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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
         นมจดัเป็นอาหารประเภทให้สารอาหารโปรตีนท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เม่ือเทียบกบั
อาหารชนิดอ่ืน นมให้ปริมาณสารอาหารท่ีเหมาะสม และมีกรดอะมิโนครบตามท่ีร่างกาย            
ตอ้งการมากท่ีสุด นอกจากน้ีนมยงัเป็นแหล่งส าคญัของแคลเซียม ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโต และ
แข็งแรง ร่างกายสามารถน าสารอาหารจากนมไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโต ช่วยใน            
การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอท าให้สุขภาพแข็งแรง เน่ืองจากประโยชน์ของนมท่ีมีต่อร่างกาย และ
สามารถด่ืมได้ทุกเพศทุกวยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งวยัเด็กท าให้ปัจจุบันมีการบริโภคนมกันอย่าง
แพร่หลาย นมถือเป็นอาหารหลกัของเด็กวยัแรกเกิดจนถึง 1 ขวบปี และนมถือวา่มีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ต่อพฒันาการทางร่างกาย และสมองในวยัเด็กจนถึงวยัรุ่น (ประไพศรี ศิริจกัรวาล, 2551)  
         การบริโภคนม และผลิตภณัฑ์ท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบในประเทศไทยมีอตัราขยายตวั
เพิ่มข้ึนทุกปี อีกทั้งมีการรณรงค ์และส่งเสริมให้บริโภคนม และผลิตภณัฑ์ท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ
เพิ่มข้ึน ตามหลกัโภชนบญัญติัในขอ้ปฏิบติัการกินอาหารก าหนดใหมี้การด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
นอกจากนมจะเป็นอาหารจ าเป็นส าหรับการพฒันาการเจริญเติบโตของเด็กแล้ว นมยงัเป็น
ส่วนประกอบใน การท าขนมอีกหลายชนิด ท าให้ปริมาณการผลิตน ้ านมดิบ เพื่อบริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูบ้ริโภค (สุภทัร ค ามุงคุณ, 2552) ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น เด็ก และนมมี
ความสัมพนัธ์ และเม่ือนมเป็นส่วนประกอบของขนมหลากหลายชนิด เด็กกบัขนมจึงถือเป็นของคู่
กนั จากอิทธิพลของส่ือหลายรูปแบบในปัจจุบนั ขนมกลายเป็นอาหารวา่งชนิดหน่ึง และขนมยงัถูก
ใชเ้ป็นของขวญั เป็นรางวลั เป็นส่ือแสดงความรักให้แก่เด็ก ขนมจึงอาจเรียกเป็นปัจจยัท่ี 5 ของเด็ก
ไปแล้ว จนบางคร้ังเด็กหรือแม้แต่ผูป้กครองเองเกิดความเขา้ใจว่า ขนมเหล่าน้ีสามารถใช้แทน
อาหารไดท้  าใหมี้การใชข้นมเหล่าน้ีเป็นม้ืออาหารของเด็ก (ส าเภา วเิศษนคร, 2552) 
         จากการท่ีนม และขนมมีบทบาทกบัเด็กอยา่งมาก จึงตอ้งมองมาถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
โดยมีรายงานข่าวส านกัข่าวซินหวั ประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2551 ระบุเด็กทารกใน
มณฑลกนัซู่เสียชีวติ 1 ราย ดว้ยโรคน่ิวในไต โดยสาเหตุเกิดจากการด่ืมนมท่ีมีสารเมลามีนปนเป้ือน
อยู่ ซ่ึงเม่ือเขา้สู่ร่างกายแล้วจะสะสมจนกลายเป็นน่ิวในไต โดยนมเหล่านั้นมีวางจ าหน่ายอยู่ทัว่
ประ เทศ จีน  และย ัง เ ป็นผลิตภัณฑ์ ส่ งออกอีกหลายประ เทศ  รวมถึงประ เทศไทยด้วย                        
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(สุนิตา พรรณรักษา, 2551) กรณีทารกเสียชีวิตท่ีประเทศจีน ก็เกิดจากสาเหตุไตวายเฉียบพลนัทั้งน้ี
เพราะอาหารหลกัของเด็กทารกคือ นม ขณะท่ีผูใ้หญ่จะรับประทานอาหารหลากหลายกวา่ โอกาส
ไดรั้บสารเมลามีนเขา้ไปจึงมีปริมาณไม่มาก อนัตรายจากสารเมลามีนจึงส่งผลกระทบโดยเฉพาะ
ทารก และเด็กในวยั 3-6 ปี ท่ีอยู่ในชั้นอนุบาล หรือเด็กก่อนวยัเรียน ซ่ึงเป็นช่วงอายุส าหรับ
พัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสังคม                
(นิรนาม, 2552) 
         สารเมลามีน คือสารสังเคราะห์ท่ีใดช้ท าพลาสติก และปุ๋ย มีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็น
องค์ประกอบส าคญั สารเมลามีนบริสุทธ์ิยงัมีองคป์ระกอบของไนโตรเจนสูงมากถึงร้อยละ 66.67 
คิดเป็นปริมาณโปรตีนไดร้้อยละ 416.66 สารเมลามีนมีลกัษณะเป็นผงสีขาวคลา้ยนมผงดงันั้นเม่ือ
น าสารเมลามีนมาผสมในน ้ านมหรือนมผงก็ท าให้ผลการตรวจพบเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจนสูงข้ึนดว้ย 
ท าให้เขา้ใจผิดได้ว่าผลิตภณัฑ์ท่ีตรวจนั้นมีโปรตีนสูง เป็นช่องทางให้ผูป้ระกอบการท่ีเห็นแก่ตวั 
และตั้งใจน าสารเมลามีนมาผสมกับนมผงเพื่อให้ได้นมท่ีมีคุณภาพดีตามมาตรฐานด้วย การท่ี
สามารถผสมสารเมลามีนกบันมไดท้ั้งน้ีก็เพราะการตรวจหาปริมาณโปรตีนในนมผงปัจจุบนัยงัไม่
สามารถท าไดโ้ดยตรง แต่จะท าทางออ้มดว้ยการตรวจหาปริมาณไนโตรเจนแทน เน่ืองจากโปรตีนมี
ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั กรณีนมผงปนเป้ือนสารเมลามีนนั้นเป็นนวตักรรมใหม่ล่าสุดของ        
อาหารปนเป้ือน กระทรวงสาธารณสุขไทยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 311          
พ.ศ. 2551 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลามคม พ.ศ. 2551 เร่ืองควบคุมอาหารปนเป้ือนสารเมลามีนโดยห้ามผลิต 
น าเขา้ หรือจ าหน่าย ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (กฤษฏา บูรณารมย ์และ           
พรรณวดี บูรณารมย,์ 2552)  
         สารเมลามีนท่ีปนเป้ือนอยูใ่นอาหารหากเรารับประทานเขา้ไปร่างกายจะไม่ยอ่ยสลาย แต่จะ
ถูกขบัออกมาทางปัสสาวะ หากกรณีสารเมลามีนเขา้ไปในร่างกายในปริมาณมากจึงจะก่อให้เกิดพิษ 
โดยเฉพาะท่ีไต โดยทัว่ไปนั้นหากได้รับในปริมาณต ่า จะไม่มีความเป็นพิษ แต่หากได้รับอย่าง
ต่อเน่ือง หรือไดรั้บในปริมาณมากเกินท่ีร่างกายไม่สามารถยอ่ยสารเมลามีนได ้ไตจึงไม่สามารถขบั
สารพิษออกมาทางปัสสาวะ ดงันั้นเม่ือสารน้ีเขา้สู่ร่างกายจะสะสมจนกลายเป็นน่ิวในท่อปัสสาวะ 
และไต ก่อให้เกิดมะเร็งท่ีท่อปัสสาวะ ท าลายระบบสืบพนัธ์ุ และท าให้ไตวายไดอ้ย่างเฉียบพลนั  
กรณีนมผงปนเป้ือนเมลามีนในวยัเด็กระบบการก าจดัสารพิษออกจากร่างกายยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าของผูใ้หญ่ จึงอาจไดรั้บอนัตรายไดง่้ายกวา่ผูใ้หญ่ (เยาวมาลย ์คา้เจริญ, 2550)  
         จากเหตุการณ์ดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดเ้ร่งตรวจสอบผลิตภณัฑ์
นมผงทุกชนิดท่ีน าเขา้จากประเทศจีนซ่ึงจ าหน่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาดประเทศไทยผลการตรวจสอบ
พบการปนเป้ือนในผลิตภณัฑ์ขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมปังกรอบครีมแครกเกอร์ตรา
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โอโมโต (ผลการวิเคราะห์พบสารเมลามีน 6.08 ppm) ขนมปังแท่งเคลือบครีมสตรอเบอร์ร่ี ตราฮาจู
กุ (ผลการวเิคราะห์พบการปนเป้ือนสารเมลามีน 5.07 ppm) เป็นตน้ ซ่ึงทั้ง 2 รายการ มีสารเมลามีน
เกินมาตรฐานท่ีก าหนดไดไ้ม่เกิน 2.5 ppm (ภาคผนวก จ) เชียงใหม่จดัเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 2 ของประเทศไทย มีความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ และการศึกษาท่ีดี โดยมีสถานศึกษา
มากมายตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล จนถึงมหาวิทยาลยั ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชากรในเมืองเชียงใหม่
มีการแข่งขนัท่ีสูง และด าเนินชีวิตดว้ยความเร่งรีบ ผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งท างานนอกบา้นเพื่อ   
หาเล้ียงครอบครัว ท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร ในระหว่างเวลานั้นโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งทั้ ง   
สังกัดรัฐบาล และเอกชนได้จัดตั้ งข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้กครองท่ีต้องการ        
ดูแลบุตร และตอ้งการเสริมสร้างพฒันาการต่างๆ ของบุตรก่อนเร่ิมการศึกษาตามกฎหมายต่อไป             
(กมลพรรณ ชีวพนัธุศรี, 2546)  
         ในปัจจุบนัเด็กระดบัชั้นอนุบาลใชชี้วิตอยูใ่นโรงเรียนอนุบาลประมาณวนัละ 6-8 ชัว่โมง 
ข้ึนไป ในช่วงระยะเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลนั้นทางโรงเรียนจะมีกิจกรรม และอาหารให้เด็ก
ตลอดทั้งวนั นอกจากน้ีในบริเวณโรงเรียนยงัมีร้านคา้จ าหน่ายขนมหลากหลายชนิด ช่วงเวลาท่ีเด็ก
อยู่ในโรงเรียนนอกจากรับประทานอาหารตามท่ีโรงเรียนจดัให้แลว้ยงัสามารถซ้ือขนมจากร้านคา้
มารับประทานเองได ้ซ่ึงมีขนมหลายชนิดท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ และมกัเป็นขนมส่วนใหญ่ท่ีเด็ก
ซ้ือ ความรู้ท่ีเท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก หรือแมแ้ต่พอ่แม่เอง อาจท าให้เด็กมีโอกาสเส่ียงต่อภยัท่ีแฝงตวั
มากบัความสุข และความสนุกของขนมหวานเหล่าน้ี จากการส ารวจเบ้ืองตน้พบวา่ ขนมดงักล่าวมี       
2 รูปแบบ คือ มี และไม่มีฉลากพร้อมเคร่ืองหมายของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ขนมท่ี
ไม่มีฉลากคือ ขนมท่ีร้านคา้ผลิตเอง หรือรับซ้ือจากผูผ้ลิตรายยอ่ย และทั้งหมดเป็นขนมท่ีมีนมเป็น
ส่วนประกอบ จากข่าวท่ีมีการปนเป้ือนสารเมลามีนในนม และขอ้มูลท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ อีกทั้งยงัไม่
มีรายงานการส ารวจขนมดังกล่าว ผูศึ้กษามองเห็นความเป็นไปได้ท่ีขนมไม่มีฉลากท่ีขายใน
โรงเรียนอนุบาลมีความเส่ียงท่ีจะปนเป้ือนสารเมลามีนท่ีมากบันมเน่ืองจากไม่ผา่นการควบคุมดูแล
ของเจา้พนกังานสาธารณสุขเป็นการตรวจคดักรองเบ้ืองตน้ เพื่อความปลอดภยั และลดโอกาสเส่ียง
ในการไดรั้บสารปนเป้ือนของเด็กก่อนวยัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ได ้
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อตรวจคดักรองการปนเป้ือนสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบสารเมลามีนในขนมท่ีจ าหน่าย
ในบริเวณโรงเรียนอนุบาล เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
         ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ ขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ วางจ าหน่ายในร้านคา้ในบริเวณ
โรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาล และเอกชน เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
         ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การตรวจคดักรองสารเมลามีนท่ีมีการปนเป้ือนอยูใ่นขนมท่ีมีนมเป็น
ส่วนประกอบ โดยตรวจคดักรองดว้ยชุดทดสอบเมลามีนในอาหาร  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
         ขนม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของนม แลว้น ามาผ่านกระบวนการท าให้สุก
ดว้ยวธีิ  การผา่นความร้อนต่างๆ และไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซ่ึงไดแ้ก่ ขนมเคก้ ขนมเครป 
ขนมปัง และขนมโตเกียว วางจ าหน่ายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
         เมลำมีน หมายถึง สารอินทรียท่ี์มีคุณสมบติับางประการคลา้ยน ้านมสด ซ่ึงถูกน ามาผสมใน
นม เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนให้ตรงตามมาตรฐาน ท าให้สารเมลามีนปนเป้ือนอยู่ในนม และ
ผลิตภณัฑท่ี์มีนมเป็นส่วนประกอบ โดยน าตวัอยา่งขนมมาคดักรองสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบสาร
เมลามีนในอาหาร  
         โรงเรียนอนุบำล หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการสอนระดบัชั้นอนุบาลสังกดัรัฐบาล และเอกชน
ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่        
เขต 1 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ร้ำนค้ำในบริเวณโรงเรียน หมายถึง ร้านคา้ลอ้เข็น ร้านคา้แผงลอย หรือร้านคา้ขายของช า ท่ี
จ  าหน่ายขนมรอบนอกร้ัวโรงเรียนอนุบาล และเป็นบริเวณท่ีตั้งท่ีนอกเหนือการควบคุมของโรงเรียน
อนุบาลสังกดัรัฐบาล และเอกชน 
  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
         การศึกษาเร่ือง การคดักรองสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบในขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ
ซ่ึงจ าหน่ายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

 1. ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการปนเป้ือนสารเมลามีนท่ีมีในขนมท่ีจ าหน่ายในโรงเรียนอนุบาลเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

2. ให้ขอ้มูลกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าการเฝ้าระวงัอนัตรายอนัเกิดจากสารเมลามีนท่ีมี
การปนเป้ือนจากขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ  


