
 
 

ที่นี่มีคําตอบ นมปนเปอนสารเมลามีน 
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ทั่วโลกตางตกตะลึง หลังไดทราบขาวนมปนเปอนสารเมลามีนในแดนมังกร จากรายงานการ
เขารักษาตัวของเด็กจีนทั่วประเทศกวาหมื่นคน เนื่องจากบริโภคนมปนเปอนสารเมลามีน ซึ่งตรวจพบในนมผง
สูตรใชเลี้ยงทารก สงผลใหมีทารกเสียชีวิตจํานวน 4 คนจากอาการไตวาย และลมปวยหลายพันคน สรางความ
สะเทือนใจและเศราสลด กับผูคนที่ไดทราบขาวนี้เปนอยางมาก รวมทั้งสรางความไมสบายใหกับประชาชนและ
สังคมอีกดวย 

 
                        สาเหตุนมปนเปอนสารเมลามีนในจีน พบการปนเปอนนมผงยี่หอซานลู (Sanlu) เปนยี่หอแรก 
ซึ่งเกิดจากเกษตรกรผูเลี้ยงวัวนม มีผลผลิตน้ําดิบนมที่ไมไดคุณภาพ และไมผานการตรวจสอบปริมาณโปรตีน
หรือมีปริมาณโปรตีนต่ํากวามาตรฐาน เปนเหตุใหเกษตรกรผูผลิตน้ํานมดิบจงใจเติมสารเมลามีนซึ่งมีปริมาณ
ไนโตรเจนสูง เพื่อใหผลการวิเคราะหปริมาณโปรตีนออกมาไดตามมาตรฐาน โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่
ผูบริโภคจะไดรับ 

 
 



สํานักขาวซินหัวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ไดจับกุมสองพี่นอง แซจิง (Geng) ใน
ขอหาจําหนายน้ํานมปนเปอนวันละ 3 ตันโดยพี่ชายเปนผูเติมสารเมลามีนในน้ํานมดิบต้ังแตปลายปที่แลว สวน
นองชายเปนผูนําไปขายใหกับโรงงานรับซื้อน้ํานมดิบในเครือ ของบริษัท“ซานลู กรุป” ซึ่งนําไปผลิตนมผงยี่หอ
ซานลู  

 
ตลอดหนึ่งเดือนที่ผานมา (กันยายน 2551) สถานการณวิกฤตนมปนเปอนสารเมลามีน ไม

เพียงแตเกิดขึ้นในประเทศจีนเทานั้น ยังแผขยายไปในหลายประเทศทั่วโลก พบการปนเปอนในหลายผลติภณัฑ
และมีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการนําเขานมจากประเทศจีนเพื่อใชในอุตสาหกรรม ทําใหมีการ
ปนเปอนสารเมลามีนในผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของนมอาทิเชนโยเกิรต ช็อกโกแลต ลูกอม ไอครีม ขนมปงกรอบ 
ผลิตภัณฑโปรตีนจากพืช  รวมไปถึงน้ําสมุนไพรและน้ําผลไม  ไม เวนแมกระทั้งอาหารสัตว  เปนตน  
 
                    สํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินคาของรัฐบาลจีนไดทําการตรวจสอบสินคา
จํานวน 295 รายการของ 3 บริษัทที่จําหนายผลิตภัณฑจากนม พบการปนเปอนสารเมลามีนจํานวน 24 
รายการในจํานวนนี้คือสินคายี่หอเมิ่งหนิว ยี่หลี่ และกวงหมิง กอนหนานี้พบนมผงยี่หอซานลู มีการปนเปอน
สารเมลามีนเปนยี่หอแรกไปแลว ทําใหวันที่ 16 กันยายน 2551 จีนไดออกมาประกาศเรียกคืนนมผงเด็กจํานวน 
69 ชนิด ทําการผลิตโดยบริษัท 22 แหง ทั่วประเทศ และทางการจีนในเซี่ยงไฮ ยังเรียกรองให ไบรท ฟูด กรุป ยติุ
การจําหนายท็อฟฟตรากระตายขาว (White Rabbit Creamy Candy) ซึ่งเปนลูกอมยอดนิยมในจีน ใหถอน
ออกจากชั้นวางจําหนายตามรานคาอีกดวย 

 
 
 



 
หลายประเทศตรวจพบสารเมลามีนปนเปอนในผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑที่ใชนมเปน

สวนประกอบ ซึ่งนําเขาจากประเทศจีน ยกตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปรพบลูกอมยี่หอกระตายขาวมีการ
ปนเปอนสารเมลามีน ตามดวยฮองกงมีรายงานวาพบเด็กในฮองกงปวยเปนนิ่วในไตจํานวน 5 คนแลว หลงัจาก
เด็กที่ปวยไดด่ืมนมที่นําเขามาจากประเทศจีน ตอมาประเทศฟลิปปนสตรวจพบผลิตภัณฑนม 2 ยี่หอที่มีการ
ปนเปอนเมลามีนถูกลักลอบเขามาขายในประเทศฟลิปปนสอยางไมถูกตอง ทําใหประเทศเกาหลีใตตอง
ตรวจสอบสินคาจํานวน 402 รายการที่ผลิตในจีน และพบผลิตภัณฑปนเปอนสารเมลามีนจํานวน 10 รายการ 
เชน ช็อกโกแลตนม ขนมปงกรอบ ถั่วเคลือบ ฯลฯ และประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขใหทุกจังหวัดคุมเขม
ผลิตภัณฑนมที่นําเขาจากจีน พรอมทั้งสั่งการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุมเขมทุกดานและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑที่มีจําหนายอยูในทองตลาด หากพบใหอายัดและสงตรวจวิเคราะหใหแนใจวาไมมีการ
ปนเปอนสารเมลามีน จึงจะอนุญาตใหจําหนายได เพื่อใหประชาชนคลายความกังวลในเรื่องนี้ อย. จึงไดตรวจ
สินคาที่มีการนําเขานมจากประเทศจีน และออกหนังสือรับรองบริษัทที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑซึ่งผานการ
ตรวจสอบวามีความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.fda.moph.go.th หรือมีขอ
สงสัย โทรสายดวนฮอตไลน หมายเลข 02-590-7216 และ 02-590-7175  

ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยึดคาความปลอดภัย (TDI) ตาม EU คือ 0.50 
มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม  

ถาคํานวณความเสี่ยงจากการบริโภคนมทีป่นเปอนสารเมลามนี ใน 
กลุมเด็กอายุ 0-2 เดือน คือไมเกิน 19 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร 
กลุมเด็กอายุ 6-8 เดือน คือ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร 
ซึ่ ง ป ริ ม าณนี้ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ร า ง ก า ย ส า ม า ร ถ ขั บ อ อ ก ไ ด เ อ ง ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ 

 



(ที่มา:เอกสารเผยแพรขาวเพื่อส่ือมวลชนมาตรการเขม!ปองกันไมใหไทยมีผลิตภัณฑอาหารปนเปอนเมลามีน 
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําวันที่ 25 กันยายน 2551) 
 
                        จากเหตุการณปนเปอนเมลามีนในจีนครั้งนี้ ทําใหทุกคนหันมาสนใจและใสใจในผลิตภัณฑที่มี
นมเปนสวนประกอบมากขึ้น และเกิดคําถามขึ้นมากมาย เชน เมลามีนคืออะไร ทําไมตองเติมสารเมลามีนใน
นม หรือถารับประทานอาหารที่ปนเปอนเมลามีนจะมีอันตรายตอสุขภาพหรือไม และควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ
นม หรือผลิตภัณฑที่อาจเสี่ยงตอการปนเปอน อยางไรจึงปลอดภัย คําถามเหลานี้มีคําตอบ 

 

 
                   เมลามีน (Melamine) เปนสารอินทรียเคมี โดยทั่วไปพบในรูปของผลึกสีขาว ละลายน้ําได
เล็กนอย มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบถึงรอยละ 66 ปจจุบันการผลิตเมลามีนจะใชยูเรีย (Urea) เปนวัตถุดิบ 
ซึ่งยูเรียจะแตกตัวออกไดเปนสารเมลามีน แอมโมเนีย และกาซคารบอนไดออกไซด เมื่อเอาเมลามีนมาผสมกับ
ฟอรมาลดีไฮด จะไดเปนเมลามีนเรซิน (Melamine resin) เปนพลาสติกที่ข้ึนรูปดวยความรอน มีความทนทาน 
สวนใหญเมลานีนจะถูกนํามาผลิตพลาสติก จานเมลามีน ถุงพลาสติก พลาสติกสําหรับหออาหาร นอกจากนีเ้ม
ลามีนสามารถใชทําน้ํายาดับเพลิงคุณภาพดี น้ํายาทําความสะอาด ปุย และยังอยูในอุตสาหกรรมเม็ดสีเปน
หมึกพิมพสีเหลือง เปนตน 

 
                  ทําไมมีการเติมเมลามีนในนม ไดอธิบายจากตอนตนบางแลว การเติมสารเมลามีนในนม 
เพราะเมลามีนมีปริมาณไนโตรเจนสูงทําใหเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในน้ํานมเพิ่มข้ึน และทําใหผลการวิเคราะห
ปริมาณโปรตีนออกมาไดตามมาตรฐาน ซึ่งองคการอนามัยโลก ไมอนุญาตใหมีการเติมเมลามีนลงในอาหารทกุ
ชนิด 



 
 
                    ถารับประทานอาหารที่ปนเปอนเมลามีนจะมีอันตรายตอสุขภาพหรือไม ตัวของเมลามีน
เองนั้น มีความเปนพิษตํ่ามาก ไมเปนพิษตอสารทางพันธุกรรม แตถามีปริมาณที่สูง และไมเปนสารกอกลาย
พันธุ แตอาจทําใหเกิดกอนนิ่วในกระเพาะปสสาวะ กอนนิ่วที่เกิดขึ้นกอใหเกิดการระคายเคืองในกระเพาะ
ปสสาวะ สงผลไปกระตุนใหเกิดกอนมะเร็ง เมลามีนเองไมไดทําใหเกิดมะเร็งในกระเพาะปสสาวะไดโดยตรง แต
ก็ถือเปนตัวการทางออม ถาหากเมลามีนเกิดไปรวมตัวกับสารเคมี เชน กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ซึ่งเปน
สารเคมีที่ผลิตจากยูเรีย เชนเดียวกับเมลามีนหรือมีการผสมไปกับอาหารชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มโปรตีน จะทําให
เกิดผลึกเมลามีนไซยานูเรต (Melamine cyanurate) ซึ่งเปนผลึกที่ไมละลายน้ํา สงผลใหเกิดนิ่วในไต กอนผลึก
เล็กๆ จะอุดตันทอในไต ทําใหไมสามารถผลิตปสสาวะไดสงผลใหไตวายและทําใหเสียชีวิตได ในกรณีที่เปนขาว
ในประเทศจีนนั้นผูเสียชีวิตลวนเปนเด็กทารก เนื่องจากดื่มนมที่มีการปนเปอนเมลามีนเขาไป ถึงแมวาเมลามีน
จะมีความเปนพิษตํ่า แตถาทารกดื่มติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหไดรับปริมาณสารเมลามีนในปริมาณที่สูง
ติดตอกัน จึงทําใหเกิดนิ่วในไต และอาการไตวาย ซึ่งเปนสาเหตุใหเสียชีวิต จากเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้แสดงให
เห็นวานมผงที่คิดวามีสารอาหารที่มีประโยชนนั้นอาจไมเปนอยางที่คิดก็ไดหรือบางคนมีความเขาใจที่ผิดคิดวา
นมผงสามารถแทนน้ํานมจากแมไดก็ไมเปนจริง เพราะนมแมประกอบดวยสารอาหารที่จําเปนตอทารก มีความ
ปลอดภัยและมีประโยชนสูงที่สุด 

 
 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑนมหรือผลิตภณัฑที่มีนมเปนสวนประกอบใหปลอดภัย งายนิดเดียว 
อาหารที่ผลิตภายในประเทศ ตองไดมาตรฐานตามเกณฑจีเอ็มพี และมีการขึ้นทะเบียนโดยมีเครื่องหมาย อย. 
อาหารที่นาํเขา ก็ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาํหนด และตองไดรับอนุญาตมีเครื่องหมาย อย.  
ดังนัน้ การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเลือกอยางไรใหปลอดภัย 
         1. ดูที่ฉลากเปนลําดบัแรก วามีการแสดงแหลงประเทศที่ผลิต วัน เดือนป ผลิต และวันหมดอาย ุ
         2. มีเครื่องหมาย อย. แสดงถึงผลิตภัณฑมีคุณภาพตามมาตรฐานปลอดภัยกบัผูบริโภค 



         3. สังเกตความเรียบรอยและสมบูรณของภาชนะบรรจุ วาสะอาด ไมมีรองรอยรั่ว ฉีกขาด ซึ่งจะทําใหเกิด
การปนเปอนของสารเคมี และเชื้อจุลินทรียได  
         4. สังเกตสภาพการเกบ็รักษา ไมมีการวางปะปนกบัผลิตภัณฑทีเ่ปนอันตราย เชน ผลิตภัณฑอาหารก็ไม
ควรรวมกับผงซักฟอก น้าํยาทําความสะอาดเปนตน และเก็บในอุณหภมูิที่เหมาะสม  
         5. ไมควรซื้อนมผงที่มลัีกษณะของการตักแบงขาย รวมทั้งผลติภณัฑที่มกีารลักลอบนําเขามาจําหนาย
อยางเด็ดขาด เพราะเราจะไมสามารถทราบไดเลยวาผลติภัณฑนั้นมีความปลอดภัยหรือไม 
 
อางอิง 
เอกสารเผยแพรขาวเพื่อส่ือมวลชน กองพฒันาศกัยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 
www.fda.moph.go.th 
www.chinadaily.com.cn/china/china_2008sanlu_page.html 
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หมายเหต ุ 
งานเขียนชิ้นนี้ ไดรับการคุมครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิทางปญญา โดยลิขสิทธิเปนของ
ผูเขียน ที่ใหเกียรตินําเผยแพรผาน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตใหทําซ้ําหรือเผยแพรตอเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษาเท านั้ น  ก รุณาให เกี ยรติ ผู เ ขียน  โดยอางชื่ อ ผู เขียนและ  วิชาการ .คอม 
(www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทําการเผยแพรตอ หามนําสวนหนึ่งสวนใดไปเผยแพรตอในส่ือที่เอื้อประโยชน
ทางธุรกิจกอนไดรับอนุญาต ขอขอบคุณที่รวมกันชวยสรางใหสังคมไทยเปนสังคมแหงปญญา  
 
 
 


