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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การส ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มุ่งส ารวจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1) เพ่ือส ารวจข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่เป็นสมาชิก อย.น้อย และนักเรียน
แกนน า อย.น้อย โดยเปรียบเทียบความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกซื้อและการบริโภค ทัศนคติที่ดตี่อการบริโภคของนักเรียน พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 
และอิทธิพลที่ส่งผลต่อการบริโภคของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักเรียน) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครูแกนน า ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) ต่อโครงการ อย.น้อย  

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) นักเรียนทั่วไป จ านวน  1,385 คน นักเรียนแกนน า อย.
น้อย จ านวน 225 คน และนักเรียนสมาชิก อย.น้อย จ านวน 49 คน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครูแกนน า 
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) จ านวน 420 
คน  โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน จ านวน 
2,100 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 30 แห่ง กระจาย 
ใน 10 จังหวัดทกุภูมิภาค ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)            
กลุ่มท่ี 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มาจากจังหวัดและโรงเรียนที่ถูกสุ่ม โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
รวมกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 420 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรม        
การบริโภค (ส าหรับนักเรียน) ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีต่อโครงการ           
อย.น้อย (ส าหรับครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่) ชุดที่ 3 แบบการจัดสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล  1) ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล              
ที่ได้มากับเกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถิติเชิงอ้างอิง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(analysis of variance) และสถิติทดสอบไคสแควร์  ( 2 -test) 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูล           

ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูล จ าแนกประเภท แล้วน าไปสรุปเป็นข้อความที่มีนัยทั่วไป โดยใช้หลักการ
สรุปแบบอุปนัย (Inductive Method) 
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 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 ศึกษาในระดับ       
ชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.0 เป็นนักเรียน อย.น้อย (เป็นสมาชิก อย.น้อย หรือเป็นแกนน า             
อย.น้อย) คิดเป็นร้อยละ 34.0 กลุ่มตัวอย่างมาจากภาคต่าง ๆ และประเภทโรงเรียน จ านวนใกล้เคียง
กัน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือ
เจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.0 มีสถานะเป็นครู คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 มาจากภาคต่าง ๆ ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ดังนี้ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่นักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น 
บอร์ด คิดเป็นร้อยละ 49.8 กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่นักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุด คือ 
ตรวจสอบฉลากอาหาร คิดเป็นร้อยละ 53.0 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ที่นักเรียนเข้าร่วม
มากที่สุดคือ ตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ าในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.9 กิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ที่นักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ เดินรณรงค์ คิดเป็น 
ร้อยละ 43.7 ในการเรียนการสอนครูน าเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้ในการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนกิจกรรม 
อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นและเก่ียวข้องกับโครงการ อย.น้อย ที่นักเรียนเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 49.5 และกิจกรรมในโครงการ อย.น้อย ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
รองลงมาคือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้นและเกี่ยวข้องกับโครงการ อย.น้อย คิดเป็นร้อยละ 
40.7 
  

สรุปผลการส ารวจ 

 

ผลการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย ปี 2557 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ผลการส ารวจเชิงปริมาณ และผลการส ารวจเชิงคุณภาพ 

  

ผลการส ารวจเชิงปริมาณ 
1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลการส ารวจพบว่า นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 75.2 คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 9.02 จาก
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คะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 โดยพบว่า ความรู้ที่นักเรียนตอบถูกต้อง
มากที่สุดคือ การกินอาหารที่มีรสเค็มมาก มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูง คิดเป็น
ร้อยละ 87.2 ส่วนข้อความรู้ที่นักเรียนตอบถูกน้อยที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแม้ไม่ใช่ยาแต่ช่วย
ป้องกันบ าบัดรักษาโรคได้ คิดเป็นร้อยละ 66.2 

2. ทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลการส ารวจพบว่า นักเรียนมีทัศนคติต่อการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีเท่ากับ 3.60 จากคะแนนเต็ม 5 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 

3. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผลการส ารวจพบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ซึ่งประกอบด้วย 1) หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม 2) หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ 3) หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ าหรือไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า 
4) อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องส าอางก่อนซื้อหรือใช้ และ 5) บริโภคนม ผัก และผลไม้เป็นประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 77.5 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ร้อยละ 75 เมื่อจ าแนกการประเมินตาม
พฤติกรรมย่อย ปรากฏผลดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 79.0 จากอาหารทั้งหมด 10 ประเภท นักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 ประเภท โดยแบ่งอาหารได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 
อาหารที่ไม่ควรบริโภคหรือบริโภคแต่น้อยได้แก่ 1) ขนมหวานประเภทช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลูกกวาด  
2) อาหารจานด่วน ประเภทพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด ฯลฯ 3) ขนมประเภทมันฝรั่งทอด ข้าวโพด 
อบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง สาหร่ายอบกรอบ ฯลฯ 4) ขนมหวานไทย ประเภททองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง ขนมหม้อแกง 5) เครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาล ประเภทน้ าอัดลม น้ าผลไม้ส าเร็จรูป น้ าหวาน             
นมรสหวาน น้ าปั่น น้ าชาเชียว และอ่ืนๆ ผลการประเมินพบว่า จ านวนนักเรียน อย.น้อย ที่มี
พฤติกรรมไม่บริโภคถึงบริโภค 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 78.5  81.7  75.1  82.2  และ 
82.7 ตาม ล าดับ (เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้คือ จ านวนนักเรียน อย.น้อย มากกว่าร้อยละ 75         
มีพฤติกรรมการบริโภคไม่บริโภคถึงบริโภค 1 – 2 วันต่อสัปดาห์) กลุ่มท่ี 2 อาหารที่ควรบริโภค ได้แก่ 
นม ผัก และผลไม้ ผลการประเมินพบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภค 3 – 5 วัน/สัปดาห์  
ถึง บริโภค  6 – 7 วัน/สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 82.8 80.0 และ 78.9 ตามล าดับ (เกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนดไว้คือ จ านวนนักเรียน อย.น้อย มากกว่าร้อยละ 75 มีพฤติกรรมการบริโภค 3 – 5                  
วัน/สัปดาห์  ถึง บริโภค 6 – 7 วัน/สัปดาห์ ) ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ        
กินขนมที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งและน้ าตาล เช่น โดนัท เค้ก เวเฟอร์ โรตีสายไหม ขนมปัง              
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ขนมโตเกียว และอ่ืน ๆ และกินลูกชิ้นทอด ไก่ทอด ปาท่องโก๋ กล้วยแขก คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ 
74.7 ตามล าดับ 

3.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า นักเรียน อย.น้อย          
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 76.0 จากพฤติกรรมทั้งหมด 10 
พฤติกรรม นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 พฤติกรรม โดยแบ่งพฤติกรรม
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามท่ีมีการ
โฆษณาสรรพคุณจูงใจให้น่าซื้อน่าใช้ คิดเป็นร้อยละ 87.4  (เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ คือ จ านวน
นักเรียน อย.น้อย มากกว่าร้อยละ 75 มีพฤติกรรมไม่ท าเลยถึงท าบางครั้ง ) กลุ่มท่ี 2 พฤติกรรมที่ควร
ปฏิบัติ ได้แก่ 1) สังเกตวันผลิตหรือวันหมดอายุก่อนซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. คิดเป็นร้อยละ 85.6 และ 85.0 ตามล าดับ (เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้
คือ จ านวนนักเรียน อย.น้อย มากกว่าร้อยละ 75 มีพฤติกรรมท าส่วนใหญ่ถึงท าทุกครั้ง) ส าหรับ
พฤติกรรมการบริโภคสุขภาพท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ล าดับแรก คือ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มี
ฉลากภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 68.7 หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ าหรือ ไม่ใช้น้ ามัน
ทอดซ้ า คิดเป็นร้อยละ 70.1 และการปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
เคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 70.8  

4. อิทธิพลที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน ผลการส ารวจพบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพ่ือนมีอิทธิพลเป็นอันดับแรกคือ การกิน

ขนมหวาน ( X = 3.32, S.D. = 1.09) การกินอาหารจานด่วน ( X = 3.24, S.D. = 1.05) การกิน            

ขนมขบเค้ียว ( X = 3.50, S.D. = 1.13) การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาล ( X = 3.39, S.D. = 1.12) และ

การรับประทานอาหารประเภททอด ( X = 3.35, S.D. = 1.10) การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บุคคล

ในครอบครัว (บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง) มีอิทธิพลต่อนักเรียนเป็นอันดับแรกคือ การกินนม ( X = 3.79, 

S.D. = 1.15) การกินผักและผลไม้ ( X = 4.13, S.D. = 1.02) การกิน/ซื้อยา ( X = 3.72, S.D. = 1.13) 

การใช้วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ( X = 3.20, S.D. = 1.37) ส่วนสื่อโฆษณามีอิทธิพลเป็นอันดับ

แรกต่อการซื้อเครื่องส าอาง ( X = 3.15,  S.D. = 1.32) 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ อย.น้อย ผลการส ารวจ พบว่า   

5.1 นักเรียนแกนน า อย.น้อย มีความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.60) โดยด้านการด าเนินกิจกรรมในโครงการมีความพึงพอใจอันดับ
แรกคือ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน เช่น พูดหน้า         

เสาธง จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด จัดท าเอกสารเผยแพร่ จัดเสียงตามสาย ( X = 3.90,               
S.D. = 0.87) รองลงมาคือ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เชื่อมโยงสู่การเรียน          
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การสอน ( X = 3.86, S.D. = 0.83) และกิจกรรมด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจสอบ
ฉลากอาหาร เช่น ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านกายภาพ ตรวจสอบน้ าดื่มในโรงเรียน                     
( X = 3.85, S.D. = 0.87) ส าหรับความพึงพอใจด้านผลที่ได้รับจากโครงการ อย.น้อย คือ ท าให้

นักเรียนเห็นความส าคัญและตระหนักถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ( X = 4.07,              
S.D. = 0.78)  รองลงมาคือ นักเรียนสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง               

( X = 3.93, S.D. = 0.90)  
5.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครูแกนน า ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) มีความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X = 3.83, S.D. = 0.70) โดยด้านการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
อันดับแรกในเรื่อง กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน 
เช่น พูดหน้าเสาธง จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด  จัดท าเอกสารเผยแพร่ จัดเสียงตามสาย           

( X = 3.87, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เชื่อมโยงสู่ 

การเรียนการสอน ( X = 3.79, S.D. = 0.76) ส าหรับด้านผลที่ได้จากโครงการ อย.น้อย คือ นักเรียน

ได้รับความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย ( X = 3.92, S.D. = 0.75) 
รองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะในการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน โรงเรียน และชุมชน  

( X = 3.88, S.D. = 0.73) และนักเรียนสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

( X = 3.88, S.D. = 0.79)  
6. ความคาดหวังต่อโครงการ อย.น้อย ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 6.1 นักเรียนมีความคาดหวังในการด าเนินการโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.79, S.D. = 0.69) โดยมีความคาดหวังอันดับแรก คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ( X = 4.00, S.D. = 0.95) รองลงมาคือ การมีทักษะที่จ าเป็นในการบริโภคอย่างถูกต้องและ

การดูฉลากก่อนซื้อ ( X = 3.94, S.D. = 0.93) 
 6.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครูแกนน า ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอื่น) มีความคาดหวังในการด าเนินการโครงการ อย.น้อย ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.69) โดยมีความคาดหวังอันดับแรกคือ การเลือกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ ( X = 4.11, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ การมีทักษะที่จ าเป็นในการบริโภคอย่าง

ถูกต้อง และการดูฉลากก่อนซื้อ ( X = 4.01, S.D. = 0.79) 
7. ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
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7.1 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า  นักเรียนที่เป็น อย.น้อย มีความรู้              
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกว่า นักเรียนที่ไม่ได้เป็น อย.น้อย  

7.2 ทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า นักเรียนที่เป็น อย.น้อย                     
มีทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เป็น อย.น้อย  

7.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกต้อง ในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เป็น อย.น้อย ในพฤติกรรมต่อไปนี้ คือ              
1) กินขนมหวานประเภทช็อกโกแลต ทอฟฟ่ี ลูกกวาด 2) กินขนมประเภทมันฝรั่งทอด ข้าวโพด          
อบกรอบ ข้าวเกรียบกุ้ง สาหร่ายอบกรอบ ฯลฯ 3) ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ าตาล ประเภทน้ าอัดลม น้ าผลไม้
ส าเร็จรูป น้ าหวาน นมรสหวาน  น้ าปั่น น้ าชาเชียวและอ่ืน ๆ  4) กินขนมที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้ง
และน้ าตาล เช่น โดนัท เค้ก เวเฟอร์ โรตีสายไหม ขนมปัง ขนมโตเกียวและอ่ืน ๆ 5) ดื่มนม 6) กินผัก 
7) กินลูกชิ้นทอด ไก่ทอด ปาท่องโก๋ กล้วยแขก ส่วนพฤติกรรม 1) กินอาหารจานด่วน ประเภทพิซซ่า 
แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด ฯลฯ 2) กินขนมหวานไทย ประเภททองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง            
ขนมหม้อแกง และ 3) กินผลไม้ ไม่พบความแตกต่าง 

7.4 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  พบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องในสัดส่วนมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เป็น อย.น้อย ในพฤติกรรม 
ต่อไปนี้ 1) หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ าหรือไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า 2) ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าท่ีระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเคร่งครัด 3) อ่านฉลากเครื่องส าอาง เช่น แป้ง โลชั่น 
ก่อนจะซื้อหรือก่อนใช้  และ 4) อ่านฉลากวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ ายาล้างสุขภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง ก่อนจะซื้อหรือก่อนใช้ ส่วนพฤติกรรม 1) การซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามท่ีมีการโฆษณาสรรพคุณจูงใจให้น่าซื้อน่าใช้ 2) การสังเกตวันผลิตหรือวันหมดอายุก่อนซื้อหรือ        
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3) การอ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลาก เช่น ไขมัน โปรตีนก่อนเลือกซ้ืออาหาร               
4) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. 5) การสังเกตลักษณะของยาก่อนกินยา และ            
6) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีฉลากภาษาไทย ไม่พบความแตกต่าง 

8. ผลการส ารวจเชิงคุณภาพ 
  การส ารวจเชิงคุณภาพ ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth – Interview) ผลการส ารวจปรากฏดังนี้ 
8.1 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ อย.น้อย  

 ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าโครงการ อย.น้อย เป็นโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประโยชน์ เป็นการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน โดยเครือข่าย
เยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งโครงการนี้ได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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และมีการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังค่านิยมในเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไปสู่ครอบครัว อันจะน าไปสู่การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต 

8.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ อย.น้อย  

 ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อโครงการ อย.น้อย ในด้านการให้ความรู้ และ
ปลูกฝังทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องแก่นักเรียนและเยาวชน เปิดโอกาสให้
นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการบูรณาการความรู้ด้านอาหารและยาเข้าไปกับหลักสูตร         
การเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายเยาวชนในรูปแบบชมรมในโรงเรียนที่สามารถร่วมด าเนินการกับ
ภาครัฐและเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังและติดตามปัญหาในชุมชนในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการด าเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ตามสภาพปัญหาของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

8.3 ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในโรงเรียน  
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในโรงเรียนที่พบ ได้แก่         

การบริโภคอาหารจานด่วน อาหารที่มีรสหวาน และอาหารประเภทแป้ง ส่งผลถึงภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐานในนักเรียน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้ง ยา เครื่องส าอาง อาหาร 
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  

8.4 บทบาทของนักเรียน อย.น้อย ในการช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่              
ไม่เหมาะสม  

นักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุม อย.น้อย มีบทบาทส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมเสียงตามสาย 
การจัดรายการวิทยุ ป้ายนิเทศ จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ เพื่อให้ความรู้ที่
ถูกต้อง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป   

8.5 ปัจจัยท่ีท าให้โครงการ อย.น้อย ประสบความส าเร็จ  
สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ท าให้โครงการ อย.น้อย ประสบความส าเร็จมากที่สุด คือ การได้รับ

การสนับสนุนจากผู้บริหาร ทั้งผู้บริหารของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานด้านการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียน และการได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียน ครู 
นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร  
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8.6 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคของการด าเนินการโครงการ อย.น้อย  
  สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการ อย.น้อย คือ การที่ผู้ด าเนินการใน

โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ อย.น้อย การไม่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  

8.7 ความคาดหวังท่ีมีต่อโครงการ อย.น้อย   
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าโครงการ อย.น้อย เป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงคาดหวัง

ว่า โครงการนี้จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผลการด าเนินการไปสู่
ทุกระดับการศึกษา และมีความคาดหวังว่านักเรียนแกนน า และนักเรียนสมาชิกโครงการ อย.น้อย             
ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้ จะสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รู้จักการเลือกซ้ือ 
เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ความรู้ไปสู่นักเรียนคนอื่นๆ และชุมชนได้  

8.8 ความต้องการการสนับสนุนในการท าให้โครงการ อย.น้อย เป็นไปตามความ
คาดหวัง   

 การสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ และสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ รณรงค์ การจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งให้ข้อมูล
ข่าวสารในประเด็นปัญหาสุขภาพใหม่ ๆ  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับประเทศ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย 
รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจ 
 

1. จากผลการส ารวจพบว่า แม้ว่านักเรียน อย.น้อย ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการบริโภค
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักเรียนยังมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมบางพฤติกรรม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งและ
น้ าตาล และอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรให้ความรู้
และจัดกิจกรรมในประเด็นปัญหาสุขภาพดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้
ผลเสียต่อสุขภาพที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบัน เช่น โรคอ้วน ฟันผุ รวมทั้งปัญหาสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้น
ในช่วงชีวิตต่อไปของนักเรียน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หากนักเรียนยังคงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทแป้ง น้ าตาล และอาหารที่มีไขมันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยาควรสร้างสื่อรูปแบบต่างๆ ในประเด็นปัญหาดังกล่าว และท าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลากหลายที่สามารถเข้าถึงนักเรียนและเยาวชนได้   

2. ในภาพรวมนักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง แต่เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ในบางรายการนักเรียนยังมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้องต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการอ่านฉลาก  มีเพียงสองรายการที่
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง คือ สังเกตวันผลิตหรือวันหมดอายุก่อนซื้อ
หรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. คิดเป็นร้อยละ 85.6 และ 
85.0 ตามล าดับ มีหลายรายการที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้แก่ เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีฉลากภาษาไทย ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างเคร่งครัด  อ่านฉลากวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร และ
อ่านฉลากเครื่องส าอางก่อนจะซื้อหรือก่อนใช้ (ร้อยละ 68.7 70.8 72.2 73.6 และ 74.0 ตามล าดับ) 
ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรรณรงค์เผยแพร่ให้นักเรียน อย.น้อย เห็นความ 
ส าคัญของการอ่านฉลากและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากเพ่ิมข้ึน และปฏิบัติเป็นประจ า
สม่ าเสมอ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากท่ีสุดและจากข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมาย อย. มาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่า นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องใน
รายการดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรท าการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นที่ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อ่ืนๆ ต่อไป เช่น การอ่านฉลากวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนก่อนซื้อและใช้การสร้างความตระหนักให้
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเคร่งครัด และ
การอ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลากก่อนเลือกอาหาร เป็นต้น เพราะหากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง
ในประเด็นดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

3. จากผลการส ารวจพบว่า ทั้งนักเรียนแกนน า อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครู
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอ่ืน) มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องผลที่ได้รับจากโครงการ  
อย.น้อย ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเอง คือ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ เห็นความส าคัญและตระหนักถึง
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และนักเรียนสามารถเลือกซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อตัวนักเรียนและชุมชน คือ นักเรียนมีทักษะในการท ากิจกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นโรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงควรร่วมมือในการด าเนินการโครงการ อย.น้อย อย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้มี
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เครือข่าย อย.น้อย ที่กว้างขวางและเข็มแข็งยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กิจกรรมมหกรรมโรงเรียน อย.น้อย โดยประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ได้คัดเลือกกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือโรงเรียนที่พัฒนานวัตกรรม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
โครงการ อย.น้อย มาจัดแสดงในงาน รวมทั้งอาจเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก อย.น้อย
ที่เข้มแข็ง ท าหน้าที่เป็น พ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน า (Coaching) แก่โรงเรียนที่เพ่ิงเริ่มเข้าร่วมโครงการ และ
มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่โรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ที่มีผลงาน อย.น้อย 
อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้น ควรจัดในช่วงเวลาการปิดภาคเรียนและหมุนเวียนไป
ตามพ้ืนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมในกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงโดย      
ไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบต่อการเรียน หรือภาระงานประจ า 

4. นักเรียนแกนน า อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คร ูผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่องค์กรเครือข่ายอ่ืน) มีความคาดหวังต่อโครงการ อย.น้อย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีความคาดหวังในการด าเนินการโครงการ  
อย.น้อย ที่สอดคล้องกันคือ คาดหวังว่า โครงการ อย.น้อย จะท าให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการบริโภคอย่างถูกต้องและการดูฉลากก่อนซื้อ  ซึ่งจาก
ผลการส ารวจพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านฉลาก แม้ว่าในภาพรวมนักเรียนจะมี
พฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่จะเห็นได้ว่านักเรียนจะให้ความส าคัญ
กับการอ่านฉลากในแต่ละเรื่องไม่เท่าเทียมกัน เช่น นักเรียนจะให้ความส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับการดู 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และดูเครื่องหมาย อย. เมื่อจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ยังละเลยในเรื่องของการอ่านและการน าประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากมาใช้ใน
บางประเด็น ซึ่งในรายการที่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ล้วนเป็นรายการที่ส่งผล
ต่อสุขภาพโดยตรงทั้งสิ้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น การให้ความรู้และการสร้างการรับรู้ ความ
ตระหนัก ในเรื่องการอ่านฉลาก และการน าข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อและการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินการโครงการ อย.น้อย ในปี
ต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนและสอดคล้องกับความคาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

5. กิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียน อย.น้อย ในแต่ละ
โรงเรียนได้ด าเนินการ ซึ่งนักเรียน อย.น้อยส่วนใหญ่จะได้รับความรู้ในเรื่องวิธีการตรวจสอบ จากครู 
หรือวิทยากรผู้ให้การอบรมมาแล้ว และสามารถปฏิบัติได้ แต่จากการสนทนากลุ่ม ท าให้ทราบข้อมูล
ว่า หลังจากตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานวางจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด วิธีการปกป้องสิทธิ
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ในฐานะผู้บริโภคท่ีนักเรียนปฏิบัติอยู่ คือ การหลีกเลี่ยงไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และนักเรียน
บางส่วนจะบอกข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใกล้ชิด ซึ่งนับว่าเป็นการปกป้องสิทธิในระดับบุคคล ซึ่งไม่เกิด 
ผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายมากนัก โรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควร
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนะน าแนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้แก่นักเรียนในการที่จะด าเนินการ
ต่อเนื่อง ภายหลังจากตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาด เพ่ือให้นักเรียน          
ได้รวมพลังในการปกป้องสิทธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์นอกจากต่อตัวนักเรียนเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และสังคมโดยรวม และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าตระหนักถึงผลเสีย 
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมาต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของตนเอง หากยังผลิต หรือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานต่อไป  

6. จากผลการส ารวจพบว่า ในภาพรวมนักเรียน อย.น้อย มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เป็น อย.น้อย อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ
สัดส่วนจ านวนนักเรียนที่เป็น อย.น้อยในโรงเรียน กับนักเรียนทั่วไปนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย เนื่องจาก
แต่ละโรงเรียนอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนการรับนักเรียนเข้าชมรม ดังนั้นโรงเรียนควรจัดโอกาสให้
นักเรียน อย.น้อย ได้ท ากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร
ในการสร้างความตระหนัก และการรับรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องให้กับนักเรียนที่ไม่ได้
เป็นสมาชิก อย.น้อย รวมทั้งการขยายเครือข่าย อย.น้อย เพื่อให้เกิดแนวร่วมและมีนักเรียนในโรงเรียน
ได้รับรู้และเข้าร่วมในกิจกรรม อย.น้อย เพิ่มมากขึ้น เช่น จัดโครงการ หรือ กิจกรรมคู่หู อย.น้อย 
(Buddy) โดยให้สมาชิก อย.น้อย ชักชวนเพื่อน หรือนักเรียนในชั้นเรียนอื่นที่คุ้นเคย ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมที่ชมรมจัดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การตรวจและการทดสอบอาหารในโรงเรียนและชุมชน           
การเดินรณรงค์ การเข้าร่วมในโครงการพ่ีสอนน้อง การจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน 
เป็นต้น อันจะท าให้การด าเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียนมีเครือข่ายและความเข้มแข็งมากขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 
1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรด าเนินการส ารวจสถานภาพการด าเนินงาน

โครงการ อย.น้อย ของโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และการตัดสินใจในการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพที่เป็นอยู่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การประเมินประสิทธิผล
ต้นทุนการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ การขยายเครือข่าย การให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนซึ่งมีความ
ต้องการแตกต่างกัน เป็นต้น 
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2. จากกระบวนการด าเนินการส ารวจ ผู้ท าการส ารวจได้รับข้อมูลย้อนกลับจากโรงเรียน            
อย.น้อย บางส่วน ซึ่งสะท้อนปัญหาและความต้องการการได้รับการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น          
ในการด าเนินงานโครงการ อย.น้อย ในปีต่อไป ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรใช้ข้อมูล
จากการส ารวจสถานภาพโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มาวางแผน และสร้าง
รูปแบบ (Model) การด าเนินการโครงการ อย.น้อย ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความพร้อม และ
ความต้องการของโรงเรียนซึ่งแตกต่างกัน โดยอาจจัดกลุ่มของโรงเรียนที่มีลักษณะสภาพปัญหา ความ
พร้อมและความต้องการที่คล้ายคลึงกัน ให้ใช้รูปแบบการด าเนินการในลักษณะหนึ่ง ซึ่งกลุ่มโรงเรียนที่
มีสภาพปัญหา ความพร้อมและความต้องการที่แตกต่างออกไป อาจใช้รูปแบบการด าเนินการอีก
ลักษณะหนึ่ง เนื่องจากการด าเนินการลักษณะ one size fit all ไม่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของโรงเรียนได้ ดังนั้นการใช้รูปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนแต่ละกลุ่มจะเป็นการด าเนินการที่ใช้ทรัพยากรทางราชการที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า อย่างไรก็ตามในการออกแบบ การสร้าง และการทดลองใช้รูปแบบควรใช้การวิจัย
เป็นฐาน (Research-Based Development) เพ่ือให้ได้รูปแบบการด าเนินงาน โครงการ อย.น้อย ที่มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ สามารถพ่ึงพาตนเอง และมีความยั่งยืน  

3. จากการส ารวจเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของโครงการ อย.น้อย 
คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารทั้งในส่วนขององค์กรด้านการศึกษา และ
องค์กรด้านสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ได้มีการประสานงานกับผู้บริหารองค์กรดังกล่าว ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงในพ้ืนที่ ได้แก่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ            
อย.น้อย ท าให้โครงการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิผล 

4. โครงการ อย.น้อย ควรมีการด าเนินกิจกรรมใน 2 ลักษณะ คือกิจกรรมที่เป็นแกนหลัก  
ซึ่งอาจประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ตามกลุ่มกิจกรรมที่โครงการ อย.น้อย ได้ด าเนินการมา 
แล้วแต่อาจมีการเปลี่ยนประเด็นเนื้อหา ความรู้ บางส่วนในแต่ละปี เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่            
ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ และไม่เกิดความจ าเจ รวมทั้งควรมีกิจกรรมหลักที่
ส าคัญที่เปิดโอกาสให้โรงเรียน อย.น้อย ได้แสดงผลงาน หรือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการในแต่ละปี ซึ่งกิจกรรมที่เป็นแกนหลักควรมีการด าเนินการในรูปแบบเดิมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม เพราะหากกิจกรรม 
ที่เป็นแกนหลักมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ่อย ๆ จะท าให้โรงเรียนเกิดความสับสน เนื่องจากโรงเรียน 
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อย.น้อย ทั่วประเทศ มีจ านวนมากท าให้บางโรงเรียนอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
กิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งคือ กิจกรรมในลักษณะการสร้างกระแส สร้างความตระหนัก และการสร้าง
เครือข่ายให้เห็นความส าคัญของโครงการ ซึ่งอาจจัดในลักษณะกิจกรรมการประกวด การรวมพลัง     
ท ากิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการกิจกรรมในสองลักษณะดังกล่าวจะช่วย
สร้างความเข้มแข็ง และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของโครงการควบคู่กัน  

5. ในปัจจุบัน โรงเรียนมักบูรณาการการด าเนินงานโครงการ อย.น้อย ร่วมกับโครงการ
สุขภาพอ่ืน ๆ ตามภารกิจของโรงเรียน และตามที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ ซึ่งสิ่งที่โรงเรียน
ต้องการการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกเหนือจากงบประมาณ โรงเรียน
ยังต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการ และสื่อ ซึ่งหากเป็นสื่อที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น         
ทั้งในด้านการให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ก็จะมีความคุ้มค่าและตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน 

6. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจัดให้มีระบบกลไกในการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนครูแกนน าที่ผ่านการอบรม เพื่อให้ครูแกนน าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปด าเนินการโครงการ อย.น้อย ในโรงเรียนได้ เนื่องจากครูแกนน าที่เข้ารับการอบรมในบาง
โรงเรียน เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ในการดูแลโครงการ อย.น้อย ตามที่โรงเรียนมอบหมาย อีกท้ัง โรงเรียน
ไม่มีครูที่มีประสบการณ์ในการท าโครงการ อย.น้อย มาก่อนคอยให้การแนะน าช่วยเหลือ เนื่องจากครู
ที่ดูแลโครงการ อย.น้อย เดิมโอนย้ายหรือเกษียณอายุราชการ และโรงเรียนชลอการด าเนินกิจกรรม 
อย.น้อย มาหลายปี จึงอาจท าให้ครูแกนน าที่เพิ่งรับหน้าที่ดูแลโครงการ อย.น้อย เกิดความยากล าบาก
ในการท าความเข้าใจ เพ่ือการเริ่มต้นโครงการ อย.น้อย ซึ่งส่งผลให้ในบางโรงเรียนหลังจากท่ีครูผ่าน
การอบรมครูแกนน าแล้ว มิได้ไปด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในโรงเรียนต่อ ซึ่งหากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาสามารถพัฒนาและจัดท าระบบสนับสนุนครูแกนน า ก็จะช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาและ
ช่วยลดความสูญเปล่าจากการอบรมครูแกนน าบางส่วนไปได้ 

7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศและประเทศสมาชิก ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี ท าให้
ในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศสมาชิกเข้ามาจ าหน่ายในท้องตลาดประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่โครงการ อย.น้อย ต้องด าเนินงานในเชิงรุก โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่เด็กและเยาวชน รวมถึง             
การสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของแรงงานต่างชาติซึ่งติดตามบิดา มารดาที่
เคลื่อนย้ายมาท างานในประเทศไทย โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรพัฒนาสื่อ
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในประชาคมอาเซียน ในรูปแบบต่าง ๆ และกระจายสื่อดังกล่าวลงไปในพ้ืนที่  
ที่มีแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่หนาแน่น ตลอดจนอาจมีการอบรมเข้มเพ่ือเพ่ิมทักษะการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์



ฑ 
 

สุขภาพให้กับนักเรียนแกนน า อย.น้อย ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีที่มีแรงงานต่างชาติอยู่อย่างหนาแน่น 
รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนที่มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีการจ าหน่ายอย่าง
แพร่หลาย  เพ่ือเป็นการป้องกันเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่ให้ได้รับอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการลักลอบน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย  

 


