การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามหลักแมคโครไบโอติกส์
ในอาสาสมัครเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สุภาพร องค์สรุ ยิ านนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุม่ งานสุขศึกษา
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ
ปัจจัยสำคัญของภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ เกิดจากภาวะไขมันโคเลสเตอรอล และไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมี
สาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหาร การผ่อนคลายอารมณ์
และการออกกำลังกาย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ ของอาสาสมัครเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โดยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎี การสร้างพลังตนเอง ขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม และการ
สนับสนุนทางสังคม มาบูรณาการให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง กลุม่ ตัวอย่าง
คืออาสาสมัครเขตเมืองสุพรรณบุรีจำนวน 60 คน ระยะเวลาในการทดลอง 6 เดือน โดยมี
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คือ ความสามารถในการปรับพฤติกรรมตนเอง ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ด้านสุขภาพ ความรู้ และการปฏิบัติ ด้านการบริโภคอาหาร การผ่อนคลายอารมณ์ และการ
ออกกำลังกาย ตามแนวแมคโครไบโอติกส์ ได้อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการทดลอง และผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ จากผูว้ จิ ยั มีการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งด้านสุขภาพ มีความรู้ และการปฏิบตั ิ
ด้ า นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร การผ่ อ นคลายอารมณ์ และการออกกำลั ง กาย ตามแนว
แมคโครไบโอติกส์ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (P-Value < 0.05) และสามารถควบคุมภาวะ
ไขมันโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ให้ลดลงได้
คำสำคัญ : การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ, หลักแมคโครไบโอติกส์, อาสาสมัครเขตเมือง
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Health Promoting Behavior Program according to Macrobiotics concept
Among Volunteers of Suphanburi Municipality
Supaporn Ongsuriyanondh

Abstract
The high risk of non communicable diseases is cause by high level of Cholesterol and
Trigleceride. That can be lending causes of diabetes, hypertension and heart attact due to
that behaviors. The objective of this research is to study about effectiveness of Health
promoting behavior program according to Macrobiotics concept among volunteers of
Suphanburi Municipality. Empowerment, Stage of Change and Social Support Theory were
applied to design intervention of Health Promoting Behavior Method. Sixty samples were
participating in Health promoting program for 6 months. The result shows the success of
the ability in changing health behavior perception, knowledge, skill, and practices, eating
habits, relaxing, and exercises according to macrobiotics concept. Pretest and post-test
with health promotion management indication were compared.
It was found that after the experiment the samples were increasing significantly in
perception, knowledge and skill in health behavior (P-Value < 0.05) and got higher ability in
lessening cholesterol and trigleceride level.
KEYWORDS : Health promoting behavior, Macrobiotics concept, Volunteers of Suphanburi
Municipality.
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ด้ ว ยหลั ก การของแมคโครไบโอติ ก ส์
สุ ข ภาพที ่ ด ี ต ้ อ งได้ จ ากอากาศที ่ บ ริ ส ุ ท ธิ ์
น้ำทีส่ ะอาด ดินทีป่ ราศจากสารเคมีและอาหาร
ที ่ ป ลอดภั ย มี ก ารใช้ ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ให้ ส อดคล้ อ ง
กลมกลืนกับธรรมชาติ รู้จักการขอบคุณ และ
พึงพอใจกับทุกสิง่ รอบกาย ปลูกฝังแต่ความคิด
ทีด่ ี ดังนัน้ หลักการแมคโครไบโอติกส์ จะช่วย
ให้มีความสมดุลในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกาย
แข็งแรงสามารถ สร้างภูมิต้านทานโรค และ

ภูมิคุ้มกันได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรั บ ปรุ ง สุ ข ภาพและวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ด้ ว ยหลั ก
แมคโครไบโอติ ก ส์ จะสามารถป้ อ งกั น โรค
และลดอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ย โดยเฉพาะโรค
ไม่ ต ิ ด ต่ อ เรื ้ อ รั ง ที ่ ต ้ อ งพึ ่ ง ยาไปตลอดชี ว ิ ต
สามารถลดอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
แทรกซ้ อ นที ่ ม ี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยมาก เป็ น การช่ ว ย
ประเทศชาติประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ได้อย่างมาก ดังนั้น หลักแมคโครไบโอติกส์
จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ในการดูแลสุขภาพตนเอง
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แบบองค์รวม ทัง้ ทางกาย จิต วิญญาณ อารมณ์
สังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ
การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
อาสาสมั ค ร มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนในชุมชน เพราะ
เป็ น ผู ้ ท ี ่ ใ กล้ ช ิ ด และมี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ รู ้
ปัญหาสุขภาพ ดังนั้น อาสาสมัครจึงควรเป็น
ต้นแบบของการมีสขุ ภาพดี ทีจ่ ะทำให้ประชาชน
ได้เห็นเป็นแบบอย่าง และเกิดความตระหนัก
ต่อสุขภาพตนเอง ที่จะเกิดโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ภาวะไขมัน
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
รวมทั้งค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ดังนั้น
การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพอาสาสมั ค ร
ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ ให้เป็นแกนนำ
สุขภาพและเป็นต้นแบบในการป้องกันโรค
เรื้อรังในชุมชน จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลักแมคโครไบโอติกส์ ของอาสาสมัครเขตเมืองสุพรรณบุรี
ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงด้านสุขภาพ ก่อนและหลัง
การวิจยั
2. การเปลีย่ นแปลงของความรู้ และการ
ปฏิบตั ิ ด้านการบริโภคอาหาร การผ่อนคลาย
อารมณ์ และการออกกำลังกาย ตามหลัก
แมคโครไบโอติกส์ ก่อนและหลังการวิจยั
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3. การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์และผล
กระทบต่อสุขภาพ ก่อนและหลังการวิจยั
4. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสุขภาพ
ก่อนและหลังการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
1. พฤติกรรมการรับรู้โอกาสเสี่ยงด้าน
สุขภาพ ก่อนและหลังการวิจยั แตกต่างกัน
2. ความรู้ และการปฏิบตั ิ ด้านการบริโภค
อาหาร การผ่ อ นคลายอารมณ์ และการ
ออกกำลังกาย ตามหลักแมคโครไบโอติกส์
ก่อนและหลังการวิจยั แตกต่างกัน
3. ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ก่อนและหลังการวิจยั แตกต่างกัน
4. สภาวะสุ ข ภาพของอาสาสมั ค รใน
เขตเมือง ก่อนและหลังการวิจยั แตกต่างกัน
ขอบเขตในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาเฉพาะอาสาสมัครในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั จำนวน 60 คน
ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2553
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ าร (Action Research) แบบกลุม่ เดียว
และประเมินก่อนและหลังการวิจยั (Pre-Post
Evaluation) โดยทำการศึกษาแบบภาคตัด
ขวางในช่วงเวลาที่กำหนด คือ มีนาคม ถึง
สิงหาคม 2553
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจยั เป็นอาสาสมัครใน
พืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 218
คน
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็นกลุ่มที่เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Group) ได้แก่
อาสาสมัครอายุ 35 ปีขน้ึ ไปทีส่ มัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจยั ในช่วงเวลาทีท่ ำการวิจยั จำนวน
60 คน ตามคุณสมบัตดิ งั นี้
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามด้านประชากร และ
สภาวะสุขภาพการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งด้านสุขภาพ
ความรู้ และการปฏิบตั ิ ด้านการบริโภคอาหาร
การผ่อนคลายอารมณ์ และการออกกำลังกาย
ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ การเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ผลกระทบ และภาวะสุขภาพ
3.2 เครือ่ งมือในการทดลอง ประกอบด้วย
การสร้างพลังด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสาธิต ฝึกทักษะและ
การปฏิบัติจริง คู่มือการปรุงอาหาร และการ
กระตุน้ เตือน
4. ขัน้ ตอนการดำเนินการ
1. รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง จัดแบ่งกลุ่ม
เป็น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 20 คน จัดตารางนัดหมาย
การเจาะเลื อ ดตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร
หาค่าน้ำตาลในเลือด ไขมันโคเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอไรด์
2. ประเมินผลก่อนการวิจัย (Pre-test)
บันทึกค่าน้ำตาลในเลือด ไขมันโคเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอไรด์ ค่าดัชนีมวลกาย และค่าความ
ดันโลหิต รายบุคคล
3. จัดการสนทนากลุม่ เพือ่ สร้างการรับรู้
โอกาสเสีย่ งด้านสุขภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้
สาธิต ฝึกทักษะ และฝึกปฏิบตั จิ ริง ด้านการปรุง
และรับประทานอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์
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3 มื้อ การทดสอบและการผ่อนคลายอารมณ์
ยามเครียด ควบคูก่ บั การออกกำลังกายแบบยืด
เหยียดร่างกาย 4 ชุด 1 ครัง้ จำนวน 2 วัน
4. จัดการสนับสนุนทางสังคม ด้วยคูม่ อื
ประกอบอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์ ให้ไป
ทำต่อทีบ่ า้ น การบันทึกประจำวัน เมนูอาหาร
ทีร่ บั ประทาน การตรวจสอบและการผ่อนคลาย
อารมณ์ การออกกำลังกาย รวมทัง้ การกระตุน้
เตือนเพือ่ นร่วมกลุม่
5. ติดตามกระตุ้นเตือนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Knowledge Management) การ
เสริมพลัง สร้างแรงจูงใจ พร้อมกับการทดสอบ
ทักษะ และการปฏิบัติ ด้านอาหาร อารมณ์
และออกกำลั ง กาย รวมทั ้ ง การพบปั ญ หา
อุปสรรค และการแก้ไข 3 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน ระยะ
เวลาห่างกันครัง้ ละ 1 เดือน
6. ประเมินผลหลังการวิจัย (Post-test)
บันทึกค่าน้ำตาลในเลือด ไขมันโคเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอไรด์ และความดันโลหิต
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรม
การวิจยั ในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในคน ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ YM 003 /
2553
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยข้อมูลทั่วไปด้านประชากร ใช้ค่าร้อยละ
เปรียบเทียบผลความแตกต่างของพฤติกรรม
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งด้านสุขภาพ ความรู้ และ
การปฏิบัติ ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
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ด้านการบริโภคอาหาร การผ่อนคลายอารมณ์
และการออกกำลั ง กาย ตามหลักแมคโคร
ไบโอติกส์ ด้ ว ยค่ า คะแนนเฉลี ่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบผลลัพธ์กอ่ น
และหลังการทดลอง ด้วยสถิติ Student’s t-test

ไขมั น ไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นเลื อ ดสู ง เกิ น 135
มิลลิกรัม / เดซิลติ ร ร้อยละ 21.7 ค่าความดัน
โลหิตสูง ที่มีค่า ซิสโตรลิค / ไดแอสโตรลิค
มากกว่า 140 / 90 มิลลิลติ รปรอท ร้อยละ 21.7
และส่วนใหญ่มคี า่ ดัชนีมวลกายในระดับ 23-29
คือท้วมหรืออ้วนน้อย ร้อยละ 50.0
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรม
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการรับรูโ้ อกาส
เสี ่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ ก่ อ นและหลั ง การวิ จ ั ย
แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการทดลอง กลุม่
ทดลอง มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ของการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งของปัญหาสุขภาพ และการเกิดโรคเรือ้ รัง
เท่ากับ 16.19 หลังการทดลอง เพิม่ ขึน้ เท่ากับ
13.47 และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนยั สำคัญ (P value < 0.05) (ตารางที่ 1)

ผลการวิจยั
ข้อมูลทั่วไปทางประชากร ของกลุ่ม
ทดลอง พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย
ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ อายุ 50 ปี ขึน้ ไป และอยูใ่ น
สถานภาพสมรส การศึ ก ษาระดั บ ประถม
ศึกษามากทีส่ ดุ และระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ปี นอกจากนี้พบว่า
ปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัว พบว่า มี
น้ำตาลในเลือดสูงเกิน 126 มิลลิกรัม / เดซิลติ ร
ร้อยละ 23.3 ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด
สูงเกิน 200 มิลลิกรัม / เดซิลติ ร ร้อยละ 31.7

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการรับรูเ้ กีย่ วกับโอกาสเสีย่ งของปัญหาสุขภาพ ของ กลุม่ ทดลองก่อนและ
หลังการทดลอง
การรับรู
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n



S.D.

60

16.19

1.73

60

23.47

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ และการ
ปฏิบตั ิ ด้านการบริโภคอาหาร การผ่อนคลาย
อารมณ์ และการออกกำลังกาย ตามหลัก
แมคโครไบโอติ ก ส์ ก่ อ นและหลั ง การวิ จ ั ย
แตกต่างกัน
ความรู้ ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการ
ทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของ

t-value

df

P-value

21.65

59

0.001*

1.78

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม
ด้านการบริโภคอาหาร การผ่อนคลายอารมณ์
และการออกกำลั ง กาย ตามหลั ก แมคโคร
ไบโอติกส์ เท่ากับ 7.03 หลังการทดลอง เพิม่ ขึน้
เท่ากับ 8.77 และมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนยั สำคัญ (P-value<0.05) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ ของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง
ความรูในภาพรวม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n



S.D.

60

7.03

1.23

60

ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ก่ อ นการทดลอง
กลุ่มทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลักแมคโคร
ไบโอติกส์ จำแนกรายด้าน ด้านการบริโภค
อาหาร เท่ า กั บ 2.55 ด้ า นการผ่ อ นคลาย
อารมณ์ เท่ากับ 1.98 ด้านการออกกำลังกาย
เท่ า กั บ 2.50 หลั ง การทดลอง ด้ า นการ
บริโภคอาหาร เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.87 ด้าน
การผ่อนคลายอารมณ์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.95
ด้านการออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.95

8.77

t-value

df

P-value

9.76

59

0.000*

0.59

และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัย
สำคัญ (P-value<0.05) (ตารางที่ 3)
ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ผลการวิจัย พบว่า
ก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก
แมคโครไบโอติกส์ ในภาพรวม ด้านการบริโภค
อาหาร การผ่อนคลายอารมณ์ และการออกกำลังกาย เท่ากับ 53.23 หลังการทดลอง
เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 75.71 และมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P value< 0.05)
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพตามหลักแมคโครไบโอติกส์ ของกลุม่ ทดลอง
จำแนกรายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง

ความรูจ ําแนกรายดาน

n



SD

60

2.55

0.59

t

df

p-value

3.38

59

0.001

9.87

59

<0.001

4.82

59

<0.001

การบริโภคอาหาร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

2.95

0.34

60

1.98

0.78

การผอนคลายอารมณ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

2.95

0.22

กอนการทดลอง

60

2.50

0.77

หลังการทดลอง

60

2.95

0.22

การออกกําลังกาย

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการปฏิบตั ิ ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ ของกลุม่ ทดลอง ในภาพรวม
ก่อนและหลังการทดลอง

การปฏิบัติภาพรวม

n



SD

กอนการทดลอง

60

53.23

10.90

หลังการทดลอง

60

75.71

6.03

t

df

p-value

14.53

59

0.001
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ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ก่ อ นการทดลอง
กลุ่มทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัว
ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ จำแนกรายด้าน
ด้ า นการบริ โ ภคอาหาร เท่ า กั บ 18.95
ด้านการผ่อนคลายอารมณ์ เท่ากับ 15.46
ด้ า นการออกกำลั ง กายเท่ า กั บ 18.81

หลังการทดลอง ด้านการบริโภคอาหารเพิ่ม
ขึ ้ น เท่ า กั บ 30.95 ด้ า นการผ่ อ นคลาย
อารมณ์ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เท่ า กั บ 22.10 ด้ า นการ
ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 22.66 และมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ทัง้ 3 ด้าน อย่างมี
นัยสำคัญ (P value < 0.05) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการปฏิบตั ติ ามหลักแมคโครไบโอติกส์ของกลุม่ ทดลอง จำแนกรายด้าน
ก่อนและหลังการทดลอง
การปฏิบัติจําแนกรายดาน

n



SD

60

18.95

4.39

t

df

p-value

19.72

59

0.001

9.44

59

0.001

4.84

59

0.001

การบริโภคอาหาร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

30.95

2.34

60

15.46

4.62

การผอนคลายอารมณ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

22.10

2.73

60

18.81

4.51

การออกกําลังกาย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

22.66

4.16
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สมมติฐานที่ 3 ผลลัพธ์และผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ก่อนและหลังการวิจยั แตกต่างกัน
(ตารางที่ 6)
ระดับน้ำตาลในเลือด ผลการวิจยั พบว่า
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับน้ำตาล
ในเลือดปกติ (<100 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) ร้อยละ
76.7 กลุ่มเสี่ยง (>101 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
ร้อยละ 23.3 หลังการทดลอง ระดับน้ำตาลใน
เลือดปกติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80.0 และกลุ่ม
เสีย่ งลดลงเหลือร้อยละ 20.0
ระดับไขมันโคเลสเตอรอล ผลการวิจยั
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง มีระดับ
ไขมันโคเลสเตอรอลปกติ (<200 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร) ร้อยละ 68.3 กลุ่มเสี่ยง (> 200
มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ร้อยละ 31.7 หลังการ
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ทดลอง ระดับปกติ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73.3
และกลุม่ เสีย่ งลดลงเหลือร้อยละ 26.7
ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ผลการวิจยั
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับ
ไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติ (<100 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร) ร้อยละ 55.0 กลุ≤่มเสี่ยง (>100
มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ร้อยละ 45.0 หลังการ
ทดลอง ระดับปกติ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61.7
กลุม่ เสีย่ งลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 38.3
ระดับความดันโลหิตสูง ผลการวิจัย
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่ ความ
ดันโลหิตปกติ ร้อยละ 35.0 ( 120/80–139/
89 มิลลิเมตรปรอท) กลุม่ เสีย่ ง (>140/90–159/
99 มิลลิเมตรปรอท) ร้อยละ 65.3 หลังการ
ทดลอง ค่าปกติเพิม่ ขึน้ เป็น ร้อยละ 60.0 กลุม่
เสีย่ งลดลงเหลือร้อยละ 40.0
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ตารางที่ 6 จำนวน และร้อยละ ของระดับน้ำตาล ไขมันโคเลสเตอรอลสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และ
ความดันโลหิตจำแนกตามระดับการลด-เพิม่ ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง
ความดันโลหิต

กอนทดลอง (n=60)

หลังการทดลอง (n=60)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ระดับน้ําตาลในเลือด
< 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
101 – 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
131 – 160 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
> 160 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

46
11
2
1

76.7
18.3
3.3
1.7

48
9
2
1

80.0
15.0
3.3
1.7

ระดับไขมันโคเลสเตอรอล
< 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
200 – 240 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
241 – 280 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
281 – 320 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
> 320 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

41
8
7
3
1

68.3
13.3
11.7
5.0
1.7

44
10
3
3
-

73.3
16.7
5.0
5.0
-

ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด
< 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
101 – 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
131 – 160 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
> 160 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

33
9
7
11

55.0
15.0
11.7
18.3

37
9
6
8

61.7
15.0
10.0
13.3

ระดับความดันโลหิต
ปกติ 120/80–139/89 มม.ปรอท
ปานกลาง 140/90-159/99 มม.ปรอท
สูง 160/100–179/109 มม.ปรอท

21
29
10

35.0
48.3
16.7

36
17
7

60.0
28.3
11.7

สมมติฐานที่ 4 สภาวะสุขภาพของ
อาสาสมัครในเขตเมือง ก่อนและหลังการ
วิจยั แตกต่างกัน
ผลลัพธ์ดา้ นภาวะสุขภาพ ผลการวิจยั
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านภาวะสุขภาพ ในภาพรวม

ด้านอาการเหนื่อยล้า ด้านความใจร้อน ด้าน
การนอนไม่หลับ ด้านความจำดี
ด้ า นการมองโลกในแง่ ด ี ด้ า นอาการ
ท้องอืด มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.28
หลังการทดลองเพิ่มขึ้น เท่ากับ 27.71 และมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
(P value< 0.05) (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการเปลีย่ นแปลงด้านภาวะสุขภาพ ภาพรวมของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง

การเปลี่ยนแปลง
ดานภาวะสุขภาพ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

n



SD

60

15.28

1.48

60

ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการทดลอง กลุม่
ทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย ของการเปลี่ยน
แปลงด้านภาวะสุขภาพ จำแนกรายด้าน ด้าน
อาการเหนือ่ ยล้า เท่ากับ 1.76 ด้านอาการเป็น
หวัดง่าย เท่ากับ 1.65 ด้านความกระฉับกระเฉง
เท่ากับ 2.15 ด้านความใจร้อน เท่ากับ 1.65
ด้านการนอนไม่หลับ เท่ากับ 1.81 ด้านความ
จำดี เท่ากับ 2.11 ด้านการมองโลกในแง่ดี
เท่ากับ 2.36 ด้านอาการท้องอืด เท่ากับ 1.76
หลังการทดลอง ด้านอาการเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น

21.71

t

df

p-value

24.87

59

0.001

1.81

เท่ากับ 2.88 ด้านการเป็นหวัดง่ายเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 2.77 ด้านความกระฉับกระเฉง เพิม่ ขึน้
เท่ากับ 2.70 ด้านความใจร้อนเพิ่มขึ้นเท่ากับ
2.61 ด้านการนอนไม่หลับเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 2.60
ด้านความจำดีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.60 ด้านการ
มองโลกในแง่ดเี พิม่ ขึน้ เท่ากับ 2.86 ด้านอาการ
ท้องอืดเพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.68 และมีความ
แตกต่างกันทุกด้าน ทางสถิตอิ ย่างมีนยั สำคัญ
(P value< 0.05) (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการเปลีย่ นแปลงด้านภาวะสุขภาพ รายด้านของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง
การเปลี่ยนแปลงดานภาวะสุข ภาพ
อาการเหนื่อยลา งาย
กอ นการทดลอง
หลังการทดลอง
อาการเปนหวัด งาย
กอ นการทดลอง
หลังการทดลอง
ความกระฉับกระเฉง
กอ นการทดลอง
หลังการทดลอง
ความใจรอน โกรธงาย
กอ นการทดลอง
หลังการทดลอง
นอนหลับสนิ ท ไมฝ น
กอนการทดลอง

n



S.D.

60

1.76

0.62

60

2.88

0.45

60

1.65

0.57

60

2.77

0.42

60

2.15

0.46

60

2.70

0.40

60

1.65

0.57

60

2.61

0.49

60

1.81

0.59

หลังการทดลอง
ความจําดี ความคิ ดแล น
กอ นการทดลอง

60

2.60

0.49

60

2.11

0.49

หลังการทดลอง
มองโลกในแงดี ปลอยวาง
กอ นการทดลอง
หลังการทดลอง
อาการทองอืด ทอ งเฟอ
กอ นการทดลอง

60

2.60

0.49

60
60

2.36
2.86

0.31
0.34

60

1.76

0.64

หลังการทดลอง

60

2.68

0.46

t-value

df

P-value

11.36

59

0.001*

12.98

59

0.001*

7.18

59

0.001*

9.10

59

0.001*

8.77

59

0.001*

6.27

59

0.001*

6.49

59

0.001*

8.35

59

0.001*
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการเปลีย่ นแปลงด้านภาวะสุขภาพ รายด้านของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการ ทดลอง (n=60)(ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงดานภาวะสุขภาพ

n



SD

60

2.11

0.49

t

df

p-value

6.27

59

0.001

6.49

59

8.35

59

ความจําดี ความคิดแลน
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

2.60

0.49

60

2.36

0.31

มองโลกในแงดี ปลอยวาง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

2.86

0.34

60

1.76

0.64

0.001

อาการทองอืด ทองเฟอ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

60

สรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองจำนวน
60 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุอยูใ่ นช่วง 5060 ปี และสถานภาพสมรส การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และเป็นอาสาสมัครในชุมชน 110 ปี และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
ไขมั น โคเลสเตอรอลและไตรกลี เ ซอไรด์ ใ น
เลือดสูง รวมทัง้ ความดันโลหิตสูง และแนวโน้ม
จะอ้วนในอนาคต
ด้ า นการรั บ รู ้ โ อกาสเสี ่ ย งของปั ญ หา
สุขภาพ เมื่อกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการ
สร้างพลัง ตามหลักแมคโครไบติกส์ จากผูว้ จิ ยั

2.68

0.001

0.46

และนำไปทดลองปฏิบัติจริง จึงเกิดการหยั่ง
เห็นปัญหาที่ผ่านมาและคาดหวังในตนเองว่า
จะสามารถป้องกันโรคได้ หลังการทดลองการ
รับรูจ้ งึ เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ
ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ เมื่อกลุ่มทดลอง
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ที่มีสาเหตุ จาก
อาหาร อารมณ์ และออกกำลั ง กาย ที ่ ไ ม่
เหมาะสม และจะต้องทำอะไร ทำได้อย่างไร
และทำแล้วจะได้อะไร เมื่อได้เรียนรู้จากการ
สาธิต ฝึกทักษะ และลองกระทำจริง ควบคูก่ นั
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ทั ้ ง ด้ า นการบริ โ ภคอาหาร การผ่ อ นคลาย
อารมณ์ และการออกกำลังกาย ตามหลัก
แมคโครไบโอติ ก ส์ หลั ง การทดลอง กลุ ่ ม
ตัวอย่างจึงมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
สุขภาพ ตามหลักแมคโครไบโอติกส์ เมือ่ กลุม่
ทดลองรับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหา
สุ ข ภาพ และการเกิ ด โรคไม่ ต ิ ด ต่ อ ได้ ถ้ า
พฤติกรรมมิได้มกี ารปรับเปลีย่ น เมือ่ ได้เรียนรู้
และฝึกทักษะ ทั้งด้านการปรุงอาหาร การ
รับประทาน การผ่อนคลายอารมณ์และการ
ออกกำลังกายง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยาก ตามหลัก
แมคโครไบโอติกส์ ทีเ่ น้นธรรมชาติ และยึดหลัก
สายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) จึงเกิดความ
คาดหวังว่าทำได้ และคาดหวังว่าทำแล้วจะ
เป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อได้ลองกระทำแล้ว
ได้ผลลัพธ์ที่ดีจริง ส่งผลให้ ค่าน้ำตาล ไขมัน
โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และความดัน
โลหิต ลดลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งปัญหา
สุขภาพที่มีอยู่ เช่น การเป็นหวัดง่าย หายไป
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และท้องผูกหายไป
ความกระปรีก้ ระเปร่า กระฉับกระเฉง มีเพิม่ ขึน้
อาการใจร้อน หงุดหงิดง่าย และขี้โมโหลดลง
นอนหลับได้ลกึ หลับนานและไม่ฝนั ปล่อยวาง
อารมณ์ ไ ด้ ม ากขึ ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามจำดี ข ึ ้ น
สุ ข ภาพแข็ ง แรงและสดชื ่ น แจ่ ม ใสอย่ า ง
ชัดเจนกว่าก่อนการวิจัย นอกจากนี้ยังพบว่า
ความต้องการรับประทานอาหารรสจัด เผ็ดร้อน
อาหารมัน เค็ม และหวาน ลดลงอย่างชัดเจน
เมื ่ อ ได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก แมคโครไบโอติ ก ส์
ต่อเนือ่ งอย่างน้อย 3 สัปดาห์
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของ
กลุม่ ทดลองว่ามีความต่อเนือ่ งยัง่ ยืนได้ เพียงใด
ผลลัพธ์และผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นอย่างไร
และควรขยายผลการวิจัยในกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไปในเขตเมืองและชนบท ทุกกลุม่ วัย เพราะ
จะส่งผลดีตอ่ สุขภาพ เป็นการป้องกันกลุม่ เสีย่ ง
และลดปัญหาผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อได้ในอนาคต
รวมทั้งควรนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคต่าง ๆ
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