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บทคดัยอ  ชาสมุนไพรเปนเครือ่งดืม่ทีน่ยิมดืม่กนัอยางกวางขวาง สวนใหญไมมคีาเฟอนี จงึเหมาะสาํหรบัผูสงูอาย ุแตชาสมนุไพร

ยังไมมีขอกําหนดคุณภาพดานส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็กนํ้าหนักเบา (light filth) ไดแก แมลง ชิ้นสวนแมลง และขนสัตว

ซึ่งเปนสิ่งแปลกปลอมที่นารังเกียจและเปนตัวบงชี้ถึงสุขลักษณะการผลิต เพื่อประเมินคุณภาพชาสมุนไพร การศึกษาครั้งนี้

จึงใชเกณฑขอกําหนด Defect Action Levels (DAL) สําหรับผลิตภัณฑ Oregano crushed ของ Department of Health 

and Human Services ซึ่งเปนหนวยงานของ US FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนแนวทางในการพิจารณาในการตรวจ

สิ่งแปลกปลอมประเภท light filth ในชาสมุนไพร จํานวน 100 ตัวอยาง แบงเปนชนิดใบและชนิดผงบรรจุซอง ชนิดละ

50 ตัวอยาง ผลการตรวจภายใตกลองจุลทรรศน พบส่ิงแปลกปลอมประเภท light filth ในทุกตัวอยาง พบชาสมุนไพรชนิดใบ

และชนิดผงไมผานเกณฑ DAL จํานวน 33 และ 44 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66 และ 88 สาเหตุจากพบช้ินสวนแมลง หรือขนหนู 

เกินเกณฑขอกําหนด DAL ถึงแมวาขณะน้ียังไมมีขอกําหนดเปนเกณฑตัดสินส่ิงแปลกปลอมประเภท light filth ในชาสมุนไพร 

ผูผลิตและผูสงออกควรเขมงวดในเร่ืองสุขลักษณะและกรรมวิธีท่ีดีในการผลิตเพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

ดีสม่ําเสมอใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคตอไป

คําสําคัญ: การประเมินคุณภาพ, ชาสมุนไพร, สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กนํ้าหนักเบา
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บทนํา

ชาสมุนไพร หมายถงึ ผลติภณัฑท่ีไดจากสวนตางๆ ของพชื นาํมาทาํใหแหงและลดขนาดใหเลก็ลง โดยการตดั

สับ หรือบด เทานั้น ซึ่งยังอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดวามาจากพืชสมุนไพรชนิดใด ทั้งนี้อาจทําจากพืชชนิดเดียว

หรือผสมกับพืชชนิดอื่นที่กําหนดไวในประกาศหรือผสมกับชาในสกุล Camellia มีจุดมุงหมายเพ่ือนําไปบริโภคโดย

การตมหรือชงกับนํ้าเทานั้น(1)

ชาสมนุไพรเปนเคร่ืองดืม่ท่ีปจจบุนัมคีวามสาํคญัและนยิมดืม่กนัอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูสงูอายคุาดหวงั

ประโยชนเพ่ือดแูลรกัษาสขุภาพ ซึง่ชาสมนุไพรตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่280) พ.ศ. 2547 มรีายชือ่พชื

หรือสวนตางๆ ของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับชาสมุนไพร ไดแก ผลมะตูม ดอกกระเจี๊ยบ เหงาขิง เหงาขา เหงาและ

ตนตะไครแกง ใบหมอน ดอกคําฝอย ใบบัวบก ใบเตยหอม ดอกเกกฮวย ผลหลอฮังกวย เห็ดหลินจือ ใบและตนเจ่ียวกูหลาน

เถาวัลยเปรียง ใบหญาหวาน รากชะเอมเทศและชอดอก และใบอารทิโชก เปนตน(2, 3) ชาสมุนไพรสวนใหญไมมีคาเฟอีน

จึงเหมาะสําหรับผูสูงอายุหรือผูที่แพคาเฟอีน และที่สําคัญชาสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา เชน ชวยกระตุน

ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนเลือด ตานอนุมูลอิสระ ลดคลอเรสเตอรอล ตานการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

มะเร็ง และยังสามารถชวยใหระบบการทํางานของรางกายในหลายๆ สวน เชน ระบบการยอยอาหาร ระบบขับถาย

ระบบปสสาวะ หัวใจทํางานไดดี และเปนตัวชวยลางไขมันที่เกาะติดอยูตามลําไส(4, 5, 6) 

ชาเปนพชืเศรษฐกจิท่ีนาํมาทําเปนเครือ่งดืม่และใชเปนสวนหนึง่ของการผลติชาสมนุไพร ผลผลติชาสวนใหญ

อยูในแถบเอเชีย ไดแก จีน อินเดีย และศรีลังกา สําหรับประเทศไทยนิยมปลูกในแถบภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม แพร นาน และแมฮองสอน เปนตน สวนใหญเปนชาพนัธุอัสสมั (Assam Tea) และพนัธุชาจนี (Chinese Tea)

เมื่อแบงตามกระบวนการผลิตไดเปน 1) ชาเขียว (Green tea) จะไมผานกระบวนการหมัก โดยนําใบชาที่เก็บไดมา

ทําการคั่วบนกระทะรอนแลวนําไปนวดและอบแหงในลําดับถัดไป สีของนํ้าชาจะมีสีเขียวถึงเขียวอมเหลือง 2) ชาอูหลง 

(Oolong tea) จะผานกระบวนการหมักเพียงบางสวน โดยการผ่ึงแดดแลวนําไปผ่ึงในรม ซึง่เปนกระบวนการหมกัท่ีทาํให

เกดิสารทีม่กีล่ินและสแีตกตางไปจากชาเขยีวโดยนํา้ชาจะมสีเีหลอืงอมเขยีวและสนีํา้ตาลอมเขยีว 3) ชาดาํ (Black tea)

เปนชาที่ผานกระบวนการหมักอยางสมบูรณ นํ้าชาจะมีสีนํ้าตาลแดง คนไทยนําชาพันธุชาอัสสัมมาผลิตเปนชาดํา

ชาเขียว และชาไทย สวนพันธุชาจีนนิยมนํามาผลิตเปนชาอูหลง ชาเขียว และชาแดง (ชาฝรั่ง) ผลผลิตชาของไทย

ป 2562 ปริมาณ 102,914 ตัน ประเทศที่นําเขาชามากที่สุด คือ รัสเซีย ปริมาณนําเขา 150,318 ตัน คิดเปนมูลคา 425.6 

ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ สวนประเทศผูนําเขาผลิตภัณฑชา

มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา ปริมาณนําเขา 68,777 ตัน มูลคา 185.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ เยอรมนี และ

กรีซ ตามลําดับ(7, 8, 9)  สวนการสงออกชาเขียวปริมาณ 1,058 ตัน มูลคา 9.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ชาดําปริมาณ 2,256 

ตัน มูลคา 9.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสงออกผลิตภัณฑชาปริมาณ 7,032 ตัน มูลคา 24.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ในชวง 

7 เดือนแรกป 2563 (มกราคม - กรกฎาคม) ไทยสงออกชาเขียวปริมาณ 492.9 ตัน มูลคา 4.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ(10) 

และในปเดียวกันไทยนําเขาชาปริมาณ 14,334 ตัน มูลคา 22.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนชาดําปริมาณ 9,283 ตัน

นําเขาจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และศรีลังกา ชาเขียวปริมาณ 5,051 ตัน มูลคา 8.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ นําเขาจากญี่ปุน 

จีน และเวียดนาม นําเขาผลิตภัณฑชาปริมาณ 1,241 มูลคา 22.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ นําเขาจากสหรัฐอเมริกา จีน และ

เยอรมนี(7, 8)  แสดงใหเห็นวาไทยยังมีความจําเปนตองนําเขาชาเพ่ือมาบริโภคในประเทศและสําหรับแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑชาจําหนายในประเทศและสงออก(7, 8) จากความตกลงการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) ไทยนําเขาชา

จากอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามมากท่ีสุด โดยไทยยกเลิกการเก็บภาษีท้ังในและนอกโควตาจากอาเซียน 

การยกเลิกภาษีดังกลาวจะชวยเพ่ิมโอกาสใหผูประกอบการหรือผูนําเขาชาของไทยมีทางเลือกในการนําเขา เพ่ิมความ

หลากหลายของวัตถุดิบและชวยลดตนทุนมากข้ึน(7, 8) คุณภาพการนําเขาและสงออกชาสมุนไพรยังไมมีเกณฑตัดสิน

คุณภาพ ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขาชาและผลิตภัณฑชาเปนอันดับตนๆ โดยชาสมุนไพรไดรับความนิยม
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และมีแนวโนมเติบโตตอเน่ืองในประเทศสหรัฐอเมริกา(11) และจะเขมงวดกับความสะอาดของผลิตภัณฑอาหารในเร่ือง

สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กนํ้าหนักเบา (light filth) ไดแก แมลง ชิ้นสวนแมลง และขนสัตวฟนแทะ ดังนั้นการศึกษา

คร้ังน้ีจึงพิจารณาตามเกณฑขอกําหนด Defect Action Levels (DAL)(12) ของ Department of Health and Human

Services ซ่ึงเปนหนวยงานของ US FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับผลิตภัณฑ Oregano crushed ท่ีเปน

พืชสมุนไพรและใชชงด่ืมเชนชาสมุนไพรได เปนแนวทางในการพิจารณาเกณฑตัดสินคุณภาพ ท่ีกําหนดใหพบชิ้น

สวนแมลง (insect fragments) ไมเกิน 300 ชิ้น หรือขนหนู (rodent hairs) ไมเกิน 2 เสน ในตัวอยาง 10 กรัม

การตรวจพบแมลง ช้ินสวนแมลง และขนสัตว จัดเปนส่ิงแปลกปลอมซ่ึงไมเปนท่ียอมรับ หรือนารังเกียจ เปนตัวบงช้ี

ถึงระบบควบคุมคุณภาพ และอาจถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคาสําหรับการสงออกไปจําหนาย

ตางประเทศ 

วัสดุและวิธีการ

ตัวอยางศึกษา

เปนตวัอยางชาสมุนไพรท่ีผลิตในประเทศไทยและนาํเขาจากตางประเทศ สงตรวจโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา จํานวน 100 ตวัอยาง แบงเปนเปนชาสมนุไพรชนิดใบและชาสมนุไพรชนดิผงบรรจุซอง ชนดิละ 50 ตวัอยาง 

(ชาสมุนไพรชนิดใบผลิตในประเทศและนําเขา จํานวน 45 และ 5 ตัวอยาง สวนชาสมุนไพรชนิดผงผลิตในประเทศและ

นําเขา จํานวน 40 และ 10 ตัวอยาง) วิเคราะหในชวงเดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561

ตรวจสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กนํ้าหนักเบา (light filth)  

ตรวจวิเคราะหตามวิธี  AOAC 981.18 Light Filth in Tea(13) โดยชั่งตัวอยางชาสมุนไพรจํานวน 10 กรัม 

นํามาตมในนํา้เดอืดนาน 6 นาที จากนัน้เทลงบน sieve no. 230 (Endecotts Limited, องักฤษ) แลวใชนํา้รอนฉดีพน

จนนํ้าลางใส จึงนําสิ่งที่ตกคางบน sieve ใสใน wildman trap flask แลวปรับปริมาตรดวย 40% isopropanol ใหได 

900 มลิลลิิตร และใสแทงกวน (stirring rod) ใหแผนยางอยูตํา่กวาระดบัผวิของเหลว เตมิ flotation oil 50 มลิลลิติร

ผสมใหเขากันนาน 6 นาที แลวตั้งทิ้งไว 2 - 3 นาที จึงเติม sequestering agent 300 มิลลิลิตร กวนอยางเบา

นาน 1 นาที แลวเติม 40% isopropanol จนเกือบเต็ม จากนั้นล็อกแทงกวนใหแผนยางอยูตํ่ากวาชั้นนํ้ามันประมาณ

1 เซนติเมตร ตั้งทิ้งไว 5 นาที หมุนแทงกวนเพื่อใหสิ่งแปลกปลอมหลุดจากแทงกวน ตั้งทิ้งไว 25 นาที แลวดึงปลาย

แทงกวนขึ้นใหแผนยางปดคอ flask ใหแนน จากนั้นเทชั้นนํ้ามันที่อยูเหนือแผนยาง ลงใน beaker ลางบริเวณคอ 

flask จนสะอาดดวย 40% isopropanol จากนั้นเติม flotation oil 30 มิลลิลิตร ทําซํ้าเดิมอีกครั้ง และเก็บของเหลว

ทีไ่ดรวมกบัครัง้แรก จากนัน้กรองของเหลวทัง้หมดดวยชดุเครือ่งกรอง แลวนาํกระดาษกรองไปตรวจหาสิง่แปลกปลอม

และนับจํานวนภายใต widefield zoom stereoscopic microscope (Olympus Optical, ญี่ปุน) ที่กําลังขยาย 

30 เทา และตรวจจําแนกชนิดส่ิงแปลกปลอมภายใต compound microscope (Olympus Optical, ญี่ปุน)

ที่กําลังขยาย 100 เทา เพื่อตรวจลักษณะโครงสรางของแมลง ชิ้นสวนแมลง ขนหนู ขนแมว/สุนัข ขนคน และขนนก

โดยเปรียบเทียบกับลักษณะอางอิงจากสมุดภาพ(14)

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

เปรียบเทียบการตรวจพบชิ้นสวนแมลง และขนหนูในชาสมุนไพร 2 ชนิด ที่ผลิตภายในประเทศและนําเขา

จากตางประเทศ โดยคํานวณคาไคสแควร (χ2- test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผล

ผลการตรวจชาสมุนไพร 100 ตัวอยาง ภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 30 เทา พบส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็ก

น้ําหนักเบา (light filth) ในทุกตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100 โดยตัวอยางชาชนิดใบ  : ชาชนิดผง พบช้ินสวนแมลง

50 : 50 (รอยละ 100 : 100) เพล้ีย (เพล้ียออน เพล้ียไฟ เพล้ียหอย) 41 : 20 (รอยละ 82 : 40) ไร 40 : 37 (รอยละ

80 : 74) เหาหนังสือ 9 : 23 (รอยละ 18 : 46) ขนนก 24 : 25 (รอยละ 48 : 50)  ขนคน 23 : 28 (รอยละ 46 : 56) ขนหนู 17 : 27

(รอยละ 34 : 54)  และขนแมว/สุนัข 12 : 23 (รอยละ 24 : 46) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1  ชนิดและจํานวนตัวอยางที่พบ light filth ในชาสมุนไพร 2 ชนิด

ชนิดสิ่งแปลกปลอมที่ตรวจพบ

รอ
ยล

ะข
อง

ตัว
อย

าง
ที่ต

รว
จพ

บส
ิ่งแ

ปล
กป

ลอ
ม

ผลการตรวจวิเคราะหพบช้ินสวนแมลงมากท่ีสุดในทุกตัวอยางชาสมุนไพรท้ัง 2 ชนิด เม่ือจําแนกจํานวน

ท่ีตรวจพบเปน 4 ชวง คือ 1 - 99, 100 - 199, 200 - 299 และ ≥ 300 ช้ิน ตามลําดับ พบช้ินสวนแมลงในชาสมุนไพร

ชนิดใบจํานวน 14, 5, 3 และ 28 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 28, 10, 6 และ 56 ตามลําดับ และพบช้ินสวนแมลงในชา

สมุนไพรชนิดผงจํานวน 16, 2, 2 และ 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 32, 4, 4 และ 60 ตามลําดับ ท้ังน้ีพบวาไมผานเกณฑ

ขอกําหนด DAL (ช้ินสวนแมลงไมเกิน 300 ช้ิน ในตัวอยาง 10 กรัม) ในชาสมุนไพรชนิดใบและชนิดผง จํานวน 28 

และ 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 56 และ 60 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2  จํานวนชิ้นสวนแมลงที่ตรวจพบในตัวอยางชาสมุนไพร 2 ชนิด, *ชิ้นสวนแมลงเกินเกณฑขอกําหนด DAL

จํานวนชิ้นสวนแมลงที่ตรวจพบ
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ผลการวิเคราะหชนิดของแมลง พบวามีแมลงหลายชนิด ไดแก เพลี้ย (เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย)

ไร และเหาหนังสือ เมื่อจําแนกตามจํานวนแมลงที่พบเปน 2 ชวง คือ 1 - 100 และ ≥ 101 ตัว พบเพลี้ยในชาสมุนไพร

ชนิดใบ 35 และ 6 ตัวอยาง ในชาสมุนไพรชนิดผง 20 และ 0 ตัวอยาง พบไรในชาสมุนไพรชนิดใบ 38 และ 2 ตัวอยาง 

ในชาสมุนไพรชนิดผง 37 และ 0 ตัวอยาง พบเหาหนังสือในชาสมุนไพรชนิดใบ 17 และ 0 ตัวอยาง ในชาสมุนไพรชนิด

ผง 39 และ 0 ตัวอยาง ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ชนิดและจํานวน light filth ที่เปนแมลงที่พบในชาสมุนไพร 2 ชนิด

สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก 
นํ้าหนักเบา (light filth)               

ชาสมุนไพรชนิดใบ     
(ตัวอยาง)

ชาสมุนไพรชนิดผง  
(ตัวอยาง)

เพลี้ย (ตัว)
 1-100                                        
≥ 101     

35
6

20
0

ไร (ตัว)
 1-100   
≥ 101  

38    
2   

37
0

เหาหนังสือ (ตัว)
1-100  
≥ 101

17
0

39
0

พบขนสตัว ไดแก ขนนก ขนคน ขนหน ูและขนแมว/สนุขั โดยพบในชาชนดิใบ จาํนวน 24, 28, 17 และ 12 ตวัอยาง

พบในชาผง จาํนวน 25, 28, 28 และ 23 ตวัอยาง เมื่อจําแนกจํานวน 1, 2 และ ≥ 3 เสน ตามลําดบั ตามเกณฑขอกําหนด

DAL (พบขนหนูไมเกิน 2 เสนในตัวอยาง 10 กรัม) พบชาสมุนไพรไมผานเกณฑขอกําหนด DAL 19 ตัวอยาง เปน

ชนิดใบ 5 ตัวอยาง และชนิดผง 14 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10 และ 28 ตามลําดับ ซึ่ง 1 ใน 5 ของตัวอยางชาสมุนไพร

ชนิดใบ พบขนหนู 50 เสน ดังแสดงในตารางที่ 2

ผลการตรวจวิเคราะหชาสมุนไพร 100 ตวัอยาง พบไมผานเกณฑขอกาํหนด DAL จํานวน 77 ตวัอยาง เกดิจาก

พบชิน้สวนแมลงเกนิ 300 ชิน้ หรอืพบขนหนเูกนิ 2 เสน พบในชาสมนุไพรชนดิใบและชนดิผง 33 และ 44 ตวัอยาง ตาม

ลําดับ เมื่อนํามาจัดกลุมเปน พบชิ้นสวนแมลง หรือขนหนู พบในชาสมุนไพรชนิดใบจํานวน 28 และ 5 ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ 56 และ 10 ตามลําดับ และพบในชาสมุนไพรชนิดผงจํานวน 30 และ 14 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 60 และ 28

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 3  

เปรียบเทียบการตรวจพบชิ้นสวนแมลง และขนหนูในชาสมุนไพร 2 ชนิด ที่ผลิตภายในประเทศและนําเขา

จากตางประเทศ โดยคํานวณคาไคสแควร (χ2- test) พบตัวอยางชาสมุนไพรชนิดใบในประเทศและนําเขาไมมีความ

แตกตางกันจากการตรวจพบชิ้นสวนแมลงหรือขนหนู (p>0.05) แตชาสมุนไพรชนิดผงในประเทศพบชิ้นสวนแมลง

มากกวาชานําเขาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนขนหนูของชาในประเทศและนําเขาไมมีความแตกตางกัน

(p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ภาพที่ 3  จํานวนตัวอยางที่เกินเกณฑขอกําหนด DAL ในชาสมุนไพร 2 ชนิด 

ชนิดสิ่งแปลกปลอม

รอ
ยล

ะข
อง

ตัว
อย

าง
ที่ไ

มผ
าน

เก
ณ

ฑ 
D

A
L

ตารางที่ 2  จํานวนขนสัตว ที่ตรวจพบในชาสมุนไพร 2 ชนิด

สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก        
นํ้าหนักเบา (light filth)                

ชาสมุนไพรชนิดใบ 
(ตัวอยาง) 

ชาสมุนไพรชนิดผง
(ตัวอยาง)

ขนนก (เสน)
1
2

≥ 3                                                         

7
11
6

  
10
5
10

ขนคน (เสน)
1
2

≥ 3                                                         

17
5
6

  
13
9
6

ขนหนู (เสน)
1
2*

≥ 3 **                                                        

12
1
4

  
14
7
7

ขนแมว/สุนัข (เสน)
1
2

≥ 3                                                         

10
2
0

  
16
1
6

หมายเหตุ  *DAL ระบุพบขนหนูไมเกิน 2 เสนในตัวอยาง 10 กรัม, **พบขนหนู 50 เสน ใน 1 ตัวอยาง
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วิจารณ

 ตรวจส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็กน้ําหนักเบา (light filth) ในชาสมุนไพร พบช้ินสวนแมลงในทุกตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 100 ของตัวอยางท้ังหมด และพบตัวอยางท่ีไมผานเกณฑขอกําหนด DAL เน่ืองจากพบช้ินสวนแมลงเกิน 

300 ช้ิน ในชาสมุนไพรชนิดใบและชนิดผงจํานวน 28 และ 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 56 และ 60 ตามลําดับ ท้ังน้ีช้ินสวน

แมลงอาจปลอมปนมากับวัตถุดิบท่ีเปนสมุนไพรหรือใบชา โดยแมลงมาเกาะกินน้ําหวานหรือหาอาหารท่ียอดออน ดอก

หรือผลของพืชท่ีนํามาเปนวัตถุดิบ(15) เม่ือนํามาอบหรือตากแหง ทําใหแมลงหรือชิ้นสวนแมลงแตกเปนชิ้นสวนเล็กๆ 

กระจายในตัวอยางเปนจํานวนมาก

เพล้ีย (เพล้ียออน เพล้ียไฟ และเพล้ียหอย) เปนแมลงศัตรูพืชท่ีดูดน้ําเล้ียงจากลําตน ก่ิง กาน ใบออน ยอด ดอก

และผลของพืช จึงปลอมปนมากับวัตถุดิบท่ีใชทําชาสมุนไพรซ่ึงเพล้ียออนและเพล้ียไฟยังเปนตัวพาหะถายเช้ือไวรัสไป

สูตนพืชและผักไดดวย(16, 17, 18) เม่ือผูผลิตนําพืชสมุนไพรหรือใบชาท่ีมีการปลอมปนจากเพล้ียมาผลิตเปนชาสมุนไพร

โดยไมไดทําความสะอาด(16) แลวนําไปอบหรือตากใหแหง จึงทําใหแมลงตายและปลอมปนในผลิตภัณฑชาสมุนไพร

ดังกลาว ดังน้ันการเลือกเก็บสมุนไพรสดคุณภาพดี ไมเปนโรคและไมถูกแมลงรบกวน การคัดใบท่ีไมแกหรือออนเกินไป 

รวมท้ังการแชน้ําและลางน้ําใหสะอาดเปนวิธีท่ีชวยการลดจํานวนของเพล้ียท่ีปลอมปนมากับวัตถุดิบท่ีนํามาทําสมุนไพร(15)

สวนไรและเหาหนงัสือ จดัเปนแมลงท่ีพบในผลติภณัฑเกษตรและพบในโรงเกบ็รกัษา การควบคมุอณุหภูมแิละความช้ืน

ที่ไมใหไรและเหาหนังสือเจริญเติบโตหรือทําลาย รวมทั้งการทําความสะอาดสถานที่เก็บรักษา เปนสิ่งจําเปนตอการลด

จํานวนของแมลงได(19, 20)

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบชาสมุนไพร ที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ที่ไมผานเกณฑ DAL

สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก    
นํ้าหนักเบา (light filth)

จํานวนตัวอยาง (รอยละ)  χ2- test

พบ ไมพบ

ชิ้นสวนแมลง (≥ 300 ชิ้น)
ชาสมุนไพรชนิดใบในประเทศ
ชาสมุนไพรชนิดใบนําเขา

27 (60.00)         
1 (20.00)             

18 (40.00) 
4 (80.00)

2.92

                       รวม                                         28 (56.00) 22 (44.00)

ขนหนู (≥ 2 เสน)
ชาสมุนไพรชนิดใบในประเทศ
ชาสมุนไพรชนิดใบนําเขา

         4 (8.89)        
1 (20.00)               

41 (91.11)
4 (80.00)             

0.62

                       รวม                                         5 (56.00)  45 (44.00)

ชิ้นสวนแมลง (≥ 300 ชิ้น)
ชาสมุนไพรชนิดผงในประเทศ    
ชาสมุนไพรชนิดผงนําเขา

31 (77.50)
 3 (30.00)

9 (22.50)
7 (70.00)

8.30*

                        รวม 34 (68.00) 16 (32.00)

ขนหนู (≥ 2 เสน)
ชาสมุนไพรชนิดผงในประเทศ
ชาสมุนไพรชนิดผงนําเขา

13 (77.50) 
1 (10.00) 

27 (22.50)
9 (90.00) 

2.00

         รวม                             14 (28.00)  36 (72.50)

คาไคสแควร (χ2- test ) จากตารางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา 3.84
*ชนิดของชามีความสัมพันธกับจํานวนตัวอยางที่พบสิ่งแปลกปลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p‹0.05)
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ขนสัตวท่ีตรวจพบไดแก ขนคน ขนหนู ขนแมว/สุนัข และขนนก พบในชาสมุนไพรชนิดผงมากกวาชนิดใบ

กรณีขนคนอาจเกิดจากผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตหรือบรรจุไมไดสวมถุงมือหรือตาขายคลุมผมในขณะท่ีปฏิบัติงาน

สวนขนหนู ขนแมว/สุนัข และขนนก อาจปนปลอมในข้ันตอนการเก็บเก่ียว การตากแหง การนวดท่ีไมมีการปองกัน

การเหยียบย่ําของสัตว ทําใหขนสัตวรวงหลนลง เม่ือนํามาผลิตเปนชาสมุนไพรจึงตรวจพบขนสัตว หรือขนสัตวอาจมี

ปลอมปนในสถานท่ีเก็บชาสมุนไพรอยูแลว การตรวจพบขนหนูเกิน 2 เสน นอกจากจะทําใหไมผานเกณฑ DAL ยังบงช้ีถึง

สภาพท่ีไมถูกสุขลักษณะหรือการใชวัตถุดิบคุณภาพต่ํา รวมท้ังการปองกันหรือการจัดการในโรงเรือนหรือโรงเก็บไมดีพอ

ซ่ึงหนูจะกอใหเกิดความไมสะอาดจากส่ิงขับถายและเปนพาหะของโรคตางๆ มาสูคน เชน กาฬโรค (Plague or black 

death) จากหนูสูคนโดยหมัดหนู โรคไขดีซาน (Leptospirosis) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีปะปนมากับปสสาวะหนู 

โรคทองรวง (Salmonellosis) จากเช้ือแบคทีเรีย Salmonella spp. ท่ีมีอยูในมูลหนู จากการตรวจพบขนสัตวในชา

สมุนไพรชนิดผงมากกวาชนิดสมุนไพรชนิดใบ เน่ืองจากชาสมุนไพรชนิดผงมีการตัด สับหรือบด ใหมีขนาดเล็ก เม่ือมีการ

ปลอมปนของขนสัตวจึงทําใหขนสัตวในชาสมุนไพรถูกตัด สับหรือบด เปนช้ินเล็กๆ กระจายในตัวอยางเปนจํานวนมาก

ดงันัน้เพ่ือใหไดชาสมุนไพรท่ีดมีีคณุภาพ ผูผลติควรปฏบิตัติาม GMPs พืน้ฐานทีเ่หมาะสม เชน โรงงานผลติมสีขุาภบิาล

ทีด่ ีมมีาตรการปองกนัแมลงและสัตวพาหะภายในและภายนอกโรงงานทีเ่หมาะสม รวมถงึควรมรีะบบควบคมุสขุลกัษณะ

สวนบุคคลที่ดีใหกับผูเกี่ยวของในการผลิต เพื่อลดปญหาการปนเปอนของสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กน้ําหนักเบา 

(light filth) เหลานี้ 

ผลการหาคาความสัมพันธ (ความแตกตาง) ทางสถิติของตัวอยางชาสมุนไพร 2 ชนิด ที่ผลิตในประเทศและ

นําเขาจากตางประเทศ พบสิ่งแปลกปลอมที่ทําใหไมผานเกณฑขอกําหนด DAL คือ ชิ้นสวนแมลงเกิน 300 ชิ้น หรือ

ขนหนูเกิน 2 เสน โดยใชไคสแคว (χ2- test) พบชาสมุนไพรในประเทศตรวจส่ิงแปลกปลอมมากกวาชาสมุนไพร

นําเขา อาจเพราะชานําเขามีการตรวจคุณภาพกอนที่สงออก สวนชาสมุนไพรประเทศไทยไมมีขอกําหนดคุณภาพ

ดานส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็กน้ําหนักเบา (light filth) จงึตรวจพบสิง่แปลกปลอมแตกตางกันอยางมนียัสาํคัญ (p<0.05) 

โดยชิ้นสวนแมลงมาจากแมลงที่กัดกินสวนใบ ยอด ดอก และผลออนของพืชเปนอาหาร(16, 17, 18)

ถึงแมวาขณะน้ียังไมมีเกณฑตัดสินคุณภาพดานส่ิงแปลกปลอมประเภท light filth ในชาสมุนไพร ผูผลิต

ผูสงออกและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมผลิตผลทางการเกษตรของภาครัฐ จะตองเขมงวดยิ่งขึ้น

ในการปองกนัและควบคมุแมลง ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถนาํไปเปนแนวทางประเมนิคณุภาพชาสมนุไพร และรวบรวม

เปนขอมูลเบื้องตน สําหรับเผยแพรใหแกผูผลิตและผูสงออกชาสมุนไพร ใหนําไปแกไข ปรับปรุงสุขลักษณะการผลิต

เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค นอกจากนี้ขอมูลที่ไดยังสามารถ

นําไปเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมเปนขอมูลในการจัดทําเกณฑมาตรฐานตัดสินคุณภาพของ

ชาสมุนไพรในอนาคต

สรุป

การตรวจพบชิ้นสวนแมลง หรือขนหนูในผลิตภัณฑชาสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด ทําใหไมผานเกณฑ DAL ที่นํามา

ใชประเมินคุณภาพชาสมุนไพร โดยชิ้นสวนแมลงและขนสัตว อาจปนเปอนตั้งแตการปลูก กระบวนการผลิต ตลอดจน

การบรรจุและการเก็บรักษาท่ีไมไดมาตรฐาน การปองกันหรือลดจํานวนส่ิงแปลกปลอมตองมีการควบคุมทุกข้ันตอน 

ต้ังแตการปลูกชาตองมีการปองกัน ควบคุม และกําจัดแมลงศัตรูตนชา ข้ันตอนการผลิตและการเก็บรักษาตองปฏิบัติ

อยางถูกสุขลักษณะ และควรปฏิบัติตาม GMPs พ้ืนฐานท่ีเหมาะสม เชน มีสุขาภิบาลโรงงานผลิตท่ีดี มีมาตรการ
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ปองกันแมลงและสัตวพาหะ ภายในและภายนอกโรงงานท่ีเหมาะสม รวมถึงควรมีระบบควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคลท่ีดี

ใหกับผูเกี่ยวของในการผลิต เพื่อลดปญหาการปนเปอนของสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กนํ้าหนักเบา (light filth) ขอมูล

จากการศึกษาผูผลิตสามารถนําไปควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบนําไป

ใชเปนแนวทางกําหนดเกณฑคุณภาพชาสมุนไพรในอนาคต
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Thailand 

ABSTRACT Herbal tea is a very popular drink. Most of them do not contain caffeine, so they are 

suitable for the elderly. However, herbal tea has no quality requirements for light filth such as insects, 

insect fragments and animal hairs, which are indicated as nasty contaminants and poor hygiene 

production. To assess the quality of herbal tea this study uses the Defect Action Levels (DAL) 

requirements for Oregano crushed products of the Department of Health and Human Services, the US 

FDA as a guideline for examination of the light filth in herbal tea. 100 samples were divided into leaf 

type and powder type, containing 50 samples each type. Results under a microscope light filth was found 

in every sample. Herbal tea leaves and powder were found nonconformance to the DAL criteria in the 

number of 33 and 44 samples, accounting for 66% and 88% respectively. Although there is no regulation 

to determine the quality of herbal tea on light filth, but the manufacturers and the exporters should 

strengthen on good manufacturing practices (GMPs) on processing in every step, in order to raise the 

quality of the products with good and consistency to the acceptability of consumers.  

Keywords: Quality assessment, Herbal tea, Light filth 
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