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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	 มกรำคม	2561	 	 จ�ำนวน	160	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
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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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ค�าชี้แจง

 หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์	 เร่ือง	 โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 ชั้นอนุบำลปีที่	 1-3	 	 มีจุดมุ่งหมำย

เพื่อน�ำไปใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน	ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	2560	 เพื่อสนับสนุนให้

เกิดองค์ควำมรู้เรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 ตลอดจนพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนทำงสังคม	 น�ำไปสู่ 

กำรกระตุ้นให้ประชำคมตระหนัก	 ถึงโรคและกำรดูแลป้องกัน	 ไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่เสี่ยง	 ที่เน้นกำรศึกษำด้ำนสุขภำพ

ที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรด�ำรงสุขภำพ	กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคคล	ครอบครัวและชุมชน

ให้ยั่งยืน	ภายใต้แนวคิด “การใช้น�้าใหม่แทนน�้าเก่า” 

	 โครงสร้ำงเนือ้หำสำระหน่วยกำรจดัประสบกำรณ์เรือ่ง	โรคพยำธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�ำ้ดี	ชัน้อนบุำลปีที	่1-3	

มีจ�ำนวน	 5	 หน่วย	 5	 วัน	 กำรน�ำหน่วยกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ใช้เวลำแผนละ	 1	 วัน	 ให้จัด

ประสบกำรณ์เรียนรู้แบบบูรณำกำร	ตำมตำรำงกิจกรรมประจ�ำวัน	ควรจัดต่อเนื่องให้ครบทั้ง	5	แผน	ภำยใน	1	สัปดำห์	

จะเป็นช่วงเวลำใดนั้นขอให้ครูผู้สอนพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสม

หน่วยกำรจดัประสบกำรณ์	มกีรอบเนือ้หำแนวด�ำเนนิกำรจัดกำรเรยีนรูเ้พือ่เป็นตวัอย่ำงในทำงปฏบิติัครผูู้สอน

สำมำรถปรับเปลี่ยน	หรือพัฒนำเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยเฉพำะสถำนศึกษำที่อยู่

ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค	 ใกล้แหล่งน�้ำจืดและชุมชนที่มีพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค	

สำมำรถเพิ่มเติมกิจกรรมหรือประยุกต์ใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพปัญหำ	 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน

เชงิบรูณำกำร	กำรจัดประสบกำรณ์เรยีนรู	้เรือ่ง	โรคพยำธใิบไม้และมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีชัน้อนุบำลปีที	่1-3	ควรจดัประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ทีสอดคล้องตำมสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	 พุทธศักรำช	 2560	 เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำร

ทุกด้ำน	 ทั้งด้ำนร่ำงกำย	 อำรมณ์	 จิตใจ	 สังคมและสติปัญญำ	 ซึ่งจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	

ขณะเดยีวกนัควรปลกูฝังให้เดก็เกดิเจตคตทิีพ่งึประสงค์	เช่น	ควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อืน่	รักกำรเรียนรู้	รักธรรมชำต	ิ

สิ่งแวดล้อม	และมีคุณธรรม	จริยธรรม	ที่เหมำะสมกับวัย	เป็นต้น	และสอดคล้องตำมจุดหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวยั	พทุธศักรำช	2560	ส�ำหรบัเดก็อำย	ุ3-5	ปี	ทีมุ่ง่ให้เดก็มพีฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จติใจ	สงัคมและสตปัิญญำ	

ทีเ่หมำะสมกบัวัยควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล	ซึง่จดุหมำยถอืเป็นมำตรฐำนคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	คอื

1.		 ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2.		 กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง	ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน

3.		 มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข

4.		 มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิตใจที่ดีงำม

5.		 ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ	ดนตรี	กำรเคลื่อนไหว	และรักกำรออกก�ำลังกำย

6.		 ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย

7.		 รักธรรมชำติ	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และควำมเป็นไทย

8.		 อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่ำงมคีวำมสขุและปฏบิตัตินเป็นสมำชกิทีด่ขีองสงัคม	ในระบอบประชำธปิไตยอนัมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9.		 ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย

10.		มีควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย
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11.		มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์

12.	มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้	และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ประสบผลส�ำเร็จ	ให้ใช้ควบคู่กับหนังสืออ่ำนเพิ่มเติม		7	เล่ม	คือ

	 1.		 ควำมรู้พื้นฐำนโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี		

	 2.		 คู่มือก�ำจัดโรคพยำธิใบไม้ตับ	ส�ำหรับประชำชน	

	 3.		 ควำมรู้เรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับ	ส�ำหรับเด็ก	เยำวชนและประชำชน		

	 4.		 พยำธใิบไม้ตบั	โครงกำรปรบัเปล่ียนพฤติกรรม	เพ่ือป้องกนัโรคพยำธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ด	ีจงัหวดั

ขอนแก่น	มหำสำรคำม	ร้อยเอ็ด	กำฬสินธุ์		

	 5.		 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 อย.น้อยระดับประถมศึกษำ	 ด้ำนกำรป้องกันโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	“อีสำนแท้กินแต่ปลำสุก”		

	 6.		 แบบฝึกหัดพัฒนำทักษะระดับประถมศึกษำ	 เรื่องโรคพยำธิที่ติดต่อผ่ำนดิน	 โรคติดต่อพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี	5	หนอนพยำธิจอมวำยร้ำย	โครงกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ส�ำหรับ

กำรควบคุมป้องกันโรคหนอนพยำธิ	โครงกำรตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	สยำมบรมรำชกุมำรี

	 7.		 เอกสำรอ้ำงอิงเพือ่กำรเรยีนกำรสอน	เรือ่งกำรป้องกันและควบคมุโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดี	

ทั้งนี้	 ยังใช้เป็นกิจกรรมทำงสังคมเพื่อรณรงค์ทุกภำคส่วน	“บอกลำปลำดิบ”	 เช่น	จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน

ระหว่ำงสถำนศกึษำ	และอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน	องค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่	รวมทัง้ประชำชนในชมุชน

คณะท�ำงำนจัดท�ำหน่วยกำรเรียนรู้	เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีแบบบูรณำกำร

กันยำยน	2563
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1

หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

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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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

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	
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

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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หน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
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โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1
  

หน่วย หน่วยย่อย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่/เรื่อง
เวลา

(วนั)

กำรจัด

ประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้

"มำรู้จักพยำธิ

ใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

กันเถอะ"”

❶	ธรรมชำตวิทิยำของพยำธใิบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

1.ลักษณะ	รูปร่ำง	ของตัวพยำธิใบไม้ตับ 1

2.สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี	

1

❷	กำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพ 3.กำรเลือกและรับประทำนอำหำรปลอดภัย 1

❸	ควำมสะอำดของร่ำงกำยและ

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

4.สุขนิสัยในกำรขับถ่ำยและกำรล้ำงมือ 1

❹ กำรดูแลผู้ป่วย 5.กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี 1

รวมตลอดปี 5

หมายเหตุ

	 1.		 แผนกำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรูเ้รือ่ง	โรคพยำธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�ำ้ดี	ชัน้อนบุำลปีที	่1	ใช้เวลำแผนละ	

1	วนั	ควรจดัประสบกำรณ์เรยีนรู	้ให้สอดคล้องตำมสำระกำรเรียนรู้และตำรำงกจิกรรมประจ�ำวนัซ่ึงสำมำรถปรับกิจกรรม

ได้ตำมควำมเหมำะสม		

	 2.		 กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้	ควรจัดให้ต่อเนื่องครบทั้ง	5	แผน	ภำยใน	1	สัปดำห์	ส่วนช่วงเวลำในกำรน�ำ

หน่วยกำรเรียนรู้	เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีไปใช้	ครูผู้สอนสำมำรถจัดได้ตำมควำมเหมำะสม

	 3.		 กำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรู	้ควรจดัให้สอดคล้องจดุหมำยตำมหน่วยกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำปฐมวยั

ที่เหมำะสมกับช่วงวัยของเด็ก	(อำยุ	3-6	ปี)
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ตารางกิจกรรมประจ�าวัน

	 เวลำ	08.00		-		08.20	 น.	 รับเด็ก			ประเมินสุขภำพ

	 เวลำ	08.20		-		08.40	 น.	 เข้ำแถว		เคำรพธงชำติ		สวดมนต์ไหว้พระ	

	 เวลำ	08.40		-		09.00	 น.	 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เวลำ	09.00		-		09.20	 น.	 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 เวลำ	09.20		-		10.20	 น.	 กิจกรรมสร้ำงสรรค์และกิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เวลำ	10.20		-		11.00	 น.	 กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เวลำ	11.00		-		12.00	 น.	 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

	 เวลำ	12.00		-		14.00	 น.	 นอนพักผ่อน

	 เวลำ	14.00		-		14.15	 น.	 ตื่นนอน		เก็บที่นอน	ท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย

	 เวลำ	14.15		-		14.30	 น.	 พัก		ดื่มนม

	 เวลำ	14.30		-		15.00	 น.	 กิจกรรมเกมกำรศึกษำ
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่อง  ลักษณะ รูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่.............................วันที่...........................เดือน.............................................................พ.ศ....................

1. สาระส�าคัญ

พยำธใิบไม้ตบัเป็นหนอนพยำธมิรีปูร่ำงคล้ำยใบมะขำม	อำศยัอยูใ่นปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำวตระกลูปลำตะเพยีนเม่ือรบั

ประทำนปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำวทีม่ีตวัอ่อนระยะตดิต่อของพยำธใิบไม้ตบัท�ำให้เป็นโรคพยำธใิบไม้ตบัและเสีย่งต่อกำร

เกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดีในอนำคต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

	 เด็กสำมำรถบอกลักษณะรูปร่ำงของพยำธิใบไม้ตับได้

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่	9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และ	สัญลักษณ์ได้

4. สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้	

	 ลักษณะรูปร่ำง	ของตัวพยำธิใบไม้ตับ

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

สนทนำ/พดูคยุ	แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เกีย่วกบัปลำน�ำ้จืดเกล็ดขำวตระกลูปลำตะเพียน	ลักษณะ	รูปร่ำงของ

พยำธิใบไม้ตับ

5. กระบวนการจัดประสบการณ์

5.1	กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

5.1.1	ครูเปิดเพลง	ปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)	(ภำคผนวก)

5.1.2	เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง	“ปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)”	ตำมจินตนำกำร	

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

5.2.1	ครูน�ำภำพปลำตะเพียน	หรือ	ปลำขำว	หรือปลำซิว	หรือปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวต่ำง	ๆ	มำให้เด็กดู

5.2.2	เด็กร่วมสนทนำเกี่ยวกับปลำที่ครูน�ำมำและสนทนำถึงประสบกำรณ์ที่เด็กเคยพบเห็นปลำเหล่ำนี้

5.2.3	ครใูห้ควำมรูเ้กีย่วกบัพยำธใิบไม้ตับท่ีอำศยัอยูใ่นปลำน�ำ้จืดเกล็ดขำว	พร้อมท้ังน�ำภำพปลำเกล็ดขำวชนดิ

ต่ำง	ๆ	นอกเหนือจำกปลำของจริงน�ำมำร่วมสนทนำกับเด็ก

5.2.4	ครูน�ำภำพใบมะขำมให้เด็กดู	แล้วสนทนำถึง	รูปทรง	รูปร่ำงและลักษณะของใบมะขำม

5.2.5	เดก็ดภูำพพยำธใิบไม้ตบัและร่วมสนทนำเกีย่วกบัรปูร่ำง	ลกัษณะรปูของพยำธใิบไม้ตบัว่ามส่ีวนทีค่ล้าย

กับใบมะขาม
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

5.2.6	ครูให้ควำมรู้เพิ่มเติมว่ำ	พยำธิใบไม้ตับจะอำศัยอยู่ในปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน	เช่นเดียว

กับปลำที่เด็ก	 ๆ	 ได้ดู	 หำกใครได้รับเชื้อแล้วมีโอกำสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดีในอนำคตและ

อำจจะเสียชีวิตในที่สุด

5.2.7	เด็กและครูร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้รับในกำรเรียนรู้	เกี่ยวกับ

5.2.7.1	รูปร่ำงลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

5.2.7.2	ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนที่เป็นที่อยู่อำศัยของพยำธิใบไม้ตับ

5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 5.3.1	เด็กขูดสีเทียนใบมะขำมที่มีรูปร่ำงคล้ำยพยำธิใบไม้ตับ		

	 5.3.2	เด็กน�ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

5.4	กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 5.4.1	เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ตำมควำมสนใจ	เช่น	มุมบ้ำน	มุมศิลปะ	มุมวิทยำศำสตร์	มุมหนังสือ	ฯลฯ

5.5	กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 5.5.1	เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำมและกระบะทรำย

5.6	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 ภำพตัดต่อปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

6. สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เพลง	“ปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)”

6.2	ภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

6.3	ภำพใบมะขำม

6.4	อุปกรณ์ในกำรท�ำใบงำนศิลปะ	 “กำรขูดสีเทียนใบมะขำมที่มีรูปร่ำงคล้ำยพยำธิใบไม้ตับ”	 ได้แก่	 สีเทียน	 

	 ใบมะขำม	และกระดำษขำว

7.  การวัดและประเมินผล

	 7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 	 7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 	 7.1.2		กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

	 7.2		เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม	

	 	 7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

	 7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 	 7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ภาพปลาน�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน

ปลาสร้อย

  

            ปลาแม่สะแด้ง     ปลาตะเพียน

ภาพที่ 1	ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ภาพพยาธิใบไม้ตับและใบมะขาม

พยาธิใบไม้ตับ

ใบมะขาม

ภาพที่ 2	พยำธิใบไม้ตับและใบมะขำม
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ใบงานศิลปะ

โรงเรียน.................................................................................สังกัด.................................................................................

ชือ่………………………………………………...…………….…………..…เลขที.่.......................ชัน้อนบุำล………….........…..……….……

ค�าชี้แจง ให้เด็กปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้

1.	เลือกใบมะขำมที่มีลักษณะเหมือนพยำธิใบไม้ตับ

2.	วำงใบมะขำมใต้กระดำษแล้วใช้สีเทียนขูดกระดำษด้ำนบนจนเกิดเป็นภำพใบมะขำม	

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	 	หมำยถึง		พอใช้	 	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เกมการศึกษา

ค�าชี้แจง 	ตัดภำพตำมเส้นแล้วให้ต่อภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนให้สมบูรณ์
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 2

หน่วยย่อยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่อง  สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่.............................วันที่..........................................................................................พ.ศ...........................

1.  สาระส�าคัญ 

กำรรับประทำนปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิใบไม้ตับ	 โดยปรุงไม่สุก	

ท�ำให้เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ	ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำด ี

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

	 เด็กสำมำรถบอกสำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้

3.  มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	9		 ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่	9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และ	สัญลักษณ์ได้

4.  สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้	

	 สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

พูดคุย/สนทนำ	 เล่ำประสบกำรณ์พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่ปรุงจำกปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวไม่สุกที่เป็น

สำเหตุท�ำให้เกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและจับคู่ภำพที่เหมือนกัน

5.  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

5.1.1	ครูเปิดเพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

5.1.2	เด็กร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

5.2		กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

5.2.1	เด็กและครูทบทวนเกี่ยวกับ

5.2.1.1		 รูปร่ำงลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

5.2.1.2		 ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนที่เป็นที่อยู่อำศัยของพยำธิใบไม้ตับ

5.2.2		ครูเล่ำนิทำนเรื่อง	“เจ้ำขุนทองท่องบำดำล”	โดยเด็กแสดงท่ำทำงประกอบตำมจินตนำกำรขณะครูเล่ำ

นิทำน	

5.2.3	เด็กร่วมสนทนำเกี่ยวกับนิทำนตำมประเด็นค�ำถำมว่ำ	“อะไรเจำะเข้ำไปในตัวปลำ”

5.2.4	ครูสรุปประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับสิ่งที่เจำะเข้ำไปในตัวปลำ	 แท้จริงแล้วเป็นพยำธิใบไม้ตับที่อำศัยตำม

ร่ำงกำยของปลำโดยเฉพำะปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน
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5.2.5	ครูให้ควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ�ำวันที่ปรุงจำกปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว

ไม่สุกจะเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	จนน�ำไปสู่กำรเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี

5.2.6	เด็กและครูร่วมกันเล่ำประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ�ำวันท่ีปรุงจำกปลำน�้ำจืดเกล็ด

ขำวไม่สุก

5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

5.3.1	เด็กปั้นดินน�้ำมันปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว

5.3.2	เด็กน�ำเสนอผลงำนและอธิบำยหน้ำชั้นเรียน

5.4	กิจกรรมเล่นตำมมุม

เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ตำมควำมสนใจ	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ	

5.5		กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำม	บ่อทรำย		

5.6		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

5.6.1		เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม	จับคู่ภำพปลำที่เหมือนกัน

5.6.2		ครูมอบรำงวัลให้กับกลุ่มที่ถูกต้องและเสร็จก่อน	ตำมควำมเหมำะสม

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เพลง	ปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

6.2	นิทำนเรื่อง	“เจ้ำขุนทองท่องบำดำล”

6.3	เกมกำรศึกษำ	“จับคู่ภำพที่เหมือนกัน”

6.4	อุปกรณ์ในกำรท�ำใบงำนศิลปะ	“กำรปั้นดินน�้ำมันปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว”	ได้แก่	ดินน�้ำมัน

7.  การวัดและประเมินผล

7.1		วิธีกำรวัดและประเมินผล

7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

7.1.2		กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม	

7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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นิทานเรื่อง เจ้าขุนทองท่องบาดาล

ค�าชี้แจง

•• เพือ่ฝึกให้เดก็มคีวำมพร้อมและทกัษะด้ำนภำษำ	นิทำนจึงมเีนือ้หำส้ัน	ๆ	และเป็นค�ำคล้องจองง่ำย	ๆ	มคี�ำซ�ำ้	ๆ	

•• ขณะเล่ำนทิำน	ควรให้เด็กมส่ีวนร่วมและกล้ำแสดงออก	โดยกำรให้เด็กออกเสยีง	พดูตำมหรอืแสดงท่ำทำงประกอบ

ตำมค�ำบรรยำย	(ในวงเล็บ)	อำจให้แสดงเป็นกลุ่ม	ๆ	เมื่อครูชี้ไปที่กลุ่มใดก็ให้กลุ่มนั้นได้แสดงออกมำ

•• กำรสรุป/ทบทวน	เรื่อง	สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	โดยตั้งค�ำถำมให้เด็กตอบ

นิทานเรื่อง เจ้าขุนทองท่องบาดาล

เจ้ำขุนทองท้องโต	ขี้โมโหตัวหนึ่ง		ชอบแกล้งเจ้ำอึ่ง	ดึงหัวดึงขำ

	 เจ้ำอึ่งเจ็บใจ		ร้องไห้ออกมำ	“ฉันจะฟ้องม้ำ	(ร้องเสียงม้ำ)	ผู้เปรียวว่องไว(ท�ำท่ำวิ่ง)

	 เจ้ำขุนทองร้องเออ	เชอะ..เชิญเจ้ำเถอะ	หม	ู(ร้องเสยีงหม)ู	ม้ำ	(ร้องเสยีงม้ำ)	หมำ	(ร้องเสยีงม้ำ)	เยอะๆ.......

เจอะได้ทุกแห่ง	แล้วบินว่อนหนี	รี่ไปริมคลอง		ขอนอนผึ่งท้อง	ให้สบำยใจ

	 และแล้วก็ฝัน	 ฝันเห็นเจ้ำอึ่ง	 ตัวใหญ่ไปดึง	 หำงเจ้ำขุนทอง	 ขุนทองร้องดิ้น	 “ช่วยด้วยๆๆ	 อย่ำท�ำข้ำเลย	

ไม่เคยท�ำเจ้ำ	เหตุใดท�ำร้ำยเรำ	เจ้ำไม่ละอำยใจ	ที่นี่ที่ไหน	ข้ำไม่เคยเห็น	รึว่ำข้ำเป็น	อึ่งบ้ำไปแล้ว	ฮือๆๆๆ	(เด็กท�ำ

เสียงตำม)”	

	 “ที่นี่บำดำล	ได้พำเจ้ำมำ	 เพรำะว่ำพวกข้ำ	ต้องให้เจ้ำชดใช้	 	 ให้สัตว์ตัวน้อย	ตัวจี๊ดตัวจ้อย	หอย	 (ท�ำท่ำ

หอย)	กุ้ง	(ท�ำท่ำกุ้ง)	ปู	(ท�ำท่ำปู)	ปลำ	(ท�ำท่ำปลำ)	ถูกเจ้ำจิกไซร้	ไม้เว้นเพลำ	ถึงเวลำมำ	พำกันทวงคืน”(ท�ำท่ำและ

เสียงน่ำกลัว)

	 ทนัใดนัน้เอง	เหน็ปลำตวัใหญ่	มนัคล้ำยปลำซิว	เรำกินตอนหิว	กนิๆๆๆ	แต่มใีบไม้	คล้ำยใบมะขำม	เกำะตำม

ตัวไปน่ำกลัวจริงหนอ	คอมันดุกดิก	ยุกยิกขดงอ	ขอเถอะข้ำขอ	อย่ำกินข้ำเลยยยยยยยยย......ช่วยด้วย	ข้ำยอมแล้ว

วววววววววว”	

	 เจ้ำขุนทองตืน่..ข้ึนมำเหงือ่ตก		อกใจสัน่ไหว	ต่อไปนีน้ะ	จะไม่ท�ำใคร	โดยเฉพำะปลำนัน่ไซร้	ข้ำจะไม่กนิดบิ

อีกเลยยยยยยยยยยยย.................

	(ครูถำม	:	อะไรเจำะเข้ำไปในตัวปลำ	ให้เด็กจินตนำกำรเองก่อน		แล้วครูค่อยสรุปให้ฟัง

แต่งโดย	นำงอิษณำพร	คุ้มตะบุตร	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2

	 	 นำงรำณี	วงศ์คงเดช	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน.................................................................................สังกัด.................................................................................

ชือ่………………………………………………...…………….…………..…เลขที.่.......................ชัน้อนบุำล………….........…..……….……

ค�าชี้แจง	ให้เด็กปั้นดินน�้ำมันภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนตำมใจชอบ

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	 	หมำยถึง		พอใช้	 	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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เกมการศึกษา 

จับคู่ภาพที่เหมือนกัน

ค�าชี้แจง

ตัดภำพตำมเส้นกรอบให้ได้ภำพเดี่ยวแล้วจับคู่ภำพที่เหมือนกันให้ถูกต้องภำยในเวลำ	5	นำที

    

    

 เป็นภาพผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 3

หน่วยย่อยที่ 2  การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่อง  การเลือกและรับประทานอาหารปลอดภัย  ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่.............................วันที่…………..….…………เดือน……………......…………………………….พ.ศ.............…………

1.  สาระส�าคัญ  

อำหำรที่ดี	มีคุณค่ำต่อร่ำงกำย	นอกจำกจะมีสำรอำหำรครบถ้วนแล้ว	ต้องปรุงสุก	สะอำด	ปลอดภัย	ที่ส�ำคัญต้อง

ปลอดจำกพยำธิใบไม้ตับที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อน�้ำดีได้ในอนำคต	

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสำมำรถบอกอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับได้

3.  มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่	9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และ	สัญลักษณ์ได้

4.  สาระการเรียนรู้

4.1		สำระที่ควรรู้	

	 อำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ	

	 พดูคยุ/สนทนำเกีย่วกบัประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรในชวีติประจ�ำวนัและจัดกลุ่มประเภทอำหำรต่ำงๆ

5.  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	 กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

5.1.1	ครูเปิดเพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

5.1.2	เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยและท�ำท่ำทำงประกอบเพลง	“เพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)”	

5.2	 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

5.2.1	เด็กและครูร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	

5.2.2	ครนู�ำภำพอำหำร	เช่น	ภำพปลำป้ิง	ภำพปลำส้มทอด	ภำพปลำร้ำ	ภำพต้มปลำ	ภำพปลำส้มดิบ	ภำพปลำ

จ่อม	ภำพก้อยปลำดิบ		ออกมำร่วมสนทนำกับเด็กทีละภำพ

5.2.3	ประเด็นค�ำถำมในกำรสนทนำได้แก่

5.2.3.1	 ภำพนี้มีใครรู้จักบ้ำงว่ำเป็นอำหำรอะไร

5.2.3.2	 ภำพนี้ใครเคยรับประทำนมำแล้วบ้ำง

5.2.3.3	 ภำพนี้ปรุงสุกหรือดิบ

5.2.3.4	 นักเรียนคิดว่ำเป็นอำหำรปลอดภัยหรือไม่

5.2.4		ครูสรุปถึงภำพอำหำรทีละภำพว่ำอำหำรชนิดใดปลอดภัยและชนิดใดไม่ปลอดภัยและเป็นต้นเหตุของ

โรคพยำธิใบไม้ตับและจะท�ำให้เกิดภำวะของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี
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5.2.5		เด็กรับภำพอำหำรคนละ	1	ภำพ	แล้วน�ำมำเสยีบบนกระเป๋ำผนังเพื่อจัดกลุ่มอำหำรประเภทที่ปลอดภัย

และอำหำรที่ไม่ปลอดภัย

5.2.6		ครูและเด็กช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องของภำพอำหำรที่เด็กน�ำมำจัดกลุ่มของอำหำร

5.2.7		เด็กและครูร่วมกันบอกชื่ออำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับที่รับประทำนในชีวิตประจ�ำวันอื่น	 ๆ	

นอกเหนือจำกภำพอำหำรที่ท�ำกิจกรรมร่วมกัน

5.3		กิจกรรมสร้ำงสรรค์

5.3.1		เด็กปะติดรูปปลำ

5.3.2		เด็กน�ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

5.4		กิจกรรมเล่นตำมมุม

เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ

5.5		กิจกรรมกลำงแจ้ง

เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำม	กระบะทรำย	

5.6		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

เด็กเล่นเกมจัดกลุ่มประเภทอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	 เพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

6.2	 ภำพอำหำร	ที่ท�ำจำกปลำ

6.3	 อุปกรณ์ประกอบกำรท�ำงำนศิลปะ	ได้แก่		กำว		กรรไกร	กระดำษโปสเตอร์สี	

6.4	 เกมจัดกลุ่มประเภทอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

7.  การวัดและประเมินผล

7.1		วิธีกำรวัดและประเมินผล

7.1.1	สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2		เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม	

7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ภาพประกอบกิจกรรม

   

	 ก้อยปลำดิบ		 ปลำส้ม	 ปลำจ่อม

   

	 ทอดปลำส้ม	 ปลำปิ้ง	 ต้มปลำ

ปลำร้ำ

ภาพที่ 3		รำยกำรอำหำรประเภทปลำจำกตระกูลปลำตะเพียน
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน.................................................................................สังกัด.................................................................................

ชือ่………………………………………………...…………….…………..…เลขที.่.......................ชัน้อนบุำล………….........…..……….……

ค�าชี้แจง 	ให้เด็กฉีก	ตัด	ปะ	กระดำษโปสเตอร์สีลงบนภำพให้สวยงำม	

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	 	หมำยถึง		พอใช้	 	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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เกมจัดกลุ่มรูปภาพอาหารที่ปลอดภัยไม่มีพยาธิใบไม้ตับ

ค�าชี้แจง: 1.	ชี้แจงกติกำกำรเล่นโดยให้เด็กได้จัดกลุ่มอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

	 		2.	แจกภำพอำหำรให้เด็กคนละ	1	แผ่น

	 		3.	เด็กจัดกลุ่มอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับพร้อมให้เหตุผล

	 		4.	เด็กและครูร่วมกันสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรเล่นเกม
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 4

หน่วยย่อยที่ 3 ความสะอาดของร่างกายและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่อง  สุขนิสัยในการขับถ่ายและการล้างมือ ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่...........................วันที่………....…….…………เดือน……………………………......…………….พ.ศ.............…………

1.  สาระส�าคัญ  

กำรขบัถ่ำยอจุจำระในส้วมและกำรล้ำงมอืให้สะอำด	เป็นกำรป้องกนักำรแพร่เช้ือพยำธใิบไม้ตับและเป็นกำรรกัษำ

ควำมสะอำดของร่ำงกำยเพื่อปรำศจำกโรคภัยต่ำง	ๆ	

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

	 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรขับถ่ำยและกำรล้ำงมือ

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	1		ตัวบ่งชี้ที่	1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่	9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และสัญลักษณ์ได้

4. สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้	

	กำรขับถ่ำยที่ถูกสุขลักษณะและกำรล้ำงมือ

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

4.2.1		กำรฝึกปฏิบัติกำรขับถ่ำยที่ถูกวิธี	

4.2.2		กำรฝึกปฏิบัติล้ำงมือ	7	ขั้นตอน

5. กระบวนการจัดประสบการณ์

5.1		กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

1.		 เด็กท่องค�ำคล้องจอง	“กำรใช้ห้องน�้ำห้องส้วม”

 ห้องน�้าของเรา ต้องช่วยรักษา

 ราดน�้าทุกครา ก่อนและหลังใช้

 ห้องน�้าสะอาด กลิ่นหอมชื่นใจ

 หนูจงจ�าไว้ โรคภัยไม่มี

2.		 เด็กและครูร่วมสนทนำเกี่ยวกับเนื้อหำของค�ำคล้องจอง

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

5.2.1		เด็กและครูร่วมกันสนทนำทบทวนอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

5.2.2		ครูน�ำนักเรียนไปที่ห้องน�้ำห้องส้วมพร้อมสนทนำเกี่ยวกับกำรใช้ที่ถูกวิธี

5.2.3		ครูสำธิตกำรใช้ห้องน�้ำห้องส้วมที่ถูกวิธีซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ		

5.2.4		ครเูชญิชวนให้เดก็ได้ทดลองนัง่โถส้วมทกุคนและร่วมสนทนำเพือ่เป็นกำรทบทวนกำรใช้ห้องน�ำ้ห้องส้วม

ที่ถูกวิธี	
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5.2.5		ครูให้ค�ำแนะน�ำว่ำ	หลังใช้ห้องน�้ำห้องส้วมจะต้องล้ำงมือให้สะอำด	

5.2.6		ครูสำธิตกำรล้ำงมือ	7	ขั้นตอนและเด็กปฏิบัติตำมได้ถูกต้อง

5.2.7		เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง	“ล้ำงมือบ่อยๆ”

5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 กิจกรรมกำรพิมพ์ภำพมือ

5.4	กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ

5.5		กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กและครูร่วมกันท�ำควำมสะอำดบริเวณห้องน�้ำห้องส้วม

5.6		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กเล่นเกมภำพตัดต่อเด็กสุขภำพดี

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1		เพลง	“ล้ำงมือบ่อยๆ”	และ	“ค�ำคล้องจองกำรใช้ห้องน�้ำห้องส้วม”	

6.2		ห้องน�้ำห้องส้วม	

6.3		อ่ำงล้ำงมือและอุปกรณ์ในกำรล้ำงมือ	เช่น	สบู่

6.4		อุปกรณ์ในกำรท�ำใบงำนศิลปะ	ได้แก่	สีน�้ำและจำนสี

7.  การวัดและประเมินผล

7.1		วิธีกำรวัดและประเมินผล

7.1.1	สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2		เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม	

7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน.................................................................................สังกัด.................................................................................

ชือ่………………………………………………...…………….…………..…เลขที.่.......................ชัน้อนบุำล………….........…..……….……

ค�าชี้แจง 	ให้เด็กใช้มือในกำรพิมพ์ภำพสีน�้ำลงบนกระดำษ

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	 	หมำยถึง		พอใช้	 	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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เกมภาพตัดต่อเด็กสุขภาพดี

วิธีการเล่น

	 1.	ตัดภำพตำมเส้น		ใส่ซองไว้

	 2.	แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม

	 3.	บอกกติกำกำรเล่น		โดยกลุ่มที่ใช้เวลำที่น้อยที่สุดและต่อได้ถูกต้อง	เป็นผู้ชนะ

	 4.	ผู้ชนะ	ให้รำงวัลเป็นดำว
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 5

หน่วยย่อยที่ 4  การดูแลผู้ป่วย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี  ใช้เวลา 1 วัน

สัปดาห์ที่...........................วันที่………...…….…………เดือน…………………......………….…………….พ.ศ.............…………

1.  สาระส�าคัญ

	 กำรให้ก�ำลังใจผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี	ถือเป็นกำรดูแลผู้ป่วยทำงจิตใจ

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

	 เพื่อให้เด็กสำมำรถบอกวิธีกำรให้ก�ำลังใจและกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีได้ตำมควำมเหมำะสม

3.  มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	9	ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

4.  สาระการเรียนรู้

	 4.1	สำระที่ควรรู้		

	 	 กำรให้ก�ำลังใจและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีในครอบครัวและญำติ			

	 4.2		ประสบกำรณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรให้ก�ำลังใจและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

	 	 พูดคุยสนทนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรให้ก�ำลังใจและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำด ี 

5. กระบวนการจัดประสบการณ์

5.1	กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

5.1.1	เด็กร้องเพลง	“ล�ำซิ่งสุขบัญญัติแห่งชำติ		10		ประกำร”	(ภำคผนวก)		พร้อมท�ำท่ำทำงประกอบเพลง

5.1.2	เด็กและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับสุขบัญญัติ		10		ประกำรที่เกี่ยวข้องกับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้ำดี

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

5.2.1		เด็กดูภำพผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี	และแลกเปลี่ยนสนทนำ

5.2.2		ครเูล่ำเรือ่งรำวหรอืประสบกำรณ์	เกีย่วกบัผูป่้วยและ/หรอืเสยีชวีติ	ด้วยโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีทีเ่กดิจำกกำร

ตดิเชือ้พยำธใิบไม้ตบั	ทีม่สีำเหตุจำกกำรรับประทำนอำหำรทีป่รุงแบบสุกๆ	ดิบๆ	และท�ำจำกปลำน�ำ้จดื

เกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

5.2.3		เด็กร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมสถำนกำรณ์สมมติว่ำ	 “ถ้ำคนในครอบครัวหรือญำติของเด็กป่วย

เป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดีจะดูแลผู้ป่วยอย่ำงไร”

5.2.4		เด็กและครูร่วมกันสรุปควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้ตำมประเด็นค�ำถำมของครูดังนี้

5.2.4.1		 รูปร่ำงลักษณะของตัวพยำธิใบไม้ตับเป็นอย่ำงไร	และคล้ำยอะไร

5.2.4.2		 พยำธิใบไม้ตับอำศัยในปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนได้แก่ปลำอะไรบ้ำง

5.2.4.3		 โรคพยำธิใบไม้ตับจะท�ำให้ป่วยเป็นโรคอะไร

5.2.4.4		 จะป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับได้อย่ำงไรบ้ำง
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5.4	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 กำรเป่ำสี

5.5		กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ

5.6	กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กร่วมเล่นกิจกรรมพื้นบ้ำน	(รีรีข้ำวสำร	งูกินหำง	มอญช่อนผ้ำ	ฯลฯ)

5.7		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กเล่นเกมเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1		เพลงล�ำชิ่งสุขบัญญัติ	10	ประกำร

6.2	ภำพผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

6.3	อุปกรณ์กำรท�ำใบงำนศิลปะได้แก่	สีน�้ำ	จำนสี	พู่กัน	หลอด

6.4		เกมเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

7.  การวัดและประเมินผล

7.1		วิธีกำรวัดและประเมินผล

7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

7.1.2		กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม	

7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรมผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพที่ 4		ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน.................................................................................สังกัด.................................................................................

ชือ่………………………………………………...…………….…………..…เลขที.่.......................ชัน้อนบุำล………….........…..……….……

ค�าชี้แจง	 ให้เด็กใช้พู่กันจุ่มสีตำมใจชอบแล้วน�ำมำหยดลงบนกระดำษ	 แล้วใช้หลอดเป่ำสีให้กระจำยพร้อมตกแต่งให้

สวยงำม		

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	 	หมำยถึง		พอใช้	 	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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เกมการเรียงล�าดับภาพเหตุการณ์โรคมะเร็งท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง

	 1.	ครูแบ่งกลุ่มเด็ก		กลุ่มละ	ไม่เกิน		3-5	คน

	 2.	ครูอธิบำยกำรเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์	

	 3.	เด็กเล่นเกมภำยใน	5	นำที

	 4.	กลุ่มใดเสร็จ	และถูกต้อง	ให้เป็นผู้ชนะ

   

 
1

 
2

 
3

     

 
4

 
5

 
6
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หน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
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โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2

หน่วย หน่วยย่อย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่/เรื่อง
เวลา

(วัน)

กำรจัด

ประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้

“มำรู้จักพยำธิ

ใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

กันเถอะ”

❶	 ธรรมชำติวิทยำของพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

1.ลักษณะ	รูปร่ำง	ของตัวพยำธิใบไม้ตับ 1

2.สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

1

❷ กำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพ 3.กำรเลือกและรับประทำนอำหำรปลอดภัย 1

❸ ควำมสะอำดของร่ำงกำยและ

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

4.สุขบัญญัติ	10	ประกำร 1

❹ กำรดูแลผู้ป่วย 5.กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี 1

รวมตลอดปี 5

หมายเหตุ

1.		 แผนกำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรูเ้รือ่ง	โรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีชัน้อนบุำลปีท่ี	2 ใช้เวลำแผนละ	1	วนั		

ควรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้	 ให้สอดคล้องตำมสำระกำรเรียนรู้และตำรำงกิจกรรมประจ�ำวันซ่ึงสำมำรถปรับกิจกรรม

ได้ตำมควำมเหมำะสม		

2.		 กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้	ควรจัดให้ต่อเนื่องครบทั้ง	5	แผนภำยใน	1	สัปดำห์		ส่วนช่วงเวลำในกำรน�ำ

หน่วยกำรเรียนรู้พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีไปใช้ครูผู้สอนสำมำรถจัดได้ตำมควำมเหมำะสม

3.		 กำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรู	้ควรจดัให้สอดคล้องจดุหมำยตำมหน่วยกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำปฐมวยั

ที่เหมำะสมกับช่วงวัยของเด็ก	(อำยุ	3	-	6	ปี)
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ตารางกิจกรรมประจ�าวัน

	 เวลำ	08.00		-		08.20	 น.	 รับเด็ก	ประเมินสุขภำพ

	 เวลำ	08.20		-		08.40	 น.	 เข้ำแถว		เคำรพธงชำติ		สวดมนต์ไหว้พระ	

	 เวลำ08.40		-		09.00	 น.	 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เวลำ	09.00		-		09.20	 น.	 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 เวลำ	09.20		-		10.20	 น.	 กิจกรรมสร้ำงสรรค์และกิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เวลำ	10.20		-		11.00	 น.	 กิจกรรมกลำงแจ้งพัก

	 เวลำ	11.00		-		12.00	 น.	 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

	 เวลำ	12.00		-		14.00	 น.	 นอนพักผ่อน

	 เวลำ	14.00		-		14.15	 น.	 ตื่นนอน		เก็บที่นอน	ท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย

	 เวลำ	14.15		-		14.30	 น.	 พัก		ดื่มนม

	 เวลำ	14.30		-		15.00	 น.	 กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เวลำ	15.00		-		16.00	 น.	 เตรียมตัวกลับบ้ำน
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง  ลักษณะ รูปร่าง ของพยาธิใบไม้ตับ ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1. สาระส�าคัญ

	 พยำธิใบไม้ตับเป็นหนอนพยำธิมีรูปร่ำงคล้ำยใบมะขำม	 เข้ำสู่ร่ำงกำยคนด้วยกำรรับประทำนปลำน�้ำจืดเกล็ดขำว

ตระกูลปลำตะเพียนดิบหรือสุกๆ	ดิบๆ	ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิใบไม้ตับท�ำให้เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ	และเสี่ยง

ต่อกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดีในอนำคต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

	 เด็กสำมำรถบอกลักษณะรูปร่ำงของพยำธิใบไม้ตับได้

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่	9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และ	สัญลักษณ์ได้

4. สาระการเรียนรู้

4.1	ประสบกำรณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับลักษณะ	รูปร่ำง	ของพยำธิใบไม้ตับ

4.2	สำระที่ควรรู้เกี่ยวกับ	ลักษณะรูปร่ำง	ของพยำธิใบไม้ตับ

5. กระบวนการจัดประสบการณ์

5.1	กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

5.1.1	ครูเปิดเพลง	ล้ำงมือบ่อยๆ

5.1.2	เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง	“ล้ำงมือบ่อยๆ”

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

5.2.1	ครนู�ำภำพปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำวตระกลูปลำตะเพยีน	เช่น	ปลำตะเพยีน	ปลำขำวนำ	ปลำแม่สะแด้ง	เป็นต้น	

ให้เด็กดูพร้อมกับสนทนำซักถำมถึงประสบกำรณ์ที่เด็กเคยพบเห็นปลำเหล่ำนี้

5.2.2	ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับพยำธิใบไม้ตับที่มำกับปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

5.2.3	ครูน�ำภำพพยำธิใบไม้ตับให้เด็กดู	และสนทนำซักถำมลักษณะรูปของพยำธิใบไม้ตับ

5.2.4	ครนู�ำภำพใบมะขำมมำให้เดก็ด	ูแล้วสนทนำเปรยีบเทยีบรปูร่ำงลกัษณะของพยำธใิบไม้ตบักบัใบมะขำม

5.2.5	เด็กและครูร่วมกันสรุปรูปร่ำงลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

5.3.1	เด็กระบำยสีภำพพยำธิใบไม้ตับ

5.3.2	เด็กน�ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

5.4	กิจกรรมเล่นตำมมุม

5.4.1	เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ตำมควำมสนใจ	เช่น	มุมบ้ำน	มุมศิลปะ	มุมวิทยำศำสตร์มุมหนังสือ	ฯลฯ
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5.5	กิจกรรมกลำงแจ้ง

เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำมและกระบะทรำย

5.6	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 ภำพตัดต่อปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

6. สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	ภำพใบมะขำม

6.2	เพลง	“ล้ำงมือบ่อยๆ”

6.3	ใบงำนศิลปะ	“กำรวำดภำพระบำยสี		ลักษณะ		รูปร่ำง	ของตัวพยำธิใบไม้ตับ”

6.4	ภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

6.5	ภำพตัดต่อปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

7. การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ภาพปลาน�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน พยาธิใบไม้ตับและใบมะขาม

  

 ปลาแก้มช�้า ปลาสร้อย

  

 ปลาตะเพียนเกล็ดขาว ปลาซิว

ภาพที่ 5		ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

   

 พยาธิใบไม้ตับ ใบมะขาม

ภาพที่ 6		พยำธิใบไม้ตับและใบมะขำม
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง		ให้เด็กวำดภำพ	ลักษณะ	รูปร่ำงของใบมะขำมและพยำธิใบไม้ตับ	เสร็จแล้วระบำยสีตำมใจชอบด้วยสีเทียน

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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เกมการศึกษา

ค�าชี้แจง 	ให้ต่อภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนให้สมบูรณ์
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 2

หน่วยย่อยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง  สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี  ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ 

กำรรบัประทำนปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำวตระกลูปลำตะเพยีนทีป่รงุไม่สกุตำมควำมเชือ่และค่ำนยิมของคนอสีำน		โดยมี

ตวัอ่อนระยะตดิต่อของพยำธิใบไม้ตบั	ท�ำให้เป็นโรคพยำธใิบไม้ตับและท�ำให้เสีย่งต่อกำรเป็นโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ดใีนอนำคต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสำมำรถบอกสำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับได้

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนที่	9		 ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 ตัวบ่งชี้ที่	9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และ	สัญลักษณ์ได้

4.  สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้	สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

	 พูดคุย/สนทนำ	 และเล่ำประสบกำรณ์พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่ปรุงจำกปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูล

ปลำตะเพียนไม่สุก		ที่เป็นสำเหตุท�ำให้เกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

5.  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 5.1.1	ครูเปิดเพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

	 5.1.2	เด็กร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1	เด็กและครูทบทวนเกี่ยวกับรูปร่ำงลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

	 5.2.2	ครูเล่ำนิทำนเรื่อง	“เจ้ำขุนทองท่องบำดำล”	แล้วสนทนำซักถำมเกี่ยวกับนิทำน

	 5.2.3	เด็กและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ�ำวันที่ปรุงจำกปลำ

น�้ำจืดตระกูลเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนไม่สุก

	 5.2.4	ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ�ำวันที่ปรุงจำกปลำน�ำ้จืดเกล็ดขำวตระกูลปลำ

ตะเพียนไม่สุกจะเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

	 5.2.5	ครูน�ำแผนภำพ	“ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนชนิดต่ำงๆ”	ให้เด็กดู

	 5.2.6	ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกินปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนแบบสุกๆ	 ดิบๆ	 มีโอกำสท่ีจะเป็น

พยำธิใบไม้ตับได้
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5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 5.3.1	เด็กระบำยสี		ภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน

	 5.3.2	เด็กน�ำเสนอผลงำนและอธิบำยหน้ำชั้นเรียน

5.4		กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ตำมควำมสนใจ	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ	

5.5	กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำม	กระบะทรำย		

5.6	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม	จับคู่ภำพปลำที่เหมือนกันและมีขนำดต่ำงกัน

5.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	นิทำนเรื่อง	“เจ้ำขุนทองท่องบำดำล”

5.2	แผนภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนและอำหำรที่ท�ำจำกปลำชนิดต่ำงๆ	

5.3	เกมกำรศึกษำ	“จับภำพคู่ปลำที่เหมือนกัน”

5.4	ใบงำนศิลปะ	“กำรระบำยสีภำพปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน”

5.5	เนื้อเพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

6.  การวัดและประเมินผล

6.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 6.1.1	สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 6.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

6.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 6.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 6.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

6.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 6.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 6.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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นิทานเรื่อง เจ้าขุนทองท่องบาดาล

วัตถุประสงค์ ของการเล่มเกมส์ เจ้าขุนทองท่องบาดาล

1.		 เพื่อฝึกให้เด็กเกิดจินตนำกำรจำกกำรฟังนิทำน		กำรแสดงออกด้ำนท่ำทำงตำมเนื้อเรื่องและรับรู้เรื่องเกี่ยวกับ

ลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

2.		 เพื่อให้เด็กมีสมำธิจำกกำรฟัง		สนุกสนำนผ่อนคลำย

3.		 เพื่อฝึกทักษะด้ำนภำษำ

ข้อแนะน�า

•	 เพื่อฝึกให้เด็กมีควำมพร้อมและทักษะด้ำนภำษ	นิทำนจึงมีเนื้อหำสั้นๆ	และเป็นค�ำคล้องจองง่ำยๆ	มีค�ำซ�้ำๆ	

•	 ขณะเล่ำนิทำน		ควรให้เด็กมีส่วนร่วมและกล้ำแสดงออก		โดยกำรให้เด็กออกเสียง		พูดตำมหรือแสดงท่ำทำง

ประกอบตำมค�ำบรรยำย		(ในวงเลบ็)		อำจให้แสดงเป็นกลุ่มๆ	เมือ่ครูชีไ้ปทีก่ลุ่มใดกใ็ห้กลุ่มนัน้ได้แสดงออกมำ

•	 กำรสรุป/ทบทวน		เรื่องลักษณะรูปร่ำงของพยำธิใบไม้ตับหรือกำรติดต่อ		โดยตั้งค�ำถำมให้เด็กตอบ

นิทานเรื่อง เจ้าขุนทองท่องบาดาล

เจ้ำขุนทองท้องโต	ขี้โมโหตัวหนึ่ง		ชอบแกล้งเจ้ำอึ่ง	ดึงหัวดึงขำ

เจ้ำอึ่งเจ็บใจ		ร้องไห้ออกมำ	“ฉันจะฟ้องม้ำ	(ร้องเสียงม้ำ)	ผู้เปรียวว่องไว(ท�ำท่ำวิ่ง)

เจ้ำขนุทองร้องเออ	เชอะ..เชิญเจ้ำเถอะ	หม	ู(ร้องเสยีงหม)ู	ม้ำ	(ร้องเสยีงม้ำ)	หมำ	(ร้องเสยีงม้ำ)	เยอะๆ.......

เจอะได้ทุกแห่ง	แล้วบินว่อนหนี	รี่ไปริมคลอง		ขอนอนผึ่งท้อง	ให้สบำยใจ

และแล้วก็ฝัน	 ฝันเห็นเจ้ำอึ่ง	 ตัวใหญ่ไปดึง	 หำงเจ้ำขุนทอง	 ขุนทองร้องดิ้น	 “ช่วยด้วยๆๆ	 อย่ำท�ำข้ำเลย	

ไม่เคยท�ำเจ้ำ	เหตุใดท�ำร้ำยเรำ	เจ้ำไม่ละอำยใจ	ที่นี่ที่ไหน	ข้ำไม่เคยเห็น	รึว่ำข้ำเป็น	อึ่งบ้ำไปแล้ว	ฮือๆๆๆ	(เด็กท�ำ

เสียงตำม)”	

“ที่นี่บำดำล	ได้พำเจ้ำมำ	 เพรำะว่ำพวกข้ำ	ต้องให้เจ้ำชดใช้	 	 ให้สัตว์ตัวน้อย	ตัวจี๊ดตัวจ้อย	หอย	 (ท�ำท่ำ

หอย)	กุ้ง	(ท�ำท่ำกุ้ง)	ปู	(ท�ำท่ำปู)	ปลำ	(ท�ำท่ำปลำ)	ถูกเจ้ำจิกไซร้	ไม้เว้นเพลำ	ถึงเวลำมำ	พำกันทวงคืน”(ท�ำท่ำและ

เสียงน่ำกลัว)

ทันใดนั้นเอง	 เห็นปลำตัวใหญ่	 มันคล้ำยปลำซิว	 เรำกินตอนหิว	 กินๆๆๆ	 แต่มีใบไม้	 คล้ำยใบมะขำม	

เกำะตำมตัวไป	น่ำกลัวจริงหนอ	คอมันดุกดิก	ยุกยิกขดงอ	ขอเถอะข้ำขอ	อย่ำกินข้ำเลยยยยยยยยย......ช่วยด้วย	

ข้ำยอมแล้ววววววววววว”	

เจ้ำขุนทองตื่น..ขึ้นมำเหงื่อตก		อกใจสั่นไหว	ต่อไปนี้นะ	จะไม่ท�ำใคร	โดยเฉพำะปลำนั่นไซร้				ข้ำจะไม่

กินดิบอีกเลยยยยยยยยยยยย.................

(ครูถำม	:	อะไรเจำะเข้ำไปในตัวปลำ	ให้เด็กจินตนำกำรเองก่อน		แล้วครูค่อยสรุปให้ฟัง

แต่งโดย	นำงอิษณำพร	คุ้มตะบุตร	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2

	 	 นำงรำณี	วงศ์คงเดช	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง	ให้เด็กระบำยสีปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียน	ตำมใจชอบ

ใบงานศิลปะ 
 

โรงเรียน..............................................................................สังกัด.......................................................................... 

ชื่อ…………………………………………………..………………………เลขท่ี........................ชั้นอนุบาล....................…..………. 
 
คําช้ีแจง ใหเด็กระบายสีปลาน้ําจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน ตามใจชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประเมินผลงาน 

 ใหทําเครื่องหมาย  ( √  )  ทับรูปภาพเพ่ือประเมินผลงานของเด็ก  

  หมายถึง  ปรับปรุง  หมายถึง  พอใช   หมายถึง  ดี  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือน คร ู ผูปกครอง 
 
 

  

 

 

 
 

 

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 3

หน่วยย่อยที่ 2 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง  อาหารปลอดภัยไม่มีพยาธิใบไม้ตับ  ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ

อำหำรทีด่	ีมคีณุค่ำต่อร่ำงกำย	นอกจำกจะมสีำรอำหำรครบถ้วนแล้ว	ต้องสะอำด	ปลอดภยั	ทีส่�ำคญัต้องปลอดจำก

เชื้อปรสิตที่ก่อโรค	เช่น	พยำธิใบไม้ตับ	ที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อน�้ำดีได้ในอนำคต	จึงจ�ำเป็นต้องปรุงอำหำรที่ท�ำมำจำกปลำ

น�้ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนให้สุกและสะอำด	

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสำมำรถบอกอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับได้

3.  สาระการเรียนรู้

3.1	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

	 พูดคุย/สนทนำเก่ียวกับประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ�ำวันและประเภทอำหำรต่ำงๆ	 ที่มี

จ�ำหน่ำยโดยทั่วไปตำมท้องตลำด

3.2	สำระที่ควรรู้

	 อำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

4.  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

4.1		กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยและท�ำท่ำทำงประกอบเพลง	“ล้ำงมือบ่อยๆ”	

4.2		กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

	 4.2.1	เด็กและครูร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ	

	 4.2.2	ครูขออำสำสมัครเด็กเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำรในตอนเช้ำก่อนมำโรงเรียน

	 4.2.3	ครูน�ำภำพอำหำรที่ท�ำจำกปลำ	เช่น	ปลำปิ้ง	ก้อยปลำดิบ	ส้มต�ำ	ปลำส้ม	ปลำจ่อม		ปลำทอด	เป็นต้น			

มำให้เด็กดูและสนทนำซักถำมเกี่ยวกับภำพ

	 4.2.4	เด็กและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับที่รับประทำนในชีวิตประจ�ำวัน

4.3		กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 4.3.1		เด็กปะติดรูปอำหำรปลอดภัย	ไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

	 4.3.2		เด็กน�ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

4.4	กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ

4.5	กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำม	กระบะทรำย	
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4.6	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กเล่นเกมจับคู่รูปภำพอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

5.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	เพลงปลำสุกแซบหลำย	(สุกกะแซบ)

5.2	ภำพอำหำร	ที่ท�ำจำกปลำ

5.3	อุปกรณ์ประกอบกำรท�ำงำนศิลปะ	ได้แก่		กำว		กรรไกร	กระดำษโปสเตอร์สี	

5.4	เกมจับคู่รูปภำพอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

6.  การวัดและประเมินผล

6.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 6.1.1	 สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 6.1.2	 กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

6.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 6.2.1	 แบบประเมินพฤติกรรม

	 6.2.2	 แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

6.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 6.3.1	 กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 6.3.2	 กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ภาพประกอบกิจกรรม

  

 ก้อยปลา ปลาส้ม

  

 ส้มต�า ปลาจ่อม

  

 ปลาปิ้ง ปลาทอด
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ใบงานศิลปะ

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง 	ให้เด็กฉีก	ตัด	ปะ	กระดำษโปสเตอร์สีลงบนภำพให้สวยงำม	

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เกมจัดกลุ่มรูปภาพอาหารที่ปลอดภัยไม่มีพยาธิใบไม้ตับ

ค�าชี้แจง: 1.	 แบ่งนักเรียนออกเป็น	 3-5	 กลุ่มๆ	 ละเท่ำๆ	 กัน	 ชี้แจงกติกำกำรเล่นโดยให้แต่ละกลุ่มจัดกลุ่มอำหำรที ่

	 	 ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

	 2.	 แจกภำพอำหำรกลุ่มละ	1	ชุด

	 3.		 เด็กจัดกลุ่มอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับพร้อมให้เหตุผล

	 4.	 เด็กและครูร่วมกันสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรเล่นเกม

  

  

  

  



53
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 4

หน่วยย่อยที่ 3 ความสะอาดของร่างกายและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง  สุขบัญญัติ 10 ประการ  ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ 

สุขบัญญัติ	10	ประกำรน�ำไปสู่กำรป้องกันและแพร่กระจำยโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรใช้ส้วม	กำรเลือกรับประทำนอำหำรที่ปลอดภัยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนที่	1	ตัวบ่งชี้ที่		 1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 	 		 1.3	รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

มำตรฐำนที่	9	ตัวบ่งชี้ที่		 9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

4.  สาระการเรียนรู้

4.1	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

	 4.1.1	กำรเล่ำประสบกำรณ์	กำรรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยและดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้ำนและชุมชน

	 4.1.2	กำรฝึกปฏิบัติล้ำงมือ	7	ขั้นตอน

4.2	สำระที่ควรรู้	กำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย	และสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองได้

5.  กระบวนการจัดประสบการณ์

5.1	กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เด็กร้องเพลง	“ล�ำซิ่งสุขบัญญัติ	10	ประกำร”	

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1	เด็กและครูร่วมกันสนทนำทบทวนอำหำรที่ปลอดภัยไม่มีพยำธิใบไม้ตับ

	 5.2.2	ครูน�ำแผนภำพสุขบัญญัติ	10	ประกำรมำสนทนำพูดคุยกับเด็ก

	 5.2.3	เด็กแสดงควำมคิดเห็นร่วมกับครูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตำมสุขบัญญัติ	10	ประกำรที่เหมำะสมตำมวัย

	 5.2.4	ครูน�ำนักเรียนไปที่ห้องน�้ำห้องส้วมพร้อมสนทนำเกี่ยวกับกำรใช้ห้องน�้ำห้องส้วมที่ถูกต้อง

	 5.2.5	ขออำสำสมัครสำธิตวิธีกำรใช้ห้องห้องน�้ำห้องส้วมอย่ำงถูกวิธี

	 5.2.6	ครูสำธิตกำรล้ำงมือ	7	ขั้นตอนและเด็กปฏิบัติตำมได้ถูกต้อง

	 5.2.7	เด็กและครูร่วมสนทนำเพื่อสรุปเกี่ยวกับกำรใช้ห้องน�้ำห้องส้วมและกำรล้ำงมือ	7	ขั้นตอนอย่ำงถูกวิธี

5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 กิจกรรมตกแต่งภำพปลำ

5.4		กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ
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5.5		กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กและครูร่วมกันท�ำควำมสะอำดบริเวณห้องน�้ำห้องส้วม

5.6		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กเล่นเกมภำพตัดต่อเด็กสุขภำพดี

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1		เพลงล�ำซิ่งสุขบัญญัติ	10	ประกำร

6.2	ห้องน�้ำห้องส้วม

6.3		อุปกรณ์ในกำรท�ำใบงำนศิลปะ	ได้แก่	ใบไม้	สี		(สีเทียน	สีชอล์ก		สีไม้)	กำว		กรรไกร

7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1	สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เกมภาพตัดต่อเด็กสุขภาพดี

วิธีการเล่น

	 1.		 ตัดภำพตำมเส้น		ใส่ซองไว้

	 2.		 แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม

	 3.		 บอกกติกำกำรเล่น		โดยกลุ่มที่ใช้เวลำที่น้อยที่สุดและต่อได้ถูกต้อง	เป็นผู้ชนะ

	 4.		 ผู้ชนะ	ให้รำงวัลเป็นดำว
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ใบงานศิลปะ

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง 	ให้เด็กเลือกใบไม้มำตกแต่งเป็นภำพปลำแล้วระบำยสีให้สวยงำม

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 5

หน่วยย่อยที่ 4 การดูแลผู้ป่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี ใช้เวลา 1 วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ

กำรให้ก�ำลังใจและดูแลผู้ป่วยที่เป็นคนในครอบครัวและญำติ	

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้เด็กสำมำรถบอกวิธีกำรให้ก�ำลังใจและกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีได้ตำมควำมเหมำะสม

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนที่	9	ตัวบ่งชี้ที่	9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

4. สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้		

	 กำรให้ก�ำลังใจผู้ป่วยในครอบครัวและญำติ

4.2		ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

	 4.2.1	สนทนำพูดคุยเกี่ยวกับกำรให้ก�ำลังใจและกำรดูแลผู้ป่วย

	 4.2.2		กำรเล่นบทบำทสมมติ	/	กำรดูแลผู้ป่วย

5.   กระบวนการจัดประสบการณ์

5.1		กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 5.1.1	เด็กร้องเพลง	“ล�ำซิ่งสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร”	พร้อมท�ำท่ำทำงประกอบเพลง

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1		เด็กดูภำพผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี	และแลกเปลี่ยนสนทนำ

	 5.2.2		ครเูล่ำเรือ่งรำวหรอืประสบกำรณ์	เกีย่วกบัผูป่้วยและ/หรอืเสยีชวีติ	ด้วยโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีทีเ่กดิจำกกำร

ตดิเชือ้พยำธใิบไม้ตบั	ท่ีมสีำเหตจุำกกำรรบัประทำนอำหำรทีป่รงุแบบสกุๆ	ดิบๆ	และท�ำจำกปลำน�ำ้จืดเกลด็ขำวตระกลู

ปลำตะเพียน

	 5.2.3		เด็กร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	

	 5.2.4		เด็กแสดงบทบำทสมมติ	โดย

	 	 -	 แบ่งกลุ่มๆ	ละ	5-6	คน

	 	 -	 ก�ำหนดบทบำทสมมติเป็นพ่อ	แม่	ลูก	ปู่ย่ำ	ตำ	ยำย	และให้แสดงเป็นผู้ป่วย	1	คน	

	 	 -	 เด็กแสดงวิธีกำรดูแลและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยตำมข้อตกลงของกลุ่ม

	 	 -	 ครูสรุป	แนะน�ำและชื่นชมเด็กๆ

5.3	กิจกรรมสร้ำงสรรค์

	 พิมพ์ภำพจำกใบไม้
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5.4	กิจกรรมเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ

5.5	กิจกรรมกลำงแจ้ง

	 เด็กร่วมเล่นกิจกรรมพื้นบ้ำน	(รีรีข้ำวสำรงูกินหำง	มอญช่อนผ้ำ	ฯลฯ)

5.7	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กเล่นเกมเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เพลงล�ำชิ่งสุขบัญญัติ	10	ประกำร

6.2	ภำพผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

6.3	อุปกรณ์กำรท�ำใบงำนศิลปะได้แก่	ใบไม้		สีน�้ำ	

6.4	เกมเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1	สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3		เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรมผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง ให้เด็กพิมพ์ภำพจำกใบไม้โดยใช้สีโปสเตอร์

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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เกมการเรียงล�าดับภาพเหตุการณ์โรคมะเร็งท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง
	 1.	 ครูแบ่งกลุ่มเด็ก		กลุ่มละ	ไม่เกิน		3-5	คน

	 2.		 ครูอธิบำยกำรเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์	

	 3.		 เด็กเล่นเกมภำยใน	5	นำที

	 4.		 กลุ่มใดเสร็จ	และถูกต้อง	ให้เป็นผู้ชนะ

 
1

 
2

  

 
3

 
4

  

 
5

 
6
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หน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3



63

หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 3

หน่วย หน่วยย่อย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่/เรื่อง
เวลา

(วัน)
กำรจัด

ประสบกำรณ์

“มำรู้จักพยำธิ

ใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดี

กันเถอะ”

❶ ธรรมชำติวิทยำ

ของพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี

1.	ลักษณะ	หน้ำที่	ของตับ	ท่อน�้ำดี	และวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ

-	 ลักษณะ	หน้ำที่ของตับและท่อน�้ำดี	

-	 วงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ

-	 อันตรำยของโรคพยำธิใบไม้ตับ	

1

2.	สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

-	 สำเหตุของกำรเกิดโรค	พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

-	 แหล่งรังโรคพยำธิใบไม้ตับ

1

❷ กำรสร้ำงเสริม

พฤติกรรมสุขภำพ

3.	กำรเลือกและรับประทำนอำหำรปลอดภัย

-	 อำหำรปลอดพยำธิใบไม้ตับ

-	 กำรเลือกอำหำรปลอดภัย

1

❸ กำรรักษำควำม

สะอำดร่ำงกำยและ

กำรจัดสิ่งแวดล้อม

อย่ำงยั่งยืน

4.	กำรรักษำสุขภำพและกำรจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี

-	 สุขนิสัยที่ดีในกำรรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยและปฏิบัติตนตำม

สุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร	

-	 ควำมสะอำดของห้องเรียน	โรงเรียนและบ้ำน

1

❹ กำรดูแลผู้ป่วย 5.	กำรปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลโรคมะเร็งท่อน�้ำดีและกำรดูแลผู้ป่วย

-	 อำกำรของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

-	 วธิกีำรปฏบิติัตนให้ห่ำงไกลโรคมะเร็งท่อน�ำ้ดีและกำรดูแลผู้ป่วย

-	 กำรแนะน�ำพ่อแม่	บุคคลในครอบครัวและญำติ

1

รวมตลอดปี 5

หมายเหตุ 

1.		 แผนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้เรื่อง	โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	ชั้นอนุบำลปีที่	3 ใช้เวลำแผน

ละ	1	วัน		ควรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้	ให้สอดคล้องตำมสำระกำรเรียนรู้และตำรำงกิจกรรมประจ�ำวันซึ่งสำมำรถปรับ

กิจกรรมได้ตำมควำมเหมำะสม		

2.		 กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้	ควรจัดให้ต่อเนื่องครบทั้ง	5	แผนภำยใน	1	สัปดำห์		ส่วนช่วงเวลำในกำรน�ำ

หน่วยกำรเรียนรู้พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีไปใช้ครูผู้สอนสำมำรถจัดได้ตำมควำมเหมำะสม

3.	 กำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรู	้ควรจดัให้สอดคล้องจดุหมำยตำมหน่วยกำรจดัประสบกำรณ์กำรศกึษำปฐมวยั

ที่เหมำะสมกับช่วงวัยของเด็ก	(อำยุ	3	-	6	ปี)
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ตารางกิจกรรมประจ�าวัน

	 เวลำ	08.00		-		08.20	 น.	 รับเด็ก	ประเมินสุขภำพ

	 เวลำ	08.20		-		08.40	 น.	 เข้ำแถว		เคำรพธงชำติ		สวดมนต์ไหว้พระ	

	 เวลำ	08.40		-		09.00	 น.	 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เวลำ	09.00		-		09.20	 น.	 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 เวลำ	09.20		-		10.20	 น.	 กิจกรรมสร้ำงสรรค์และกิจกรรมเล่นตำมมุม	

	 เวลำ	10.20		-		11.00	 น.	 กิจกรรมกลำงแจ้งพัก

	 เวลำ	11.00		-		12.00	 น.	 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

	 เวลำ	12.00		-		14.00	 น.	 นอนพักผ่อน

	 เวลำ	14.00		-		14.15	 น.	 ตื่นนอน		เก็บที่นอน	ท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย

	 เวลำ	14.15		-		14.30	 น.	 พัก	ดื่มนม

	 เวลำ	14.30		-		15.00	 น.	 กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เวลำ	15.00		-		16.00	 น.	 เตรียมตัวกลับบ้ำน
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่อง  ลักษณะ หน้าที่ ของตับ ท่อน�้าดี และวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1. สาระส�าคัญ

ตับมีลักษณะรูปร่ำงคล้ำยลิ่มวำงอยู่ในช่องท้องในกระบังลมด้ำนขวำ	 ตับแบ่งออกเป็นสองกลีบซ้ำยขวำ	 โดยมีถุง

น�้ำดีอยู่ข้ำงล่ำงด้ำนหน้ำ

ตับมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงสำรอำหำรที่ดูดซึมจำกล�ำไส้	และท�ำลำยพิษในร่ำงกำย

ท่อน�้ำดีเป็นท่อล�ำเลียงน�้ำดีที่สร้ำงจำกตับไปยังถุงน�้ำดี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1	เด็กสำมำรถบอก	ลักษณะ	หน้ำที่	ของตับ	ท่อน�้ำดี	และวงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับได้

2.2	เด็กสำมำรถบอกอันตรำยของโรคพยำธิใบไม้ตับได้

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนที่	1	ตัวบ่งชี้ที่	 1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 	 	 	 1.3	รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่		9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 					ตัวบ่งชี้ที่		9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และสัญลักษณ์ได้

4. สาระการเรียนรู้

4.1		สำระที่ควรรู้เกี่ยวกับลักษณะ	รูปร่ำง	หน้ำที่	ของตับและท่อน�้ำด ีวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับได้

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

	 4.2.1		พูดคุย/สนทนำประสบกำรณ์	เกี่ยวกับลักษณะ	รูปร่ำง	หน้ำที่	ของตับและท่อน�้ำด ีวงจรชีวิตพยำธิใบไม้

ตับได้

	 4.2.2		แสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับนิทำน	

5. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เด็กและครูร่วมกันแสดงท่ำทำงประกอบเพลง	“โรคพยำธิใบไม้ตับ”	(ภำคผนวก)

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1	 ครูเล่ำนิทำนเรื่อง	“ครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง”	และสนทนำซักถำมเกี่ยวกับนิทำน

	 5.2.2	 ครนู�ำภำพพยำธใิบไม้ตับและใบมะขำมทีเ่ป็นของจรงิมำให้เด็กดูพร้อมกบัสนทนำซักถำมเกีย่วกบัรปูร่ำง

ลักษณะของพยำธิใบไม้ตับ

	 5.2.3		ครูน�ำแผนภำพรูปตับ	และท่อน�้ำดี	มำสนทนำเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมส�ำคัญ

	 5.2.4	 ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับอันตรำยของกำรเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดมะเร็งท่อน�้ำดี
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	 5.2.5	 ครูน�ำภำพวงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับให้เด็กดูและสนทนำเกี่ยวกับ	 ผลกระทบจำกพยำธิใบไม้ตับเมื่อ

เข้ำสู่ร่ำงกำย

	 5.2.6	 เด็กรับแผนภำพวงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับ	คนละ	1	ภำพ

	 5.2.7	 เด็กช่วยกันน�ำแผนภำพไปต่อเป็นวงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับที่สมบูรณ์

	 5.2.8	 เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องและสรุปวงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับ

	 5.2.9	 เด็กสรุปลักษณะรูปร่ำงพยำธิใบไม้ตับและสำเหตุกำรเกิดมะเร็งท่อน�้ำดี

5.3	กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

	 5.3.1		แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม	แจกใบงำนให้กลุ่มละ	2	ใบ	ใบงำนที่	1	วำดภำพระบำยสีพยำธิ

ใบไม้ตับ	ใบงำนที่	2	ระบำยสีภำพวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ

	 5.3.2		แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

5.4	กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม

	 5.4.1	 เด็กเล่นบทบำทสมมุติ	เรื่อง	“กำรผจญภัยของหนอนน้อย”	โดยครูเป็นผู้เล่ำเรื่อง

	 5.4.2	 เด็กเล่นตำมมุมที่สนใจ	เช่น	มุมบ้ำน	มุมบล็อก	มุมปั้น	มุมศิลปะ	ฯลฯ

5.5	กิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง

	 เด็กเล่นเครื่องเล่นสนำมหรือบ่อทรำยตำมควำมสนใจ

5.6		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ	

	 เด็กเล่นเกม	“เรียงล�ำดับวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ”	ตำมขั้นตอน	ดังนี้

	 5.6.1		แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม	ตำมควำมเหมำะสม

	 5.6.2		ครูอธิบำยวิธีกำร	 กติกำกำรเล่นและเงื่อนไขรำงวัล	 (เล็กๆ	 น้อยๆ)	 เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมกำร

ท�ำงำนเป็นทีม

	 5.6.3		เด็กเล่นเกมตำมกติกำและเงื่อนไขที่ก�ำหนด

	 5.6.4		เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันน�ำเสนอผลงำนตนเอง	และให้เหตุผลประกอบ

	 5.6.5		ครูเฉลยภำพและเหตุผลที่ถูกต้อง

	 5.6.6	 เสริมแรงด้วยกำรมอบรำงวัลตำมควำมเหมำะสม

	 5.6.7	 เด็กและครูร่วมกันสรุปวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับและผลกระทบจำกโรคพยำธิใบไม้ตับ	 หรือเด็กแสดง

ท่ำทำงประกอบตำมกิจกรรมบรรยำยเพื่อให้สนุกสนำนผ่อนคลำยและซึมซับภำพหนอนพยำธิ

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เพลง	“โรคพยำธิใบไม้ตับ”

6.2	นิทำนเรื่อง	“ครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง”

6.3	ใบงำนศิลปะ

	 6.3.1		ใบงำนที่	1	วำดภำพระบำยสีพยำธิใบไม้ตับ	

	 6.3.2		ใบงำนที่	2	ระบำยสีภำพวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ

6.4	วัสดุอุปกรณ์		สีเทียน	สีไม้	

6.5	เกมเรียงล�ำดับ	“วงจรชีวิตกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ”

6.6	ภำพ “วงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ”

6.7	ภำพตับและท่อน�้ำดี
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7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	 กำรประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	 แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2		แบบประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	 กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2	 กำรประเมนิผลงำนกจิกรรมศลิปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศลิปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิในระดับพอใช้ขึน้ไป
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นิทานครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง

 

นิทานครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง

เช้าวนันีอ้ากาศสดใส	เป็นเช้ำวนัเสำร์ท่ีหนอนน้อยและน้องๆ	ไม่ต้องไปโรงเรยีน	แม่หนอนน้อยจึงไม่อยำก

ปลุก	 ปล่อยให้ทุกคนหลับสบำย....บนยอดใบไม้ที่ก�ำลังไหวเป็นจังหวะ	 วิ้ววววววว....เสียงลมพัดใบไม้	 พ่อหนอน

น้อยกระซบิทีห่แูม่ว่ำ	“แม่จ๋ำๆ	ปลกุเดก็ๆ	หน่อย	เดีย๋วจะพำไปเทีย่วบงึใกล้ๆ	หมูบ้่ำน	มผีลไม้สกุหวำนหอมเตม็ต้น

เลย”	แม่บอกว่ำ	“ให้ลกูหนอนนอนต่ออกีซักพกัก่อนมัย้พ่อ	แม่ท�ำอำหำรเสรจ็ค่อยปลกุ”	เด็กๆ...ได้ยินแว่วๆ	รบีลกุ

จำกทีน่อนทลีะตวัๆๆ...	หนอนหนึง่..หนอนสอง..	หนอนสำม..และตัวสุดท้ำย...หนอนส่ี		เร่ิมบริหำรร่ำงกำยตำมแม่

สั่งไว้”...บิดตัวไปทำงซ้ำย...บิดตัวไปทำงขวำ...ยึดตัวขึ้นสูงสุด...ย่อลงต�่ำและกระโดดขึ้นชูมือสูง..พร้อมกัน...พร้อม

ร้องว่ำ...เฮ้”	หนอนสี่ยังหำวอยู่เลย..(หำวววว)..แต่ก็ตะโกนพร้อมกันว่ำ	 (ให้นักเรียนพูดตำม)	 “ตื่นแล้วครับพ่อจ๋ำ

แม่จ๋ำ...ไปเดี๋ยวนี้เลย”	 	 แม่ได้ยินดังนั้นบอกว่ำ	 “ลูกๆจ๋ำไปอำบน�้ำแปรงฟันและล้ำงมือให้สะอำด	 วันนี้มีอำหำร 

อร่อยๆให้ทำนจ้ำ..”	เด็กๆดีใจร้อง	“เย้	ๆๆๆ”	(พร้อมชูก�ำปั้นสูง)

	 เหล่ำหนอนน้อยเดินเข้ำไปในห้องน�้ำ	 หยิบแปรงสีฟันขึ้นมำ	 บีบยำสีฟัน	 ใส่แปรง	 แล้วแปรง	 แปรงขึ้น	

แปรงลงๆ..ถูไป..	ถูมำๆ	ทั้งด้ำนนอกและด้ำนใน...แปรงฟันอย่ำงมีควำมสุข		บ้วนปำก	ถูสบู่ตำมตัว	ถูๆๆ..ล้ำงมือ

ตำมขั้นตอน...ฝ่ำมือถูฝ่ำมือ	ฝ่ำมือถูหลังมือ	ก�ำปั้นถูฝ่ำมือ	ฟอกหัวแม่มือ	ปลำยนิ้วถูฝ่ำมือและฟอกข้อมือทั้งสอง

ข้ำง	(ล้ำงมือ	7	ขั้นตอน)...	ล้ำงตัว...เช็ดตัวให้แห้ง		ใส่เสื้อ..กำงเกง...ทำแป้ง..หวีผม	เข้ำแถวตำมล�ำดับ..เดินมำนั่ง

ที่โต๊ะอำหำร	 “ลงมือทำนได้จ้ะ	 ค่อยๆทำน	 ไม่ต้องรีบ	 อิ่มแล้วก็ด่ืมน�้ำ	 และล้ำงมือให้ถูกต้องและสะอำดนะจ๊ะ”	

(ล้ำงมือ	7	ขั้นตอน)...หลังจำกนั้น	ลูกหนอนในครอบครัวหนอนน้อยก็เดินทำงออกจำกบ้ำนเพื่อไปเที่ยวบึงกับพ่อ

หนอน...ด้วยท่ำทำงร่ำเริงพร้อมร้องเพลง	ทะเลแสนงำม	(ภำคผนวก)

	 แต่งโดย	นำงอิษณำพร	คุ้มตะบุตร	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2

	 	 นำงรำณี	วงศ์คงเดช	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
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ภาพวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

ภาพที่ 7	วงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับ
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ภาพตับและท่อน�้าดี

ที่มำ	https://www.google.com/search?q=ภำพตับและท่อน�้ำดี

ภาพที่ 8 ภำพตับและท่อน�้ำดี
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เกมเรียงล�าดับวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเรียงล�ำดับวงจรชีวิตกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ

 

เกมเรียงลําดับวงจรชีวิตพยาธิใบไมตับ 

 
คําช้ีแจงใหนักเรียนเรียงลําดับวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอยไซ 
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ใบงานศิลปะ

ใบงานที่ 1

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง 	เด็กวำดภำพระบำยสีพยำธิใบไม้ตับด้วยสีเทียน/สีไม้	ให้สวยงำม

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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ใบงานศิลปะ

ใบงานที่ 2

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง 	เด็กระบำยสีภำพวงจรชีวิตพยำธิใบไม้ตับด้วยสีเทียนให้สวยงำม

1

6
2

3

4

5

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 2

หน่วยย่อยที่ 2 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่อง สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ใช้เวลา  1  วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ 

กำรรบัประทำนปลำน�ำ้จดืเกลด็ขำวตระกลูปลำตะเพียนทีป่รุงสุกๆ	ดิบๆ	ทีม่ตัีวอ่อนระยะติดต่อของพยำธใิบไม้ตบั

เข้ำไปในร่ำงกำยเป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับและมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสำมำรถบอกสำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	1		ตัวบ่งชี้ที่		1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 	 	 	 1.3	รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

	 มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่		9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่		9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และสัญลักษณ์ได้

4.  สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้		สำเหตุของกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

4.2	ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

	 กำรพูดคุย/สนทนำ	และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์สำเหตุกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

5. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เด็กร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง	“โรคพยำธิใบไม้ตับ”

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1		สนทนำซักถำมเกี่ยวกับลักษณะของปลำและรำยกำรอำหำรจำกปลำที่เด็กชอบ

	 5.2.2		ครูน�ำแผนภำพ	“ปลำน�้ำจืดเกล็ดขำวชนิดต่ำงๆ	เช่น	ปลำขำวนำ	ปลำซิว	ปลำขำวสร้อย	ปลำตะเพียน	

ปลำกระสูบจุด	ฯลฯ

	 5.2.3		เด็กและครูร่วมสนทนำเกี่ยวกับปลำในแผนภำพและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับปลำ	

	 5.2.4		ครใูห้ควำมรูเ้พิม่เตมิ	ว่ำตวัอ่อนระยะติดต่อของพยำธใิบไม้ตับอำศยัอยูทุ่กส่วนของปลำตระกูลปลำเกลด็

ขำวและเมื่อเข้ำสู่ร่ำงกำยคนแล้วพยำธิใบไม้ตับมีอำยุได้นำน	20-30	ปี	ส่งผลท�ำให้เป็นสำเหตุของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	

	 5.2.5	เดก็และครรู่วมกนัสนทนำเกีย่วกบัภำพอำหำรทีท่�ำจำกปลำตระกลูเกลด็ขำวทีป่รงุไม่สกุ	เช่น	ก้อยปลำดบิ		

ลำบปลำดบิ	ปลำร้ำดบิ	ปลำส้มดบิ	ปลำจ่อมดบิ	ฯลฯ	ซ่ึงเป็นสำเหตุกำรเกดิโรคพยำธใิบไม้ตับและส่งผลให้เป็นโรคมะเรง็

ท่อน�้ำดี
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5.3		กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์		

	 5.3.1	เด็กวำดภำพปลำตำมตัวอย่ำงและระบำยสีด้วยสีไม้พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงำม

	 5.3.2	เด็กน�ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

5.4		กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม

เด็กเล่นตำมมุมต่ำงๆ	ตำมควำมสนใจ	เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ	

5.5	กิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้งเด็กเล่นเครื่องเล่นสนำม	บ่อทรำยตำมตำรำงกิจกรรมประจ�ำวัน	

5.6	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 ครูแนะน�ำวิธีกำรเล่นเกม	ภำพตัดต่อ	“ปลำ”

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เพลงล�ำชิ่งสุขบัญญัติ	10	ประกำร

6.2	ภำพผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

6.3	อุปกรณ์กำรท�ำใบงำนศิลปะได้แก่	ใบไม้		สีน�้ำ	

6.4	เกมเรียงล�ำดับภำพเหตุกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1	สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3	เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2	กำรประเมินผลงำนกจิกรรมศลิปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิในระดบัพอใช้ขึน้ไป
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ภาพปลาน�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน
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อาหารที่ท�าจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ใบงานศิลปะ

ใบงานที่ 1

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง เด็กวำดภำพปลำตำมตัวอย่ำงและระบำยสีด้วยสีไม้พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงำม

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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ใบงานภาพตัดต่อ “ปลา”

วิธีการเล่น

1.	 ตัดภำพตำมเส้น	ใส่ซองไว้

2.	 แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม

3.	 บอกกติกำกำรเล่น	โดยกำรต่อภำพปลำให้สมบูรณ์

4.	 กลุ่มที่ใช้เวลำที่น้อยที่สุดและต่อได้ถูกต้อง		เป็นผู้ชนะ

5.	 ผู้ชนะ		ให้รำงวัลเป็นดำว

ใบงานภาพตัดตอ “ปลา” 
วิธีการเลน 

1.  ตัดภาพตามเสน ใสซองไว 
2.  แบงเด็กออกเปนกลุม 
3.  บอกกติกาการเลน โดยการตอภาพปลาใหสมบูรณ 
4. กลุมท่ีใชเวลาท่ีนอยท่ีสุดและตอไดถูกตอง  เปนผูชนะ 
5.ผูชนะ  ใหรางวัลเปนดาว 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 3

หน่วยย่อยที่ 2 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่อง  การเลือกและรับประทานอาหารปลอดภัย ใช้เวลา 1 วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ

อำหำรทีป่รงุสกุสะอำดมปีระโยชน์ต่อสขุภำพ	กำรปฏบิตัตินในกำรเลอืกและรบัประทำนอำหำรปลอดภยัและอำหำร

ที่ปลอดภัยจำกพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

	เด็กสำมำรถจ�ำแนกอำหำรที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้	

3. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนที่	1		 ตัวบ่งชี้ที่	 1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 	 	 1.3	รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

มำตรฐำนที่	9		 ตัวบ่งชี้ที่		9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 ตัวบ่งชี้ที่		9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และสัญลักษณ์ได้

4. สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้	กำรเลือกอำหำรที่ปลอดภัยจำกพยำธิใบไม้ตับ

4.2	ประสบกำรณ์

	 4.2.1	พูดคุย/สนทนำ	ประสบกำรณ์	ส�ำคัญเกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับจำกกิจกรรม

	 4.2.2	ส�ำรวจรำยกำรอำหำร

5.  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1	 กำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง	“สุกกะแซบ”	(ภำคผนวก)

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์	(บูรณำกำรกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์กิจกรรมเล่นตำมมุม	และกิจกรรมกลำงแจ้ง)

	 5.2.1		เด็กและครูร่วมกันทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

	 5.2.2		ครูอธิบำยขั้นตอนวิธีกำรส�ำรวจรำยกำรอำกำร	ดังนี้

	 	 5.2.2.1		แบ่งกลุ่มเด็ก4-5	คนหรือตำมควำมเหมำะสม

	 	 5.2.2.2		ให้แต่ละกลุม่ไปถำมผูป้กครอง/แม่ครวั	หรอืคณุคร	ูในประเด็น	“อำหำรทีท่�ำจำกปลำมอีะไรบ้ำง”

	 	 5.2.2.3		ข้อมูลที่ได้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกด้วยกำรวำดภำพ	(สัญลักษณ์)

	 	 5.2.2.4		ก�ำหนดเวลำ	1	ชั่วโมงหลังจำกนั้นให้เด็กน�ำเสนอหน้ำชั้นเรียน

	 5.2.3		เด็กรับแบบบันทึกจำกครูแล้วออกไปส�ำรวจรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำนอกห้องเรียน	 โดยมีข้อ

ก�ำหนดว่ำ	จะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนห้องเรียนอื่น

	 5.2.4		 เด็กน�ำเสนอผลกำรส�ำรวจหน้ำชั้นเรียน	 ครูบันทึกรำยกำรอำหำรที่เด็กน�ำเสนอทั้งหมดในลักษณะ

แผนภูมิภำพ	(Mind	mapping)



81
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

	 5.2.5		เด็กจ�ำแนกรำยกำรอำหำรปลอดภัยและไม่ปลอดภัย	ตำมรำยกำรอำหำรที่ได้จำกกำรส�ำรวจ

	 5.2.6		เด็กและครูร่วมกันสรุปอำหำรที่ปลอดภัยจำกพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 และอำหำรที่ปลอดภัย	

ด้วยประเด็นค�ำถำมดังนี้		

	 	 5.2.6.1		เด็กๆ	ควรรับประทำนอำหำรที่มีลักษณะอย่ำงไร

	 	 5.2.6.2		อำหำรที่ปรุงสุกและปรุงไม่สุก	เด็กๆจะเลือกรับประทำนแบบไหน

	 	 5.2.6.3		ถ้ำเรำรับประทำนอำหำรที่ปรุงไม่สุก	จะเป็นอย่ำงไร

	 	 5.2.6.4		ถ้ำเรำรับประทำนที่ปรุงสุก	จะท�ำให้ร่ำงกำยเป็นอย่ำงไร

5.3	กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

	 เด็กเล่นเกมจ�ำแนก	“ประเภทอำหำรที่ปลอดภัยจำกพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี”

6.  สื่อ/เครื่อง/อุปกรณ์

6.1		เพลง	“สุกกะแซบ”

6.2		ใบงำนกำรส�ำรวจรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำ

7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	กำรประเมินใบงำนกำรส�ำรวจรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำ

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2	แบบประเมินใบงำนกำรส�ำรวจรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำ

7.3		เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2		กำรประเมินผลงำนกำรส�ำรวจรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ใบงานการส�ารวจรายการอาหารที่ท�าจากปลา

โรงเรียน.....................................................................................สังกัด...................................................................

ชื่อ……………………………………………………………………………………เลขที่.......………ชั้นอนุบาล………………..…………..

ค�าชี้แจง  ให้เด็กแต่ละกลุ่มส�ำรวจรำยกำรอำหำรที่ท�ำจำกปลำ	และบันทึกข้อมูลลงในแบบที่ก�ำหนดให้

ผู้ให้ข้อมูล ชื่ออาหาร/ภาพอาหาร
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เกมการจ�าแนกรายการอาหารที่ท�าจากปลา

ค�าชีแ้จง  ท�ำเครือ่งหมำย	(ü)	ทับภำพอำหำรทีป่ลอดพยำธ	ิและ	(û)	ทบัภำพอำหำรทีเ่สีย่งต่อกำรตดิเชือ้พยำธใิบไม้ตบั
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ตัวอย่างการท�าแผนภูมิภาพ (Mind Mapping)

อาหารที่ท�าจากปลา
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หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 4

หน่วยย่อยที่ 3 การรักษาความสะอาดของร่างกายและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่อง  การรักษาสุขภาพและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี  ใช้เวลา 1 วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ

กำรรกัษำควำมสะอำดของร่ำงกำยตนเอง	บ้ำน	ห้องเรยีน	โรงเรยีน	และกำรจดักำรสิง่แวดล้อมทีถู่กสขุลกัษณะรวม

ทั้งกำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลกำรปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ	 	10	ประกำรเป็นกำรป้องกัน

กำรติดพยำธิใบไม้ตับ

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1		เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย	และปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ	10	ประกำร	ได้

2.2		เด็กสำมำรถรักษำควำมสะอำดของห้องเรียน	โรงเรียน	บ้ำน	และชุมชนให้ถูกสุขลักษณะได้

3.  มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	1		ตัวบ่งชี้ที่		 1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 	 	 	 	 1.3	รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

	 มำตรฐำนที่	9		ตัวบ่งชี้ที่	 9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 	 ตัวบ่งชี้ที่		 9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และสัญลักษณ์ได้

4.  สาระการเรียนรู้

4.1		สำระที่ควรรู้

	 เกี่ยวกับกำรสร้ำงสุขนิสัยท่ีดีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนจำกกิจกรรมเช่นพูดคุย/สนทนำ	

ประสบกำรณ์	เล่ำประสบกำรณ์		ท่ำทำงประกอบ		เกมกำรศึกษำ	เกมจับกลุ่ม		กิจกรรมศิลปะ	(ฉีก	ตัด	ปะกระดำษ)		

ฝึกปฏิบัติ		เป็นต้น

4.2		ประสบกำรณ์ส�ำคัญ 

	 กำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย	กำรรักษำควำมสะอำดของบ้ำน	ห้องเรียน	โรงเรียน	ชุมชน

5.  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1		กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ

	 5.1.1	เด็กเล่นเกม	“จับกลุ่ม”	โดยเด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงอิสระประกอบจังหวะกำรตีกลองของครู		

	 5.1.2	เมือ่เดก็ได้ยนิเสยีงสญัญำณนกหวดี		เด็กจบักลุม่ตำมกติกำ	ถ้ำครชูภูำพ	“ห้องส้วมสะอำด”		เด็กจบักลุม่		

4		คน	ถ้ำครูชูภำพ	“ห้องส้วมสกปรก”		เด็กจับกลุ่ม		6		คน			

	 5.1.3		เด็กคนที่ไม่มีกลุ่มจะต้องออกมำปฏิบัติตำมค�ำสั่งของเพื่อน

5.2	กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1	เด็กสนทนำกับครูในประเด็น

	 	 5.2.2.1	 “รถสูบสิ่งปฏิกูลจำกบ้ำนแล้วไปทิ้งที่ไหน”	

	 	 5.2.2.2	 “ผลจำกกำรที่รถดูดส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่ต่ำงๆจะเป็นอย่ำงไร”
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

	 5.2.2		อำสำสมัครออกมำเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรช่วยพ่อ	 แม่	 ท�ำควำมสะอำดบ้ำนและกำรรักษำ 

ควำมสะอำดห้องเรียน

	 5.2.3		ครูน�ำภำพกำรล้ำงมือ		7		ขั้นตอนมำสนทนำกับเด็กๆ

	 5.2.4		ครูสำธิตกำรล้ำงมือให้เด็กๆดู		แล้วเด็กฝึกปฏิบัติตำม

	 5.2.6		แบ่งกลุ่มเด็กเป็น		3		กลุ่ม		แล้วส่งตัวแทนออกมำเลือกภำพ		2		ภำพ

  

  

  

	 5.2.7		เด็กๆ	แต่ละกลุ่มสนทนำร่วมกันและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพ	ดังนี้

	 	 -		ควำมรู้สึกที่มีต่อภำพ

	 	 -		วิธีกำรดูแลรักษำควำมสะอำด

	 	 -		ตัวแทนกลุ่มออกมำน�ำเสนอหน้ำชั้นเรียน

	 5.2.8		เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรดูแล

รักษำควำมสะอำดของบ้ำน	ห้องเรียน		

5.3	กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	

	 เด็กสำนปลำ	โดยเลือกใช้วัสดุ	ได้แก่	ใบตอง	ใบมะพร้ำว	ริ้วกระดำษ	ริบบิ้นเป็นต้น



87

หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2563)
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

5.4	กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นตำมมุมต่ำงๆ		เช่น	มุมบ้ำน	มุมวิทยำศำสตร์	มุมศิลปะ	มุมหนังสือ

5.5		กิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง

	 เด็กและครูร่วมกันท�ำควำมสะอำดห้องเรียน	และบริเวณรอบๆ	ห้องเรียน

5.6		กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

เด็กเล่นเกมภำพตัดต่อ	“กำรถ่ำยอุจจำระลงส้วมทุกครั้ง”

6. สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เกม	“จับกลุ่ม”

6.2	แผนภำพกำรล้ำงมือ		7		ขั้นตอน	

6.3	ภำพอ่ำล้ำงมือ	ห้องส้วม	รถดูดส้วม	

6.4	วัสดุอุปกรณ์กำรท�ำงำนศิลปะ		ได้แก่	ใบตอง	ใบมะพร้ำว	ฯลฯ

6.5	เครื่องให้สัญญำณ		ได้แก่	กลอง	นกหวีด

7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	เครื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3		เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2	กำรประเมินผลงำนกจิกรรมศลิปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิในระดบัพอใช้ขึน้ไป



88
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เกมจับกลุ่ม

วิธีเล่นเกม

1.			เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงอิสระประกอบจังหวะกำรตีกลองของครู	 	 เมื่อเด็กได้ยินเสียงสัญญำณนกหวีดให้

นักเรียนจับกลุ่มตำมกติกำ		โดยครูเลือกภำพที่ก�ำหนดให้		เมือครูยกภำพใดขึ้น	เด็กท�ำตำมค�ำสั่ง		ตำมกำรรับรู้ของเด็ก	

2.			ถ้ำครูชูภำพ	“ห้องน�้ำสะอำด”	หรือ	“อ่ำงล้ำงมือสะอำด”	เด็กๆ	จับกลุ่ม	4	คน

3.			ถ้ำครูชูภำพ	“รถสูบส้วมไปทิ้งในบ่อที่ถูกสุขำภิบำล”	เด็กๆ	จับกลุ่ม	6	คน

4.			เด็กคนที่ไม่มีกลุ่ม	จะต้องอออกมำปฏิบัติตำมค�ำสั่งของเพื่อน

5.			ครสูรปุควำมรูเ้รือ่งกำรดแูลรกัษำห้องเรยีนและบริเวณรอบๆ	และส่ิงแวดล้อมในชมุชน		ให้สะอำด	จะท�ำให้น่ำ

อยู่	น่ำเรียน	และช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้หลำยประกำร		ท�ำให้เรำมีสุขภำพแข็งแรง
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ใบงานภาพตัดต่อ (10-12 ชิ้น)
“การถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง”

ใบงานภาพตัดตอ  (10-12 ชิ้น) 
“การถายอุจจาระลงสวมทุกคร้ัง” 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 5

หน่วยย่อยที่ 4 การดูแลผู้ป่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เรื่อง  การปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคมะเร็งท่อน�้าดีและการดูแลผู้ป่วย ใช้เวลา 1 วัน

สัปดาห์ที่..............................วันที่............................เดือน........................................................พ.ศ.......................

1.  สาระส�าคัญ

	 กำรรับประทำนอำหำรประเภทปลำเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนที่สุกสะอำด	ท�ำให้ปรำศจำกโรคพยำธิใบไม้ตับ	

กำรดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย	ถ่ำยอุจจำระในส้วมและอยู่ในสภำพแวดล้อมที่สะอำดปลอดภัย	ท�ำให้ห่ำงไกล

โรคมะเร็งท่อน�้ำดี

	 ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดีต้องกำรกำรดูแลแบบประคับประคองและก�ำลังใจจำกคนรอบข้ำง				

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1		เด็กสำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกลจำกโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้

2.2		เดก็สำมำรถแนะน�ำพ่อแม่		บคุคลในครอบครัว	ญำติและคนในชมุชน	เกีย่วกบัวธิปีฏบิติัตนให้ห่ำงไกล	จำกโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้

2.3		เด็กสำมำรถบอกวิธีกำรปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยเบื้องต้นได้

3.  มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

	 มำตรฐำนที่	1		 ตัวบ่งชี้ที่		1.2	มีสุขภำพอนำมัย	สุขนิสัยที่ดี

	 	 	 1.3	รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

	 มำตรฐำนที่	9		 ตัวบ่งชี้ที่		9.1	สนทนำโต้ตอบ	และเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ

	 	 ตัวบ่งชี้ที่		9.2	อ่ำน	เขียน	ภำพ	และสัญลักษณ์ได้

4.		 สาระการเรียนรู้

4.1	สำระที่ควรรู้		

4.1.1	กำรปฏิบัติตนเองเพื่อให้ห่ำงไกลจำกโรคพยำธิใบไม้ตับ

	 	 4.1.2	กำรแนะน�ำพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ห่ำงไกลจำกโรคพยำธิใบไม้ตับ

4.2		ประสบกำรณ์ส�ำคัญ	กำรปฏิบัติตน		แนะน�ำพ่อ	แม่	บุคคลในครอบครัวญำติและคนในชุมชน	และบอกวิธีกำร

ปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยเบื้องต้น	โดยกำรพูดคุย/สนทนำ		

5. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1		กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

	5.1.1		เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจินตนำกำรประกอบอุปกรณ์	 ได้แก่	 ริบบิ้น	 ผ้ำ	 เชือกประกอบเพลง	 

“ปลำร้ำสุก	สุข”

	5.1.2		เมื่อเสียงเพลงจบ	เด็กๆ	จับกลุ่มกับคนที่มีริบบิ้น	ผ้ำ	เชือก	สีเดียวกันโดยจับกลุ่มเป็นวงกลม

5.1.3	 เด็กน�ำริบบิ้นสีของทุกคนมำต่อกันให้เป็นรูปร่ำงต่ำงๆ	ตำมที่วำงแผนไว้		

	5.1.4		กลุ่มที่ท�ำเสร็จแล้วให้ยกมือ	(ใช้เวลำ	2	นำที)

	 5.1.5		เด็กน�ำเสนอผลงำนแล้วให้เพื่อนๆ	สนทนำซักถำม
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5.2		กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

	 5.2.1		เด็กท่องค�ำคล้องจอง	“พยำธิใบไม้ตับ”

	 5.2.2		เด็กฟังนิทำนหุ่นถุงมือ	เรื่อง	“น้องส้มไม่กลัวโรคพยำธิใบไม้ตับ”

	 5.2.3		ครูสนทนำซักถำม	ทบทวนควำมรู้เรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับ	ที่ได้เรียนผ่ำนมำแล้ว	รวมถึงวิธีกำรปฏิบัติตน

เพื่อให้ห่ำงไกลโรค

	 5.2.4		เดก็และครรู่วมกนัสรปุเกีย่วกบักำรปฏบิตัตินให้ห่ำงไกลโรคพยำธใิบไม้ตบั	กำรแนะน�ำบคุคลในครอบครวั		

และกำรแนะน�ำชุมชน

5.3		กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

	 เด็กปฏิบัติกิจกรรม	“พิมพ์ภำพจำกวัสดุธรรมชำติ”	ดังนี้

	 5.3.1		แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ	ละ	4-5	คน	แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์	ได้แก่	กระดำษวำดรูป	สีน�้ำ	พู่กัน	เศษวัสดุจำก

ธรรมชำติ	เช่น	ก้ำนกล้วยที่หั่นเป็นชิ้นๆ		กิ่งไม้	ก้อนหิน	ใบไม้	เป็นต้น

	 5.3.2		เด็กจะได้กระดำษคนละ	 1	 แผ่น	 ใช้พู่กันจุ่มสีน�้ำทำบนเศษวัสดุจำกธรรมชำติ	 แล้วพิมพ์ภำพ	 ลงบน

กระดำษของตนเอง	ตำมจินตนำกำร	อำจใช้ดินสอประกอบเพื่อให้ภำพสมบูรณ์ขึ้น

	 5.3.3		น�ำผลงำนไปตำกแดด	ให้แห้ง

	 5.3.4		เด็กเก็บอุปกรณ์และล้ำงมือให้สะอำด

	 5.3.5		เด็กน�ำเสนอผลงำน

5.4	กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม

	 เด็กเล่นเสรี	และเข้ำเล่นตำมมุมต่ำงๆ	ในห้องเรียน	เช่น	มุมหนังสือ	มุมบ้ำน	มุมบล็อก	มุมศิลปะ	ฯลฯ

5.5	กิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง

	 เด็กออกไปนอกห้องเรียน	 อำจเป็นใต้ร่มไม้	 หรือกลำงแจ้ง	 	 เล่นเกมพื้นบ้ำน	 เช่น	 งูกินหำง	 มอญซ่อนผ้ำ	 

เสือกินวัว	เป็นต้น

5.6	เกมกำรศึกษำ

	 เกมกำรตัดต่อภำพ	“ปลำ”

วิธีการเล่น

-	 เด็กจับกลุ่มๆ	ละ	5-6	คน

-	 อธิบำยกติกำกำรเล่น

-	 แจกใบงำน	อุปกรณ์กำรเล่น

-	 เด็กวำงแผนกำรเล่นใหถู้กต้องและทันเวลำ

-	 เด็กเริ่มเล่น	โดยกำรระบำยสีภำพปลำให้สวยงำม	น�ำมำตัดตำมเส้น	และต่อภำพปลำให้ถูกต้อง

-	 ให้รำงวัลด้วยดำว	คล้องคอหรือประทับตรำลงที่มือ

6.  สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

6.1	เพลง	“ปลำร้ำสุก	สุข”	

6.2	นิทำนเรื่อง	“น้องส้มไม่กลัวโรคพยำธิใบไม้ตับ”

6.3	หุ่นถุงมือ

6.4	อุปกรณ์ศิลปะ	ได้แก่	สีน�้ำหรือสีโปสเตอร์	พู่กัน	จำนสี	กระดำษ	A4	ดินสอ	และเศษวัสดุจำกธรรมชำติ
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6.5	ค�ำคล้องจอง	“พยำธิใบไม้ตับ”

6.6	ใบงำนศิลปะ	สีเทียน	กรรไกร	กำว	ไม้บรรทัด	

7.  การวัดและประเมินผล

7.1	วิธีกำรวัดและประเมินผล

	 7.1.1		สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม

	 7.1.2	กำรประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.2	รื่องมือกำรวัดและประเมินผล

	 7.2.1	แบบประเมินพฤติกรรม

	 7.2.2	แบบประเมินผลงำนกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”

7.3		เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

	 7.3.1	กำรสังเกตพฤติกรรม		ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

	 7.3.2	กำรประเมินผลงำนกจิกรรมศลิปะสร้ำงสรรค์	“ใบงำนศิลปะ”	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิในระดบัพอใช้ขึน้ไป
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ค�าคล้องจอง “พยาธิใบไม้ตับ”

โรคพยำธิใบไม้ตับ			 นับว่ำอันตรำยถึงชีวิต

พ่อจ๋ำหยุดคิดสักนิด					 แม่จ๋ำอย่ำปรุงปลำดิบ

เรำต้องไม่หยิบ		 พวกมันเข้ำปำก	

ปลำร้ำ	ปลำส้ม	ปลำจ่อม				 รสชำติกลมกล่อมช่ำงน่ำลิ้มลอง

อีกทั้งแจ่วบองและปลำร้ำในส้มต�ำ					 ต้องช่วยกันท�ำให้สุกรู้ไหม

เพื่อเรำทุกคนจะได้ห่ำงไกล			 โรคพยำธิใบไม้ตับเอย

แต่งโดย	:		นำงอิษณำพร	คุ้มตะบุตร	

	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต		2
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นิทานเรื่อง  “น้องส้มไม่กลัวโรคพยาธิใบไม้ตับอีกแล้ว...”

ณ	หมู่บ้ำนริมแหล่งน�้ำใหญ่บึงแห่งหนึ่ง		น้องส้ม	อำศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชำย	คุณพ่อของหนูส้ม	

มีอำชีพเป็นชำวประมง	จับปลำที่บึงไปขำย	ส่วนคุณแม่ปลูกผักสวนครัว	ถ้ำมีมำกรับประทำนไม่หมดคุณแม่ก็จะ

น�ำผักไปขำยที่ตลำด	หนูส้มเรียนอยู่ชั้นอนุบำลปีที่	2	ที่โรงเรียนใกล้บ้ำน

	 เย็นวันหน่ึงหลังจำกท่ีกลับมำจำกโรงเรียน	 	 ในขณะที่คุณแม่ช่วยสอนกำรบ้ำนอยู่นั้น	 น้องส้มถำมแม่ว่ำ	

“แม่จ๋ำๆๆ	แม่รูจ้กัพยำธใิบไม้ตบัไหมจ้ะ”	“หนไูด้ยนิมำจำกไหนลกู”	แม่ถำมอย่ำงแปลกใจ		“คณุครยูพุนิสอนเรือ่ง

พยำธิใบไม้ตับ..จ้ะ	ถ้ำเรำกินปลำดิบเรำจะเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับจ้ะ”		น้องส้มอธิบำยอย่ำงคล่องแคล่ว	“แล้วมัน

อันตรำยมำกไหมลูก”แม่ถำมอย่ำงสนใจ	“ครูบอกว่ำรักษำได้จ้ะแม่	แต่ถ้ำรักษำหำยแล้ว	ยังกลับไปกินอีกเรื่อยๆ		

ก็จะมีโอกำสป่วยเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี	จะรักษำยำกและอำจตำยได้จ้ะ”		ขณะที่แม่ลูกก�ำลังสนทนำกัน	คุณพ่อกับพี่

ชำยก็กลับมำพอดี	วันนี้คุณพ่อได้ปลำมำไม่มำกนัก	คุณพ่อบอกให้คุณแม่ตำกแห้งปลำเล็กๆ	ส่วนปลำตัวใหญ่คุณ

แม่จะท�ำอำหำรเยน็วนันี	้“ท�ำอะไรกินดน้ีำพ่อ”	แม่ถำมพลำงเดินเข้ำครวั	“เหมอืนเดมิแม่	อำกำศร้อน	เพลยีอยำก

กนิอร่อยๆ	จะได้มแีรง”	พ่อตอบหลงัจำกคณุแม่ท�ำอำหำรเสร็จได้เวลำของกำรรับประทำนอำหำรเยน็	หนสู้มอทุำน

ขึ้น	 “แม่จ๋ำนี่คืออะไรคะ”	 	 “ก้อยปลำดิบของโปรดของพ่อไงลูก..ไงอยำกทำนด้วยหรือ..อย่ำพ่ึงเลย..ยังเด็กอยู่”		

คุณพ่อตอบขึ้นก่อนคุณแม่	 “ไม่สุกใช่มั้ยจ๊ะ..”	 น้องส้มถำมขึ้นด้วยควำมอยำกรู้	 “มันก็เกือบสุกแหละลูก..แม่บีบ

มะนำวเปรี้ยวจี๊ด	เชื้อโรคทนไม่ไหวดอก”	แม่รีบตอบด้วยควำมมั่นใจ	“แต่คุณครูยุพิน	บอกว่ำ	ต้องเอำไปต้มหรือ

คั่วไฟร้อนๆจ้ะ	 พยำธิถึงจะตำย..แม่จ๋ำ..หนูอยำกกินด้วย..แล้วหนูไม่อยำกให้พ่อป่วย..แม่เอำไปคั่วไฟได้ไหมจ๊ะ	

หนูอยำกไปชว่ยด้วย”	พ่อมองหน้ำแม่	แล้วพยกัหน้ำตกลง	เย็นวนันั้น		ในวงอำหำรจึงเตม็ไปด้วยควำมเอร็ดอร่อย

และเสียงเจื้อยแจ้วของหนูส้มที่เล่ำเรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 และแม่กับพ่อก็ได้เล่ำวิธีกำรหำปลำ	

ชื่อปลำและแม่ก็เล่ำเรื่องกำรท�ำอำหำรอย่ำงง่ำยๆ	 ให้น้องส้มฟังอย่ำงสนุกสนำน	 บรรยำกำศจึงเต็มไปด้วยควำม

สุข	และคืนวันนั้นน้องส้มฝันว่ำ	 ได้ต่อสู้กับปีศำจพยำธิใบไม้ตับ	น้องส้มใช้ส้อมวิเศษสู้อย่ำงสุดใจ	 	 เกือบเสียทีซะ

แล้ว	 ดีที่แม่เข้ำมำจัดกำรตีหัวด้วยไม้ตีพริก	 พ่อก็แสนเก่ง	 ใช้มือเปล่ำบีบคอมันอย่ำงแรงจนตำยคำที่	 “เย้ๆๆๆ..”	

น้องส้มละเมอจนพ่อกับแม่ตื่น		และรีบเล่ำให้พ่อกับแม่ฟังด้วยสำยตำมีควำมสุขและรีบลุกไปอำบน�้ำทันที	

	 วนันีเ้ป็นวนัเสำร์ทีพ่เิศษ	น้องส้มอำสำไปช่วยคณุแม่จ่ำยตลำดท่ีตลำดสดกลำงหมู่บ้ำน		น้องส้มค่อยๆ	ดไูป

ทีละร้ำนๆๆ	อย่ำงสนใจ	เสียงเล็กๆ	ใสๆ	ของน้องส้มถำมลุงๆ	ป้ำๆ	ที่ขำยอำหำรดังจนหลำยคนแอบยิ้มด้วยควำม

เอน็ด.ู..หลงัจำกวนันัน้น้องส้มกลำยเป็นคุณครสู้ม	คณุหมอส้ม..ทีค่อยเอำข้อมลูท่ีได้เรยีนรูจ้ำกครยูพุนิ	จำกข่ำวใน

ทวีบ้ีำงและจำกคุณหมอทีอ่นำมยั	เวลำน้องส้มไปหำหมอมำเล่ำให้พ่อแม่และคนในตลำดฟัง	และคดิว่ำโตขึน้	จะเป็น

ครูหรือไม่ก็คุณหมอ	จะได้ช่วยแนะน�ำไม่ให้คนเจ็บป่วยด้วยโรคพยำธิและมะเร็งท่อน�้ำดี	

แต่งโดย	นำงอิษณำพร	คุ้มตะบุตร	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2

นำงรำณี	วงศ์คงเดช	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
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ใบงานศิลปะ

โรงเรียน..............................................................................สังกัด..........................................................................

ชือ่……………………………………………………………………………เลขท่ี..................ชัน้อนบุาล…………………………............

ค�าชี้แจง  เด็กพิมพ์ภำพตำมจินตนำกำร

การประเมินผลงาน  

	 ให้ท�ำเครื่องหมำย		(	√		)		ทับรูปภำพเพื่อประเมินผลงำนของเด็ก

 	หมำยถึง		ปรับปรุง	 	หมำยถึง		พอใช้	 	หมำยถึง		ดี

เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
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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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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

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	9)

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 9  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	10)	
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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 10  อัตรำตำยจ�ำแนกตำมสำเหตุที่ส�ำคัญต่อประชำกร	100,000	คน	ประเทศไทย	พ.ศ.2561

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

อัตรำตำยของมะเร็งตับสูงกว่ำมะเร็งชนิดอื่นทุกปี	(ภำพที่	11)

 
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 11  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	12)	
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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 12  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	13)	
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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 13  อัตรำควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับของประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	พ.ศ.2500-2562

	 เมื่อพิจำรณำข้อมูลจำกกำรส�ำรวจควำมชุกโรคพยำธิใบไม้ตับของประชำชนจ�ำแนกรำยภำค	 กองโรคติดต่อ

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

ลดลงแต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงสูงกว่ำทุกภำคของประเทศ	รองลงมำเป็นภำคเหนือ	(ภำพที่	14)

 
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 14  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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เพลง ทะเลแสนงาม

 ข้อแนะน�า : ควรมีท่าทางประกอบเพลงเพื่อให้เด็กๆสนุกมากขึ้น

     โน่นทะเลแสนงำม

	 	 	 	 ฟ้ำสีครำมสดใส

	 	 	 	 มองเห็นเรือใบ

	 	 	 	 แล่นอยู่ในทะเล

	 	 	 	 	 หำกทรำยงำมเห็นปู

	 	 	 	 ดูซิดูหมู่ปลำ

	 	 	 	 กุ้งหอยนำนำ

	 	 	 	 ว่ำยอยู่กลำงทะเล	(ซ�้ำ)

เพลง “ปลากระดี่ได้น�้า”

	 	 	 	 	 ดุ๊กดิ๊กๆๆ		ดุกดิกๆๆ	 	

	 	 	 	 ดุ๊กดิ๊ก	ระริกระรี้

	 	 	 	 ปลำกระดี่ได้น�้ำ	 	 	 	

	 	 	 	 ท่ำทำงมันดูไม่งำม

	 	 	 	 	 เวลำได้น�้ำ		ระริกระรี้

	 	 	 	 หญิงเอย	หญิงไทย	 	

	 	 	 	 อย่ำท�ำระริกระรี้

	 	 	 	 ท่ำทำงมันดูไม่ดี	 	 	 	

	 	 	 	 เหมือนปลำกระดี่ได้น�้ำ
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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	ถูวนรอบๆข้อมือ	 	 	 	 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

	 ปลำขำวชิ้นน้อยๆ	คั่วไฟปลำขำวชิ้นน้อยๆคั่วไฟ

	 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  เที่ยงภักดิ ์  

        ท�านอง  เพลงคุณล�าไย

	 	 	 	 เรำมำเรียนเรื่องโรคภัย	 	 ใกล้ไกลตัวเรำนี่หนำ

	 	 	 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 ไม่กินดิบ
                             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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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่.........

ชั้น.........................ปีการศึกษา...................วันที่ ……….  เดือน  ……………………………..  พ.ศ. ………….

กิจกรรมกำรประเมิน

กิจกรรม

เคลื่อนไหว

และจังหวะ

กิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์

กิจกรรม

สร้ำงสรรค์

และเสรี

กิจกรรม

กลำงแจ้ง

กิจกรรมเกม

กำรศึกษำ สร
ุปร

วม

เล
ขท

ี่

ชื่อ		-		นำมสกุล

	ก
ำร

ปฏ
ิบัต

ิกำ
รต

ำม
สัญ

ญ
ำณ

	ก
ำร

ปฏ
ิบัต

ิตำ
มค

�ำส
ั่ง

	ค
วำ

มค
ิด	

แล
ะจ

ินต
นำ

กำ
ร

	ค
วำ

มก
ล้ำ

ใน
กำ

รแ
สด

งอ
อก

	ก
ำร

สน
ทน

ำ	
แล

ดง
คว

ำม
คิด

เห
็น

	ก
ำร

ตอ
บค

�ำถ
ำม

	ค
วำ

มส
�ำเ
ร็จ

ขอ
งผ

ลง
ำน

	ค
วำ

มส
นใ

นก
ำร

ท�ำ
กิจ

กร
รม

	ก
ำร

เก
็บข

อง
เข
้ำท

ี่

	ค
วำ

มส
นุก

สน
ำน

	ก
ำร

ช่ว
ยเ

หล
ือ	

แบ
่งป

ัน

	ก
ำร

ระ
วัง

อุบ
ัติเ

หต
ุ

	ค
วำ

มเ
ข้ำ

ใจ
ใน

เก
ม

	ก
ำร

แบ
่งป

ัน	
กำ

รร
อโ

อก
ำส

	ก
ำร

เก
็บส

ิ่งข
อง

เข
้ำท

ี่

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ระ
ดับ

คุณ
ภำ

พ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เกณฑ์การให้คะแนน

  

1. เกณฑ์การให้คะแนนรายด้าน           

ระดับคุณภาพ  3 =  ดี

        2 =  พอใช้

        1 =  ปรับปรุง
  

2.เกณฑ์การให้คะแนนสรุปรวม

ระดับคุณภาพ  2.51-3.00 =  ดี

   1.51-2.50 =  พอใช้

   1.00-1.50 =  ปรับปรุง

		(ลงชื่อ)…………………………………………….	ผู้ประเมิน																				(ลงชื่อ)	……….…..….………………………	ผู้บริหำร

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

ต�ำแหน่ง........................................................																										ต�ำแหน่ง................................................................																		

												………/…………………../………….	 	 																									………../………………………./…………
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แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม..............................................

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่......................

โรงเรียน.................................................................................... สังกัด.................................................

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

						รำยกำรประเมินกำร
ควำม

สวยงำม

ควำมคิด

สร้ำงสรรค์
ควำมประณตี

ควำม

สะอำด

ควำมสมบูรณ์

ของงำน

สร
ุปร

วม

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

เล
ขท

ี่

ชื่อ			-				นำมสกุล ดี

พอ
ใช

้

คว
รป

รับ
ปร

ุง

ดี

พอ
ใช

้

คว
รป

รับ
ปร

ุง

ดี

พอ
ใช

้

คว
รป

รับ
ปร

ุง

ดี

พอ
ใช

้

คว
รป

รับ
ปร

ุง

ดี

พอ
ใช

้

คว
รป

รับ
ปร

ุง

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ระ
ดับ

คุณ
ภำ

พ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เกณฑ์การให้คะแนน

  

1. เกณฑ์การให้คะแนนรายด้าน           

ระดับคุณภาพ  3 =  ดี

        2 =  พอใช้

        1 =  ปรับปรุง
  

2.เกณฑ์การให้คะแนนสรุปรวม

ระดับคุณภาพ  2.51-3.00 =  ดี

   1.51-2.50 =  พอใช้

   1.00-1.50 =  ปรับปรุง

		(ลงชื่อ)…………………………………………….	ผู้ประเมิน																				(ลงชื่อ)	……….…..….………………………	ผู้บริหำร

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

ต�ำแหน่ง........................................................																										ต�ำแหน่ง................................................................																		

												………/…………………../………….	 	 																									………../………………………./…………
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ภาพโปสเตอร์ “สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ”
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ตัวอย่างโปสเตอร์ล้างมือ 7 ขั้นตอน
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ผู้เรียบเรียงการจัดท�าหน่วย
การจัดประสบการณ์เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ชั้นอนุบาลปีที่ 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�างานพัฒนาปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

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

คณะที่ปรึกษา 
นำยแพทย์สุวรรณชัย		วัฒนำยิ่งเจริญชัย	 อธิบดีกรมควบคุมโรค
นำยแพทย์โสภณ		เอี่ยมศิริถำวร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกงำนโรคติดต่อทั่วไป
นำยแพทย์สุเมธ		องค์วรรณดี	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่
แพทย์หญิงหรรษำ		รักษำคม	 ผู้อ�ำนวยส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	6	จังหวัดชลบุรี
นำยแพทย์ธีรวัฒน์		วลัยเสถียร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
แพทย์หญิงรพีพรรณ		เดชพิชัย	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	8	จังหวัดอุดรธำนี
นำยแพทย์กิตติ์พงศ์		สัญชำตวิรุฬห์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	9	จังหวัดนครรำชสีมำ
นำยแพทย์ดนัย		เจียรกูล	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	10	จังหวัดอุบลรำชธำนี

นำยพงษ์ศักดิ์		ภูกำบขำว
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
นำยปรีดี		ภูสีน�้ำ
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค	12
นำงสำวอนงค์นำถ		เคนโพธิ์			
ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่นเขต	4
นำงจิระภำ		ธรรมน�ำศีล
ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่นเขต	2
นำงนภำพร		ยุทไธสง
โรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต	25	ขอนแก่น
นำงนริศรำ		สีหำรำช
โรงเรียนกัลยำณวัตร		ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต	25	ขอนแก่น			
นำยศุภฤกษ์		รัตนถำ
โรงเรียนบ้ำนหนองโก	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต	4
นำงอัญชิสำ		มีทรัพย์
โรงเรียนบ้ำนหญ้ำคำทำหลวง	ส�ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต	3
นำยทินกร		ศรีนำง
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค	12

คณะท�างาน  
นำยแพทย์ธีรวัฒน์		วลัยเสถียร
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
นำงสำวเกษร		แถวโนนงิ้ว			
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
นำงสำวสุมำลี		จันทลักษณ์
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
นำงศุจินันท์		ตรีเดช
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
นำงวรำพร		สุดบุญมำ
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	
นำยกิตติพิชญ์		จันที
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น



129 



130

พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. 0-4346-6444, 0-4346-6860-61 Fax. 0-4346-6863 E-mail : klungpress@hotmail.com 2563 รหัส 01




