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ถามตอบ เรื่องเมลามีน 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   กระทรวงสาธารณสุข 

อะไรคือเมลามีน 

เมลามีน (MELAMINE) เปนสารอินทรียเคมี โดยทั่วไปพบในรูปของผลึกสีขาว ละลายน้ําไดเล็กนอย มี
ไนโตรเจนเปนสวนประกอบถึง รอยละ 66 มีช่ือทางเคมีคือ 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine   ในปจจุบัน
การผลิตสารเมลามีนจะใชยูเ รีย (UREA)เปนวัตถุดิบ ซ่ึงยู เรียจะแตกตัวออกไดเปนสารเมลามีน 
แอมโมเนีย และกาซคารบอนไดออกไซด  

มีการใชเมลามีนในเรื่องใดบาง 

เมื่อเอาเมลามีนมาผสมกับฟอรมาลดีไฮด จะไดเปนเมลามีนเรซิน (MELAMINE RESIN) เปนพลาสติกที่
ขึ้นรูปดวยความรอน มีความทนทาน  มีการนํามาใชในผลิตโฟมทําความสะอาดพื้นผิว   แผนฟอรไมกา 
กาว จานชาม ไวทบอรด เปนตน 

ทําไมจึงมีการเติมเมลามนีในนมและอาหารสูตรทารก 

 เหตุการณเกิดขึ้นที่จีน  เนื่องจากมีการเติมน้ําลงในน้ํานมดิบที่สงขายใหกับโรงงานที่ผลิตอาหารตาง ๆ 
เชน นมผง อาหารทารก เปนผลใหปริมาณโปรตีนต่ํากวามาตรฐาน บริษัทที่ใชน้ํานมดิบในการผลิต
อาหารนั้น จะมีการตรวจสอบปริมาณโปรตีนในน้ํานมดิบกอน ดังนั้นน้ํานมดิบที่มีการเติมน้ําจึงถูก
ปฏิเสธ ผูผลิตน้ํานมดิบจึงนําเมลามีนซ่ึงมีปริมาณไนโตรเจนสูงมาเติมเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนม
เพื่อใหผลวิเคราะหปริมาณโปรตีนออกมาไดตามมาตรฐาน โดยไมไดคํานึงวาผลที่ตามมาจะเปนอยางไร 
ทําใหเด็กทารกเจ็บปวยนับหมื่นคนจากนิ่วในไต  และมีเด็กทารกเสียชีวิตจากอาการไตวาย 4 คน 

องคการอนามัยโลก หรือไมวาจะเปนประเทศใด ๆ ไมอนุญาตใหมีการเติมเมลามีนลงไปในอาหาร 
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ในอาหารอื่น ๆ มีการพบเมลามีนปนเปอนหรือไม 

ในป 2550 พบมีการปนเปอนเมลามีนในโปรตีนขาวสาลีและขาวที่นําเขามาจากจีนเพื่อใชในการผลิต
อาหารสัตวในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผลใหสุนัขและแมวจํานวนมากตายเนื่องจากไตวาย ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบในสัตวที่ตาย พบผลึกเมลามีนไซยานูเรต นั่นหมายความวาในอาหารสัตวนั้นมีการเติมทั้ง      
เมลามีน และกรดไซยานูริก 

ในสถานการณปจจุบันนอกจากพบการปนเปอนในนมผงสําหรับทารกแลว หลายประเทศพบวามีการ
ปนเปอนเมลามีนในผลิตภัณฑอ่ืนที่มีการนําน้ํานมดิบที่มีการปนเปอนเมลามีนไปเปนวัตถุดิบในการผลิต
ดวย เชน โยเกิรต เครื่องดื่มกาแฟกระปอง คุกกี้ ช็อกโกแลต เปนตน 

หากกินอาหารที่ปนเปอนเมลามีนจะเปนอันตรายตอสุขภาพอยางไร 

ตัวเมลามีนเดี่ยว ๆ มีความเปนพิษต่ํามาก ไมเปนพิษตอสารกอพันธุกรรม แตเมื่อใหในปริมาณสูง ก็ทําให
เกิดมะเร็งในกระเพาะปสสาวะในหนูทดลอง เนื่องจากเมลามีนทําใหเกิดกอนนิ่วในกระเพาะปสสาวะ   
ตัวกอนนิ่วที่เกิดขึ้นกอใหเกิดการระคายเคืองในกระเพาะปสสาวะอยูตลอดเวลา กระตุนใหเกิดกอนมะเร็ง 
ตัวเมลามีนเองไมไดทําใหเกิดมะเร็งในกระเพาะปสสาวะโดยตรง แตก็ถือเปนตัวการทางออม แตถา       
เมลามีนเกิดไปเจอกับกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ซ่ึงเปนสารเคมีที่ผลิตจากยูเรียเชนเดียวกับเมลามีน 
และอาจมีการปนเปอนมากับเมลามีน หรือมีการผสมไปกับอาหารหรืออาหารสัตวเพื่อเพิ่มโปรตีน ก็จะ
เกิดผลึกเมลามีนไซยานูเรต (Melamine cyanurate) ซ่ึงเปนผลึกที่ไมละลายน้ํา สงผลใหเกิดนิ่วในไต กอน
ผลึกเล็ก ๆ จะอุดตันทอในไต ทําใหไมสามารถผลิตปสสาวะได สงผลใหไตวายและทําใหเสียชีวิตได  ใน
บางโอกาส เมลามีนยังกอใหเกิดมะเร็งในสัตว แตยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุวากอใหเกิดความ
เส่ียงตอการเปนมะเร็งในคน  แมยังไมเคยมีการศึกษาโดยตรงในคน แตการศึกษาในสัตวทดลองก็พอจะ
คาดการณถึงอันตรายตอสุขภาพไดเชนกัน  

ทําไมขาวที่ออกมาพบวาเมลามีนกอใหเกิดอันตรายเฉพาะเด็กทารก 

แมเมลามีนจะมีความเปนพิษต่ํา แตเนื่องจากทารกดื่มนมที่มีการจงใจเติมเมลามีนลงไป และเปนการดื่ม
ติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหไดรับเมลามีนในปริมาณที่สูงติดตอกัน จึงทําใหเกิดนิ่วในไต และอาการไต
วาย ตามที่เปนขาว สําหรับผลิตภัณฑที่มีนมเปนสวนประกอบ หากนมนั้นมีการปนเปอนเมลามีน 
ผูบริโภคก็จะไดรับเมลามีนไมมาก เพราะสวนประกอบที่เปนนมมักจะมีไมมาก และไมไดมีการกินเปน
อาหารหลักอยางเชนทารก ที่สําคัญอีกประการ คือ ระบบการกําจัดสารพิษออกจากรางกายของทารกยังไม
มีประสิทธิภาพเทาของผูใหญ จึงไดรับอันตรายไดงายกวาผูใหญ  นมที่มีความปลอดภัยและมีประโยชน
สูงสุดสําหรับทารก ก็คือ นมแม หากคุณแมไมมีปญหาดานสุขภาพจนไมสามารถใหนมลูกได ควรเลี้ยง
ลูกดวยนมแมเปนการดีที่สุด ทั้งปลอดภัย ไดประโยชน แถมประหยัด 
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จะรูไดอยางไรวาไดรับพิษจากเมลามนี 

อาการที่อาจบอกไดวาไดรับพิษจากเมลามีน คือ อาการระคายเคือง  มีเลือดในปสสาวะ  ปสสาวะไมออก
หรือออกนอย  อาการไตอักเสบ ความดันโลหิตสูง 

จาน ชาม ทีท่ําจากเมลามีนมีความปลอดภัยหรือไม 

การนําเมลามีนมาผลิตจานชาม นั้น ไมไดใชเมลามีนเดี่ยว ๆ แตเขาเอายูเรียมาผสมกับฟอรมาลดีไฮด
ภายใตความรอนและแรงดันที่สูง ไดเปนเมลามีนเรซิน เพื่อนําไปขึ้นรูปเปนจาน  ชาม และผลิตภัณฑอ่ืน   
ดวยความรอน  จาน ชาม เมลามีน จึงทนความรอนไดสูงกวาพลาสติกอ่ืน ๆ แตหากถูกความรอนที่สูงมาก  
เชน  เอาเขาเตาอบ หรือเอาเขาเตาไมโครเวฟ จะทําใหจาน ชาม เมลามีน ออนตัวและปลอยฟอรมาลดีไฮด
ออกมา เปนอันตรายตอผูบริโภคได 

ถากินอาหารที่มีเมลามีนปนเปอนเล็กนอยจะเปนอันตรายหรือไม 

สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดคาปนเปอนสูงสุดที่รางกายไดรับตอวันโดยไมทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ หรือ Tolerable Daily Intake (TDI) โดยสหรัฐอเมริกากําหนดไวที่ 0.63 มก.ตอ
น้ําหนักรางกาย 1 กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรปกําหนดไวที่ 0.50 มก.ตอน้ําหนักรางกาย 1 กิโลกรัม 
ดังนั้น ถาเรามีน้ําหนัก 50 กิโลกรัม เราตองไดรับเมลามีน 25 มก.ตอวันถึงจะเปนอันตราย ถาหากนมที่เรา
ดื่มมีการปนเปอน   เมลามีน 1 มก.ตอน้ําหนักนม 1 กิโลกรัม นม 1 กลอง มีปริมาณ 250 กรัม เราตองกิน
นมถึง 100 กลองตอวัน ถึงจะเปนอันตราย  การไดรับอาหารที่มีเมลามีนปนเปอนในปริมาณเล็กนอย จึง
ไมเปนอันตรายตอรางกาย 

เปนไปไดหรือไมที่จะมีการปนเปอนเมลามีนจากธรรมชาติ 

การปนเปอนเมลามีนในนมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเกิดจากการจงใจใสลงไปเพื่อเพิ่มไนโตรเจน จึงมี
ปริมาณเมลามีนสูงในนมและผลิตภัณฑที่ทําจากน้ํานมที่ปนเปอนนั้น แตในธรรมชาติก็อาจมีการ
ปนเปอนได เนื่องจากมีการใชยาฆาแมลงที่มีสวนประกอบของสารไคโรมาซีน (cyromazine) ในการ
กําจัดหนอนแมลง สารนี้มีสูตรโครงสรางเหมือนกับเมลามีน เมื่อสัตวกินเขาไป หรือพืชดูดซึมเขา สาร
ไคโรมาซีนจะแตกตัวไดเปนเมลามีน จึงมีโอกาสตกคางไปกับอาหารได แตจะมีปริมาณตกคางที่นอยมาก
อยูในคาเกณฑความปลอดภัย 

จากเหตุการณที่เกิดขึ้น อย.ไดดําเนินการออกมาตรการดูแลอยางไร 

หลังจากที่เกิดขาวขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ไดออกมาตรการตาง ๆ ดังนี้  
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• อายัดนมและผลิตภัณฑนม รวมทั้งอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบ ที่มีการนําเขาจากประเทศจีน 
เพื่อตรวจวิเคราะหหาเมลามีนกอน หากพบวามีความปลอดภัยจึงจะอนุญาตใหนําเขาได  

• สําหรับผลิตภัณฑที่มีการนําเขามากอนแลว ไดขอความรวมมือผูประกอบการเก็บลงจากรานคา
ตาง ๆ กอน และเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห เมื่อพบวาปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาตใหนํากลับมา
ขายได 

• แจงขอความรวมมือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝา
ระวัง และเขมงวดการลักลอบนําเขาผลิตภัณฑนมและอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบทาง
ชายแดน 

• ประชาสัมพันธไมใหผูบริโภคซื้อนมผงชนิดแบงขาย ซ่ึงไมมีฉลากภาษาไทย ไมมีเครื่องหมาย 
อย. หรือไมทราบแหลงที่มา ตลอดจนสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเมลามีน เพื่อไมให
ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และใหเกิดความมั่นใจในการทําหนาที่ของ อย. และใหผูบริโภค
แจงเบาะแสหรือขอมูล หากพบวามีการลักลอบนําเขาผลิตภัณฑที่มีการปนเปอน 

• ตั้งวอรรูม (war room) ติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพื่อกําหนดมาตรการในการดูแลไดอยาง
ทันทวงที สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค 

• จะออกประกาศหามนําเขาผลิตภัณฑนม และผลิตภัณฑอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบ ที่มีการ
ปนเปอนเมลามีน โดยกําหนดนมผงมีเมลามีนไดไมเกิน 1 ppm หรือ 1 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก
อาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอื่นที่มีนมเปนสวนประกอบจะพบเมลามีนได ไมเกิน 2.5 ppm 

จะเลือกซื้อผลิตภัณฑนม หรือผลิตภัณฑที่มีนมเปนสวนประกอบใหปลอดภยัไดอยางไร 

อย. มีการควบคุมการผลิตและนําเขาอาหารอยางเขมงวด อาหารทีผ่ลิตภายในประเทศตองไดมาตรฐาน
ตามเกณฑจีเอม็พี และมีการขึ้นทะเบยีน มเีครื่องหมาย อย.  อาหารที่นําเขาก็ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กําหนด และตองไดรับอนุญาตมีเครื่องหมาย อย. ดังนัน้ การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารขอใหดูที่ฉลากเปน
ลําดับแรก วามีการแสดงแหลงประเทศที่ผลิต มีเครื่องหมาย อย. ดูความเรียบรอยและสมบูรณของภาชนะ
บรรจุ วาสะอาด ไมมีรองรอยร่ัว ฉีกขาด ซ่ึงจะทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีและเชื้อจุลินทรียได 
และดูสภาพการเก็บรักษา ไมมีการวางปะปนกับผลิตภณัฑที่เปนอันตราย และเก็บในอุณหภูมิทีเ่หมาะสม  
ไมควรซื้อนมผงที่มีลักษณะของการตักแบงขาย รวมทั้งผลิตภัณฑที่มกีารลักลอบนําเขามาจําหนาย 
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	ถามตอบ เรื่องเมลามีน 
	  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   กระทรวงสาธารณสุข 
	อะไรคือเมลามีน 
	เมลามีน (MELAMINE) เป็นสารอินทรีย์เคมี โดยทั่วไปพบในรูปของผลึกสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบถึง ร้อยละ 66 มีชื่อทางเคมีคือ 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine   ในปัจจุบันการผลิตสารเมลามีนจะใช้ยูเรีย (UREA)เป็นวัตถุดิบ ซึ่งยูเรียจะแตกตัวออกได้เป็นสารเมลามีน แอมโมเนีย และกาซคาร์บอนไดออกไซด์  
	มีการใช้เมลามีนในเรื่องใดบ้าง 
	เมื่อเอาเมลามีนมาผสมกับฟอร์มาลดีไฮด์ จะได้เป็นเมลามีนเรซิน (MELAMINE RESIN) เป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน มีความทนทาน  มีการนำมาใช้ในผลิตโฟมทำความสะอาดพื้นผิว   แผ่นฟอร์ไมกา กาว จานชาม ไวท์บอร์ด เป็นต้น 
	ทำไมจึงมีการเติมเมลามีนในนมและอาหารสูตรทารก 
	 
	 
	ในอาหารอื่น ๆ มีการพบเมลามีนปนเปื้อนหรือไม่ 
	หากกินอาหารที่ปนเปื้อนเมลามีนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร 
	ทำไมข่าวที่ออกมาพบว่าเมลามีนก่อให้เกิดอันตรายเฉพาะเด็กทารก 
	แม้เมลามีนจะมีความเป็นพิษต่ำ แต่เนื่องจากทารกดื่มนมที่มีการจงใจเติมเมลามีนลงไป และเป็นการดื่มติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ได้รับเมลามีนในปริมาณที่สูงติดต่อกัน จึงทำให้เกิดนิ่วในไต และอาการไตวาย ตามที่เป็นข่าว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ หากนมนั้นมีการปนเปื้อนเมลามีน ผู้บริโภคก็จะได้รับเมลามีนไม่มาก เพราะส่วนประกอบที่เป็นนมมักจะมีไม่มาก และไม่ได้มีการกินเป็นอาหารหลักอย่างเช่นทารก ที่สำคัญอีกประการ คือ ระบบการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายของทารกยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าของผู้ใหญ่ จึงได้รับอันตรายได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่  นมที่มีความปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดสำหรับทารก ก็คือ นมแม่ หากคุณแม่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจนไม่สามารถให้นมลูกได้ ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการดีที่สุด ทั้งปลอดภัย ได้ประโยชน์ แถมประหยัด 
	จะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับพิษจากเมลามีน 
	จาน ชาม ที่ทำจากเมลามีนมีความปลอดภัยหรือไม่ 
	ถ้ากินอาหารที่มีเมลามีนปนเปื้อนเล็กน้อยจะเป็นอันตรายหรือไม่ 
	สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือ Tolerable Daily Intake (TDI) โดยสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่ 0.63 มก.ต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ที่ 0.50 มก.ต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าเรามีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เราต้องได้รับเมลามีน 25 มก.ต่อวันถึงจะเป็นอันตราย ถ้าหากนมที่เราดื่มมีการปนเปื้อน   เมลามีน 1 มก.ต่อน้ำหนักนม 1 กิโลกรัม นม 1 กล่อง มีปริมาณ 250 กรัม เราต้องกินนมถึง 100 กล่องต่อวัน ถึงจะเป็นอันตราย  การได้รับอาหารที่มีเมลามีนปนเปื้อนในปริมาณเล็กน้อย จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
	เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปนเปื้อนเมลามีนจากธรรมชาติ 
	การปนเปื้อนเมลามีนในนมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเกิดจากการจงใจใส่ลงไปเพื่อเพิ่มไนโตรเจน จึงมีปริมาณเมลามีนสูงในนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำนมที่ปนเปื้อนนั้น แต่ในธรรมชาติก็อาจมีการปนเปื้อนได้ เนื่องจากมีการใช้ยาฆ่าแมลงที่มีส่วนประกอบของสารไคโรมาซีน (cyromazine) ในการกำจัดหนอนแมลง สารนี้มีสูตรโครงสร้างเหมือนกับเมลามีน เมื่อสัตว์กินเข้าไป หรือพืชดูดซึมเข้า สารไคโรมาซีนจะแตกตัวได้เป็นเมลามีน จึงมีโอกาสตกค้างไปกับอาหารได้ แต่จะมีปริมาณตกค้างที่น้อยมากอยู่ในค่าเกณฑ์ความปลอดภัย 
	จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย.ได้ดำเนินการออกมาตรการดูแลอย่างไร 
	หลังจากที่เกิดข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ ดังนี้  
	อายัดนมและผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ที่มีการนำเข้าจากประเทศจีน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาเมลามีนก่อน หากพบว่ามีความปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้นำเข้าได้  
	 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้ามาก่อนแล้ว ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเก็บลงจากร้านค้าต่าง ๆ ก่อน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ เมื่อพบว่าปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้นำกลับมาขายได้ 
	 แจ้งขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง และเข้มงวดการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบทางชายแดน 
	 ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้บริโภคซื้อนมผงชนิดแบ่งขาย ซึ่งไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเครื่องหมาย อย. หรือไม่ทราบแหล่งที่มา ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเมลามีน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ของ อย. และให้ผู้บริโภคแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน 
	 ตั้งวอร์รูม (war room) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
	 จะออกประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ที่มีการปนเปื้อนเมลามีน โดยกำหนดนมผงมีเมลามีนได้ไม่เกิน 1 ppm หรือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอื่นที่มีนมเป็นส่วนประกอบจะพบเมลามีนได้ ไม่เกิน 2.5 ppm 
	จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบให้ปลอดภัยได้อย่างไร 
	อย. มีการควบคุมการผลิตและนำเข้าอาหารอย่างเข้มงวด อาหารที่ผลิตภายในประเทศต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์จีเอ็มพี และมีการขึ้นทะเบียน มีเครื่องหมาย อย.  อาหารที่นำเข้าก็ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาตมีเครื่องหมาย อย. ดังนั้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารขอให้ดูที่ฉลากเป็นลำดับแรก ว่ามีการแสดงแหล่งประเทศที่ผลิต มีเครื่องหมาย อย. ดูความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ ว่าสะอาด ไม่มีร่องรอยรั่ว ฉีกขาด ซึ่งจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ได้ และดูสภาพการเก็บรักษา ไม่มีการวางปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย และเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม  ไม่ควรซื้อนมผงที่มีลักษณะของการตักแบ่งขาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย 
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