


หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ISBN : 978-616-11-2550-9



ว่าง

ก

ค�าน�า

สำเหตุของกำรเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ	 เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรประเภทปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว	 (ตระกูล
ปลำตะเพยีน)	เมนปูรงุดบิหรอืสกุๆ	ดบิๆ	ทีม่ตีวัอ่อนระยะติดต่อของพยำธใิบไม้ตับ	ในประชำชนท่ีเป็นโรคพยำธใิบไม้ตบั
จะเป็นกลุ่มเส่ียงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	 และมีโอกำสเสียชีวิตได้	 ซึ่งขณะนี้ประชำชนในประเทศไทยที่เป็นโรค
พยำธิใบไม้ตับมีประมำณ	6	ล้ำนคน	และประชำชนกลุ่มนี้จะพัฒนำเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีในระยะเวลำประมำณ	20-30	ปี
ข้ำงหน้ำ	โดยภำคตะวันออกเฉยีงเหนอืพบผู้เป็นพยำธใิบไม้ตบัมำกทีส่ดุ	(บำงพืน้ทีส่งูมำกกว่ำร้อยละ	30)	จำกกำรส�ำรวจ
พฤติกรรมกำรรับประทำนของประชำชนทั่วประเทศของกองโรคติดติดต่อทั่วไป	ปี	2562	พบว่ำ	ประชำชนรับประทำน
ส้มต�ำใส่ปลำร้ำดิบร้อยละ	 11.99	 แจ่วบองปลำร้ำดิบหรือน�้ำพริกปลำร้ำดิบร้อยละ	 8.84	 ปลำจ่อมดิบและปลำส้มดิบ
ร้อยละ	2.16	ลำบปลำดบิร้อยละ	1.8	ปลำส้มดบิร้อยละ	1.67	และก้อยปลำดบิร้อยละ	1.39	ซึง่สิง่เหล่ำนีล้้วนเป็นปัจจัย
เสี่ยงของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีด้วยกันทั้งสิ้น

พ.ศ.	 2557	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่น	 (เดิม	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	 6	
จังหวัดขอนแก่น)	 ร่วมกับ	 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ	
ศูนย์อนำมัยที่	7	ขอนแก่น	(เดิมศูนย์อนำมัยที่	6	ขอนแก่น)	และมหำวิทยำลัยขอนแก่น	ได้เล็งเห็นว่ำสถำนศึกษำเป็น
หน่วยปฏิบัติที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้	 เกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ค่ำนิยมกำรรับประทำน	
กำรเลอืกอำหำรทีมี่คณุภำพ	ถกูหลกัโภชนำกำร	ให้แก่นกัเรยีน	อนัจะน�ำไปสูก่ำรเสรมิสร้ำงและปลกูฝังคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์	สร้ำงสุขนิสัยที่ดี	สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ	เจริญเติบโตอย่ำงมีคุณค่ำ	ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
เป็นส�ำคญั	มุง่เน้นท่ีกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน	เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและปฏบิติัตนทีถู่กสขุลกัษณะ	
มีสุขภำวะที่ดี	อีกทั้งยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง	สู่พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ผู้ประกอบกำร	
ชมุชนและสงัคม	อนัจะน�ำไปสูก่ำรสร้ำงเสรมิสุขภำพท่ีดีให้แก่ประชำชนได้อย่ำงยัง่ยนื	ดังนัน้จึงได้จัดท�ำหน่วยกำรเรยีนรู้	
โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 ใน	3	ระดับคือ	ระดับอนุบำล	 (ชั้นอนุบำลปีที่	 1-3)	 ระดับประถมศึกษำตอนต้น	
(ชั้นประถมศึกษำปีที่	1-3)	และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	(ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1-3)	ส่วนระดับประถมศึกษำตอนปลำย	
(ช้ันประถมศึกษำปีที่	 4-6)	 ใช้หน่วยกำรเรียนรู้ของจังหวัดขอนแก่น	 เพ่ือใช้เป็นคู่มือส�ำหรับครูสำมำรถน�ำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 ปลูกฝังทัศนคติที่ดี	 ตลอดจนน�ำไปสู่กำรปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 ในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ซ่ึงจำกผลกำรน�ำหน่วย
กำรเรียนรู้ไปทดลองใช้ใน	 580	 โรงเรียน	 ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ
จำกครูผู้สอน	พ.ศ.2559	พบว่ำ	เนื้อหำ	กิจกรรม	สื่อต่ำงๆ	ควรต้องมีกำรปรับปรุงเพื่อให้มีควำมสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหำ
และเหมำะสมยิ่งขึ้น	ซึ่งคณะท�ำงำนได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่	1	ใน	พ.ศ.	2559	และใน	พ.ศ.2560	ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่	
2	เป็น	“หน่วยกำรจดัประสบกำรณ์”	ในระดบัอนบุำล	และ	“หน่วยกำรเรียนรู”้	ในระดับประถมศกึษำและมธัยมศึกษำ	
และจำกกำรประเมินผลหน่วยกำรเรียนรู้ใน	 พ.ศ.2562	 พบว่ำ	 เนื้อหำบำงประเด็นไม่สมบูรณ์	 และกำรประเมินผล
ไม่ชัดเจน	 ดังนั้นเพื่อให้เนื้อหำสำระมีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	 พุทธศักรำช	 2560	
และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช	2551	คณะท�ำงำนได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่	3	ใน	พ.ศ.	2563

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์และหน่วยกำรเรียนรู้	 เรื่อง	 โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำด	ี
จะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนส�ำเร็จได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	 ขอขอบพระคุณคณำจำรย์จำกกระทรวง
ศกึษำธกิำร	และ	กระทรวงสำธำรณสขุทีใ่ห้ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุ	ตลอดจนผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่ำนไว้	ณ	โอกำสนี้	

นำยแพทย์ธีรวัฒน์		วลัยเสถียร
กันยำยน	2563
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จัดท�าโดย 

	 คณะท�ำงำนจัดท�ำหน่วยกำรเรียนรู้	เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีแบบบูรณำกำร

	 โดยควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	กระทรวงศึกษำธิกำร	และ	

	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงสำธำรณสุข

พิมพ์ครั้งที่	1	 มิถุนำยน	2558	 	 จ�ำนวน	300	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	2	 ธันวำคม	2559		 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1)	 จ�ำนวน	300	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	3	 กุมภำพันธ์	2560	 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	2)	 จ�ำนวน	100	เล่ม	

พิมพ์ครั้งที่	4	 กันยำยน	2561		 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	2)	 จ�ำนวน	500	เล่ม	

พิมพ์ครั้งที่	5	 กันยำยน	2563	 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	3)	 จ�ำนวน	220	เล่ม

  

เผยแพร่โดย

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

	 181/37	ถนนศรีจันทร์	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 โทร	0-4322-2818-9

	 โทรสำร	0-4322-6164

	 กองโรคติดต่อทั่วไป

	 88/21	ต�ำบลตลำดขวัญ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

	 โทร.	0-2590-3180

	 โทรสำร	0-2591-8436

พิมพ์ที	่ หจก.โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

	 232/199	ถนนศรีจันทร์	ต�ำบลในเมือง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

	 โทร.	0-4346-6444,	0-4346-6860,	0-4346-68611	โทรสำร	0-4346-6863

	 E-mail	:	klungpress@hotmail.com



ว่าง

ข

ค�าชี้แจง

หน่วยกำรเรยีนรู	้เรือ่ง	โรคพยำธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีชัน้ประถมศกึษำปีที	่1-3	มจีดุมุง่หมำยเพือ่น�ำไปใช้
ในจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน	 เพื่อพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนทำงสังคม	 น�ำไปสู่กำรกระตุ้นให้ประชำชน	
ตระหนักถึงโรคและกำรดูแลป้องกัน	 มิให้เกิดโรค	 และเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้ำดีในพื้นที่เสี่ยง	 ที่เน้นกำรศึกษำด้ำนสุขภำพที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรด�ำรงสุขภำพ	 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคคล	ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน	ภำยใต้แนวคิด	“การใช้น�้าใหม่แทนน�้าเก่า”		

สำระส�ำคญัของหน่วยกำรเรยีนรูป้ระกอบด้วย	ควำมเป็นมำ	จุดหมำย	สำระและขอบข่ำยของหน่วยกำรเรยีนรู	้
และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละชั้นเรียน	โครงสร้ำงเนื้อหำสำระ	

	 ชั้นประถมศึกษำปีที่	1		จ�ำนวน		1		หน่วย			10		ชั่วโมง	
	 ชั้นประถมศึกษำปีที่	2		จ�ำนวน		1		หน่วย			10		ชั่วโมง	
	 ชั้นประถมศึกษำปีที่	3		จ�ำนวน		1		หน่วย			10		ชั่วโมง	
แนวทำงกำรน�ำหน่วยกำรเรียนรู้ไปสู่กำรปฏิบัติสำมำรถท�ำได้	3	รูปแบบ	คือ
	 1.	 สอดแทรกเนือ้หำในหลกัสตูรสถำนศกึษำ	กลุ่มสำระกำรเรียนสุขศกึษำและพลศกึษำ	มำตรฐำนที	่4.1	

เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 กำรด�ำรงสุขภำพ	 กำรป้องกันโรค	 และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพ	
เพื่อสุขภำพ	

	 2.	 จัดท�ำเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมในโครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ	
	 3.	 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	กิจกรรมชุมนุม	ชมรม	หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์	
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ให้ใช้ควบคู่กับหนังสืออ่ำนเพิ่มเติม	7	เล่ม	คือ
	 1.		 ควำมรู้พื้นฐำนโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี		
	 2.		 คู่มือก�ำจัดโรคพยำธิใบไม้ตับ	ส�ำหรับประชำชน	
	 3.		 ควำมรู้เรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับ	ส�ำหรับเด็ก	เยำวชนและประชำชน
	 4.		 พยำธิใบไม้ตับ	 โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เพ่ือป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำด	ี

จังหวัดขอนแก่น	มหำสำรคำม	ร้อยเอ็ด	กำฬสินธุ์		
 5.		 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 ระดับประถมศึกษำ	ด้ำนกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี	“อีสำนแท้รับประทำนแต่ปลำสุก”		
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และมะเร็งท่อน�้ำดี	 หนอนพยำธิจอมวำยร้ำย	 โครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ส�ำหรับ
กำรควบคุมป้องกันโรคหนอนพยำธิ	โครงกำรตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	สยำมบรมรำชกุมำรี

	 7.		 เอกสำรอ้ำงอิงเพือ่กำรเรยีนกำรสอน	เรือ่งกำรป้องกันและควบคมุโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดี	
ทั้งนี้	 ยังใช้เป็นกิจกรรมทำงสังคมเพื่อรณรงค์ทุกภำคส่วน	“บอกลำปลำดิบ”	 เช่น	จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน
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ต่อไป	ส�ำหรับเครื่องมือ/สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้	ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
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คณะท�ำงำนจัดท�ำหน่วยกำรเรียนรู้	เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีแบบบูรณำกำร

กันยำยน	2563
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1

บทน�า

1.1 หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตรำอุบัติกำรณ์โรคมะเร็งท่อน�้ำดีสูงที่สุดในโลก	 และพบมีอัตรำตำยสูงสุดใน

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ	ปีละ	15,354	รำย	(ส�ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์	กระทรวงสำธำรณสขุ,	2559)	

และมีผู้ป่วยเพียงร้อยละ	20-30	ที่ได้รับกำรผ่ำตัดแบบหำยขำด	ส่วนที่เหลือเป็นกำรรักษำแบบประคับประคอง	ผู้ป่วย

เม่ือมีอำกำรของโรคนีจ้ะเสยีชวีติภำยใน	12	เดอืน	และอัตรำรอดชวีติมเีพยีงร้อยละ	5	ซึง่ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำสงู

ประมำณรำยละ	588,946	บำท	(ลลีำวด	ีพริยิะตระกูล	และคณะ,	2559)	แต่ผลในกำรรักษำยงัไม่เป็นทีน่่ำพอใจ		เนือ่งจำก

ผู้ป่วยมีอัตรำกำรรอดชีพต�่ำ	 หำกประชำชนยังมีอุปนิสัยกำรรับประทำนปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวสุกๆ	 ดิบๆ	 เป็นประจ�ำ	

กำรติดโรคพยำธิใบไม้ตับซ�้ำอำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำและกลุ่มที่เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับจะพัฒนำเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีใน

ระยะเวลำ	20-30	ปี	 (Sripa	&	Pairojkul,	2008)	จำกกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำของโรคหนอนพยำธิระดับประเทศ	

โดยกรมควบคมุโรค	ในปี	2539,	2552,	2557,	2562	พบอตัรำควำมชกุพยำธิใบไม้ตับในภำพรวมของประเทศมแีนวโน้ม

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ	11.8,	8.7,	5.1,	2.2	ตำมล�ำดับ	เมื่อพิจำรณำในระดับหมู่บ้ำนในบำงพื้นที่ของเขตสุขภำพที่	7	พบว่ำ	

ควำมชุกมำกกว่ำร้อยละ	10	มีประมำณร้อยละ	15-20	ซึ่งยังสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดในปี	2568	ที่ต้องกำรให้อัตรำ

กำรติดพยำธิใบไม้ตับในคนน้อยกว่ำร้อยละ	1	

จำกกำรทบทวนรำยงำนกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำ	 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส�ำคัญของกำรติดโรคพยำธิใบไม้ตับ	 ใน

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	คอื	กำรรบัประทำนปลำปรงุดิบ	เช่น	กำรรบัประทำนก้อยปลำปรงุดิบ	(Rangsin	et	al,	2009)	

กำรรบัประทำนปลำส้มและปลำร้ำดบิ	(Sithithaworn	et	al,	2003)	จำกกำรส�ำรวจพฤตกิรรมกำรรบัประทำนปลำดบิ

ของประชำชนในพื้นที่	 พบว่ำ	 ประชำชนร้อยละ	 49.7	 ยังรับประทำนส้มต�ำใส่ปลำร้ำดิบ	 ร้อยละ	 43.6	 ปลำจ่อมดิบ	

ร้อยละ	29.2	ลำบปลำดิบ	ร้อยละ	28.2	ก้อยปลำดิบ	โดยให้เหตุผลว่ำ	อร่อย	เคยชิน	รับประทำนกันมำนำนแล้ว	และ

ประชำชนส่วนหนึ่งมีควำมเชื่อว่ำ	เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไร	รับประทำนยำถ่ำยพยำธิก็หำยแล้ว	รับประทำน

ใหม่ได้อีก	สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีด้วยกันทั้งสิ้น

กำรทีจ่ะลดกำรตดิพยำธใิบไม้ตบัและลดควำมเสีย่งมะเรง็ท่อน�ำ้ดีได้	ควรมุง่เน้นไปทีก่ำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้อง	 ปลูกฝั่งทัศนคติที่ดีให้กับเยำวชนคนรุ่นใหม่ในเรื่อง	 กำรรับประทำนปลำปรุงสุก	 ดังนั้นจ�ำเป็นต้องให้ควำม

ส�ำคญักบักำรลดปัจจยัเสีย่งโดยกำรป้องกนัมำกขึน้	และปลำยทำงสดุท้ำยอยูท่ีก่ำรปรับพฤติกรรมของผูร้บัประทำนด้วย	

เพรำะในกำรป้องกันโรคนั้นจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของหลำยๆ	 หน่วยงำน	 หลำยๆ	 ระดับต้ังแต่ฝ่ำยวิชำกำร	

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำย	 เช่น	 สถำนศึกษำ	 ครู	 นักเรียน	 ผู้ปรุงอำหำร	 ชุมชนกำรจัดหำวัตถุดิบ	 กำรเตรียม	

กำรปรุงและเสิร์ฟอำหำร	ฝ่ำยสนับสนุนทรัพยำกร	เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น	

ดังนั้น	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 (สพป.)	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 (สพม.)	 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	

และศูนย์วิชำกำรต่ำงๆ	 ในเขตสุขภำพที่	 7	 และ	 8	 กองโรคติดต่อท่ัวไป	 กรมควบคุมโรค	 และมหำวิทยำลัยขอนแก่น	

เล็งเห็นว่ำครูมีบทบำทส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	และกำรปฏิบัติและพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่นักเรียน	ผู้ปกครอง

และผู้ประกอบกำรในโรงเรียน	อันจะน�ำไปสู่สุขภำพที่ดี	สมบรูณ์และแข็งแรง	เจริญเติบโตและมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย

และจิตใจรวมทั้งกำรเรียนรู ้อันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภำพในอนำคต	 จึงได้ร่วมมือกันจัดท�ำ
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หน่วยกำรเรยีนรู้เรือ่ง	โรคพยำธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ด	ีกลุม่สำระกำรเรียนรูส้ขุศกึษำและพลศกึษำตัง้แต่ชัน้อนบุำล	

ประถมศึกษำ	 และมัธยมศึกษำ	 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช	 2551	 ซึ่งมีหลักกำรและ

จุดมุ่งหมำยดังนี้

1.2 หลักการ

1.		 เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ที่จัดขึ้นจำกสภำพปัญหำของชุมชนสังคมภำยใต้จุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช	2551	

2.		 เป็นหน่วยกำรเรียนรู้	 ท่ีมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กเยำวชนประชำชนโดยรวมของส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 (สพป.)	 และส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 (สพม.)	 ได้มีโอกำสรับกำรศึกษำ

เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

3.		 เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ท่ีสนองกำรกระจำยอ�ำนำจให้สังคมทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนสังคม

4.		 เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ที่มีลักษณะยืดหยุ่นในด้ำนสำระกำรเรียนรู้เวลำและกำรจัดกำรเรียนรู้

5.		 เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม

6.		 เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ที่จัดท�ำขึ้นให้สถำนศึกษำใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ	/	กิจกรรม

ที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้นและหรือจัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่เหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน

ปัญหำควำมต้องกำรและแนวโน้มกำรพัฒนำโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	ได้ตำมศักยภำพ

1.3 จุดมุ่งหมาย

หน่วยกำรเรียนรู้	เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	มีจุดหมำยเพื่อให้นักเรียน	:

1.	 มีควำมรู้เกี่ยวกับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีที่ถูกต้อง

2.	 มีทัศนคติต่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีที่ถูกต้อง	

3.	 มีกำรปฏิบัติตนในกำรป้องกันควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีที่ถูกต้อง	



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3

โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี

โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ระดับนโยบำย ระดับยุทธศำสตร์ ระดับปฏิบัติ	

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	

1,	6,	7,	8,	9,	10
หน่วยงำน

สำธำรณสุขและ

มหำดไทย
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ

สถำนศึกษำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ

ชุมชนและท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ./เทศบำล

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กรมควบคุมโรค

(กองโรคติดต่อทั่วไป)

คณ
ะท�ำงำนภำคีเครือข่ำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร
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หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

เรื่อง รู้โรค ปลอดภัย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      เวลา 10 ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการ

เรียนรู้

จ�านวน

ชั่วโมง

1
รู้โรค

ปลอดภัย

พ	4.1	ป.1/2	

บอกอำกำรเจ็บ

ป่วยที่เกิดขึ้น

กับตนเอง

1.	 ลักษณะอำกำรเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

กับตนเอง
แผนกำรจัด

กำรเรียนรู้ที่	1	

ควำมรู้เกี่ยวกับ

พยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

3
พ	4.1	ป.1/3	

ปฏิบัติตนตำมค�ำ

แนะน�ำเมื่อมี

อำกำรเจ็บป่วย

2.	วธิปีฏบิติัตนเมือ่มอีำกำรเจ็บป่วย

ที่เกิดขึ้น

พ	4.1	ป.1/1	

ปฏิบัติตนตำม

หลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติตำมค�ำ

แนะน�ำ

3.	กำรปฏบิตัตินตำมหลกัสขุบญัญตัิ

แห่งชำติ	10	ประกำร

แผนกำรจัด

กำรเรียนรู้ที่	2	

หลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติ	

10	ประกำร

3
พ	4.1	ป.1/2	บอก

อำกำรเจ็บป่วยที่

เกิดขึ้นกับตนเอง

4.	 ลักษณะอำกำรเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน

กับตนเอง

พ	4.1	ป.1/3	

ปฏิบัติตนตำมค�ำ

แนะน�ำเมื่อมี

อำกำรเจ็บป่วย

5.	วธิปีฏบิติัตนเมือ่มอีำกำรเจ็บป่วย

ที่เกิดขึ้น

พ	4.1	ป.1/1	

ปฏิบัติตนตำม

หลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติตำมค�ำ

แนะน�ำ

6.	กำรปฏบิตัตินตำมหลกัสขุบญัญตัิ

แห่งชำติ

แผนกำรจัด

กำรเรียนรู้ที่	3	

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

รอบตัว

4

รวม 10
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        

หน่วยที่ 1 รู้โรค ปลอดภัย                เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

	 		 พ	 4.1	 เห็นคุณค่ำและมีทักษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 กำรด�ำรงสุขภำพ	 กำรป้องกันโรค	 และ

กำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ	

 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี

	 		 พ	4.1	ป.1/1	ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติตำมค�ำแนะน�ำ

		 		 พ	4.1	ป.1/2	บอกอำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง	

	 		 พ	4.1	ป.1/3	ปฏิบัติตนตำมค�ำแนะน�ำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย

2.  สาระส�าคัญ / ความคิดรวบยอด

	 บอกลักษณะโรคพยำธิใบไม้ตับ		ลักษณะของกำรมีสุขภำพดี		ควำมสะอำดของสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ตัวช่วยให้เรำ

มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี	 จึงควรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	 10	 ประกำร	 เป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ

อย่ำงสม�่ำเสมอจนเป็นนิสัย	เพื่อให้มีสุขภำพกำย	จิตใจ	อำรมณ์	และสังคม	ที่ดีขึ้น	อันจะส่งผลให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต	

แข็งแรง	พลำนำมัยดี	ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน	

3.  สาระการเรียนรู้

 3.1 ด้านความรู้

	 	 3.1.1	 ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในชุมชน

	 	 3.1.2	 ควำมเสี่ยงของโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 3.1.3	 วงจรกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

	 	 3.1.4	 อันตรำยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 3.1.5	 กำรปฏิบัติตนในกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 3.1.6	 กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 3.1.7	 สุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ

	 	 3.2.1	 ทักษะกำรสังเกต

	 	 3.2.2	 ทักษะกำรส�ำรวจ

	 	 3.2.3	 ทักษะกำรตรวจสอบ

	 	 3.2.4	 ทักษะกำรคิดวิเครำะห์		
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      3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 	 3.3.1	 มีวินัย	

																3.3.2	 มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

																3.3.3	 ใฝ่เรียนรู้	

	 	 3.3.4	 มีจิตสำธำรณะ

	 	 3.3.5	 ซื่อสัตย์สุจริต

4.  การวัดและประเมินผล

	 4.1	 ประเมินผลรวบยอด	(ชิ้นงำน	/	ภำระงำน)

	 	 สมุดรำยงำน		เรื่อง		รู้โรคปลอดภัยห่ำงไกลโรคร้ำย

	 4.2	 ประเมินผลระหว่ำงเรียน

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

-	นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคพยำธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	ป้องกัน

ตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน	จำก

กำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	และมะเร็ง

ท่อน�้ำดี

-	นักเรียนบอกควำมหมำย	และหลัก

สุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

-	นักเรียนบอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

-	กำรท�ำใบงำนเรื่อง

กำรดูแลผู้ป่วย	โรค

พยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

-	กำรท�ำใบงำนเรื่อง	

ปฏิบัติตนตำมหลักสุข

บัญญัติแห่งชำติ	10	

ประกำร

-	กำรท�ำใบงำน	Mind	

Mapping	เรื่อง	 

รถสูบสิ่งปฏิกูลมีผลต่อ

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

อย่ำงไร

-	แบบประเมิน

ใบงำน

-	แบบประเมิน	

ใบงำน

-	แบบประเมิน	

ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมินคะแนน

ร้อยละ		60		ขึ้นไป

ผ่ำนกำรประเมินคะแนน

ร้อยละ		60		ขึ้นไป

ผ่ำนกำรประเมินคะแนน

ร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดสังเครำะห์

แบบเชื่อมโยง

-	นักเรียนปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติ	10	ประกำร

-	นักเรียนสำมำรถจัดกำรสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

พฤติกรรมกำร

ท�ำงำนเป็น

กลุ่ม

-	แบบประเมิน

กำรคิด

วิเครำะห์	

นักเรียนได้คะแนนจำกกำร

ประเมินด้ำนทักษะ/

กระบวนกำร	(คะแนนเต็ม	10	

คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง
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	 4.2	 ประเมินผลระหว่ำงเรียน	(ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

-	กำรสังเกต -	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี(เวลา 3 ช่ัวโมง)                 

  ชั่วโมงที่ 1

					 		 1.	 นกัเรยีนท�ำกจิกรรม	Brain	Gym	(www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตัวอย่ำงกจิกรรม	 

	 	 	 Brain	Gym) ขยบักำย	ขยำยสมอง	จำกนัน้	ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นกัเรียนทรำบ	เพ่ือกระตุน้ 

	 	 	 ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนำกำรเรียนให้ผ่ำนเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

	 	 2.	 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภำพและวิดีโอที่ดูโดยครูตั้งค�ำถำมในประเด็น

	 	 	 -	 นักเรียนรู้จักพยำธิใบไม้ตับไหม

	 	 	 -	 นักเรียนคิดว่ำพยำธิใบไม้ตับมีลักษณะอย่ำงไร

	 	 	 -	 ครอบครัวและชุมชนของนักเรียนมีบุคคลที่ชอบรับประทำนปลำดิบหรือไม่

	 	 	 -	 นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำพยำธิใบไม้ตับเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 3.	 ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษำรูปภำพและวิดีโอเกี่ยวกับโรคพยำธิใบไม้ตับ

	 	 4.	 ครูอธิบำยควำมหมำยของโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	

	 	 5.	 นักเรียนท�ำใบงำน	เรื่อง	กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 6.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยและกำรป้องกันดูแลรักษำผู ้ป่วยโรคพยำธิใบไม้ตับและ 

	 	 	 มะเร็งท่อน�้ำดี

  ชั่วโมงที่ 2 

	 	 1.	 นักเรียนดูรูปภำพพยำธิใบไม้ตับ	สื่อภำพมีศัพท์ภำษำอังกฤษประกอบ

	 	 2.	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับลักษณะรูปร่ำงของพยำธิใบไม้ตับ		

	 	 3.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

  ชั่วโมงที่ 3 

	 	 1.	 ครูเปิดเพลงหมอล�ำกลอน	รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้ำดี	ให้นักเรียนฟัง

	 	 	 (ที่มำ:	http://www.odpc7.ddc.moph.go.th)	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

	 	 2.	 นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟังในประเด็น

	 	 	 -	 นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำเพลงหมอล�ำกลอนที่ฟังไปนั้น		มีเนื้อหำเกี่ยวกับอะไร

	 	 	 -	 เนื้อหำในเพลงหมอล�ำกลอนเกี่ยวข้องกับใครบ้ำง
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	 	 3.	 ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ	 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในกำรเรียน 

	 	 4.	 ครูและนักเรียนสนทนำเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้ำดี		พร้อมกับที่ครูเสนอภำพประกอบ		

	 	 5.	 นักเรียนร่วมกันตอบค�ำถำมจำกบัตรภำพมะเร็งท่อน�้ำดีที่ครูก�ำหนดให้	

	 	 6.	 ครูอธิบำยควำมเชื่อมโยงถึงควำมสัมพันธ์ของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	และโรคพยำธิใบไม้ตับ

	 	 7.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ (เวลา 3 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1

	 	 1.	 นกัเรยีนท�ำกจิกรรม	Brain	Gym	(www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตัวอย่ำงกจิกรรม	 

	 	 	 Brain	Gym) ขยบักำย	ขยำยสมอง	จำกนัน้	ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นกัเรียนทรำบ	เพือ่กระตุน้ 

	 	 	 ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนำกำรเรียนให้ผ่ำนเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

	 	 2.	 นักเรียนฟังและฝึกร้อง	เพลงสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร	

	 	 3.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำในประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 -	 เพลงที่นักเรียนฟังไปสักครู่นี้		มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับอะไร	

	 	 	 -	 สุขบัญญัติแห่งชำติที่เยำวชนอย่ำงนักเรียนพึงปฏิบัตินี้มีทั้งหมดกี่ข้อ	อะไรบ้ำง

	 	 4.	 นักเรียนดูโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	 10	 ประกำร	 พร้อมอธิบำยควำมหมำยและควำมส�ำคัญ																									 

	 	 	 ของหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ		10	ประกำร		

	 	 5.	 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปควำมหมำยของหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร	

	 	 6.	 นักเรียนร่วมกันเขียนสรุปควำมหมำยของหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร	

  ชั่วโมงที่ 2 

	 	 1.	 ทบทวน		ควำมหมำยของหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ		10		ประกำร		

	 	 2.	 อธิบำยสรุปควำมหมำยของหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10		ประกำร	ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง

	 	 3.	 น�ำเสนอตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	 10	 ให้นักเรียนฟังพร้อมเสนอบัตรภำพ					 

	 	 	 กำร์ตูนประกอบ

	 	 4.	 นักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำย	และกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

	 	 5.	 นักเรียนท�ำใบงำน		เรื่อง	ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

  ชั่วโมงที่ 3

	 	 1.	 ทบทวนกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร		

	 	 2.	 นักเรียนแบ่งกลุ่มตำมควำมเหมำะสม	 จำกนั้น	 เล่นเกม	 “สนุก	 สุขสันต์	 กับหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ																		 

	 	 	 10	ประกำร”	ให้นักเรียนฟัง		ดังนี้

		 	 	 -	 ในกล่องจะมีข้อควำมกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	 10	 ประกำร	 	 และข้อควำมอื่นๆ 

	 	 	 	 ปะปนอยู่ในกล่อง			

		 	 	 -	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหำข้อควำมที่แสดงถึงกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญ�ติแห่งชำติ												 

	 	 	 	 10	ประกำร	ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	

		 	 	 -	 เมื่อหมดเวลำกลุ่มใดท่ีหำข้อควำมเก่ียวกับกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	 10	 ประกำร 

	 	 	 	 ได้มำกที่สุด		เป็นผู้ชนะ
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	 	 	 -	 ครูกล่ำวชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มที่ช่วยกันหำข้อควำมกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	 10	 

	 	 	 	 ประกำร	และให้นักเรียนทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่ชนะ

	 	 3.	 นักเรียนทุกคนยกตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร	คนละ	1	ข้อ

	 	 4.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำย	และกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

 5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว     

  ชั่วโมงที่ 1 – 2 

1.	 นกัเรยีนท�ำกิจกรรม	Brain	Gym	(www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตัวอย่ำงกจิกรรม	

Brain	Gym) ขยับกำย	ขยำยสมอง	เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน

2.	 ครูอธิบำยควำมหมำยของสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนฟัง	

-	 สิ่งแวดล้อม	 หมำยถึง	 สิ่งต่ำงๆ	 ที่อยู่รอบตัวเรำท้ังสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต	 รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 

เองตำมธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น		

-	 สิง่แวดล้อมมผีลกระทบต่อสขุภำพภำยและสขุภำพจติของคน	กล่ำวคอื	ถ้ำคนอำศยัอยูใ่นสิง่แวดล้อม 

ท่ีดี	 มีควำมสะอำด	 ไม่มีเชื้อโรคจะท�ำให้มีร่ำงกำยแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส	 แต่ถ้ำเรำอำศัยอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี	มีควำมสกปรก	มีเชื้อโรค	ก็จะท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและขำดควำมสุขในชีวิต

3.	 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม	 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวำดภำพสิ่งแวดล้อมที่

นักเรียนชอบ	และอยำกอำศัยอยู่ลงในกระดำษบรุ๊ฟที่ครูแจกให้	พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

4.	 ร่วมกันสรุปควำมหมำย	และควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำพและกำรด�ำรงชีวิต

  ชั่วโมงที่ 3-4 

1.	 น�ำภำพรถสูบสิ่งปฏิกูลให้นักเรียนดู	พร้อมถำมค�ำถำมในประด็น

-	 “นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำ	ภำพที่ดูคือภำพอะไร”

-	 นักเรียนคิดว่ำ	“คนขับรถสูบสิ่งปฏิกูลจะเอำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด”

2.	 น�ำเสนอภำพรถสูบสิ่งปฏิกูลทิ้งปฏิกูลลงในแม่น�้ำล�ำคลอง	ตำมป่ำข้ำงทำง	หรือตำมสถำนที่รกร้ำงข้ำง

ถนน	พร้อมถำมค�ำถำมจุดประเด็นส�ำคัญ		

	-	 “นักเรียนคิดว่ำ	กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม	จะเกิดปัญหำอย่ำงไรกับสิ่งแวดล้อม”

3.	 นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรำยในประเด็น	“กำรทิง้สิง่ปฏกูิลลงในสถำนทีท่ีไ่ม่เหมำะสม	จะเกิดปัญหำอย่ำงไร

ต่อสิ่งแวดล้อม”

4.	 ร่วมกันสรุปประเดน็	“กำรท้ิงสิง่ปฏิกลูลงในสถำนทีท่ีไ่ม่เหมำะสม	จะเกดิปัญหำอย่ำงไรต่อสิง่แวดล้อม”

5.	 นักเรียนท�ำใบงำน	“หน่วยสอดแนม	รถสูบสิ่งปฏิกูล”

6.	 รวบรวมใบงำนและน�ำเสนอผลงำน

7.	 นักเรียนท�ำใบงำน	Mind	Mapping	เรื่อง	รถสูบสิ่งปฏิกูลมีผลต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

6.1	 ภำพต่ำงๆ		เกี่ยวข้องกับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

6.2	 อินเทอร์เน็ต

6.3	 แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ	ในชุมชน

6.4	 ภูมิปัญญำท้องถิ่น	
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6.5	 เว็บไซด์	กำรดูแลตับ	www.livercare.kku.ac.th

6.6	 หนังสือ	ควำมรู้พื้นฐำนโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

6.7	 สื่อควำมรู้ส�ำหรับเด็ก	เยำวชนและประชำชน	เรื่องควำมรู้เรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับ

6.8	 ใบควำมรู้	เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับ

6.9		 รูปภำพแม่น�้ำล�ำคลองท่ีเต็มไปด้วยส่ิงปฏิกูล	 และแม่น�้ำล�ำคลองที่ใสสะอำด	 ภำพรถสูบส่ิงปฏิกูล	 ภำพรถ

สูบสิ่งปฏิกูลเทสิ่งปฏิกูลในสถำนที่ต่ำงๆ

6.10	กระดำษปรุ๊ฟ

6.11	สีไม้

6.12	www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	(ตัวอย่ำงกิจกรรม	Brain	Gym)
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

หน่วยที่  1 รู้โรค  ปลอดภัย จ�านวน  10  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี จ�านวน    3  ชั่วโมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้

   พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี

  พ 4.1  ป.1/2  บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  

  พ 4.1  ป.1/3  ปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

3.  สาระส�าคัญ

 พยาธิใบไม้ตับ มีลักษณะรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม มีขนาดความยาวประมาณ 5.4-10.2 มม. (เฉลี่ย 7 มม.) 

กว้าง 0.8-1.9 มม. (เฉลี่ย 1.5 มม.) พยาธิใบไม้ตับจะมีทั้ง 2 เพศอยู่ในตัวเดียวกัน สามารถผสมพันธุ์ได้ในตัวเอง ซึ่งเกิด

จากการรับประทานอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อ	 ปรุงแบบดิบหรือ

สุกๆ	ดิบๆ	เช่น	ก้อยปลำ	ปลำส้ม	ปลำจ่อม	เมื่อพยาธิใบไม้ตับสะสมจ�านวนมากและระยะเวลานานๆ ท่อน�้าดีเกิดการ

อักเสบเรื้อรัง ผนังท่อน�้าดีหนาขึ้น พัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน�้าดี ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการเเน่นท้อง ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เจ็บจุกใต้ชายโครงขวา ระยะต่อมา ท่อน�้าดีอุดตัน เกิดภาวะดีซ่าน มีไข้ ตาเหลือง ระยะสุดท้าย 

ตับโต ท้องมาน บวม ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากการท�างานของตับและไตล้มเหลว

4.  สาระการเรียนรู้

 4.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

 4.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.3  วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 4.4   อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.5.  การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.6   การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 นักเรยีนมีความรูเ้กีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี ป้องกนัตนเอง  ครอบครวั  และชุมชนจาก

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 5.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

 5.3 นักเรียนเห็นความส�าคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
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6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

  1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

	 	 Brain	Gym) ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให ้

  นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอที่ดูโดยครูตั้งค�าถามในประเด็น

  - นักเรียนรู้จักพยาธิใบไม้ตับไหม

  - นักเรียนคิดว่าพยาธิใบไม้ตับมีลักษณะอย่างไร

  - ในครอบครัวและชุมชนนักเรียนมีบุคคลที่ชอบรับประทานปลาดิบหรือไม่

  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าพยาธิใบไม้ตับนั้นเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษารูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

 4. ครูอธิบายความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี

    6. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรปุความหมายและการป้องกนัดแูลรกัษาผูป่้วยโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 ชั่วโมงที่ 2 

 1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของพยาธิใบไม้ตับ  

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของพยาธิใบไม้ตับ

 ชั่วโมงที่ 3 

 1. ครูเปิดเพลงหมอล�ากลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้าดี ให้นักเรียนฟัง

  (ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

 2.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟังในประเด็น

  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพลงหมอล�ากลอนที่ฟังไปนั้น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

  - เนื้อหาในเพลงหมอล�ากลอนเกี่ยวข้องกับใครบ้าง

 3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

 4. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้าดี  พร้อมกับที่ครูเสนอภาพประกอบ  

 5. นักเรียนร่วมกันตอบค�าถามจากบัตรภาพมะเร็งท่อน�้าดีที่ครูก�าหนดให้ 

 6. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของโรคมะเร็งท่อน�้าดี

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th
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 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้

 7.9	 www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	(ตัวอย่ำงกิจกรรม	Brain	Gym)

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

-	 นักเรียนมีควำมรู ้ เกี่ยวกับโรค 

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี		

ป้องกันตนเอง	 ครอบครัว	 และ

ชมุชนจำกกำรเกดิโรคพยำธใิบไม้ตบั	

และมะเร็งท่อน�้ำดี

		กำรท�ำใบงำน

		เรื่อง	กำรดูแล

		ผู้ป่วยโรคพยำธิ

		ใบไม้ตับและ

		มะเร็งท่อน�้ำดี

		แบบประเมิน

		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะ

		ในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

กำรสังเกต	 		แบบสังเกต

		พฤติกรรม	

นักเรียนได้คะแนน

จำกกำรประเมินด้ำนทักษะ/

กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	-	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-วินัย	

-มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-ใฝ่เรียนรู้	

-มีจิตสำธำรณะ

-ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น
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10.  กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

12.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (................................................)

					.........../........................../............
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ใบงาน
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนจินตนำกำร	แล้ววำดภำพหมอ	ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

   

ชื่อ-สกุล.......................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

19

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หน่วยที่ 1 รู้โรค  ปลอดภัย จ�านวน  10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ จ�านวน    3   ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้  

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.1/1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค�าแนะน�า 

 พ 4.1 ป.1/2 บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

 พ 4.1 ป.1/3 ปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

3.  สาระส�าคัญ

    หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นข้อก�าหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอจนเป็นนิสัย  เพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

4.  สาระการเรียนรู้

 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 บอกความหมาย และหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการได้

 5.2 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

       1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

Brain	Gym) ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 2. นักเรียนฟังและฝึกร้อง เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้

  - เพลงที่นักเรียนฟังไปสักครู่นี้  มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร 

  - สุขบัญญัติแห่งชาติที่เยาวชนอย่างนักเรียนพึงปฏิบัตินี้มีทั้งหมดกี่ข้อ อะไรบ้าง

 4. นักเรียนดูโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ พร้อมอธิบายความหมายและความส�าคัญของหลัก

สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ  

 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

 6. นักเรียนร่วมกันเขียนสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
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 ชั่วโมงที่ 2 

 1. ทบทวน  ความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ  

 2. อธิบายสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10  ประการ ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง

 3. น�าเสนอตวัอย่างการปฏบิตัตินตามหลักสุขบญัญติัแห่งชาติ 10  ให้นกัเรียนฟังพร้อมเสนอบตัรภาพ  การ์ตนู

ประกอบ

 4. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 5. นักเรียนท�าใบงาน  เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 ชั่วโมงที่ 3

 1. ทบทวนการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้น เล่นเกม “สนุก สุขสันต์ กับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  

10 ประการ” ให้นักเรียนฟัง  ดังนี้

   - ในกล่องจะมีข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  และข้อความอื่นๆ ปะปน

อยู่ในกล่อง   

   - ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัหาข้อความท่ีแสดงถึงการปฏบิติัตนตามหลักสุขบญัญ�ติแห่งชาต ิ10 ประการ 

ภายในเวลาที่ก�าหนด 

   - เมื่อหมดเวลากลุม่ใดทีห่าขอ้ความเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตนตามหลักสขุบญัญตัแิห่งชาต ิ10 ประการไดม้าก

ที่สุด  เป็นผู้ชนะ

  - ครกูล่าวชมเชยนกัเรียนทุกกลุม่ท่ีช่วยกนัหาข้อความการปฏบิติัตนตามหลกัสขุบญัญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

และให้นักเรียนทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่ชนะ

 3. นักเรียนทุกคนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ คนละ 1 ข้อ

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

7.  เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 7.1 ภาพโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ

 7.2 เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (https://www.youtube.com/watch?v=BX6ZEhVVmyA)

  7.3 ภาพการ์ตูน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 7.4 กล่องข้อความหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ

 7.5 ใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 7.6	 www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	(ตัวอย่ำงกิจกรรม	Brain	Gym)
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8.  การวัด / การประเมินผล       

 

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

-นักเรียนบอกควำมหมำย	

และหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ

10	ประกำร

		กำรท�ำใบงำน

		เรื่อง	ปฏิบัติ

		ตนตำมหลัก

		สุขบัญญัติ

		แห่งชำติ	

		10	ประกำร

	แบบประเมิน

		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นกัเรยีนมทีกัษะในกำรคดิวเิครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	นักเรียนปฏิบัติตนตำมหลัก

		สุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

-	นกัเรยีนสำมำรถจดักำรสิง่แวดล้อม

		รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

		พฤติกรรม

-	แบบประเมนิกำร

คิดวิเครำะห์	

นักเรียนได้คะแนนจำกกำรประเมิน

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น
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10.  กิจกรรมเสนอแนะ

	 น�ำนักเรียนไปศึกษำเรื่องสุขบัญญัติแห่งชำติ	 จำกแหล่งเรียนรู ้	 เช่น	 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	

อินเทอร์เน็ต	ห้องสมุดโรงเรียน		(http://www.ddc.moph.go.th/odpc7 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัด

ขอนแก่น)		เป็นต้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

11. บันทึกผลหลังสอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

12.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 					 	 	 .........../........................../............
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ใบงาน
เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่รูปภำพกับข้อควำมกำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ…..

…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ…..

A
1

ป้องกันอุบัติเหตุด้วยกำรไม่ประมำท

B
2

ดูแลรักษำร่ำงกำยและของใช้ให้สะอำด

C

3

รับประทานอำหำรสุก	สะอำด	

ปรำศจำกสำรอันตรำยและหลีกเลี่ยงอำหำรรสจัด	

สีฉูดฉำด

D
4

รักษำฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่ำงถูกต้อง
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E

5

ล้ำงมือให้สะอำด

ก่อนรับประทานอำหำรและหลังขับถ่ำย

F 6

ท�ำจิตใจให้ร่ำเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

G

7

งดบุหรี่	สุรำ	สำรเสพติด	

กำรพนันและกำรส�ำส่อนทำงเพศ

H
8

สร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

I
9

ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอและตรวจสุขภำพประจ�ำปี

J

10

มีส�ำนึกต่อส่วนรวม	สร้ำงสรรค์สังคม

ชื่อ-สกุล...........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หน่วยที่ 3 รู้โรค  ปลอดภัย จ�านวน  10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว จ�านวน    4   ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.1/1  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค�าแนะน�า   

3.  สาระส�าคัญ

 ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวช่วยให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีหากเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ปราศจากโรคภัย ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของ 

สิ่งแวดล้อม

4.  สาระการเรียนรู้

 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 นักเรียนบอกการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้

 5.2 นักเรียนสามารถจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1-2

1.	 นักเรียนท�ำกิจกรรม	 Brain	 Gym	 (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

Brain	Gym) ขยับกำย	ขยำยสมอง	เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน

2.	 ครอูธบิำยควำมหมำยของสิง่แวดล้อม	พร้อมทัง้ให้ดูภำพสิง่แวดล้อมทีส่ะอำดและภำพสิง่แวดล้อมทีถ่กูท�ำลำย

3.	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	โดยให้นักเรียนวำดภำพสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนชอบ	พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

4.	 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปควำมหมำย	และควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรด�ำรงชีวิต

 ชั่วโมงที่ 3-4 

1.	 น�ำภำพรถสูบสิ่งปฏิกูลให้นักเรียนดู	พร้อมถำมค�ำถำมในประด็น

-	 นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำ	ภำพที่ดูคือภำพอะไร

-	 นักเรียนคิดว่ำ	คนขับรถสูบสิ่งปฏิกูลจะเอำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ใด

2.	 น�ำเสนอภำพรถสูบสิ่งปฏิกูลทิ้งปฏิกูลลงในแม่น�้ำล�ำคลอง	 ตำมป่ำข้ำงทำง	 หรือตำมสถำนที่รกร้ำงข้ำงถนน

พร้อมถำมค�ำถำมจุดประเด็นส�ำคัญ		

	-	 นักเรียนคิดว่ำ	กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม	จะเกิดปัญหำอย่ำงไรต่อสิ่งแวดล้อม
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3.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรำยในประเด็น	 “กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม	 จะเกิดปัญหำอย่ำงไรต่อ

สิ่งแวดล้อม”

4.	 ร่วมกันสรุปประเด็น	“กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม	จะเกิดปัญหำอย่ำงไรกับสิ่งแวดล้อม”

5.	 นักเรียนท�ำใบงำน	“หน่วยเฝ้ำระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล”

6.	 รวบรวมในงำนและน�ำเสนอผลงำน

7.	 นักเรียนท�ำใบงำน	Mind	Mapping	เรื่อง	รถสูบสิ่งปฏิกูลมีผลต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร

7.  เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 7.1 รูปภาพแม่น�้าล�าคลองที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล แม่น�้าล�าคลองที่ใสสะอาด ภาพรถสูบสิ่งปฏิกูล และภาพ 

  รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่ต่างๆ

  7.2 กระดาษปรุ๊ฟ

 7.3 สีไม้  

 7.4 ภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะ

 7.5 อุปกรณ์การท�าความสะอาดห้องน�้า ห้องส้วม

 7.6	 www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	(ตัวอย่ำงกิจกรรม	Brain	Gym)
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8.  การวัด / การประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นกัเรยีนบอกกำรจดักำรสิง่แวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

ก ำ ร ท� ำ ใ บ ง ำ น	

Mind	 Mapping		

เร่ือง	 กำรจัดกำร	

สิง่แวดล้อมรอบตวั

ให้ถูกสุขลักษณะ

		แบบประเมิน

		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะ

		ในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

กำรสังเกต	 		แบบสังเกต

		พฤติกรรม	

นักเรียนได้คะแนน	จำกกำรประเมิน

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	-	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น

10.  กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

12.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 					 	 	 .........../........................../............
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ใบงาน
หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล

ชื่อ..................................................................................................ชั้น..................................เลขที่..................................

ค�ำชี้แจง	ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมำย	ü	เพื่อเฝ้ำระวังรถสูบสิ่งปฏิกูลที่นักเรียนได้พบเห็นในชุมชน	

วันเดือนปี ลักษณะการพบเห็น หมายเหตุ

วิ่งผ่าน ก�าลังสูบ

สิ่งปฏิกูล

ก�าลังทิ้งสิ่งปฏิกูล

ข้างถนน ป่ารกร้าง ไร่นา/สวน แม่น�้า/ 

แหล่งน�้า

บ่อบ�าบัด พบบริเวณ

อื่นๆ (ระบุ)
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ใบงาน
Mind Mapping เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

ค�าชี้แจง	:	ให้นักเรียนท�ำ	Mind	Mapping		เรื่อง	รถสูบสิ่งปฏิกูลมีผลต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร

   

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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ชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง รู้โรคปลอดภัยห่างไกลโรคร้าย

      



ว่าง
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หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

เรื่อง ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      เวลา 10 ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการ 

เรียนรู้

จ�านวน

ชั่วโมง

1 ปฏิบัติตนดี

ชีวีมีสุข

พ	4.1	ป.2/4	

อธิบำยอำกำรและ

วิธีป้องกันกำรเจ็บ

ป ่วยกำรบำดเจ็บ																	

ที่อำจเกิดขึ้น

1.	 อำกำรและวิธีกำรป้องกัน

กำรเจ็บป่วยโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่	1	โรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

3

พ	4.1	ป.2/1	

บอกลักษณะของ

กำรมีสุขภำพดี

2.	ลักษณะของกำรมีสุขภำพดี

-	ร่ำงกำยแข็งแรง

-	จิตใจร่ำเริงแจ่มใส

-	มีควำมสุข

-	มีควำมปลอดภัย

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่ 	 2	 หลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติ	10	ประกำร

2

พ	4.1	ป.2/2

เลือกรับประทำน

อำหำรที่มี

ประโยชน์

3.	 เลือกรับประทำนอำหำรที่มี

ประโยชน์

ไม่เสี่ยงต่อกำรเป็นโรคพยำธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่	 3	 	 กำรรับประทำน

อำหำรทีถ่กูสขุลกัษณะ

2

พ	4.1	ป.2/4	 4.	อธบิำยอำกำรและวธิป้ีองกนั

กำรเจ็บป่วยและกำรบำดเจบ็ที่

อำจเกิดขึ้น

-	กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อกำรป้องกันโรค

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่	4	กำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิด

กำรปนเปื้อนไข่พยำธิ

ใบไม้ตับ 

3

รวม 10
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ                       

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

     1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี 

  พ 4.1 ป.2/1 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี 

  พ 4.1 ป.2/2 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

  พ 4.1 ป.2/4 อธิบายวิธีการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น

2.  สาระส�าคัญ / ความคิดรวบยอด    

  อธบิายวงจรชีวิตของพยาธใิบไม้ตบั อาการและวธิกีารป้องกนัการเจบ็ป่วยของโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดี 

รวมถงึการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ปลอดพยาธใิบไม้ตับและการเฝ้าระวังรถสูบส่ิงปฏกิลูท่ีผ่านมาในชมุชน

ของตนเองให้ทิ้งให้สถานที่ที่เหมาะสม

3.  สาระการเรียนรู้

 3.1 ด้านความรู้

  3.1.1 ลักษณะการมีสุขภาพดี

  3.1.2   อาหารที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.3   วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  3.1.4 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.5 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนไข่พยำธิใบไม้ตับ

  3.1.6 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ

  3.2.1 ทักษะการสังเกต

  3.2.2 ทักษะการส�ารวจ

  3.2.3 ทักษะการตรวจสอบ

         3.2.4  ทักษะการคิดวิเคราะห์  

      3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.3.1 มีวินัย 

                3.3.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  3.3.3 ใฝ่เรียนรู้ 
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              3.3.4 มีจิตสาธารณะ

             3.3.5 ซื่อสัตย์สุจริต

4.  การวัดและประเมินผล

 4.1 ประเมินผลรวบยอด (ชิ้นงาน / ภาระงาน)

  สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

-	นกัเรยีนมีควำมรูเ้กีย่วกบักำรปฏบัิตติน

ในกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

-	นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับวงจรกำรเกิด

โรคพยำธิใบไม้ตับ

-	นกัเรยีนบอกรำยกำรอำหำรท่ีไม่มคีวำม

เสีย่งของโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อ

น�้ำดี

-	 นักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร

ป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้ำดี

- 	 กำรท�ำใบงำน	

เรื่อง	ถูกผิด	คิดได้

ห่ำงไกลโรคพยำธิ

ใบไม้ตบัและมะเร็ง

ท่อน�้ำดี

- 	 กำรท�ำใบงำน

เรื่อง	วงจรกำรเกิด

โรคพยำธิใบไม้ตับ

-	 กำรท�ำใบงำน

เร่ือง	 นักสืบสำย

ตรวจพำข้ำว

-	 กำรท�ำใบงำน

เ รื่ อ ง 	 ร ถ สู บ

สิ่งปฏิกูลมีผลต่อ

สิง่แวดล้อมอย่ำงไร

-	แบบประเมิน

		ใบงำน

-	แบบประเมิน	

	ใบงำน

-	แบบประเมิน	

	ใบงำน

-	แบบประเมิน

	ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

		พฤติกรรม

-	แบบประเมิน

		กำรคิด

		วิเครำะห์	

นัก เรี ยนได ้คะแนนจำกกำร

ประเมนิด้ำนทกัษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง
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 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

-	กำรสังเกต -	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี(เวลา 3 ชั่วโมง)                 

  ชั่วโมงที่ 1

  1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตัวอย่ำงกจิกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มท�าใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 2 

  1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3. นักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 3 

  1. ครูเปิดเพลงหมอล�ากลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้าดี ให้นักเรียนฟัง

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาและอันตรายที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

  3. นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (เวลา 2 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1-2 

  1. นักเรียนสนทนาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน

  2. นักเรียนร้องเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ (เนื้อเพลงในภาคผนวก)

  3. ให้นักเรียนแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างอิสระ

  4. นักเรียนศึกษาสืบค้นความรู้ เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
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 5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ (เวลา 2 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1 – 2

  1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตัวอย่ำงกจิกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง 

           2. สนทนาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน

         3. น�าเสนอภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดีและภาพพยาธิใบไม้ตับ

           4. นักเรียนอภิปรายรายการอาหารที่ เสี่ยงต ่อการเกิดโรคพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็งท ่อน�้าดี  

ที่ชอบรับประทานบ่อยๆ

  5. นักเรียนบอกรายการอาหารที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

          6. นักเรียนท�าใบงานน�าเสนอผลงาน เรื่อง นักสืบสายตรวจพาข้าว

   7. นักเรียนอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เรื่อง พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่มี

ผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  8. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้การรับประทำนที่ถูกสุขลักษณะ

 5.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไข่พยาธิใบไม้ตับ 

  (เวลา 3 ชั่วโมง)

  ชั่วโมงที่ 1

  1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตัวอย่ำงกจิกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง

ต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  2. ครูจัดหาภาพ รถสูบสิ่งปฏิกูล และพฤติกรรมที่เส่ียงการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ซึ่ง

เป็นภาพรถสูบสิ่งปฏิกูลก�าลังทิ้งสิ่งปฏิกูลและสนทนาเกี่ยวกับภาพ และสอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบสื่อภาพ

  3. นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเทส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกสุขลักษณะของ

รถสูบสิ่งปฏิกูล

  4. นักเรียนร่วมกันสรุปพฤติกรรมการเทสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะของรถสูบสิ่งปฏิกูล ว่ามีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล

  ชั่วโมงที่ 2

  1. นักเรียนรายงานผลการส�ารวจตามใบงาน “หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล”

  2. ร่วมกันอภิปรายผลการส�ารวจตามใบงาน “หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล”

  3. ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุป ผลการส�ารวจตามใบงาน “หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล”	 พร้อมทั้ง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร

  ชั่วโมงที่ 3  

  1. นักเรียนท�าชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

  2. นักเรียนน�าเสนอองค์ความรู้แบบสรุปด้วยวาจาจากสมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

  3. ครูประเมินผล สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข
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6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 6.1 ภาพต่างๆ เกีย่วข้องกบัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีภำพรถสบูสิง่ปฏิกลู	ภำพกำรเทสิง่ปฏิกูลของ 

	 	 รถสูบสิ่งปฏิกูลในสถำนที่ต่ำงๆ

 6.2 อินเทอร์เน็ต

 6.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 6.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 6.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

6.9	 www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	(ตัวอย่ำงกิจกรรม	Brain	Gym)

7.  กิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมตาวิเศษ
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข   จ�านวน  10   ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี  จ�านวน  3   ชั่วโมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/4 อธิบายวิธีการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี 

3.  สาระส�าคัญ

 พยาธิใบไม้ตับ มีลักษณะรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม มีขนาดความยาวประมาณ 5.4-10.2 มม. (เฉลี่ย 7 มม.) 

กว้าง 0.8-1.9 มม. (เฉลี่ย 1.5 มม.) พยาธิใบไม้ตับจะมีทั้ง 2 เพศอยู่ในตัวเดียวกัน สามารถผสมพันธุ์ได้ในตัวเอง ซึ่งเกิด

จากการรับประทานอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อ	 ปรุงแบบดิบหรือ

สุกๆ	ดิบๆ	เช่น	ก้อยปลำ	ปลำส้ม	ปลำจ่อม	เมื่อพยาธิใบไม้ตับสะสมจ�านวนมากและระยะเวลานานๆ ท่อน�้าดีเกิดการ

อักเสบเรื้อรัง ผนังท่อน�้าดีหนาขึ้น พัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน�้าดี ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการเเน่นท้อง ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เจ็บจุกใต้ชายโครงขวา ระยะต่อมา ท่อน�้าดีอุดตัน เกิดภาวะดีซ่าน มีไข้ ตาเหลือง ระยะสุดท้าย 

ตบัโต ท้องมาน บวม ผูป่้วยอาจเสยีชวีติจากการท�างานของตบัและไตล้มเหลว ดงันัน้ การดแูลผูป่้วยจะเป็นการให้ก�าลัง

เป็นหลัก

4.  สาระการเรียนรู้

 4.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

 4.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.3  วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 4.4 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.5 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.6 การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย

 4.7   การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  ป้องกันตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนจาก

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 5.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

 5.3 นักเรียนเห็นความส�าคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

Brain	Gym) ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมท�าใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ชั่วโมงที่ 2 

 1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 3. นักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ชั่วโมงที่ 3 

 1. ครูเปิดเพลงปลาร้าสุกสุข (www.youtube.com/watch?v=4-4BS_2zdKw)	ให้นักเรียนฟัง

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาและอันตรายที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 3. นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นกัเรยีนมคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรปฏบิตัิ

ตนในกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

กำรท�ำใบงำนเรื่อง	

ถกูผดิ	คดิได้ห่ำงไกล	

โรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

		แบบประเมิน

		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป
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8.  การวัด/ประเมินผล (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะ

		ในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

		พฤติกรรม

-	แบบประเมิน

		กำรคิด	วิเครำะห์	

นักเรียนได้คะแนนจำกกำรประเมิน

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

กำรสังเกต แบบบันทึก

กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบูรณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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ใบงาน

เรื่อง ถูกผิดคิดได้ ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง :	ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมำย		ü	หลังข้อควำมที่ถูกและท�ำเครื่องหมำย	X	หลังข้อควำมที่ผิด

ข้อความ เครื่องหมาย

1.	โรคพยำธิใบไม้ตับสำมำรถติดต่อกันได้โดยผ่ำนทำงน�้ำมูก	น�้ำลำย	และกำรสัมผัส

2.	กำรรับประทำนยำถ่ำยพยำธิใบไม้ตับบ่อยๆ	สำมำรถป้องกันโรคมะเร็งท่อน�้ำดีได้

3.	มะเร็งท่อน�้ำดีถ้ำเป็นแล้วไม่สำมำรถรักษำให้หำย

4.	กำรรับประทำนก้อยปลำถ้ำจะให้ปลอดภัยจำกพยำธิใบไม้ตับต้องใส่มะนำวมำกๆ

5.	พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีมำกที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.	รับประทำนอำหำรปรุงสุกๆ	ดิบๆ	จะไม่เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ

7.	กำรรับประทำนก้อยปลำใส่มดแดงจะไม่มีพยำธิใบไม้ตับเพรำะมดจะไปกินไข่พยำธิ

8.	กำรขับถ่ำยอุจจำระลงแม่น�้ำล�ำคลองเป็นสำเหตุกำรระบำดของโรคพยำธิใบไม้ตับ

9.	ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวเป็นพำหะของพยำธิใบไม้ตับ

10.	โรคมะเร็งท่อน�้ำดีมีสำเหตุเกิดจำกพยำธิใบไม้ตับเป็นส่วนใหญ่

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข  เวลา  10  ชั่วโมง        

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  เวลา    2  ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/1 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี

3.  สาระส�าคัญ 

 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอจนเป็นนิสัย 

เพื่อให้มีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้คนเรามีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ไม่มีโรคภัย

เบียดเบียน โดยเลือกรับประทำนอาหารปรุงจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่สุก ท�าให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และ

มะเร็งท่อน�้าดี

4. สาระการเรียนรู้

 ลักษณะของการมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสุข และมีความปลอดภัย จากการ

ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ได้

6. กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1-2 

1. นักเรียนสนทนา เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน

2. นักเรียนร้องเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ ตามวีดิทัศน์เพลงสุขบัญญัติ 10 ประการ ท�านองสาวหมอล�าซิ่ง 

(ภาคผนวก)

3. นักเรียนแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างอิสระ

4. นกัเรยีนศกึษาสบืค้นความรู ้เรือ่ง วงจรการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตับ และศกึษาศพัท์ภาษาองักฤษทีส่�าคญัและ

เกี่ยวข้อง

5. นกัเรยีนท�าใบงาน เรือ่ง วงจรการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตับ แล้วน�าความรู้มาเชือ่มโยงกบัการดูแลสุขภาพตนเอง

ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

6. น�าเสนองานในหัวข้อ การดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลพยาธิใบไม้ตับตามหลักสูตรบัญญัติแห่งชาติ 

10 ประการ
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7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 เนื้อเพลงล�าซิ่งสุขบัญญัติ 10 ประการ (web link : www.youtube.com/watch?v=La3ZWpSylT8)

 7.2 อินเทอร์เน็ต / เครื่องฉายวีดิทัศน์

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับวงจร	

กำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

กำรท�ำใบงำน		เรื่อง		วงจร

กำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

		แบบประเมิน

		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะ

		ในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

		พฤติกรรม

-	แบบประเมิน

		กำรคิด

		วิเครำะห์	

นักเรียนได ้คะแนน	 จำกกำร

ประเมนิด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงาน

เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

ชื่อ.......................................................สกุล	.......................................................	ชั้น................................เลขที่..............

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1.  บอกสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (2 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

2.  บอกถึงอาการของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี (2 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

3.  บอกวิธีป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (2 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

4.  ให้นักเรียนอธิบายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดี (2 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

5.  นกัเรยีนสามารถน�าหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิ10 ประการ มาใช้ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัได้อย่างไร (2 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข เวลา   10  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เวลา     2  ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้
 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2.  ตัวชี้วัดชั้นปี
 พ 4.1 ป.2/2  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนป์ราศจากพยาธิใบไม้ตับ
3. สาระส�าคัญ  
 การปฏบิตัตินในการรบัประทำนอาหารให้ถูกสขุลักษณะโดยเลือกรับประทำนอาหารปรุงจากปลาน�า้จืดเกลด็ขาว  
ที่ปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ ท�าให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
4.  สาระการเรียนรู้
 การรับประทำนอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้
 รับประทำนอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเหมาะสม
6.  กิจกรรมการเรียนรู้
 ชั่วโมงที่ 1 – 2
 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 
Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง 
 2. สนทนาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน
 3. น�าเสนอภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดีและภาพพยาธิใบไม้ตับ
 4. นักเรยีนอภปิรายพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร รายการอาหาร ทีผู่ป่้วยโรคพยาธใิบไม้ตบั มะเรง็ท่อน�า้ดี            
ชอบรับประทานบ่อยๆ
 5. นักเรียนบอกรายการอาหารทีไ่ม่มคีวามเสีย่งของโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี(ภาพประกอบในภาคผนวก)
 6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง นักสืบสายตรวจพาข้าว
 7. นักเรียนน�าเสนอผลงาน ใบงาน เรื่อง นักสืบสายตรวจพาข้าว
 8. อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เรื่อง พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
 9. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้การรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ
7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้
 1. ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
 2. Website สืบค้น เมนูรายการอาหารที่ท�าจากปลาน�้าจืด
 3. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 4. ภาพอาหารที่ท�าจากปลาตะเพียน



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนบอกรำยกำรอำหำรทีไ่ม่มคีวำม

เสี่ยงของโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้ำดี

กำรท�ำใบงำนเรื่อง	

นักสืบสำยตรวจ

พำข้ำว

		แบบประเมิน

		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะ

		ในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

		พฤติกรรม

-	แบบประเมิน

		กำรคิด

		วิเครำะห์	

นักเรียนได ้คะแนน	 จำกกำร

ประเมนิด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงาน
เรื่อง นักสืบสายตรวจพาข้าว

ค�าชี้แจง :	ให้นักเรียนส�ำรวจรำยกำรอำหำรในครอบครัว	และในชุมชน	และบันทึกลงในตำรำง

บ้านเลขที่ รายการอาหาร ลักษณะภายนอก

(สุก – ดิบ)

ความเห็นในการรับประทานอาหาร

ท�าเครื่องหมาย ü ในช่อง ควร/ไม่ควร

ควร ไม่ควร

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข     เวลา  10  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไข่พยาธิใบไม้ตับ  เวลา 3 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/4 อธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรค

3.  สาระส�าคัญ 

 สิ่งแวดล้อมและการด�ารงชีวิตในชุมชนมีผลต่อสุขภาพของนักเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเฝ้าระวังไม่ให้

สิง่แวดล้อมถกูปนเป้ือนด้วยไข่พยาธใิบไม้ตบั โดยการเฝ้าระวงัไม่ให้รถสบูสิง่ปฏิกลูทิง้สิง่ปฏกูิลลงในสถานทีท่ีไ่ม่เหมาะสม

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมากในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากไข่พยาธิใบไม้ตับ รวมถึงล้างมือทุกคร้ังหลังเข้าห้องน�้าและ

ก่อนรับประทานอาหารยังเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

4.  สาระการเรียนรู้

 การจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี โดยการเฝ้าระวงัรถสูบสิง่ปฏกูิล

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 การจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี โดยการเฝ้าระวงัรถสูบสิง่ปฏกูิล

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ 1

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง

ต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 2. ครจัูดหาภาพ รถสบูสิง่ปฏกิลู และพฤตกิรรมทีเ่สีย่งการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี ซึง่เป็นภาพ 

รถสูบสิ่งปฏิกูลก�าลังทิ้งสิ่งปฏิกูล และสนทนาเกี่ยวกับภาพ และสอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบสื่อภาพ

 3. นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี

 4. นักเรียนร่วมกันสรุปพฤติกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี

 5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล โดยให้สอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ลงใน

ใบงานด้วย

 ชั่วโมงที่ 2

 1. นักเรียนรายงานผลการส�ารวจตามใบงาน “หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล”

 2. ร่วมกันอภิปรายผลการส�ารวจตามใบงาน “หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล”



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

55

 3. ร่วมกันสรุปผลการส�ารวจ ใบงานหน่วยเฝ้าระวังรถสูบส่ิงปฏิกูล	 พร้อมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรทิ้ง

สิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร

 ชั่วโมงที่ 3  

 1. นักเรียนท�าชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

 2. นักเรียนน�าเสนอองค์ความรู้แบบสรุปด้วยวาจาจากสมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

 3. ครูประเมินผล สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ ภำพรถสูบสิ่งปฏิกูล	ภำพกำรเทสิ่งปฏิกูลของรถสูบสิ่งปฏิกูล

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.4 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.5 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.6 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.7 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)
นักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
ป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้ำดี

กำรท�ำใบงำนเรือ่ง	กำร
จั ดสภำพแวดล ้ อม
ภำยในโรงเรียน

		แบบประเมิน
		ใบงำน

ผ่ำนกำรประเมิน
คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
-	นักเรียนมีทักษะ
		ในกำรคิดวิเครำะห์		
-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด
		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	กำรสังเกต	
-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต
		พฤติกรรม
-	แบบประเมิน
		กำรคิด
		วิเครำะห์	

นักเรียนได ้คะแนน	 จำกกำร
ประเมนิด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	
(0)
คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	
คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก
คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน
คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)
-	วินัย	
-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	
-	ใฝ่เรียนรู้	
-	มีจิตสำธำรณะ
-	ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก
	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน
ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................) 

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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ใบงาน
หน่วยเฝ้าระวังรถสูบสิ่งปฏิกูล

ชื่อ..................................................................................................ชั้น..................................เลขที่..................................

ค�ำชี้แจง	ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมำย	ü	เพื่อเฝ้ำระวังรถสูบสิ่งปฏิกูลที่นักเรียนได้พบเห็นในชุมชน	

วันเดือนปี ลักษณะการพบเห็น หมายเหตุ

วิ่งผ่าน ก�าลังสูบ

สิ่งปฏิกูล

ก�าลังทิ้งสิ่งปฏิกูล

ข้างถนน ป่ารกร้าง ไร่นา/สวน แม่น�้า/ 

แหล่งน�้า

บ่อบ�าบัด พบบริเวณ

อื่นๆ (ระบุ)
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ใบงาน

เรื่อง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่และปลอดภัย

ค�าชี้แจง :	ให้นักเรียนส�ำรวจสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน	และบันทึกลักษณะที่พบลงในตำรำง

สถานที่ ลักษณะสภาพที่พบ ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกสุขลักษณะ

ห้องเรียน

ห้องสมุด

สนำมเด็กเล่น

โรงอำหำร

ห้องน�้ำห้องส้วม

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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แบบทดสอบหลังเรียน

ค�าชี้แจง :	ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย	X	ลงในช่องในข้อที่ถูกที่สุด	(ข้อละ	2	คะแนน)

1. อะไรเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท�าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

	 1	 เชื้อรำ

	 2	 ไวรัส

	 3	 เชื้อหนอนพยำธิ

2. ไข่พยาธิใบไม้ตับ จะปนออกมากับสิ่งใดของผู้ป่วย

	 1	 น�้ำลำย

	 2	 อุจจำระ

	 3	 ปัสสำวะ

3. ช่องทางใดต่อไปนี้ท�าให้เชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายได้

	 1	 รับประทานก้อยปลำขำว

	 2	 รับประทานก้อยวัว

	 3	 รับประทานสลัดผัก

4. การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้นต้องตรวจสิ่งใด

	 1	 อุจจำระ

	 2	 เหงื่อ

	 3	 น�้ำเหลือง

5. ชีวิตประจ�าวันของใคร ที่มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับได้มากสุด

	 1	 นำย	ก.	ชอบรับประทานก้อยปลำตะเพียน

	 2	 นำย	ข.	ชอบรับประทานก้อยกุ้ง

	 3	 นำย	ค.	ชอบรับประทานก้อยวัว

เฉลยแบบทดสอบ

1. ตอบ ...... 2. ตอบ ...... 3. ตอบ ...... 4. ตอบ ...... 5. ตอบ ......



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

60

ชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

รายงาน

เรื่อง......................................................................

เสนอ

คุณคร.ู..............................................................

จัดท�าโดย

ชื่อ.......................................................................

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

.............................................................................

ระดับชั้น...............ปีการศึกษา................

สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข
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หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

เรื่อง  สุขใจ สดใส ไร้ทุกข ์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      เวลา 10 ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน

ชั่วโมง

1
สุขใจ	สดใส	

ไร้ทุกข	์																																										

พ	4.1	ป.3/1	

อธิบำยกำรติดต่อและ

วิธีกำรป้องกัน	และ

แพร่กระจำยของโรค

1.	กำรติดต่อและวิธีกำร

ป้องกันแพร่กระจำย

ของโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่	1	ควำมรู้เกี่ยวกับโรค

พยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

3

พ	4.1	ป.3/3	

เลือกรับประทาน

อำหำรที่หลำกหลำย

ห่ำงไกลพยำธิใบไม้ตับ

2.	กำรเลือกรับประทาน

อำหำรที่ปลอดภัยจำก

โรคพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่	2	พฤติกรรม

การรับประทำนอำหำร

ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ

3

พ	4.1	ป.3/1	

กำรป้องกัน	และกำร

แพร่กระจำยของโรค

3.	กำรป้องกันกำร

แพร่กระจำยของโรค

พยำธิใบไม้ตับ	และมะเร็ง

ท่อน�้ำดจีำกโรงเรียนสู่

ชุมชน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่	3	กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน

โรคพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดีจำก

โรงเรียนสู่ชุมชน

4

รวม 10
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       

หน่วยที่ 1 สุขใจ สดใส ไร้ทุกข์                                            เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ 

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี 

   พ 4.1 ป.3/1  อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค 

  พ 4.1 ป.3/2  เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย และปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ

2.  สาระส�าคัญ / ความคิดรวบยอด

 โรคมะเร็งท่อน�้าดีเป็นโรคที่มีอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคนี้ คือพยาธิใบไม้ตับ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งท่อน�้าดี จึงจ�าเป็นต้องทราบถึงธรรมชาติของโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อน�า้ด ีวงจรชวีติของพยาธใิบไม้ตบั การป้องกนัและการดูแลรกัษาผูป่้วยโรคมะเร็งท่อน�า้ดี การเลอืกรบัประทาน

อาหารให้ห่างไกลจากพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงการเป็นพลังต่อต้านการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านทางช่องทางต่างๆ ใน

ชุมชน เช่น การให้ความรู้ เดินรณรงค์ สร้างค�าขวัญ ค�าปลุกใจ หรือวิธีการอื่นๆ เพ่ือให้สมาชิกในสังคมที่ปลอด

พยาธิใบไม้ตับ

3.  สาระการเรียนรู้

 3.1 ด้านความรู้

    3.1.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

  3.1.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.3 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  3.1.4 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.5 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.6 พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ 

  3.1.7 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.8 การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ

  3.2.1 ทักษะการสังเกต

  3.2.2 ทักษะการส�ารวจ

  3.2.3 ทักษะการตรวจสอบ

         3.2.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
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 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.3.1 มีวินัย 

  3.3.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  3.3.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  3.3.4 มีจิตสาธารณะ

  3.3.5 ซื่อสัตย์สุจริต

4.  การวัดและประเมินผล

 4.1 ประเมินผลรวบยอด (ชิ้นงาน / ภาระงาน)

  สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขใจ สดใส ไร้ทุกข์

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

-	นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรติดต่อ	

วิธีกำรป้องกันและแพร่กระจำยของ

โรคพยำธิใบไม้ตับ

-	 นักเรียนสำมำรถจ�ำแนกและเลือก

รับประทานอำหำรท่ีไม่เสี่ยงต่อโรค

พยำธิใบไม้ตับ 

-สื่อสำรแนวทำงที่ช่วยลดกำรติดต่อ

และป้องกันกำรแพร่กระจำยของ 

โรคพยำธิใบไม้ตับ

-	 กำรท�ำใบงำน	 เรื่อง	

แผนภูมวิงจรกำรเกดิโรค

พยำธิใบไม้ตับ

- 	 กำรท� ำ ใบงำน เรื่ อ ง	

พฤติกรรมกำรรบัประทำน

อำหำรที่ถูกสุขลักษณะ

-	กำรท�ำใบงำนเรือ่ง	กำร

ออกแบบป้ำยรณรงค์

กำรลดกำรติดต่อและ

ป้องกนักำรแพร่กระจำย

ของโรคพยำธิใบไม้ตับ

-	แบบประเมิน

ใบงำน

-	แบบประเมิน

ใบงำน

-	แบบประเมิน

ใบงำน

-	ผ่ำนกำรประเมิน

	คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

-	ผ่ำนกำรประเมิน

	คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

-	ผ่ำนกำรประเมิน

	คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	นักเรียนปฏิบัติตนตำมหลักสุข

บัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

-	นักเรียนสำมำรถจัดกำรสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ	โดยกำรเฝ้ำ

ระวังรถสูบสิ่งปฏิกูลในชุมชน

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

พฤติกรรม

กำรท�ำงำนเป็น

กลุ่ม

-	แบบประเมนิกำร

คิดวิเครำะห์	

นักเรียนได้คะแนนจำกกำร

ประเมินด้ำนทักษะ/

กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดเียีย่ม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดบัปรบัปรงุ
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 4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

-	กำรสังเกต -	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทกุคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 5.1  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี(เวลา 3 ชั่วโมง)

  ชั่วโมงที่ 1

  1. นักเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตวัอย่ำงกจิกรรม	 

Brain	Gym)	จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
  2. นักเรียนร้องเพลง “เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลการกินปลาดิบ” แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเพลง
  3. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ
  4. นกัเรยีนดูภาพผูป่้วยโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี (ภาคผนวก) จากนัน้ให้ศึกษาเพ่ิมเติมในหวัข้อ 
อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (งานกลุ่ม)
  ชั่วโมงที่ 2
  1. ร่วมกันอภิปราย หัวข้อ “อันตรายจากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี” ทีละกลุ่ม 
  2. ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ โดยสรุปออกเป็นผังความคิด (mind map) แล้วน�าผลงานมาติดหน้าชั้นเรียน
  3. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง แผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
  ชั่วโมงที่ 3
  1. ร่วมกันทบทวนความรู้ เรื่อง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
  2. มอบหมายให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียนหรือป้ายนิเทศในพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียนเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

 5.2 แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่ 2 พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารปลอดจากพยาธใิบไม้ตบั (เวลา 3 ชัว่โมง)     

  ชั่วโมงที่ 1-2 

  1. นักเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตวัอย่ำงกจิกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  2. นักเรียนร่วมกันสนทนา เรื่อง การรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนว่านักเรียนทางอาหารประเภท

สุก หรือสุกๆ ดิบๆ หรือไม่ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่เกิดจากการทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
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  3. เล่น เกมอะไรเอ่ย

   “โรคอะไรเอ่ย  ติดต่อทางการรับประทานอาหาร  ชาวภาคอีสานเป็นมากที่สุด”

   “โรคอะไรเอ่ย เกิดจากการรับประทานปลาดิบ  อย่าท�างุบงิบ ตอบมาเร็วไว”

   “โรคอะไรเอ่ย ตัวคล้ายใบไม้  อาศัยอยู่ในคน”

  4. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และวีดิทัศน์การผ่าตัดมะเร็งท่อน�้าดี

  5. ร่วมกนัสนทนาถงึเรือ่งอนัตรายของโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี และข้อเท็จจริงท่ีเกดิในชมุชน

ของนักเรียน

  6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ

  ชั่วโมงที่ 3

  1. นักเรียนร้องเพลง “เด็กรุ่นใหม่ ไม่กินปลาดิบ” โดยครูร้องให้ฟัง 1 จบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม และ

ฝึกร้องเองจนคล่อง แล้วทบทวนบทเรียนจากที่เรียนมาแล้ว

  2. นักเรียนน�าเสนอใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ หน้าชั้นเรียน แล้วน�า

ไปจัดป้ายนิเทศ

 5.3 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 การสร้างภมูคิุม้กันโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดีจากโรงเรียนสูช่มุชน 

(เวลา 4 ชั่วโมง) 

  ชั่วโมงที่ 1-2

  1. นักเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	ตวัอย่ำงกจิกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  2. นกัเรยีนร่วมกนัสนทนาทบทวนเกีย่วกบักจิกรรมในชวีติประจ�าวนัและส่ิงแวดล้อมทีเ่ส่ียงต่อโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  3. ครูน�าเสนอประเด็นสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

  4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม ศึกษาเอกสารความรู้  เรื่อง  การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  5. นกัเรียนแต่ละกลุม่เขยีนแผนผงัความคดิ  เรือ่ง  การจดัส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั 

และมะเร็งท่อน�้าดีแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

  ชั่วโมงที่ 3-4

  1. ครนู�าภาพทีเ่ตรยีมมาให้นกัเรียนดูเกีย่วกบัครอบครัว  ชมุชน  สังคม ทีเ่ป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงาม 

กับภาพที่ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ที่ไม่มีระเบียบ สกปรก และภาพรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ก�าลังทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน�้า

และตามสถานที่ต่างๆ พร้อมสอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องรู้

  2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่น�ามาให้ดู
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  3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 

โดยเขียนในลักษณะของค�าคล้องจองหรือค�าขวัญ 

   ยกตัวอย่าง  “ความสกปรกท�าให้เกิดโรคร้าย ความมักง่ายท�าให้เกิดสกปรก” “รับประทานปลาดิบ

ระวังตาย ด้วยภัยร้ายมะเร็งท่อน�้าด”ี

  4. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การออกแบบป้ายรณรงค์การลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของ

โรคพยาธิใบไม้ตับ

  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชั้นเรียน  ครู  และนักเรียนร่วมกันแนะน�า แก้ไข

  6. นักเรียนน�าผลงานไปติดป้ายนิเทศในโรงเรียน 

  7. นักเรียนท�าชิ้นงานรวบยอด สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขใจ สดใส ไร้ทุกข์

 

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 6.1 ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.2 อินเทอร์เน็ต

 6.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 6.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 6.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6.8 ใบความรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ 1 สุขใจ สดใส ไร้ทุกข์  จ�านวน 10 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี จ�านวน   3 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.3/1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค

3. สาระส�าคัญ

 โรคพยำธใิบไม้ตบั	เกดิจำกกำรรบัประทำนอำหำรประเภทปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำว	(ตระกลูปลำตะเพยีน)	ท่ีมีตวัอ่อน

ระยะติดต่อของพยำธิใบไม้ตับที่ปรุงแบบดิบหรือสุกๆ	 ดิบๆ	 เช่น	 ก้อยปลำ	 ปลำส้ม	 ปลำจ่อม	 ฯลฯ ซึ่งคนที่ติด

พยาธิใบไม้ตับบ่อยๆ ซ�้าๆ ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีในอนาคต

4.  สาระการเรียนรู้

 การติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 เขียนแผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

Brain	Gym)	จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
 2. นักเรียนร้องเพลง “เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลการกินปลาดิบ” แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเพลง
 3. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ
 4. นักเรียนดูภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (ภาคผนวก) จากนั้นให้ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ 
อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (งานกลุ่ม)
 ชั่วโมงที่ 2
 1. ร่วมกันอภิปราย หัวข้อ “อันตรายจากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี” ทีละกลุ่ม 
 2. ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ โดยสรุปออกเป็นผังความคิด (mind map) แล้วน�าผลงานมาติดหน้าชั้นเรียน
 3. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง แผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
 ชั่วโมงที่ 3
 1. ร่วมกันทบทวนความรู้ เรื่อง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
 2. มอบหมายให้นกัเรยีนจัดป้ายนเิทศในช้ันเรยีนหรอืป้ายนเิทศในพืน้ทีต่่างๆ ในโรงเรยีนเพือ่เป็นการเผยแพร่

ความรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
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7.  เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 7.1 แผนภูมิเพลง “เด็กรุ่นใหม่ ไม่กินปลาดิบ” (ภาคผนวก)

 7.2 ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.3 ใบความรู้ เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด / การประเมินผล        

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรติดต่อ	 วิธี

กำรป้องกันและแพร่กระจำยของโรค

พยำธิใบไม้ตับ

กำรท�ำใบงำน	

เรื่อง	แผนภูมิ

วงจรกำรเกิดโรค

พยำธิใบไม้ตับ

แบบประเมิน

	ใบงำน

-	ผ่ำนกำรประเมิน 

คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดสังเครำะห์

แบบเชื่อมโยง

-	นักเรียนปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติ	10	ประกำร

-	นกัเรยีนสำมำรถจดักำรสิง่แวดล้อมรอบ

ตัวให้ถูกสุขลักษณะ

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

- 	 แบบสั ง เ กต

พฤติกรรมกำร

ท�ำงำนเป็นกลุ่ม

-	 แบบประเมิน

กำรคิดวิเครำะห์	

นักเรียนได ้คะแนน	 จำกกำร

ประเมนิด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น
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10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

 

 

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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ใบงาน
เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ค�าชี้แจง	:	ให้นักเรียนดูภำพวงจรกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	แล้วตอบค�ำถำม

	 1.	 ไข่พยำธิใบไม้ตับมีมำกับสิ่งใดบ้ำง			ตอบ…………………………………………………………………………................

	 2.	 พยำธิใบไม้ตับอำศัยอยู่ในหอยอะไร		ตอบ…………………………………………………………………………..............

	 3.	 พยำธิใบไม้ตับจะอยู่ส่วนใดของปลำน�้ำจืด		ตอบ………………………………..……………………………..................

	 4.		 ตวัเตม็วยัพยำธใิบไม้ตบัจะอำศยัอยูส่่วนใดของคน			ตอบ……………………………………………………………………

		 5.		 หลักสุขบัญญัติแห่งชำติ	ประกำรใด	สอดคล้องกับกำรตัดวงจรกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	

	 	 ตอบ…………………………………………………………………….........................................................……................

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

หน่วยที่ 1 สุขใจ สดใส ไร้ทุกข ์ จ�านวน   10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ จ�านวน     3   ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.3/3  เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย และปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ

3.  สาระส�าคัญ

 ความสามารถในการจ�าแนกและเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยลดการติดต่อและ

ป้องกันการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

4.  สาระการเรียนรู้

 การจ�าแนกและเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย และปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 5.1 บอกพฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะและวิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติได้

 5.2  สามารถเลือกรับประทำนอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ

6. กิจกรรมการเรียนการสอน

 ชั่วโมงที่ 1-2 

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 

Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. นักเรยีนร่วมกนัสนทนา เรือ่ง การรบัประทานอาหารเช้าของนกัเรยีนว่านกัเรยีนทางอาหารประเภทสุก หรือ

สุกๆ ดิบๆ หรือไม่ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่เกิดจากการทานอาหารสุกๆ ดิบๆ

 3. เล่น เกมอะไรเอ่ย

  “โรคอะไรเอ่ย  ติดต่อการรับประทานอาหาร  ชาวภาคอีสานเป็นมากที่สุด”

  “โรคอะไรเอ่ย เกิดจากการรับประทานปลาดิบ  อย่าท�างุบงิบ ตอบมาเร็วไว”

  “โรคอะไรเอ่ย ตัวคล้ายใบไม้  อาศัยอยู่ในคน”

 4. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  และวีดิทัศน์การผ่าตัดมะเร็งท่อน�้าดี

 5. ร่วมกันสนทนาถึงเรื่องอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และข้อเท็จจริงที่เกิดในชุมชนของ

นักเรียน

 6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ
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 ชั่วโมงที่ 3

 1. นกัเรียนร้องเพลง “เดก็รุน่ใหม่ ไม่กินปลาดบิ” โดยครรู้องให้ฟัง 1 จบ แล้วให้นกัเรยีนร้องตาม และฝึกร้องเอง

จนคล่อง แล้วทบทวนบทเรียนจากที่เรียนมาแล้ว

 2. นักเรียนน�าเสนอใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ หน้าชั้นเรียน แล้วน�าไปจัด                         

ป้ายนิเทศ

7.  เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 7.1 แผนภูมิเพลง “เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลการกินปลาดิบ” (ภาคผนวก)

 7.2 ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (ภาคผนวก)

 7.3 ใบความรู้ เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด / การประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนสำมำรถจ�ำแนกและเลือก

รับประทานอำหำรที่ปลอดจำก

พยำธิใบไม้ตับ

กำรท�ำใบงำน	เรื่อง	

พฤติกรรมกำร 

รับประทำนอำหำรที่

ถูกสุขลักษณะ

	แบบประเมิน

	ใบงำน

-	ผ่ำนกำรประเมิน

	คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิด

		สังเครำะห์แบบเชื่อมโยง

-	นักเรียนปฏิบัติตนตำมหลัก

		สุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร

-	นักเรียนสำมำรถจัดกำรสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

พฤติกรรมกำร

ท�ำงำนเป็นกลุ่ม

-	แบบประเมิน

กำรคิดวิเครำะห์	

นักเรียนได ้คะแนน	 จำกกำร

ประเมนิด้ำนทกัษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้ำนเจตคติ	(A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

	กำรสังเกต 	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)	

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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ใบงาน

เรื่อง พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ค�าชี้แจง		ให้นักเรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้

1.	จงบอกพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะมำอย่ำงน้อย	3	ข้อ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

2.	ให้นักเรียนบอกรำยกำรอำหำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรคพยำธิใบไม้ตับ	มำ	7	รำยกำร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

3.	ให้นักเรียนน�ำเสนอรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำและปลอดภัยจำกพยำธิใบไม้ตับ	มำ	7	รำยกำร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

ชื่อ-สกุล.................................................................................................เลขที่....................ชั้น.......................................
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3

หน่วยที่ 1 สุขใจ สดใส ไร้ทุกข ์ จ�านวน 10 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน จ�านวน   4  ชั่วโมง

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้
 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. ตัวชี้วัดชั้นปี
 พ 4.1 ป.3/1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค
3.  สาระส�าคัญ
 การมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การให้ความรู้เรื่อง 
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จากโรงเรียนสู่ชุมชนในช่องทางต่างๆ ถือว่าเป็นการสร้างส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
ให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้
4.  สาระการเรียนรู้
 การสร้างองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนเพื่อลดปัญหาการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้
 สามารถออกแบบป้ายรณรงค์ ลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับได้
6.  กิจกรรมการเรียนรู้
 ชั่วโมงที่ 1-2
 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym (www.youtube.com/watch?v=caSmAlLGE7c	 ตัวอย่ำงกิจกรรม	 
Brain	Gym)	ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
 3.  ครนู�าเสนอประเดน็สูก่ารอภปิรายเกีย่วกบัการจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็
ท่อน�้าดี
 4. แบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่ ตามความเหมาะสม ศกึษาเอกสารความรู้ เร่ือง การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
 5.  นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขยีนแผนผงัความคดิ เรือ่ง การจดัสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัและ
มะเร็งท่อน�้าดีแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
 ชั่วโมงที่ 3-4
 1. ครูน�าภาพที่เตรียมมาให้นักเรียนดูเก่ียวกับครอบครัว ชุมชน สังคม ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  
กับภาพทีค่รอบครวั ชมุชน สงัคม ทีไ่ม่มรีะเบียบ สกปรก และภาพรถสบูสิง่ปฏกิลูทีก่�าลงัทิง้สิง่ปฏกิลูลงในแหล่งน�า้และ

ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมสอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องรู้
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 2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่น�ามาให้ดู

 3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน และสังคม โดย

เขียนในลักษณะของค�าคล้องจองหรือค�าขวัญ 

  ยกตวัอย่าง  “ความสกปรกท�าให้เกดิโรคร้าย ความมกัง่ายท�าให้เกดิสกปรก” “รับประทานปลาดิบระวงัตาย 

ด้วยภัยร้ายมะเร็งท่อน�้าด”ี

 4. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การออกแบบป้ายรณรงค์การลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของโรค

พยาธิใบไม้ตับ

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชั้นเรียน  ครู  และนักเรียนร่วมกันแนะน�า แก้ไข

 6. นักเรียนน�าผลงานไปติดป้ายนิเทศในโรงเรียน 

 7. นักเรียนท�าชิ้นงานรวบยอด สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขใจ สดใส ไร้ทุกข์  

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้

8.  การวัด / การประเมินผล        

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

สื่อสำรแนวทำงที่ช่วยลดกำรติดต่อ

และป้องกนักำรแพร่กระจำยของโรค

พยำธิใบไม้ตับ

 

กำรท�ำใบงำนเร่ืองกำร

ออกแบบป้ำยรณรงค์กำร

ลดกำรติดต่อและป้องกนั

กำรแพร่กระจำยของโรค

พยำธิใบไม้ตับ

	แบบประเมิน

	ใบงำน

		ผ่ำนกำรประเมิน

	คะแนนร้อยละ		60		ขึ้นไป
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8.  การวัด / การประเมินผล (ต่อ)    

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์		

-	นักเรียนมีทักษะในกำรคิดสังเครำะห์

แบบเชื่อมโยง

-	นักเรียนปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติ

แห่งชำติ	10	ประกำร

-	นักเรียนสำมำรถจัดกำรสิ่งแวดล้อมรอบ

ตัวให้ถูกสุขลักษณะ

-	กำรสังเกต	

-	กำรประเมิน

-	แบบสังเกต

พฤติกรรมกำร

ท�ำงำนเป็นกลุ่ม

-	แบบประเมิน

กำรคิดวิเครำะห์	

นักเรียนได ้คะแนน	 จำกกำร

ประเมนิด้ำนทักษะ/กระบวนกำร	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

คะแนน	9	–	10	ระดับดีเยี่ยม	

คะแนน	7	–	8	ระดับดีมำก

คะแนน	5	–	6	ระดับผ่ำน

คะแนน	0	–	4	ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-	วินัย	

-	มุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	

-	ใฝ่เรียนรู้	

-	มีจิตสำธำรณะ

-	ซื่อสัตย์สุจริต

-	กำรสังเกต -	แบบบันทึก

	กำรสังเกต

ผ่ำนกำรประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

	 สำมำรถบรูณำกำรกบักลุม่สำระกำรเรยีนรู้อืน่ๆ	ได้ตำมควำมเหมำะสม	เช่น	ภำษำไทย	คณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	

สังคมศึกษำ	ศำสนำและวัฒนธรรม	ศิลปะ	กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	และภำษำต่ำงประเทศ	เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			.................................................ครูผู้สอน

	 	 	 	 	 	 (................................................)

 

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			...............................................ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

	 	 	 	 	 	 (...............................................)

	 	 	 	 	 	 .........../........................../............
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7     สมัชชาสุขภาพ  7 / หลัก 3

           26  ธันวาคม  2557

การก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน

	 สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ	ครั้งที่	7

	 ได้พิจำรณำรำยงำนเรื่องกำรก�ำจัดปัญหำพยำธิไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชำชน

	 ตระหนักว่ำ		กำรก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชำชน		เป็นประโยชน์ในกำรลดกำร

ป่วยและกำรตำยด้วยมะเร็งท่อน�้ำดีท่ีป้องกันและรักษำได้หำกค้นพบอำกำรแรกเริ่มได้เร็ว	 แต่ต้องเป็นกำรด�ำเนินกำร

แบบบรูณำกำร		โดยครอบคลมุทัง้ปัจจยัเสีย่งด้ำนพฤติกรรม		ด้ำนส่ิงแวดล้อมและด้ำนวฒันธรรมกำรป้องกนัมใิห้มีกำร

ปนเปื้อนของอุจจำระในแหล่งน�้ำทุกประเภท		เพื่อท�ำให้ปลำปลอดพยำธิใบไม้ตับปลูก	ฝังค่ำนิยม	และสร้ำงวัฒนธรรม 

ให้กับทุกเพศ	และทุกกลุ่มวัยในกำรรับประทำนปลำที่ปรุงสุก	ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม

ผูเ้ป็นพยำธใิบไม้ตบั	มรีะบบเฝ้ำระวงัป้องกนัควบคมุโรคโดยใช้ชมุชนและโรงเรียนเป็นฐำน	โดยกำรรวมพลังควำมร่วมมอื

ของภำครัฐ	ภำคเอกชน		ภำคประชำชน		ควบคู่	 	 ไปกับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของระบบสุขภำพที่ครอบคลุมตั้งแต่

กำรคัดกรอง		ไปจนถึงกำรรักษำ		กำรดูแลในชุมชน		ตลอดจนระบบข้อมูลสุขภำพ

	 กังวล		และห่วงใยว่ำ		ที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินกำรแก้ปัญหำยังไม่ต่อเนื่องจริงจัง		และขำดควำมร่วมมือจำกหน่วย

งำนรำชกำรและภำคีเครือข่ำย		ขำดควำมเป็นเอกภำพในกำรจัดวำงระบบงำน		ขำดควำมชัดเจนของทิศทำงนโยบำย		

ขำดกำรพัฒนำศักยภำพของระบบสุขภำพ	 รวมถึงระบบข้อมูลสุขภำพ	 และที่ส�ำคัญประชำชนขำดควำมตระหนัก 

ถึงพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่ปลอดภัย	 	หำกสำมำรถท�ำให้ปัญหำนี่เป็นวำระแห่งชำติได้	 	 มีโอกำสที่ประเทศ

จะก�ำจัดกำรติดพยำธิใบไม้ตับได้ภำยในระยะเวลำ	 10	 ปี	 และปัญหำกำรเสียชีวิตจำกมะเร็งท่อน�้ำดีจะลดจ�ำนวนลง

มำกกว่ำครึ่งในอีก	20	ปีข้ำงหน้ำ	จนกระทั่งไม่เป็นปัญหำที่ส�ำคัญทำงด้ำนสำธำรณสุข

	 ช่ืนชมว่ำ	หน่วยงำน	เช่น	กระทรวงสำธำรณสขุ	ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำตเิขต		กระทรวงศกึษำธกิำร	

สถำบนัอุดมศกึษำ	มลูนธิิ	และองค์กรเอกชน	และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ได้ด�ำเนนิกำรเพือ่ควบคมุปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้ำดีอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง	แต่ยังมีช่องทำงในกำรพัฒนำอีก

	 จึงมีมติดังต่อไปนี้

	 1.		 ขอให้กระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมควบคมุโรค		กรมกำรแพทย์		กรมอนำมยั		กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ		

กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก	 	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ	 เป็นเจ้ำภำพหลัก	 ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร	 	กระทรวงมหำดไทย	 	กระทรวงวัฒนธรรม	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 โดยกรมปศุสัตว์	 และกรมประมง	 เครือข่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�ำนักงำนหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	 หน่วยงำนวิชำกำร	 และหน่วยงำนองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งภำครัฐ	 ประชำชน	 และเอกชน	 

ร่วมกันจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ทศวรรษก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีให้เสร็จภำยใน	 3	 เดือน 

หลังเสนอมติต่อคณะรัฐมนตรี

	 2.	 เพื่อให้กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ฯดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จึงขอให้หน่วยงำนต่ำงๆ	 ภำยใน

กระทรวงสำธำรณสุข	ด�ำเนินกำรในประเด็นต่อไปนี้
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	 	 2.1	 กรมควบคุมโรค	 โดยกองโรคติดต่อทั่วไป	 เป็นแกนหลักในกำรผลักดัน	 ขับเคล่ือนแผนยุทธศำสตร์

ทศวรรษก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 พัฒนำองค์ควำมรู้	 จัดระบบเฝ้ำระวังโรค	 ตรวจคัดกรอง		

สนับสนุนด้ำนวชิำกำรในกำรป้องกันควบคมุโรค	และตดิตำมควำมก้ำวหน้ำตำมแผนยทุธศำสตร์ฯ	ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย

ภำครัฐ		ภำคประชำสังคม

	 	 2.2	 กรมกำรแพทย์	โดยสถำบนัมะเรง็แห่งชำต	ิพฒันำระบบทะเบยีนมะเรง็ท่อน�ำ้ดแีละสนบัสนนุวชิำกำร	

กำรฝึกอบรมบุคลำกร	ผลักดันกำรคัดกรอง	วินิจฉัย	รักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีให้ได้ในระยะแรกเริ่ม

	 	 2.3	 กรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ	พัฒนำศกัยภำพอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ�ำหมูบ้่ำน	(อสม.)			ในพืน้ที่

ต�ำบลจัดกำรสุขภำพ		ให้เป็นนักจัดกำรสุขภำพชุมชน		มีควำมรู้ในกำรป้องกันโรค		จัดกระบวนกำรสร้ำงสุขนิสัย		และ

ร่วมกับผู้น�ำท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์	ตลอดจนท�ำตัวเป็นแบบอย่ำงในพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร	ที่เหมำะสม	

ที่น�ำไปสู่กำรป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

	 	 2.4	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข		พัฒนำเครือข่ำยหน่วยบริกำรในกำรตรวจวินิจฉัยกำรคัดกรอง		

และกำรรักษำโรคมะเร็งท่อน�้ำดีอย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ	 โดยมีบุคลำกรท่ีมีทักษะทั้งในด้ำนกำรป้องกันควบคุม

โรค		เพือ่ให้สำมำรถใช้เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมในกำรตรวจคดักรองและเฝ้ำระวงักลุ่มเส่ียง		และให้มรีะบบในกำรปรกึษำ

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ		จัดให้มีกำรฝึกอบรมศัลยแพทย์เพิ่มเติม		เพื่อให้สำมำรถรักษำผู้ป่วย

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในโรงพยำบำลศูนย์	 โรงพยำบำลท่ัวไปในจังหวัดท่ีมีปัญหำ	 ให้ประชำชนเข้ำถึงระบบบริกำร

สุขภำพเพื่อกำรตรวจรักษำในพื้นที่ของตนเองได้		และไม่เป็นภำระด้ำนกำรเงินกับผู้ป่วยและครอบครัว

	 	 2.5	 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก		ร่วมกบัโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ผสมผสำนด้ำนมะเร็งสกลนคร	 อโรคยศำลวัดค�ำประมง	 และสถำนพยำบำลที่มีควำมพร้อมด้ำนแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทำงเลือก		เป็นโรงพยำบำลน�ำร่ององค์กรภำคีเครือข่ำยและจิตอำสำ		ซึ่งมีบทบำทและเป็นทำงเลือกใน

กำรดูแลรักษำแบบประคับประคอง	 	 (Palliative	 care)	 ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีโดยใช้สมุนไพรและภูมิปัญญำแพทย์

แผนไทย		ร่วมกับกำรดูแลแบบผสมผสำน	เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว

	 	 2.6	 กรมอนำมยั	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ		ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผู้รบัประทำน

อำหำร		ร่วมกับภำคเีครอืข่ำยทีเ่กีย่วข้อง	พฒันำศักยภำพผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร/ผลิตภณัฑ์อำหำรพ้ืนบ้ำนให้มีควำมรู้	

และตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและขอควำมร่วมมือมิให้มีกำรจ�ำหน่ำยอำหำรเมนูปลำดิบ	 

(ปลำน�้ำจืดมีเกล็ด)	เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนพยำธิใบไม้ตับสู่อำหำร	และสนับสนุน	ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีข้อบัญญัติหรือ

มำตรกำรสังคมในกำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อมภำยในท้องถิ่น

	 3.	 ขอให้ส�ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ	(สปสช.)	ในพ้ืนทีก่�ำหนดเร่ืองนีเ้ป็นปัญหำส�ำคญัและสนบัสนนุ

งบประมำณให้ภำครัฐและเอกชน	ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อสร้ำงเสริม	ป้องกัน	ควบคุมและแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดีในพื้นที่เสี่ยง	และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง	โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

	 4.	 ขอให้กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่		ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภำคประชำสงัคมในแต่ละ

พืน้ที	่	ในกำรส่งเสรมิสนบัสนนุให้ท้องถิน่ออกข้อบญัญัตหิรอืมำตรกำรสงัคมในกำรก�ำจดัสิง่ปฏกูิลอย่ำงถกูหลกัสขุำภบิำล		

กำรรักษำควำมสะอำดในท่ีสำธำรณะ	 รวมท้ังมีระบบกำรเฝ้ำระวังกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมภำยในท้องถ่ิน	 ตลอด

จนแก้ไขปัญหำเร่ืองพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในพื้นที่เสี่ยงตำมศักยภำพและสถำนะทำงกำรคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
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	 5.	 ขอให้กระทรวงศึกษำธิกำรด�ำเนินกำรในประเด็นต่อไปนี้

	 	 5.1	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 (สพฐ.)	 ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 จัดท�ำแผน 

กำรเรียนรู้ส�ำหรับโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น	เพื่อให้เด็กเตรียมอนุบำล	วัยเรียน	วัยรุ่น	มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ		

ตระหนักและมีค่ำนิยมในกำรรับประทำนอำหำรที่ปลอดภัยไมร่ับประทำนอำหำรเสี่ยงและปรุงดิบ

	 	 5.2	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	 (กศน.)	 สถำบันอุดมศึกษำ 

กำรศึกษำอำชีวศกึษำ	วทิยำลยัชมุชน	จดักระบวนกำรเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบับรบิทท้องถิน่	เพือ่ให้นกัศกึษำและประชำชน		

มีควำมรู้และเกิดควำมตระหนักและมีค่ำนิยมไมร่ับประทำนอำหำรปรุงดิบ

	 6.	 ขอให้กระทรวงคมนำคม		มีมำตรกำรในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภำพในระบบคมนำคมขนส่งทำง

บกและทำงน�้ำ		โดยเฉพำะทำงรถไฟ		รถประจ�ำทำงและเรือโดยสำร

	 7.	 ขอให้สถำบันอุดมศึกษำ	ร่วมกับกรมปศุสัตว์	กรมประมง	กรมควบคุมโรค	กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย

และกำรแพทย์ทำงเลอืก		ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนนุกำรวจิยั	(สกว.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และสถำบนัวจิยัระบบ

สำธำรณสุข	 ร่วมมือศึกษำวิจัยทำงสังคม	 พฤติกรรม	 นิเวศวิทยำ	 กำรเกิดโรคและกำรรักษำ	 และกำรได้มำซึ่งควำมรู้

อันจะน�ำไปสู่กำรก�ำจัดปัญหำนี้		รวมถึงส่งเสริมกำรน�ำผลวิจัยไปใช้		ก�ำหนดนโยบำย		มำตรกำรสังคมและท้องถิ่น

	 8.	 ขอให้กรมประชำสัมพันธ์	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	 กิจกำรโทรทัศน์	 และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำต	ิ(กสทช.)		ร่วมกบั		กระทรวงวฒันธรรม	กระทรวงมหำดไทย	ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพ		(สสส.)		สนับสนุนกำรขับเคลื่อนทำงสังคมและสื่อสำรสำธำรณะ		ร่วมกับองค์กรอื่น	ๆ	ให้ประชำชนรับรู้

เข้ำใจ		ตระหนักถงึภำวะเสีย่ง		ป้องกนัตนเองจำกกำรตดิพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ี	และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วน

ร่วมของชุมชนและสังคม

	 9.	 ขอให้สมำชกิสมชัชำสขุภำพแห่งชำติ		ร่วมกบัภำคเีครอืข่ำยทีเ่กีย่วข้อง		สนบัสนนุให้จัดสมชัชำสุขภำพใน

ระดับพื้นที่	ส่งเสริมและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำในพื้นที่ของตนเอง

	 10.	ขอให้เลขำธกิำรคณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำติ	รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อสมชัชำสุขภำพแห่งชำติครัง้ที	่8
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7     สมัชชาสุขภาพ  7 / หลัก 4

ระเบียบวาระที่ 2.4                7  พฤศจิกายน  2557

การก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน

 1. นิยาม
 พยาธิใบไม้ตับ		หมำยถึง		หนอนพยำธิที่มีรูปร่ำงคล้ำยใบไม้		พยำธิตัวเต็มวัยอยู่ในร่ำงกำยคนเรำ		ตรวจพบ
อยูใ่นทำงเดนิท่อน�ำ้ดท้ัีงในและนอกตบั		พยำธเิข้ำสูร่่ำงกำยจำกกำรทีค่นรบัประทำนอำหำรประเภทปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำว		
(ตระกูลปลำตะเพียน)	 	 เช่น	 	ปลำซิว	 	ปลำผิวใบไผ่	 	ปลำสร้อยขำว		ปลำกะมัง	 	ปลำตะเพียนขำว		ปลำกระสูบจุด		
เป็นต้น		ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อพยำธิที่มีชีวิตอยู่เข้ำไปโดยไม่ได้ท�ำให้สุกด้วยควำมร้อน
 มะเร็งท่อน�้าด	ี	หมำยถึง		มะเร็งที่เกิดจำกเซลล์ของเยื่อบุทำงเดินน�้ำดีมีกำรแบ่งตัวอย่ำงผิดปกติ		โดยอำจพบ
มะเร็งท่อน�้ำดีในเน้ือตับและมะเร็งท่อน�้ำดีนอกตับหรือร่วมกัน	 	 คนท่ีติดพยำธิใบไม้ตับจะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
มะเร็งท่อน�้ำดีมำกกว่ำคนที่ไม่มีพยำธิ		16		เท่ำ		ในประเทศไทยมะเร็งท่อน�้ำดีเกิดจำกหลำยสำเหตุแตกต่ำงกันไป		และ
มีควำมเกี่ยวข้องกับเรื่องสำรเคมีทำงกำรเกษตร		และสำรก่อมะเร็งที่พบในอำหำรหมักดอง
 ข้อเสนอเพือ่การควบคมุก�าจดัโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี	หมำยถึงกำรระดมพลังทำงวชิำกำร		พลงั
ทำงสังคม		และพลังกำรบริหำรจัดกำรเพื่อก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี		ในประชำชนให้ลดลงจน
เป็นเรือ่งทีพ่บเหน็ได้ยำกในทศวรรษหน้ำ		และกำรป้องกนัมะเรง็ท่อน�ำ้ดจี�ำเป็นต้องลดควำมเสีย่งจำกสำรก่อมะเร็งควบคู่
ไปด้วย		โดยด�ำเนินกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน		และลดกำรใช้สำรเคมีในเกษตรกรรม		ต้องมีสัญญำประชำคม
ในกำรร่วมกันลด	ละ	เลิก	ใช้สำรเคมี		เช่น		ปุ๋ยเคมี		สำรก�ำจัดศัตรูพืช		ฮอร์โมนเร่งกำรเจริญเติบโต		เป็นต้น		ควบคู่
กับกำรบังคับใช้กฎหมำย		เช่น		พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย		พ.ศ.	2535		อย่ำงเคร่งครัด
 2. ความส�าคัญของปัญหา  สถานการณ์และแนวโน้ม
	 	 2.1	 อบุติักำรณ์กำรเกดิโรคมะเรง็ทีพ่บบ่อยในประเทศไทย	พบว่ำ	ในเพศชำยมอีตัรำกำรเกดิโรคด้วยมะเรง็
ตับและท่อน�้ำดี	มำกเป็นอันดับ	1	(40.3	ต่อประชำกำรแสนคน)	ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ		พบว่ำเพศชำย	มีอัตรำ
กำรเกดิโรคมะเรง็ตบัและท่อน�ำ้ดีเป็นอันดบั	1(1)	นอกจำกนี	้	ประเทศมจี�ำนวนผูเ้สยีชวีติจำกมะเรง็ตบัและท่อน�ำ้ดจี�ำนวน		
14,469		คน		คิดเป็นอัตรำ		22.5		ต่อแสนประชำกร		(วันละ		36		รำย)		เป็นเพศชำย		10,380		คน	เพศหญิง	4,089	
คน(2)	นอกจำกนี้		พบว่ำทั่วประเทศมี		27	จังหวัดที่อัตรำตำยสูงกว่ำ		20	ต่อแสนประชำกร		โดยพบในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ	17	จังหวัด		ภำคเหนือ		9		จังหวัด		และภำคตะวันออก	1	จังหวัด		ส่วนภำคใต้มี	5	จังหวัดที่อัตรำตำยสูง
กว่ำ	 10	ต่อแสนประชำกร	อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกมีปัญหำเรื่องกำรบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลยัง
ไม่ครอบคลุม	ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้ถูกรำยงำนในระบบของกระทรวงสำธำรณสุข		และคำดประมำณว่ำ	
ร้อยละ	 70	 ของรำยงำนมะเร็งดังกล่ำวเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี	 	 ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจำกมะเร็งท่อน�้ำดีไม่ต�่ำกว่ำ	
20,000	 คน(3)	 แม้จะพบว่ำอุบัติกำรณ์ของมะเร็งท่อน�้ำดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือยังคงสูงกว่ำ
ภำคกลำงและภำคใต้		แต่ก็มีแนวโน้มว่ำจะพบในภำคอื่นๆ	มำกขึ้น		อันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยประชำกร
	 	 2.2	 ประชำชนเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ	 จำกกำรรับประทำนอำหำรประเภทปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว	 (ตระกูล
ปลำตะเพียน)	 	 เมนูปรุงดิบหรือสุกๆ	 ดิบๆ	 หรือที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิใบไม้ตับปนเปื้อน	 และกลุ่มที่เป็น
โรคพยำธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งท่อน�้ำดี	 	และมีโอกำสเสียชีวิตได้	ซึ่งขณะนี้ประชำชนในประเทศไทยที่เป็น
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โรคพยำธิใบไม้ตับประมำณ		6	ล้ำนคน	และประชำชนกลุ่มนี้จะพัฒนำเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีในระยะเวลำประมำณ	20-30	

ปีข้ำงหน้ำ(4)	 	 โดยตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้เป็นพยำธิใบไม้ตับ	 ร้อยละ	 18.6	 (โดยในบำงพื้นที่สูงถึงร้อยละ	 85)		

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	10	(โดยในบำงพื้นที่สูงถึง	ร้อยละ	46)	ภำคกลำง	และภำคใต้	พบต�่ำกว่ำ	ร้อยละ	5(5) 

จำกกำรรำยงำนกำรศึกษำวิจัย(6)	พบว่ำอัตรำกำรติดพยำธิใบไม้ตับในอีสำนเหนือมีค่ำเฉลี่ย	ร้อยละ	22.5	อัตรำกำรติด

พยำธิใบไม้ตับสูงสุด	ร้อยละ	80	เมื่อวิเครำะห์จ�ำแนกรำยกลุ่มอำยุ	พบว่ำ	ทุกกลุ่มอำยุ	มีอัตรำกำรติดพยำธิใบไม้ตับสูง

กว่ำ	ร้อยละ	20	และจำกกำรส�ำรวจพฤติกรรมรับประทำนปลำดิบของประชำชนในพื้นที่	ยังพบว่ำ	ประชำชน	ร้อยละ	

49.74	ยังรับประทำนส้มต�ำใส่ปลำร้ำดิบ	ร้อยละ	43.6	รับประทำนปลำจ่อมดิบ	ร้อยละ	29.2	รับประทำนลำบปลำดิบ	

ร้อยละ	 28.2	 รับประทำนก้อยปลำดิบ	 โดยให้เหตุผลว่ำ	 อร่อย	 เคยชิน	 รับประทำนกันมำนำนแล้ว	 และบำงส่วนมี

ควำมเชื่อว่ำ	 เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรรับประทำนยำถ่ำยพยำธิก็หำยแล้วรับประทำนใหม่ได้อีก	 	 สิ่งเหล่ำน้ี

ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีทั้งสิ้น

	 	 2.3	 เนือ่งจำกปัจจบุนัยงัไม่มตีวับ่งชีจ้�ำเพำะของกำรเกดิมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ี(อยูใ่นระหว่ำงกำรวจิยั)	ดงันัน้กำร

เจำะเลือดตรวจหำมะเร็งท่อน�้ำดีจึงไม่สำมำรถที่จะวินิจฉัยโรคนี้ได้	 แต่ก็ยังมีเครื่องมือที่สำมำรถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ได้

แม่นย�ำ		สะดวก		ปลอดภัยและรำคำไม่แพง		คือกำรใช้อัลตร้ำซำวด์ตรวจช่องท้องด้ำนบน(7)		ซึ่งเป็นกำรตรวจหำมะเร็ง

ท่อน�้ำดีทั้งชนิดในตับและนอกตับได้ดี	 	 มีควำมไวและควำมจ�ำเพำะต่อโรคสูง(8)	 นอกจำกนี้ก็เครื่องมืออ่ืนที่ช่วยใน 

กำรวนิจิฉยัโรค	เช่น	เครือ่งเอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์		เป็นเคร่ืองมอืมำตรฐำนทีช่่วยในกำรยนืยนัโรค	กำรแยกโรค	และช่วย

ในกำรวำงแผนกำรรักษำที่ส�ำคัญมำก	 และในปัจจุบันเครื่องมือเหล่ำนี้ได้รับกำรพัฒนำดีข้ึนมำกท�ำให้กำรวินิจฉัยและ

วำงแผนกำรรักษำได้รับประโยชน์สูงสุด		ส่วนเครื่องมือใหม่	ๆ	ยังอยู่ในขั้นตอนของกำรศึกษำ

	 	 2.4		มะเร็งท่อน�้ำดีสำมำรถรักษำให้ได้ผลดี	 	 และในบำงรำยหำยขำดได้เหมือนกับกำรรักษำมะเร็งอ่ืนๆ	

กำรรักษำที่ดีที่สุดคือกำรผ่ำตัดเอำมะเร็งออกให้หมดในระยะแรก	ๆ	ของโรคเท่ำนั้น(9,	10)	 เพรำะกำรผ่ำตัดรักษำโรคใน

ระยะที่ลุกลำมแล้ว		ส่วนใหญ่จะเป็นกำรให้กำรรักษำแบบประคับประคอง	จำกผลกำรศึกษำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2525-2555	

พบว่ำ	 	มีวิวัฒนำกำรด้ำนกำรรักษำที่ดีขึ้นมำเรื่อยๆ	ตั้งแต่กำรวินิจฉัย	กำรเตรียมผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด	และกำรผ่ำตัด	

รวมถงึกำรดแูลผู้ป่วยหลงักำรผ่ำตดั		กำรผ่ำตดัต้องใช้ผูเ้ชีย่วชำญและมปีระสบกำรณ์มำกพอ		ผูป่้วยจงึจะปลอดภยัและ 

กำรท�ำงำนเป็นทีมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมำก		อนึ่งกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดียังสำมำรถที่จะพัฒนำให้ได้ผลดีกว่ำนี้ได้

	 	 2.5	 จำกกำรส�ำรวจอัตรำควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับของประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2500,	2524,	2534,	

2539,	2544,	2552	และ	2557	พบว่ำ	อัตรำควำมชุกมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ	62.9,	54.7,	41.7,	35.0,	22.5,	18.1	

และ	8.9		ตำมล�ำดับ		แต่ก็เป็นไปอย่ำงช้ำ	ๆ	และยังสูงเกินเป้ำหมำยที่ก�ำหนด		และจำกกำรส�ำรวจควำมชุกโรคพยำธิ

ใบไม้ตบัในปี	พ.ศ.	2557	พบว่ำ	มจีงัหวดัทีม่คีวำมชกุสงูกว่ำร้อยละ	10	จ�ำนวน	12	จงัหวดั	ได้แก่	นครพนมร้อยละ	23.2	

บุรีรัมย์ร้อยละ	17.6	ร้อยเอ็ดร้อยละ	15.5	น่ำนร้อยละ	14.9	ศรีสะเกษร้อยละ	14.3	สุรินทร์ร้อยละ	14.3	มหำสำรคำม

ร้อยละ	13.1	สระแก้วร้อยละ	12.7	มกุดำหำรร้อยละ	11.9	กำฬสินธุร้์อยละ	11.5	เชยีงใหม่ร้อยละ	10.8	ล�ำปำงร้อยละ	

10.5	 ตำมล�ำดับ	 สอดคล้องกับรำยงำนกำรวิจัยอื่น(11)	 	 ที่ศึกษำควำมชุกและปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรติดเช้ือ

พยำธิใบไม้ตับในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปี	 พ.ศ.	 2556	 พบว่ำ	 4	 ใน	 7	 จังหวัดมีอัตรำควำมชุกสูงกว่ำ

ร้อยละ	20	ได้แก่	นครพนมร้อยละ	40.9	สกลนครร้อยละ	27.9	หนองคำยร้อยละ	22.5		และหนองบวัล�ำภรู้อยละ	22.1	

ค่ำเฉลี่ยของอัตรำกำรติดเชื้อเท่ำกับร้อยละ	22.5		โดยพบว่ำอัตรำกำรติดเชื้อสูงสุดร้อยละ	80	ทุกกลุ่มอำยุมีอัตรำกำร

ติดเชื้อมำกกว่ำร้อยละ	20		พบสูงสุดในกลุ่มอำยุ		40-49	ปี	สอดคล้องกับรำยงำนกำรศึกษำวิจัยอื่น	ที่พบว่ำอัตรำกำร

ตดิพยำธใิบไม้ตบัอยูร่ะหว่ำงร้อยละ	10-80(12,	13)	นอกจำกนี	้พบว่ำ	ปัจจัยกำรเกดิโรคพยำธใิบไม้ตับได้แก่เพศ	อำย	ุและ

กำรรับประทำนอำหำรเมนูเสี่ยง	ได้แก่	ก้อยปลำ	ปลำส้มดิบ	ส้มต�ำปลำร้ำดิบ(11,	14,	15)	จะเห็นได้ว่ำกำรรับประทำนปลำ
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น�ำ้จืดเกลด็ขำวทีม่ตีวัอ่อนพยำธใิบไม้ตบัในเนือ้ปลำเมือ่ปรงุดบิเป็นสำเหตุของกำรเกดิโรคพยำธใิบไม้ตบั	โดยพฤตกิรรม
กำรรับประทำนดิบนี้กลำยเป็นวิถีชีวิตปกติของประชำชน		กำรแก้ไขปัญหำจ�ำเป็นต้นใช้ระยะเวลำ		และค�ำนึงถึงปัจจัย
ด้ำนสังคม		วัฒนธรรม		กำรท�ำควำมเข้ำใจต่อวิถีชีวิต	รวมถึงกระบวนกำรผลิต		กำรเตรียม		กำรปรุง		และเครือข่ำย
ผู้ประกอบกำร		และผู้ขำยในท้องถิ่น	(หำบเร่	แผงลอย	ร้ำนค้ำ	ร้ำนช�ำ	ร้ำนอำหำร	เป็นต้น(16,17,18,19)	จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมพบกำรศกึษำท่ีว่ำถึงเรือ่งน้ีมน้ีอยมำก	และในจ�ำนวนนีง้ำนหลำยชิน้กเ็พยีงแต่เป็นกำรศกึษำจำกเอกสำรอืน่ๆ	
ท�ำให้ประเด็นต่ำงๆ	ค�ำถำมต่ำงๆ	ยังหำค�ำอธิบำยได้ไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร
	 	 2.6	 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	 โดยเฉพำะในระยะสุดท้ำยที่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวต้องกำรควำมช่วยเหลือหลำยประกำร		เช่น		กำรจัดกำรควำมเจ็บปวด		กำรจัดกำรแผลเรื้อรัง		เป็นต้น		ซึ่ง
ต้องมีกำรดูแลที่ครอบคลุมทั้ง	4	มิติ	 ได้แก่	สุขภำพกำย	สุขภำพจิต	สุขภำพสังคม	และสุขภำพปัญญำ	โดยกระทรวง
สำธำรณสุขต้องเร่งรัดกำรจัดระบบบริกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ำย	 และเป็นแกนกลำงใน 
กำรประสำนควำมร่วมมือขององค์กรและจิตอำสำต่ำงๆ	
 3. นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 3.1	 ปัจจบุนั		รถสบูสิง่ปฏิกลูได้มกีำรลกัลอบทิง้สิง่ปฏกูิล		ในสถำนทีต่่ำงๆ	เช่น	ทีร่กร้ำง	ทีน่ำของประชำชน	
โดยทีย่งัไม่มกีำรบ�ำบัดให้ถกูต้องก่อน	ก่อให้เกดิกำรแพร่กระจำยของพยำธใิบไม้ตบัในสิง่แวดล้อม	ได้ทัง้ๆ		ทีป่ระเทศไทย
มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล		คือ
	 	 	 3.1.1	 พระรำชบัญญตักิำรสำธำรณสขุ	พ.ศ.	2535		และฉบบัแก้ไข	พ.ศ.	2550		มำตรำ	18	ทีก่�ำหนด
ให้กำรจดักำรสิง่ปฏกิลูเป็นอ�ำนำจของทำงรำชกำรส่วนท้องถ่ิน		และมำตรำ	19		ก�ำหนดให้กจิกำรรับท�ำกำรเกบ็	ขนหรอื
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูล	 โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรต้องได้รับใบอนุญำตจำก
เจ้ำพนกังำนท้องถิน่	แต่ปัจจบุนัยงัมท้ีองถิน่จ�ำนวนมำกท่ีมิได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรจัดให้มรีะบบบ�ำบดัส่ิงปฏิกลูทีถ่กูต้อง		
รวมทัง้ยงัขำดควำมตระหนกัในกำรด�ำเนินกำรควบคมุผูไ้ด้รบัอนญุำตประกอบกจิกำรสบูสิง่ปฏกิลูในเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบ
ของตนเองในกำรน�ำสิ่งปฏิกูลไปบ�ำบัดอย่ำงถูกต้อง
	 	 	 3.1.2		 พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง	 พ.ศ.
2535(20)	 เป็นพระรำชบัญญัติท่ีมอบอ�ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ�ำนำจ 
ในกำรจัดกำรในเร่ืองควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง	 หมวดที่	 1	 กำรรักษำควำมสะอำดในที่
สำธำรณะและสถำนสำธำรณะ	มำตรำ	14	ห้ำมมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์	ถ่ำยมูลบนถนน	และมิได้ขจัดมูลดังกล่ำวให้หมดไป	
และมำตรำ	 29	 ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำยอุจจำระหรือปัสสำวะลงในท่ีสำธำรณะหรือสถำนสำธำรณะซ่ึงมิใช่สถำนที่ที่รำชกำร
ส่วนท้องถิน่ได้จดัไว้เพือ่กำรนัน้	และมำตรำ	30	ห้ำมมใิห้ผูใ้ด	เท	ปล่อยหรอืระบำยอจุจำระหรอืปัสสำวะจำกอำคำรหรอื
ยำนพำหนะลงในทำงน�้ำและมำตรำ	 31	 ห้ำมมิให้ผู ้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สำธำรณะและสถำนสำธำรณะ	 
แต่กำรปฏิบัติเพื่อให้บังคับใช้ทำงกฎหมำยยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้
	 	 3.2	 กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศกระทรวงฉบับที่		281		ก�ำหนดปริมำณใช้เกลือไนเตรทหรือไน
ไตรท์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก		โดยให้ใช้เกลือโซเดียมไนไตรท์ได้ปริมำณไม่เกิน	125		มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		และโซเดียม
ไนเตรทได้ปริมำณไม่เกิน	500	 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 	จำกกำรตรวจหำปริมำณกำรปนเปื้อนของไนเตรทและไนไตรท ์
ในผักผลไม้และอำหำรประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป	 พบว่ำมีกำรปนเปื้อนของไนเตรทสูง(21)	 มำกกว่ำอำหำรประเภทอื่น	
นอกจำกนี	้พบว่ำปลำร้ำ	ปลำตำกแห้งเป็นอำหำรทีมี่กำรปนเป้ือนของไนโตรซำมนีสงูถงึ	66.5	ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม(22)  
และพบว่ำหำกมีพยำธิใบไม้ในตับในอำหำรร่วมกับไนโตรซำมีนก็ยิ่งเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดมะเร็งท่อน�้ำดีได้มำกขึ้น	
ในปัจจุบัน	 น่ำเป็นห่วงคือผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์อำหำรพื้นที่บ้ำนที่อำจขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อย่ำงถูกต้อง

หรือใช้เกินปริมำณที่ก�ำหนด	และไม่มีกำรติดฉลำกส่วนผสมต่ำงๆ	เพื่อให้ข้อมูลผูร้ับประทำน
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	 	 3.3	 นโยบำยกำรด�ำเนินงำนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 (ศ.นพ.รัชตะ	 รัชตะนำวิน)	 	 และ

รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ	(นพ.สมศกัด์ิ	ชณุหรศัมิ)์	ข้อ	7	ว่ำด้วยเรือ่งกำรจดักำรโรคติดต่อและภัยคกุคำม

ด้ำนสขุภำพ		ข้อ	7.1		ได้เร่งรดัและด�ำเนนิกำรให้เกดิควำมยัง่ยนืในกำรก�ำจดั	กวำดล้ำง	และควบคมุโรคตดิต่อทีป้่องกัน

ได้ด้วยวัคซีน	โดยเฉพำะโรค	โปลิโอ	หัด	คอตีบ	บำดทะยัก	ไอกรน	และเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ที่ส�ำคัญ	เช่น	วัณโรคโรคเอดส์	โรคติดต่อน�ำโดยแมลง	โรคตับอักเสบ	และพยำธิใบไม้ในตับ	เป็นต้น

 4. บทบาทขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 	 4.1	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในโรงเรียน		

มีหลำยจังหวัดที่ได้ด�ำเนินกำรในเรื่องนี้	อำทิเช่น		จังหวัดสกลนครมีกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับเด็ก

แต่ละระดับชั้น	เช่น	นักเรียนระดับปฐมวัยมีกำรผลิตสื่อกำรสอนเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับปลำ	ระดับประถมศึกษำท�ำเป็น

บทเรียนส�ำเร็จรูป	ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นสร้ำงบทเรียนส�ำเร็จรูปชั้นสูง	ผลที่เกิดขึ้นคือ		เกิดกำรตระหนักรู้ในพิษภัย

ของโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีส่งผลให้ไม่รบัประทำนอำหำรทีท่�ำจำกปลำดบิโดยเด็ดขำด	หรอืจงัหวัดขอนแก่น

ร่วมกบัมหำวทิยำลยัขอนแก่น	ได้ใช้หน่วยกำรจดัประสบกำรณ์พยำธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�ำ้ดีส�ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่	3	ถึง	6	มำกกว่ำ	3	ปี	ใน	35	โรงเรียนน�ำร่อง	เป็นต้น

	 	 4.2	 กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชำชนในพ้ืนท่ีให้	ลด	ละ	เลิก	กำรรับประทำนปลำดิบ	มกีำรด�ำเนนิ

งำนในหลำยพื้นที่		อำทิเช่น	จังหวัดสกลนครมีกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบกำรเปิดโอกำสให้ภำคีเครือข่ำย

ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

	 	 4.3	 กระทรวงสำธำรณสขุ	โดยกรมควบคมุโรค	มหำวทิยำลยัขอนแก่น	ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ

และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง	 	 ได้ร่วมกันขับเคลื่อน	 “ยุทธศำสตร์ก�ำจัดพยำธิใบไม้ตับ	 ลดมะเร็งท่อน�้ำดี” 

ซึ่งเป็นวำระคนอิสำน	เริ่มน�ำร่องในปี	2555	ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	โดยกองโรคติดต่อทั่วไป	และส�ำนักงำนป้องกันควบคุม

โรคระดับเขต	(สคร.5,	6	และ	7)		ได้ส่งเสริมให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี	 เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนผ่ำนเวทีกำรนิเทศติดตำมของผู้ตรวจรำชกำรเขตบริกำรสุขภำพ	 นอกจำกนี้ 

ส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคท่ี	7	จงัหวดัขอนแก่น	ได้มีกำรจัดต้ังศนูย์ประสำนงำนโรคพยำธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�ำ้ดี

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมำ	เพื่อเป็นแกนน�ำในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ร่วมกัน

	 	 4.4	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในพื้นที่ได้สนับสนุนงบประมำณในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนิน

งำนเพือ่แก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดใีนพืน้ที	่และมบีำงจงัหวดัทีจั่ดสรรงบบรกิำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ

และป้องกันโรคส�ำหรับเขตพื้นที่มำเพื่อแก้ไขปัญหำตนเอง

	 	 4.5	 มหำวทิยำลยัขอนแก่น	ศนูย์วจิยัพยำธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ดี	และหน่วยงำนในพืน้ทีไ่ด้ขบัเคลือ่น

กิจกรรมในกำรแก้ไขปัญหำ	ดังนี้

	 	 	 4.5.1	 กำรพัฒนำต�ำบลต้นแบบ	 “ละว้ำโมเดล”	 เพื่อเป็นกรณีศึกษำกำรควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับ

แบบบูรณำกำรวิถีนิเวศสุขภำพ/สุขภำพหนึ่งเดียว	ณ	แก่งละว้ำ	อ�ำเภอบ้ำนไผ่	จังหวัดขอนแก่น		หรือสุขภำพหนึ่งเดียว	

(One	Health)	โดยอำศัยหลกักำรบูรณำกำรควำมรู้หลำกหลำยสำขำ	(แพทย์	สตัวแพทย์	สำธำรณสขุ	วทิยำศำสตร์	ฯลฯ)	

ใช้ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน	เช่น	ชำวบ้ำน	ผู้น�ำชุมชน	ปรำชญ์ชำวบ้ำน		ครู	พระสงฆ์	อสม.	เจ้ำหน้ำที่อนำมัย	องค์กำรบริหำร 

ส่วนต�ำบล	 สำธำรณสุขอ�ำเภอ	 นักวิชำกำร	 ฯลฯ	 และด�ำเนินกำรครอบคลุมทุกมิติ	 (ผู้ใหญ่	 เด็ก	 คนชรำ	 ทุกสถำนะ 

กำรศึกษำและฐำนะทำงเศรษฐกิจ)	ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนไป	5	ปี	พบว่ำ	ประชำชนในพื้นที่ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับลดลง

เกินครึ่ง	และปลำในแก่งละว้ำติดพยำธิใบไม้ตับน้อยลงจำกร้อยละ	70	เหลือเพียงน้อยกว่ำร้อยละ	1	ในปัจจุบัน
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	 	 	 4.5.2	 กำรพฒันำระบบกำรดแูลกลุม่เสีย่งและกลุม่ผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีโดยกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์		ในกำรลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	(รพ.สต.)	นอกจำกนื้	ยังสำมำรถ

ลงข้อมูลกลุ่มที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองและเฝ้ำระวังโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจำกโรงพยำบำล	(รพ.)	ชุมชน	ตลอดจน

ข้อมูลกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำท้ังในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง	 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นกำรเฝ้ำระวังเชิงรุดใช้ระบบ

ตวัเลข	13	หลกั	เมือ่ผูป่้วยไปตรวจอลัตร้ำซำวด์	ไม่ว่ำที	่รพ.สต.	แห่งใดกต็ำม	หำกผูป่้วยอนญุำตให้แพทย์ได้เข้ำถงึข้อมูล	

ก็จะสำมำรถสร้ำงควำมต่อเนือ่งของกำรรกัษำได้ทนัท	ีโครงกำรนีไ้ด้ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที	่รพ.สต.	แพทย์ประจ�ำ	รพ.ชุมชน	

ศัลยแพทย์	และเจ้ำหน้ำที่พยำบำลเพื่อให้สำมำรถคัดกรองและเฝ้ำระวังตลอดจนกำรรักษำโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ระบบนี้จะช่วยรองรับยุทธศำสตร์กำรต่อสู้กับปัญหำนี้ได้ในอนำคต

	 	 	 4.5.3	 กำรรณรงค์จัดกิจกรรมสุขศึกษำและประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำงต่ำงๆ	 กำรรณรงค์	 “อำหำร

ปลอดภัย	ปลำร้ำต้ม	ส้มต�ำแซ่บ”

	 	 4.6	 โรงพยำบำลศนูย์ส่วนหนึง่ในพ้ืนที	่เช่น		โรงพยำบำลมะเร็งอดุรธำน	ี	โรงพยำบำลร้อยเอด็		โรงพยำบำล

ขอนแก่น	เป็นต้น	ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำโปรแกรมทะเบียนมะเร็งเพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มป่วย	และกลุ่มตำยด้วย

มะเร็งทุกชนิดในพื้นที่	เป็นต้น

	 	 4.7	 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีร่วมกับภำครัฐ	 และเอกชนในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำนี้	 โดยได้ลงนำม 

ควำมร่วมมือกับกระทรวงสำธำรณสุข	มหำวิทยำลัยขอนแก่น		และบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ

แบบมีส่วนร่วม	และบูรณำกำร	นับว่ำเป็นมิติใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำโดยภำคประชำสังคมและภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม

 5.  ข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานและการแก้ไขปัญหา

	 	 กำรด�ำเนินงำนเพื่อก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีมีข้อจ�ำกัด	ดังนี้

	 	 5.1	 ประชำชนทัง้ในกลุม่คนทัว่ไป	กลุ่มเสีย่ง	และกลุ่มผู้ป่วย	ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนกั	และละเลย

ถงึโทษพษิภัยโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีตลอดจนแนวปฏบิติัในกำรปรับเปล่ียนวิถชีวีติให้เหมำะสมและถกูต้อง	จำกข้อจ�ำกัดใน

กำรสื่อสำรสู่สำธำรณะในรูปแบบต่ำงๆ	และช่องทำงสื่อสำรยังขำดประสิทธิภำพ	ขำดกำรรวมพลังเครือข่ำยสื่อสำรทุก

ภำคส่วนในทุกระดับ	 ในกำรหนุนเสริมกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	

ที่มีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ัวไป	 ไม่เหมำะสมกับบริบทและภูมิปัญญำของสังคมไทย	 ท�ำให้ไม่สำมำรถสร้ำง

กระแสควำมตระหนกัรูค้วำมเสีย่ง	จติส�ำนกึในด้ำนสุขภำพและกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรรับประทำนของประชำชน	

เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยได้	 อนึ่งบุคลำกรทำงกำรแพทย์ก็ยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่

คลำดเคล่ือนอยู่	 ยังคิดและเชื่อว่ำโรคมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นโรคท่ีรักษำไม่ได้	 “ผ่ำก็ตำย	 ไม่ผ่ำก็ตำย”	 หรือคิดว่ำกำร 

ให้กำรรักษำด้วยกำรให้ยำถ่ำยพยำธิช่วยแก้ปัญหำได้	เป็นต้น

	 	 5.2	 นโยบำยระดบัชำตแิละระดบัพ้ืนทีข่ำดควำมเป็นเอกภำพในด้ำนกำรหนนุเสริมกำรปรับเปล่ียนค่ำนยิม	

วฒันธรรม	และสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อวถีิชวิีตทีไ่ม่รบัประทำนปลำดิบ	ในขณะทีก่ำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะในกลุม่เป้ำ

หมำยและพืน้ทีเ่ฉพำะกย็งัมข้ีอจ�ำกดัในกำรขยำยผลสูร่ะดบัประชำกรในวงกว้ำง	ซึง่จ�ำเป็นต้องมคีวำมชดัเจนของทศิทำง

นโยบำย	แผน	และแนวปฏิบัติ	ในกำรลดปัจจัยเสี่ยงและโอกำสเสี่ยง	โดยใช้มำตรกำรที่เน้นกำรป้องกันระดับปฐมภูมิที่

มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ	ทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม	ด้ำนสังคมประชำกร	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร

	 	 5.3	 ระบบเฝ้ำระวัง	 คัดกรอง	 ค้นหำกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยไม่ครอบคลุมและไม่เป็นระบบเนื่องจำกยังมี

ลกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำ	ขำดกำรบรูณำกำรและกำรจดัวำงระบบงำน	กำรพฒันำระบบข้อมลูกำรเฝ้ำระวงัตดิตำมควบคุม

ป้องกันโรคและกำรใช้ประโยชน์ในลักษณะเครือข่ำยเชื่อมโยงในระดับชำติ	 ขำดควำมรู้	 ทักษะและควำมพร้อมของ

บคุลำกรและเครือ่งมืออปุกรณ์ท่ีจ�ำเป็นในกำรตรวจวัดคดักรองทีม่ปีระสทิธิภำพเพียงพอ	โดยส่วนใหญ่กำรคดักรองเป็น
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เพียงเพื่อหำผู้ป่วย	 มิใช่เพื่อกำรหำกลุ่มเสี่ยงและเตรียมกำรป้องกันต้ังแต่เร่ิมต้น	 และกำรด�ำเนินกำรกับกลุ่มเส่ียงหรือ

กลุ่มปกติ	มักเป็นกำรแนะน�ำให้ตรวจซ�้ำ	แต่กำรให้ค�ำแนะน�ำเพื่อป้องกันยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

	 	 5.4	 ระบบบริกำรสุขภำพมีศักยภำพไม่เพียงพอ	 ในกรณีของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	 ยังพบว่ำมีผู้ป่วยจ�ำนวน

มำกที่ต้องรอกำรผ่ำตัด	 เนื่องจำกจ�ำนวนผู้ป่วยมำกกว่ำทีมศัลยแพทย์และทีมรักษำพยำบำล	ตลอดจนกำรดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมทั้งด้ำนสังคม	เศรษฐกิจ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระยะเจ็บป่วยและต้องรับกำรรักษำ

	 	 5.5	 กำรบรหิำรจดักำรควำมรูย้งัขำดประสทิธภิำพ	เนือ่งจำกองค์ควำมรูท้ีม่อียู่กระจดักระจำยอยูใ่นแต่ละ

หน่วยงำนองค์กร	 เฉพำะพื้นที่	ขำดควำมจ�ำเพำะและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน	จ�ำเป็นต้องพัฒนำกระบวนกำรรวบรวม	

สังเครำะห์	 วิจัยพัฒนำ	 และกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ	 ยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำ	 กำรบริหำจัดกำรแผนงำนโครงกำร	 ระบบงำน	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร	 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและ

ระบบบริกำรสุขภำพทั้ง	 ในด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ	 กำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค	 ดูแลรักษำและฟื้นฟูสภำพ	 

ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผล	 ที่ลดควำมซ�้ำซ้อนมีควำมเชื่อมโยงในภำพรวมแบบบูรณำกำรครบวงจรที่เหมำะสม	

สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของพื้นที่และมีประสิทธิภำพทั้งในระยะสั้น	และระยะยำว

 6. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

	 	 ขอให้สมัชชำสุขภำพแห่งชำติพิจำรณำเอกสำรสมัชชำสุขภำพ	7	/	หลัก	4	กำรก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดีในประชำชน
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สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

	 จำกข้อมลูของส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิ(NESDB)	พบว่ำสถติกิำรเสยีชวีติของคน

ไทยสูงสุดมีสำเหตุจำก	5	กลุ่มโรค	และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ได้แก่	กลุ่มโรคมะเร็ง	โรคหัวใจ	โรคปอด	โรคหลอด

เลือดในสมอง	 และโรคเบำหวำน	 (ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 (ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต,ิ	2560)	และพบว่ำระหว่ำงปี	พ.ศ.	2537-2560	สำเหตุของอตัรำกำรเสียชีวติอนัดับ	1	ของ

คนไทย	คือโรคมะเรง็และเนือ้งอกทกุชนดิ	โดยในปี	พ.ศ.	2537	โรคมะเรง็เป็นสำเหตทุ�ำให้อตัรำกำรเสยีชวิีตของคนไทย

สูงถึง	48.9	ต่อประชำกร	100,000	คน	และเพิ่มขึ้นเป็น	120.5	คน	หรือเกือบ	3	เท่ำ	ในปี	พ.ศ.	2560	เช่นเดียวกับกลุ่ม

โรคร้ำยแรงอืน่ๆ	ท่ีอตัรำกำรเสยีชวีติเพิม่ข้ึนอย่ำงรวดเรว็	โดยอตัรำกำรเสยีชวีติของคนไทยจำกกลุม่โรคปอดเพิม่ขึน้จำก	

13.8	คน	เป็น	45.3	คน	นอกจำกนีจ้�ำนวนคนท่ีตำยจำกโรคหลอดเลอืดในสมองและเบำหวำนกเ็พิม่ขึน้เช่นกนัจำก	10.6	

คน	และ	7.2	คน	ในปี	พ.ศ.	2537	เป็น	47.8	คน	และ	22	คน	ใน	พ.ศ.2560	ตำมล�ำดับต่อประชำกร	100,000	คน	

(ภำพที่	1)

สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

 จากขอมูลของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( NESDB) พบวาสถิติการเสียชีวิต
ของคนไทยสูงสุด มีสาเหตุจาก 5กลุมโรค และมีผูปวยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ไดแก กลุมโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  
โรคปอด โรคหลอดเลือดในสมองและโรคเบาหวาน ( สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) และพบวาระหวางป พ.ศ. 2537 - 2560 
สาเหตุ ของอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยคือ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดโดยในป พ.ศ. 2537 
โรคมะเร็งเปนสาเหตุ ทําใหอัตรา การเสียชีวิตของคนไทย สูงถึง 48.9 ตอประชากร 100,000 คน และเพ่ิมข้ึน
เปน 120.5 คน หรือเกือบ 3 เทา ในป พ.ศ. 2560 เชนเดียวกับกลุมโรครายแรงอ่ืนๆ ท่ีอัตราการเสียชีวิต
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากกลุมโรคปอดเพ่ิมข้ึนจาก 13.8 คน เปน 45.3 คน 
นอกจากนี้จาํนวนคนท่ี ตายจากโรคหลอดเลือดในสมองและเบาหวานก็เพ่ิมข้ึนเชนกันจาก 10.6 คน และ 7.2 
คน ในป พ.ศ. 2537 เปน 47.8 คน และ 22 คน ในพ.ศ. 2560 ตามลําดับตอประชากร 100,000 คน (ภาพท่ี 
1) 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( NESDB) 
ภาพท่ี 1 อัตราตายของคนไทย จากการเจบ็ปวยดวยโรครายแรงตอประชากร 100,000 คน 
พ.ศ. 2537 – 2560 
 สาเหตุการตาย จากขอมูล มรณบัตรในพ .ศ.2561 พบวา สาเหตุการเสียชีวิตท่ีสําคัญไดแก มะเร็งทุก
ชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือดและอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงทางบก
(กองยุทธศาสตรแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2561)(ภาพท่ี 2 ) 
 

มะเร็งละเน้ืองอกทุกชนิด 

หัวใจ 

เบาหวาน 

ปอดอักเสบฯ 
หลอดเลือดในสมอง 

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	(NESDB)

ภาพที่ 1  อัตรำตำยของคนไทย	จำกกำรเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงต่อประชำกร	100,000	คน	พ.ศ.	2537-2560	

	 สำเหตุกำรตำยจำกข้อมูลมรณบัตรใน	 พ.ศ.2561	 พบว่ำ	 สำเหตุกำรเสียชีวิตที่ส�ำคัญได้แก่	 มะเร็งทุกชนิด	

โรคหลอดเลือดในสมอง	ปอดอักเสบ	โรคหัวใจขำดเลือดและอุบัติเหตุจำกกำรคมนำคมขนส่งทำงบก	(กองยุทธศำสตร์

แผนงำน	กระทรวงสำธำรณสุข,	2561)	(ภำพที่	2)	

	 จำกกำรส�ำรวจ	 พ.ศ.2552	 พบว่ำ	 ประชำชนคนไทยร้อยละ	 18.1	 เป็นโรคหนอนพยำธิ	 โดยพบมำกที่สุด	

ที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ	 26	 ภำคเหนือพบร้อยละ	 17.7	 ในขณะเดียวกัน	 2	 ภำคนี้ก็พบอัตรำควำมชุก

พยำธิใบไม้ตับสูงกว่ำภำคอื่นๆ	เช่นกัน	คือร้อยละ	16.6	และร้อยละ	10	ตำมล�ำดับ	นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้ที่เคยเป็นโรค

พยำธิใบไม้ตับและรับประทำนยำรักษำพยำธิแล้วกลับมำเป็นซ�้ำอีกสูงถึงร้อยละ	 12	 (ฐิติมำ	 และคณะ,	 2552)	 เมื่อ

พจิำรณำเฉพำะภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	พบว่ำจงัหวดันครพนม	มอีตัรำควำมชกุสงูสดุร้อยละ	50.8	รองลงมำคือจงัหวดั

ศรีษะเกษร้อยละ	38.6	และอ�ำนำจเจริญร้อยละ	32.6	ตำมล�ำดับ	(ภำพที่	7)
เม่ือพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวาจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุกสูงสุดรอยละ 50.8  
รองลงมาคือจังหวัดศรีษะเกษรอยละ 38.6  และอํานาจเจริญรอยละ 32.6 ตามลําดับ(ภาพท่ี 7) 
 

1 นครพนม 50.8

2 ศรีสะเกษ 38.6

3 อาํนาจเจริญ 32.6

4 กาฬสินธ์ุ 27.4

5 มุกดาหาร 29.5

6 หนองบัวลําภู 24.7

7 ยโสธร 22.5

8 อุบลราชธานี 20.2

9 บุรีรัมย์ 20.0

10 สกลนคร 20.0

11 ชัยภูมิ 17.6

12 ร้อยเอด็ 16.8

13 สุรินทร์ 16.1

14 ขอนแก่น 14.2

15 อุดรธานี 13.8

16 มหาสารคาม 11.8

17 หนองคาย 8.8

18 เลย 5.2

19 นครราชสีมา 4.6 

ท่ีมา :กองโรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรค, พ.ศ.2552 
ภาพท่ี  7อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พ.ศ.2552 

พ.ศ. 2556 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7จังหวัดขอนแกน  (เดิมคือสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6
จังหวัดขอนแกน ) รวมกับเครือขายในพ้ืนท่ี ไดสํารวจความชุกพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 8  พบวา
ความชุกพยาธิใบไมตับ เฉลี่ยรอยละ 22.1  โดยพบมากท่ีสุดท่ีจังหวัดนครพนมรอยละ  40  สกลนครรอยละ  
27.6 (ภาพท่ี 8)เม่ือจําแนกอัตราความชุกพยาธิใบไมตับเปนรายพ้ืนท่ี ใน 7 จังหวัด พบสูงท่ีสุดคือ อําเภอเตา
งอย จังหวัดสกลนคร คิดเปนรอยละ 80.0  (Thaewnongiewet al., 2009)  (ตารางท่ี 3) 

  

ท่ีมา: สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  7  จังหวัดขอนแกน 
ภาพท่ี  8อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ท่ี 8 พ.ศ2556 
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ที่มำ	:	กองโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค,	พ.ศ.2552

ภาพที่ 7  อัตรำควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประเทศไทย	พ.ศ.2552

	 พ.ศ.	2556	ส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคท่ี	7	จังหวดัขอนแก่น	(เดมิคอืส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคที	่6	จงัหวดั

ขอนแก่น)	ร่วมกบัเครอืข่ำยในพืน้ที	่ได้ส�ำรวจควำมชกุพยำธใิบไม้ตบัในพืน้ท่ีเขตสุขภำพที	่8	พบว่ำควำมชุกพยำธใิบไม้ตบั

เฉลี่ยร้อยละ	22.1	โดยพบมำกที่สุดที่จังหวัดนครพนมร้อยละ	40	สกลนครร้อยละ	27.6	(ภำพที่	8)	เมื่อจ�ำแนกอัตรำ

ควำมชุกพยำธิใบไม้ตับเป็นรำยพื้นที่	ใน	7	จังหวัด	พบสูงที่สุดคือ	อ�ำเภอเต่ำงอย	จังหวัดสกลนคร	คิดเป็นร้อยละ	80.0	

(Thaewnongiew	et	al.,	2009)	(ตำรำงที่	3)



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ท่ีมา:กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557, 2561 

 
ภาพท่ี 2อัตราตายจําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญตอประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ .ศ.2561 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลอัตราตายจําแนกตามกลุมโรคมะเร็ง ตอประชากรแสนคน ป พ .ศ.2557- 2561
พบวา อัตราตายของมะเร็งตับสูงกวามะเร็งชนิดอ่ืนทุกป  (ภาพท่ี 3 ) 
 

 
ท่ีมา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2561 
ภาพท่ี 3 อัตราตายจําแนกตามกลุมโรคมะเร็งตอประชากร 100,000 คน ประเทศไทยพ .ศ.2557- 2561 
 
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาขอมูล อัตราตายตอประชากร 100,000 คน ดวยโรคเนื้องอกรายท่ีตับและทอ
น้ําดีในตับ จําแนกเพศ พ.ศ.2557- 2561 พบวาเพศชายสูงกวาเพศหญิงเปน 2เทา (ภาพท่ี 4) 
 

 
 

ที่มำ:	กองยุทธศำสตร์และแผนงำน	กระทรวงสำธำรณสุข	พ.ศ.2557,	2561

ภาพที่ 2  อัตรำตำยจ�ำแนกตำมสำเหตุที่ส�ำคัญต่อประชำกร	100,000	คน	ประเทศไทย	พ.ศ.2561

	 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัตรำตำยจ�ำแนกตำมกลุ่มโรคมะเร็ง	ต่อประชำกรแสนคน	ปี	พ.ศ.	2557-2561	พบว่ำ	

อัตรำตำยของมะเร็งตับสูงกว่ำมะเร็งชนิดอื่นทุกปี	(ภำพที่	3)

 
ท่ีมา:กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557, 2561 

 
ภาพท่ี 2อัตราตายจําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญตอประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ .ศ.2561 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลอัตราตายจําแนกตามกลุมโรคมะเร็ง ตอประชากรแสนคน ป พ .ศ.2557- 2561
พบวา อัตราตายของมะเร็งตับสูงกวามะเร็งชนิดอ่ืนทุกป  (ภาพท่ี 3 ) 
 

 
ท่ีมา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2561 
ภาพท่ี 3 อัตราตายจําแนกตามกลุมโรคมะเร็งตอประชากร 100,000 คน ประเทศไทยพ .ศ.2557- 2561 
 
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาขอมูล อัตราตายตอประชากร 100,000 คน ดวยโรคเนื้องอกรายท่ีตับและทอ
น้ําดีในตับ จําแนกเพศ พ.ศ.2557- 2561 พบวาเพศชายสูงกวาเพศหญิงเปน 2เทา (ภาพท่ี 4) 
 

 
 

ที่มำ	:	กองยุทธศำสตร์และแผนงำน	กระทรวงสำธำรณสุข,	2561

ภาพที่ 3  อัตรำตำยจ�ำแนกตำมกลุ่มโรคมะเร็งต่อประชำกร	100,000	คน	ประเทศไทย	พ.ศ.2557-2561

	 นอกจำกน้ี	 เมื่อพิจำรณำข้อมูล	 อัตรำตำยต่อประชำกร	 100,000	 คน	 ด้วยโรคเนื้องอกร้ำยท่ีตับและท่อน�้ำดี

ในตับ	จ�ำแนกเพศ	พ.ศ.2557-2561	พบว่ำ	เพศชำยสูงกว่ำเพศหญิงเป็น	2	เท่ำ	(ภำพที่	4)	

เม่ือพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวาจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุกสูงสุดรอยละ 50.8  
รองลงมาคือจังหวัดศรีษะเกษรอยละ 38.6  และอํานาจเจริญรอยละ 32.6 ตามลําดับ(ภาพท่ี 7) 
 

1 นครพนม 50.8

2 ศรีสะเกษ 38.6

3 อาํนาจเจริญ 32.6

4 กาฬสินธ์ุ 27.4

5 มุกดาหาร 29.5

6 หนองบัวลําภู 24.7

7 ยโสธร 22.5

8 อุบลราชธานี 20.2

9 บุรีรัมย์ 20.0

10 สกลนคร 20.0

11 ชัยภูมิ 17.6

12 ร้อยเอด็ 16.8

13 สุรินทร์ 16.1

14 ขอนแก่น 14.2

15 อุดรธานี 13.8

16 มหาสารคาม 11.8

17 หนองคาย 8.8

18 เลย 5.2

19 นครราชสีมา 4.6 

ท่ีมา :กองโรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรค, พ.ศ.2552 
ภาพท่ี  7อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พ.ศ.2552 

พ.ศ. 2556 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7จังหวัดขอนแกน  (เดิมคือสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6
จังหวัดขอนแกน ) รวมกับเครือขายในพ้ืนท่ี ไดสํารวจความชุกพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 8  พบวา
ความชุกพยาธิใบไมตับ เฉลี่ยรอยละ 22.1  โดยพบมากท่ีสุดท่ีจังหวัดนครพนมรอยละ  40  สกลนครรอยละ  
27.6 (ภาพท่ี 8)เม่ือจําแนกอัตราความชุกพยาธิใบไมตับเปนรายพ้ืนท่ี ใน 7 จังหวัด พบสูงท่ีสุดคือ อําเภอเตา
งอย จังหวัดสกลนคร คิดเปนรอยละ 80.0  (Thaewnongiewet al., 2009)  (ตารางท่ี 3) 

  

ท่ีมา: สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  7  จังหวัดขอนแกน 
ภาพท่ี  8อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ท่ี 8 พ.ศ2556 
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ที่มำ:	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 8  อัตรำควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับ	เขตสุขภำพ	ที่	8	พ.ศ.2556

	 ส�ำหรับอัตรำควำมชุกจ�ำแนกรำยกลุม่อำย	ุพบว่ำ	ทกุกลุม่อำย	ุมีอัตรำกำรตดิเช้ือมำกกว่ำร้อยละ	10	ซึง่สงูกว่ำ

เกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ	มำกกว่ำร้อยละ	5	(ภำพที่	9)
 สําหรับอัตราความชุกจําแนกรายกลุมอายุ พบวา  ทุกกลุมอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากกวารอยละ 10 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ มากกวารอยละ 5 (ภาพท่ี 9) 
 

 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  7 จังหวัดขอนแกน 
ภาพท่ี 9อัตราความชุกพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ท่ี 8 จําแนกรายกลุมอายุ พ.ศ2556 

 
 เม่ือพิจารณาระดับความชุกพยาธิใบไมตับจําแนกรายหมูบานในจํานวน 210  หมูบานท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง พบวา  ระดับความชุกพยาธิใบไมตับสูงสุดอยูท่ีรอยละ 1-19 (คิดเปนรอยละ 44.3) รองลงมาคือระดับ
ความชุกอยูท่ีรอยละ  21-40 (คิดเปนรอยละ 26)นอกจากนี้พบวามีพ้ืนท่ีท่ีไมพบวาประชาชนติดพยาธิใบไมตับ
เลย  มีรอยละ 10(ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี1 ระดับการตรวจพบพยาธิใบไมตับ จําแนกรายหมูบาน พ.ศ.2556 

ระดับความชุกพยาธิใบไมตับ(รอยละ) จํานวนหมูบาน(n=210) รอยละ 

0 21 10.0 

1-19 93 44.3 

21-40 55 26.2 

40 – 60 34 16.2 

61 – 80 7 3.3 

รวม 210 100.0 
 

ผลการตรวจนับไขพยาธิใบไมตับ เพ่ือประเมินหาระดับความรุนแรงของพยาธิใบไมตับพบวา สวนใหญมี
ระดับความรุนแรงอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 91.5(ตารางท่ี 2) 

 
 
 
 

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 9  อัตรำควำมชุกพยำธิใบไม้ตับ	เขตสุขภำพ	ที่	8	จ�ำแนกรำยกลุ่มอำยุ	พ.ศ.2556

	 เม่ือพิจำรณำระดบัควำมชกุพยำธใิบไม้ตบัจ�ำแนกรำยหมู่บ้ำนในจ�ำนวน	210	หมูบ้่ำนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่ำง	พบว่ำ	

ระดับควำมชุกพยำธิใบไม้ตับสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ	 1-19	 (คิดเป็นร้อยละ	 44.3)	 รองลงมำคือระดับควำมชุกอยู่ที่ร้อยละ	

21-40	(คิดเป็นร้อยละ	26)	นอกจำกนี้พบว่ำมีพื้นที่ที่ไม่พบว่ำประชำชนติดพยำธิใบไม้ตับเลย	มีร้อยละ	10	(ตำรำงที่	1)	



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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               ท่ีมา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 
ภาพท่ี 4อัตราตายตอประชากร100,000 ค โรคเนื้องอกรายท่ีตับและทอน้ําดีในตับจําแนกเพศ 
พ.ศ.2557-2561 
 
 ขอมูลจากสถาบันมะเร็งแหงชาติพ .ศ.2561 อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็ง 10 อันดับท่ีพบในเพศชายมี
อัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและทอน้ําดี มากเปนอันดับ 2(รอยละ 18.2) สวนเพศหญิงพบวามีอัตราการเกิด
โรคมะเร็งตับและทอน้ําดีเปนอันดับ 3 (รอยละ 4.4) นอกจากนี้ พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราตาย
ดวยโรคเนื้องอกรายท่ีตับและทอน้ําดีในตับตอประชากร 100,000 คน สูงท่ีสุด 31.4รองลงมาเปนภาคเหนือ 
ภาคกลางไมรวม กทม.และภาคใต เทากับ 27.3  20.4 และ10.3 ตามลําดับ  
 ปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวา การเปนโรคพยาธิใบไมตับมีความสัมพันธกับการเปนมะเร็งทอน้ําดีดังนี้  
 ประชาชนเปนโรคพยาธิใบไมตับ มีสาเหตุเกิด จากการกินอาหารประเภทปลาน้ําจืดเกล็ดขาว (ตระกูล
ปลาตะเพียน)เมนูปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือท่ีมีตัวออนของพยาธิใบไมตับปนเปอน และกลุมท่ีเปนโรคพยาธิใบไม
ตับจะเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิดมะเร็งทอน้ําดี และมีโอกาสเสียชีวิตได  ซ่ึงขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยท่ีเปน
โรคพยาธิใบไมตับมีประมาณ  6  ลานคนและประชาชนกลุมนี้จะพัฒนาเปนโรคมะเร็งทอน้ําดีในระยะเวลา
ประมาณ 20-30 ปขางหนา (Sripa B, Pairojkul C, 2008)  จากการสํารวจทางระบาดวิทยาของโรค
หนอนพยาธิของประเทศไทย ดวยวธิี  Kato’s thick smear ตั้งแต ป 2500 -2562พบวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือความชุกมีแนวโนมลดลง (ภาพท่ี 5) 

 

ที่มำ	:	กองยุทธศำสตร์และแผนงำน	กระทรวงสำธำรณสุข	พ.ศ.2561

ภาพที่ 4  อัตรำตำยต่อประชำกร	100,000	คน	โรคเนื้องอกร้ำยที่ตับและท่อน�้ำดีในตับจ�ำแนกเพศ	พ.ศ.	2557-2561

	 ข้อมูลจำกสถำบันมะเร็งแห่งชำติ	พ.ศ.	2561	อุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็ง	10	อันดับที่พบในเพศชำยมีอัตรำ

กำรเกิดโรคมะเร็งตบัและท่อน�ำ้ด	ีมำกเป็นอนัดบั	2	(ร้อยละ	18.2)	ส่วนเพศหญงิพบว่ำมอัีตรำกำรเกดิโรคมะเรง็ตบัและ

ท่อน�ำ้ดเีป็นอนัดบั	3	(ร้อยละ	4.4) นอกจำกนี	้พบว่ำภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมอีตัรำตำยด้วยโรคเนือ้งอกร้ำยทีต่บัและ

ท่อน�ำ้ดใีนตบัต่อประชำกร100,000	คน	สงูทีส่ดุ	31.4	รองลงมำเป็นภำคเหนอื	ภำคกลำงไม่รวม	กทม.และภำคใต้	เท่ำกบั	

27.3	20.4	และ	10.3	ตำมล�ำดับ		

	 ปัจจุบันเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ	กำรเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับมีควำมสัมพันธ์กับกำรเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี	ดังนี้	

	 ประชำชนเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับมีสำเหตุเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรประเภทปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว	(ตระกูล

ปลำตะเพียน)	เมนูปรุงดิบหรือสุกๆ	ดิบๆ	หรือที่มีตัวอ่อนของพยำธิใบไม้ตับปนเปื้อน	และกลุ่มที่เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ

จะเป็นกลุ่มเสีย่งทีจ่ะเกดิมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีและมโีอกำสเสยีชวีติได้	ซึง่ขณะนีป้ระชำชนในประเทศไทยทีเ่ป็นโรคพยำธใิบไม้

ตับมีประมำณ	6	ล้ำนคนและประชำชนกลุ่มนี้จะพัฒนำเป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดีในระยะเวลำประมำณ	20-30	ปีข้ำงหน้ำ	

(Sripa	B,	Pairojkul	C,	2008)	จำกกำรส�ำรวจทำงระบำดวิทยำของโรคหนอนพยำธิของประเทศไทย	ด้วยวิธี	Kato’s	

thick	smear	ตั้งแต่	ปี	2500-2562	พบว่ำ	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือควำมชุกมีแนวโน้มลดลง	(ภำพที่	5)	



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ท่ีมา :  สํานักโรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรค, 2500 - 2562 

ภาพท่ี  5อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2500 -2562 
 

 เม่ือพิจารณาขอมูลจากการสํารวจความชุก โรคพยาธิใบไมตับ ของประชาชนจําแนกรายภาคกอง
โรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรคพ.ศ.2552, 2557 และ2562 พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแมอัตราความ
ชุกมีแนวโนมลดลงแตอยางไรก็ตามยังคงสูงกวาทุกภาคของประเทศ รองลงมาเปนภาคเหนือ                 
(ภาพท่ี 6) 
 

 
ท่ีมา :กองโรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรค, 2562 
ภาพท่ี  6อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนจําแนกรายภาค พ.ศ.2552, 2557และ2562 

 
จากการสํารวจ พ.ศ.2552 พบวา ประชาชนคนไทยรอยละ 18.1 เปนโรคหนอนพยาธิ โดยพบมากท่ีสุด                       

ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 26 ภาคเหนือพบรอยละ 17.7  ในขณะเดียวกัน  2 ภาคนี้ก็พบอัตราความ
ชุกพยาธิใบไมตับสูงกวาภาคอ่ืน ๆ เชนกัน คือรอยละ 16.6  และรอยละ 10 ตามลําดับนอกจากนี้ยังพบวาผูท่ี
เคยเปนโรคพยาธิใบไมตับและกินยารักษาพยาธิแลวกลับมาเปนซํ้าอีกสูงถึงรอยละ 12(ฐิติมา และคณะ, 2552)

ที่มำ	:	กองโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค,	2500-2562

ภาพที่ 5  อัตรำควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับของประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	พ.ศ.2500-2562

	 เมื่อพิจำรณำข้อมูลจำกกำรส�ำรวจควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับของประชำชนจ�ำแนกรำยภำค	 กองโรคติดต่อ

ทั่วไป	 กรมควบคุมโรค	พ.ศ.2552,	 2557	 และ	 2562	พบว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแม้อัตรำควำมชุกมีแนวโน้ม

ลดลงแต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงสูงกว่ำทุกภำคของประเทศ	รองลงมำเป็นภำคเหนือ	(ภำพที่	6)

 
ท่ีมา :  สํานักโรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรค, 2500 - 2562 

ภาพท่ี  5อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2500 -2562 
 

 เม่ือพิจารณาขอมูลจากการสํารวจความชุก โรคพยาธิใบไมตับ ของประชาชนจําแนกรายภาคกอง
โรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรคพ.ศ.2552, 2557 และ2562 พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแมอัตราความ
ชุกมีแนวโนมลดลงแตอยางไรก็ตามยังคงสูงกวาทุกภาคของประเทศ รองลงมาเปนภาคเหนือ                 
(ภาพท่ี 6) 
 

 
ท่ีมา :กองโรคติดตอท่ัวไป  กรมควบคุมโรค, 2562 
ภาพท่ี  6อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนจําแนกรายภาค พ.ศ.2552, 2557และ2562 

 
จากการสํารวจ พ.ศ.2552 พบวา ประชาชนคนไทยรอยละ 18.1 เปนโรคหนอนพยาธิ โดยพบมากท่ีสุด                       

ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 26 ภาคเหนือพบรอยละ 17.7  ในขณะเดียวกัน  2 ภาคนี้ก็พบอัตราความ
ชุกพยาธิใบไมตับสูงกวาภาคอ่ืน ๆ เชนกัน คือรอยละ 16.6  และรอยละ 10 ตามลําดับนอกจากนี้ยังพบวาผูท่ี
เคยเปนโรคพยาธิใบไมตับและกินยารักษาพยาธิแลวกลับมาเปนซํ้าอีกสูงถึงรอยละ 12(ฐิติมา และคณะ, 2552)

ที่มำ	:	กองโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค,	2562

ภาพที่ 6  อัตรำควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับของประชำชนจ�ำแนกรำยภำค	พ.ศ.2552,	2557	และ	2562
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จำกกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพในพื้นที่	พบว่ำ	ประชำชนยังคงกินปลำดิบ	เนื่องจำก	ความอร่อย การมียารักษา

พยาธิ และ	ความเชื่อว่าการกินดิบจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง 

โสตาย มันแซบ	 ประชำชนส่วนใหญ่ยังคงกินปลำดิบกันอยู่และถือว่ำเป็นเร่ืองปกติ	 เช่น	 ก้อยปลำดิบ	

ลำบปลำดบิ	หรอืปลำร้ำดบิ	เป็นต้น	โดยให้เหตุผลว่ำ	อร่อย ตดิใจในรสชาด	ดงัค�ำพูดของประชำชนทีส่ะท้อนถึงพฤตกิรรม

กำรกินปลำดิบ	ในขณะที่สนทนำกลุ่มว่ำ “โสตาย มันแซบ ก้างกะบ่มี เนื้อปลาหวาน นัว ต่างกับกินสุก ถ้าเฮาเอาปลา

ไปเฮ็ดสุก ก้างกะหลาย บ่แซบ” ชำวบ้ำนคนอื่นๆ	เห็นด้วยกับค�ำพูดนี้	นอกจำกนี้	“เคยกินตะพ่อตะแม่ กะบ่เป็นหยัง 

กนิสกุก้างหลายตดิคอกนิดบิ มนัแซบ”และจำกกำรสัมภำษณ์นกัเรียนอำย	ุ16	ปีทีติ่ดพยำธใิบไม้ตับทีไ่ด้สะท้อนมมุมอง

ของกำรกินดิบว่ำ	“เกิดมาผมก็เห็นพ่อกะแม่กิน ผมก็เลยกินน�า กินบ่อยๆ เลยติดใจ ปลามันสด เนื้อหวานดี บ่มีก้างก็

เลยกินมาเรื่อยๆ ก็ไม่เห็นเป็นไร” นอกจำกนี้ประชำชนในพื้นที่	 สะท้อนว่ำ	“ในช่วงหน้าที่มีปลาเยอะๆ เช่น หน้าฝน 

พวกผมจะน�าปลาที่จับได้เยอะๆ มาหมักไว้ท�าเป็นปลาร้า ปลาจ่อม เก็บไว้กินนานๆ ส่วนปลาดิบจะกินนานๆ ครั้ง เวลา

พบปะสังสรรค์กันระหว่างเพื่อนฝูงครับของดีไม่ได้กินบ่อย” จำกกำรสังเกตประชำชนในพื้นที่มีกำรรับประทำนปลำร้ำ

เกือบทุกหลังคำเรือน	 และถือว่ำเป็นเรื่องปกติ	 ในส่วนกำรรับประทำนก้อยปลำดิบจะรับประทำนในช่วงที่มีกิจกรรม

ส�ำคัญๆ	ในพื้นที่เช่นงำนเลี้ยงหรือกำรสังสรรค์ระหว่ำงเครือญำติหรือเพื่อนฝูง		

มียาด	ี ประชำชนยังคงมีพฤติกรรมกำรกินปลำดิบ	 เนื่องจำกสำมำรถไปซื้อยำรักษำพยำธิได้ง่ำย	 ก็เลยไม่กลัว

กำรตดิเชือ้พยำธใิบไม้ตบั		ยำรกัษำพยำธใิบไม้ตบัหรือยำรักษำพยำธทุิกชนดิสำมำรถซ้ือได้จำกรถทีม่ำเร่ขำยยำในหมู่บ้ำน	

ร้ำนขำยของช�ำ	อสม.หรอื	รพ.สต.	เป็นต้น	ส่งผลให้ประชำชนในพ้ืนทีม่กีำรกนิยำรักษำพยำธิปีละหนึง่ถงึสองครัง้	ดงัค�ำ

พูดที่ชำวบ้ำนสะท้อนในขณะสนทนำกลุ่มว่ำ	“บ่ย่านดอกพยาธิ เพราะว่ามียาดี  หลังจากผมกินก้อยปลาขาวนาไปสอง

สามเดือน ถ้ารู้สึกว่าท้องไส้ไม่ดี เช่น แน่นอึดอัด ไม่สบายท้อง ก็จะไปซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองก็ท�าแบบนี้มานานแล้ว 

จะกินปีละสองถึงสามครั้งต่อปี”	 ชำวบ้ำนคนอื่นๆ	 เห็นด้วยกับค�ำพูดนี้นอกจำกนี“้ผมบ่ย่านดอกพยาธิ บ่เคยเห็นตัว

จักเทือ่ สมัยนีมี้ยาด ีกนิไปโลด”	ประชำชนในพืน้ท่ีมกีำรบอกต่อๆ	กนัในเรือ่งกำรซือ้ยำรกัษำพยำธไิม้ตบัมำรบัประทำน

เองแหล่งที่นิยมบอกต่อๆ	 ให้ไปซื้อมำกที่สุดคือร้ำนขำยยำในตลำดในอ�ำเภอโดยไม่ต้องไปตรวจอุจจำระโดยให้เหตุผล

ว่ำ	เสียเวลำไปตรวจที่โรงพยำบำล	ซื้อยำมำรักษำเลย	

กินดิบร่างกายแข็งแรง	 ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมเชื่อว่ำ	 กำรกินปลำดิบท�ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง	 ท�ำงำนได้ดี	

วัยหนุ่มสำวสำมำรถกินปลำดิบได้เพรำะร่ำงกำยมีควำมต้ำนทำนและจะไปช่วยเสริมให้แข็งแรงมำกยิ่งขึ้น	ส่วนเด็กและ

ผูส้งูอำยไุม่ควรกนิดบิเพรำะควำมต้ำนทำนของร่ำงกำยไม่ดี		ดังค�ำพดูหนึง่ทีส่ะท้อนขึน้ในขณะสนทนำกลุ่มว่ำ	“คนหนุม่

คนสาวกินได้ เพราะธาตุไฟดี เฮ็ดให้แข็งแรง เด็กน้อยกับผู้เฒ่า ห้ามกินธาตุยังอ่อนอยู่” นอกจำกนี้	ประชำชนมีควำม

เชื่อว่ำ“ให้ผมเลิกกินปลาดิบ ผมเลิกไม่ได้ดอก พอเห็นหมู่กิน ผมก็นึกอยากกิน กินแล้วแข็งแรง  เฮ็ดเวียกบ่เมื่อยเลย” 

สอดคล้องกับค�ำพูดหนึ่งที่สะท้อนขึ้นขณะสัมภำษณ์	“กินดิบเฮ็ดให้มีเฮือมีแฮง (แข็งแรง) บ่ย่านดอกพยาธิ บ่เคยเห็นโต

จกัเท่ือ”ประชำชนคนอืน่ๆ	เหน็ด้วยกบัค�ำพดูนี	้จำกกำรสงัเกตกำรณ์ในพืน้ที	่พบว่ำ	มชีำยวยักลำงคนนัง่ล้อมวงกนิเหล้ำ

ด้วยกันประมำณ	9-10	คน	ชนิดอำหำรที่ก�ำลังรับประทำนคือก้อยปลำซิว	

กนิมาโดน เลกิบ่ได้	ประชำชนในภำคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบนส่วนใหญ่มวีธิกีำรถนอมอำหำรประเภทปลำ

ทีส่ำมำรถหำได้ในชมุชนเพือ่เกบ็ไว้รบัประทำนนำนๆ	โดย	กำรท�ำปลำร้ำ	ปลำจ่อม	ปลำส้ม	เป็นต้นเกอืบทกุหลงัคำเรอืน		

จะกินปลำร้ำส่วนประกอบของอำหำรท่ีกินจะมีปลำร้ำร่วมด้วย	 อย่ำงไรก็ตำมปลำร้ำที่ประชำชนหมักเองจะหมักไว	้	

นำนเกือบหนึ่งปีถึงสองปีถึงจะน�ำมำกิน	นอกจำกนี้พบว่ำ	ปลำส้มเป็นอำหำรที่ประชำชนชอบกิน	โดยจะหมักปลำขำว

ไว้ประมำณ	 3-7	 วัน	 และจะน�ำมำรับประทำนกับข้ำวเหนียวร่วมกับพริกดิบโดยท่ีไม่ได้ท�ำให้สุกก่อน	 ดังค�ำพูด	

ของชำวบ้ำนท่ำนหนึ่งสะท้อนขึ้นขณะสนทนำกลุ่ม	“ปลาแดก (ปลาร้า) ผมกินมาตั้งแต่จ�าความได้ กินทุกมื้อ ติดแล้ว
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ครบั กินทกุหลงัคาเรอืน” นอกจำกนี	้“นึง่ข้าวเหนยีวฮ้อนๆ กินกบัปลาส้ม กบับกัพรกิดบิ แซบหลายครบักนิมาโดนแล้ว

ครบั” จำกกำรสงัเกตกำรณ์ในพืน้ที	่พบว่ำปัจจบุนัปลำร้ำทีข่ำยในท้องตลำดจะหมกันำนประมำณ	2-3	เดือนกจ็ะน�ำมำ

ขำยให้ประชำชน	และเมนูส้มต�ำใส่ปลำร้ำดิบก็เป็นเมนูยอดฮิตของประชำชนในพื้นที่		

เอกสารอ้างอิง
สถำบันมะเร็งแห่งชำติ	 กรมกำรแพทย์	 กระทรวงสำธำรณสุข.	 ทะเบียนมะเร็ง	 ระดับโรงพยำบำล	 พ.ศ.2561.	 

พิมพ์ครั้งที่	1.	กรุงเทพมหำนคร	:	ส�ำนักพิมพ์	บริษัทนิวธรรมดำกำรพิมพ์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด;	ปี	2562.

ฐิติมำ	วงศำโรจน์	ดวงเดือน	ไกรลำศ	พงศ์รำม	รำมสูตร	และคณะ.	กำรศึกษำสถำนกำรณ์โรคหนอนพยำธิและโปรโตซัว

ในล�ำไส้ในประเทศไทยปี	พ.ศ.2552.		The	96	Years	of	Opisthorchiasis:	Past,	Present	and	Future	

InternationalCongress	of	Liver	Flukes	7-8	March	2011,	Pullman	Raja	Orchid	Hotel,	KhonKaen,	

Thailand

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,	2560	

Sripa	B,	Pairojkul	C.	Cholangiocarcinoma:	lessons	from	Thailand.	Curr	OpinGastroenterol	2008;	24:	

349-56	

Thaewnongiew	K,	Singthong	S,	Kutchamart	S,	Tangsawad	S,	Promthet	S,	Sailugkum	S,	Wongba	N. 

Prevalence	and	Risk	Factors	for	Opisthorchisviverrini	infections	in	Upper	Northeast	Thailand. 

Asian Pac J Cancer Prev, 15	(16),	6609-6612
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รูปภาพเกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

ภาพที่ 7  พยำธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย

ที่มำ:	http://www.med.cmu.ac.th/dept/
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ภาพที่ 8  ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

ที่มำ:	http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/hospital-p-opisthorchis-th.php

ภาพที่ 9  มะเร็งท่อน�้ำดี

ที่มำ:	http://www.manager.co.th
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โรคพยาธิใบไม้ตับ

 โรคพยำธิใบไม้ตับ	 (Liver	 fluke)	 คือ	 โรคที่เกิดจำกท่อน�้ำดีภำยในตับติดเช้ือพยำธิ	 ที่เรียกว่ำ	 พยำธิใบไม้ตับ	 ซึ่ง 
ส่งผลให้ท่อน�้ำดีเกิดกำรอักเสบเรื้อรังร่วมกับเกิดกำรอุดตันของท่อน�้ำดีในตับจำกตัวและไข่ของพยำธิ	 จึงส่งผลให้เกิด
ภำวะตับโต	ตัว	ตำเหลือง	(โรคดีซ่ำน)	แน่นท้องจำกตับโตและมีน�้ำในท้อง/ท้องมำน	โรคพยำธิใบไม้ตับในประเทศไทย	
เกิดจำก	พยำธิใบไม้ตับ	 ชนิด	Opisthorchis viverrini	 ซ่ึงมีรูปร่ำงแบนคล้ำยใบไม้	 ส่วนหัวและท้ำยเรียวมน	 ขนำด	

ยำว	5.4-10.2 มม. (เฉลี่ย 7 มม.) กว้าง 0.8-1.9 มม. (เฉลี่ย 1.5 มม.) สีแดงเรื่อคล้ำยสีโลหิตจำงๆ	พบมำกทำงภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภำคเหนอื	ส่วนภำคอืน่ๆ	พบน้อย	โรคนีเ้ป็นสำเหตหุลกัของโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ดใีนคนไทยซึง่เกิด

จำกรับประทานอำหำรประเภทปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิใบไม้ตับ	เช่น	

ปลำซิว	ปลำสร้อย	ปลำขำว	ปลำตะเพียนฯลฯ	ที่ปรุงไม่สุก	เช่น	ก้อยปลำ	ปลำหมกไฟ	ปลำร้ำ	ปลำส้ม	ฯลฯ

ภาพที่ 10 	ปลำที่มีพยำธิใบไม้ตับอำศัยอยู่

วงจรชีวิต

	 พยำธิใบไม้ตับที่อำศัยอยู่ในท่อน�้ำดีทั้งของคนและสัตว์เป็นโรค	 เมื่อพยำธิออกไข่	 ไข่จะออกมำในล�ำใส้	 และ 

ปนออกมำกบัอจุจำระลงแหล่งน�ำ้	เมือ่หอยไซกนิไข่พยำธเิข้ำไป	พยำธจิะเจรญิเป็นตัวอ่อนอยูใ่นหอยไซ	(Bithynia spp.) 

ตวัอ่อนระยะต่อมำจะออกจำกหอยไปเจรญิต่อในปลำเป็นตวัอ่อนระยะตดิต่อ	เมือ่คนรบัประทานปลำทีป่รงุไม่สกุ	ตวัอ่อน

นี้จะเจริญเป็นพยำธิตัวเต็มวัยในท่อน�้ำดีของตับ

	 ระยะเวลำตั้งแต่คนรับประทานตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิเข้ำไปจนเจริญเป็นตัวเต็มวัย	 และตรวจพบไข่ใน

อุจจำระใช้เวลำประมำณ	4-8	สัปดำห์
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ใบความรู้

พยาธิใบไม้ตับและลักษณะของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

     

  ภาพที่ 11  ไข่พยำธิใบไม้ตับที่ออกมำกับอุจจำระผู้ป่วย	 ภาพที่ 12  พยำธิใบไม้ตับชนิดต่ำงๆ

คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อน (ระยะติดต่อ)
โดยไม่ท�าให้สุกเสียก่อน

พยาธิตัวอ่อน
ออกมาเจริญเป็น
ตัวเต็มวัยในตับ

พยาธิตัวเต็มวัยออก
ไข่ที่ท่อน�้าดีลงสู่
ล�าไส้เล็ก

ไข่พยาธิปนออก
มากับอุจจาระลงสู่
แหล่งน�้าจืด

หอยไซหรือบิไทเนีย 
กินไข่พยาธิ 
ไข่จึงเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 1 ในตัวหอย

ตัวอ่อนออก
จากหอยไชเข้า
ปลาน�้าจืด

แล้วเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที ่2 (ระยะตดิต่อ)
ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่
ในเนื้อปลา
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ภาพที่ 13 	มะเร็งท่อน�้ำดี

ที่มำ:	http://www.manager.co.th
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ก้อยปลาดิบ

   
ปลาร้าดิบ

   

 

 
ก้อยปลาซิวใส่มดแดง

   
ปลาส้มดิบ

  

ภาพที่ 14  อำหำรที่เสี่ยงต่อพยำธิใบไม้ตับ



109
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ใบความรู้

เรือ่ง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

คนติดโรคพยำธิใบไม้ตับจำกกำรรับประทานอำหำรที่ปรุงจำกปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว	 (ตระกูลปลำตะเพียน)	ที่มี

ตัวอ่อน	ระยะติดต่อพยำธิใบไม้ตับอยู่ในเนื้อปลำแบบปรุงดิบๆ	หรือ	ดิบ	ๆ	สุก	ๆ	เมื่อคนรับประทานอำหำรที่ปรุงดิบ

หรือดิบๆ	สกุๆ	เข้ำไปเท่ำกบัคนนัน้ได้รบัประทานเอำตัวอ่อนพยำธิใบไม้ตบัเข้ำไปด้วย	เมือ่ถึงล�ำไส้เลก็	ตวัอ่อนพยำธจิะ

เดินทำงต่อไปจนถึงท่อน�้ำดีส่วนปลำยที่อยู่ในตับแล้วเจริญเป็นพยำธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย	จำกนั้นพยำธิจะวำงไข่	ไข่พยำธิ

ใบไม้ตบัจะผ่ำนออกมำกบัน�ำ้ดแีล้วถูกขบัถ่ำยออกมำปนกบัอจุจำระของคนทีเ่ป็นโรค	ไข่พยำธใินอจุจำระทีม่ตัีวอ่อนอยู่

ภำยในจะถูกกินโดยหอยน�้ำจืด	 เรียก	หอยบิไทยเนีย	หรือหอยไซ	 เมื่อหอยกินพยำธิแล้ว	ตัวอ่อนพยำธิจะเจริญเติบโต

แล้วไชออกมำจำกตัวหอยว่ำยในน�้ำบริเวณตื้นๆ	(เมื่อพบปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทย

ประมำณ	110	ชนดิ)	จะไชเข้ำทำงใต้ครบี	แล้วเข้ำอยูไ่ด้ทุกส่วนของปลำ	รวมระยะเวลำช่วงจำกคนเป็นโรคพยำธใิบไม้ตบั 

ผ่ำนหอยและเข้ำปลำ	 แล้วแพร่โรค	 โดยติดต่อเข้ำสู่คนอีกครั้ง	 ใช้เวลำประมำณ	 3	 เดือน	 คนที่เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ	

สำมำรถแพร่กระจำยไข่พยำธิใบไม้ตับออกมำจำกร่ำงกำยได้นำนถึง	 30	 ปี	 อย่ำงไรก็ตำมโรคพยำธิใบไม้ตับน้ีไม่ติดต่อ

โดยตรงจำกคนสู่คน

คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อน (ระยะติดต่อ) 
โดยไม่ท�าให้สุกเสียก่อน

พยาธิตัวอ่อน
ออกมาเจริญเป็น
ตัวเต็มวัยในตับ

พยาธิตัวเต็มวัยออก
ไข่ที่ท่อน�้าดีลงสู่
ล�าไส้เล็ก

ไข่พยาธิปนออก
มากับอุจจาระลงสู่
แหล่งน�้าจืด

หอยไซหรือบิไทเนีย
กินไข่พยาธิ  
ไข่จึงเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 1 ในตัวหอย

ตัวอ่อนออก
จากหอยไชเข้า
ปลาน�้าจืด

แล้วเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที ่2 (ระยะตดิต่อ)
ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่
ในเนื้อปลา

อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

เมือ่พยำธใิบไม้ตับอยูใ่นร่ำงกำยคนแล้วอนัตรำยจะเกดิข้ึนมำกหรือน้อย	ขึน้อยูกั่บจ�ำนวนตัวพยำธทิีส่ะสม	พยำธิ

ดูดเกำะผนังของท่อน�้ำดีท�ำให้เกิดกำรระคำยเคือง	 สำรที่พยำธิใบไม้ตับขับถ่ำยท�ำให้ท่อน�้ำดีอักเสบ	 และเยื่อบุผนังท่อน�้ำดี 

หนำขึ้น	 ถ้ำพยำธิใบไม้ตับปล่อยสำรคัดหลั่งออกมำและเข้ำสู่กระแสเลือด	 จะท�ำให้โลหิตเป็นพิษ	 ซึ่งผู้ป่วยจะมีอำกำร

ดีซ่ำน	 มีไข้	 ตับโต	 ระยะนี้ถ้ำรักษำยังมีโอกำสหำย	 แต่ถ้ำตับถูกท�ำลำยถำวร	 ทำงเดินน�้ำดีอุดตัน	 อำกำรดีซ่ำน

เพิ่มมำกขึ้น	ตับโตมำกขึ้น	ถุงน�้ำดีโป่งพอง	มีโอกำสเกิดเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีและ	เสียชีวิตได้
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ใบความรู้

เรือ่ง วงจรโรคพยาธใิบไม้ตบัในชมุชน

										 วงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับพยำธิตัวเต็มวัยอำศัยอยู่ในท่อทำงเดินน�้ำดีที่อยู่ในตับของคน	สุนัขและแมวพยำธิ

ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้ำงไข่จ�ำนวนมำกซึ่งไข่ของพยำธิชนิดนี้มีขนำดเล็กสีน�้ำตำลเหลืองไข่ที่ออกมำจะปะปนมำกับ

น�้ำดีและลงสู่ล�ำไส้เล็กจำกนั้นออกสู่ภำยนอกร่ำงกำยโดยกำรถ่ำยอุจจำระหำกไข่ตกลงสู่น�้ำจะถูกหอยน�้ำจืดขนำดเล็ก

บำงชนิดที่มีควำมสำมำรถเป็นพำหะขั้นที่	1	กินเข้ำไป	ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่พยำธิใบไม้ตับจะใช้เวลำเจริญในหอยประมำณ	

6-8	สปัดำห์	จึงออกจำกหอยและว่ำยน�ำ้ไปไชเข้ำใต้เกลด็ของปลำน�ำ้จืดตระกลูปลำตะเพยีน	(เช่นปลำตะเพยีน	ปลำขำว	

ปลำสร้อย	 ปลำกะสูบ	 ปลำแม่สะแด้ง	 ปลำซิว	 ปลำแก้มช�้ำปลำขำวนำ)	 แล้วเจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อในเนื้อปลำ

ซึ่งใช้เวลำประมำณ	 4	 สัปดำห์	 เมื่อคนหรือสุนัข	 และแมวกินเนื้อปลำที่ปรุงไม่สุกหรือดิบๆ	 สุกๆ	 ก็จะได้รับตัวอ่อน

พยำธิใบไม้ตับระยะติดต่อเข้ำไปและเมื่อน�้ำย่อยในกระเพำะอำหำรและล�ำไส้เล็กย่อยเนื้อปลำและผนังหุ้มตัวอ่อนของ

พยำธิ	 ก็จะท�ำให้ตัวอ่อนของพยำธิใบไม้ตับออกมำและคืบคลำนเข้ำไปในระบบท่อน�้ำดีผ่ำนทำงรูเปิดที่ล�ำไส้เล็กและ

เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

 อาหารก่อโรค ท่ีเสี่ยงต่อพยำธิใบไม้ตับที่ประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมรับประทานอาหารที่ท�ำ

จำกปลำที่ปรุงไม่สุก	เช่น	ก้อยปลำ	ปลำสด	ปลำส้ม	ปลำจ่อม	หม�่ำปลำ	ปลำหมกไฟปลำปิ้ง	ลำบปลำ	ปลำร้ำ	แจ่วบอง

ซึ่งตัวอ่อนของพยำธิใบไม้ตับระยะติดต่อยังมีชีวิตอยู่และสำมำรถเจริญเติบโตเป็นพยำธิตัวเต็มวัยในท่อน�้ำดีภำยในตับ

ได้นอกจำกพยำธิใบไม้ตับที่เป็นสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้เกิดมะเร็งของท่อน�้ำดี	 แล้วยังพบว่ำมีสำรไนโตรซำมีน	

(Nitrosamine)	ซึง่เป็นสำรก่อมะเรง็ในอำหำรพวกโปรตีนหมกั	เช่นปลำร้ำ	ปลำส้ม	หมูส้ม	แหนมและอำหำรพวกเนือ้สตัว์

ที่ผสมดินประสิว	เช่น	กุนเชียง	ไส้กรอก	เนื้อเค็มปลำเค็มก็เป็นปัจจัยเสริมก่อโรคได้
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ใบความรู้

เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) 10 ประการ

สขุบญัญตัแิห่งชำต	ิหรอืท่ีคนไทยรูจ้กัในอดีตว่ำ	“กติกำอนำมยั”	เป็นแนวทำงปฏบิติัตัวด้ำนสุขภำพขัน้พืน้ฐำน

เพือ่สร้ำงเสรมิสขุภำพ	และลดควำมเสีย่งจำกโรคภยัไข้เจบ็	รวมทัง้อนัตรำยต่อสขุภำพทีอ่ำจเกดิขึน้ในชวีติประจ�ำวนั	ซึง่

คณะรัฐมนตรีฝ่ำยสังคมได้มีกำรอนุมัติให้เป็นนโยบำยระดับชำติเมื่อวันที่	18	พฤษภำคม	2539	และก�ำหนดให้วันที่	28	

พฤษภำคมของทุกปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชำติ	 โดยมีเป้ำหมำยให้คนไทยทุกคน	 โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน	 ได้รับ 

กำรปลกูฝังและสร้ำงเสริมสขุภำพทีถ่กูต้องตัง้แต่เยำว์วยั	เพรำะผู้ท่ีปฏบิติัตำมสุขบญัญติั	10	ประกำร	จะเป็นคนมีสขุภำพ

ดี	 ทั้งร่ำงกำย	 จิตใจ	 และสังคม	ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภำพแข็งแรง	มีสมรรถภำพในกำรเรียน	กำรท�ำงำน	และยังช่วยให ้

มีภูมิต้ำนทำนโรค	ไม่เจ็บป่วยง่ำยๆ	ด้วย

ข้อก�ำหนดที่เด็กและเยำวชน	 ตลอดจนประชำชนทั่วไป	 พึงปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 จนเป็นสุขนิสัย	 เพื่อให ้

มีสุขภำพทั้งร่ำงกำย	จิตใจ	และสังคม	10	ประกำรได้แก่

1.		 ดูแลรักษำร่ำงกำยและของใช้ให้สะอำด	

2.		 รักษำฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่ำงถูกต้อง	

3.		 ล้ำงมือให้สะอำดก่อนกินอำหำรและหลังกำรขับถ่ำย	

4.		 กินอำหำรสุก	สะอำดปรำศจำกสำรอันตรำย	และหลีกเลี่ยงอำหำรรสจัดสีฉูดฉำด	

5.		 งดสูบบุหรี่สุรำ	สำรเสพติด	กำรพนัน	และกำรส�ำส่อนทำงเพศ	

6.	 สร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น	

7.		 ป้องกันอุบัติภัยด้วยกำรไม่ประมำท	

8.		 ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอและตรวจสุขภำพประจ�ำปี	

9.		 ท�ำจิตใจให้ร่ำเริงแจ่มใสอยู่เสมอ	

	 10.	มีส�ำนึกต่อส่วนรวม	ร่วมสร้ำงสรรค์สังคม	



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

112

เพลง ล้างมือบ่อยๆ
(จาก https://www.youtube.com/watch?v=vl-za6wEG0E)

ขอถำมสักนิด	ขอถำมสักนิด	ท�ำไมต้องล้ำงมือ	 	 อยำกจะรู้	อยำกจะรู้	ก็ขยับก็ขยับเข้ำมำเลย

จะเป็นยังไง	จะเป็นยังไง	ถ้ำเรำไม่ล้ำงมือ	 	 	 จะมีเชื้อโรคต่ำงๆติดอยู่	มันจะเข้ำสู่ร่ำงกำยเธอ

(ซ�้า)	ล้ำงแบบไหนดี	ถึงจะถูก	ถูก	ถูกวิธี	 	 	 ไมยำกเลยจริงๆ	7	ข้อนี้ท�ำง่ำยเหลือเกิน

(ซ�้า2)	เริ่มที่ข้อที่	1	เอำฝ่ำมือมำถูกัน	 	 	 ข้อที่	2	นั้นต้องเอำฝ่ำมือถูหลังมือ

ข้อที่	3	ต้องเอำฝ่ำมือถูฝ่ำมือ	 	 	 	 ข้อที่	4	ต้องเอำหลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ

แล้วมำข้อที่	5	ต้องถูนิ้วหัวแม่มือ	 	 	 	 ข้อที่	6	เอำใบนิ้วถูคว้ำนฝ่ำมือ

และข้อที่	7	ถูวนรอบๆ	ข้อมือ	 	 	 	 ท�ำประจ�ำ	ก็จะดี	ดี	ดี	(ซ�้า 2)

ล้ำงมือบ่อยๆ	ล้ำงมือบ่อยๆ	ล้ำงมือบ่อยๆ	 	 	 ไม่ยำกสักนิด	ไม่ยำกสักนิด	มำ	มำ	มำล้ำงมือ

เข้ำห้องน�้ำกินอำหำรอย่ำประมำท	อำจติดเชื้อโรคมำ		 เริ่มต้นวันนี้	เริ่มต้นวันนี้	ชวนกันให้ล้ำงมือ

ป้องกันเชื้อโรคต่ำงๆ	ติดอยู่	มันจะเข้ำสู่ร่ำงกำยเธอ	 	 (ซ�้ำ)

เพลง ปลาสุกแซ่บหลาย (สุกกะแซ่บ)
ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร

(โครงการมหกรรมรณรงค์สัญจร การก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปี 2556)

  แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

	 แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

	 มำเด้อกินต�ำบักหุ่งมำเด้อกินต�ำบักหุ่ง

	 ต�ำบักหุ่งใส่ปลำร้ำสุก	ต�ำบักหุ่งใส่ปลำร้ำสุก

	 	 กินดี	อยู่ดี	มีสุขปลำร้ำสุกแซ่บหลำย	แซ่บหลำย	

	 แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

	 แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

	 	 ปลำขำวเฮ็ดปลำร้ำหมักเกลือ	ปลำขำวเฮ็ดปลำร้ำหมักเกลือ

	 หมักไหเก็บไว้หลำยเดือน	หมักไหเก็บไว้หลำยเดือน

	 แล้วเอำมำต้มให้สุก	แล้วเอำมำต้มให้สุก

	 แล้วเทลงคลุกใส่ต�ำบักหุ่งแล้วเทลงคลุกใส่ต�ำบักหุ่ง

	 	 แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

	 แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

	 ปลำขำวชิ้นน้อยๆคั่วไฟปลำขำวชิ้นน้อยๆคั่วไฟ

	 เติมเครื่องลงใส่คลุกให้เข้ำกัน	เติมเครื่องลงใส่คลุกให้เข้ำกัน	

	 ชิมเบิ่งเถิกใจแซ่บหลำย	ชิมเบิ่งเถิกใจแซ่บหลำย	

	 กินดีปลอดภัยต้องกินให้สุก

	 	 แซ่บแซ่บแซ่บ	สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ	(ซ�้ำ)

		 	 (จบเพลง)
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เพลง ปลาร้าสุกสุข
 ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร

   จะปรุงอำหำรครั้งใด	ต้องใส่ใจใส่ปลำร้ำสุก

	 จะได้กินได้แซ่บได้สุก	(ซ�้ำ)

	 ปลำร้ำสุกสะอำดปลอดภัย	(ซ�้ำ)

	 ปลำดิบใช้ท�ำปลำร้ำ	ที่ติดมำก็คือพยำธิ

	 เมื่อกินก็มีโอกำสเป็นโรคภัยในท่อน�้ำดี

	 ปลำร้ำปลำดิบปลำเกล็ดพยำธิใบไม้มำกมี

	 อยำกให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อนกินลงไป

	 (ซ�้ำ*)		 จะปรุงอำหำรครั้งใด	ต้องใส่ใจปลำร้ำสุก

	 	 	 	 	 จะได้กินได้แซ่บได้สุข

	 	 	 	 	 ปลำร้ำสุกสะอำดปลอดภัย

	 	 	 	 	 (ซ�้ำ**)	พี่น้องที่กินปลำร้ำ

	 	 	 	 	 ควำมแซ่บต้องมำพร้อมควำมสะอำด

	 	 	 	 	 โรคภัยอย่ำได้ประมำท

	 	 	 	 	 ทุกพยำธิมีอันตรำย

	 	 	 	 	 พยำธิใบไม้ตับ	ติดมำกับปลำร้ำทั่วไป

	 	 	 	 	 จะให้ปลอดภัย	ต้องต้มให้สุกทุกต่อนปลำร้ำ

	 	 	 	 	 พยำธิใบไม้ตับ	มำกับปลำร้ำไม่สุก

	 	 	 	 	 ต้องต้มให้สุก	กินก็ปลอดโรค	ปลอดภัย

	 	 	 	 	 	 		(ซ�้ำ**)
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เพลง ล�าซิ่งสุขบัญญัติ 10 ประการ
เนื้อร้อง นักศึกษาสาธารณสุข วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

ท�านองเพลง ขาขาวสาวล�าซิ่ง

 

บุญบ้ำนเฮำม่วนแท้น้อพ้อกัน		 มำร่วมกันฟังเพื่อจะน�ำไปใช้นำน

สุขบัญญัตินั้นมี	10	ประกำร		 มันเป็นพื้นฐำนของกำรดูแลร่ำงกำย

เริ่มข้อ	1	นั้นกะเฮ็ดได้แสนง่ำย		 ดูแลร่ำงกำย	ของใช้ให้สะอำด

ข้อสองนั้น	แปรงฟันทุกวันอย่ำได้ขำด		 บ่	แมนเรื่องยำก	อย่ำงน้อยมื้อละ	2	เทือ

ฮอดข้อสำม	ล้ำงมือให้เป็นประจ�ำ		 เรำต้องหมั่นท�ำแม้กระทั่ง	หลังขับถ่ำย

ต่อไปข้อสี่กินอำหำรที่ปลอดภัย		 เฮ็ดได้ง่ำยๆ	กินตำมหลักโภชนำกำร

*	ย่ำว	ย่ำว	ย่ำว	ย่ำว	ย่ำว	ละว่ำ	ย่ำว	ย่ำว	ละว่ำ	ย่ำว	ย่ำว	เด้ออ้ำยเดอ	เด้ออ้ำยเดอ	เด้อเด้ออ้ำยเดอ

ข้อห้ำยิ่งดี	บ่	เล่นกำรพนัน		 เป็นเรื่องส�ำคัญงดบุหรี่	ดื่มสุรำ

ข้อหกใกล้ตัว	เพื่อครอบครัวหรรษำ		 บ่	มีปัญหำ	ร่วมกันสร้ำงสรรค์สำมัคคี

	ข้อเจ็ดนั้นหนำ	ร่วมกันป้องอุบัติภัย		 เพื่อให้ปลอดภัยห่ำงไกล	อุบัติเหตุ

	ข้อแปดท�ำง่ำยออกก�ำลังกำย	หมั่นสังเกต		 บ่	มีขอบเขตตรวจสุขภำพเป็นประจ�ำ	(ซ�้ำ	*)

	ข้อเก้ำแม่นบ้อ	อยำกขอให้รื่นรมย์		 จิตใจสุขสม	หำวิธีผ่อนคลำย

	สุดท้ำยข้อสิบไม่ใช้ของสิ่งอันตรำย		 สังคมปลอดภัย	ส�ำนึกดีต่อส่วนรวม	(ซ�้ำ	*)

 เพลง โรคภัยใกล้ตัว
  เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ์

  ท�านอง เพลงคุณล�าไย

	 	 	 เรำมำเรียนเรื่อง	 โรคภัยใกล้ไกลตัวเรำนี่หนำ

	 เกิดจำกติดเชื้อนำนำ	 หนอนพยำธินี้หนำพำให้เป็นโรคตับ

	 	 โรคมะเร็งในท่อน�้ำดี	 มำกมีคนตำยลำลับ

	 ป้องกัน	รักษำ	ก�ำกับ	 จะไม่ล่วงลับลำโลกไปโดยง่ำย

	 (พูด)	โรคพยำธิใบไม้ในตับ	 เรำมำก�ำกับให้มันหมดไป

	 อย่ำกินปลำดิบเด็ดขำด	 โรคพยำธิระบำดรวดเร็วทันใด

	 ปลำร้ำ	ก้อยปลำ	ปลำหมัก	 กินแล้วทุกข์หนักเพรำะเกิดโรคภัย

	 ปลำน�้ำจืดกินสุกเถิดอ้ำย(ซ�้ำ)	 อำยุจะได้ยืนยำวต่อไป

	 	 พวกเรำมำช่วยกันเถิด		 อย่ำให้โรคเกิดขึ้นได้
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เพลง โรคพยาธิใบไม้ตับ
       เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ ์  

       ท�านอง เพลงนมจากเต้า

	 	 นี่โรคอะไรรู้ไหมเธอจ๋ำ	 	 	 โรคเกิดจำกปลำน�้ำจืดไงเล่ำ

	 	 ปลำมีเกล็ดขำวน�้ำเชื้อไม่เบำ	 	 ท�ำสุกเถอะเรำคุณค่ำสำรพัด

	 	 พยำธิใบไม้ตับนั้นน่ำกลัว	 	 	 โรคระบำดทั่วทั้งคนและสัตว์

	 	 มำเถอะพวกเรำมำรีบก�ำจัด	 	 โรคไม่สะพัดถ้ำท�ำสุกเอย

เพลง เสน่ห์สาวละว้า
       ค�าร้อง นายทินกร แสงนิกุล

       ท�านอง เพลงปลาค้อใหญ่

	 ...ฮอดยำม	เดือนสี่	เดือนห้ำ	บ้ำนละว้ำก็น�้ำลงขอดแก่ง

	 น�้ำ	สิแห้งขอดสำย	น�้ำจิตน�้ำใจเฮำบ่แห้งคือแก่ง

	 ยังมีเอื้อเฟื้อเผื่อแบ่งจิตใจแฝงด้วยประเพณีอันดีงำม....

	 มำเด้อ	มำยำมบ้ำนน้อง	ให้มำลองกินข้ำวปลำน�ำ

	 มำกินปลำหน้ำแล้ง	ปลำริมแก่งมีแต่โตอ�่ำหล�่ำ

	 ไผมำอยู่เป็นที่ฮู้ที่ถำมว่ำแก่งละว้ำงำมสุดลูกหูลูกตำ....

	 โอ่..เด๋	เอ้	เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ	เอ้..เอ๋…เอ..

	 โอ่เด..อ้ำยคนไกลเอ๊ย	โอ่เด....อ้ำยคนไคเอ้ย

	 อ้ำยเอ้ย	แก่งละว้ำนั่นเด้ออ้ำย

	 ให้อ้ำย	หนอ..อดสำใส่ดำงไว้

	 โอ๊ย	สิได้กินปลำ	โตใหญ่…ผู้แพงเอ๋ย

	 อ้ำยเอ๊ย	ปลำโตใหญ่มำฮอดแล้ว

	 ปลำโตใหญ่มำฮอดแล้ว	สิเฮ็ดสุกสู่อ้ำยกิน

	 สิเฮ็ดสุกสู่อ้ำยกิน

	 เออ…เอ่อ…เอ๊ย…นั่นนำ…อ้ำยเอ๊ย

	 ฮอยยิ้มพิมพ์ใจหวำนฉ�่ำ	มำกินข้ำวน�ำอย่ำลืมจ�้ำแจ่วข่ำ

	 มำซอยต�ำหูกเข็นฝ้ำย	ว่ำงำมหลำยสำวละว้ำคนส่ำ

	 น้องสิต�่ำหมี่เสื้อผ้ำไหมไว้ถ่ำ

	 สมบัติล�้ำค่ำ	แต่ปู่ย่ำตำยำย

	 สมบัติล�้ำค่ำ	แต่ปู่ย่ำตำยำย.......

	 โอ่..เด๋	เอ้	เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ	เอ้..เอ๋…เอ..
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	 โอ่เด..อ้ำยคนไกลเอ๊ย	โอ่เด....อ้ำยคนไคเอ้ย

	 อ้ำยเอ้ย	แก่งละว้ำนั่นเด้ออ้ำย

	 ให้อ้ำย	หนอ..อดสำใส่ดำงไว้

	 โอ๊ย	สิได้กินปลำ	โตใหญ่…ผู้แพงเอ๋ย

	 อ้ำยเอ๊ย	ปลำโตใหญ่มำฮอดแล้ว

	 ปลำโตใหญ่มำฮอดแล้ว	สิเฮ็ดสุกสู่อ้ำยกิน

	 สิเฮ็ดสุกสู่อ้ำยกิน

เพลง คนบ้านเฮา บ่ กินปลาดิบ
        เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา

       ท�านอง เพลงคนบ้านเดียวกัน

 

  คนอิสำนบ้ำนเฮำ	ถ้ำไม่กินก้อยปลำ	สุขภำพแข็งแรง

	 	 แต่ถ้ำหำกมื้อได๋	หลงกินมันเข้ำไป	ก็จะท�ำให้ป่วย

	 	 ป่วยเป็นโรคน่ำกลัว	มะเร็งในท่อน�้ำดี	และมีหนอนใบไม้	เข้ำไปชอนไชในตับของเรำ

	 	 โอ้ย	น้อ	น้อ	คนบ้ำนเฮำ	ให้เซำให้เลิก	บ่	ต้องกินปลำดิบ	ถ้ำสิกินก้อยปลำ	สิต้องเฮ็ดให่

	 	 สุก	เด้อครับพี่น้อง

	 	 คนบ้ำนเฮำ	คนบ้ำนเดียวกัน	

เพลง เด็กรุ่นใหม่ ไม่กินปลาดิบ
       เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา

         ท�านอง เพลงลอยกระทง

 

	 	 	 	 	เด็กๆ	จงจ�ำเอำไว้	ว่ำโทษพิษภัยของกำรกินดิบ

		 	 	 	 มีอันตรำยและน่ำกลัว	พวกเรำอย่ำมัวเผอเรอไปกิน

		 	 	 	 เพรำะมันมีพยำธิมำกมำย	จะเกิดภัย	ต่อร่ำงกำยเรำเอง

		 	 	 	 ยิ่งไปทำน	ก้อยปลำ	และยังไปทำนส้มปลำ	บ่สุก

		 	 	 	 เรำจงพึงระวังอันตรำย	อำจป่วยตำยด้วยโรคมะเร็ง

		 	 	 	 เป็นมะเร็งในท่อน�้ำดี	ชีวีเรำต้องดับสูญไป	
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ภาพโปสเตอร์ “สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ”
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ตัวอย่างโปสเตอร์ล้างมือ 7 ขั้นตอน



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

119

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)

ค�าชี้แจง ให้ท�าเครื่องหมาย üลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่ ชื่อ-สกุล

รายการ

สรุปผลการ

ประเมิน
ร่วมมือในการท�า

กิจกรรม

กล้าออกมา

แสดงความ

สามารถ

ส่งงานตรง

ตามเวลาที่

ก�าหนด

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผ่ำนตั้งแต่	2	รำยกำรถือว่ำ	ผ่าน	 	ผ่ำน	1	รำยกำรถือว่ำ	ไม่ผ่าน

 

ลงชื่อ	_________________ผู้ประเมิน	

	 	 	 	 	 	 	 						(	_________________	)
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แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

กลุม่	......................................................................................................................................................................

สมำชิกในกลุ่ม		

1.	 ..................................................................................................................................................................

2.	 ..................................................................................................................................................................

3.	 ..................................................................................................................................................................

4.	 ..................................................................................................................................................................

5.	 .................................................................................................................................................................

6.	 .................................................................................................................................................................

ค�าชี้แจง :	 ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมำย	ü	ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง

พฤติกรรมที่สังเกต
คะแนน

3 2 1

1.	มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

2.	มีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำน

3.	รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย

4.	มีขั้นตอนในกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ

5.	ใช้เวลำในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

	 พฤติกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ		 ให้		3		 คะแนน

	 พฤติกรรมที่ท�ำเป็นบำงครั้ง		 ให้		2		 คะแนน

	 พฤติกรรมที่ท�ำน้อยครั้ง		 ให้		1		 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

	 13-15	 ดี

	 8-12	 ปำนกลำง	

	 5-7	 ปรับปรุง
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ผู้เรียบเรียงการจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นำงสำวเกษร		แถวโนนงิ้ว

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

นำยเชิดพงษ์		มงคลสินธุ์

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่		7		จังหวัดขอนแก่น

นำงสำวจริยำ		อินทรรัศมี	

	 ศูนย์อนำมัยที่		7		ขอนแก่น

นำงศุจินันท์		ตรีเดช

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

นำงวรำพร		สุดบุญมำ

	 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

นำงนภำพร		ยุทไธสง		

	 โรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		

	 มัธยมศึกษำ	เขต	25	ขอนแก่น

นำงนริศรำ		สีหำรำช

	 โรงเรียนกัลยำณวัตร		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 มัธยมศึกษำเขต	25	ขอนแก่น

นำยนที		พิลำแดง	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 มหำสำรคำม		เขต	1

นำยจเด็ด		ทัศนวงษำ		

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 มหำสำรคำม		เขต	3

นำยพุฒิชัย		อำจวิชัย	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

	 เขต	22	นครพนม

นำงอัญชิสำ		มีทรัพย์

	 โรงเรียนบ้ำนละหำนนำ	ส�ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ

	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	3

นำยวิทยำ		ขจรไพร

	 โรงเรียนบ้ำนละหำนนำ	ส�ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ

	 ประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	3

นำงสำวพำนทอง		ทัพหงษำ

	 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยำคม	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

	 กำรศึกษำมัธยมศึกษำ		เขต	25		ขอนแก่น

นำงสำวสุจีรภัทร		ทองมนต์

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 อุดรธำนี	เขต		2
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คณะท�ำงำนพัฒนำปรับปรุงหน่วยกำรเรียนรู้
เรื่อง โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีแบบบูรณำกำร ครั้งที่ 3

*****************

คณะที่ปรึกษำ 
นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ�านวยการส�านกงานโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์สุเมธ  องค์วรรณดี ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
แพทย์หญิงหรรษา  รักษาคม ผู้อ�านวยส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
แพทย์หญิงรพีพรรณ  เดชพิชัย ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์กิตติ์พงศ์  สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายพงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว
ข้าราชการบ�านาญ
นายปรีดี  ภูสีน�้า
ส�านักงานศึกษาธิการภาค 12
นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์   
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 4
นางจิระภา  ธรรมน�าศีล
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 2
นางนภาพร  ยุทไธสง
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น
นางนริศรา  สีหาราช
โรงเรียนกัลยาณวัตร  ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น   
นายศุภฤกษ์  รัตนถา
โรงเรียนบ้านหนองโก ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4
นางอัญชิสา  มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านหญ้าคาทาหลวง ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
นายทินกร  ศรีนาง
ส�านักงานศึกษาธิการภาค 12

คณะท�ำงำน  
นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
นางสาวเกษร  แถวโนนงิ้ว   
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
นางสาวสุมาลี  จันทลักษณ์
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
นางศุจินันท์  ตรีเดช
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
นางวราพร  สุดบุญมา
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
นายกิตติพิชญ์  จันที
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
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