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บทน�า

Light filth(1) หมายถึง สิ่งปนปลอมที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีลักษณะเป็นชิ้นเล็ก ๆ 

(particles) ลอยในชั้นน�้ามัน แยกจากผลิตภัณฑ์อาหารได้โดยใช้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวที่มีช้ันน�้ามัน ตัวอย่าง 

light filth เช่น แมลงทั้งตัว ชิ้นส่วนของแมลง ขนสัตว์ฟันแทะ เส้นขนของคน ขนนก (feather barbules)  

Light filth ที่พบในอาหารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าสุขลักษณะของการผลิตอาหารเป็นอย่างไร มีกระบวนการผลิต 

ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลในการผลิตอาหารหรือไม่(2) light filth จึงเป็นสิ่งที่ปนปลอมที่น่ารังเกียจที่อาจพบได้ 

ในผลิตภณัฑ์อาหาร วัตถดุบิหรอืส่วนประกอบอืน่ของอาหารทัว่ไป ซึง่อาจจะเกดิจากภาวะหรอืวธิปีฏบิตัทิีไ่ม่พงึประสงค์

ในกระบวนการผลิต การเก็บ และการกระจายผลิตภัณฑ์ โดยมาจากการปนเปื้อนด้วยชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

น�าโรค หรอืแมลงท่ีไม่พงึประสงค์ลงไปในผลติภณัฑ์ ชิน้ส่วนของสตัว์หรอืแมลงทีไ่ม่พงึประสงค์เหล่านีอ้าจจะเป็นขนหนู

หรือขาแมลงสาบ ส่ิงปนปลอมเหล่าน้ีเป็นสิ่งน่ารังเกียจส�าหรับผู้บริโภค เนื่องจากอาจเป็นพาหะของเชื้อโรคหรือ 

ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ในผู้บริโภคได้

องค์การอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา (Food and Drug Administration หรอื US.FDA.) จะพจิารณา

ตามเกณฑ์ Defect Action Levels (DAL) โดยมีเกณฑ์ก�าหนดไว้ส�าหรับ light filth ในอาหารบางประเภท 

(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1  เกณฑ์ Defect Action Levels (DAL)(3)

ประเภทอาหาร รายการที่ตรวจพบ เกณฑ์ที่ก�าหนด

Curry Powder Insect filth Average of 100 or more insect fragments per 25

 (AOAC 975.48) grams

 Rodent filth Average of 4 or more rodent hairs per 25 grams

 (AOAC 975.48) 

Macaroni and Noodle Insect filth Average of 225 insect fragments or more per 25

 (AOAC 969.41) grams in 6 or more subsamples

 Rodent filth Average of 4.5 rodent hairs or more per 25 grams

 (AOAC 969.41) in 6 or more subsamples

Peanut Butter Insect filth Average of 30 or more insect fragments per 100

 (AOAC 968.35) grams

 Rodent filth Average of 1 or more rodent hairs per 100 grams

 (AOAC 968.35) 

Pepper, Ground Insect filth Average of 475 or more insect fragments per 50

 (AOAC 972.40) grams

 Rodent filth Average of 2 or more rodent hairs per 50 grams

 (AOAC 972.40)

  การพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ light filth ในอาหารของโรงงานผลิต 

อาหารจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการควบคุมสุขาภิบาล

อาหารของโรงงาน วิธกีารเพิม่ประสทิธภิาพห้องปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห์ light filth ในอาหารส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม 

ท�าได้โดยการฝึกอบรมบุคลากรผู้วิเคราะห์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจหาสิ่งปนปลอมเหล่านี้ เพื่อควบคุมดูแล

ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ซ่ึงจะเป็นการเพิม่โอกาสในการแข่งขนัสูต่ลาดการค้าอาหารระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่มีความเข้มงวดเรือ่ง light filth ในอาหาร  การพฒันาหลกัสตูรและให้การฝึกอบรม

จะช่วยให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของส่ิงปนปลอม และน�าไปสู่ความระมัดระวัง 

ในกระบวนการผลิตมากขึ้น  ส่งเสริมให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของประเทศ

คูค้่า ลดการสูญเสยีทางเศรษฐกจิ และเป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้อตุสาหกรรมการผลติอาหารของประเทศมคีวามยัง่ยนื   

ส�านกัคณุภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลง็เหน็ความส�าคัญของเรือ่งดงักล่าว จงึด�าเนนิการ

พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

ในการตรวจวิเคราะห์ light filth ในอาหารชนิดต่าง ๆ

การด�าเนินงาน

I. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรบัผูต้รวจวเิคราะห์ เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความช�านาญในการตรวจวเิคราะห์ 

light filth ในอาหารชนิดต่างๆ เน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งเทคนิคในการตรวจ

วิเคราะห์ที่ถูกต้อง
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II. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยวิทยากรผู้ให้การอบรม คือ บุคลากรระดับช�านาญการของ 

ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ 

I.  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ light filth ในอาหาร

1. ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นในการตรวจ

วิเคราะห์ light filth ที่เกี่ยวกับการเลือกวิธีวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับชนิดอาหาร ได้เรียนรู้เทคนิคปฏิบัติที่ไม่มีระบุไว้

ในวิธีวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐาน มีความเข้าใจวิธีการจัดหา การใช้บ�ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการวิเคราะห ์

ซึ่งค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น ตะแกรง (sieve), trap flask, percolator, widefield zoom streoscopic 

microscope ให้ท�าความคุน้เคยกบัภาพขยายของ light filth ประเภทขนสตัว์ต่างๆ ช้ินส่วนของแมลงและตวัไร เป็นต้น 

เพื่อให้สามารถวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบได้ถูกต้อง

2. การก�าหนดหัวข้อเนื้อหาของหลักสูตรได้ค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ และ 

ให้เหมาะสมกับระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ดังนี้

 วันที่ 1   ภาคบรรยาย

   - ความส�าคัญของ light filth ในอาหาร

                                          - เกณฑ์ก�าหนดมาตรฐาน US.FDA Food Defect Action Levels

   -  การเลือกวิธีวิเคราะห์ light filth ในอาหารชนิดต่าง ๆ

   -  ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ สารเคมี และวิธีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 

   -  ลักษณะทั่วไปของ insect cuticle และโครงสร้างของขน

   -  การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์    

 วันที่ 2     ภาคปฏิบัติ 

   - ฝึกเทคนิคปฏิบัติส�าหรับการตรวจวิเคราะห์ light filth ในอาหาร 

ชนิดต่างๆ โดยใช้วิธีมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน Official Methods of 

Analysis of AOAC International (AOAC) 19th ed., 2012. 

เป็นหลัก ส�าหรับตัวอย่างกุ้งแช่แข็ง ใช้วิธี Laboratory Information 

Bulletin No. 3172. Rapid Procedure for the Examination of 

Shrimp for Filth.

                                          - ฝึกการจ�าแนกชิ้นส่วนแมลง เส้นขนมนุษย์ ขนหนู ขนแมว/ขนสุนัข  

ที่มักตรวจพบได้จากอาหารของประเทศไทย

                                          - ประเมินผล ซักถามปัญหา และมอบประกาศนียบัตร

3.  การก�าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

การวัดผลท�าโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุชนิด light filth จาก authentic  slide จ�านวน 10 slides 

เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านการอบรมต้องระบุสิ่งปนปลอมได้ถูกต้อง จ�านวน 8 slides ขึ้นไป

II. ผลการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยห้องปฏิบัติการทางกายภาพ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่พัฒนา

ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน ให้แก่ห้องปฏิบัติการของโรงงานผลิตอาหาร 17 แห่ง บุคลากรจากภาคเอกชน

จ�านวน 34 คน และฝึกอบรมให้ผูว้เิคราะห์ของศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 10 แห่ง 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 10 คน โดยท�าให้สามารถใช้วิธีวิเคราะห์ 11 วิธี (ตารางที่ 2)
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จากการประเมินผลการฝึกอบรมจากการสังเกต พบว่าผู้ฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน และ 

การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ส่วนการประเมินความสามารถในการตรวจจ�าแนกชนิด 

สิ่งปนปลอมที่น่ารังเกียจจาก authentic slide ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุชนิดสิ่งปนปลอมได้ถูกต้องจ�านวน 

8 ถึง 10 slides ผู้เข้าการฝึกอบรมจึงผ่านการประเมินทุกคน

สรุป

จากการจดัฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้จนถงึปัจจบุนั มอีงค์กรภาคเอกชน จ�านวน 17 องค์กร และศนูย์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 10 แห่ง ทีส่นใจส่งบคุลากรเข้ารบัการอบรมทัง้สิน้รวม 44 คน ในภาพรวม การทีผู่เ้ข้ารบั 

การอบรมได้ลงมือวิเคราะห์ตัวอย่างที่ตนเองรับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ light filth นอกจากจะวิเคราะห์ได้อย่าง 

ถกูต้องตามข้ันตอนทีวิ่ธมีาตรฐานก�าหนดแล้ว ยงัได้รบัความรู ้ความเข้าใจซึง่เป็นเทคนคิพเิศษ เช่น การท�า wet sieve, 

การ drained off โดยใช้ percolator, การ  trapped off  โดยใช้ Wildman trapped flask, การกรอง นอกจากนี้ยัง 

สามารถตรวจจ�าแนกชนิดสิ่งปนปลอม เช่น เส้นผม ขนแมว/ขนสุนัข ขนหนู ชิ้นส่วนแมลง ได้อย่างถูกต้อง การด�าเนิน

งานพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมโดยห้องปฏิบัติการทางกายภาพ ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงเป็น 

การเพิ่มจ�านวนบุคลากรผู้มีขีดความสามารถในการทดสอบหา light filth ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขลักษณะอาหารได้ใน 

ระดับหนึ่งทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 2 การด�าเนินงานฝึกอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน

  จ�านวน จ�านวนผู้ผ่าน ชนิดตัวอย่าง
 เดือนปี    วิธีวิเคราะห์ที่ใช้
  ห้องปฏิบัติการ การอบรม ที่ใช้ฝึกอบรม

  (แห่ง) (คน)  

ส.ค. 2542 7 12 กุ้งแช่แข็ง Laboratory Information Bulletin No. 3172(4)

ก.พ. 2549 5 6 มักกะโรนีและ  AOAC (2012) 969.41(1)

    สปาเก็ตตี้ 

มี.ค. 2549 1 3 อาหารเช้าธัญพืช AOAC (2012) 970.71(1)

    Cereal breakfast
    (Corn and Rice) 

ส.ค. 2551 10* 10 เส้นก๋วยเตี๋ยว AOAC (2012) 982.32 B. (b)(1)

    แป้งข้าวจ้าว AOAC (2012) 982.32 A. (a)(1)

พ.ย. 2551 1 4 นมผง AOAC (2012) 960.49 A.(1)

    ผง spinach AOAC (2012) 974.33(1)

    และผง apple AOAC (2012) 977.24(1)

ก.ย. 2553 1 4 แป้งข้าวโพด AOAC (2012) 965.39(1)

    ใบชา AOAC (2012) 981.18(1)

    ผงโกโก้ AOAC (2012) 965.38(1)

    อาหารเช้าธัญพืช AOAC (2012) 970.71(1)

    Cereal breakfast 
    (Corn and Rice) 

มิ.ย. 2556 1 2 เส้นก๋วยเตี๋ยว AOAC (2012) 969.41(1)

พ.ย. 2556 1 3 ครีมเทียมผง  AOAC (2012) 960.49A.(1)

    แป้งร�าข้าว AOAC (2012) 982.32A.(1)

หมายเหตุ *เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 10 แห่ง
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ขอขอบคณุ นางสาวจันทร์ฉาย  แจ้งสว่าง และนางลดัดาวลัย์   โรจนพรรณทพิย์ อดตีผู้อ�านวยการส�านกัคณุภาพ

และความปลอดภยัอาหาร รวมท้ังนางสาวจารวุรรณ ลิม้สจัจะสกลุ  ผูอ้�านวยการส�านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 

ที่ได้สนับสนุนให้มีการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบหา light filth ในครั้งนี้
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