ผลของสารฝาดในใบชาต่อสุขภาพแม่และเด็ ก
อาจารย์ ดร.นิ ศารั ตน์ ศิ ริว ั ฒนเมธานนท์
ภาควิ ชาเภสั ชพฤกษศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
การดืมชานั นเป็นทีนิยมของผู้หญิงในหลายๆ ประเทศ เช่น ญีปุ ่ น อั งกฤษ และในกลุ่มคนท ีรั ก
สุขภาพ เนื องจากชามีสารต่างๆ ทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั งมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย
ป้ องกั นอาการเจ็บป่ วย ป้งกั
อ นโรคหั วใจหลอดเลือด และยั งมีรายงานว่าสารในชาสามารถฆ่าเชือ หรือ
ต้านจุลชีพบางชนิดทีก่อโรคได้ ชาทีกล่าวถึงในทีนีมีช ือวิ ทยาศาสตร์ว่าCamellia sinensis (L.) Kuntze
ซึงใบชาทีเก็บเกียวมานั น สามารถนํามาผลิตเป็น ชาขาว ชาเขี ยว ชาดํา และชาอืนๆ อีกมากมายทีมี
ขายตามท้องตลาด สารออกฤทธิทีเด่นๆ ทีพบมากในชามีมากมาย แต่ในบทความนีจะพูดถึงเฉพาะสาร
ฝาด หรือ แทนนิน เป็นหลั ก
สารแทนนินเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล พบได้มากในพืชผั กผลไม้ทีมี รสฝาด ซึ งในใบชาแห้งจะ
พบสารแทนนิน ถึงร้อยละ - ของนํ าหนัก คุณค่าทางอาหารของสารแทนนินนั นตํ ามาก สารประกอบ
แทนนินบางชนิดอาจก่อให้เกิดมะเร็งทีบางอวั ยวะ เช่น มะเร็ งปาก (จากการเคียวหมากซึงมี สารแทนนิ
นสูงถึง - % มีรายงานว่า tannin-containing fraction ของหมากนั น มีความเกียวข้องกั บการเกิด
มะเร็ง) และมะเร็ งทีอวั ยวะอืนเช่น มะเร็งทางเดินอาหารและตั บ
แต่มีงานวิ จ ั ยหลายชินรายงานว่า สารประกอบแทนนินบางชนิด มีฤทธิ ยั บยั งการก่อกลายพั นธุ์
มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ และช่วยป้ องกั นมะเร็ งได้ซึงจะเห็นได้ว่าสารแทนนินนั นมีท ั งประโยชน์และอาจมี
โทษ (ถ้าดืมมากจนเกินไป) ในทางยาสารแทนนินมีฤทธิ ฝาดสมาน ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้แต่
ข้อเสียคือสารนีจะสามารถยั บยั งการดูดซึมวิ ตามินและแร่ธาตุบางชนิด เช่น วิ ตามินบี และธาตุเหล็ก
และลดการดูดซึมสารอาหารบางชนิด เช่น โปรตีนและกรดอะมิโนจําเป็น จากอาหารทีเรารั บประทานเข้า
ไปได้
สําหรั บหญิงมีครรภ์ การดืมชาในปริ มาณมาก (เช่นในกรณีทรัี บประทานในปริมาณมากกว่า แก้วต่อวั น) ก็จะได้ร ั บทั งคาเฟอีนและแทนนินในปริมาณสูง ซึงสารทั งสองนีทํจะาให้มีอาการท้องผูก อึด
อั ด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อยได้ และสําหรั บหญิงให้นมบุตร หากดืมชาในปริ มาณมากระดั บนี สาร
คาเฟอีนและแทนนินจะสามารถผ่านนํ านมไปสูล่ ูกได้ ซึงจะทําให้เด็กทีดืมนมแม่ (ไม่ว่าจะดืมจากเต้า
หรือ ป ั มออกมาให้ดื ม) มีอาการ
ท้องผูก อึดอั ด แน่นท้อง ท้องอืด เด็กอาจร้องงอแง กระสั บกระส่าย นอน
หลั บไม่สนิทได้
ผลเสียที สําคั ญของสารแทนนินอีกอย่างคือ สารแทนนินจะยั บยั งการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหาร
ทีเรารั บประทานเข้าไป ซึงโดยปกติเด็กทีดืมนมแม่อย่างเดียวหลั งอายุ เดือนหรือเด็กทีดืมนมวั ว
ปริมาณมาก (มากกว่า ลิตรต่อวั น)โดยไม่ได้ร ั บอาหารเสริมอย่างอืนเพิม อาจเสียงต่อการขาดธาตุ
เหล็กได้ง่ายอยู่แล้วและเมือแม่ท ีอยู่ในช่วงให้นมบุตรดืมชาในปริมาณมาก ก็อาจทําให้เด็กทีดืมนมแม่นั น
ขาดธาตุเหล็กมากขึ นไปอีก ซึงการขาดธาตุเหล็กในเด็กนั น ถ้าในวั ยแรกเกิด ทารก และเด็กเล็ก หรือ
ในช่วงขวบปีแรก จะส่งผลต่อพั ฒนาการและความสามารถในการเรียนรู้อย่างมาก ถ้ามีการขาดธาตุเหล็ก

ไปแล้ว การเสริมธาตุเหล็กสามารถแก้ไขเพียงอาการเลือดจาง แต่พ ั ฒนาการ และการเรียนรูก็้ จะยั งช้า
กว่าเด็กทีไม่เคยมีป ั ญหามาก่อน
หากแม่ให้นมบุตรต้องการดืมชาจริ งๆ ก็สามารถหลีกเลี ยงสารแทนนินได้ โดยเวลาชงชากั บนํ า
ร้อน ไม่ควรแช่ใบชาค้างไว้ในแก้วนานเกินไป เพราะสารแทนนินจะละลายออกมามาก โดยจะสั งเกตได้
จากชาทีชงนั น จะมีรสฝาดขม มี ส ีข้นดําหรือสี นําตาลเข้มจั ด และไม่ควรนําถุงชาทีชงแล้ว หรือกากชามา
ชงซําอีก แต่ถ้าหากแม่ให้นมบุตรนั นต้องการดืมชาเพือวั ตถุประสงค์ในการบรรเทาอาการท้องเสีย ก็ควร
ชงชานานๆ เพือให้มีปริมาณแทนนินออกมามากแต่ก็ควรหยุดให้นมบุตรในมือทีดื มชานั นและหลั งจาก
ดืมชาไปแล้วอย่างน้อย ชั วโมงด้วย
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