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เขาใจ “เมลามีน” 
นิรัตน เตยีสุวรรณ 

 เหตุการณนมผงสําหรับทารกปนเปอนเมลามีน ซ่ึงเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ทําใหเด็ก 4 คน เสียชีวิต 
และเด็กทารกอีกมากกวา 5 หมื่นคนปวยจากโรคนิ่วในไต นับวาเขยาขวัญคนไปทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่
ลูกยังเล็ก และยังใหดื่มนมกระปองอยู  เพราะจีนเปนประเทศที่สงออกนมผงรายใหญประเทศหนึ่ง 
เรียกวาเกือบทั่วโลกเปนลูกคาจีน ไมเวนประเทศไทย 

 พอพูดถึงคําวา “เมลามีน” สวนใหญก็ใหนึกไปถึงถวย จาน ชาม เมลามีน เลยยิ่งทําใหกลัวใหญ 
วาไอที่ใชอยูที่บานจะมีสารเมลามีนออกมาปนเปอนกับอาหารดวยหรือไม   แลวที่ไปอยูในอาหารตาง ๆ 
ตามที่เปนขาว เขาเติมลงไป หรือวาปนเปอน ถาเติมลงไป เขาเติมไปเพื่ออะไร  จะมีอาการอยางไรหากกิน
เมลามีนเขาไป ถาไดรับแตนอยจะเปนอันตรายหรือเปลา และปญหาอีกรอยแปด ซ่ึงลวนเกิดจากความ
กังวลทั้งส้ิน 

อะไรคือเมลามีน 

เมลามีน (Melamine) เปนสารอินทรียเคมี โดยทั่วไปพบในรูปของผลึก
สีขาว ละลายน้ําไดเล็กนอย มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบถึง รอยละ 
66      ปจจุบันการผลิตสารเมลามีนจะใชยูเรีย (Urea) เปนวัตถุดิบ ซ่ึง
ยู เ รียจะแตกตัวออกได เปนสารเมลามีน  แอมโมเนีย  และกาซ
คารบอนไดออกไซด  

มีการใชเมลามีนในเรื่องใดบาง 

เมื่อเอาเมลามีนมาผสมกับฟอรมาลดีไฮด ภายใตความรอนและความดันสูง จะไดเปนเมลามีนเรซิน 
(Melamine resin) นํามาขึ้นรูปเปนจาน ชาม หรือนําไปใชผลิตของตาง ๆ มากมาย เชน โฟมทําความ
สะอาดพื้นผิว ที่เรียกวา “MAGIC FOAM”  แผนฟอรไมกา กาว   ไวทบอรด เปนตน 
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ทําไมจึงเอาเมลามีนไปเติมในนม  

 ตองบอกกอนวา ไมมีประเทศไหนยอมใหเติมเมลามีนในอาหาร  เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่จีน  เนื่องจากมีการ
เติมน้ําลงในน้ํานมดิบที่สงขายใหกับโรงงานที่ผลิตอาหารตาง ๆ เชน นมผง อาหารทารก เปนผลใหนม
เจือจางลง บริษัทที่เขาจะรับน้ํานมดิบไปผลิตอาหารอื่นตอ ก็ไมใชวาใครเอาน้ํานมมาสงก็จะรับหมด เขา
จะตอง ตรวจสอบปริมาณโปรตีนในน้ํานมดิบกอน วามีปริมาณตามมาตรฐานหรือไม ดังนั้นน้ํานมดิบที่มี
การเติมน้ําจะมีปริมาณโปรตีนไมถึง  จึงถูกปฏิเสธ  ผูผลิตน้ํานมดิบจึงนําเมลามีนซ่ึงมีปริมาณไนโตรเจน
สูงมาเติมเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนมเพื่อใหผลวิเคราะหปริมาณโปรตีนออกมาไดตามมาตรฐาน 
โดยไมไดคํานึงวาผลที่ตามมาจะเปนอยางไร ก็เลยทําใหเด็กทารกเจ็บปวยและเสียชีวิตตามที่เปนขาว  

ในอาหารอื่น ๆ มีการพบเมลามีนปนเปอนหรือไม 

 หากเอาวัตถุดบิที่ผลิตจากนมที่ปนเปอนเมลามีนไปผลิตอาหารอื่น ๆ  อาหารนั้นกจ็ะมีเมลามีนปนเปอน
แนนอน   หลายประเทศพบวามีการปนเปอนเมลามีนในอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบหลายชนิด เชน 
โยเกิรต เครื่องดื่มกาแฟกระปอง คุกกี้ ช็อกโกแลต เปนตน 

หากกินอาหารที่ปนเปอนเมลามีนจะเปนอันตรายตอสุขภาพอยางไร 

ตัวเมลามีนเดี่ยว ๆ มีความเปนพิษต่ํามาก แถมไมเปนสารกอการกลายพันธุ แตในหนูทดลองพบวา ถาให
ในปริมาณสูง ทําใหเกิดมะเร็งในกระเพาะปสสาวะ  เนื่องจากเมลามีนทําใหเกิดกอนนิ่วในกระเพาะ

ปสสาวะ ตัวกอนนิ่วที่เกิดขึ้นไประคายเคืองกระเพาะ
ปสสาวะอยูตลอดเวลา  เลยกระตุนใหเกิดกอนมะเร็ง แม
ตัวเมลามีนเองไมไดทําให เกิดมะเร็งในกระเพาะ
ปสสาวะโดยตรง แตก็ถือเปนตัวการทางออม แตถาเมลา

มีนเกิดไปเจอกับกรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid) ซ่ึ ง เปนสาร เคมีที่ ผ ลิตจากยู เ รี ย
เชน เดี ยวกับ เมลามีน  และอาจมีการ
ปนเปอนมากับ เมลามีน หรือมีการผสม

ไปกับอาหารหรืออาหารสัตวเพื่อเพิ่มโปรตีน ก็จะเกิดผลึกเมลามีนไซยานูเรต (Melamine cyanurate) ซ่ึง
ไมละลายน้ํา   กอนผลึกเล็ก ๆ นี้จะอุดตันทอในไต   สงผลใหไตวายและทําใหเสียชีวิต       

ทําไมขาวที่ออกมามีแตเด็กทารกที่ไดรับอันตรายจากเมลามีน 

เด็กทารกกินนมเปนอาหารหลัก และกินวนัละหลายมื้อ เมื่อกินนมที ่ จงใจเติมเมลามีนลงไป  ติดตอกัน
เปนเวลานาน ทําใหไดรับเมลามีนในปริมาณที่สูงติดตอกนั  ทําใหเกิดนิว่ในไต และอาการไตวาย    ตามที่ 
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เปนขาว  สวนผูใหญไมไดกนิเหมือนเด็ก เพราะกินอาหารหลากหลาย ไมคอยกินซ้ํา ๆ หากไปเจออาหาร
ที่ปนเปอนเมลามีน ก็จะไดรับไมมาก    และมีเวลาพอที่รางกายจะขับเมลามีนออกไป        ระบบการกําจัด 

สารพิษออกจากรางกายก็ดีกวาเด็กทารก   จึงไมเห็นมีผูใหญคนใดไดรับอันตรายจนเปนขาว       หากคุณ
แมไมมีปญหาดานสุขภาพจนไมสามารถใหนมลูกไดแลว ขอแนะนํานมแม ดีที่สุด ทั้งปลอดภัย ได

ประโยชน แถมประหยัด   

ลักษณะอาการที่เกิดกับทารกที่ไดรับอันตรายจากเมลามีนเปนอยางไร 

 เด็กจะรองไหโดยไมทราบสาเหตุขณะที่มกีารถาย
ปสสาวะอาจมกีารอาเจียน  มานตามีการหดตัวภาวะไต
วายเฉยีบพลัน มีกอนแข็งออกมาขณะที่มกีารขับถาย
ปสสาวะ  และความดนัโลหิตสูง    มีอาการบวมน้ํา และมี
อาการปวดเมือ่มีการกระทบถูกที่บริเวณไต  ก็คืออาการที่
เกิดจากนิว่ในไตนั่นเอง  ถึงขนาดเปนนิว่ได แสดงวาตอง
กินนมปนเปอนเมลามีนมานานพอสมควร 

 แลว จาน ชาม  เมลามีนมคีวามปลอดภัยหรือไม 

การนําเมลามีนมาผลิตจาน ชาม นั้น ไมไดใชเมลามีนเดี่ยว ๆ แตเขาเอายูเรียมาผสมกับฟอรมาลดีไฮด
ภายใตความรอนและแรงดันที่สูง ไดเปนเมลามีนเรซิน  จากนั้นนําไปขึ้นรูปเปนจาน  ชาม และผลิตภัณฑ

อ่ืน      จาน  ชาม  เมลามีน  จึงทนความรอนไดสูงกวา
พลาสติกอ่ืน ๆ แตหากถูกความรอนที่สูงมาก  เชน  เอาเขา
เตาอบ หรือเอาเขาเตาไมโครเวฟ จะทําใหจาน ชาม เมลามีน 
ออนตัวและปลอยฟอรมาลดีไฮดออกมา เปนอันตรายตอ
ผูบริโภคได   ถาจานชามเมลามีนไมเปล่ียนสีชัดเจน ก็ยัง
ใชไดอยางปลอดภัย แตถาเปนจานชามที่คุณภาพเลว ๆ อยา
เสี่ยงเอามาใสอาหารดีกวา 

ถากินอาหารที่มีเมลามีนปนเปอนเล็กนอยจะเปนอันตรายหรือไม 

 สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดคาปนเปอนสูงสุดที่รางกายไดรับตอวันติดตอกันโดยไม
ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ หรือ Tolerable Daily Intake (TDI) โดยสหรัฐอเมริกากําหนดไวที่ 0.63 
มก.ตอน้ําหนักรางกาย 1 กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรปกําหนดไวที่ 0.50 มก.ตอน้ําหนักรางกาย 1 
กิโลกรัม ดังนั้น ถาเรามีน้ําหนัก 50 กิโลกรัม เราตองไดรับเมลามีน 25 มก.ตอวันถึงจะเปนอันตราย ถา
หากนมที่เราดื่มมีการปนเปอน   เมลามีน 1 มก.ตอน้ําหนักนม 1 กิโลกรัม นม 1 กลอง มีปริมาณ 250 กรัม  
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เราตองกินนมถึง 100 กลองตอวัน ถึงจะเปนอันตราย   แตถาเปนเด็ก เชน เด็กที่มีน้ําหนัก 20 กิโลกรัม ก็
จะตองกินนมถึง  40  กลอง จึงจะไดรับอันตราย  

อาหารที่ปนเปอนเมลามีนแมจะมีนอยมาก แตการไดรับบอย ๆ จะมีการสะสมหรือไม 

ในคนยังไมทราบ  แตเขามีการทดลองในสัตวโดยองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือ USFDA 
ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการสะสมของเมลามีนในหมู โดยใหหมูกินอาหารที่มีเมลามีนปนเปอนในปริมาณ
สูง โดยใหกินติดตอกันเปนเวลา 7 วัน จากนั้นจึงทําการตรวจปริมาณเมลามีนในเนื้อเยื่อและปสสาวะของ
หมู พบวา เมื่อครบ 7 วัน พบสารเมลามีนในเนื้อเยื่อหมู นอยมาก แค 9 – 12 สวนตอพันลานสวน    และ 
เมื่อทิ้งไว 14 วันหลังหยุดใหอาหารที่ปนเปอนเมลามีน ก็ตรวจไมพบเมลามีนในเนื้อเยื่อหมู สวนการ
ตรวจปสสาวะ พบวาในวันแรก ๆ มีเมลามีน ออกมามาก และลดลงอยางรวดเร็วในวันตอ ๆ มา เมื่อตรวจ
ถึงวันที่ 14   พบวาเกือบทั้งหมดตรวจไมเมลามีนในปสสาวะ แสดงวารางกายมีการขับเมลามีนและสารที่
มีโครงสรางคลายเมลามีนออกมาอยางรวดเร็วทางปสสาวะ 

มั่นใจไดอยางไรวาอาหารที่ขายในประเทศปลอดการปนเปอนเมลามีน 

พอเกิดขาวขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็ไดตั้งหนวย
จัดการในภาวะวิกฤติ (war room) ทันที พรอมออกมาตรการ  5 ขอ จํางาย ๆ คือ   5 ป.  ประกอบดวย 
ปลอดการนําเขา ณ ดาน  นมและผลิตภัณฑนม รวมทั้งอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบ ถามาจากจีนจะ
โดนอายัดไวกอน ถาพบเมลามีนเกินมาตรฐานความปลอดภัย ก็จะใหทําลายหรือสงกลับคืนประเทศตน
ทาง   ปลอดการผลิต  ไมใหนํานมผงจากจีนมาเปนวัตถุดิบโดยเด็ดขาด จนกวาจะตรวจวิเคราะหวาปลอด
หรือมีเมลามีนไมเกินเกณฑความปลอดภัย ผลิตภัณฑปลอดภัย  อาหารที่ นําเขามากอนการใชมาตรการ 
ไดขอความรวมมือใหผูประกอบการเก็บลงจากรานคาตาง ๆ กอน และเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห เมื่อ
พบวาปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาตใหนํากลับมาขายไดใหม   ผูบริโภคปลอดภัย  โดยการเฝาระวัง และ
เขมงวดการลักลอบนําเขาผลิตภัณฑนมและอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบทางชายแดน รวมทั้งเฝาระวัง
หากพบผูที่ปวยจากการบริโภคนมปนเปอน และประชาสัมพันธไมใหผูบริโภคซื้อนมผงชนิดแบงขาย ซ่ึง
ไมมีฉลากภาษาไทย ไมมีเครื่องหมาย อย. หรือไมทราบแหลงที่มา  ออกประกาศปองกัน โดยออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ใหนมสําหรับทารกและผลิตภัณฑนมผง มีเมลามีนปนเปอนไดไมเกิน 1 
สวนตออาหารลานสวน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมตอน้ําหนักอาหาร 1 กิโลกรัม  และอาหารอื่นที่มีนมเปน
สวนประกอบจะพบเมลามีนได ไมเกิน 2.5 สวนในอาหารลานสวน  ใครฝาฝน มีบทลงโทษ ปรับ 5,000 
บาท ถึง 20,000 บาท และมีโทษจําคุก 6 เดือน ถึง 2 ป 

จะบริโภคอยางไรใหปลอดภัยจากเมลามีน 

ตองเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มีฉลากภาษาไทย มีการแสดงแหลง
ประเทศท่ีผลิต มีเคร่ืองหมาย อย.  ภาชนะบรรจุ อยูในสภาพ
เรียบรอย สะอาด ไมมีรองรอยร่ัว ฉีกขาด ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
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ปนเปอนของสารเคมีและเชื้อจุลินทรียได และดูสภาพการเก็บรักษา ไมมีการวางปะปนกับผลิตภัณฑที่
เปนอันตราย และเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม   นมผงที่มีลักษณะของการตักแบงขาย ไมมีฉลาก หามซื้อ
เด็ดขาด  รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารที่มีการลักลอบนําเขามาขายดวย  และจะกินอยางไรใหปลอดภัย ไม
เฉพาะจากเมลามีนเทานั้น รวมถึงสารอันตรายอื่น ๆ ดวย ก็ตองกินอาหารใหหลากหลาย  และถึงจะชอบ
แคไหน ก็อยากินอะไรซ้ํา ๆ เพื่อใหรางกายมีเวลาในการทําลายและขับสารพิษออกจากรางกายได 
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	เข้าใจ “เมลามีน” 
	นิรัตน์ เตียสุวรรณ 
	 เหตุการณ์นมผงสำหรับทารกปนเปื้อนเมลามีน ซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ทำให้เด็ก 4 คน เสียชีวิต และเด็กทารกอีกมากกว่า 5 หมื่นคนป่วยจากโรคนิ่วในไต นับว่าเขย่าขวัญคนไปทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่ลูกยังเล็ก และยังให้ดื่มนมกระป๋องอยู่  เพราะจีนเป็นประเทศที่ส่งออกนมผงรายใหญ่ประเทศหนึ่ง เรียกว่าเกือบทั่วโลกเป็นลูกค้าจีน ไม่เว้นประเทศไทย 
	 พอพูดถึงคำว่า “เมลามีน” ส่วนใหญ่ก็ให้นึกไปถึงถ้วย จาน ชาม เมลามีน เลยยิ่งทำให้กลัวใหญ่ ว่าไอ้ที่ใช้อยู่ที่บ้านจะมีสารเมลามีนออกมาปนเปื้อนกับอาหารด้วยหรือไม่   แล้วที่ไปอยู่ในอาหารต่าง ๆ ตามที่เป็นข่าว เขาเติมลงไป หรือว่าปนเปื้อน ถ้าเติมลงไป เขาเติมไปเพื่ออะไร  จะมีอาการอย่างไรหากกินเมลามีนเข้าไป ถ้าได้รับแต่น้อยจะเป็นอันตรายหรือเปล่า และปัญหาอีกร้อยแปด ซึ่งล้วนเกิดจากความกังวลทั้งสิ้น 
	อะไรคือเมลามีน 
	เมลามีน (Melamine) เป็นสารอินทรีย์เคมี โดยทั่วไปพบในรูปของผลึกสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบถึง ร้อยละ 66      ปัจจุบันการผลิตสารเมลามีนจะใช้ยูเรีย (Urea) เป็นวัตถุดิบ ซึ่งยูเรียจะแตกตัวออกได้เป็นสารเมลามีน แอมโมเนีย และกาซคาร์บอนไดออกไซด์  
	มีการใช้เมลามีนในเรื่องใดบ้าง 
	เมื่อเอาเมลามีนมาผสมกับฟอร์มาลดีไฮด์ ภายใต้ความร้อนและความดันสูง จะได้เป็นเมลามีนเรซิน (Melamine resin) นำมาขึ้นรูปเป็นจาน ชาม หรือนำไปใช้ผลิตของต่าง ๆ มากมาย เช่น โฟมทำความสะอาดพื้นผิว ที่เรียกว่า “MAGIC FOAM”  แผ่นฟอร์ไมกา กาว   ไวท์บอร์ด เป็นต้น 
	ทำไมจึงเอาเมลามีนไปเติมในนม  
	ในอาหารอื่น ๆ มีการพบเมลามีนปนเปื้อนหรือไม่ 
	หากกินอาหารที่ปนเปื้อนเมลามีนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร 
	ทำไมข่าวที่ออกมามีแต่เด็กทารกที่ได้รับอันตรายจากเมลามีน 
	เด็กทารกกินนมเป็นอาหารหลัก และกินวันละหลายมื้อ เมื่อกินนมที่ จงใจเติมเมลามีนลงไป  ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ได้รับเมลามีนในปริมาณที่สูงติดต่อกัน  ทำให้เกิดนิ่วในไต และอาการไตวาย    ตามที่ 
	 
	เป็นข่าว  ส่วนผู้ใหญ่ไม่ได้กินเหมือนเด็ก เพราะกินอาหารหลากหลาย ไม่ค่อยกินซ้ำ ๆ หากไปเจออาหารที่ปนเปื้อนเมลามีน ก็จะได้รับไม่มาก    และมีเวลาพอที่ร่างกายจะขับเมลามีนออกไป        ระบบการกำจัด 
	สารพิษออกจากร่างกายก็ดีกว่าเด็กทารก   จึงไม่เห็นมีผู้ใหญ่คนใดได้รับอันตรายจนเป็นข่าว       หากคุณแม่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจนไม่สามารถให้นมลูกได้แล้ว ขอแนะนำนมแม่ ดีที่สุด ทั้งปลอดภัย ได้ประโยชน์ แถมประหยัด   
	ลักษณะอาการที่เกิดกับทารกที่ได้รับอันตรายจากเมลามีนเป็นอย่างไร 
	 เด็กจะร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่มีการถ่ายปัสสาวะอาจมีการอาเจียน  ม่านตามีการหดตัวภาวะไตวายเฉียบพลัน มีก้อนแข็งออกมาขณะที่มีการขับถ่ายปัสสาวะ  และความดันโลหิตสูง    มีอาการบวมน้ำ และมีอาการปวดเมื่อมีการกระทบถูกที่บริเวณไต  ก็คืออาการที่เกิดจากนิ่วในไตนั่นเอง  ถึงขนาดเป็นนิ่วได้ แสดงว่าต้องกินนมปนเปื้อนเมลามีนมานานพอสมควร 
	 แล้ว จาน ชาม  เมลามีนมีความปลอดภัยหรือไม่ 
	ถ้ากินอาหารที่มีเมลามีนปนเปื้อนเล็กน้อยจะเป็นอันตรายหรือไม่ 
	 สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันติดต่อกันโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 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   แต่ถ้าเป็นเด็ก เช่น เด็กที่มีน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ก็จะต้องกินนมถึง  40  กล่อง จึงจะได้รับอันตราย  
	อาหารที่ปนเปื้อนเมลามีนแม้จะมีน้อยมาก แต่การได้รับบ่อย ๆ จะมีการสะสมหรือไม่ 
	ในคนยังไม่ทราบ  แต่เขามีการทดลองในสัตว์โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือ USFDA ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการสะสมของเมลามีนในหมู โดยให้หมูกินอาหารที่มีเมลามีนปนเปื้อนในปริมาณสูง โดยให้กินติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจึงทำการตรวจปริมาณเมลามีนในเนื้อเยื่อและปัสสาวะของหมู พบว่า เมื่อครบ 7 วัน พบสารเมลามีนในเนื้อเยื่อหมู น้อยมาก แค่ 9 – 12 ส่วนต่อพันล้านส่วน    และ เมื่อทิ้งไว้ 14 วันหลังหยุดให้อาหารที่ปนเปื้อนเมลามีน ก็ตรวจไม่พบเมลามีนในเนื้อเยื่อหมู ส่วนการตรวจปัสสาวะ พบว่าในวันแรก ๆ มีเมลามีน ออกมามาก และลดลงอย่างรวดเร็วในวันต่อ ๆ มา เมื่อตรวจถึงวันที่ 14   พบว่าเกือบทั้งหมดตรวจไม่เมลามีนในปัสสาวะ แสดงว่าร่างกายมีการขับเมลามีนและสารที่มีโครงสร้างคล้ายเมลามีนออกมาอย่างรวดเร็วทางปัสสาวะ 
	มั่นใจได้อย่างไรว่าอาหารที่ขายในประเทศปลอดการปนเปื้อนเมลามีน 
	พอเกิดข่าวขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็ได้ตั้งหน่วยจัดการในภาวะวิกฤติ (war room) ทันที พร้อมออกมาตรการ  5 ข้อ จำง่าย ๆ คือ   5 ป.  ประกอบด้วย ปลอดการนำเข้า ณ ด่าน  นมและผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ถ้ามาจากจีนจะโดนอายัดไว้ก่อน ถ้าพบเมลามีนเกินมาตรฐานความปลอดภัย ก็จะให้ทำลายหรือส่งกลับคืนประเทศต้นทาง   ปลอดการผลิต  ไม่ให้นำนมผงจากจีนมาเป็นวัตถุดิบโดยเด็ดขาด จนกว่าจะตรวจวิเคราะห์ว่าปลอดหรือมีเมลามีนไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย  อาหารที่ นำเข้ามาก่อนการใช้มาตรการ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเก็บลงจากร้านค้าต่าง ๆ ก่อน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ เมื่อพบว่าปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้นำกลับมาขายได้ใหม่   ผู้บริโภคปลอดภัย  โดยการเฝ้าระวัง และเข้มงวดการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบทางชายแดน รวมทั้งเฝ้าระวังหากพบผู้ที่ป่วยจากการบริโภคนมปนเปื้อน และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้บริโภคซื้อนมผงชนิดแบ่งขาย ซึ่งไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเครื่องหมาย อย. หรือไม่ทราบแหล่งที่มา  ออกประกาศป้องกัน โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้นมสำหรับทารกและผลิตภัณฑ์นมผง มีเมลามีนปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1 ส่วนต่ออาหารล้านส่วน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม  และอาหารอื่นที่มีนมเป็นส่วนประกอบจะพบเมลามีนได้ ไม่เกิน 2.5 ส่วนในอาหารล้านส่วน  ใครฝ่าฝืน มีบทลงโทษ ปรับ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท และมีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี 
	จะบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัยจากเมลามีน 
	ต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากภาษาไทย มีการแสดงแหล่งประเทศที่ผลิต มีเครื่องหมาย อย.  ภาชนะบรรจุ อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ไม่มีร่องรอยรั่ว ฉีกขาด ซึ่งจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ได้ และดูสภาพการเก็บรักษา ไม่มีการวางปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย และเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม   นมผงที่มีลักษณะของการตักแบ่งขาย ไม่มีฉลาก ห้ามซื้อเด็ดขาด  รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการลักลอบนำเข้ามาขายด้วย  และจะกินอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่เฉพาะจากเมลามีนเท่านั้น รวมถึงสารอันตรายอื่น ๆ ด้วย ก็ต้องกินอาหารให้หลากหลาย  และถึงจะชอบแค่ไหน ก็อย่ากินอะไรซ้ำ ๆ เพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการทำลายและขับสารพิษออกจากร่างกายได้ 
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