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Metoclopramide กับข้อแนะน าใหม่ที่เข้มงวด 

ภญ.จุฑาภรณ ์คงชาต ิ
 
 ยำ metoclopramide เป็น dopamine D2 antagonist และ serotonin 5-HT3 
antagonist ออกฤทธิ์เพิ่มกำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำร จึงใช้ป้องกันและระงับอำกำร
คลื่นไส้และอำเจียนท่ีมีสำเหตุมำจำกทำงเดินอำหำรเคลื่อนไหวไม่ดี นอกจำกน้ียังใช้ป้องกัน
และระงับอำกำรคลื่นไส้และอำเจยีนจำกสำเหตุอื่น เช่น ยำต้ำนมะเร็ง กำรฉำยรังสี กำรผ่ำตัด 
เป็นต้น 
    The European Medicines Agency's Committee on Medicinal Products 
for Human Use ได้ทบทวนข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยของยำ metoclopramide พบว่ำ
อำกำรไม่พึงประสงค์ของยำที่เกิดกับระบบประสำท คือ short-term extrapyramidal 
disorders ส ำหรับในเด็กจะเกิดอำกำรต่อระบบประสำทแบบฉับพลนัได้บ่อยกว่ำ ในขณะที่คน
สูงอำยุจะเกดิ tardive dyskinesia ได้บ่อยกว่ำ ซึ่งอำกำรไม่พึงประสงค์เพิ่มตำมขนำดยำหรือ
ระยะเวลำที่ใช้ยำ ข้อมูลทีไ่ด้นี้จงึเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ยำนี้เป็นระยะเวลำนำน
จะท ำให้ควำมเสี่ยงท่ีจะเกดิอำกำรไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อระบบประสำทมีมำกกว่ำ
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจำกยำ นอกจำกน้ียังพบอำกำรไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อหัวใจหรือกำร
ไหลเวียนเลือดได้โดยเฉพำะเมื่อใหย้ำโดยกำรฉีด ซึง่แมจ้ะพบได้น้อยมำกแต่ก็จ ำเป็นต้องรับรู้
ถึงควำมเสี่ยงน้ี ดังนัน้คณะกรรมกำรดังกลำ่วจึงไดม้ีข้อแนะน ำใหม่เกี่ยวกับกำรใช้ 
metoclopramide โดยเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรใช้และลดระยะเวลำกำรใช้ยำลง 
 ข้อแนะน ำใหม่สรุปไดด้ังนี ้ 

1) ไม่ควรใช้ metoclopramide เกินกว่ำ 5 วัน  
2) ไม่ควรใช้ในเด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 1 ปี กำรใช้ในเด็กอำยุเกิน 1 ปีให้ใช้เป็นยำอันดับรอง 

(second-choice treatment) ในกำรป้องกันอำกำรคลื่นไส้ และอำเจยีนจำกยำ
ต้ำนมะเร็ง (delayed nausea and vomiting after chemotherapy) และใช้
ระงับอำกำรคลื่นไส้และอำเจียนหลังกำรผ่ำตัด  

3) กำรใช้ในผู้ใหญ่ให้ใช้เพื่อป้องกันหรือเพื่อระงับอำกำรคลื่นไส้และอำเจียนจำกยำตำ้น
มะเร็ง กำรฉำยรังสี กำรผำ่ตัด และโรคปวดศีรษะไมเกรน  

4) ควรเข้มงวดกำรใช้ยำขนำดสูงสุดทีแ่นะน ำ (maximum recommended dose) 
ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และควรน ำต ำรับยำที่มีควำมแรงสูงออกไปจำกท้องตลำด 

ที่มำ - www.fda.moph.go.th/vigilance 
 

http://www.fda.moph.go.th/vigilance


  
 

สารกลูตาไธโอน (glutathione)  ช่วยท าให้ขาวได้จริงหรือ? 

ภก.ทรงกลด ธรรมเดช 
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             กลูตำไธโอน (glutathione) เป็นสำรต้ำนอนุมลูอิสระที่เซลล์ในรำ่งกำยมนุษยส์ำมำรถสังเครำะหไ์ด้เอง มีคุณสมบัตเิป็นโปรตนี
ชนิดหนึ่งท ำหน้ำที่ในกำรปกป้องเนื้อเยื่อไม่ให้ถูกท ำลำยโดยสำรอนมุูลอิสระที่สะสมอยู่ตำมส่วนตำ่งๆของร่ำงกำย กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
ร่ำงกำย และทีส่ ำคัญยังช่วยตับในกำรท ำลำยและขจดัสำรพิษออกจำกร่ำงกำยด้วย 

 ในทำงกำรแพทย์พบว่ำมีกำรน ำกลูตำไธโอนมำทดลองใช้ในกำรรักษำโรคตำ่งๆ ซึ่งยังไม่ไดร้ับกำรอนุมัติข้อบ่งใช้จำกองค์กำร
อำหำรและยำ เช่น ภำวะเป็นหมันในเพศชำย ปลำยเส้นประสำทอักเสบ มะเร็งกระเพำะอำหำร หรือมะเร็งต่อมลูกหมำก วิธีกำรรักษำมกั
ท ำโดยกำรฉดีเข้ำทำงหลอดเลือดด ำหรือเข้ำท่ีกล้ำมเนื้อ ผลข้ำงเคยีงอย่ำงหนึ่งที่น่ำแปลกใจ คือ ผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรฉีดกลตูำ
ไธโอนน้ันมสีีผิวท่ีขำวขึ้น เนื่องมำจำกกลูตำไธโอนสำมำรถยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซเินส (tyrosinase) ได ้ และส่งผลใหเ้ม็ดสีของผิวหนงั
เปลี่ยนจำกเม็ดสีน้ ำตำลด ำเป็นเมด็สีชมพูขำว ด้วยเหตุนีเ้องจึงมีผูพ้ยำยำมน ำผลข้ำงเคยีงของยำมำใช้ในกำรท ำให้ผิวขำวข้ึน ซึ่งนับไดว้่ำ
เป็นกำรน ำยำมำใช้ในทำงที่ผิดอีกรูปแบบหนึ่ง โดยในปัจจุบันยังไมม่ีกำรศึกษำที่น่ำเชื่อถือยืนยันหรือรับรองประสิทธิภำพ และประโยชน์
ของกลูตำไธโอนในกำรท ำใหผ้ิวขำวได้อย่ำงแท้จริง จึงไม่น่ำแปลกใจที่กลูตำไธโอนไม่ผ่ำนกำรรับรองข้อบ่งใช้โดยองค์กำรอำหำรและ ยำ
ประเทศสหรัฐอเมริกำส ำหรับท ำให้ผิวขำว 
     ผลิตภณัฑ์กลตูำไธโอนท่ีพบในท้องตลำดส่วนใหญ่นั้นเอยู่ในรูปยำเม็ดหรือผงละลำยน้ ำส ำหรับรบัประทำน ซึ่งกลูตำไธโอนน้ี
สำมำรถถูกท ำลำยได้ในทำงเดินอำหำรของมนุษย ์ ดังนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรรับประทำนกลูตำไธโอนในรูปแบบของยำรบั 
ประทำนนั้นแทบจะไม่มเีลย ที่ผ่ำนมำจึงพบว่ำมีผู้พยำยำมน ำกลูตำไธโอนในรูปแบบยำฉดีมำใช้แทนกำรรับประทำนกันมำกข้ึน เนื่องจำก
เชื่อว่ำกลูตำไธโอนชนิดฉีดนั้นมีประสิทธิภำพในกำรท ำใหผ้ิวขำวได้ดีกว่ำและเห็นผลเร็วกว่ำกลูตำไธโอนชนิดรับประทำน 
            ประเด็นส ำคัญของกำรใช้ยำฉีดกลูตำไธโอนโดยเฉพำะกำรฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำนั้น คือ ควำมปลอดภัยจำกกำรฉีดยำ เนื่องจำก
ผิวท่ีขำวขึ้นจำกกลูตำไธโอนน้ันเปน็ผลข้ำงเคยีงของยำที่เกิดขึ้นช่ัวครำวเท่ำนั้น หำกต้องกำรใหผ้ลคงอยู่ไปตลอดจ ำเป็นต้องไดร้ับกำรฉดี
ซ้ ำเป็นระยะ ท ำให้มีกำรสะสมยำในร่ำงกำยมำกข้ึน และอำจก่อให้เกิดอันตรำยในระยะยำวได้ นอกจำกน้ีกำรฉีดยำจ ำเป็นต้องกระท ำโดย
ผู้ประกอบวิชำชีพท่ีเชี่ยวชำญเท่ำนั้น เพื่อป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึน้ได้ระหว่ำงกำรให้ยำ เช่น กำรฉดียำในอัตรำที่เร็วเกินไป กำรติดเช้ือ
ในกระแสเลือดจำกเครื่องมือที่ไม่สะอำด กำรเกิดฟองอำกำศอุดตันหลอดเลือดเนื่องจำกผู้ฉีดยำไล่ฟองอำกำศในเข็มฉีดยำไม่หมด เป็นตน้ 
ซึ่งเหตุกำรณ์เหล่ำนีส้่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ทีไ่ด้รับยำจนถึงขั้นเสยีชีวิตได้เลยทีเดียว 
         ถึงแม้ว่ำกลูตำไธโอนเปน็สำรที่รำ่งกำยสร้ำงไดเ้องตำมธรรมชำติ แต่ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ กลูตำไธโอนชนิดฉดี
หรือชนิดรับประทำนเพื่อให้ผิวขำวใสนั้นยังไม่มีกำรพิสูจนผ์ลที่ชัดเจน ควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำจึงเป็นสิ่งส ำคญัที่ต้องค ำนึงถึง และพึง
ระลึกไว้เสมอว่ำ “ไม่มียำชนิดใดในโลกท่ีปลอดภัย 100 %” ดังนั้นก่อนกำรใช้ยำใดๆ ก็ตำมควรศึกษำข้อมูลให้ละเอียดเสียก่อนเพื่อควำม
ปลอดภัยของตนเอง 
 
ที่มำ - กลูต้ำไธโอน (glutathione) ท ำให้ขำวจริงหรือ??. ควำมรู้สู่ประชำชน โดยคณำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. 
Available from: URL: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=6. 

 



 
 

ไข้กาฬหลังแอ่น น่ารู้ 

ภญ.รินพัท ชมจันทร ์

โรคไข้กำฬหลังแอ่นมีช่ือภำษำอังกฤษว่ำ Meninggococcal meningitis เกิดจำกเชื้อ Neisseria menningitidis เป็นโรคที่พบได้บ่อยใน
แถบประเทศตะวันออกกลำงและแอฟริกำ  โดยเฉพำะประเทศในกลุ่ม Meningitis belt ซึ่งได้แก่ประเทศแกรมเบีย, บูร์กินำฟำโซ, เซเนลกัล, กีน ี
จนถึงประเทศเอธิโอเปีย 

โรคไข้กำฬหลังแอ่น หรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสำมำรถพบได้ตลอดทุกช่วงอำยุท้ังนี้พบมำกในช่วงอำยุ 0 – 35 ปี เชื้อนี้สำมำรถพบได้
ในล ำคออยู่แล้วแตไ่ม่ก่อให้เกดิโรค กำรติดโรคเกดิจำกเช้ือเข้ำสู่กระแสเลือดและสร้ำงสำร Endotoxin ติดต่อทำงลมหำยใจ และสำรคัดหลั่งได้ง่ำย
เมื่ออยู่บริเวณเดียวกันอย่ำงใกล้ชดิเช่น ในครอบครัว โรงเรยีน หอพักนักศึกษำ เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ ค่ำยทหำร นักโทษในเรือนจ ำ หรือแรงงำน
ต่ำงด้ำว  

ลักษณะทั่วไปของเชื้อเป็นแบคทีเรียรูปทรงกลมอยู่กันเป็นกลุ่ม (diplococcal) ย้อมแกรมติดสีแกรมลบ (gram negative) ไมเ่คลื่อนไหว 
แบ่งได้เป็น 12 Serogroups ได้แก ่Serogroup A, B, C, 29-E, H, I, K, L, X, Y, Z และ W-135 โดยในประเทศไทยมักพบ Serogroups A และ B 
เป็นสำเหตุหลัก 

อำกำรแสดงของโรคที่ส ำคญัคือ ผู้ป่วยมักจะมีไข้ ปวดศีรษะ อำเจียน คอแข็ง กลัวแสง ซึมลงจนกระทั่งเพ้อหมดสติ บำงรำยอำจมจีุด
เลือดออกใต้ผิวหนัง (Petechial rash) มักพบบริเวณแขน ขำ และช่วงล ำตัวส่วนหรือบริเวณเยื่อบุออ่น หำกพบว่ำมีอำกำรดังกล่ำวควรพบแพทย์
โดยเร็วที่สุด เนื่องจำกโรคนีม้ีอัตรำกำรตำยร้อยละ10 เมื่อไม่ไดร้ับกำรรักษำภำยใน 24 – 48 ชม. หลังแสดงอำกำร 

กำรวินิจฉัยโรคจ ำเป็นต้องท ำกำรตรวจน้ ำไขสันหลัง และเลือดเพื่อเพำะเชื้อ 
    กำรรักษำโรคไข้กำฬหลังแอ่น องค์กำรอนำมัยโลกแนะน ำแนวทำงกำรรักษำขั้นแรกเป็นยำ Cefotaxime หรือ Ceftriaxone ก่อน เมื่อ
ทรำบผลเพำะเชื้อแล้วให้เปลีย่นเปน็ยำฉีด Pennicillin G ร่วมกับกำรรักษำแบบประคับประคอง เช่น กำรให้สำรน้ ำเพื่อรักษำภำวะกรด - ด่ำงที่ไม่
สมดลุของร่ำงกำย  ส่วนผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยแนะน ำให้ยำป้องกันภำยใน 24 ชม. เช่น ยำ Ciprofloxacin 500 mg oral single dose, Ceftriaxone 
250 mg IM single dose หรือ Azithromycin ร่วมกับเฝ้ำระวังอำกำรต่อเนื่อง 10 – 12 วัน ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันแต่ไมส่ำมำรถใช้ได้ในประเทศ
ไทยเนื่องจำกเป็นคนละ Serogroup กัน แต่แนะน ำในผู้ทีต่้องกำรเดินทำงไปประกอบพิธฮีัจจ์ หรือนักเรียน นักศึกษำ นักท่องเทีย่วท่ีต้องกำร
เดินทำงไปประเทศสหรัฐอเมริกำและกลุม่ประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 
องค์กำรอนำมัยโลกแนะน ำกำรเฝำ้ระวังโรคไข้กำฬหลังแอ่นไว้ ดังนี ้

1. โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ควรระมัดระวงัและรำยงำน โดยให้เพำะแยกเชื้อเท่ำที่จะท ำได ้
2. หำกพบว่ำมีเพิ่มจ ำนวนของผู้ป่วยควรรีบรำยงำนให้ทรำบทันที 
3. ควรเจำะน้ ำไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยเช้ือแบคท่ีเรียที่เป็นต้นเหตุและทดสอบควำมไวของยำต้ำนจุลชีพร่วม 

เอกสำรอ้ำงอิง 
1. แนวทำงกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคไข้กำฬหลังแอ่น (Menninggococcal meningitis) ในโรงพยำบำลศรีนครินทร ์
2. ไข้กำฬหลังแอ่น .นิตยสำรหมอชำวบ้ำน เล่มที:่ 318 ,ตุลำคม 2005 ,รศ.นพ.สรุเกียรติ อำชำนำนุภำพ 
3. ไขก้ำฬหลังแอ่น  อ.นพ.ยงค ์รงค์รุง่เรือง คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล [4 jan 2014] .Available from: 

http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=5 
4. Centers for Disease Control and Prevention.  meningococcal. [4 jan 2014].  Available from:  

http://www.cdc.gov/meningococcal/  
5. National Institutes of Health. Meningitis -meningococcal. [4 jan 2014].  Available from: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000608.ht
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อย.เตือน พ่อ แม ่ผู้ปกครอง ระวังอย่าให้บุตรหลานบริโภคขนมกรุบกรอบมากเกินไปอาจได้รับเกลอืโซเดียมสูง  
แนะ อ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม บนซองผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ 
ภก.มนตรี เหล่าด ี

อย. เตือนมำยัง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระวัง หำกบุตรหลำนบริโภคขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่ง ข้ำวเกรยีบ สำหร่ำยทอดกรอบ หรือสำหรำ่ย
ปรุงรส มำกเกินไปและบรโิภคติดต่อกันทุกวัน อำจได้รับปรมิำณโซเดียมเกินควำมต้องกำรโดยไม่รูต้ัว มีผลเสยีต่ออวัยวะตำ่งๆ ในร่ำงกำย ท ำให้ไต
เสื่อมได้ ย้ ำ บรโิภคโซเดยีม ไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ำกับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 6 กรัม หรือ ประมำณ 1 ช้อนชำ เพื่อ
ควำมปลอดภัย 
 นพ.บุญชัย  สมบูรณ์สุข เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปิดเผยว่ำจำกกำรทีม่ีกำรส่งข้อควำมเผยแพร่ผำ่นทำงสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับเด็กสำวบรโิภคสำหรำ่ยทอดกรอบในปริมำณมำกทุกวันจนท ำให้ม่ำนตำเสีย เลนส์ตำเสื่อม และไตพัง ซึ่งแพทย์แจ้งว่ำอำจเกิดจำกกำร
บริโภคเกลือ และโซเดยีมกลตูำเมทน้ันส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) มีควำมห่วงใยเดก็ๆ เกรงจะไดร้ับอันตรำย จึงขอให้ผู้ปกครอง
แนะน ำบุตรหลำนถึงกำรบริโภคขนมกรุบกรอบ รวมทั้งสำหร่ำยทอดกรอบ เนื่องจำกสำหร่ำยอบแหง้ธรรมดำเมื่อน ำมำปรุงด้วยรสชำตติ่ำงๆ จะมี
กำรใส่เกลือโซเดียม และโซเดยีมกลูตำเมทหรือผงชูรสเป็นส่วนผสมเพื่อให้รสชำติของสำหร่ำยอร่อย ซึง่จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ สำหร่ำยทอดกรอบ
มีปริมำณโซเดียมเฉลี่ย 100 มลิลกิรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือเทียบเท่ำเกลือ 250 มลิลิกรัม ในขณะที่บริโภคอำหำรส ำเรจ็รูปท่ีมรีสจดั ท ำให้ได้รบั
ปริมำณโซเดียมสูงในแต่ละวัน จะท ำให้เกิดอันตรำยต่อเด็กได้ ทีส่ ำคญั ผลเสียของกำรบริโภคอำหำรทีม่ีโซเดียมสูง จะท ำให้เกิดกำรคั่งของเกลือและ
น้ ำในอวัยวะต่ำงๆ ท ำให้แขน ขำ บวม เหนื่อยง่ำย แน่นหน้ำอก ท ำให้ควำมดันโลหิตสูง รวมทั้งเกิดผลเสยีต่อไต ท ำให้ไตท ำงำนหนักข้ึนและไดเสื่อม
เร็วข้ึน 
 อย่ำงไรก็ตำม อย. ได้เฝำ้ระวังสุม่เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สำหร่ำยทัง้ชนิดปรุงรสและชนิดที่ใช้ปรุงอำหำรเพื่อตรวจวเิครำะห์หำสำรปรอท 
ตะกั่ว และสำรหนู อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2554 - ปัจจุบัน พบว่ำมีคุณภำพมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หำกตรวจสอบแล้วพบสำร
ปนเปื้อนเกินท่ีกฎหมำยก ำหนด จัดเป็นอำหำรผดิมำตรฐำน ต้องระวำงโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บำท นอกจำกน้ี หำกตรวจพบสำรปนเปื้อน
ดังกล่ำวในปริมำณที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ เข้ำข่ำยเป็นอำหำรไม่บรสิุทธ์ิ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท 
หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
 เลขำธิกำรฯ อย. กล่ำวเกีย่วกับปริมำณเกลือและโซเดยีมใหผู้้บริโภคทรำบว่ำ ปรมิำณโซเดียมที่ควรไดร้ับต่อวัน ไม่ควรเกิน 2,400 
มิลลิกรัม ซึ่งเทียบเท่ำกับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 6 กรัม หรอืเทียบเท่ำกับเกลือแกงแบบร่วนละเอียดประมำณ 1 ช้อนชำ นอกจำกจะได้รับ
โซเดียมจำกเกลือแล้วผู้บรโิภคยังอำจไดร้ับโซเดียมจำกผงชูรสที่อยู่ในรูปของเครื่องปรุงรส/ผงปรุงรสอีกทำงหนึ่งด้วย ดังนั้น ไม่ว่ำจะบรโิภคอำหำร
ส ำเรจ็รูป ขนมต่ำงๆ สำหร่ำยทอดกรอบ หรือสำหร่ำยปรุงรส ขอให้ผู้ปกครองอ่ำนฉลำก แนะน ำบตุรหลำนอ่ำนฉลำกด้วย ว่ำปรมิำณโซเดียมเท่ำใด 
และควรใช้วิจำรณญำณในกำรบริโภคว่ำร่ำงกำยควรได้รับอำหำรดังกล่ำวมำกน้อยเพยีงใด ซึ่งขณะนี ้ อย. ได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 
เพื่อให้แสดงข้อมูลโภชนำกำรในรปูแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amount : GDA) หรือฉลำก หวำน มัน เค็ม เพื่อน ำไปสู่กำร ลด หวำน มัน เคม็ 
จำกกำรบรโิภคอำหำร โดยก ำหนด ให้แสดงค่ำหลังงำน น้ ำตำล ไขมัน และโซเดยีม ใน 1 ซอง/ห่อ และเทียบเป็นค่ำร้อยละ (%) ของปริมำณสูงสดุ
ที่ควรไดร้ับในแต่ละวัน บนด้ำนหน้ำฉลำกกับอำหำรขบเคี้ยว 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้ำวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้ำวเกรียบหรือ
ขนมขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกติ และเวเฟอร์สอดไส้ และอยู่ระว่ำงขยำยให้ครอบคลมุอำหำรอื่น ได้แก ่
ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์ขนมอบ อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป อำหำรมือ้หลักที่เป็นอำหำรจำนเดยีว ซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ในตูเ้ย็นหรือช่องแช่แข็งตลอด
ระยะเวลำจ ำหน่ำย และผลิตภณัฑ์อำหำรขบเคีย้วอื่น ซึ่งก็รวมถึงสำหร่ำยทอดกรอบด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย สำมำรถ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภณัฑ์อำหำรที่เหมำะสมต่อสุขภำพ อย่ำงไร ก็ตำม อย. ขอแนะผู้บริโภคใหย้ึดหลัก 3 ฉ. สนองสุขภำพดี เริ่มต้นทีน่ี่ คือ ฉลำก 
ฉลำดและเฉลียว โดยอ่ำนฉลำกทุกครั้ง ฉลำดซื้อผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภำพและมีประโยชน์ และเฉลยีวใจในกำรดูสภำพของผลติภณัฑ์ ตรวจสอบไม่ใหม้ี
สิ่งใดปนเปื้อนในผลิตภณัฑ์ เพื่อสขุภำพท่ีดี อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้บรโิภคพบเห็นผลติภณัฑส์ุขภำพผดิกฎหมำยหรือไม่ได้คุณภำพมำตรฐำน ร้องเรียน
มำได้ทีส่ำยด่วน อย. 1556 หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัทุกจังหวัดที่พบกำรกระท ำควำมผิด   
ที่มำ - กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค 3 มกรำคม 2557 ข่ำวแจก 21/ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557- 
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