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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูติดเช้ือเอดสและผูปวยเอดสในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานแมปอก ตําบลศรีวิชัย อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน จํานวน 15 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวยบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น จํานวน 2 บทเรียน ไดแก สมุนไพรบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดสและโภชนาการบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบประเมิน วิเคราะห
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑรอยละ 80/80 (E1/E2) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความรู
ดวยการทดสอบคา t แบบอิสระกัน (Independent t-test samples) 

ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) เรื่อง
สมนุไพรบาํบดัสาํหรบัผูตดิเชือ้และผูปวยเอดส เทากบั 82.50/84.75 และ เรือ่ง โภชนาการบาํบดัสาํหรับผูตดิเชือ้และ
ผูปวยเอดสเทากับ 81.06/86.78 โดยการศึกษาน้ีกาํหนดประสิทธภิาพของบทเรียนตามเกณฑรอยละ 80/80 (E1/E2) 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นทั้ง 2 บทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียหลัง
ทดลองใชบทเรียนมีคาสูงกวากอนทดลองใชบทเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = 
0.03 และ 0.04 ตามลําดับ) ในสวนของความพึงพอใจ ผูติดเชื้อเอดสมีความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรียนในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 2.62 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53) ทั้งนี้ประชาชนและผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสไดเสนอแนะใหหนวยงานทีเ่กีย่วของตองสรางนโยบายเพือ่การพฒันาพืน้ทีป่าและจดัพ้ืนทีเ่พือ่การปลกูสมนุไพร
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาองคความรูดานภูมิปญญาพื้นบานตอไป 

คําสําคัญ: บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน, ภูมิปญญาพื้นบานลานนา, การเสริมสรางสุขภาพผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
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Abstract

The purpose of this study was to effi  ciency assessment of folk Science Lesson plans which 
concerned for Lana Local wisdom and Health Promotion for HIV/AIDS patients.This Research for a total of 
15 participants were sampling from HIV infected patients in the area of Mae Pok Health Promoting Hospital, 
Li District, Lamphun Province were participated. The 2 folk science lessons were the herbal treatment for 
HIV/AIDS and the knowledge of nutrition for HIV/AIDS patients. The folk Science Lesson plans prepared had 
effi  ciency of E1/E2 according to the set criteria of 80 /80 and Independent t-test samples were used for data 
analysis.

The results showed that the herbal treatment for HIV/AIDS were 82.50/84.75 and the nutrition for 
HIV/AIDS patients were 81.06/86.78 .The effi  ciency gain on each lessons were specifi ed at 80.00/80.00 
percent (E1/E2). Comparison of fl ok science lesson the post-learning achievement score was higher than the 
pre-learning score (P-value = 0.03, 0.04). Moreover, the satisfaction of two lesson plans at a high level and 
also at the highest level for HIV patients. 

In concluding, HIV/AIDS patients suggested that to create policies for the development of forest areas 
and planting herbs, which will aff ect the development of Local wisdom knowledge.

Keyword: Folk Science Lesson plans, Lana Local wisdom, Promotion for HIV/AIDS patients
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ปญหาโรคเอดสหลายหนวยงานไดมีการพยายามแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาทั้งการลดการติดเชื้อ 
และการพยายามใหผูติดเชื้อสามารถดํารงชีวิตไดเปนปกติเหมือนประชาชนทั่วไป สวนวิธีการรักษาถึงแมจะมีการ
คนพบตัวยาทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณแตก็ยังไมสามารถรักษาอาการปวยใหหายขาดได เพราะฉะนั้นแนวทาง
การดูแลสขุภาพควรมุงเนนทกุมติโิดยมีการผสมผสานการดูแลรกัษาระหวางการแพทยแผนปจจบุนัเขากบัการแพทย
พื้นบาน ซึ่งจะชวยใหการดูแลผูปวยเอดสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2546) รวมถึง
การสรางองคความรูทีเ่ชือ่มโยงกบัวฒันธรรมของคนในพืน้ทีเ่ปนสิง่สาํคญัของการพฒันายทุธศาสตรการปองกนัและ
ลดผลกระทบของโรคเอดส (Brooke, 1993) ซึ่งอําพันธ เรียงเสนาะ และคณะ (2550) พบวา ลักษณะของภูมิปญญา
พื้นบานลานนาที่ผูปวยเอดสไดนํามาใชในการดูแลดานจิตใจของตนเอง ไดแก ภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่เกี่ยวของ
กบัอาหารและสมุนไพร ภมูปิญญาพ้ืนบานลานนาท่ีเกีย่วของกับอาํนาจเหนือธรรมชาติ ภมูปิญญาพ้ืนบานลานนาท่ี
เกีย่วของกับเคราะหกรรม และภูมปิญญาพ้ืนบานลานนาท่ีเกีย่วของกับหลกัทางพระพุทธศาสนา รพพิร สงาผล (2542) 
พบวา หญิงที่ติดเช้ือเอดสมีการใชการรักษาดวยวิธีการแพทยพื้นบานลานนาควบคูกับการรักษาทางการแพทย
แผนปจจุบัน โดยวิธีการรักษาแบบพ้ืนบานลานนาประกอบดวย การใชสมุนไพร การเปา การด่ืมน้ํามนต 
การสงสะตวง การสืบชะตาตออายุ การบนผีปูยา และการเรียกขวัญ ซึ่งครอบครัวมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการ
ประกอบพิธีกรรม จะเห็นไดวารักษาและดูแลสุขภาพโดยใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานสุขภาพเปนวัฒนธรรม
การดํารงชีวิตที่หลากหลายและแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งปจจัยทางวัฒนธรรมน้ีมีความจําเปนที่ผูดูแลผูปวย
จะตองใหความสําคัญ (Bonnie, 1996) 
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แตในสถานการณปจจบุนัทีผู่คนหลงใหลอยูกบักระแสของเทคโนโลยี ทาํใหองคความรูดานภูมปิญญาพ้ืนบาน
ดานสุขภาพที่บรรพบุรุษสั่งสมมาถูกลดความสําคัญลงเมื่อเทียบกับองคความรูดานสุขภาพสมัยใหม การสอดแทรก
องคความรูเหลานี้ในระบบการศึกษาเปนแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป แตเนื่องจาก
การเรียนการสอนในยุคปจจุบันไมสามารถสะทอนสภาพที่แทจริงในสังคมได โดยเฉพาะองคความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นซึ่งพัฒนามาจากฐานความรูของชุมชนที่คนในยุคปจจุบันไมไดนํามาตอยอดเพื่อการใชประโยชนอยางเต็ม
ศักยภาพ (จิตตระการ เอกกมลกุล และคณะ, 2549) ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาการใชภูมิปญญา
พื้นบานลานนาในการดูแลสุขภาพผูติดเช้ือและผูปวยเอดสเพื่อรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบโดยการบูรณาการ
กบัองคความรูทางวิทยาศาสตรสาธารณสุขเพ่ือใหเกดิเปนบทเรียนท่ีเหมาะสมกับการนําไปใชไดจรงิในชีวติประจําวัน
ของผูติดเชื้อและผูปวยเอดส รวมถึงประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เพือ่ทดสอบประสทิธิภาพบทเรยีนวทิยาศาสตรทองถิน่ เรือ่ง สมนุไพรบาํบดัและโภชนาการบาํบดัสาํหรบั
ผูติดเช้ือและผูปวยเอดส โดยการหาอัตราสวนของประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายตอประสิทธิภาพของ
ผลลัพธจากการสอบ

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถิ่น เรื่อง สมุนไพรบําบัดและโภชนาการบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส

ÇÔ Õ̧¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการณแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ใชการเก็บขอมูล
แบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ ไดแก การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก 
การสังเกต และกระบวนการกลุม

ประชากรเปนผูติดเชื้อเอดสที่เปดเผยตนเองในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีอนามัยบานแมปอก ตําบลศรีวิชัย 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางไดจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จํานวน 15 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรื่อง สมุนไพรบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส 
2. บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรื่องโภชนาการบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส 
 ทั้งนี้บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นทั้ง 2 เร่ืองคณะผูวิจัยรวมกับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เจาหนาที่

หนวยงานดานสาธารณสุข พัฒนาจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมถึง
การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสนทนากลุมเพื่อสํารวจรูปแบบการใชสมุนไพรและโภชนาการบําบัด 
รวมถึงความตองการของผูเรียน จากน้ันนําขอมูลทั้งหมดมาจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ
เรงดวน จัดทําขอสรุปมากําหนดเน้ือหาบทเรียน ประกอบดวย
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- แผนการจัดการเรียนการสอน
- คูมือการจัดการเรียนรู 
- เอกสารเพ่ิมเติม

การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน ใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 ดังนี้
1. แบบวัดประสิทธิภาพกระบวนการระหวางเรียน (E1) เปนแบบประเมินการปฏิบัติงานและผลการ

ปฏิบัติงานของผูเรียนเปนรายบุคคล
2. แบบวัดประสิทธิภาพหลังใชบทเรียน (E2) เปนขอสอบผูเรียนแตละคนหลังจากใชบทเรียนโดยขอสอบ

ที่ใชเปนแบบเลือกตอบและใหผูเรียนแตละคนทําหลังจากใชบทเรียนเสร็จแลว
ทั้งนี้การหาประสิทธิภาพของบทเรียนเปนการหาอัตราสวนของประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย

ตอประสิทธิภาพของผลลัพธจากการสอบ การใหคาคะแนนแตละรายการเปน 0 1 ตามลําดับ
ในสวนของผลสัมฤทธิจ์ากการทดลองใชบทเรยีนทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียคะแนนความรูกอน

และหลังการใชบทเรียนโดยใชการทดสอบคา t แบบอิสระกัน (Independent t-test samples)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

สวนที่ 1 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น คณะผูวิจัยรวมกับแกนนําผูติดเชื้อและผูปวยเอดส ตัวแทนเจาหนาที่
ดานสาธารณสุข และตัวแทนชุมชนไดวเิคราะหสภาพสถานการณปจจบุนัของปญหาโรคเอดสในพืน้ที ่การดําเนินชวีติ
ประจําวันของประชาชน และความตองการของผูติดเชื้อและผูปวยเอดส และรวมกันสรางบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถิ่น จํานวน 2 บทเรียน ไดแก 

บทเรียนเร่ืองสมุนไพรพื้นบานลานนาสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส ประกอบดวยเนื้อหาความหมายของ
สมุนไพรบําบัด การใชสมุนไพรเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ ตํารับยาสมุนไพรเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพผูติดเช้ือและ
ผูปวยเอดส ประโยชนและโทษของการใชสมุนไพร

บทเรยีนเรือ่งโภชนาการบาํบดัสาํหรบัผูตดิเชือ้และผูปวยเอดส ประกอบดวยเนือ้หาความหมายของโภชนาการ
บําบัด ผลของสารอาหารแตละชนิดกับระบบภูมิคุมกัน อาหารแสลงสําหรับผูติดเช้ือและผูปวยเอดส ชนิดผักพ้ืนบาน
ท่ีเหมาะสมตอผูติดเช้ือและผูปวยเอดส และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับผูติดเช้ือและ
ผูปวยเอดส

ทั้งนี้กอนนําบทเรียนไปทดลองใชทางคณะผูวิจัยไดนํารางบทเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนา ผูเช่ียวชาญดานโรคเอดส ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน รวมถึงตัวแทนผูติดเชื้อเอดสตรวจสอบ
และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี

การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนวทิยาศาสตรทองถิน่โดยหาอตัราสวนประสทิธภิาพกระบวนการระหวางเรยีน 
(E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) (E1/E2 = 80/80) ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทํากิจกรรมระหวาง
เรียน (E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) เรื่อง สมุนไพรบําบดัสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเทากับ 82.50/84.75 
และเรื่องโภชนาการบําบัดสําหรับผูติดเช้ือและผูปวยเอดสเทากับ 81.06/86.78 ทั้งนี้ทั้ง 2 บทเรียนท่ีคณะผูวิจัย
รวมกับผูเกี่ยวของไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพใหคา E1/E2 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นตามเกณฑ E1/E2 = 80/80

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น กลุมทดลอง จํานวน E1 E2 E1/E2

สมุนไพรบําบัดสําหรับผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดส

ผูติดเช้ือเอดส 15 82.50 84.65 82.50/84.75

โภชนาการบําบัดสําหรับผูติด
เชื้อและผูปวยเอดส

ผูติดเช้ือเอดส 15 81.06 86.78 81.06/86.78

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลองใชบทเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่องสมุนไพรบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและ

ผูปวยเอดส พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียกอนและหลังทดลองใชบทเรียนเทากับ 7.60 และ 8.80 ตามลําดับ 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51 และ 0.63 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาคะแนนทดสอบ
ความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอน
ทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = 0.03) ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรื่อง สมุนไพรบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส

ระยะเวลา Mean S.D. คา t-test P- value*

กอนการใชบทเรียน
หลังการใชบทเรียน

7.60
8.80

0.51
0.63

2.014 0.03

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิบทเรยีนวทิยาศาสตรทองถิน่ เรือ่ง โภชนาการบําบดัสาํหรบัผูตดิเชือ้และผูปวย
เอดส พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียนเทากับ 7.10 และ 8.40 ตามลําดับ 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.87 และ 0.69 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาคะแนนทดสอบ
ความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอน
ทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = 0.04) ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่องโภชนาการบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส

ระยะเวลา Mean S.D. คา t-test P-value*

กอนการใชบทเรียน
หลังการใชบทเรียน

7.10
8.40

0.87
0.69

4.331 0.04

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นสะทอนใหเห็นวาการใชภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการดูแล
สุขภาพของผูติดเช้ือและผูปวยเอดสมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของผูติดเช้ือและผูปวย
เอดสในพื้นที่ศึกษา องคความรูดานภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพไดมาดวยการถายทอดความรูจากญาติ พอ แม 
และการเรียนรูดวยตนเอง ผูติดเช้ือและผูปวยเอดสบางคนเมื่อเร่ิมเจ็บปวยจะพึ่งพาภูมิปญญาเหลานี้เปนอันดับแรก
และจะใหหมอเมืองหรือญาติผูใหญเปนคนทําพิธีตอเมื่ออาการเร่ิมรุนแรงมากขึ้นจะเขารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และท่ีสําคัญกระบวนการลักษณะน้ีไดแสดงใหเห็นถึงความเอ้ืออาทรของผูใกลชิดและคน
ในชุมชนท่ีพยายามชวยเหลือเพ่ือใหผูปวยหายหรือทุเลาจากอาการเจ็บปวยถึงแมจะรูวาโรคเอดสไมสามารถรักษา
ใหหายได ดงันัน้การเสรมิสรางสขุภาพทางทัง้ 4 มติใินกลุมผูตดิเชือ้และผูปวยเอดสควรจะเชือ่มโยงกบัครอบครวัและ
ญาติมิตรที่ตองพึ่งพาเกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ซึ่งมนัชยา มรรคอนนัตโชติ (2542) พบวา การดูแลรักษา
ผูติดเช้ือเอดสแบบองครวมเปนทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนํามาผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบันและบริการให
ผูปวยสามารถปองกันและลดภาวะแทรกซอนตางๆ ของผูตดิเช้ือเอดสไดผลด ีชมุชนและครอบครัวสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในระดับหนึ่ง และเปนโอกาสหรือทางเลือกที่ดีสําหรับผูติดเชื้อที่ยังไมมีอาการแสดงเขารับการดูแลรักษา
เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเม่ือระยะเวลาการติดเชือ้นานข้ึน ดงันัน้การเสริมสรางสขุภาพของ
ผูปวยเอดสโดยใชภมูปิญญาพืน้บานลานนาดานสขุภาพนับวาเปนภาวะพึง่พาท่ีพอเพยีงเหมาะสม กระบวนการรกัษา
มุงรักษาจิตใจคนมากกวามุงรักษาโรคซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกลั่นกรองจากบรรพชนสูรุนลูกหลานที่มี
ความหลากหลายตามสภาพพื้นที่ และเลื่อนไหลไปตามกระแสของวัฒนธรรม ดังท่ีโกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2547) 
กลาววา แมวาการแพทยพื้นบานจะไดรับการยอมรับมากข้ึนภายใตวาทกรรมภูมิปญญาทองถ่ินแตก็ยังเปนความรู
ชายขอบท่ีถกูเบียดขับและกดทับจากความรูแบบวิทยาศาสตร และเปนระบบการแพทยทีร่ฐัไมไดสงเสริม และไมคอย
มีบทบาทในการพัฒนาเทาใดนักในชวงที่ผานมาการแพทยที่เปนพิธีกรรมและเกี่ยวของกับอํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 
ไดรบัการยอมรบัอยางเปนทางการนอย การสงเสรมิกระบวนการเรยีนรูทัง้ในระบบการศกึษาและชมุชนเปนสิง่จาํเปน
เพื่อการสืบทอดองคความรูไมใหสูญหายไปกับกระแสการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

ÊÃØ»¼ÅáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

การวิจัยน้ีไดทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน จํานวน 2 บทเรียนสําหรับชุมชน ไดแก 
บทเรียน เรื่อง สมุนไพรพื้นบานลานนาสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดสและบทเรียน เรื่อง โภชนาการบําบัดสําหรับ
ผูติดเช้ือและผูปวยเอดส

ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) เรื่อง
สมุนไพรบําบัดสําหรบัผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเทากับ 82.50/84.75 และเรื่องโภชนาการบําบัดสําหรับผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดสเทากับ 81.06/86.78 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นทั้ง 2 บทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรู
เฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียนมีความแตกตางโดยคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวา
กอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = ≤ 0.001, 0.002 ตามลําดับ) 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการถายทอดองคความรู รูปแบบการนําภูมิปญญาพ้ืนบานในแตละสาขาเขาสู

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เปนแบบแผนชัดเจน รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพของหมอพื้นบาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เยาวชนและผูเกี่ยวของ

2. การศึกษาโดยกอใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสรวมถึงประชาชนในพื้นที่
มคีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ ซึง่การศกึษาครัง้ตอไปควรใหความสําคัญและออกแบบการศกึษาใหสอดคลองกบัวถิชีวีติ
ของชุมชนใหมากขึ้น

¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ

ในการศึกษาวิจยัครัง้นีส้าํเรจ็ลงไดดวยความอนเุคราะหชวยเหลอือยางดยีิง่จากผูตดิเชือ้เอดส ประชาชน หมอ
พืน้บาน เจาหนาทีด่านสาธารณสขุ สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทีใ่หทนุสนบัสนนุการวจิยั และมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมที่สนับสนุนปจจัยและบคุลากรเขารวมการวิจัย 
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โดย รองศาสตราจารย ดร. วิบูลย รัตนาปนนท

การรักษาผูปวยเอดสดวยยาแผนปจจุบันนั้นจะใชคารักษาสูงมากและเปนโรคเรื้อรัง
ที่ตองการดูแลรักษาดวยอาสาสมัครและผูใกลชิด ซึ่งตองใชเวลาใหความชวยเหลือ ตลอดทั้ง
เรื่องอาหารการกินตองเอาใจใสอยางมากเพราะผูปวยจะเบื่ออาหาร การไดรับอาหารใหครบ 
5 หมูและปรมิาณอาหารทีพ่อเพยีงไมใหเกดิโรคขาดสารอาหารจงึเปนสิง่จาํเปนของผูปวยเอดส 
การใหบทเรียนเร่ืองโภชนาการแกผูปวยเอดส และผูดูแลจึงเปนสงท่ีดีนาสนับสนุน นอกจากน้ี
การใหบทเรียนเรื่องสมุนไพรดวยก็ยิ่งดี เพราะผูปวยเอดสสวนใหญจะมีการติดเชื้อมีโรค
แทรกซอนหลายโรคและเบ่ืออาหาร ซึ่งสมุนไพรไทยท่ีมีผูศึกษาไวหลายชนิดท่ีเปนประโยชน
ตอผูปวยเอดส เชน กระตุนการอยากอาหาร กค็วรใหความรูแกผูปวยและผูดแูล เพ่ือความเขาใจ
ในการรักษาผูปวยใหมีความหวังเพ่ิมขึ้นและยืดอายุผูปวยไดอยางชัดเจน

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนับสนุนและควรใหความสําคัญเปนอยางย่ิง
อยางไรก็ตาม ขอเพิ่มเติมความรูพื้นฐานเรื่องเอดสสักเล็กนอย ดังนี้ คือ คําวา เอดส (AIDS) 
มีคําเติมวา Acquired Immunodefi ciency Syndrome ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเช้ือไวรัส (virus) 
ซึ่งเปนพวกเรทไทรไวรัส (retrovirus) ที่รูจักกันคือ HIV ในปจจุบันที่มีระบาดมากที่สุดคือ HIV-1 
การไดรับเชื้อไวรัสนี้จากการรวมเพศ (sexual contact) หรือจากการไดรับเลือดหรือผลิตภัณฑ
เลือดหรือของเหลวอ่ืนๆ จากรางกายของผูมีเชื้อ HIV เชน น้ํานมจากแมสูลูก เมื่อรางกายไดรับ
เชือ้ไวรัสแลวจะมีผลทําใหเกดิภาวะภูมคิุมกนับกพรอง ซึง่ตวัช้ีวดัในกรณีเอดสกใ็ชคา CD4+ เปน 
Marker ทีส่าํคญัระบบน้าํเหลอืง (lymphoid system) ของรางกาย เปนจุดใหญทีไ่วรสัจะเขาโจมต ี
แตระยะแรก รางกายก็จะตอสูกับเชื้อไวรัส เพราะฉะนั้น ทุกคนมีระยะพักตัวไดนานถึง 10 ป 
จึงจะแสดงอาการของโรค และคา CD4+ ก็ลดลงอยางมาก นอกจากน้ีภาวะโรคเปนชนิดเรื้อรัง
ก็จะมีผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันตัวอื่นตามมา เชน NK cell (Natural killer) ซึ่งเปนสาเหตุให
มีโรคแทรกซอนเพราะโอกาสติดเชื้อโรคอ่ืนๆ ไดงายมากขึ้น ที่พบบอยมาก คือ ผูปวยเอดสจะ
มีอาการของวัณโรค (TB) และมีเชื้อราแพรกระจายอยูหลายแหงโดยเฉพาะในชองปาก เปนตน

สรุป ผูปวยเอดสจะมีภาวะออนแอ เบื่ออาหาร จิตใจไมปกติ อารมณไมดีเพราะมี
ความเครียดวิตกกังวลและทอแท เนื่องจากคิดวาไมมียา หรือการรักษาโรคท่ีเปนใหหายได 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยใหผูปวยเอดสมีอายุยืนยาวขึ้น และอยูอยางเปนสุขสบายเหมือนคนปกติ
ก็เปนเรื่องท่ีควรสนับสนุนมาก

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 65



รายนามผู�ทรงคุณวุฒิวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม�


ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศ.ดร.มนัส  สุวรรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศ.ดร.อารี วิบูลยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศ.อํานวย  ขนันไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.โกสุม  สายใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศ.ดร.สายสมร  ลํายอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.เพทาย  พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร.สินธุ  สโรบล  มหาวิทยาลัยแมโจ
อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
รศ.ดร.อมรา  ทีปะปาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.ดร.วรรณวดี มาลําพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม
รศ.ดร.เกตุมณี  มากมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.สนิท  สัตโยภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.อัญชลี โสมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.ดร.ปทุมรัตน นาคนิษฐา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.ดร.ชวศิ จิตรวิจารณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.ณรงค สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ไพรัช  โกศัลยพิพัฒน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ณัฏฐพร  จกัรวิเชียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.กฤษฎา บุญชม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ณัฐญา ตันตานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.กาญจนา สุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.เรณู อรรฐาเมศร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 169






