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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างสรรพคุณลดน้ าหนัก (food
products with the claim of weight control: FPCWC) ของนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ น
การวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวางในนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 277 คนของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การเก็บ
ข้อมูลใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับ FPCWC ปั จจัยด้านเพื่อน และปั จจัยทางการตลาด ผูว้ จิ ยั ยังได้
สัมภาษณ์ตวั อย่าง 4 คนทีบ่ ริโภค FPCWC ทีม่ รี ายงานการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั เพื่อศึกษาเพิม่ เติมถึงการตระหนักในอันตราย
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ผลการวิ จยั : ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 17.3 ปี ร้อยละ 15.2 มีภาวะอ้วน แต่รอ้ ยละ 25.3 รับรูว้ ่า
ตนเองอ้วน ตัวอย่างร้อยละ 57.8 เคยลดน้าหนักด้วยการควบคุมอาหารและออกกาลังกาย ตัวอย่างร้อยละ 19.1 เคยซือ้ FPCWC
ลักษณะผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีส่ ุด คือ การรับรองมาตรฐาน (มีเครื่องหมาย อย.) ช่องทางการจาหน่ ายและ
แหล่งข่าวสารหรือโฆษณาที่ได้รบั เป็ นหลักคืออินเทอร์เน็ต ข้อความโฆษณาที่ทาให้ตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ คือ การกล่าวอ้าง
สรรพคุณเกินจริง ตัวอย่างร้อยละ 21.7 เคยบริโภค FPCWC โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี รี ายงานการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ร้อยละ
9.0 ตัวอย่างร้อยละ 46.8 ทีเ่ คยใช้ FPCWC เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ อาการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ อาการปากแห้ง รายได้
ของตนเองต่อเดือน การรับรู้ภาวะน้ าหนักตัว ความพึงพอใจในภาวะน้ าหนักตัวของตนเอง ทัศนคติ และการใช้ FPCWC ของ
เพื่อน มีความสัมพันธ์กบั การบริโภค FPCWC อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สรุป: ตัวอย่างบางส่วนมีการรับรูภ้ าวะน้ าหนักตัวทีไ่ ม่
ถูกต้อง คือ คิดว่าตนเองอ้วนทัง้ ทีไ่ ม่ได้อ้วน ทาให้มกี ารบริโภค FPCWC การศึกษานี้พบการบริโภค FPCWC ที่มรี ายงานการ
ปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ในนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์อาหารอ้างสรรพคุณลดน้าหนัก การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค นักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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Abstract
Objective: To study the factors related to consumption of food products with claim of weight control (FPCWC)
of female students at the vocational certificate level. Method: This study was a cross-sectional survey research on 277
female students at vocational certificate level of Ratchaburi Technical College. Data collection was conducted using
questionnaires to gather information on knowledge and attitudes about FPCWC, factors on friends and marketing factors.
The researcher also interviewed 4 people who consumed the FPCWC with reports of contamination of modern drugs to
study their awareness of the risk of such products. Results: The average age of the subjects was 17.3 years. 15.2
percent were obese, but 25.3 percent perceived that they were obese. 57.8 percent of the subjects used to lose weight
by controlling diet and exercise. 19.1% used to buy FPCWC. The product characteristics most affecting the purchase
decision was standard certification (with FDA logo). Primary distribution channels and sources of information or
advertisements were internet. The advertising message influencing decision to buy for the most part was the over-claim
on product action. 21.7 percent of the subjects used to consume the FPCWC. 9.0 percent of the consumed FPCWC
were those with a report of contamination of modern medicine. 46.8 percent of FPCWC users experienced adverse
reactions. The most common symptom was dry mouth. Their income per month, perceived body weight, satisfaction
with one's own body weight, attitude and the use of FPCWC of friends were significantly correlated with FPCWC
consumption. Conclusion: Some subjects had a mis-conception on their own body weight, i.e. perceiving oneself as an
obese while having an appropriate body weight, leading to FPCWC consumption. This study found the consumption of
FPCWC with reports of contamination of modern medicine in female students at vocational certificate level
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บทนา
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับความงาม แฟชัน่ การออก
กาลังกาย สื่อมวลชน การศึกษา และการแพทย์เป็ นหนึ่งใน
ผู้สร้างหรือกาหนดนิยามของสิง่ ที่พึงประสงค์ให้กบั สังคม
ความผอมถูกนิยามโดยสถาบันเหล่านี้ว่าคือ สิง่ ทีส่ วยงาม-ดู
ดี การใส่ใจดูแลตนเอง และความแข็งแรง ในขณะที่ความ
อ้วนกลับมีนิยามในทิศทางตรงกันข้าม ค่านิยมนี้ นาไปสู่
กระบวนการจัด การร่ า งกายของตนเองและหาวิธีก ารลด
น้ า หนัก เพื่อเข้า สู่เสน่ ห์ของความผอม (1) ปั จ จุ บ ันมีการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างสรรพคุณลดน้ าหนัก (food
products with the claim of weight control: FPCWC) เพิม่
มากขึน้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ทัง้
ยัง พบรายงานการเกิด อาการไม่ พึง ประสงค์จ ากการใช้
ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทาง
สือ่ ต่าง ๆ
รายงานการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ใน FPCWC
พบในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ สหภาพยุโรป (2) แคนาดา (3)
สหรัฐอเมริกา (4) บราซิล (5) โรมาเนีย (6) เนเธอร์แลนด์
(7) เยอรมัน (8) เกาหลีใต้ (9) และฮ่องกง (10) ข้อมูลจาก
ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพภายหลังออกสู่
ท้ อ งตลาดของประเทศสมาชิก อาเซีย น (ASEAN postmarketing alert system, ASEAN PMA) ระหว่ า งปี พ.ศ.
2548 - 2553 พบปั ญหาการปนเปื้ อนตัวยาแผนปั จจุบนั ใน
ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเป็ นอัน ดับ
สอง และพบไซบู ท รามี น ใน FPCWC (11) นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ทว่ี างจาหน่ายทางอินเทอร์เน็ตก็พบการปนเปื้ อน
ไซบูทรามีน (12)
ส าหรับ ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ตรวจเฝ้ าระวัง FPCWC และพบผลิตภัณฑ์
ปนเปื้ อนไซบูทรามีนในปี งบประมาณ 2553-55 ร้อยละ 20,
25.84 และ 12.26 (13-15) ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2553 พบผู้ไ ด้รบั
อันตรายจาก FPCWC ทีป่ นเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ในปี พ.ศ.
2557 มีผใู้ ช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลผงบุกทีม่ กี ารปน
ปลอมของยาไซบูทรามีน และเกิดอาการรุนแรงหลังใช้ จาก
กรณีดงั กล่าว ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี สุ่ม
ตัวอย่างยาแผนโบราณ และ FPCWC จานวน 10 ตัวอย่าง
ทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน คือ เป็ นเม็ดยาแคปซูลในแผง
แบบบลิส เตอร์ จ านวน 10 แคปซู ล และหุ้ม ทับ ด้ว ยแผง
กระดาษหลากหลายสีสนั พบว่ามีการปนปลอมไซบูทรามีน
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จานวน 8 ตัวอย่างและพบฟลูออกซิทนี จานวน 1 ตัวอย่าง
(16)
นอกจากปั ญหาการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ของ
FPCWC แล้ว ยังพบปั ญหาในเรื่องอาการไม่พงึ ประสงค์ ปี
พ.ศ. 2552 US FDA เรียกคืน FPCWC ที่ใช้ช่อื ทางการค้า
Hydroxycut® ซึ่ ง มี ส่ ว นผสมหลั ก คื อ hydroxycitric acid
หรือ HCA สกัดจากผลส้มแขก เนื่องจากมีรายงานการเกิด
อันตรายต่อตับจนถึงเสียชีวติ (17) FPCWC ทีม่ กี ารโฆษณา
โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงเป็ นเรื่องร้องเรียนที่พบมากที่สุด
ของศูนย์เฝ้ าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี พ.ศ.
2555 (18)
ในปั จจุบนั พบว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจานวน
มาก นักเรียน/นักศึกษามีการบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
เป็ นจานวนมาก (19) ในประเทศไทย นักเรียน/นักศึกษาก็มี
การใช้ FPCWC (20) ผลการศึกษาของสานักระบาดวิทยา
ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 ในนักเรียนทัง้ หมด 234,483 คน
จาก 24 จังหวัดทัวประเทศที
่
่มีอายุเฉลี่ย 16-17 ปี พบว่า
นักเรียนหญิงพอใจกับรูปร่างตนเองน้ อยกว่านักเรียนชาย
และคิดว่าตัวเองค่อนข้างอ้วน ทัง้ ยังเคยพยายามลดน้าหนัก
ตั ว มากกว่ า นั ก เรี ย นชายสองเท่ า นั ก เรี ย นมี แ นวโน้ ม
พยายามลดน้ าหนักตัวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 29.5 ในปี พ.ศ.
2548 มาเป็ น ร้อ ยละ 35.3 ในปี พ.ศ.2552 วิธีท่ีนิ ย มมาก
ทีส่ ุด คือ รับประทานอาหารบางมือ้ หรือลดมือ้ อาหาร (ร้อย
ละ 38.5) รองลงมาคือรับประทานอาหารเสริม (ร้อยละ 14)
รับ ประทานผลิต ภัณฑ์ต่า ง ๆ เช่ น ชา สมุ น ไพร (ร้อ ยละ
12.4) กินยาลดน้าหนัก (ร้อยละ 10.5) และเล่นกีฬาหรือออก
กาลังกาย (ร้อยละ 9.7) การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า แนวโน้ม
การรับประทานอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลด
น้าหนักมีสงู ขึน้ (21)
จากปั ญหาการบริโภค FPCWC และการพบการ
จ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีมีก ารปนเปื้ อนยาแผนปั จ จุ บ ัน ใน
จังหวัดราชบุรี (22) ประกอบกับข้อมูลการเฝ้ าระวังทีพ่ บการ
บริโ ภค FPCWC ที่ป นเปื้ อ นยาแผนปั จ จุ บนั ของนัก เรียน
หญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
(23) ผู้วิจยั จึงศึกษาปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภค
FPCWC ของนัก เรียนหญิงระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยเฉพาะประเด็น FPCWC ทีป่ นเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั และ
สัม ภาษณ์ ถึ ง การตระหนั ก ในอัน ตรายจากการบริ โ ภค
FPCWC ทีป่ นเปื้ อน

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจแบบตัดขวาง ซึง่
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษ ย์ ข องคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
FPCWC ในการศึก ษานี้ ได้ แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหาร
กาแฟ และเครื่องดื่มอ้างสรรพคุณลดน้าหนัก
กรอบแนวคิ ดการวิจยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ แบ่ งปั จจัยที่ทาให้เ กิด การบริโภค
FPCWC เป็ น 3 กลุ่ ม ตามแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริโภคของศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (24) (รูปที่ 1) ดังนี้
1. ลัก ษณะของผู้ ซ้ือ ประกอบด้ ว ย ปั จ จัย เฉพาะบุ ค คล
(ข้อมูลส่วนบุคคล) ปั จจัยภายใน (ความรู้และทัศนคติ) และ
ปั จจัยภายนอก (อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน) 2. กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูซ้ อ้ื ได้แก่ การรับรูป้ ั ญหา การค้นหาข้อมูล
การประเมิน ทางเลือ ก การตัด สิน ใจซื้อ และพฤติก รรม
ภายหลังการซื้อ (ภาวะน้ าหนักตัว ความพึงพอใจในภาวะ
น้าหนักตัว และพฤติกรรมการลดน้าหนัก) และ 3. สิง่ กระตุน้
ภายนอกหรือปั จจัยด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจาหน่าย และการส่งเสริมการจาหน่าย

ตัวอย่าง
นักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่ก าลัง ศึก ษาในวิทยาลัยเทคนิ ค ราชบุรีมีจานวนทัง้ หมด
1,215 คน มีก ารแบ่ ง เป็ น 3 ชัน้ ปี คือ ปวช. 1 (519 คน)
ปวช. 2 (395 คน) และ ปวช. 3 (301 คน) การคานวณขนาด
ตัวอย่างใช้สูตรสาหรับการประมาณค่าสัดส่วนในประชากร
(ในที่ น้ี คื อ สั ด ส่ ว นของผู้ ใ ช้ FPCWC) โดยใช้ สู ต รของ
Cochran (25) ในการวิจยั ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1
เท่ากับ 0.05 สัดส่วนของผู้ใช้ FPCWC จากการศึกษานา
ร่อง คือ ร้อยละ 17.8 การศึกษากาหนดความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับ ได้คือ ร้อ ยละ 4.5 ขนาดตัว อย่ า งที่ค านวณได้ คือ
277 คน
ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามแจกให้นกั ศึกษา ปวช ชัน้
ปี ท่ี 1 จานวน 126 ชุด ชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 96 ชุด และชัน้ ปี ท่ี
3 จานวน 73 ชุด รวม 295 ชุด และสุ่มแจกแบบสอบถามใน
แต่ ล ะชัน้ ปี โดยการจับ ฉลากเลือ กตัว นั ก เรีย นที่จ ะตอบ
แบบสอบถาม
เครือ่ งมือ
แบบสอบถามที่ใช้ปรับมาจากงานวิจยั ของชุติมา
ศรีหามาตย์ (26) หลังจากนัน้ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อ

ข้อมูลส่วนบุคคล
- อายุ
- รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
- รายได้ของตนเองต่อเดือน

ตัวแปรตาม

ภาวะน้าหนักตัว ความพึงพอใจในภาวะน้าหนักตัว
และพฤติกรรมการลดน้าหนัก
ปัจจัยภายใน
- ความรูเ้ กีย่ วกับ FPCWC
- ทัศนคติเกีย่ วกับ FPCWC
ปัจจัยภายนอก

พฤติ กรรมการบริโภค FPCWC
- ชนิดผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริโภค
- วิธกี ารบริโภค
- ระยะเวลาการบริโภค
- ความถีใ่ นการบริโภค
- ผลข้างเคียงหลังบริโภค
- การปฏิบตั ติ วั หลังเกิดผลข้างเคียง
- ผลทีไ่ ด้หลังจากการบริโภค

- เพื่อน
- ปั จจัยด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจาหน่าย การส่งเสริมการจาหน่าย
รูปที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจยั
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หาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ประกอบด้ ว ย เภสั ช กร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุ ข ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นโรคอ้ว นในกลุ่ ม วัย รุ่ น และ
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในการดาเนินงาน อย.
น้ อ ย ผู้วิจ ัย น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ใ นนัก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย 30 รายทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลการ
ตรวจสอบความเทีย่ งพบว่า ตัวแปรต่าง ๆ มีค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาค 0.77-0.92 ซึง่ มีค่าเกินกว่า 0.70
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ประกอบด้ว ยค าถามข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คล (อายุ รายได้ข อง
ครอบครัว ต่ อ เดือ น รายได้ ข องตนเองต่ อ เดือ น) ภาวะ
น้าหนักตัว ความพึงพอใจในภาวะน้าหนักตัว และพฤติกรรม
การลดน้าหนัก ตอนที่ 2 เป็ นคาถามแบบถูก-ผิด 10 ข้อทีว่ ดั
ความรู้เกี่ยวกับ FPCWC (ตารางที่ 2) ผลการประเมินด้วย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (items-object
congruence: IOC) เท่ากับ 0.901 ตอนที่ 3 เป็ นคาถาม 10
ข้อที่มีตัวเลือก 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย ไม่
แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างมาก) ที่วดั ทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ FPCWC (ตารางที่ 3) ผลการประเมิ น ด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 0.967 ตอนที่ 4 เป็ นคาถาม
วัดปั จจัยด้านเพื่อนและปั จจัยการตลาดทีม่ ผี ลต่อการบริโภค
FPCWC ประกอบด้ว ย 1) ผลิต ภัณ ฑ์ ส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ตราผลิตภัณฑ์
บรรจุ ภัณ ฑ์ 2) ราคา 3) ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย 4) การ
ส่งเสริมการจาหน่ าย สื่อบุคคล สื่อทีไ่ ม่ใช่บุคคล และเนื้อหา
ของสื่อที่ได้รบั คาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่สุ ด ตอนที่ 5 เป็ น
คาถามเพื่อวัดการบริโภค FPCWC ประกอบไปด้วยคาถาม
ชนิ ด ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีบ ริโ ภค วิธีก ารบริโ ภค ระยะเวลาการ
บริโภค ความถี่ในการบริโภค ผลข้างเคียงหลังบริโภค และ
การปฏิบตั ติ วั หลังเกิดผลข้างเคียง
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจ ัย แจกเอกสารชี้แ จงและแบบสอบถามชนิ ด
ตอบด้ ว ยตนเองให้ แ ก่ ตั ว อย่ า งในช่ ว งเดื อ นมกราคม พฤษภาคม 2561 โดยให้นักเรียนทาแบบสอบถามในชัน้
เรียน
ภาวะน้าหนักตัวของตัวอย่างทีม่ อี ายุ ≤ 18 ปี แปล
ผลโดยเปรี ย บเทีย บน้ า หนั ก ตัว ของตัว อย่ า งกับ เกณฑ์
น้ าหนักตามส่วนสูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หากน้ า หนัก ของตัว อย่ า งน้ อ ยกว่ า เกณฑ์ เกิน กว่ า 2 SD
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(ของน้ า หนัก ตัว ของประชากรตามเกณฑ์) ถือ ว่ า ผอมไป
หากอยู่ระหว่าง +2 SD ถึง -2 SD เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ถือ
ว่ า น้ า หนัก ตัว พอดี แต่ ห ากน้ า หนัก ของตัว อย่ า งมากกว่า
เกณฑ์เกินกว่า 2 SD ถือว่าอ้วนไป
ในตัวอย่างทีอ่ ายุ > 18 ปี ภาวะน้าหนักตัวประเมิน
จากดัช นีมวลกาย (body mass index: BMI) ที่ค านวณได้
จากน้ า หนัก ในหน่ ว ยกิโ ลกรัม หารด้ว ยความสูง ในหน่ ว ย
เมตรยกก าลัง สอง BMI ที่ <18.5, 18.5–24.9 และ >25.0
กิโ ลกรัม /เมตร 2 ถือ ว่ า มีภ าวะผอมไป พอดี และอ้ว นไป
ตามลาดับ
การตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ทต่ี วั อย่างบริโภคเคยมี
รายงานของปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั หรือไม่ ทาโดยสืบค้น
จาก www.tumdee.org และ www.fda.moph.go.th
การสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล 4 คนทีบ่ ริโภค FPCWC
ทีป่ นเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั และมีอาการข้างเคียงจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยสังเกตจากคาตอบในการตอบแบบสอบถาม
ต่ อ มาผู้วิจยั พบผู้ให้ข้อมูลเพื่อขอสัมภาษณ์ ต ามวัน เวลา
และสถานที่ท่ีผู้ ใ ห้ข้อ มู ล ต้ อ งการ และสะดวก ผู้ วิจ ัย ได้
แนะน าตัว และสร้ า งความคุ้ น เคยเป็ นกัน เอง ตลอดจน
อธิบายให้เข้าใจถึงความสาคัญของการวิจยั ครัง้ นี้
ในการสัม ภาษณ์ มี ก ารขออนุ ญ าตบัน ทึ ก เทป
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ และจะ
ทาลายเมื่อการศึกษาครัง้ นี้สน้ิ สุดลง หลังการสัมภาษณ์ทุก
ครัง้ จะมีก ารวิเ คราะห์ข้อ มู ลเพื่อ สรุ ป ประเด็น ประเด็น ที่
ผู้วิจ ัย ยัง ไม่ เ ข้า ใจอย่ า งชัด เจนจะถู ก น ามาปรับ ปรุ ง การ
ซักถามในการสัมภาษณ์ครัง้ ถัดไป การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
แต่ละรายเกิดขึน้ 2-3 ครัง้ จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน
แนวคาถามในแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและทดลองสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี คย
ใช้ FPCWC ที่ไม่ใช่ผู้ให้ขอ้ มูลในการศึกษานี้ แนวคาถาม
คือ 1) ท่านคิดอย่างไรกับความอ้วน 2) ท่านเคยลดน้ าหนัก
ด้วยวิธใี ดบ้าง 3) ทาไมถึงเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ FPCWC
ท่านซื้อมาจากที่ไหน และเมื่อบริโภคแล้วได้ผลอย่างไร 4)
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ FPCWC มีอนั ตรายอย่างไร
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูลจากการสารวจใช้โ ปรแกรม
PSPP การวิจยั นี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ข้อมูลส่วน
บุคคล ความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับ FPCWC พฤติกรรมการ
ลดน้าหนัก อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และปั จจัยการตลาด การ

หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับ
FPCWC ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกับ FPCWC พฤติ ก รรมการลด
น้าหนัก อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และปั จจัยการตลาด กับการ
บริโภค FPCWC ใช้ chi-Square ส่วนการวิเคราะห์ข้อ มูล
จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิ จยั
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ตอบแบบสอบถาม 280 ราย โดย
เป็ นแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ 277 ชุด ตัวอย่างมีอายุระหว่าง
14-23 ปี (อายุเฉลี่ย 17.3±1.6 ปี ) รายได้ของครอบครัวต่อ
เดือนเฉลีย่ 15,000±5,000 บาท รายได้ของตนเองต่อเดือน
เฉลีย่ คือ 3,000±1,250 บาท
น้าหนักตัวและพฤติ กรรมการลดน้าหนัก
ตารางที่ 1 แสดงภาวะน้ าหนักตัว ความพึงพอใจ
ในภาวะน้ า หนั ก ตัว และพฤติ ก รรมการลดน้ า หนั ก ของ
ตัว อย่ า ง ตัว อย่ า งร้อ ยละ 78.0 มีภ าวะน้ า หนั ก ตัว อยู่ ใ น
เกณฑ์พอดี ตัวอย่างร้อยละ 62.4 คิดว่าน้ าหนักของตนเอง
อยู่ในเกณฑ์พอดี ตัวอย่างพึงพอใจในภาวะน้ าหนักตัวของ
ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (2.8±1.1 จากคะแนนเต็ม 5)
ตัว อย่ า งร้ อ ยละ 57.8 เคยลดน้ า หนั ก โดยเลือ กวิธีก าร
ควบคุมอาหาร (ร้อยละ 65.0) และออกกาลังกาย (ร้อยละ
61.9) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ทงั ้ 4 คนรูส้ กึ ว่าตนเอง
อ้วน แต่เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักและส่วนสูงพบว่ามี 3 คน
มีภาวะน้ าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์พอดี อีก 1 คน มีน้ าหนักตัว
อยู่ในเกณฑ์อว้ นไป ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบถึง วิธกี ารลดน้ าหนักที่
ถู ก ต้อ งว่ า คือ การออกก าลังกายและการควบคุมอาหาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1 คน กล่าวว่าไม่มเี วลาในการออกกาลังกาย อีก
3 คน เคยออกกาลังกายและควบคุมอาหารแล้วพบว่า ไม่
สามารถลดน้ า หนั ก ได้ต ามต้อ งการ จึง ใช้ FPCWC โดย
คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะช่วยในการลดน้าหนักได้
ปัจจัยภายใน: ความรูเ้ กี่ยวกับ FPCWC
ตารางที่ 2 แสดงความรู้ ข องตัว อย่ า งเกี่ย วกับ
FPCWC ตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกีย่ วกับ FPCWC เฉลี่ย
7.1±1.7 จากคะแนนเต็ม 10 ประเด็นที่ตวั อย่างตอบถูกต้อง
น้อยที่สุด ได้แก่ FPCWC ที่ได้รบั การรับรองจาก อย. แล้ว
สามารถลดน้ า หนัก ได้และปลอดภัย (ร้อ ยละ 29.6 ทราบ

คาตอบที่ถูกต้อง) FPCWC เป็ นยาชนิดหนึ่ง (ร้อยละ 37.2
ทราบค าตอบที่ถู ก ต้ อ ง) และกาแฟและผลิต ภัณ ฑ์เ สริม
อาหารสามารถลดน้ าหนักได้ (ร้อยละ 50.5 ทราบคาตอบที่
ถูกต้อง) รายละเอียดดังตารางที่ 2 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล 3 จาก 4 คน ไม่ทราบความแตกต่างระหว่าง FPCWC
และยาลดน้าหนัก
ปัจจัยภายใน: ทัศนคติ เกี่ยวกับ FPCWC
ตารางที่ 3 แสดงทัศ นคติข องตัว อย่ า งเกี่ย วกับ
FPCWC ตัวอย่างมีทศั นคติเฉลีย่ ต่อ FPCWC คือ 29.9±0.7
ตารางที่ 1. จ านวนและร้อ ยละของตัว อย่ า งจ าแนกตาม
ภาวะน้ า หนัก ตัว ความพึง พอใจในภาวะน้ า หนัก ตัว และ
พฤติกรรมการลดน้าหนัก (N=277)
ตัวแปร
จานวน ร้อยละ
(คน)
ภาวะน้าหนักตัวเมื่อเทียบกับเกณฑ์
ผอมไป
12
4.3
พอดี
216
78.0
อ้วนไป
42
15.2
ไม่ให้ขอ้ มูล
7
2.5
การรับรูภ้ าวะน้าหนักตัวของตนเอง
ผอมไป
34
12.3
พอดี
173
62.4
อ้วนไป
70
25.3
ความพึงพอใจในภาวะน้าหนักตัวของตนเอง
มากทีส่ ดุ
17
6.1
มาก
50
18.1
ปานกลาง
108
39.0
น้อย
62
22.4
น้อยทีส่ ดุ
39
14.1
ไม่ให้ขอ้ มูล
1
0.3
ประสบการณ์การลดน้าหนัก
ไม่เคย
117
42.2
เคย
160
57.8
วิธกี ารลดน้าหนัก (n=160) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ควบคุมอาหาร
104
65.0
ออกกาลังกาย
99
61.9
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/อื่น ๆ
60
37.5
ยาลดน้าหนัก
22
13.8
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ตารางที่ 2. จานวนและร้อยละของตัวอย่างทีม่ คี วามรูท้ ถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับ FPCWC (N=277)
ความรูร้ ายข้อ
จานวนผูต้ อบถูก ร้อยละ
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องได้รบั การรับรองจาก อย.
261
94.2
2. เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักแล้วมีอาการข้างเคียงให้หยุดใช้ทนั ที และไปพบแพทย์
248
89.5
3. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักต้องบริโภคปริมาณตามทีร่ ะบุไว้บนฉลาก
238
85.9
4. การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก สามารถใช้ได้ทุกวัย ไม่มขี อ้ จากัด
229
82.7
5. เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าหนักแล้วมีอาการ ปากแห้ง นอนไม่หลับ ท้องผูก เป็ น
223
80.5
อาการปกติ ไม่มอี นั ตราย
6. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักทีไ่ ด้รบั การรับรองจากอเมริกาแล้ว ไม่จาเป็ นต้องได้รบั การรับรอง
223
80.5
จาก อย. และไม่จาเป็ นต้องมีฉลากภาษาไทย
7. เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าหนักได้รบั การรับรองจาก อย. แล้ว สามารถโฆษณาสรรพคุณได้
200
72.2
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
8. กาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถลดน้าหนักได้
140
50.5
9. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักเป็ นยาชนิดหนึ่ง
103
37.2
10. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าหนักที่ได้รบั การรับรองจาก อย. แล้ว สามารถลดน้ าหนักได้ และ
82
29.6
ปลอดภัย
ค่าเฉลีย่ ±SD (คะแนนเต็ม 10)
7.1±1.7
(จากคะแนนเต็ม 50) ตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากทีส่ ุดใน
ประเด็ น ดัง นี้ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารลดน้ า หนั ก
ปลอดภัยกว่าการกินยาลดน้ าหนัก (3.3±0.9 จากคะแนน
เต็ม 5) การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าหนักสามารถลด
น้ าหนักได้จริง (3.3±0.8 จากคะแนนเต็ม 5) และผลิตภัณฑ์
อาหารลดน้าหนักทีด่ าราและนางแบบใช้มคี ุณภาพ (3.1±0.8
จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดดังตารางที่ 3

ปัจจัยภายนอก: เพือ่ น
ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 49.0 ระบุ ว่ า เพื่ อ นของตนใช้
FPCWC ตัวอย่างร้อยละ 35.4 คิดว่า รูปร่างของเพื่อนผอม
ตัวอย่างร้อยละ 55.6 กล่าวว่า เมื่อเห็นเพื่อนใช้หรือได้รบั
การชัก ชวนจากเพื่อ นให้ใช้ FPCWC ตนเองจะไม่ใช้ตาม
เพื่อน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ขอ้ มูล 2 จาก 4 คน มี
เพื่อนใช้ FPCWC โดยมี 1 คนบอกว่ามีเพื่อนขาย FPCWC

ตารางที่ 3. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติเกีย่ วกับ FPCWC จาแนกเป็ นรายข้อ
ข้อความ
1. การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก ปลอดภัยกว่าการกินยาลดน้าหนัก
2. การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก สามารถลดน้าหนักได้จริง
3. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักทีด่ าราและนางแบบใช้ มีคุณภาพ
4. ถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาวิธกี ารลดน้าหนัก ฉันจะแนะนาให้เพื่อนรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก
5. ข้อมูลข่าวสารและโฆษณา เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก มีความน่าเชื่อถือ
6. ฉันตัง้ ใจจะใช้ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารลดน้าหนักทันทีเมื่อรูส้ กึ ว่าตนเองอ้วน
7. การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก มีความคุม้ ค่าทีจ่ ะซือ้ มากิน
8. การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก ปลอดภัย และไม่มผี ลข้างเคียง
9. วิธลี ดน้าหนักทีด่ ที ส่ี ดุ คือการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักเพราะได้ผลเร็วในการลดน้าหนัก
10. การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนัก สามารถลดน้าหนักได้ โดยไม่ตอ้ งออกกาลังกายและควบคุมอาหาร
คะแนนรวมเฉลีย่ ±SD (เต็ม 50)
1: คะแนนเต็มในแต่ละข้อ คือ 5 คะแนน
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ค่าเฉลีย่ 1
3.3±0.9
3.3±0.8
3.1±0.8
3.0±1.0
3.0±0.8
2.9±1.0
2.9±1.0
2.9±0.9
2.8±1.0
2.7±1.0
29.9±0.7

ด้วย มีผใู้ ห้ขอ้ มูล 1 คนบอกว่าใช้ FPCWC เพราะอยากผอม
เหมือนเพื่อน
ปัจจัยการตลาด
ตัวอย่าง 53 คน (ร้อยละ 19.1) เคยซื้อ FPCWC
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
คือ มีการรับรองมาตรฐาน (อย.) FPCWC ที่กลุ่มตัวอย่าง
ซื้อมีราคาเฉลี่ย 350±135 บาท ราคามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ FPCWC ในระดับมาก ช่องทางการจาหน่ ายและแหล่ง
ข่าวสารทีต่ วั อย่างได้รบั เป็ นหลัก คือ อินเทอร์เน็ต และร้าน
ขายเครื่องสาอาง ตัวอย่างร้อยละ 60.0 กล่าวว่า ข้อความ
โฆษณาทีท่ าให้ตดั สินใจซือ้ FPCWC ส่วนใหญ่เป็ นข้อความ
ที่ก ล่ า วอ้ า งสรรพคุ ณ ในการลดน้ า หนั ก ได้ แ ก่ “เห็น ผล
ภายใน 7 วัน ” “รีวิว จากคนใช้น่ า เชื่อ ถือ ” รองลงมาคือ
ข้อความเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 20.0)
ได้แ ก่ “มี อย. ผลิต โดยแพทย์ ” และข้อ ความที่ก ล่ า วอ้าง
สรรพคุ ณ ในการลดน้ า หนั ก และความปลอดภัย (ร้อ ยละ
20.0) ได้ แ ก่ “ลดไว สามารถเรี ย นและทานโดยไม่ มี
ผลข้างเคียงในการเรียน” “ลด 7-10 โล ปลอดภัยมี อย. ไร้
สารพิษ” จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล 3 จาก 4 คนทราบว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารควรมีเลข อย. แต่ก่อนซือ้ ไม่ได้ตรวจสอบ
เลข อย.
พฤติ กรรมการบริโภค FPCWC
ตัว อย่ า ง 60 คน (ร้อ ยละ 21.7) เคยใช้ FPCWC
ตัวอย่างมีการบริโภคผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด ผลิตภัณฑ์
ทีม่ กี ารบริโภคมากทีส่ ุด คือ แคปซูลผงบุก (19 คน จาก 40
คน) ตัวอย่างบริโภค FPCWC ที่มรี ายงานการปนเปื้ อนยา
แผนปั จ จุ บ ัน จ านวน 25 คน (ร้ อ ยละ 9.0 ของตัว อย่ า ง
ทัง้ หมด 277 ราย) ตัวอย่าง 1 คน (ร้อยละ 2.1 ของตัวอย่าง
ที่เคยใช้ FPCWC 47 คน) กล่าวว่า ถ้า FPCWC สามารถ
ลดน้ าหนักได้ตามต้องการ แต่ พบว่ามีการปนเปื้ อนยาลด
น้ าหนัก ตัวอย่างยังคงใช้ต่อ โดยให้เหตุ ผลว่า ผลิตภัณฑ์
สามารถลดน้ า หนั ก ได้ ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 48.9 บริ โ ภค
FPCWC ตามที่ระบุในฉลาก โดยมีการบริโภคต่อเนื่องกัน
นานที่สุดไม่เกิน 1 เดือน (ร้อยละ 68.1) ร้อยละ 44.7 ของ
ตัวอย่างบริโภค FPCWC ทุกวันในช่วงทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์มา
ตัว อย่ า งร้ อ ยละ 46.8 เคยประสบอาการไม่ พึง
ประสงค์ จ ากการใช้ FPCWC โดยมี ม ากกว่ า 1 อาการ
ร่วมกัน อาการทีพ่ บมากทีส่ ุด 4 อันดับ คือ อาการปากแห้ง

(ร้อยละ 72.7) อาการเหงื่อออก (ร้อยละ 36.4) คลื่นไส้ (ร้อย
ละ 36.4) และอาการปวดศีรษะ (ร้อยละ 31.8) ตัวอย่างร้อย
ละ 85.1 หยุดใช้ FPCWC เมื่อประสบปั ญหาจากการใช้
ตัวอย่าง 25 คน (ร้อยละ 9.0) บริโภค FPCWC ที่
มีรายงานการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ได้แก่ แคปซูลผงบุก
(ประกาศผลวิเคราะห์ 8 เมษายน 2557) ยาลดน้ าหนักลูก
ส ารอง (ประกาศผลวิ เ คราะห์ 23 มี น าคม 2560) มิซ มี
(ประกาศผลวิเคราะห์ 11 กันยายน 2560) LIPO 8 BURN
SLIM (ประกาศผลวิเคราะห์ 5 ตุลาคม 2558) และ OHO by
ปูนิ่ม (ประกาศผลวิเคราะห์ 28 มิถุนายน 2557) ตัวอย่าง
25 คนที่เคยบริโภค FPCWC ที่มีรายงานการปนเปื้ อนยา
แผนปั จจุ บ ั น พบว่ า เกิ ด อาการข้ า งเคี ย งจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ 11 ราย
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ข้อ มู ล 4 คนซึ่ง ปั จ จุ บ ัน
ไม่ได้รบั ประทาน FPCWC แล้ว ปั จจุบนั คิดว่าผลิตภัณฑ์ท่ี
รับประทานมีอนั ตราย แต่ขณะรับประทาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะไม่
บอกคนรอบข้า งว่ า ตนเองรับ ประทาน FPCWC แล้ว เกิด
อาการข้างเคียงขึน้ เนื่องจากอาย และคิดว่าการกินยาลด
ความอ้ว นเป็ น สิ่ง ที่ไ ม่ดี แต่ ปั จ จุ บ ัน ที่ผู้ให้ข้อ มูลกล้า บอก
เพราะเป็ นเรื่องในอดีตและปั จจุบนั ตนเองไม่ได้รบั ประทาน
แล้ว เมื่อผูว้ จิ ยั สอบถามว่ามีเพื่อนรับประทาน FPCWC แล้ว
มีอาการข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่ ผู้ให้ขอ้ มูล
ระบุ ว่ า มีเ พื่อ นรับประทาน FPCWC และบางคนขายด้วย
สาเหตุหนึ่งทีม่ กี ารใช้ FPCWC เนื่องมาจากราคาถูกและหา
ซือ้ ได้ง่าย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนทีเ่ ริม่ รับประทาน FPCWC เมื่อมีอายุ
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 13 ปี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทุ ก คนเคยรับ ประทาน
FPCWC มากกว่า 1 ชนิด มีทงั ้ แบบเม็ด แบบแคปซูล และ
แบบชงน้ า รับ ประทาน ผลิต ภัณ ฑ์ FPCWC ส่ ว นใหญ่ 1
กล่อง จะมี 10 เม็ด รับประทานวันละ 1 เม็ด ส่วน FPCWC
ที่อ้างสรรพคุณในการขับถ่ายจะแนะนาให้รบั ประทานก่อน
นอน ทุ ก คนมีอ าการข้า งเคีย ง คือ ปากแห้ง หิว น้ า ผู้ใ ห้
ข้อมูล 2 จาก 4 คน มีอาการหัวใจเต้นเร็ว นอนไม่หลับ ไม่
หิวข้าว โดยอาการรุนแรงจนต้องหยุดใช้ FPCWC หลังจาก
รับประทานไปประมาณ 4 เม็ด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนหนึ่งหยุดใช้เอง
เนื่องจากทนอาการข้างเคียงของ FPCWC ไม่ไหว ส่วนอีก
1 ราย ผู้ ป กครองสัง เกตเห็ น อาการและสัง่ ให้ ห ยุ ด กิน
นอกจากนี้ผใู้ ห้ขอ้ มูล 2 จาก 4 คน ยังมีอาการท้องผูก ปวด
ท้อง และคลื่นไส้ ดังตัวอย่างคาให้สมั ภาษณ์ทส่ี อดคล้องกับ
ปรากฏการณ์น้ี
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“...เริม่ มีอ าการตัง้ แต่ เ ม็ด แรก แต่ ท นต่ อ หิว น้ า
ตลอดเวลา ข้าวไม่หวิ ไม่กนิ ข้าวตัง้ แต่เช้าจนเย็น พอเม็ดที ่
4 แม่เริม่ เห็นอาการ และหนูกร็ สู้ กึ ไม่ไหวแล้ว จะตายอยู่แล้ว
กลางคืนก็กระสับกระส่ายเหมือนกินกาแฟไป 10 แก้ว นอน
ค้าง ๆ ใจเต้นตึก ๆ หลับก็ไม่เชิงหลับ ตอนนัน้ หนู เลยเข็ด
เลย เข็ดมาก...”
“...แม่กเ็ คยทาน ก็เลยรู้ เห็นกล่องในห้อง ก็เลยทัก
ว่าให้หยุดกิน สภาพหนูไปแล้ว ไม่ไหวแล้ว แต่ผอมลงจนคน
ทักว่าผอมลง 5 วัน 5 กิโล...” (นางสาวกิฟ๊ , อายุ 18 ปี )
ผู้ให้ขอ้ มูลทุกคนทราบว่า FPCWC อาจมียาผสม
อยู่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 จาก 4 คน ตัง้ ใจซือ้ เพราะเข้าใจว่าเป็ นยา
ลดน้ าหนัก ผู้ให้ข้อมูลทุกคนกล่าวว่า ผู้ปกครองไม่ทราบ
เรื่อ งนี้ ข ณะเริ่ม รับ ประทาน และผู้ ใ ห้ข้อ มู ล ทุ ก คนไม่ ไ ด้
ตระหนักถึงอันตรายของการรับประทานยาลดน้ าหนัก อีก
ทัง้ ยังกล่าวว่าจะยังคงลองใช้แม้จะมีคนบอกว่าอันตราย โดย
จะเชื่อ ในประสบการณ์ ข องตัวเองที่สุด ดัง ตัว อย่ า งคาให้
สัมภาษณ์ทส่ี อดคล้องกับปรากฏการณ์น้ี
“...เคยได้ยนิ ข่าวว่ามีคนกินแล้วตาย ของเค้าทีก่ นิ
4-5 กล่อง แต่หนูจะกินแค่ 10 เม็ด ให้น้ าหนักลดลงนิดหน่อย
พอ ไม่ได้กะเอาผอม...”
“...หนู ไม่คดิ อะไรเลย ยาไม่ยาไม่รู้ ขอให้น้ าหนัก
หนู ลด อะไรก็ได้ อยากรู้เหมือนกันว่า อาการทีเ่ ค้าว่าเป็ น
อย่างไร หนูไม่เคยเจอ...” (นางสาวกิฟ๊ , อายุ 18 ปี )
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค FPCWC
รายได้ของครอบครัวต่ อเดือนไม่มีความสัมพันธ์
กับ การบริโ ภค FPCWC (P>0.05) แต่ ตัว อย่ า งที่มีร ายได้
ของตนเองต่ อ เดือ นมากมีก ารบริโ ภค FPCWC มากกว่ า
กลุ่มทีม่ รี ายได้ของตนเองต่อเดือนน้อยอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P=0.041)
ภาวะน้ าหนักตัวไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภค
FPCWC (P>0.050) ตั ว อย่ า งที่ ร ับ รู้ ภ าวะน้ า หนั ก ตั ว ว่ า
ตนเองอ้ว นมีก ารบริโ ภค FPCWC มากกว่ า กลุ่ ม ที่ร ับ รู้ว่า
ตนเองไม่อ้วนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P= 0.005) และ
ตัว อย่ า งที่พ อใจในภาวะน้ าหนักตัว ของตนเองน้ อยมีการ
บริโภค FPCWC มากกว่ากลุ่มที่พอใจในภาวะน้ าหนักตัว
ของตนเองมากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P= 0.032)
ความรู้ เ กี่ย วกับ FPCWC และความรู้ เ กี่ย วกับ
FPCWC รายข้อ ทุ ก ข้อ ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การบริโ ภค
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FPCWC (P> 0.050) ตัว อย่ า งที่มี ท ัศ นคติ ส นั บ สนุ น การ
บริ โ ภค FPCWC อยู่ ใ นระดับ สู ง มี ก ารบริ โ ภค FPCWC
มากกว่ า ผู้ มี ใ นระดับ ต่ า อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P=
0.005)
รูปร่างของเพื่อนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภค
FPCWC (P> 0.050) ตัว อย่ า งที่มีเ พื่อ นใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ล ด
น้ าหนักมีการบริโภค FPCWC มากกว่ากลุ่มทีม่ เี พื่อนไม่ใช้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P< 0.001)

การอภิ ปรายผล
นักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ต้น
ร้อ ยละ 15.2 มีภ าวะอ้ว น แต่ นัก เรีย นร้อ ยละ 25.3 คิด ว่ า
ตนเองอ้วน การวิจยั ในอดีตพบว่า วัยรุ่นและเยาวชนไทยให้
ความส าคัญ กับ ภาพลัก ษณ์ ภ ายนอกและไม่ พึง พอใจใน
รูป ร่ า งของตนเอง โดยคิด ว่ า ตนเองอ้ว น ในขณะที่ภ าวะ
น้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม (27)
ตั ว อย่ า งเลื อ กวิ ธี ใ นการลดน้ า หนั ก ได้ แ ก่ 1.
ควบคุมอาหาร 2. ออกกาลังกาย 3. รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ 4. รับประทานยาลด
น้ าหนัก จากรายงานของสานักระบาดวิทยา (21) จะเห็นว่า
วิธกี ารอันดับ 1 ยังคงเป็ นการควบคุมอาหาร แต่พบว่ามีการ
เลือกวิธกี ารลดน้าหนักโดยการออกกาลังกายเพิม่ มากขึน้
ความรู้เ กี่ย วกับ FPCWC ข้อ ที่ตัว อย่ า งตอบผิด
มากที่ สุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ 1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารลด
น้าหนักทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก อย. แล้ว สามารถลดน้าหนัก
ได้และปลอดภัย 2. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักเป็ นยาชนิด
หนึ่ง 3. กาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถลดน้าหนัก
ได้ จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถู กต้อง
เกี่ย วกับ FPCWC คือ มีค วามเข้า ใจว่ า FPCWC เป็ น ยา
ชนิดหนึ่งและสามารถลดน้าหนักได้จริง จากงานวิจยั ของชุติ
มา ศรีหามาตย์ ก็พบว่ามีการตอบผิดมากที่สุดในคาถาม
ที่ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเพื่อ ลดน้ า หนั ก เป็ น ยาชนิ ด หนึ่ ง
เช่นกัน (26)
ลักษณะของ FPCWC ที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ
มากที่ สุ ด คื อ มี ก ารรับ รองมาตรฐาน (อย.) จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล 3 จาก 4 คน แม้จะทราบว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารควรมีเลข อย. แต่ก่อนซือ้ ไม่ได้ตรวจสอบ
เลข อย. ในปั จ จุ บ ัน ผู้บ ริโ ภคได้ร ับ ข้อ มูลว่ า ควรเลือ กซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีม่ เี ครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ อย. แต่ก็
ยัง มีอีก จ านวนไม่ น้ อ ย ที่ย ัง ไม่ ไ ด้ป รับ เปลี่ย นพฤติก รรม

เนื่องจากยังไม่เห็นถึงความสาคัญและไม่เกิดความตระหนัก
คือ เพียงแค่ได้รบั ข้อมูลและรู้สกึ ว่าพฤติกรรมการบริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ เ หมาะสมเป็ นเรื่ อ งที่ ไ ม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ (28)
ช่องทางการจาหน่ ายและแหล่งข่าวสารทีต่ วั อย่าง
ได้รบั เป็ นหลัก คือ อินเทอร์เน็ต ในปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตมี
อิทธิพลต่อวัยรุ่นเพิม่ มากขึน้ งานวิจยั ของสุภาภรณ์ ใจบุญ
ลือ พบว่ า แหล่ ง ซื้อ FPCWC และสื่อ ที่มีผ ลทาให้บริโภค
FPCWC ส่ ว นใหญ่ คื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต (29) การส ารวจ
พฤติก รรมผู้ใ ช้อิน เทอร์เ น็ ตในประเทศไทย ปี 2560 โดย
ส า นั ก ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ส า นั ก ง า นพั ฒ นา ธุ รกรรม ท า ง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) กระทรวงดิจิท ัล เพื่อ
เศรษฐกิจ และสังคม พบว่ า ตัง้ แต่ ปี 2556 เป็ น ต้น มา คน
ไทยใช้อิน เทอร์เ น็ ต เพิ่ม มากขึ้น เกือ บทุ ก ปี และมีก ารซื้อ
สินค้า/บริการทางออนไลน์เพิม่ ขึน้ (30)
ข้อ ความโฆษณาที่ท าให้ ตัด สิน ใจซื้อ FPCWC
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นข้ อ ความที่ ก ล่ า วอ้ า งสรรพคุ ณ ในการลด
น้ าหนักทีอ่ ้างสรรพคุณเกินจริง ในการวิจยั นี้ นักเรียนหญิง
ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ร้อ ยละ 21.7 รับ ประทาน
FPCWC งานวิจ ัย ในอดีต ของอนุ สรณ์ กัน ธา พบว่ า สตรี
วัยรุ่นร้อยละ 8.9 ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อควบคุมน้ าหนัก
(31) งานวิจยั ของชุติมา ศรีหามาตย์ พบว่านักเรียนหญิง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 13.17 ใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อควบคุมน้ าหนัก (26) และงานวิจยั ของไพทูรย์
ทับโทน พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาหญิงร้อยละ 29.9 ใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้าหนักในช่วง 1 ปี ทีผ่ ่าน
มา (32)
ตัว อย่ า งจ านวน 60 คนเคยใช้ FPCWC ซึ่ง เป็ น
จ านวนที่ม ากกว่ า จ านวนคนที่ เ คยซื้อ FPCWC (53 คน)
เพราะมีตัว อย่ า งบางคนที่ล องใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีค นใกล้ชิด
แนะนาโดยทีไ่ ม่เคยซือ้ ตัวอย่าง 25 คน (ร้อยละ 9.0) มีการ
บริโภค FPCWC ที่มีรายงานการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั
ในจานวนนี้ มี 11 คนที่มีอาการข้างเคียงจากการบริโ ภค
FPCWC
ตัวอย่าง 1 คนกล่าวว่า จะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ
แม้ว่าจะพบว่ามีการปนเปื้ อนยาลดน้าหนัก โดยให้เหตุผลว่า
ผลิต ภัณฑ์สามารถลดน้ า หนัก ได้ จากการสัม ภาษณ์ ผู้ให้
ข้อมูลไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายของยาลดน้ าหนัก โดยจะ
บริ โ ภคหากผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ้น สามารถลดน้ า หนั ก ได้ จาก
งานวิจ ัย ของอนุ สรณ์ กัน ธา ตัว อย่ า งมีก ารใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์

อาหารเพื่อควบคุมน้ าหนักมากกว่าการใช้ยาเพื่อควบคุม
น้ า หนั ก โดยผู้ ท่ี เ ลือ กใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเพื่อ ควบคุ ม
น้ า หนัก ให้เ หตุ ผลว่ าคาดว่า สามารถลดน้ าหนักได้ และมี
ความปลอดภัยในการใช้ (31) การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ผ่ า นกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ การรับ รู้ปั ญ หา การ
ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ในขัน้ ตอนการรับรู้ปัญหา เมื่อ
ความต้ อ งการลดน้ า หนั ก เกิ ด ขึ้น เมื่ อ ถึ ง ระดับ หนึ่ ง จะ
กลายเป็ นสิง่ กระตุ้น บุคคลจะหาวิธลี ดน้ าหนักโดยมุ่งเน้นที่
การลดน้าหนักเป็ นหลัก โดยมิได้คานึงถึงความปลอดภัย
ตัวอย่างร้อยละ 48.9 บริโภค FPCWC ตามทีร่ ะบุ
ในฉลาก ส่วนที่เหลือบริโภคตามคาบอกเล่าของผู้แนะนา
และตามความพึง พอใจของตนเอง การไม่ บ ริโ ภคตามที่
แนะนาบนฉลากอาจทาให้ได้รบั สารอาหารเกิ นกว่าที่ควร
ได้รบั ในแต่ละวัน หรือสารบางตัวทีอ่ นุ ญาตเป็ นอาหารหาก
ได้รบั ในปริมาณมากอาจมีฤทธิในทางยา
ทาให้เกิดอันตราย
์
ขึน้ ได้
ตัว อย่ า งร้อ ยละ 46.8 เคยประสบปั ญ หาการใช้
FPCWC โดยมีมากกว่า 1 อาการร่วมกัน อาการที่พบมาก
ทีส่ ดุ 4 อันดับ คือ อาการปากแห้ง อาการเหงื่อออก คลื่นไส้
และอาการปวดศีร ษะ จากการสัม ภาษณ์ ก็พ บว่ า อาการ
ข้างเคียงที่ผู้ให้ขอ้ มูลพบมากที่สุดคือ ปากแห้ง หิวน้ า แต่
แตกต่างจากงานวิจยั ของอนุ สรณ์ กันธา และชุติมา ศรีหา
มาตย์ ที่อ าการข้างเคียงที่พบบ่อย คือ ถ่ า ยอุ จจาระบ่อย
(31, 26) ซึ่ ง เป็ นอาการข้ า งเคี ย งจากการรั บ ประทาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะขามแขกที่ เ ป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี นิ ย มบริ โ ภค
ขณะนั น้ แต่ อ าการปากแห้ ง และหิว น้ า อาจเป็ นอาการ
ข้างเคียงจากการได้รบั ยาแผนปั จจุบนั ได้แก่ ไซบูทรามีน
ซึง่ เป็ นยาทีม่ รี ายงานการพบการปนเปื้ อนมากใน FPCWC
เมื่อ ประสบปั ญ หาจากการใช้ FPCWC ตัว อย่าง
ส่วนใหญ่มกั หยุดใช้ รองลงมา คือ ปรึกษาแพทย์/เภสัชกร
ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ถูกต้อง แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ขอ้ มูล
ทัง้ 4 คนไม่ ไ ด้ห ยุ ด ใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ และไม่ ไ ด้ต ระหนั ก ถึง
อันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
จากการหาความสั ม พั น ธ์ พ บว่ า รายได้ ข อง
ครอบครั ว ต่ อ เดื อ นไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั บ การบริ โ ภค
FPCWC แต่ รายได้ของตนเองต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
การบริโภค FPCWC จากงานวิจยั ของชุติมา ศรีหามาตย์
รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลด
น้าหนักมีความสัมพันธ์กนั (26)
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ภาวะน้ าหนักตัวไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภค
FPCWC จากงานวิจยั ของไพทูรย์ ทับโทน และสุภาภรณ์ ใจ
บุญลือ ค่าดัชนีมวลกายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อการลดน้ าหนัก (32, 29) ผูท้ ม่ี ดี ชั นีมวลกายสูงมี
แนวโน้ ม ที่จ ะวิต กกัง วลเกี่ย วกับ รู ป ร่ า งและน้ า หนั ก ของ
ตนเองมากกว่าคนทีม่ ดี ชั นีมวลกายต่ ากว่า แต่งานวิจยั นี้ ไม่
พบความสัมพันธ์ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากตัวอย่างรับรู้ภาวะ
น้ าหนักตัวไม่ถูกต้อง คือ คิดว่าตนเองอ้วนทัง้ ๆ ที่ภาวะ
น้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์พอดี
ความรู้เ กี่ย วกับ FPCWC ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์กบั
การบริโภค FPCWC สอดคล้องกับงานวิจยั ของไพทูรย์ ทับ
โทน ความรู้เ กี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารเพื่อ การลด
น้ าหนัก ไม่ส่งผลต่ อการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว (32) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพได้
ตัวอย่างกล่าวว่า เมื่อเห็นเพื่อนใช้หรือได้รบั การ
ชัก ชวนจากเพื่อ นให้ใ ช้ FPCWC ตนจะไม่ ใ ช้ต ามเพื่อ น
รู ป ร่ า งของกลุ่ ม เพื่อ นไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การบริโ ภค
FPCWC แต่ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่าผู้ให้ข้อมูล 1
จาก 4 คน กล่าวว่า ตนใช้ FPCWC เพราะอยากผอมเหมือน
เพื่อน จากงานวิจยั ของสุภาภรณ์ ใจบุญลือ พบว่า ปั จจัย
ด้า นบุ ค คลที่มีผ ลท าให้บ ริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเพื่อ ลด
น้าหนัก คือ เพื่อนและคนใกล้ชดิ (29)
การศึกษามีขอ้ จากัดเพราะตัวอย่างเป็ น นักเรียน
หญิ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาใน
วิท ยาลัย เทคนิ ค ราชบุ รี การน าผลวิจ ัย ไปอ้า งอิง กับ สตรี
วัยรุ่นกลุ่มอื่นจึงควรพิจารณาคุณสมบัตขิ องตัวอย่างด้วย

เกี่ย วกับ รูป ร่ างที่ถูก ต้อ ง ภู มิใ จในรูปร่ างของตนเอง และ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ FPCWC
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาควรเพิ่ม การให้
ความรู้แ ก่ ผู้บ ริโ ภคว่ า ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารเป็ น เพีย ง
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สริมจากการบริโภคอาหาร มิได้มสี รรพคุณใน
การลดน้ า หนั ก นอกจากนี้ ยัง ควรเพิ่ม มาตรการในการ
ควบคุมกากับ FPCWC โดยเฉพาะการโฆษณาสรรพคุ ณ
เกินจริง เพิ่มบทลงโทษกรณี พบการกระทาความผิด และ
ควรมีการประกาศให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรร่วมกับสถานศึกษาสร้าง
เครือ ข่ า ยแกนน าในกลุ่ ม วัย รุ่ น หญิ ง เพื่อ แนะน าการใช้
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีป่ ลอดภัย
การศึก ษาในอนาคต ควรหารู ป แบบการให้สุ ข
ศึกษาหรือจัดโปรแกรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงอันตรายของยาลดน้ าหนักและมีการตัดสินใจในการลด
น้ าหนักได้อย่างถูกต้อง การศึกษาเชิงคุณภาพในอนาคต
เพื่อหาคาอธิบายถึงการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ปฏิบ ัติตัว ได้ถู ก ต้ อ ง ควรต้ อ งประกอบด้ว ยผู้ใ ห้ข้อ มู ล ที่
ปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องและผูป้ ฏิบตั ติ นได้ไม่ถูกต้อง เพื่อ
ท าให้ผ ลการศึก ษามีค วามหลากหลายและลึก ซึ้งมากขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีก ารศึก ษาถึ ง การบริโ ภค FPCWC ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิ ง

นักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในการ
วิจยั ร้อยละ 21.7 รับประทาน FPCWC เพื่อควบคุมน้าหนัก
ทั ง้ นี้ พ บว่ า ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 9.0 บริ โ ภค FPCWC ที่ มี
รายงานการปนเปื้ อนยาแผนปั จจุบนั ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กั บ ก า ร บ ริ โ ภ ค FPCWC ข อ ง นั ก เ รี ย น ห ญิ ง ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ รายได้ของตนเองต่อเดือน
การรับรูภ้ าวะน้ าหนักตัว ความพึงพอใจในภาวะน้ าหนักตัว
ของตนเอง ทัศนคติ และการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักของ
เพื่อน
สถานศึกษาควรให้ความรู้สอดแทรกในการเรียน
การสอน หรือ จัด กิจ กรรมส่ ง เสริม ให้นั ก เรีย นมีก ารรับ รู้
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