหารหวานและเครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อมของโรงอาหาร ทั้งนี้อาจมาจากการรณรงค์ส้วม
สะอาดในโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งกาย ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ แต่งกาย
สะอาด และสวมเส้ือมีแขนที่สะอาด ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะต้องตัดเล็บส้ัน ไม่สูบบุหรี่
ในขณะปฏิบัติงาน  

3. ด้านข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียนมาตรฐาน
โรงอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา ยังมีส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในด้าน สถานที่รับประทานอาหาร
เพราะยังไม่มีการระบายอากาศ ระบายกล่ิน ควันที่เกิดจากการประกอบอาหาร การเก็บอาหารสดมี
การเก็บที่อุณหภูมิไม่เหมาะสม ทําให้เน่าเสีย และมีการเก็บปะปนกันระหว่างเนื้อสัตว์และผักซึ่งอาจ
ทําให้เกิดการปนเป้ือนซึ่งล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุง อาหารสดต้องมีคุณภาพดี คือ มีลักษณะสด 
สะอาด ไม่มีสีหรือกล่ินที่ผิดปกติไป สําหรับอาหารแห้งไม่มีรา ไม่มีกล่ินอับ แต่ยังไม่มีการแยกเก็บ
เป็นสัดส่วน คือ แยกเก็บระหว่างเนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง ใส่ภาชนะแยกจาก หรือเก็บ
ในตู้เย็น หรือถ้าเก็บในห้องเย็นที่บุคคลผ่านเข้าออกได้ ต้องวางอาหารบนชั้นที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 
30 แต่ยังเก็บปะปนกันใกล้เคียงกับการศึกษาของ นฤมล วีระพันธ์และปราณี ทองคํา (2550) ที่
พบว่ามีการแช่ส่ิงของต่าง ๆ รวมกับอาหาร เครื่องปรุงอื่น ๆ อีกด้วย การเก็บน้ําแข็งสําหรับใช้
บริโภค มีส่ิงของอย่างอื่นแช่รวมไว้ เช่น อาหารสด ผัดสด และเครื่องปรุงต่าง ๆ รวมถึงการไม่มี
อุปกรณ์ตักน้ําแข็งที่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่ปรุงสุก หรือปรุงสําเร็จไม่มีตู้ในการปกปิดอาหาร ซึ่งข้อ
มาตรฐานเหล่านี้ถือว่าสําคัญและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถละเลยได้ ทั้งนี้ การจัดการและการควบคุม
อาหารให้สะอาดปลอดภัยจะต้องได้รับการจัดการและควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้อาหารปนเปื้อน
ในทุกด้าน หากละเลยปัญหาเหล่านี้ไป จะเป็นสาเหตุให้นักเรียนต้องเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารและ
น้ําที่ปนเปื้อนเช้ือโรคได้ โรงอาหารทุกโรงเรียนไม่มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันในจุดที่น้ําเสียผ่าน
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ก่อนระบายนํ้าทิ้ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรสุดา ผานุการณ์ 
(2549) พบว่าบ่อดักไขมันในโรงอาหารของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันหรือบาง
โรงเรียนมีการติดตั้งบ่อดักไขมันแต่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ และผลที่ตามมาอาจทําให้เป็นแหล่งรัง
โรค เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ําได้ การกําจัดก่อนระบายน้ําเสียทิ้ง ที่ไม่ดีจะทําให้เกิดปัญหาอื่น 
ๆ ตามมา เช่น มีแมลงหวี่แมลงวันรบกวน กล่ินจากท่อน้ําทิ้งรบกวนผู้บริโภคขณะรับประทานอาหาร
ในบริเวณที่รับประทานอาหารตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร การล้างภาชนะส่วนใหญ่ร้อยละ 60 
ล้างน้ําเปล่าแค่ครั้งเดียว มีการกําจัดเศษอาหารและคราบไขมัน โดยใช้สารเคมีทําความสะอาดต่าง ๆ 
เช่น น้ํายาล้างภาชนะ แต่ล้างน้ําเปล่าเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการล้างน้ํายาสารเคมีให้หมด 
หรือมีการใช้น้ําล้างจานซํ้า การใช้เขียงในการประกอบอาหารส่วนใหญ่ไม่มีการแยกเขียงระหว่าง
อาหารสุก อาหารดิบ เขียงที่ใช้หั่นอาหารมีแตกร้าวหรือเป็นร่อง แต่ไม่ขึ้นรา มีเขียงแยกใช้เฉพาะ
อาหารสุก และอาหารดิบ มีผลการศึกษาใกล้เคียงกับ ณัฐนันท์ จิวเจริญสกุล (2551) และพรสุดา ผา
นุการณ์ (2549) ที่ศึกษาถึงการใช้เขียงอย่างไม่ถูกต้องและสภาพเขียงมีรอยแตกร้าวไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ ซึ่งต้องไม่ใช้เขียงปะปนกัน และต้องมีฝาชีครอบเป็น
ประจํา (ไม่ให้ใช้ผ้าหรืออลูมิเนียมปกปิด) ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว การแต่งกายของผู้
สัมผัสอาหารบางร้านยังแต่งกายไม่เรียบร้อย คือ ไม่มีหมวกคลุมผม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ดารณี แก้วจุมพล (2551) ผลการศึกษาพบว่าสัมผัสอาหารไม่ใส่หมวกคลุมผม ร้อยละ 69.0 ซึ่งกอง
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัยได้ กําหนดให้ผู้สัมผัสอาหาร จะ ต้องรวบผมหรือมีเน็ทหรือ
หมวกคลุมผลเพื่อป้องกันเส้นผมตกใส่ อาหารซ่ึงจะทําให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ ทั้งนี้อาจเกิด
จากความเคยชิน และอากาศที่ร้อนอบอ้าวของร้านที่ไม่มีการปรับปรุงระบบการระบายอากาศ และ
การสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมทําให้ผู้ประกอบการเกิดความกังวลในรูปลักษณ์ที่ดูไม่ดีได้ ผู้สัมผัส
อาหารทุกรา้นไม่มีผลการสุขภาพประจําปี ว่าไม่เป็นโรคตดิต่อที่เป็นอันตราย ไม่เป็นโรคผิวหนัง และ
ผู้ปรุงจะต้องได้รับการตรวจร่างกาย และมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี เช่น ใบรับรอง
แพทย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสุขภาพดีหรือไม่ดี มีโรคติดต่อที่ต้องการรักษาหรือไม่ ซึ่งบางโรคต้องใช้
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น วัณโรค ดังนั้นเรื่องสุขภาพเป็นส่ิงสําคัญที่ต้องใส่ใจในสุขอนามัย
ของตนเอง โรงเรียนควรมีนโยบายในเร่ืองผู้สัมผัสอาหารทุกรายต้องมีผลการตรวจสุขภาพ และต้อง
ปฏิบัติตัวตามมาตรฐานทุกอย่างถึงจะได้เป็นผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียน 

4. การศึกษาตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจประเมินแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจ (SI2) จากการ 
ศึกษาพบว่า การเก็บตัวอย่างอาหารที่เก็บจากร้านจําหน่ายในโรงอาหารของโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดลพบุรี อาหารที่ทําการตรวจเป็นข้าวราดแกง อาหารตามส่ัง ก๋วยเตี๋ยว และขนมหวาน 
จํานวน 120 ตัวอย่าง มีอาหารมีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ 25 ของจํานวน
ตัวอย่างทั้งหมด อาหารที่ปนเปื้อนมากคือข้าวราดแกงโดยเฉพาะอาหารที่ใส่กะทิ รองลงมาลูกช้ิน 
น้ําแข็ง ขนมปัง และเฉาก๊วย ซึ่งมีการปนเปื้อนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับดารณี แก้วจุมพล 
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(2551) การเก็บตัวอย่างอาหารถุงจะเก็บจากแผงจําหน่ายอาหารถุงในตลาดสดประเภทที่ 1 ซึ่ง
พบว่าอาหารประเภทต้มหรือแกงใส่กะทิการปนเป้ือนมากที่สุดคือ ร้อยละ 60.9 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ไพจิตร วรรณจักร์ (2549) ศึกษาลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของสถานท่ี
จําหน่ายอาหาร ที่ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พบว่ามีการปนเปื้อนแบคทีเรียเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวอย่างที่พบการปนเป้ือนแบคทีเรียมากที่สุด ผัก ร้อยละ 80.2 อาหารปรุงสุก ร้อยละ 
55.6 และน้ําแข็ง ร้อยละ 36.3 และส่วนใหญ่น้ําดื่มจะพบการปนเป้ือนน้อยที่สุด ร้อยละ 9 
สอดคล้องกับ ภัทราพร จุลราช (2550) ที่ศึกษาการสุขาภิบาลร้านอาหารหวานและเครื่องดื่ม พบว่า
เครื่องดื่มมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ภาชนะ อุปกรณ์หยิบจับที่พบการปนเป้ือนมากที่สุด คือ
ตะเกียบ จาน ถ้วย ซึ่งสอดคล้องกับสุชาติ สุขเจริญ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ
ของอาหารและน้ําในศูนย์เด็กเล็กพบว่า ถาด ชาม มีการปนเป้ือน ร้อยละ 50.00 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ สุวรรณ แช่มชูกล่ิน และคณะ (2555) ที่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียมาก
ที่สุดในภาชนะ ช้อน ส้อม ร้อยละ 38.10 ตะเกียบ ร้อยละ28.60 และมือ 23.70 แก้วน้ําพบน้อย
ที่สุดร้อยละ 6.67 การตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากภาชนะอุปกรณ์ อาจ
เนื่องมาจากการล้างทําความสะอาดไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร หรือมีการเก็บภายหลังการ
ล้างในสถานที่ไม่เหมาะสม ทําให้เกิดการปนเป้ือนจากสิ่งแวดล้อม มือผู้สัมผัสอาหารพบมีการ
ปนเป้ือนทั้งผู้ปรุง และผู้เสิร์ฟไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของสุชาติ สุขเจริญ (2555) ที่
พบการปนเปื้อนร้อยละ 13.76 และใกล้เคียงกับสุวรรณ แช่มชูกล่ิน และคณะ (2555) พบการ
ปนเปื้อนในมือผู้สัมผัสอาหารมากที่สุด ร้อยละ 38.50 ส่วนมือผู้สัมผัสอาหารที่พบการปนเป้ือน 
แสดงให้เห็นว่าผู้สัมผัสอาหารใช้มือหยิบจับส่ิงของ อาหารหลายประเภท โดยไม่มีการล้างทําความ
สะอาด ทําให้มีเชื้อแบคทีเรียสะสมบนมือเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียมี
แหล่งที่มาจากอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่นซึ่งอาจมาจากส่ิงแวดล้อมได้  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. เสนอให้มีการปรับแบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานโรงอาหารให้ชัดเจน 
เนื่องจากมาตรฐานส่วนแรกเป็นการประเมินด้านโครงสรา้งของโรงเรียน ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารโรงเรียน
เท่านั้นที่จะดําเนินการให้ผ่านเกณฑ์ได้ และส่วนที่สองเป็นการประเมินด้านตัวบุคคล คือผู้สัมผัส
อาหาร แต่สรุปผลการประเมินโรงอาหารมีการนําทั้งสองส่วนมาเป็นการประเมินเดียวกัน  

2. เสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายในการจัดหาอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลอาหาร
ต่าง ๆ เช่น ที่วางภาชนะที่ได้มาตรฐาน ปล่องควัน ท่อระบายนํ้าทิ้ง อ่างล้างภาชนะ รวมถึงบ่อดัก
ไขมัน ควรเป็นส่ิงที่ทางโรงเรียนควรทําให้ได้มาตรฐาน เพราะผู้สัมผัสอาหารที่มาขายอาหารใน
โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี  
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