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ค�าน�า

	 ประชาชนเป็นโรคพยาธใิบไม้ตบั	จากการกนิอาหารประเภทปลาน�า้จดืเกลด็ขาว	(ตระกลูปลาตะเพยีน)	เมนปูรงุ

ดิบหรือสุกๆ	ดิบๆ	หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน	และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด

มะเร็งท่อน�้าดี	และมีโอกาสเสียชีวิตได้		ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ	6		ล้านคน

และประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลาประมาณ	20-30	ปีข้างหน้า	โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ	ร้อยละ	18.6	(โดยในบางพื้นที่สูงถึงร้อยละ	85)	จากการส�ารวจพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่	

พบว่า	ประชาชนร้อยละ	49.7	ยังกินส้มต�าใส่ปลาร้าดิบ	ร้อยละ	29.2	กินลาบปลาดิบ	ร้อยละ	28.2	กินก้อยปลาดิบ	โดย

ให้เหตุผลว่า	อร่อย	เคยชิน	กินกันมานานแล้ว	และยังมีความเชื่อว่า	เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิ

ก็หายแล้วกินใหม่ได้อีก	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีทั้งสิ้น

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	ร่วมกับส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		ศูนย์อนามัย

ที่	 7	 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 ได้เล็งเห็นว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสร้างองค์ความรู	้

เลอืกอาหารทีม่คีณุภาพ	ถกูหลกัตามโภชนาการให้แก่นกัเรยีน	อนัจะน�าไปสูส่ขุภาพทีด่สีมบรณ์ูแขง็แรง	เจรญิเตบิโต	มี

พัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี	 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติที่ถูก

สุขลักษณะ	มีสุขนิสัยที่ดี	อันจะน�าไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต	อีกทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้

และพฤตกิรรมท่ีถูกต้องสูผู่ป้กครอง	ผูป้ระกอบการในสถานศกึษาและชมุชน	จงึได้จัดท�าหลกัสตูรโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเร็งท่อน�้าดี	(อีสานตอนบน)ขึ้น	เพื่อเป็นคู่มือส�าหรับครู	สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความรู้	ความเข้าใจ		สร้างทัศนคติที่ดี	ตลอดจนน�าไปสู่การปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี	ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		(ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	1	พ.ศ.	2559)	ฉบับนี้	ได้ปรับปรุงแก้ไข

ภายหลงัจากทีไ่ด้น�าหลกัสตูรฉบบั	ปี	พ.ศ.	2558	ไปใช้ในโรงเรียนน�าร่อง	27	แห่ง	ปีการศกึษา	2558-2559	เป็นหลกัสตูร

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 ซึ่งเป็นโรคที่บั่นทอน

สุขภาพและเป็นปัญหาสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผู้ป่วยมี

โอกาสเป็นมะเรง็ท่อน�้าดแีละเสียชวีิตได้	จากผลการน�าไปใช้ในโรงเรียนน�าร่อง	ดังกล่าว	พบว่าควรมเีนื้อหาในหลักสูตร

ที่ต้องปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหาสาระ	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 สื่อ	 เครื่องมือ	 สื่อ	 อุปกรณ์ให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น	เพื่อให้สถานศึกษาสามารถน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ	และเกิด

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 อันจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน	 ครอบครัว	 ชุมชน	 น�าไปสู่การพัฒนา

สังคมและประโยชน์สุขของส่วนรวมต่อไป

	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหลกัสูตรโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดจีะเป็นคูม่อืและแนวทางการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ

ให้คุณครูเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการด�าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	ขอขอบคุณผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อ

ทัว่ไป	กรมควบคมุโรค	นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั	ผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ผูอ้�านวย

การส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	ศูนย์อนามยัที	่7	และมหาวทิยาลัยขอนแก่น	ทีส่นบัสนนุการจัดท�าหลักสตูร

จนท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์		ขอขอบคุณ	ศ.ดร.บรรจบ	ศรีภา		ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 ศ.ดร.ไพบูลย์	 สิทธิถาวร	 ภาควิชาปรสิตวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 รศ.ดร.สมชาย	 

ป่ินละออ		ภาควชิาปรสติวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น		ดร.ฐติมิา	วงศาโรจน์		นกัวชิาการสาธารณสขุ

ก



เชี่ยวชาญ	ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	และ	ดร.นิวัติ		ต่อนี		ครูช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์			

ทีก่รุณาตรวจสอบเนือ้หาวชิาการและให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุหลกัสตูร	ตลอดจน	คณะท�างานภาคี

เครือข่ายโครงการก�าจดัปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดแีบบบูรณาการ	(อสีานตอนบน)และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

                    

  
  

ค ำน ำ 
 

ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการกินอาหารประเภทปลาน้้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูล  
ปลาตะเพียน ) เมนูปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็น  
โรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิดมะเร็งท่อน้้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได้  ซึ่งขณะน้ีประชาชน
ในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ  6  ล้านคนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็ง  
ท่อน้้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า   โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ   
18.6% (โดยในบางพื้นที่สูงถึง 85%)     จากการส้ารวจพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนใน
พื้นที่ ยังพบว่า ประชาชน   49.7% ยังบริโภคส้มต้าใส่ปลาร้าดิบ   29.2% บริโภคลาบปลาดิบ   28.2 %
บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตุผลว่า อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และ ยังมีความเชื่อว่า เป็น  
โรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกิ นยาถ่ายพยาธิก็หายแล้วกินใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีทั้งสิ้น 

 ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  6 จังหวัดขอนแก่น  ส้านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  
ร่วมกับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ศูนย์อนามัยท่ี 6 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เล็งเห็นว่าสถานศึกษาเป็น
หน่วยปฏิบัติที่มีบทบาทส้าคัญในการสร้างองค์ความรู้  เลือกอาหารที่มีคุณภาพ  ถูกหลักตามโภชนาการ
ให้แก่นักเรียน  อันจะน้าไปสู่สุขภาพที่ดีสมบรูณ์แข็งแรง  เจริญเติบโต  มีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและ
จิตใจที่ดี  มีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ   
มีสุขนิสัยท่ีดี  อันจะน้า ไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต  อีกทั้งยังมีบทบาทส้าคัญในการถ่ายทอด  
องค์ความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องสู่ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการในสถานศึกษาและชุมชน  

ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดท้าหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี  (อีสานตอนบน )ขึ้น เพื่อเป็น
คู่มือส้าหรับครู  สามารถน้า ไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ   
สร้างทัศนคติที่ด ีตลอดจนน้าไปสู่การปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
ท่อน้้าดี ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี จะเป็นคู่มือและแนวทางการด้าเนินงานที่ส้าคัญให้คุณครู  เข้าใจวัตถุประสงค์  และแนวทาง 
การด้าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  และขอขอบคุณผู้อ้านวยการส้านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ้านวยการ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา ศูนย์อนามัยท่ี  6  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตลอดจน  
คณะท้างานภาคีเครือข่ายโครงการก้าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้า ดี(อีสานตอนบน ) และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่าน ที่ช่วยกันพัฒนา หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ให้ส้าเร็จ  
ลุล่วงด้วยดี  

                 
( พ.ญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์ ) 

ผู้อ้านวยการส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น          
 

(พ.ญ.ศศิธร		ตั้งสวัสดิ์	)

ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

ข



ค�าชี้แจง

 การก�าจดัปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ด ี  เปา้หมาย คอื ประชาชนมพีฤตกิรรมในการป้องกนัโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีที่ถูกต้อง การที่จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็น

ที่น่ายินดีว่า ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาต ิ และได้รับรองเป็นฉนัทามตขิองภาคเีครอืข่ายสมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่7 พ.ศ. 2557 (26  ธันวาคม 2557) 

โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ การเสริมกิจกรรม ลด ละ

เลกิ พฤตกิรรมเสีย่งและสร้างพฤตกิรรมทีส่่งผลดีต่อสุขภาพ ด้วยวธิกีารสร้างหลักสูตรเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

ส�าหรบัเยาวชนคนรุน่ใหม่  ซึง่คณะท�างานภาคเีครือข่ายโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดแีบบ

บูรณาการ (อีสานตอนบน) จึงได้จัดท�าหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ขึ้น ใน 3 ระดับ 

คือ ระดับชั้นปฐมวัย 1-2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อน�าไปใช้ให้ครอบคลุม

เด็กในวัยเรียนทุกระดับชั้น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อันจะน�าไปสู่การก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีในประชาชนอย่างยั่งยืน 

 หลกัสตูรโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี (อสีานตอนบน) มจุีดมุง่หมายเพือ่น�าไปใช้ในจดัการเรยีนการสอน

ของโรงเรียน เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนทางสังคม น�าไปสู่กระตุ้นให้ประชาคมตระหนัก อันตรายของโรคและการ

ดแูลป้องกนั มใิห้เกดิโรค และเพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคมุโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดีในพืน้ท่ีเสีย่ง 

ที่เน้นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการด�ารงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บคุคล ครอบครวัและชมุชนให้ยัง่ยนื ภายใต้แนวคดิ “การใช้น�ำ้ใหม่แทนน�ำ้เก่ำ” สาระส�าคญัของหลกัสตูรประกอบด้วย 

ความส�าคัญและความจ�าเป็น หลกัการ จดุหมาย สาระและขอบข่ายหลกัสตูร ค�าอธบิายรายวชิา โครงสร้างรายวชิา หน่วย

การเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชั้นเรียน

 โครงสร้างเนื้อหาสาระ

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ�านวน  3  หน่วย  10  ชั่วโมง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ�านวน  3  หน่วย  10  ชั่วโมง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ�านวน  3  หน่วย  10  ชั่วโมง

 แนวทางการน�าหลักสูตรไปใช้ ในการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติสามารถท�าได้ 3 รูปแบบ คือ

  1. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐานที่ 4.1 

เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ

สุขภาพ

  2. จัดท�าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) นี้ มีกรอบเนื้อหาแนวด�าเนินการจัดการเรียนรู้

เพื่อเป็นตัวอย่าง ในทางปฏิบัติครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ใกล้แหล่งน�้าจืด และชุมชนที่มีพฤติกรรมการ

รบัประทานอาหารทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรค สามารถเพิม่เตมิกจิกรรมหรอืประยกุต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค



 ในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลส�าเร็จ ให้ใช้ควบคู่กับหนังสืออ่านเพิ่มเติม 8 เล่ม คือ

  1. คูม่อืกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อทางอาหารและน�า้แบบบรูณาการใน

สถานศึกษา (อีสานตอนบน)

  2. ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

  3. คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคมะเร็งท่อน�้าดี (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ และคณะ)

  4. คู ่มือก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ส�าหรับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานในชุมชน 

(ฐิติมา และคณะ, กรมควบคุมโรค)

  5. ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน (ส�านักโรคติดต่อทั่วไป)

  6. พยาธิใบไม้ตับ โครงการปรับปรุงพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จังหวัด

ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

  7. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อยระดับประถมศึกษา ด้านการป้องกันโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี“อสีานแท้กินแต่ปลาสกุ” (คณะกรรมการโครงการพฒันารปูแบบสร้างเสรมิบทบาท อย.น้อย

ประถมศึกษา ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

   8. แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะระดับประถมศึกษา เรื่องโรคพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน โรคติดต่อพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี 5 หนอนพยาธิจอมวายร้าย โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ส�าหรับ

การควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   9. คู่มือครูเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

 ทั้งนี้ ยังใช้เป็นกิจกรรมทางสังคมเพื่อรณรงค์ทุกภาคส่วน “บอกลาปลาดิบ” เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน

ระหว่างสถานศกึษา และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ประชาชนในชมุชน

 ส�าหรับเครื่องมือ / สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบแผนการจัดการ

เรียนรู้นั้น จะมีรายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละแผนไว้แล้ว ยกเว้น รายละเอียดที่เกี่ยวกับ แบบ

ประเมินการน�าเสนอผลงาน แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานของผู้เรียนเป็น

รายบคุคล แบบประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีน แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ แบบ

ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (แบบประเมินเหล่านี้ครูผู้สอนควรน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนตามความเหมาะ โดยเฉพาะแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรใช้

ประเมินนักเรียนหลังจากท่ีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนครบทุกแผนในแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้ว) สุขบัญญัติแห่ง

ชาติ (National Health Disciplines) 10 ประการ สรภัญญะป้องกันโรค เนื้อเพลง เกม และอื่นๆ จะบรรจุไว ้ ใน

ภาคผนวก โดยผู้สอนสามารถน�าไปใช้ได้ และหรือจะพัฒนา จัดหา เคร่ืองมือ/ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ท่ีหลายหลาก  

ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ง
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1

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

บทน�า

1.1	หลักการและเหตุผล	
ในกลุ่มโรคมะเร็งที่คนไทยป่วย มะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดีนับเป็นสาเหตุล�าดับต้นๆ มะเร็งตับและท่อน�้าดีของ

ประเทศไทย ในปีพ.ศ.2556 มีรายงานมะเร็งตับและท่อน�้าดี จ�าแนกรายจังหวัดรวมทั้งสิ้น 13,258 ราย คิดเป็นอัตรา

ตาย 22.5 ต่อแสนประชากร (วนัละ 36 ราย) นอกจากนัน้พบว่าทัว่ประเทศม ี27 จังหวัดทีอ่ตัราตายสูงกว่า 20 ต่อแสน

ประชากร โดยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัดตามล�าดับ 

ส่วนภาคใต้มี 5 จงัหวดัทีอ่ตัราตายสงูกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไรกต็ามเนือ่งยงัมปัีญหาเรือ่งการบนัทกึข้อมูลของ

ผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร ท�าให้ยงัไม่เหน็ขนาดปัญหาได้อย่างแท้จริงคาดประมาณว่าร้อยละ 70 ของรายงานมะเร็งดงักล่าว

เป็นมะเร็งท่อน�้าดี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน�้าดีไม่ต�่ากว่า 20,000 คนแม้จะพบว่าอุบัติการณ์ของ

มะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงสูงกว่าภาคกลางและภาคใต้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะพบใน

ภาคอื่นๆ มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายประชากร

ประชาชนเป็นโรคพยาธใิบไม้ตบั จากการกนิอาหารประเภทปลาน�า้จืดเกล็ดขาว (ตระกลูปลาตะเพียน) เมนปูรงุ

ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่

จะเกิดมะเร็งท่อน�้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ 6 

ล้านคนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า โดยกรมควบคุมโรค

รายงานในปี 2552 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 18.6 (โดยในระดับพื้นที่สูงถึงร้อยละ 

85) ภาคเหนอืร้อยละ 10.0 (โดยในระดบัพืน้ทีสู่งถึงร้อยละ 46 ) ภาคกลาง และภาคใต้ พบต�า่กว่าร้อยละ 5 จากรายงาน

การศึกษาวิจัยพบว่าอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในอีสานเหนือมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 22.5 อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

สูงสุด ร้อยละ 80 เมื่อวิเคราะห์จ�าแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 20 จากการ

ส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในพื้นที่ ยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 49.7 ยังบริโภคส้มต�าใส่ปลาร้า

ดบิ ร้อยละ 43.6 บรโิภคปลาจ่อมดบิ ร้อยละ 29.2 บริโภคลาบปลาดิบ ร้อยละ 28.2 บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตผุล

ว่า อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และบางส่วนมีความเชื่อว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิก็

หายแล้วกินใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีทั้งสิ้น

การที่จะลดการอัตราติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้ ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเรื่อง การกินปลาสุก (สุกด้วยความร้อน) ดังนั้นจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงโดยการป้องกันมากขึ้น และปลายทางสุดท้ายอยู่ที่การปรับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ด้วย เพราะในการป้องกันโรคนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน หลายๆระดับตั้งแต่ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในสถานศึกษาได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปรุงขายอาหารในชุมชน ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ

วางขาย การเตรียม การปรุงและเสิร์ฟอาหารในตลาดร้านค้า แผงลอยหรือรถเร่ ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากร เช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ดงันัน้ ส�านกังานป้องกันควบคมุโรคที ่7 จังหวดัชอนแก่น ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้แก่ ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

ศูนย์วิชาการต่างๆในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็น

ว่าครูมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมสู่การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่นักเรียน 
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ผู้ปกครองและผู้ประกอบการในโรงเรียน อันจะน�าไปสู่สุขภาพที่ดี สมบูรณ์และแข็งแรง เจริญเติบโตและมีพัฒนาการ

ทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้ร่วมมือกัน 

จัดท�าหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งมีหลักการและ 

จุดมุ่งหมายดังนี้

1.2	หลักการ
1.  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นจากสภาพปัญหาของชุมชนสังคม ภายใต้จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก�าหนด

2.  เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยรวม ของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้มีโอกาสรับการศึกษา เพื่อเป็นการ 

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3.  เป็นหลกัสตูรทีต่อบสนองการกระจายอ�านาจให้สังคมทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษา ให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคม

4.  เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะยืดหยุ่นในด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

5.  เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

6.  เป็นหลักสูตรที่จัดท�าขึ้นให้สถานศึกษา ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา / กิจกรรมที่สถาน

ศกึษาจัดเพิม่เตมิ ตามความพร้อมและจดุเน้น และหรอืจดัในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั ปัญหา 

ความต้องการและแนวโน้มการพัฒนาโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นนั้นๆได้ตามศักยภาพ

1.3	จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและมีสุขปฏิบัติท่ีไม่เส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธ ิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัวชุมชนและสังคม จึงก�าหนดเป็นจุดหมายส�าคัญเพื่อให้

เกิดกับผู้เรียนดังนี้

1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตระหนักถึงความส�าคัญ เห็นอันตรายที่เกิดจากการเกิดโรค

2.  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขปฏิบัติที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

4. มจิีตส�านกึในการสร้างภมูคิุม้กนั มีจติสาธารณะทีมุ่่งท�าประโยชน์และสร้างสิง่ทีด่งีามสูค่รอบครวั ชมุชนและ

สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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1.4	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญและคุณลักาณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

 สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1.	 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร มวีฒันธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอด

ความคดิ ความรู้ความเข้าใจ ความรูส้กึ และทัศนะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือก

รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดย

ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

 2.	 ความสามารถในการคดิ	เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห์ การคดิสังเคราะห์ การคดิอย่างสร้างสรรค์ 

การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพ่ือน�าไปสู่การสร้างอค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจเก่ียว

กับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

  3.	ความสามารถในการแก้ปัญหา	เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ทีเ่ผชญิได้อย่างถกู

ต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตผุล คุณธรรมและข้อมลูสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ

เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

 4.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 เป็นความสามารถในการน�ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง การ�าทงาน และการอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสรมิความ

สัมพนัธ์อันดีระหว่างบคุคล การจดัากรปัญหาและความขดัแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรบัตัวให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง

ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 5.	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย	ีเป็นความสามารถในการเลอืก และใช้เทคโนโลยด้ีานต่างๆ และมทัีกษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท�างาน การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
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1.5	โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	(อีสานตอนบน)
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1.4 โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)   
 
 

 

      โครงสร้างภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าด ี

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะท างานภาคีเครือข่าย 

ระดับยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง าร 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

ชุมชนและท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จ.ขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 โรงเรียน   

ชุมชน และท้องถิ่น  

ชุมชน และท้องถิ่น  

ภาพที่ 1 โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 

ภาพที่	1	โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

กระทรวงศึกษาธิการ

กรมควบคุมโรค

(ส�านักโรคตดต่อทั่วไป)
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ผังมโนทัศน์	ขอบข่ายสาระการเรียนรู้	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3

ผังมโนทัศน์  ขอบข่ายสาระการเรียนรู ้ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 1 

ภัยเงียบ 

หน่วยท่ี 2 

กินดีมีสุข 

หน่วยท่ี 3 

ส่ิงแวดล้อมดีชีวีสดใส 

หน่วยท่ี 2 

กินดีมีสุข 

หน่วยท่ี 3 

ส่ิงแวดล้อมดีชีวีสดใส 

หน่วยท่ี 1 

วิถีใหม่ไทอีสาน 

หน่วยท่ี 2 

อีสานต้านภัยเงียบ 

หน่วยท่ี 1 

ภัยเงียบ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรคพยาธิใบไม้ตับและ   

มะเร็งท่อน้ําดี 

หน่วยท่ี 4 

ห่วงใยคนใกล้ตัว 

หน่วยที่ 1

ภัยเงียบ

หน่วยที่ 1

ภัยเงียบ

หน่วยที่ 2

กินดีมีสุข

หน่วยที่ 2

อีสานต้านภัยเงียบ

หน่วยที่ 4

ห่วงใยคนใกล้ตัว

หน่วยที่ 2

กินดีมีสุข

หน่วยที่ 1

วิถีใหม่ไทอีสาน

หน่วยที่ 3

สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส

หน่วยที่ 3

สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2
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ผังมโนทัศน์	ขอบข่ายสาระการเรียนรู้	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1
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ผังมโนทัศน์  ขอบข่ายสาระการเรียนรู ้ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน้ําดี 

หน่วยท่ี 1 

ภัยเงียบ 

หน่วยท่ี 2 

กินดีมีสุข 

หน่วยท่ี 3 

สิ่งแวดล้อมดีชีวี

สถานการณ์ความรุนแรงพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี
สาเหตุ ผลกระทบและ 

การป้องกัน 

ความสําเร็จของการป้องกัน
ตนเองและชุมชน จากพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี 

การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันพยาธใิบไม้ตับ

และ 
มะเร็งท่อน้ําดี 

พฤติกรรมการบริโภคที่เสีย่ง
ต่อการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน้ําดี 

ประเภทของอาหารที่มี
ความเส่ียงตอ่การเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน้ําดี 

 

วัฏจักรชีวิตของพยาธ ิ
ใบไม้ตับ 

และการก่อโรค 

ลักษณะของ
สภาพแวดล้อมในบ้าน

และโรงเรียนที่ถูก
สุขลักษณะ 

การจัดการสิง่แวดล้อมให้

ถูกสุขลักษณะเพื่อพ้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยที่	3

สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส

หน่วยที่	1

ภัยเงียบ

หน่วยที่	2

กินดีมีสุข

วงจรชีวิตของ

พยาธิใบไม้ตับ

และการก่อโรค
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ผังมโนทัศน์	ขอบข่ายสาระการเรียนรู้	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

 

5 

ผังมโนทัศน์  ขอบข่ายสาระการเรียนรู ้ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคพยาธิใบไม้ตับและ   

มะเร็งท่อน้ําดี 

หน่วยท่ี 1 

ภัยเงียบ 

หน่วยท่ี 2 

กินดีมีสุข 

หน่วยท่ี 4 

ห่วงใยคนใกล้ตัว 

กายวภิาคและสรีรวิทยา 

ของตับและท่อน้ําดี 

ธรรมชาติวิทยาของพยาธใิบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ําดี 

เมนูอาหาร 

ปลาสุก 

การปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม 

การบริโภค 

การเสริมสร้างพฤติกรรม 

การบริโภคทีดี่ 

การวินิจฉยัพยาธ ิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 

หน่วยท่ี 3 

สิ่งแวดล้อมดีชีวี

การจัดการแหล่งน้ํา 

แหล่งอาหาร 

การสุขาภิบาล 

การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

การรักษาพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน้ําดี 

การป้องกันและ 

การคัดกรองโรค 

การดูแลประคับประครอง 

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้ป่วย 

หน่วยที่	3

สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส

หน่วยที่	4

ห่วงใยคนใกล้ตัว

หน่วยที่	1

ภัยเงียบ

หน่วยที่	2

กินดีมีสุข

การดูแลประคับประคอง

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมนูอาหารปลาสุก 

(ด้วยความร้อน)



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

8

ผังมโนทัศน์	ขอบข่ายสาระการเรียนรู้	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

 

6 

ผังมโนทัศน์  ขอบข่ายสาระการเรียนรู ้ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 
โรคพยาธิใบไม้ตับและ     

มะเร็งท่อน้ําด ี

หน่วยท่ี 1 

วิถีใหม่ไทอีสาน 

ส่ือมวลชนและการสื่อสาร 

การเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมประเพณี 

เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

การสร้างความเข้มแข็ง 

ของกลุ่มและชุมชน 

หน่วยท่ี 2 

อีสานต้านภยัเงียบ 

หน่วยที่ 2

อีสานต้านภัยเงียบ

หน่วยที่ 1

วิถีใหม่ไทอีสาน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ค�าอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

วิชา	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 เวลา	10	ชั่วโมง

ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อ 

โรค การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปัจจัยเส่ียงและป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้

โดยมีการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ 

เรียนรู้และปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และมีการสรัางความตระหนักและเห็นคุณค่า

ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

	 ผลการเรียนรู้

 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

2. นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชน

3. นักเรียนสามารถอธิบายวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค
4. นักเรียนสามารถอธบิายพฤตกิรรมการบรโิภคการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

5.  นักเรียนสามารถระบชุนดิของอาหารการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

6. นักเรียนบอกวธิกีารปฏบิตัตินเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  
7. นักเรียนบอกลกัษณะของสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

8. นักเรียนสามารถปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

	 รวมทั้งสิ้น		8		ผลการเรียนรู้



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

10

โครงสร้างรายวิชา

เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1		เวลา	10	ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนการเรียนรู้ สาระส�าคัญ จ�านวน

ชั่วโมง

น�้าหนัก

คะแนน
1 ภัยเงียบ 1. การรับรู้ในสถานการณ์

ปัจจุบันของโรค 
พยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี

1. การสร้างการรับรู้ด้านสถานการณ์ของ
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  
จะช่วยสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันโรคให้กับตนเองและชุมชน  

1 10

2. ความส�าคัญของการ
ป้องกันตนเองและ
ชุมชน

2. ความส�าคัญของการป้องกันตนเอง
และชุมชน  จากพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี

1 10

3. วงจรชีวิตของการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับ

 และการก่อโรคมะเร็ง
ท่อน�้าดี

2. วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ  
และการก่อโรคมะเร็งท่อน�้าดี

2 20

2 กินดีมีสุข 1. พฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารทีเ่สีย่งต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับ  

1. การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน 
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อน�้าดีได้

2 20

2. ประเภทของอาหารท่ี
ท�าให้เกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ  

2. ประเภทอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการ 
พยาธิใบไม้ตับ

1 10

3. วิธกีารปฏิบตัตินเพือ่
ป้องกนัการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อน�้าดี  

3. แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน 
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
ท่อน�้าดี

1 10

3 สิ่ง
แวดล้อมดี
ชีวีสดใส

1. ลกัษณะของ 
สิง่แวดล้อมทีส่่ง 
ผลกระทบต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

1 10

2. การปรบัปรุงสภาพ
แวดล้อมในบ้านและ
โรงเรียนให้ถูก
สขุลักษณะ

2. ลักษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและ
โรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ

1 10

รวมตลอดปี / ภาคเรียน 10 100
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1		เวลา	10	ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่	/	เรื่อง
จ�านวน

ชั่วโมง

1 ภัยเงียบ 1.  สถานการณ์ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 สาเหตุ ผลกระทบและการป้องกัน

1

2.  ความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชน  จากพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี

1

3.  วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค 2

2 กินดีมีสุข 4.  พฤตกิรรมการบรโิภคทีเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

 ท่อน�้าดี  

2

5.  ประเภทของอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

1

6.  การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 1

3 สิ่งแวดล้อมดี 
ชีวีสดใส

7.  การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั 

และมะเรง็ท่อน�า้ดี

1

8.  ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ 1

รวมตลอดปี / ภาค 10



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

12

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ		 	เวลาเรียน	4	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

 	 1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และ

การสร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

  มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

2.	สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 โรคพยาธใิบไม้ตบั นบัเป็นภัยเงยีบทีอ่ยูใ่นวิถชีวีติและความเป็นอยูข่องคนไทย เกดิจากพฤตกิรรมการกินอาหาร

ที่ปรุงจากปลาน�้าจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งช้ีว่า การติดโรคพยาธิใบไม้ตับซ�้าซาก  

และรับประทานยาฆ่าพยาธิบ่อย ๆ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี การรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของโรค 

สาเหตุการเกิดโรคและผลกระทบต่อตนเอง ชุมชนจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จะช่วยสร้างความ

ตระหนักในการป้องกันตนเองและชุมชน 

3.	สาระการเรียนรู้

 3.1  พยาธิใบไม้ตับ 

 3.2  มะเร็งท่อน�้าดี 

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2   ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4   ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1  การให้เหตุผล 

 5.2  การสรุปความรู้ 

 5.3  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4  ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1  มีวินัย 

  6.2  มุ่งมั่นในการท�างาน 
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  6.3  ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4   มีจิตสาธารณะ

7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน 

 7.1  ใบงาน

  7.2  โครงงาน

  7.3  แผนผังความคิด

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)

- นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ 

อาการ ของการเกิดโรคพยาธิ 

ใบไม้ตับได้

- การท�าใบงาน

- การท�า

แบบทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน

และแบบทดสอบ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 9 - 10 ระดับดีมาก

คะแนน 7 – 8 ระดับดี 

คะแนน 5 – 6 ระดับปานกลาง

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

9.	กิจกรรมการเรียนรู้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	 สถานการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 	 สาเหตุ	 ผลกระทบ	 

และการป้องกัน		

  1. การน�าเข้าสู่บทเรียนโดยถามใช้ค�าถาม การอธิบายและน�าเสนอความคิด

 2. การแบ่งกลุ่มเพื่อค้นหาความรู้ น�าเสนอและอภิปรายร่วมกัน

 3.  ท�าแบบทดสอบ
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	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 2	 ความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชนต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อน�้าดี		

 1.  ดภูาพและสะท้อนความรูส้กึ ความคิดเหน็

 2.  แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่องวิธีป้องกันตนเองต่อโรค

 3.  ท�าแบบทดสอบ

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	และการก่อโรค

 1. การโยนประเด็นค�าถามและให้แสดงความคิดเห็น

 2.  แบ่งกลุ่มท�ากิจกรรมใบความรู้

 3.  ท�าแบบทดสอบ

10.	สื่อและแหล่งเรียนรู้

  1.  อินเทอร์เน็ต, ในเว็บไซต์ต่าง ๆ

  2.  หนังสือหรือเอกสาร
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ		 จ�านวน	4	ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		 จ�านวน	1	ชั่วโมง

	 	 	 											สาเหตุ	ผลกระทบและการป้องกัน

มาตรฐานการเรียนรู้	

 มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ การสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ผลการเรียนรู้	

มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

สาระส�าคัญ	

โรคพยาธใิบไม้ตบั นบัเป็นภัยเงยีบทีอ่ยูใ่นวิถชีวีติและความเป็นอยูข่องคนไทย เกดิจากพฤตกิรรมการกินอาหาร

ที่ปรุงจากปลาน�้าจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งชี้ว่า การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับบ่อย ๆ 

ซ�้า ๆ หลายครั้งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี การรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ/ท่อน�้าดี 

จะช่วยสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและชุมชน 

สาระการเรียนรู้	

1. พยาธิใบไม้ตับ 

2. มะเร็งท่อน�้าดี 

จุดประสงค์	

1. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ อาการ ของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ (K) 

2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงผลของโรคพยาธิใบไม้ตับที่ท�าให้เกิดมะเร็งท่อน�้าดีได้ (P) 

3. นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (A) 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่	1	

1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยถามใช้ค�าถามและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ดังนี้ 

- ใครเคยทราบเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีบ้าง เป็นย่างไร

- เคยเห็นผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีบ้างหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร

- มีจ�านวนมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร

- คิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

- ผลกระทบของโรคต่อสุขภาพ

- หากจะป้องกันต้องท�าอย่างไร ยากหรือไม่
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- แนวโน้มของปัญหาคิดว่ารุนแรงหรือไม่

2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

3. ครูน�าภาพอาหารที่ท�าจากปลาที่ไม่สุก หลาย ๆ ชนิด เช่น ก้อยปลา ลาบปลา(ดิบ) ปลาส้ม ปลาจ่อม  

ปลาร้า (ดิบ) ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่อไปนี้ 

  - ในครอบครัวของนักเรียนรับประทานอาหารเหล่านี้ หรือไม่ 

(แนวตอบ รับประทาน หรือไม่ รับประทาน) 

  - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้ ก่อให้เกิดโรคอะไรได้ 

(แนวตอบ พยาธิใบไม้ตับ) 

4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

5. แต่ละกลุ่มร่วมกันหาค�าตอบในใบงานที่ 1 เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ 

6. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอค�าตอบกลุ่มละ 1 ข้อ หน้าชั้นเรียน (ตามที่ได้รับมอบหมาย) 

7. นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกัน 

8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และท�าแบบทดสอบ 

9. ครูเฉลยและตรวจแบบทดสอบ พร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานละประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้	

1. ภาพอาหารที่ท�าจากปลา 

2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) 

3. ใบงานที่ 1 เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) 

4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

6. แบบทดสอบ 

การวัด	/	การประเมินผล	

1.	วิธีการวัดและประเมินผล	

1.1 ตรวจใบงาน 

1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

1.3 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ 

2.	เกณฑ์การประเมิน	

2.1 นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนจากการท�าใบงานร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน 

2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 13-15 ระดับคุณภาพ ดี 

คะแนน 8-12 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

คะแนน 5-7 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

2.3 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน 
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ	

สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

กิจกรรมเสนอแนะ	

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน	

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

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

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

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

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

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

.........../........................../......... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	

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

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

 

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

.........../........................../............
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ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง	โรคพยาธิใบไม้ตับ	(Opisthorchiasis)

มีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับที่มีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ โดยมีส่วนหัวและส่วนท้ายของล�าตัวเรียวมน ขนาด

ของพยาธิใบไม้ตับมีล�าตัวยาว 5-10 มม.กว้าง 1-2 มม.ล�าตัวจะมีระบบสืบพันธุ์ของทั้งเพศผู้และเพศเมีย พบได้ทั้งใน

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะทางภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศ

ลาวในบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง คาดว่ามีคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-8 ล้านคน

พยาธใิบไม้ตบั (Liver Fluke) พยาธติวัเต็มวยัอาศยัอยูใ่นทางเดินน�า้ดี พยาธใิบไม้ตับทีก่่อให้เกดิโรคในคนของ

ประเทศไทยคือ Opisthorchis viverrini 

พยาธิใบไม้ตับมีลักษณะอย่างไร	

พยาธิตัวเต็มวัยมีรูปร่างคล้ายใบไม้ผิวล�าตัวเรียบ ยาว 1.0-2.5 ซม.และกว้าง 0.3-0.5 ซม. พยาธิมีล�าตัวบาง

แบนและโปร่งแสง ในตัวจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งเพศผู้และเพศเมีย (รูปที่ 1) 

ภาพที่	1 พยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย Opisthorchis viverrini

(ที่มา http://www.med.cmu.ac.th/dept/)

 

พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อทางเดินน�้าดีของคน สุนัขและแมว เมื่อพยาธิออกไข่ ไข่ที่ออกมาจะปนกับน�้าดี

ลงสูล่�าไส้แล้วออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการปนกับอจุจาระ เมือ่ไข่ตกลงสู่น�า้จะถกูกนิโดยหอยน�า้จืดขนาดเล็ก ใช้เวลา

เจริญในหอย 6-8 สัปดาห์ ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียมีหางจะออกจากหอยว่ายน�้าไซเข้าสู่ปลาน�้าจืดเกล็ดขาว ได้แก่ปลา

ตะเพียนทราย ปลาขาว ปลาขาวนา ปลาขาวมน ปลาแม่สะแด้ง ปลาหนามหลัง ปลาตะโกก ปลาขาวน้อย ปลากระสูบ  

ปลาแก้มช�้า ปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น แล้วเจริญเป็นระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในเนื้อปลา การเจริญในปลาใช้เวลา

ประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อคน สุนัขหรือ แมวกินเนื้อปลาดิบหรือปรุงไม่สุกจะได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อเข้าไป น�้าย่อยของ

คนจะย่อยเนือ้ปลาและผนงัทีหุ่ม้ตวัอ่อนท�าให้ตวัอ่อนพยาธิออกมาจากถงุหุม้และคบืคลานเข้าไปทางท่อน�า้ดีและเจรญิ

เติบโตเป็นตัวเต็มวัย
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

เมื่อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในท่อน�้าดีแล้วเกิดอะไรขึ้น	

การที่พยาธิดูดเกาะผนังในท่อทางเดินน�้าดี และพยาธิมีการปล่อยสารบางอย่างออกมา ท�าให้เกิดการระคาย

เคืองต่อทางเดินน�้าดี ท�าให้เยื่อบุผนังท่อน�้าดีหนาตัวขึ้น และเกิดพังผืด ส่วนถุงน�้าดีเกิดการหนาตัวอย่างมาก  

นอกจากนี ้ยงัพบนิว่ การอักเสบของท่อน�า้ดแีละถงุน�า้ดีได้บ่อย การอกัเสบซ�า้แล้วซ�า้อกีก่อให้เกดิโรคแทรกและมโีอกาส

เป็นมะเร็งท่อน�้าดีได้

มะเร็งของท่อน�้าดี	

ยงัพบว่ามสีารไนโตรซามนี(Nitrosamine) ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ในอาหารพวกโปรตนีหมกั เช่น ปลาร้า ปลาส้ม 

หมูส้ม แหนม และอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่น กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อเค็ม ปลาเค็ม สามารถเป็นปัจจัย

เสริมก่อโรคมะเร็งได้ด้วย

ภาพที่ 2 มะเร็งของท่อน�้าดี

ที่มา http://www.manager.co.th

คนที่มีพยาธิใบไม้ตับจะมีอาการอย่างไรบ้าง	

อาการผิดปกติที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่จะพบอาการของโรคหลังจากคนได้รับ 

ตวัอ่อนพยาธเิข้าสูร่่างกายระยะหนึง่พฒันาเป็นพยาธิตวัเตม็วยั (เม่ือเริม่มอีาการจะตรวจพบไข่พยาธใิบไม้ตบัในอจุจาระ) 

อาการเร่ิมแรกหรือเล็กน้อย ได้แก่ ท้องอืด แน่น จุกเสียด รู้สึกอึดอัดไม่สบาย หรือออกร้อนบริเวณชายโครงขวา  

หรือบริเวณยอดอก ซ่ึงชาวอีสานมักเรียกอาการนี้ ว่า “ร้อนท้อง” หรือออกร้อน ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย 

พยาธิใบไม้ตับ อาการปานกลาง คือ เบื่ออาหาร ท้องอืดมาก หรืออุจจาระร่วง ตับโต และกดเจ็บบริเวณตับ (บริเวณ

ชายโครงขวา) อาการรุนแรง มักมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีไข้ต�่าๆ หรือไข้สูงจนมีอาการสั่นร่วมด้วย มักเกิดจาก

อาการแทรกซ้อน ได้แก่ ท่อทางเดินน�้าดีอุดตันเนื่องจากมีตัวพยาธิจ�านวนมาก เกิดการอักเสบติดเชื้อที่ท่อทางเดินน�้าดี 

หรอืถงุน�า้ด ีหรอืเกิดเป็นฝีในตบั หรอืมะเรง็ท่อทางเดนิน�า้ด ีหรอืมะเรง็ตบั ผูป่้วยทีเ่ป็นมะเรง็ท่อทางเดนิน�า้ด ีจะมีอาการ

เบื่ออาหาร ผอมลง น�้าหนักลด ตับโต ตัวเหลือง ตาเหลือง คันตามตัว มีไข้ หนาวส่ัน และเสียชีวิตในที่สุด  



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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กว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้ จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 6 เดือนถึง 1 ปีครึ่ง 
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รูปที่ 4 มะเร็งของท่อน้ าดี  
ที่มา http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital /hospital-p-opisthorchis-th.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ 1 

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver Fluke) 
 
 

ค าชี้แจง  
ให้นักเรียนศึกษาบทความต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบที่ถูกต้อง  

 
ผลจากการส ารวจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเผย จ.ขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูง และมี
อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งท่อน้าดีสูงท่ีสุดในโลก 
 

ภาพที่ 3 มะเร็งของท่อน�้าดี 

ที่มา http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital /hospital-p-opisthorchis-th.php
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานที่ 1

เรื่อง	โรคพยาธิใบไม้ตับ	(Opisthorchiasis)

ค�าชี้แจง	

ให้นักเรียนศึกษาบทความต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค�าตอบที่ถูกต้อง 

ผลจากการส�ารวจของมหาวทิยาลยัขอนแก่นเผย	จ.ขอนแก่น	มผีูต้ดิโรคพยาธใิบไม้ตบัสงู	และมอีบุตักิารณ์การเกดิ

มะเร็งท่อน�้าดีสูงที่สุดในโลก

ภาพที่	4 พยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อ

ส�ารวจผู้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับใน 5 อ�าเภอรอบบริเวณลุ่มแม่น�้าชี และรอบแก่งละว้า จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอุบัติ

การณ์ความชุกของโรคสูง ประกอบด้วย อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ อ.มัญจาคีรี อ.บ้านแฮด และ อ.โคกโพธิ์ไชย

ทั้งนี้จากการส�ารวจ	10	หมู่บ้าน	พบว่า	แต่ละหมู่บ้านมีผู้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	ของ

ประชากร	ขณะทีบ่างหมู่บ้านมผีูต้ดิโรคสงูถงึร้อยละ	78	ทัง้ทีท่มีได้ลงพ้ืนทีส่�ารวจเพยีงไม่ก่ีหมูบ้่าน	และเป็นหมูบ้่าน

ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตรเท่านั้น โดยพบผู้ป่วยทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดที่พบ

มีอายุเพียงแค่ 4 ขวบ คาดว่า สาเหตุเป็นเพราะเด็กรับประทานปลาดิบตามผู้ใหญ่ จึงมีโอกาสติดโรคพยาธิใบไม้ตับได้

เช่นกัน และทีน่่าสนใจกค็อื แม้แต่แมวกว่าครึง่หนึง่ในพ้ืนทีเ่หล่านี ้ก็ยงัตดิโรคพยาธใิบไม้ตบัด้วย โดย รศ.ดร.บรรจบ ศรี

ภา อาจารย์ประจ�าทีมส�ารวจเรือ่งดงักล่าว ระบวุ่า จากทีไ่ด้ติดตามผู้ป่วยโรคพยาธใิบไม้ตับอายรุะหว่าง 20-60 ปี เฉพาะ

ใน 11 หมู่บ้านของ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ยังพบด้วยว่า ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยชายมีอุบัติการณ์มะเร็งท่อน�้าดีสูง

ที่สุดในจังหวัด โดยคิดเป็น 280.8 ต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่ผู้หญิงมีอุบัติการณ์มะเร็งท่อน�้าดีอยู่ที่ 140.5 ต่อ

ประชากร 100,000 คน ซึ่งผลการศึกษานี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสถิติที่หน่วยมะเร็ง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ส�ารวจพบว่า	 แต่ละปีจะพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีรายใหม่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 

ปีละมากกว่า	1,000	ราย	จากผลการศกึษานี ้แสดงให้เหน็ว่าการตดิโรคพยาธใิบไม้ตบัและโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ียงัคงเป็น

ปัญหาส�าคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยทัว่ประเทศมผีูป่้วยตดิโรคกว่าร้อยละ 9.4 หรือคดิเป็นประชากร

ประมาณ 6 ล้านคน และยังมีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีสูง โดยเฉพาะใน	จ.ขอนแก่น	ที่พบผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ท่อน�้าดีสูงถึง	39	คนต่อประชากร	100,000	คน	ซึ่งถือเป็นอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งท่อน�้าดีที่สูงที่สุดในโลก

ที่มา http://health.kapook.com/view28671.html
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1. จากบทความนักเรียนคิดว่า พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมีลักษณะอย่างไร 

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

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

 

2. จากบทความ ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดีมากที่สุดคือเพศใด 

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

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

3. นักเรียนคิดว่าเหตุใดเพศชายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมากกว่าเพศหญิง 

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

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

4. นักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับคือสาเหตุใด 

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

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

5. นักเรียนคิดว่า คนพื้นที่อื่น ๆ มีโอกาสที่จะเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้หรือไม่ อย่างไร 

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

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

เฉลยใบงานที่ 1

เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver Fluke)

	 1.	ตอบ	พื้นที่ลุ่มนํ้า	บริเวณใกล้กับแหล่งนํ้า	

	 2.	ตอบ	เพศชาย	

	 3.	ตอบ	เพศชายมีพฤติกรรมนิยมรับประมานอาหารสุก	ๆ	ดิบ	ๆ	มากกว่าเพศหญิง	

	 4.	ตอบ	กินเนื้อปลาที่ดิบหรือปรุงไม่สุกที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อปนเปื้อนในเนื้อปลา	

	 5.	ตอบ	มี	
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แบบทดสอบ

ค�าชี้แจง	ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.	ข้อใดเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท�าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ	

 ก. เชื้อรา 

 ข. ไวรัส 

 ค. เชื้อแบคทีเรีย 

 ง. หนอนพยาธิ (ปรสิตหนอนพยาธิ) 

2.	ไข่พยาธิใบไม้ตับ	จะปนออกมากับสิ่งใดของผู้ป่วย	

 ก. น�้าลาย 

 ข. อุจจาระ 

 ค. ปัสสาวะ 

 ง. ไอ จาม ของผู้ป่วย 

3.	ช่องทางใดที่ท�าให้เชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกาย	

 ก. กินผัก ผลไม้ดิบ 

 ข. กินเนื้อหมู เนื้อวัวดิบ 

 ค. ไม่ใส่รองเท้าเวลาออกนอกบ้าน 

 ง. กินเนื้อปลาน�้าจืดเกล็ดขาวโดยไม่ปรุงให้สุกด้วยความร้อน 

4.	การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ	ต้องส่งสิ่งใดตรวจ	

 ก. เลือด 

 ข. อุจจาระ 

 ค. น�้าเหลือง 

 ง. ปัสสาวะ 

5.	ชีวิตประจ�าวันของใคร	ที่มีโอกาสติดโรคพยาธิใบไม้ตับได้มากที่สุด 

 ก. นายด�า เดินเท้าเปล่าไปท�านา 

 ข. นายแดง ชอบกินส้มต�าใส่ปลาร้าดิบ 

 ค. นายเขียว ชอบกินลาบปลาดิบ-ก้อยปลาดิบ ส้มปลาดิบเป็นประจ�า 

 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข 
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เฉลยแบบทดสอบ

	 	 	 1.	ตอบ	ง	

	 	 	 2.	ตอบ	ข	

	 	 	 3.	ตอบ	ง	

	 	 	 4.	ตอบ	ข	

	 	 	 5.	ตอบ	ค
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เมนูอาหารที่ท�าจากปลา

ภาพที่	5	เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับ

ปลาร้าดิบ

ก้อยปลาดิบ

ลาบปลาดิบ

ปลาส้มดิบ

ส้มปลาดิบ
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	ความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชน	 จ�านวน	1	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 ตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชน

สาระส�าคัญ

 การตระหนักถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน นับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ในป้องกันตนเอง เพือ่ลดจ�านวนผูป่้วยทีเ่ป็นมะเร็งท่อน�า้ดี เนือ่งจากผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคพยาธใิบไม้ตับ อาจกลายเป็นผูป่้วย 

ที่มีโอกาสพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งท่อน�้าดี 

สาระการเรียนรู้

 ความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชน จากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

1.  นกัเรยีนสามารถบอกความส�าคญัการป้องกันตนเองและชมุชน จากพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดไีด้ (K)

 2.  นักเรียนสามารถอธิบายความส�าคัญของการป้องกันตนเอง และชุมชนจากปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเรง็ท่อน�า้ดใีนชมุชน (P)

 3.  นักเรยีนเหน็ความส�าคัญของการป้องกนัตนเองและชมุชนจากโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี(A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ชัว่โมงท่ี	1

 1.  ให้นกัเรยีนดภูาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี แล้วสนทนาเกีย่วกบัผูป้่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และสุขภาพของคนในชุมชน 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน ร่วมกันอภปิรายว่าการป้องกันตนเองจากอนัตรายของโรคพยาธใิบไม้ตับ 

และมะเรง็ท่อน�า้ด ีมคีวามส�าคญัอย่างไร และศกึษาใบความรูท้ี ่2 

 3. นักเรียนสรุปความส�าคัญ แล้วเขียนลงในกระดาษชาร์ท แต่ละกลุ ่มน�าเสนอผลการอภิปรายหน้า 

ชัน้เรยีน 

 4.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกนัตนเองจากอนัตรายของโรค

พยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ด ีว่ามคีวามส�าคญัอย่างไร

 5.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 6. ครูเฉลยและตรวจแบบทดสอบพร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม
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เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1.  ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 2.  ใบความรู้ที ่ 2 เรือ่ง ความส�าคญัของการป้องกนัตนเอง และชมุชนจากปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็

ท่อน�า้ดใีนชุมชน

 3.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 4.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 5.  แบบทดสอบ

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1  การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

  1.3 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน  6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

 เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน 6 – 10 คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน 0 – 5 คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

 สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้ที่ 2

เรื่อง ความส�าคัญของการป้องกันตนเองและชุมชน  จากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

พยาธิใบไม้ตับก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายของคนอย่างไร

โทษจากพยาธใิบไม้ตบัต่อร่างกายของคนนัน้มคีวามรุนแรงมากหรือน้อยขึน้อยูกั่บจ�านวนพยาธ ิและระยะเวลา

ที่อาศัยอยู่ในตัวคน และสุขภาพของคนผู้นั้น ความผิดปกติของพยาธิใบไม้ตับ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่จะพบอาการ

ของโรคหลังจากพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วประมาณ 3 เดือนข้ึนไป ดังนั้น ถ้ามีจ�านวนตัวพยาธิน้อย คือประมาณ  

100-200 ตวั กจ็ะไม่พบอาการผดิปกตขิองร่างกายแต่อย่างใด แต่ผลเสียคอื คนคนนัน้จะเป็นผู้ทีท่�าให้โรคแพร่กระจาย

ต่อไป ในรายที่มีตัวพยาธิมากกว่า 200 ตัว ขึ้นไป อาการที่จะพบได้มีตั้งแต่ท้องขึ้น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เจ็บ ๆ ร้อน ๆ 

ที่ตับ ถ่ายอุจจาระบ่อย ตับโต ระคายเคืองท่อน�้าดี มีอาการอุดตันของทางเดินท่อน�้าดีจนเกิดการอักเสบ และในที่สุด

ก่อให้เกิดมะเร็งในท่อน�้าดี มะเร็งในบริเวณขั้วตับ และเสียชีวิตในที่สุด

ผลเสียต่อภาวะโภชนาการ พบว่า การดูดซึมของวิตามินต่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะวิตามิน บี 12 ในรายที่มีโรค

ประจ�าตัว เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคขาดสารอาหาร และโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ก็จะเห็นผลทางความผิดปกติเร็ว

และรนุแรงมากขึน้ ผลร้ายทีต่ามมาของโรคนีคื้อบัน่ทอนสุขภาพของคนอย่างเร้ือรัง ท�าให้ด้อยประสิทธภิาพในการท�างาน 

ก่อให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาคุณภาพของคน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก

ภาพที่ 6 ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดี

ที่มา	http://thaihealthlife.com/



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

30

ภาพที่ 7 ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่มีอาการดีซ่าน

ที่มา	http://siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/liver_cancer.htm
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 แบบทดสอบ

ค�าชี้แจง	ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เหตุใดจึงต้องให้ความส�าคัญในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ก. ลดรายจ่าย

ข. ลดปัญหาการเกิดสุขภาพเรื้อรังในอนาคต

ค. ลบล้างความเชื่อด้านการบริโภค

ง. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง 

2. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ	หรือมะเร็งท่อน�้าดี	ในระยะรุนแรง

ก. ขาดสารอาหาร

ข. เกิดโรคติดต่อร้ายแรง

ค. ตับโต ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต

ง. มีไข้ ท้องเสีย อาเจียน

3. สิ่งใดที่เป็นผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุดจากสภาวะการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ

ก. ภาวะน�้าเน่าเสีย

ข. เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาสุขภาพในอนาคต

ค. ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกท�าลาย

ง. คนในชุมชนขาดคุณภาพไม่ได้รับการศึกษา

4.	 ข้อใดเป็นแนวทางทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบรโิภค

เพื่อลดพยาธิใบไม้ตับ

ก. ห้ามขายปลาส้ม ปลาร้า ปลาจ่อมในชุมชน

ข. ติดฉลากอันตรายของพยาธิใบไม้บนผลิตภัณฑ์จากปลาดิบ

ค. รณรงค์ให้เห็นถึงอันตรายจากการบริโภคปลาดิบว่าท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ง. ถูกทุกข้อ

5. การสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและชุมชนจากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็น

บทบาทหน้าที่ของใคร

ก. อสม.

ข. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ค. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ง. ทุกคนในชุมชน
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เฉลยแบบทดสอบ

1. ตอบ ข

2. ตอบ ค

3. ตอบ ข

4. ตอบ ค

5. ตอบ ง
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ	และการก่อโรค	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 อธิบายวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค

สาระส�าคัญ

 วงจรชวีติของพยาธใิบไม้ตบั พยาธติวัเตม็วยัอาศยัอยูใ่นท่อทางเดนิน�า้ดทีีอ่ยูใ่นตบัของคน พยาธติวัเต็มวยัผสม

พันธุ์แล้วสร้างไข่จ�านวนมาก ไข่ที่ออกมาจะปะปนมากับน�้าดีและลงสู่ล�าไส้เล็ก จากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการ

ถ่ายอจุจาระ หากไข่ตกลงสูน่�า้จะถกูหอยน�า้จดืฝาเดียวกนิเข้าไป ตัวอ่อนท่ีอยูใ่นไข่พยาธจิะใช้เวลาเจริญในหอยประมาณ 

6-8 สัปดาห์ จึงออกจากหอยและว ่ายน�้าไปไชเข ้าใต ้ เกล็ดของปลาน�้าจืด แล ้วเจริญเป ็นพยาธิตัวอ ่อน 

ระยะติดต่อในเนื้อปลา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อคนกินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิ

ระยะตดิต่อเข้าไป และเมือ่น�า้ย่อยในกระเพาะอาหารและล�าไส้เลก็ย่อยเนือ้ปลาและผนงัหุ้มตวัอ่อนของพยาธ ิกจ็ะท�าให้

ตัวอ่อนของพยาธิออกมาและคืบคลานเข้าไปในระบบท่อน�้าดี ผ่านทางรูเปิดที่ล�าไส้เล็กและเจริญเติบโตเป็นพยาธิ 

ตัวเต็มวัยต่อไป

สาระการเรียนรู้

วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ 

การก่อโรค 

จุดประสงค์

 1.  นกัเรยีนสามารถอธิบายวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตบัได้ และอธบิายการก่อโรคได้ (K)

 2. นกัเรยีนสามารถเขยีนแผนภาพแสดงวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ (P)

 3.  นักเรียนเห็นตระหนักถึงอันตรายจากการก่อโรคของพยาธิใบไม้ตับ (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ชัว่โมงท่ี	1

 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยการถามค�าถามนักเรียนว่า

  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า พยาธิใบไม้ตับ เข้ามาสู่ร่างกายของคนเราได้อย่างไร 

  (แนวตอบ การกินอาหาร)

  - นักเรียนทราบไม่ว่าไข่ของพยาธิที่คนเรากินเข้าไปมาจากอาหารประเภทใด

  (แนวตอบ อาหารประเภทปรุงจากปลา, ปรุงกินดิบ หรือ สุกๆ ดิบๆ)
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  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการแพร่กระจายของไข่พยาธิใบไม้ตับจากคนไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเกิดได้อย่างไร

  (แนวตอบ การขับถ่าย) อุจจาระที่ปนเปื้อนไข่พยาธิชะลงสู่แหล่งน�้า

 2.  แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

  3.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 คน ศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ จากใบความรู้ที่ 3  

เรือ่งวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค 

 4.  แต่ละกลุม่ร่วมกนัท�าใบงานที ่3 เรือ่งวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค ตอนที่ 1 

 5.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 6.  นักเรียนและครูร่วมอภิปรายผลงาน

 7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ 

ชัว่โมงท่ี	2

 1.  ให้นกัเรยีนศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิเกีย่วกบัการก่อโรคพยาธใิบไม้ตบั จากใบความรูท้ี ่3 เรือ่งวงจรชวีติของพยาธิ

ใบไม้ตับ และการก่อโรค 

 2.  นักเรียนนำใบงานที ่3 เรือ่งวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค ตอนที่ 2 

 3.  แต่ละกลุม่ร่วมกนัอภิปรายภายในกลุม่ ครรู่วมอภปิรายสรปุการก่อโรคร่วมกบันกัเรยีน 

 4.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 5. ครตูรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมนิพฤติกรรม การท�างานกลุม่

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. ใบความรูท้ี ่3 เรือ่ง วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค

 2. ใบงานที ่3 วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค 

 3. แบบทดสอบ

 4.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 5.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1  นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

   คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน  6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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  2.3  นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

 เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน 11 – 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน 6 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน 0 – 5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

 สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้ที่ 3

เรื่องวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค

โรคพยาธใิบไม้ตบั มสีาเหตมุาจากพยาธทิีม่รีปูร่างแบน คล้าย

ใบไม้ โดยมีส่วนหัวและส่วนท้ายของล�าตัวเรียวมน ขนาดของพยาธิ

ใบไม้ตับมีล�าตัวยาว 5-10 มม.กว้าง 1-2 มม.ในล�าตัวจะมีระบบ

สบืพนัธุข์องทัง้เพศผู้และเพศเมยี พบได้ท้ังในประเทศแถบเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือของ

ไทย และประเทศลาวในบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง

วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ	

พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อทางเดินน�้าดีและท่อน�้าดีของ

ตับบริเวณขั้วตับอยู่ในตับของคน สุนัขและแมว พยาธิตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้างไข่จ�านวนมาก ซึ่งไข่ของพยาธิชนิดนี้

มีขนาดเล็กสีน�้าตาลเหลือง ไข่ท่ีออกมาจะปะปนมากับน�้าดีและลงสู่ล�าไส้เล็ก จากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการ

ถ่ายอุจจาระ หากไข่ตกลงสูน่�า้จะถกูหอยน�า้จดืขนาดเลก็เรยีกหอยไซหรอืหอยบไิทเนยีทีม่คีวามสามารถเป็นโฮสต์กึง่กลาง

ขั้นที่ 1 กินเข้าไป ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่พยาธิจะใช้เวลาเจริญในหอยประมาณ 6-8 สัปดาห์ จึงออกจากหอยและว่ายน�้าไป

ไชเข้าใต้เกลด็ของปลาน�า้จดื (เช่น ปลาตะเพยีน ปลาขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลากะสูบ ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาแก้ม

ช�า้ ปลาขาวนา) แล้วเจรญิเป็นพยาธติวัอ่อนระยะตดิต่อในเนือ้ปลา ซึง่ใช้เวลาประมาณ 4 สปัดาห์ เมือ่คนหรอืสนุขั และ

แมว กินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป และเมื่อน�้าย่อยในกระเพาะอาหารและ

ล�าไส้เล็กย่อยเนื้อปลาและผนังหุ้มตัวอ่อนของพยาธิ ก็จะท�าให้ตัวอ่อนของพยาธิออกมาและคืบคลานเข้าไปในระบบ

ท่อน�า้ด ีผ่านทางรเูปิดทีล่�าไส้เล็กและเจรญิเตบิโตเป็นพยาธติวัเตม็วยั ในรายทีม่ตีวัพยาธิจ�านวนมากอาจพบพยาธไิด้ใน

ท่อน�้าดี ถุงน�้าดีและท่อน�้าดีของตับอ่อน
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การก่อโรค

เมือ่พยาธใิบไม้ตบัอยูใ่นท่อน�า้ดแีล้วเกิดอะไรขึน้ การทีพ่ยาธิเกาะดูดติดกับผนงัท่อน�า้ดีท�าให้เกิดการระคายเคอืง

เยื่อบุผนังท่อน�้าดีบริเวณนั้น และตัวพยาธิมีการปล่อยสารบางอย่างเป็นของเสียออกมา ท�าให้ผนังท่อน�้าดีอักเสบ  

เมื่ออักเสบเรื้อรังเยื่อบุผนังท่อน�้าดีหนาขึ้น และเกิดพังผืด ส่วนถุงน�้าดีมีการหนาตัวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบนิ่ว 

การอักเสบของท่อน�้าดีและถุงน�้าดีได้บ่อย การอักเสบซ�้าแล้วซ�้าอีกก่อให้เกิดโรคแทรกที่ส�าคัญคือมะเร็งของท่อน�้าดี 

(Cholangiocarcinoma) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด

นอกจากพยาธิใบไม้ตับท่ีเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดมะเร็งของท่อน�้าดีแล้ว ยังพบว่ามี สารไนโตรซามีน  

(Nitrosamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอาหารพวกโปรตีนหมัก เช่น ปลาร้า ปลาส้ม หมูส้ม แหนม และอาหารพวกเนื้อ

สัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่น กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ก็เป็นปัจจัยเสริมต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี
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ใบงานที่ 3

เรื่องวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค

ตอนที่	1	จากภาพให้นักเรียนช่วยกันเขียนอธิบายวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ

วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ

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

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

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

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

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

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

7. ..................................................................................................

วงจรชีวิต
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เฉลยใบงานที่ 3

เรื่องวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการก่อโรค

ตอนที่	1	จากภาพให้นักเรียนช่วยกันเขียนอธิบายวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ

วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ

1. คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อนโดยไม่ท�าให้สุกเสียก่อน

2. พยาธิตัวอ่อนออกมาเจริญเป็นตัวเต็มวัยในตับ

3. พยาธิตัวเต็มวัยออกไข่ที่ท่อน�้าดีลงสู่ล�าไส้เล็ก

4. ไข่พยาธิปนออกมากับอุจจาระลงสู่แหล่งน�้าจืด

5. หอยน�้าจืดชนิดหนึ่ง (ที่เรียกว่า หอยไซหรือหอยบิไทเนีย) กินไข่พยาธิ ไข่จึงเจริญเป็น 

ตัวอ่อนระยะที่ 1 ในตัวหอย

6. ตัวอ่อนออกจากหอยว่ายในน�้าไชเข้าปลาน�้าจืดเกล็ดขาว

7. เเล้วเจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่ในเนื้อปลาเป็นระยะติดต่อสูงคน

8. คนกินปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่ปรุงดิบ จึงรับตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกาย

           

วงจรชีวิต
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ตอนที่	2	จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.  ถ้าพยาธิใบไม้ตับอยู่ในท่อน�้าดีแล้วเกิดผลอย่างไร

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

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

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

2.  เมื่อเกิดการระคายเคืองต่อท่อทางน�้าดี จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในท่อน�้าดีอย่างไร

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

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

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

3.  พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุให้เกิดโรคใด

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

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

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

4.  สารไนโตรซามีน (Nitrosamine) เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคมะเร็งตับ/ท่อน�้าดี ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง พบในอาหาร

ประเภทใด

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

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

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

5.  โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ สามารถพัฒนากลายเป็นโรคใดได้อีกบ้าง

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

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

......................................................................................................................................................................................
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เฉลย ตอนที่ 2 จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

	 1.	 ถ้าพยาธิใบไม้ตับอยู่ในท่อนํ้าดีแล้วเกิดผลอย่างไร

	 	 ตอบ	พยาธดิดูเกาะในท่อทางเดินนํา้ดี	และพยาธมิกีารปล่อยสารบางอย่างออกมา	ทาํให้เกดิการระคาย

เคืองต่อทางเดินนํ้าดี

	 2.	 เมื่อเกิดการระคายเคืองต่อท่อทางนํ้าดี	จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในท่อนํ้าดีอย่างไร

	 	 ตอบ	ทําให้เยื่อบุผนังท่อนํ้าดีหนาตัวขึ้น	และเกิดพังผืด	ส่วนถุงนํ้าดีมีการหนาตัว

	 3.	 พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุให้เกิดโรคใด

	 	 ตอบ	มะเร็งท่อนํ้าดี

	 4.	 สารไนโตรซามนี	(Nitrosamine)	เป็นปัจจยัเสรมิให้เกดิโรคมะเรง็ตบั	ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็	พบในอาหาร

ประเภทใด

	 	 ตอบ	ปลาร้า	ปลาส้ม	หมูส้ม	แหนม	กุนเชียง	ไส้กรอก	เนื้อเค็ม	ปลาเค็ม

	 5.	 โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ	สามารถพัฒนากลายเป็นโรคใดได้อีกบ้าง

	 	 ตอบ	มะเร็งท่อนํ้าดี	มะเร็งตับ
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แบบทดสอบ

	 ค�าชี้แจง	ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

	 1.	 พยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในอวัยวะใดของคน

  ก. ปอด

  ข. ท่อน�้าดีบริเวณขั้วตับ

  ค. ไต

  ง. ม้าม

	 2.	 ระยะติดต่อที่มีอาการในคน	ถ้ามีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายมีระยะเวลานานเท่าไร

  ก. 15 วัน

  ข. 30 วัน

  ค. 45 วัน

  ง. 60 วัน

	 3.	 ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะที่	1	จะใช้เวลาเจริญในหอยกี่สัปดาห์

  ก. ประมาณ 1-2 สัปดาห์

  ข. ประมาณ 2-4 สัปดาห์

  ค. ประมาณ 6-8 สัปดาห์

  ง. ประมาณ 10-12 สัปดาห์

	 4.	 สาเหตุการอักเสบของท่อน�้าดีและถุงน�้าดีของคนที่มีพยาธิใบไม้ตับคือข้อใด

  ก. การดูดเกาะของพยาธิ

  ข. พยาธิปล่อยสารบางอย่างออกมา

  ค. เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินน�้าดี

  ง. ถูกทุกข้อ

	 5.	 โรคแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดจากการอักเสบของท่อน�้าดีคือข้อใด

  ก. มะเร็งตับ

  ข. ท่อน�้าดีแตก

  ค. มะเร็งท่อน�้าดี 

  ง. โรคนิ่ว
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เฉลยแบบทดสอบ

	 1.	 ตอบ	ข

	 2.	 ตอบ	ข

	 3.	 ตอบ	ค

	 4.	 ตอบ	ง

	 5.	 ตอบ	ค
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข		 	เวลาเรียน	4	ชั่วโมง

	1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

		 1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

  อธบิายพฤตกิรรมการบรโิภคการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

การรูจ้กัชนดิของปลาทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีจะส่งผลให้ผูบ้รโิภคได้ระมดัระวังใน

การรบัประทานอาหารและรูจั้กน�าปลาเหล่านัน้ไปปรุงให้ถกูวิธ ีการรับประทานอาหารเมนปูลาทีป่รุงสกุด้วยความร้อน

จะท�าให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3.	สาระการเรียนรู้

 พฤตกิรรมการบรโิภคการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

5.1  การให้เหตุผล 

5.2  การสรุปความรู้ 

5.3  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

5.4  ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1  มีวินัย 

  6.2  มุ่งมั่นในการท�างาน 
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  6.3  ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4  มีจิตสาธารณะ

7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1  ใบงาน

  7.2  โครงงาน

  7.3  แผ่นพับ

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	

- นกัเรียนสามารถบอกพฤตกิรรม

การบริโภคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พยาธใิบไม้ตบั 

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นกัเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงานและ

แบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน

ทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

การท�างานเป็น

กลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง
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9.	กิจกรรมการเรียนรู้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	4	พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	จ�านวน	2	ชั่วโมง	

	 ชัว่โมงที	่1

 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ โดยถามนักเรียนว่า

  - สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับคืออะไร

  - พฤติกรรมการบริโภคลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 3.  ครูน�าภาพ การกินอาหารของชาวบ้าน ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่อไปนี้

  - นกัเรยีนคดิว่าคนในชุมชนของเรามพีฤตกิรรมการกินอาหารแบบนีห้รอืไม่ อย่างไร

  - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีสาเหตุมาจากสิ่งใด

 4.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 คน ศกึษา ใบความรู้ที ่ 4 เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคการเกิดโรคพยาธ ิ

ใบไม้ตับ 

 5. แต่ละกลุม่ร่วมกนัระดมความคดิ ในประเดน็การบรโิภคซึง่เป็นพฤติกรรมการบรโิภคทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ และยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีพบเห็นคนในชุมชน พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว เขียน

สาเหตุของการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวบนกระดาษชาร์ท

	 ชัว่โมงที	่2

 1. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขยีนสรปุประเดน็การบรโิภคซึง่เป็นพฤตกิรรมการบรโิภคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับที่พบเห็นคนในชุมชน

 2. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน�าเสนอ 

 3. แต่ละกลุม่น�าเสนอผลการอภิปรายหน้าชัน้เรยีน 

 4. นกัเรยีนและครรู่วมกนัสรปุและแสดงความคดิเหน็เพ่ิมเติมเกีย่วกบัการบริโภคซ่ึงเป็นพฤติกรรมการบรโิภค

ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของคนในชุมชน และร่วมกันเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา

 5. นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 6. ครูตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมนิพฤตกิรรมการท�างานกลุม่

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	5	อาหารที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ		จ�านวน	1	ชั่วโมง	

	 ชัว่โมงที	่1

 1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องอาหารในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนและครอบครัว 

  - ว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานแต่ละวันมีเมนูอะไรบ้าง

  - แต่ละอย่างมีความถี่ในการรับประทานมากน้อยเพียงใด

 2. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 3. ครูน�าภาพอาหารที่ท�าจากเมนูปลาท่ีปรุงไม่สุกหลายๆ ชนิด เช่น ก้อยปลา แจ่วบอง ลาบปลา ปลาส้ม  

ปลาจ่อม ปลาร้า (ดิบ) ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่อไปนี้

  - ที่บ้านนักเรียนชอบรับประทานอาหารเหล่านี้หรือไม่

  - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคอะไรได้ 
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 4.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 คน จับฉลากเลือกภาพอาหารที่ท�ามาจากปลาดิบ ศึกษาใบความรู้ที่ 5 

ชนิดของอาหารที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ แล้วท�าใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ชนิดของอาหารที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

แล้วบอกชื่อเมนูอาหารนั้น พร้อมทั้งระดมความคิดบอกส่วนประกอบ และอธิบายวิธีการประกอบอาหารนั้น

 5.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอกลุ่มละ 2 นาที ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับความ

เสี่ยงของอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน�้าดี ที่แต่ละกลุ่มมาน�าเสนอ 

 6.  ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ว่าชนิดของอาหารที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่มีวิธีการ

ประกอบอาหารอย่างไร ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร

 7.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 8.  ครูตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานละประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6	แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	จ�านวน	1	ชั่วโมง	

ชัว่โมงท่ี	1

 1.  ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรในการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี 

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 3.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 6 เรื่องการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

อภิปรายร่วมกัน

 4.  แต่ละกลุม่ท�าใบกจิกรรมที ่ 6 เร่ืองการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

และร่วมกนัเขยีนแผนผงัความคดิ เรือ่งการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 5.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นอภิปรายร่วมกัน

 7.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 8. ครูตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

10.	ส่ือและแหล่งเรียนรู้

 1. ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 2. อินเทอร์เน็ต

 3. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 6. หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7. สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 8. ใบความรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	4	พฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 สามารถอธบิายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีเ่สีย่งต่อการการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้

สาระส�าคัญ

 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้าดี ได้แก่ การบริโภคปลาดิบ การบริโภค 

อาหารเมนูปลาปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการบริโภคปลาดิบนั้นจัดได้

ว่าเป็นอาหารประจ�าถ้องถ่ินกว่็าได้ท�าให้มกีารบรโิภคกนัเกอืบทกุบ้านจนเป็นเรือ่งปกติ และถงึแม้ว่าในช่วงกว่าทศวรรษ

ที่ผ ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีการให้ความรู ้ เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับว่ามีสาเหตุมาจากการบริโภค 

ปลาดิบเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี

สาระการเรียนรู้

พฤตกิรรมการบรโิภคการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

 1.  นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ (K)

 2.  นักเรียนอธิบายสาเหตุพฤติกรรมการบริโภคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ (K)

 3.  นักเรียนเห็นความส�าคัญของพฤติกรรมการบริโภคที่ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ชัว่โมงท่ี	1

 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ โดยถามนักเรียนว่า

  - สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับคืออะไร

  - พฤติกรรมการบริโภคลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 3.  ครูน�าภาพ การกินอาหารของชาวบ้าน ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่อไปนี้

  - นกัเรยีนคดิว่าคนในชุมชนของเรามพีฤตกิรรมการกนิอาหารแบบนีห้รอืไม่ อย่างไร

  - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีสาเหตุมาจากสิ่งใด

 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 คน ศกึษา ใบความรู้ท่ี 4 เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคท่ีเส่ียงต่อการเกิด 

โรคพยาธิใบไม้ตับ 
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 5. แต่ละกลุม่ร่วมกันระดมความคดิ ในประเด็นการบริโภคซ่ึงเป็นพฤติกรรมการบริโภคท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่พบเห็นคนในชุมชน พร้อมท้ังอธิบายสาเหตุการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว 

เขียนสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวบนกระดาษชาร์ท

ชัว่โมงท่ี	2

 1.  ให้นักเรยีนแต่ละกลุม่เขียนสรปุประเดน็การบรโิภคซึง่เป็นพฤตกิรรมการบรโิภคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับที่พบเห็นคนในชุมชน

 2.  นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน�าเสนอ 

 3.  แต่ละกลุม่น�าเสนอผลการอภิปรายหน้าชัน้เรยีน 

 4.  นกัเรยีนและครรู่วมกนัสรปุและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเก่ียวกบัการบรโิภคซึง่เป็นพฤติกรรมการบรโิภค

ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของคนในชุมชน และร่วมกันเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา

 5.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 6. ครูตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรการท�างานกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. แบบทดสอบ

 2.  ภาพพฤติกรรมการบริโภค 

 3.  ใบความรูท้ี ่4 เรือ่ง พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 4.  ใบงานที่ 4 เรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 5.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 6.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

  1.4 การตรวจให้คะแนนใบงาน

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน  6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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  2.3  นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน 0 – 5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.4 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงานร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

    

                 (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

      (...............................................)
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ใบความรู้ที่ 4

เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 สาเหตุของของโรคมะเร็งท่อน�้าดี และมะเร็งตับนั้น เชื่อว่าเกิดมาจากพฤติกรรมการกินอาหารเมนูปลาปรุงดิบ

จ�าพวกปลาน�้าจืดเกล็ดขาว ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ นอกจากนี้ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังนิยมและ

ชอบกิน ปลาร้าดิบที่มีสารก่อมะเร็งเสริมให้มีโอกาสเป็นมะเร็งท่อน�้าดี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การกินอาหารที่ได้จากกรรมวิธีตามความเชื่อว่าการ

บีบมะนาวหรือมดแดงผสมในปลาดิบจะท�าให้เนื้อปลาสุกได้

ภาพที่ 8	เมนูอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นโฮสต์ส่งผ่านโรคพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ เช่นการกินก้อยหอย ก้อยปลา

 3. หอยไซหรือหอยบิไทเนีย ซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับ

         

ภาพที่	9 โฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ตับ
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 4. ภาพปลาน�้าจืดเกล็ดขาว ซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะที่ 2 มีตัวอ่อนระยะติดต่อเจริญเติบโตในปลาส่งผ่าน

มาสู่คนได้เมื่อคนกินปลาปรุงดิบ

 5. พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารเมนปูรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ เช่น การประกอบเป็นอาหารปรุงดิบ ก้อยปลา 

ลาบเหนยีว มกีระบวนการซบัซ้อนก่อนน�ามาบริโภคแต่จะไม่สกุ เป็นเนือ้ดบิๆ นอกจากนีอ้าหารเสีย่งอกีกลุม่ เป็นอาหาร

หมัก ได้แก่ ปลาร้า ปลาร้าบอง หม�่าปลา ปลาจ่อม (ส้ม ปลาน้อย) ปลาร้า ปลาแจ่ว ปลาส้ม ฯลฯ ปรุงกิน ไม่สุกเช่นกัน 

    

ภาพที่ 10 พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
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ใบงานที่ 4

เรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

	 ค�าชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ว่ามีพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจาก

สาเหตุใด

พฤติกรรมเสี่ยง

สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง
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แบบทดสอบ

 ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

	 1.	 พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบใดที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  ก. แดงชอบกินก้อยปลาดิบ

  ข. เขียวกินแกงหอยขม

  ค. ด�ากินผักสดเป็นประจ�า

  ง. ขาวชอบดื่มสุราเป็นประจ�า

	 2.	 ข้อใดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดจากความเชื่อที่ผิดๆ

  ก. การกินก้อยปลาที่ท�าให้สุกโดยผ่านความร้อน

  ข. การกินก้อยปลาที่ท�าให้สุกโดยขย�าผสมกับมดแดง

  ค. การกินก้อยปลาที่ท�าให้สุกโดยบีบมะนาวหรือมะกรูดใส่ลงไป

  ง. ข้อ ข และ ค

	 3.	 ข้อใดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมที่สุด

  ก. การกินกุ้งดิบ หอยดิบ 

  ข. การชิมปลาดิบเพียงเล็กน้อย 

  ค. การท�าให้ ปลาร้า ปลาส้ม สุกด้วยความร้อนก่อนรับประทาน 

  ง. การรับประทาน ปลาส้มดิบ จะมีรสชาติดี ถูกปาก

	 4.	 ประเภทอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดคือข้อใด

  ก. ปลาร้าบอง ปลาร้าดิบ ส้มปลาน้อย

  ข. ก้อยปลาดิบ 

  ค. ส้มปลาน้อย ส้มต�าใส่ปลาร้าดิบ 

  ง. ปลาส้มดิบ 

	 5.	 ข้อใดเป็นความเชื่อผิด	ๆ	ของการเลือกรับประทานเมนูอาหารปลาดิบ

  ก. กินสุกร้อนท�าให้วิตามินหมดไป ท�าให้ไม่แข็งแรง

  ข. รสชาติอร่อย หวาน ไม่เสียรสชาติ

  ค. ความเชื่อว่าเหล้าจะท�าให้เนื้อปลาสุก และฆ่าตัวพยาธิได้

  ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบ

 1.	 ตอบ	ก

	 2.	 ตอบ	ง

	 3.	 ตอบ	ค

	 4.	 ตอบ	ข

	 5.	 ตอบ	ง

             

          



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

56

          

ภาพที่ 11	พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	5	อาหารที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	 จ�านวน	1	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 ระบชุนดิของอาหารที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

สาระส�าคัญ

 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ก็คือ อาหารดิบ หรือดิบ ๆ สุก ๆ ที่ท�าจากปลา

น�า้จืดทีม่ตีวัอ่อนระยะตดิต่อของพยาธ ิมกัพบในปลาเกลด็ขาวหรอืปลาตระกลูปลาตะเพยีนซึง่มทีัว่ไปตามแหล่งน�า้ต่าง 

ๆ ชนดิอาหารอสีานท่ีเมือ่กนิแล้วมคีวามเสีย่งต่อการเป็นโรคพยาธใิบไม้ตับ คือ ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หม�า่

ปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา เนื่องจากอาหารเหล่านี้ปรุงกินดิบๆ สดๆ หรือสุกๆ ดิบๆ 

สาระการเรียนรู้

 ชนิดของอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

1. นักเรยีนสามารถระบุชนดิของอาหารทีท่�าให้เกิดโรคพยาธใิบไม้ตบั (K)

 2. นักเรยีนสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบและวธิกีารประกอบอาหารทีท่�าให้เกิดโรคพยาธใิบไม้ตบั (P)

 3. นักเรียนเห็นความส�าคัญการประกอบอาหารท่ีจะลดความเส่ียงต่อการเกิดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�า้ด ี(A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ชัว่โมงท่ี	1

 1.  ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องอาหารในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนและครอบครัว 

  - อาหารที่นักเรียนรับประทานแต่ละวันมีเมนูอะไรบ้าง

  - อาหารแต่ละเมนูมีความถี่ในการรับประทานมากน้อยเพียงใด

  - ใครเป็นผู้ปรุง

  - นักเรียนรับประทานอาหารสุก เพราะอะไร

 2.  แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 3. ครูน�าภาพอาหารที่ท�าจากปลาที่ปรุงไม่สุกหลายๆ ชนิด เช่น ก้อยปลา ลาบปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาร้า 

แจ่วบอง ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่อไปนี้



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

58

  - ที่บ้านนักเรียนรับประทานอาหารเหล่านี้หรือไม่ บ่อยครั้งแค่ไหน

  - นกัเรยีนรูห้รอืไม่ว่าการรบัประทานอาหารเหล่านีก่้อให้เกดิโรคอะไรได้ 

  - นกัเรยีนเคยเหน็เมนชูนดินีใ้นชมุชนหรอืไม่และทีใ่ด

 4.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน จบัฉลากเลอืกภาพอาหารทีท่�ามาจากปลาดบิ ศกึษาใบความรูท้ี ่5 

ชนดิของอาหารทีท่�าให้เกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั แล้วท�าใบกิจกรรมที ่ 5 เร่ือง ชนดิของอาหารท่ีท�าให้เกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั 

แล้วบอกชือ่เมนอูาหารนัน้ พร้อมท้ังระดมความคดิบอกส่วนประกอบ และอธบิายวธิกีารประกอบอาหารนัน้

 5.  แต่ละกลุม่ส่งตวัแทนน�าเสนอกลุม่ละ 2 นาท ีครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายในประเดน็เกีย่วกบัความเสีย่ง

ของอาหารทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคพยาธใิบไม้ มะเรง็ท่อน�า้ด ีทีแ่ต่ละกลุม่มาน�าเสนอ 

 6.  ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ว่าชนดิของอาหารทีท่�าให้เกดิโรคพยาธใิบไม้ตบัมีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่มีวิธีการ

ประกอบอาหารอย่างไร ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร

 7.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 8. ครูตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานละประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1.  แบบทดสอบ

 2.  ภาพอาหารที่ท�าจากปลาดิบ

 3. ใบความรู้ ท่ี 5 เรื่องชนดิของอาหารทีท่�าให้เกิดโรคพยาธใิบไม้ตบั 

 4.  ใบกจิกรรมที ่5 เรือ่งชนดิของอาหารท่ีท�าให้เกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั

 5.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 6.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนการทดสอบก่อนเรียน

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

  1.4 ตรวจผลการเขียนสรุปวิธีการแก้ปัญหา

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

  คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

  คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

  คะแนน  6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

  คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3  นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

  เกณฑ์การให้คะแนน
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  คะแนน 11 – 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

  คะแนน 6 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

  คะแนน 0 – 5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.4  นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างน้อย 4 ข้อขึ้นไป

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

60

ใบความรู้ที่ 5

เรื่อง ชนิดของอาหารที่เสี่ยงต่อการท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

อาหารที่ท�าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ก็คือ อาหารปรุงดิบ ๆ หรือดิบ ๆ สุกๆ ที่ท�าจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่มี

ตวัอ่อนระยะตดิต่อของพยาธิ มักพบในปลาท่ีมเีกลด็หรอืปลาตระกูลปลาตะเพยีนซึง่มท่ัีวไปตามแหล่งน�า้ต่าง ๆ  ตวัอย่าง

รายงานจากการตรวจปลาหาตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ จ�านวน 100 ตัว จะพบปลาที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อ (เม

ตาเซอร์คาเรีย) พยาธิอยู่ในจ�านวนที่ต่างกัน คือ

•	 ปลาสูด พบ 75 ซีสต์

•	 ปลาปก พบ 65 ซีสต์

•	 ปลาแม่สะแด้ง พบ 51 ซีสต์

•	 ปลาตะเพียนทราย พบ 22 ซีสต์

•	 ปลาซิว พบ 10 ซีสต์

•	 ปลากะมัง พบ 8 ซีสต์

•	 ปลาหน้าหมอง พบ 4 ซีสต์

•	 ปลาตะเพียนขาว พบ 3 ซีสต์

ชนิดอาหารอีสานที่เมื่อกินแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลา

จ่อม หม�่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา เนื่องจากอาหารเหล่านี้ปรุงกินดิบๆ สดๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ซึ่งวิธีการท�า

อาหารดังกล่าว ไม่สามารถที่จะฆ่าตัวอ่อนพยาธิให้ตายได้ 

ถึงแม้ชาวอีสานอาจคิดว่าการปรุงอาหารด้วยการใช้ของเปรี้ยว เช่น น�้ามะนาว มะขาม หมกรังมดแดง การใช้

ของเค็ม น�้าปลา เกลือ น�้าปลาร้า แล้วถือว่า “สุก” แต่เป็นการเข้าใจผิดเรื่องปรุงสุกลักษณะนี้ฆ่าพยาธิไม่ได้ หรือเมื่อ

ปรุงแล้ว สีของเนื้อปลาเปลี่ยนสีก็ถือว่า “สุก” หรือการกินอาหารเหล่านี้ร่วมกับ “เหล้า” ก็ท�าให้อาหารสุกได้  

จากข้อเทจ็จริงปรากฏว่า การใช้วธิปีรงุหรอืกนิดงักล่าวไม่สามารถฆ่าพยาธไิด้ วธิทีีจ่ะท�าให้ “สกุ” นัน้ ต้องใช้ความร้อน

เท่านั้นจึงจะสามารถฆ่าพยาธิได้

ที่มา : http// guru.sanook.com/pedia/topic 

ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
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ใบงานที่ 5

เรื่อง ชนิดของอาหารที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ค�าชี้แจง	ให้นักเรียนบอกชื่อของอาหารดังรูป	และบอกส่วนประกอบ	วิธีการปรุง

ชื่ออาหาร รูปภาพ ส่วนประกอบ การปรุง

ก้อยปลา

หม�่าปลา

ปลาส้ม

ปลาจ่อม

ปลาหมกไฟ

ปลาร้า

แจ่วบอง
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แบบทดสอบ

	 ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

	 1.	 อาหารใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

  ก. ส้มปลานึ่ง

  ข. แจ่วบองผัด

  ค. ก้อยปลาใส่มดแดง

  ง. ถูกทุกข้อ

	 2.	 ปลาชนิดใดพบพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

  ก. ปลากระสูบ

  ข. ปลาปก 

  ค. ปลาแม่สะแด้ง 

  ง. ปลาตะเพียนทราย 

	 3.	 ปลาชนิดใดพบพยาธิใบไม้ตับน้อยที่สุด

  ก. ปลาซิว 

  ข. ปลากะมัง 

  ค. ปลาหน้าหมอง 

  ง. ปลาตะเพียนขาว 

	 4.	 เมนูอาหาร	“ก้อยปลา”	ใช้มดแดงผสมเข้ากับเนื้อปลา	สิ่งใดที่ท�าให้คนเข้าใจว่าเนื้อปลาสุกแล้ว

  ก. การออกรสชาติเปรี้ยวหวาน

  ข. การเปลี่ยนสีเนื้อปลาเป็นสีขาว

  ค. การมีน�้าออกมาจากเนื้อปลา

  ง. ถูกทุกข้อ

	 5.	 อาหารในข้อใดเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับทุกชนิด

  ก. ก้อยปลา หม�่าปลา ปลาส้ม 

  ข. ปลาจ่อม หม�่าปลา ต้มปลา

  ค. ปลาหมกไฟ ปลาทอด ลาบปลา

  ง. ก้อยปลา ปลาส้ม ลาบปลา หม�่าปลา ปลาหมกไฟ 
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เฉลยแบบทดสอบ

 1.	 ตอบ	ค

	 2.	 ตอบ	ก

	 3.	 ตอบ	ค

	 4.	 ตอบ	ข

	 5.	 ตอบ	ก
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ภาพที่ 12 เมนูอาหารที่ท�าจากปลาดิบ

ก้อยปลาดิบ

ลาบปลาดิบ

ปลาส้มดิบ

ปลาร้าดิบ

ส้มปลาดิบ

ปลาร้าดิบ
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6	แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 จ�านวน	1	ชั่วโมง

	 	 	 											และมะเร็งท่อน�้าดี

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 บอกวธิกีารปฏบิตัตินเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

สาระส�าคัญ

 วธิกีารปฏบิติัตนเพือ่การป้องกันที่ดีท่ีสุดส�าหรับโรคมะเร็งท่อน�้าดีท่ีมีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�า้ด ีได้แก่เลกิกินอาหารเมนูปลาน�า้จดืเกลด็ขาว ปรงุแบบดบิหรอืปรงุไม่สกุ หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีม่สีารก่อมะเรง็ 

ได้แก่ อาหารที่มีราขึ้น อาหารที่ใส่ดินประสิวและไนโตรซามีน เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก รวมถึงอาหาร

ประเภทหมักดอง กินอาหารตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของ

ร่างกาย เลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งในบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากถึง 43 ชนิด และขับถ่ายในส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เพราะถ้า

ขับถ่ายอุจจาระนอกส้วม อุจจาระท่ีลงสู่แม่น�้าล�าคลอง ผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีไข่พยาธิปนมากับอุจจาระท�าให้ไข่

ของพยาธิใบไม้ตับมีโอกาสแพร่กระจายเข้าสู่หอยน�้าจืดซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับได้

สาระการเรียนรู้

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

จุดประสงค์

1. นกัเรยีนสามารถบอกวธิกีารปฏบิตัตินเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (K)

 2. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็ง 

 ท่อน�้าดี (P)

 3. นักเรียนเห็นตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 ชัว่โมงที	่1

 1.  ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี แล้วถามนักเรียนว่า

นักเรียนจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรในการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
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 2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 3.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 6 เรื่องการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

อภิปรายร่วมกัน

 4. แต่ละกลุ่มท�าใบกิจกรรมที่ 6 เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี และร่วมกนัเขยีนแผนผงัความคดิ เรือ่งการปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นอภิปรายร่วมกัน

  7.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 8. ครตูรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมนิพฤติกรรม การท�างานกลุม่

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

1. แบบทดสอบ

2. ใบความรูท้ี ่6 เรือ่ง การปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3. ใบงานที ่6 เรือ่ง การปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

4. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 5. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1  นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2  นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน 0 – 5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้ที่ 6

เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

 การป้องกันให้ได้ผลน้ันควรท�าความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดโรคอย่างถ่องแท้ สาเหตุโดยตรงของการเป็น

โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินอาหารเมนูปลาน�้าจืดเกล็ดขาวปรุงในลักษณะดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ การบริโภคเช่นนี้

ถือว่า เป็นเรื่องของบริโภคนิสัย และพบว่า นิสัยการบริโภคอาหารปลาดิบนี้ มีความซับซ้อนและสัมพันธ์กับปัจจัย 

ต่าง ๆ  มากมาย เช่น ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรุงอาหาร เช่น เข้าใจผิดคิด

ว่าอาหารก้อยปลาเป็นอาหารสกุแล้ว เพราะผ่านการปรงุด้วยน�า้มะนาวหรอืน�า้มะขาม หรอืแม้แต่ความเปรีย้วของมดแดง 

เป็นต้น นอกจากนี้ วิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะ ภาคอีสานมีข้อจ�ากัดของแหล่งอาหารเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนท�าให้มีการระบาดของโรคทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น การไม่ตระหนักถึงผลลัพธ์ของโรค ซึ่งพบเสมอในคน

ที่ชอบบริโภคอาหารดิบ ๆ เนื่องจากอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับจะไม่ปรากฏให้เห็นทันทีที่ร่างกายได้รับพยาธิเข้าไป 

แต่จะใช้เวลานานประมาณ 3-4 เดือน และเมื่อตรวจพบร่างกายก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมโรคพัฒนาในระดับรุนแรง  

อาจแก้ไขไม่ทันเป็นมะเร็งท่อน�้าดีเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นมาตรการที่ส�าคัญยิ่ง

 

การป้องกันตนเองไม่ให้ติดพยาธิ

 1.  ฝึกนิสัยหรือเปลี่ยนค่านิยมการกินอาหารประเภทปลาที่ผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อน

 2.  ถ่ายอุจจาระในส้วม หลีกเลี่ยงการถ่ายลงในน�้าหรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด เพราะพื้นที่ชื้นแฉะจะช่วยให้

พยาธิมีชีวิตได้เป็นอย่างดี

 3.  ตรวจค้นหาพยาธิและให้การรักษาในคนที่รักแมวและสุนัข ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับ

สัตว์เลี้ยงทั้งสองชนิดนี้อย่างใกล้ชิด

 4.  การให้สขุศกึษาเพือ่สร้างสขุนสิยัท่ีเหมาะสม ปรบัปรงุสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม และสร้างความเข้าใจเรือ่งราว

ของพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างดียิ่ง

 บัญญัติ	4	ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ	คือ

 1. สูก้บัตวัเองท่ีจะไม่กนิปลาดบิ หรือสกุๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ส้มปลาดิบ ลาบปลาดิบ หม�า่ปลาดิบ เป็นต้น 

ถ้าจะกินให้ปรุงโดยให้ผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน

 2. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม อย่าถ่ายลงในน�้า ห้วย หนอง คลอง บึง หรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด

 3. หากเคยกินปลาดิบ ควรไปตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิตามสถานบริการสาธารณสุข หากตรวจพบพยาธิให้

พบแพทย์รักษาด้วยยาให้ครบถ้วน และเลิกกินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสีย

 4.  ร่วมกันบอกต่อๆ แก่ญาติ พี่น้อง ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อนฝูง ให้เลิกกินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงจาก

โรคพยาธิใบไม้ตับ
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ใบงานที่ 6

เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จากภาพนักเรียนจะอธิบายวิธีการป้องกันไม่ให้มีการติดโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร
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เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนท าให้มีการระบาดของโรคท้ังสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น การไม่
ตระหนักถึงผลลัพธ์ของโรค ซึ่งพบเสมอในคนที่ชอบบริโภคอาหารดิบ ๆ เนื่องจากอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับ
จะไม่ปรากฏให้เห็นทันทีท่ีร่างกายได้รับพยาธิเข้าไป แต่จะใช้เวลานานประมาณ 3-4 เดือน และกว่าจะตรวจ
พบร่างกายก็อยู่ในสภาพย่ าแย่หรือรุนแรง จนแทบจะแก้ไขไม่ทัน ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญยิ่ง 
           การป้องกันการกระท าได้โดย 
1.  ฝึกนิสัยการกินอาหารที่ผ่านการปรุงให้สุก 
2.  ถ่ายอุจจาระในส้วม หลีกเลี่ยงการถ่ายลงในน้ าหรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด เพราะพ้ืนที่ชื้นแฉะจะช่วยให้
พยาธิมีชีวิตได้เป็นอย่างดี 
3. ก าจัดหอยที่เป็นแหล่งฟักตัวของพยาธิ 
4. ในคนที่รักแมวและสุนัข ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงทั้งสองชนิดนี้อย่างใกล้ชิด 
5.  คือ การให้สุขศึกษาเพ่ือสร้างสุขนิสัยที่เหมาะสม ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจ
เรื่องราวของพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างดียิ่ง 

บัญญัติ 4 ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ 
1. สู้กับตัวเองที่จะไม่กินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ส้มปลาดิบ หม่ าปลาดิบ  

เป็นต้น ถ้าจะกินให้ปรุงโดยให้ผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน 
2. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม อย่าถ่ายลงในน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง หรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด 
3. หากเคยกินปลาดิบ ควรไปตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิตามสถานบริการสาธารณสุข หากมีพยาธิให้ 

รักษาด้วยยา และเลิกกินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสีย 
          4. ร่วมกันบอกต่อๆ แก่ญาติ พ่ีน้อง ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อนฝูง ให้เลิกกินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 
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2. ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า ควรล้างมือก่อนกินอาหาร ตัดเล็บให้สั้น 
เพราะไข่พยาธิ อาจติดเล็บและเข้าสู่ร่างกายทางปากได้ 
3. สวมรองเท้า เพราะพยาธิบางชนิด เช่น พยาธิปากขอสามารถไชผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย
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4. ควรกินอาหารที่สุกแล้ว ไม่ควรกินอาหารดิบ ๆ สุก ๆ เพราะอาจมีพยาธิหรือไข้พยาธิอยู่ 
5. ถ้าชอบกินผักสด ต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ า สะอาดอย่างน้อย 2-3 ครั้ง  
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เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนท าให้มีการระบาดของโรคท้ังสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น การไม่
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พบร่างกายก็อยู่ในสภาพย่ าแย่หรือรุนแรง จนแทบจะแก้ไขไม่ทัน ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญยิ่ง 
           การป้องกันการกระท าได้โดย 
1.  ฝึกนิสัยการกินอาหารที่ผ่านการปรุงให้สุก 
2.  ถ่ายอุจจาระในส้วม หลีกเลี่ยงการถ่ายลงในน้ าหรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด เพราะพ้ืนที่ชื้นแฉะจะช่วยให้
พยาธิมีชีวิตได้เป็นอย่างดี 
3. ก าจัดหอยที่เป็นแหล่งฟักตัวของพยาธิ 
4. ในคนที่รักแมวและสุนัข ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงทั้งสองชนิดนี้อย่างใกล้ชิด 
5.  คือ การให้สุขศึกษาเพ่ือสร้างสุขนิสัยที่เหมาะสม ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจ
เรื่องราวของพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างดียิ่ง 

บัญญัติ 4 ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ 
1. สู้กับตัวเองที่จะไม่กินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ส้มปลาดิบ หม่ าปลาดิบ  

เป็นต้น ถ้าจะกินให้ปรุงโดยให้ผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน 
2. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม อย่าถ่ายลงในน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง หรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด 
3. หากเคยกินปลาดิบ ควรไปตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิตามสถานบริการสาธารณสุข หากมีพยาธิให้ 
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เฉลยใบงานที่ 6

เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 

	 1.	ถ่ายอุจจาระลงในส้วม	ไม่ถ่ายนอกส้วมหรือบนพื้นดิน

	 2.	ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย	เสื้อผ้า	ควรล้างมือก่อนกินอาหาร	ตัดเล็บให้สั้น	 

เพราะไข่พยาธิเข็มหมุด	อาจติดเล็บและเข้าสู่ร่างกายทางปากได้

	 3.	สวมรองเท้า	เพราะพยาธิติดต่อผ่านดิน	เช่น	พยาธิปากขอ	พยาธิเส้นด้าย	สามารถไชผ่าน

ผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้	

	 4.	ควรกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน	ไม่กินอาหารเมนูปรุงดิบ	ๆ	สุก	ๆ	เพราะอาจม ี

ตัวอ่อนพยาธิอยู่

	 5.	ถ้าชอบกินผักสด	ต้องล้างให้สะอาดด้วยน�้า	สะอาดอย่างน้อย	2-3	ครั้ง	
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แบบทดสอบ

 ค�าชี้แจง	ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

	 1.	 ข้อใดที่ปฏิบัติแล้ว	สามารถป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและการแพร่โรคได้

  ก. ถ่ายอุจจาระลงส้วม

  ข. รับประทานอาหารที่ท�าจากปลาที่ปรุงให้สุกด้วยความร้อนแล้วเท่านั้น

  ค. เมื่อตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ต้องรีบกินยาเพื่อบ�าบัดรักษา

  ง. ถูกทุกข้อ

	 2.	 ข้อความต่อไปนี้	ข้อใดถูก

  ก. ผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะเริ่มต้น	จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ

  ข. การบีบมะนาวใส่ในอาหาร ไม่สามารถท�าให้อาหารสุกได้

  ค. ผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่รักษาหายแล้ว จะกลับเป็นใหม่ได้อีกถ้ากลับไปบริโภคอาหารจากปลา

   ที่ไม่ปรุงให้สุกด้วยความร้อนอีก

  ง. ถูกทุกข้อ

	 3.	 ข้อใดคือการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่ดีและถูกต้องที่สุด

  ก. กินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนเท่านั้น โดยเฉพาะอาหารที่ท�าจากปลา

  ข. ตรวจอุจจาระปีละครั้ง กินยารักษาเมื่อตรวจพบ ไม่ซื้อยามากินเอง

  ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

  ง. ไม่มีข้อใดถูก

 4.	 การขับถ่ายอุจจาระลงในส้วมเป็นการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ/ท่อน�้าดีตามข้อใด

  ก. ก�าจัดตัวอ่อนของพยาธิ

  ข. ก�าจัดหอยที่เป็นแหล่งฟักตัวของพยาธิ

  ค. ป้องกันไม่ให้ไข่พยาธิใบไม้ตับแพร่กระจายสู่แหล่งน�้า

  ง. ป้องกันการแพร่กระจายโดยสุนัขเป็นพาหะ

 5.	 ถ้าเคยกนิอาหารสกุๆ	ดบิเป็นประจ�าแต่เลกิกนิมาแล้วประมาณ	1	ปีจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคพยาธิ

  ใบไม้ตับหรือไม่

  ก. ตรวจอุจจาระ

  ข. ตรวจปัสสาวะ

  ค. ซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเอง

  ง. สังเกตสีผิวจะคล�้าขึ้น
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เฉลยแบบทดสอบ

	 1.	 ตอบ	ง

	 2.	 ตอบ	ง

	 3.	 ตอบ	ค

	 4.	 ตอบ	ค

	 5.	 ตอบ	ก
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

หน่วยที่	3	สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส		 	เวลาเรียน	4	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

		 1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

   1.2 ผลการเรียนรู้

  บอกลกัษณะของสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

2.	สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

  การจัดการสิง่แวดล้อมท่ีถูกสขุลกัษณะ ช่วยลดปัจจยัเสีย่งและป้องกนัการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�้

าดี 

3.	สาระการเรียนรู้

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1 ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1 การให้เหตุผล 

 5.2 การสรุปความรู้ 

 5.3 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4 ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1 มีวินัย 

  6.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4 มีจิตสาธารณะ
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7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1 ใบงาน

  7.2 โครงงาน

  7.3 แผ่นพับ

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	

- นกัเรยีนสามารถบอกลกัษณะของ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน

และแบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 9 - 10 ระดับดีมาก

คะแนน 7 – 8 ระดับดี 

คะแนน 5 – 6 ระดับปานกลาง

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

-  แบบประ เ มิ น

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

9.	กิจกรรมการเรียนรู้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	7	สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ		จ�านวน	1	ชั่วโมง	

	 ชั่วโมงที่	1

 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไข่พยาธิใบไม้ตับในวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

 2.  ครูตั้งค�าถามถามนักเรียนว่า

   - จากความรู้ที่นักเรียนทราบ ไข่พยาธิปนมากับสิ่งใด (อุจจาระ)

   - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าไข่พยาธิลงสู่แหล่งน�้าได้อย่างไร (การชะล้าง หรือฝนตก)
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

   - ถ้าในชุมชนของนักเรียนมีแหล่งน�้าที่เป็นแหล่งอาหาร (มีปลาน�้าจืดเกล็ดขาวในแหล่งน�้า) แล้วได้รับ

ผลกระทบเช่น สภาพแวดล้อมเสือ่มโทรม เกดิแหล่งเพาะเชือ้โรค มกีารขบัถ่ายอุจจาระปล่อยสิง่ปฏกิลูลงแหล่งน�า้ ท�าให้

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ นักเรียน คิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มีการแพร่

กระจายของพยาธิใบไม้ตับ

 3.  แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 คน ศึกษา ใบความรู้ที่ 7 เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับ

 5.  แต่ละร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อน�้าดี และท�าใบงานที่ 7 เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 7. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายผลงาน สรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 8. นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 9. ครูตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมินการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	8	ลักษณะสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ	 จ�านวน	1	ชั่วโมง	

	 ชั่วโมงที่	1

 1. ครูให้นักเรียนดูภาพการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ

 2. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ศกึษา ใบความรูท้ี ่8 ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรยีน

ทีถ่กูสขุลกัษณะ

 4.  แต่ละกลุม่ร่วมกนัระดมความคดิ ท�าใบงานท่ี 8 ลักษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรยีนท่ีถกูสุขลกัษณะ

 5.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 6.  นักเรียนและครูร่วมอภิปรายผลงาน สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 7.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 8.  ครตูรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมนิการน�าเสนอผลงาน และประเมนิพฤติกรรมการท�างานกลุม่

10.	สื่อและแหล่งเรียนรู้

 10.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.2 อินเทอร์เน็ต

 10.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 10.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 10.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 10.8 ใบความรู้



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	3	สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	7	การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน	 จ�านวน	1	ชั่วโมง	

	 																					โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 บอกลกัษณะของสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

สาระส�าคัญ

 การจดัการสิง่แวดล้อมท่ีถูกสขุลกัษณะ ช่วยลดปัจจยัเสีย่งและป้องกนัการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�้

าดี 

สาระการเรียนรู้

 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั มะเรง็ท่อน�า้ดี

จุดประสงค์

 1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี (K)

 2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี (P)

 3.  นักเรียนเห็นความส�าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 ชัว่โมงที	่1

 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไข่พยาธิใบไม้ตับในวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

 2. ครูตั้งค�าถามถามนักเรียนว่า

  -  จากความรู้ที่นักเรียนทราบ ไข่พยาธิปนมากับสิ่งใด (อุจจาระ)

  -  นักเรียนรู้หรือไม่ว่าไข่พยาธิลงสู่แหล่งน�้าได้อย่างไร (การชะล้าง หรือฝนตก)

  -  ถ้าในชุมชนของนักเรียนมีแหล่งน�้าที่เป็นแหล่งอาหาร แล้วได้รับผลกระทบเช่น ท�าให้สภาพแวดล้อม

เสื่อมโทรม ถ่ายอุจจาระลงสู่แหล่งน�้าทั้งของเสียลงในน�้า เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรค ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ นักเรียน 

คิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มีการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ

 3. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ ่มๆละ 4 - 5 คน ศึกษา ใบความรู้ที่ 7 เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ 

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 5. แต่ละร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี และท�าใบงานที ่7 เรือ่งสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 7. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายผลงาน สรุปการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ เพ่ือช่วยลดปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 8. นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 9. ครตูรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมนิพฤตกิรรมการท�างานกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. แบบทดสอบ

 2. ใบความรูท้ี ่7 เรือ่งสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและการป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 3. ใบงานที ่7 เรือ่งสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและการป้องกนัการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 4. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 5. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 6. กระดาษชาร์ท 

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน  0 – 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10 คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน 0 – 5 คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้ที่ 7

เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ	

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ส�าคัญในปัจจุบันนี้ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้า  

มูลสัตว์ปล่อยลงสู่แหล่งน�้า มลพิษทางเสียง อุจจาระขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งมลพิษเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพร่างกาย จิตใจ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของบุคคล

1.	มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ	

 1. อันตรายจากเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายมาในอากาศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น 

ไข้หวัด วัณโรค เป็นต้น 

 2. อนัตรายจากก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ จะท�าอนัตรายต่อระบบทางเดินอาหารและปอด ก๊าซ

คาร์บอนมอนนอกไซด์ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย มึนงง หายใจอึดอัด คลื่นไส้ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์จะท�าลายระบบ

ทางเดินหายใจ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน เมื่อสูดเข้าไปจะท�าให้เวียน 

 3. อันตรายจากสารเจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควันไฟ ละอองเกสรดอกไม้ อาจท�า

อันตรายต่อร่างกายได้ เช่น ท�าให้เกิดอาการแพ้ ท�าให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจได้ง่าย 

 4. อันตรายจากสารเคมต่ีางๆ ท่ีใช้ส�าหรบัการและเกษตรกรรม ถ้าใช้นาน ๆ  อาจสะสมในร่างกายจนมีปรมิาณ

มากพอก็จะท�าให้เกิดอาการต่างๆเช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น 

รูปที่ 13 มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ

2.	มลพิษทางน�้าที่มีผลต่อสุขภาพ	น�้าสะอาดต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเจือปนอยู่

 1. ส่งกลิ่นเหม็น น่าร�าคาญ สีด�ามองดูน่ารังเกียจ ไม่น่าน�าไปเป็นน�้าใช้ 

 2. น�้าที่มีสารพิษปะปนอยู่ ถ้าคนดื่มกินก็จะเป็นอันตราย หรือ กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ได้รับสารพิษเข้าไปแล้วคน

ไปน�ามาท�าเป็นอาหารก็จะส่งผลอันตรายไปถึงคนได้

 3. น�้าที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ก็ท�าให้คนที่น�าน�้าขึ้นมาใช้ดื่มกินเป็นโรคติดต่อได้ เช่น อหิวาตกโรค  โรคบิด โรค

ไทฟอยด์ โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น

   

รูปที่ 14 มลพิษทางน�้าที่มีผลต่อสุขภาพ
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ใบงานที่ 7

เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ          
อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 7 
เร่ือง สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

การไม่ขับถ่าย
อุจจาระลงในส้วม 

ผลต่อสุขภาพ 

ผลต่อสิ่งแวดล้อม 

การทิ้งขยะลงใน
แม่น้ า ล าคลอง 

ผลต่อสุขภาพ 

ผลต่อสิ่งแวดล้อม 

การทิ้งขยะอุจจาระสิ่งปฏิกูล

ลงในแม่น�้า ล�าคลอง 
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แบบทดสอบ

ค�าชี้แจง	ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. สิ่งแวดล้อมใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

  ก. บึงน�้า แหล่งน�้าใกล้ชุมชน

  ข. ป่าดิบชื้น

  ค. ทะเล

  ง. ป่าดิบแล้ง

 2. เหตุใดบริเวณที่เป็นแหล่งน�้าจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  ก. เป็นแหล่งอาหารพยาธิ

  ข. เป็นแหล่งอาศัยของหอย ปลาที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ตับ

  ค. เป็นแหล่งสะสมสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน

  ง. ถูกทั้ง ข และ ค

 3. สิ่งแวดล้อมใดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในชนบทมากที่สุด

  ก. มลพิษทางอากาศ

  ข. มลพิษทางเสียง

  ค. มลพิษทางน�้า

  ง. มลพิษจากขยะสิ่งปฏิกูล

 4. ข้อใดคือลักษณะของน�้าที่มีผลต่อสุขภาพของคนที่อยู่โดยรอบ

  ก. มีลักษณะใส

  ข. มีพืชน�้าขึ้นหนาแน่น

  ค. มีขยะและสิ่งปฏิกูล

  ง. มีสัตว์น�้าและสิ่งมีชีวิตชุกชุม

 5. นักเรียนจะมีวิธีการจัดการขยะไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนตามข้อใด

  ก. ลดการใช้ขยะ ก�าจัดขยะให้ถูกวิธีป้องกันการแพร่โรค

  ข. สร้างโรงงานก�าจัดขยะในชุมชน

  ค. สร้างความตระหนักให้แก่ผู้น�าชุมชน

  ง. ทิ้งขยะในที่ป่าชุมชน
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เฉลยแบบทดสอบ

	 1.	 ตอบ	ก

	 2.	 ตอบ	ข

	 3.	 ตอบ	ง

	 4.	 ตอบ	ค

	 5.	 ตอบ	ก
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

หน่วยที่	3	สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	8	ลักษณะสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ	 จ�านวน	1	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

สาระส�าคัญ

 ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรยีนทีถ่กูสขุลกัษณะ จะช่วยให้ปลอดภยัจากเชือ้โรคต่างๆ และมคีวาม

สวยงามน่าอยู ่การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนให้ถกูสขุลกัษณะ ควรค�านงึถงึสขุภาพ และความปลอดภยัของนกัเรยีน

เป็นหลัก

สาระการเรียนรู้

 ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ

จุดประสงค์

1. นักเรยีนสามารถบอกลักษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ (K)

 2. นักเรยีนสามารถเขียนแบบจ�าลองลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้าน และโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะได้ (P)

 3. นักเรยีนเห็นความส�าคญัลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชัว่โมงที	่1

 1. ครูให้นักเรียนดูภาพการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ

 2. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5 คน ศกึษา ใบความรูท้ี ่8 ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรยีน

ทีถ่กูสขุลกัษณะ

 4. แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ท�าใบงานที่ 8 ลักษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนที่ 

ถกูสขุลกัษณะ

 5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 6. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายผลงาน สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 7.  นักเรียนท�าแบบทดสอบ

 8. ครตูรวจให้คะแนนแบบทดสอบ พร้อมประเมนิการน�าเสนอผลงาน และประเมนิพฤติกรรมการท�างานกลุม่

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. แบบทดสอบ

 2. ใบความรูท้ี ่8 เรือ่ง ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ
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 3. ใบงานที ่8 เรือ่ง ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในบ้านและโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ

 4. แบบประเมินชิ้นงาน

 5. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนแบบทดสอบ

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

  1.4 ตรวจชิ้นงาน

	 2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน  0 – 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10 คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน 0 – 5 คะแนน   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.4 นักเรียนได้คะแนนชิ้นงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 13 – 16 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน  9 – 12 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  5 – 8 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน  0 – 4 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้ที่ 8

เรื่องลักษณะสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	

 1. การจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เช่น การ 

ก�าจัดขยะมูลฝอย การบริการน�้าดื่มน�้าใช้ ที่สะอาด การจัดสุขาภิบาล 

ในบ้านและในชุมชนรวมทั้งตลาดสดให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

 2. การก�าจัดเหตรุ�าคาญต่างๆ ในชุมชน เช่น เสยีงดัง กลิน่เหม็น 

ฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่ฟุ้งกระจาย อากาศเป็นพิษ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้น 

 3. การออกข้อก�าหนดหรือกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลก�ากับให้สมาชิกใน

ชุมชนปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อสุขภาพของส่วนรวม 

 จะเห็นได้ว่าการท�าให้สิ่งแวดล้อมดีจะส่งผลดีแก่สุขภาพและ

สวัสดิภาพในการด�ารงชีวิตของเราทุกคนด้วย

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้าน และโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ     รูปที่ 15 การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

	 หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน	

	 1.	 บ้านและบรเิวณรอบบ้าน	ควรมกีารส�ารวจสภาพความสมบรูณ์แขง็แรงของบ้าน ถ้ามส่ีวนหนึง่ส่วนใดช�ารดุ 

ควรรีบด�าเนินการแก้ไขก่อน ที่จะเกิดอุบัติเหตุ และส�ารวจบริเวณรอบๆ บ้านว่ามี น�้าขังหรือไม่ เพราะอาจเป็นที่เพาะ

ยุงลาย พาหะน�าโรคไข้เลือดออกได้ ที่ส�าคัญควรจะปลูก ต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สวยงาม และลดความร้อนจากแสงแดด

ได้อีกด้วย

	 2.	 ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น ต้องคอยท�าความสะอาดอยู่เสมอ ไม่รกรุงรัง และควร มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก

	 3.	 ห้องนอน	ควรเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรน�าที่นอนออกผึ่งแดด เพื่อป้องกันความช้ืนและ

เป็นการฆ่าเช้ือโรค เปลีย่นปลอกหมอนและผ้าปทูีน่อนบ่อย ๆ  ควรรกัษา ความสะอาดของห้องให้ปราศจากฝุน่และดแูล

เครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ

	 4.	 ห้องครัว	ต้องดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี เพราะเป็นสถานที่ใช้ปรุงอาหารให้กับทุกคนในบ้าน

	 5.	 ห้องน�้า	 เป็นห้องที่ส�าคัญอีกห้องหนึ่งของบ้าน ควรดูแลรักษาความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค  

ห้องน�้าที่สะอาดควรจะแห้งอยู่เสมอ

	 6.	 ห้องเก็บของ	ควรจัดวางของให้เป็นระเบียบ มองดูสวยงาม สะดวกในการหยิบใช้ และป้องกันการเป็น

แหล่งอาศัยของแมลงและหนู
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	 หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	

 การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ควรค�านึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็น

หลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

	 1.	 สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารและบริเวณสนาม

เด็กเล่น	ควรจดัสภาพแวดล้อมบรเิวณรอบอาคารให้สะอาดมรีะเบยีบ 

มีต้นไม้ให้ร่มเงา เพื่อความร่มรื่น มีการจัดสวนหย่อมและอาจมี

อุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องสนามจัดไว้ตามความเหมาะสมและความมี

ระเบียบ

	 2.	 ภายในอาคารเรียน	มกีารจัดสถานทีส่�าหรับท�ากจิกรรม

การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน 

อาคารเรียนที่ช�ารุดเพราะอาจเกิดอันตรายแก่เด็กในห้องเรียนควรมี

การระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ 

	 3.	 โรงอาหาร	 ควรค�านึงถึงเร่ืองของความสะอาดและ

ปลอดภัย ภาชนะต่างๆ ควรมี การล้างท�าความสะอาด ขั้นตอนการ

ปรุงอาหารต้องสะอาด ถังขยะในโรงอาหารควรมีฝาปิด ให้มิดชิด  

โต๊ะเก้าอี้และบริเวณห้องอาหารควรท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ 

น�้าดื่มส�าหรับ นักเรียนควรเป็นน�้าดื่มท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัยและมี

เพียงพอกับจ�านวนนักเรียนในโรงเรียน

	 4.	 ห้องน�า้ห้องส้วม	โรงเรยีนแต่ละแห่งควรมจี�านวนส้วมที่ 

ได้สัดส่วนและเพียงพอกับจ�านวนนักเรียน โดยแยกเพศชายหญิงไว้

คนละแห่ง ท่ีส�าคัญโรงเรียนจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ในด้านความ

สะอาดของห้องน�้าและห้องส้วม เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ 

เชื้อโรคและไม่มีกลิ่นจากห้องส้วม ในห้องน�้าควรมี แสงสว่างเพียงพอ 

ควรจดัให้มทีีร่องรบัขยะภายในห้องน�า้และมฝีาปิดมดิชดิ บรเิวณหน้า

ห้องน�้า ควรมีอ่างน�้า มีสบู่ไว้ส�าหรับล้างมือ และผ้าสะอาดส�าหรับ 

เช็ดมือ

	 5.	 ห้องพยาบาล	 โรงเรียนทุกแห่งต้องมีห้องปฐมพยาบาล 

และมีเตียงไว้รองรับเด็ก ท่ีอาจมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเพียงพอและ

ได้สัดส่วนกับจ�านวนเด็ก ที่ส�าคัญควรแยกห้องปฐมพยาบาลออกเป็น

สัดส่วน ในห้องพยาบาลจะต้องมีตู้ยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น โดยมีการ   รูปที่ 16 หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้องตามวิธีการ และจะต้องมีการท�าความ

สะอาดตู้ยาอย่างสม�่าเสมอ

 87 

1. บ้านและบริเวณรอบบ้าน ควรมีการส ารวจสภาพความ
สมบูรณ์แข็งแรงของบ้าน ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดช ารุด ควรรีบ
ด าเนินการแก้ไขก่อน ที่จะเกิดอุบัติเหตุ และส ารวจบริเวณรอบๆ 
บ้านว่าม ีน ้าขังหรือไม่ เพราะอาจเป็นที่เพาะยุงลาย พาหะน าโรค
ไข้เลือดออกได้ ที่ส าคัญควรจะปลูก ต้นไม้เพ่ือความร่มรื่น 
สวยงาม และลดความร้อนจากแสงแดดได้อีกด้วย 
2. ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น ต้องคอยท าความสะอาดอยู่เสมอ 
ไม่รกรุงรัง และควร มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
3. ห้องนอน ควรเป็นห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรน าที่
นอนออกผึ่งแดด เพ่ือป้องกันความชื้นและเป็นการฆ่าเชื้อโรค 
เปลี่ยนปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนบ่อย ๆ ควรรักษา ความ
สะอาดของห้องให้ปราศจากฝุ่นและดูแลเครื่องปรับอากาศอยู่
เสมอ 
4. ห้องครัว ต้องดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี เพราะเป็น
สถานที่ใช้ปรุงอาหารให้กับทุกคนในบ้าน 
5. ห้องน ้า เป็นห้องที่ส าคัญอีกห้องหนึ่งของบ้าน ควรดูแลรักษาความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรค  
ห้องน ้าท่ีสะอาดควรจะแห้งอยู่เสมอ 
6. ห้องเก็บของ ควรจัดวางของให้เป็นระเบียบ มองดูสวยงาม สะดวกในการหยิบใช้ และป้องกันการเป็นแหล่ง
อาศัยของแมลงและหนู 

 

  หลักการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ควรค านึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของ

นักเรียนเป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1. สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารและบริเวณสนามเด็กเล่น  

ควรจัดสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคารให้สะอาดมี
ระเบียบ มีต้นไม้ให้ร่มเงา เพ่ือความร่มรื่น มีการจัด
สวนหย่อมและอาจมีอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องสนามจัดไว้ตาม
ความเหมาะสมและความมีระเบียบ 

2. ภายในอาคารเรียน มีการจัดสถานที่ส าหรับท า
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีการซ่อมแซม
อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียนที่ช ารุดเพราะอาจเกิด
อันตรายแก่เด็กในห้องเรียนควรมีการระบายอากาศที่ดี มี
แสงสว่างเพียงพอ  

3. โรงอาหาร ควรค านึงถึงเรื่องของความสะอาดและปลอดภัย ภาชนะต่างๆ ควรมี การล้างท าความ
สะอาด ขั้นตอนการปรุงอาหารต้องสะอาด ถังขยะในโรงอาหารควรมีฝาปิด ให้มิดชิด โต๊ะเก้าอ้ีและบริเวณ
ห้องอาหารควรท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ น ้าดื่มส าหรับ นักเรียนควรเป็นน ้าดื่มท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย
และมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียนในโรงเรียน 
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4. ห้องน ้าห้องส้วม โรงเรียนแต่ละแห่งควรมี
จ านวนส้วมที ่ได้สัดส่วนและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โดย
แยกเพศชายหญิงไว้คนละแห่ง ที่ส าคัญโรงเรียนจะต้องหมั่น
ดูแลเอาใจใส่ในด้านความสะอาดของห้องน ้าและห้องส้วม 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของกลิ่นและเชื้อโรค ในห้องน ้า
ควรมี แสงสว่างเพียงพอ ควรจัดให้มีที่รองรับขยะภายในห้อง
น ้าและมีฝาปิดมดชิด บริเวณหน้าห้องน ้า ควรมีอ่างน ้า มีสบู่    
ไว้ส าหรับล้างมือ และผ้าสะอาดส าหรับเช็ดมือ 
5. ห้องพยาบาล โรงเรียนทุกแห่งต้องมีห้องปฐมพยาบาล 
และมีเตียงไว้รองรับเด็ก ที่อาจมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าง
เพียงพอและได้สัดส่วนกับจ านวนเด็ก ที่ส าคัญควรแยกห้อง
ปฐมพยาบาลออกเป็นสัดส่วน ในห้องพยาบาลจะต้องมีตู้ยา
และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
ถูกต้องตามวิธีการ และจะต้องมีการท าความสะอาดตู้ยา
อย่างสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านและในโรงเรียนของ
นักเรียนให้ดี ถูกสุขลักษณะอย่างไรบ้าง 

 

 
 

ใบงานที่ 8 
เรื่องลักษณะสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ  

บา้น 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
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4. ห้องน ้าห้องส้วม โรงเรียนแต่ละแห่งควรมี
จ านวนส้วมที ่ได้สัดส่วนและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โดย
แยกเพศชายหญิงไว้คนละแห่ง ที่ส าคัญโรงเรียนจะต้องหมั่น
ดูแลเอาใจใส่ในด้านความสะอาดของห้องน ้าและห้องส้วม 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของกลิ่นและเชื้อโรค ในห้องน ้า
ควรมี แสงสว่างเพียงพอ ควรจัดให้มีที่รองรับขยะภายในห้อง
น ้าและมีฝาปิดมดชิด บริเวณหน้าห้องน ้า ควรมีอ่างน ้า มีสบู่    
ไว้ส าหรับล้างมือ และผ้าสะอาดส าหรับเช็ดมือ 
5. ห้องพยาบาล โรงเรียนทุกแห่งต้องมีห้องปฐมพยาบาล 
และมีเตียงไว้รองรับเด็ก ที่อาจมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าง
เพียงพอและได้สัดส่วนกับจ านวนเด็ก ที่ส าคัญควรแยกห้อง
ปฐมพยาบาลออกเป็นสัดส่วน ในห้องพยาบาลจะต้องมีตู้ยา
และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
ถูกต้องตามวิธีการ และจะต้องมีการท าความสะอาดตู้ยา
อย่างสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านและในโรงเรียนของ
นักเรียนให้ดี ถูกสุขลักษณะอย่างไรบ้าง 

 

 
 

ใบงานที่ 8 
เรื่องลักษณะสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ  

บา้น 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
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ใบงานที่ 8

เรื่องลักษณะสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

 จากภาพ นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านและในโรงเรียนของ

นักเรียนให้ดี ถูกสุขลักษณะอย่างไรบ้าง

บ้าน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โรงเรียน

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

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

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแบบจ�าลองสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในบ้านของนักเรียน	ลงในกระดาษ

ชาร์ทแล้วน�าเสนอ



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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แบบทดสอบ

	 ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนควรค�านึงถึงสิ่งใด

  ก. ปลอดภัย

  ข. สวยงาม

  ค. มีผลต่อสุขภาพกายและใจ

  ง. ถูกทั้ง ก และ ค

 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญอย่างไร

  ก. รักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติ

  ข. ท�าให้อัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อน้อยลง

  ค. ท�าให้เชื้อโรคหรือสิ่งที่เกิดโรคน้อยลง

  ง. ท�าให้อัตราการเจ็บป่วยน้อยลง

 3. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท�าให้เกิดผลเสียอย่างไร

  ก. ไม่สบายใจ

  ข. เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

  ค. กลิ่นเหม็นน่าร�าคาญ

  ง. เกิดอุบัติเหตุ

 4. การจัดห้องนอนควรท�าอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะ

  ก. จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอากาศถ่ายเทสะดวก

  ข. มีแสงสว่างเพียงพอ

  ค. ปลูกต้นไม้ไว้ในห้องเพื่อให้มีออกซิเจน

  ง. ไม่ควรให้แดดส่องถึง

 5. นักเรียนคิดว่าจะมีส่วนช่วยในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ตามข้อใด

  ก. สร้างห้องน�้า

  ข. เก็บกวาดขยะ

  ค. ซื้อต้นไม้มาท�าสวนหย่อม 

  ง. ท�าศาลาส�าหรับนั่งอ่านหนังสือ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

เฉลยแบบทดสอบ

	 1.	 ตอบ	ง

	 2.	 ตอบ	ค

	 3.	 ตอบ	ข

	 4.	 ตอบ	ก

	 5.	 ตอบ	ข



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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ค�าอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

วิชา	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		 เวลา		10	ชั่วโมง

 ศกึษาเกีย่วกบั โครงสร้างและหน้าทีข่องตับและท่อน�า้ดี สาเหตุของการเกดิโรคและความรุนแรงของพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี การรับประทานอาหารจากปลาท่ีปรุงสุกด้วยความร้อนซึ่งท�าให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะที่มีส่วนช่วยลดปัจจัยเส่ียงและป้องกันการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี การคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

และปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง และผู ้อื่นจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเรง็ท่อน�า้ด ีใฝ่เรยีนรู ้แสวงหาความรู ้มวีนิยัในการปฏบิติัตนในการดูแลรกัษาสขุภาพอย่างสม�า่เสมอ เข้าร่วมกจิกรรม

กับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี

 2. อธิบายสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดี

 3. สามารถปรงุอาหารสกุด้วยความร้อนโดยใช้วัตถดุบิจากปลากลุม่เสีย่งทีส่่งผ่านท�าให้เกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้าดีได้อย่างน้อย 2 รายการ

 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะ

 5. สามารถบอกอาการเบื้องต้นของบุคคลที่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 6. สามารถวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและมะเร็งท่อน�้าดี 

	 รวม	6	ผลการเรียนรู้
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โครงสร้างรายวิชา

เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	เวลา	10	ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อ

หน่วย

การเรียนรู้ 	สาระส�าคัญ จ�านวน

ชั่วโมง

น�้าหนัก

คะแนน

1 ภัย

เงียบ

1. โครงสร้างและหน้าที่
ของตับและท่อน�้าดีได้

1. การรูแ้ละเข้าใจ โครงสร้างและหน้าที่
ของตับและท่อน�้าดีท�าให้เห็นความ
ส�าคญัในการดูและรักษาตับและท่อน�า้ดี

1 10

2. สาเหต ุ ปัจจยัของการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
มะเร็งท่อน�้าดี

2. การรู ้สาเหตุของการเกิดโรคและ
ความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและมะ
เร็งท่อน�้าดี จะช่วยสร้างความตระหนัก
ในการป้องกันตนเองจากโรค

1 10

2 กินดีมี

สุข

3. ชนิดของปลาที่เป็น
โฮสต์มีตัวอ่อนระยะติดต่อ
ที่ให้เกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี

3. การรูจั้กชนดิของปลาน�า้จดืเกล็ดขาวที่
เป็นโฮสต์กึง่กลางของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน�้าดี จะส่งผลให้ผู้บริโภค
ได้ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร
และรูจ้กัน�าปลาเหล่านัน้ไปปรงุให้ถกูวธิี

1 10

4. วิธกีารปรุงอาหารสกุ
ด้วยความร้อนโดยใช้
วตัถุดบิจากปลาทีท่�าให้
เกดิโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี

4. การรบัประทานอาหารจากปลาทีป่รงุ
สกุด้วยความร้อนจะท�าให้ปลอดภัยจาก
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3 30

3 สิ่ง

แวด

ล้อมดี

ชีวี

สดใส

5. การปรบัปรุงสภาพ
แวดล้อมในชมุชน 
ให้ถูกสขุลกัษณะ

5. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูก
สุขลักษณะ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและ
ป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี 

2 20

4 ห่วงใย

คนใกล้

ตัว

6. บอกอาการเบือ้งต้นของ
บคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี 

6. การมีความรู้เกี่ยวกับอาการเบื้องต้น
ของบุคคลที่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี จะท�าให้สามารถ
วินิจฉัยบุคคลที่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้
ตบัและคดักรองบคุคลทีมี่ภาวะเสีย่งต่อ
โรคมะเร็งท่อน�้าดี ซ่ึงจะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี เบื้องต้น หากรู้เร็ว รักษา
เร็ว มีโอกาสรอดชีวิตไม่ตายด้วยมะเร็ง
ท่อน�้าดี

2 20

7. การตรวจวินิจฉัยโรค
พยาธิใบไม้ตับและคัด
กรองกลุม่เสีย่งและมะเรง็
ท่อน�้าดี 

รวมตลอดปี / ภาคเรียน 10 100



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	เวลา	10	ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่	/	เรื่อง
จ�านวน

ชั่วโมง

1 ภัยเงียบ 1. กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและท่อน�้าดี 1

2. ธรรมชาติวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

   สาเหตุและการป้องกันการเกิด

1

2 กินดีมีสุข 3. ชนดิของปลาน�า้จืดเกล็ดขาวท่ีเป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
   และมะเร็งท่อน�้าดี

1

4. อาหารปลอดภยั (จากพยาธใิบไม้ตับ) 3

3 สิ่งแวดล้อมดี 

ชีวีสดใส

5. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 2

4 ห่วงใยคน ใกล้ตัว 6. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 2

รวมตลอดปี / ภาค 10
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ		 	เวลาเรียน	2	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

  1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ 

การสร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

  1)  อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดีได้ 

  2)  อธบิายสาเหต ุปัจจยัของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดีได้

2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 โรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีเป็นโรคทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารทีท่�าจากปลาน�า้จืดเกลด็ขาวทีมี่

ตวัอ่อนระยะติดต่อของพยาธใิบไม้ตบัปนเป้ือนในเนือ้ปลา ซึง่พบมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย โดย

เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน�้า เช่น แม่น�้า คลอง บึง ที่มีปลาน�้าจืดจ�านวนมาก การรู้และเข้าใจ โครงสร้างและ

หน้าทีข่องตบัและท่อน�า้ด ีท�าให้เหน็ความส�าคญัในการดแูลรกัษาตบัและท่อน�า้ด ีตลอดจนการรูส้าเหตุของการเกิดโรค

และความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรค ซึ่งจะส่งผล

ให้บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากโรค 

3.	สาระการเรียนรู้

 3.1 โครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี

 3.2 สาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1 การให้เหตุผล 

 5.2 การสรุปความรู้ 

 5.3 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4 ทักษะการปฏิบัติตน
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6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1 มีวินัย 

  6.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4 มีจิตสาธารณะ

7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1 ใบงาน

  7.2 โครงงาน

  7.3 แผนผังความคิด

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ

โครงสร้างและหน้าที่ของตับและ

ท่อน�้าดี สาเหตุของการเกิดโรค

และความรุนแรงของพยาธิใบไม้

ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน

และแบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง
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9.	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	โครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี	(1	ชั่วโมง)

	 ชั่วโมงที่	1

 - ท�าแบบทดสอบก่อนเรียน

 - สนทนาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�า้ดี

  -  แบ่งกลุม่ศกึษาใบความรูเ้รือ่งโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี

  -  ส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 -  อภิปราย ซักถาม

  -  สรปุ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี

 -  ท�าแบบทดสอบหลงัเรียน

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	สาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ	และมะเร็งท่อน�้าดี	

(1	ชั่วโมง)

	 ชัว่โมงที	่1

 - สนทนาถึงสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

 - นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง 

ท่อน�้าดี

 - เขียนแผนผังความคิดเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

 - สุ่มนักเรียนออกมาน�าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน 

 -  อภิปรายผลงาน ซักถาม

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

10.	สื่อและแหล่งเรียนรู้

 10.1 ภาพเกี่ยวกับตับ ท่อน�้าดี

 10.2 อินเทอร์เน็ต

 10.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 10.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 10.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดี

 10.8 ใบความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและท่อน�้าดี	 จ�านวน	1	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

 มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทีกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี

สาระส�าคัญ

 ตบัเป็นอวยัวะส�าคญัทีม่หีน้าทีห่ลายอย่าง เช่น การสร้างน�า้ดเีพือ่ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมนั การก�าจัด

ของเสียจากการรับประทานอาหาร, ยา หรือเสมือนเป็นโรงงานผลิตพลังงาน ฉะนั้น เมื่อตับสูญเสียการท�างานจากการ

เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระบบ และมักตรวจพบเมื่อมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ในเวลา 

ไม่นาน

สาระการเรียนรู้

 โครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี 

จุดประสงค์

 1. นักเรยีนสามารถบอกโครงสร้างของตบัและท่อน�า้ด ี(K)

 2. นักเรยีนสามารถน�าเสนอปัญหาทีเ่กดิจากการท�างานผดิปกตขิองตบัและท่อน�า้ดไีด้ (P)

 3.  นักเรยีนเหน็ความส�าคัญของตบัและท่อน�า้ด ี(A)

กิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้

	 ชัว่โมงที	่1

 1. นักเรยีนท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน

 2. นักเรียนดูภาพตับและท่อน�้าดี และสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี และ

ถามค�าถามเพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนคดิดงัต่อไปนี้

  -  ตบัและท่อน�า้ดมีคีวามส�าคญัต่อร่างกายของเราอย่างไร 

  -  นักเรียนคิดว่าคนเราจะมีอาการเป็นอย่างไรหากตับและท่อน�้าดีของนักเรียนท�างานผิดปกติ 

  3.  แบ่งกลุม่นกัเรยีนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ศกึษาใบความรู ้เรือ่ง โครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี เพือ่

ให้นักเรยีนศึกษาถงึโครงสร้างการท�างานของตบัและท่อน�า้ดี

 4.  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มน�าเสนอปัญหาเก่ียวกบัการท�างานผดิปกติของตับและท่อน�า้ดีตลอดจนวธิกีารดูแลรกัษา

ตบัและท่อน�า้ดใีห้มปีระสทิธภิาพในการท�างาน ตามใบงาน เร่ือง การน�าเสนอปัญหาเกีย่วกบัการท�างานผิดปกติของตบั

และท่อน�้าดี โดยจดัท�าเป็นผลงานรปูแบบต่าง ๆ ทีน่กัเรยีนแต่ละกลุม่สนใจได้แก่ แผ่นพบั แผนผงัความคดิ บนัทกึสรปุ

เน้ือหา ฯลฯ
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 5.  ส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 6.  นกัเรยีนอภิปราย ซักถาม ประเด็นที่ไม่เข้าใจ ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เกีย่วกบัโครงสร้างและ

หน้าที่ของตับและท่อน�้าดี 

 7.  ครตูรวจแบบทดสอบท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน ประเมนิการน�าเสนอผลงาน

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง ภัยเงียบ

 2.  ภาพโครงสร้างของตับและท่อน�้าดี

 3.  ใบความรู ้เรือ่ง โครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี 

 4.  ใบงาน เรื่อง การน�าเสนอปัญหาเกี่ยวกับการท�างานผิดปกติของตับและท่อน�้าดี

 5.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 6.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

	 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

	 2.	เกณฑ์การประเมิน

  2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

    คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 13-15   ระดับคุณภาพ  ดี 

    คะแนน 8-12   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

    คะแนน 5-7   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

             (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

           .........../........................../............
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แบบทดสอบก่อนเรยีนโรคพยาธใิบไม้ตบั	มะเรง็ท่อน�า้ดี

หน่วยที	่1	เรือ่ง	ภยัเงียบ

จ�านวน	10	ข้อ	เวลา	10	นาที

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนท�าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของตับ

 ก. เป็นโรงงานผลิตพลังงาน

 ข. ช่วยย่อยอาหารประเภทน�้าตาล

 ค. ก�าจัดของเสียที่ร่างกายมาจากอาหารหรือ 

  สารที่รับประทาน

 ง. เป็นอวัยวะที่ผลิตน�้าดีเพื่อช่วยย่อยสลาย

  ไขมัน

2. การปฏิบัติตนเพื่อรักษาตับให้แข็งแรงท�าได้โดย

วิธีใด

 ก. ดื่มน�้าแร่เป็นประจ�าทุกวัน

 ข. ไม่รับประทานอาหารปรุงดิบหรือ 

  สุกๆ ดิบๆ ที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับ

 ค. รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยบ�ารุง

  รักษาตับ

 ง. ออกก�าลังกายกลางแจ้งเพื่อรับรังสีอุลตรา 

 ไวโอเลต

3. หน้าที่ของท่อน�้าดีคือข้อใด

 ก. เป็นทางเดินของเลือด

 ข. เป็นทางล�าเลียงของโปรตีน

 ค. เป็นทางเดินของอาหารที่ย่อยเสร็จแล้ว

 ง. เป็นทางเดินของท่อน�้าดีจากตับและ

  ถุงน�้าดีเข้าสู่ล�าไส้เล็ก

4. หากตบัและท่อน�า้ดที�างานผดิปกตจิะส่งผลกระ

ทบต่อร่างกายตามข้อใด

 ก. ท�าให้หัวใจไม่ท�างาน

 ข. มีอาการปวดท้องเป็นประจ�า

 ค. ร่างกายไม่สามารถย่อยไขมันได้

 ง. อาจมีอาการปวดศีรษะความดันโลหิตต�่า

5. เพราะเหตุใดจึงพบผู้ติดโรคพยาธใิบไม้ตับในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจ�านวนมาก

 ก. พฤติกรรมการรับประทานอาหารเมนูปลา 

  น�้าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ

 ข. พันธุกรรมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ค. สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของ 

  ท้องถิ่น

 ง. ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึง 

  ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพ

6. ข้อมลูตามข้อใดไม่ถกูต้องเก่ียวกบัวงจรชวิีตของ

พยาธิใบไม้ตับ

 ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินหญ้าที่เปื้อนไข่ 

  พยาธิสามารถติดเชื้อพยาธิได้

 ข. พยาธิใบไม้ตับแต่ละตัวสามารถมีชีวิต

  ในตับได้เป็นสิบ ๆ ปี

 ค. พยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อจะเจริญเติบโต 

  เป็นตัวเต็มวัยดูดเกาะผนังท่อน�้าดี 

  และออกไข่ในท่อน�้าดีในตับได้

 ง. เราไม่สามารถท�าลายวงจรชีวิตของ

  พยาธิใบไม้ตับได้

7. อาการของโรคใดที่พบร่วมกับการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ

 ก. โรคดีซ่าน

 ข. โรคกระเพาะอาหาร

 ค. โรคความดันโลหิตต�่า

 ง. อาการท้องเสียอย่างฉับพลันและรุนแรง
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8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 ก. เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญของคน 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ข. เกิดจากการรับประทานปลาน�้าจืดปรุง 

  แบบดิบๆ

 ค. พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

 ง. ไม่พบในเพศหญิงที่อายุมากกว่า 40 ปี

9. การรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีท�าได้ตามข้อใด

 ก. การผ่าตัด

 ข. กินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ

 ค. ใช้ยาสมุนไพร

 ง. ตัดท่อน�้าดีทิ้ง

10. การป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็ง

ท่อน�้าดี ข้อใดมีความเหมาะสมมากที่สุด

 ก. จัดแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

 ข. รณรงค์ให้ประชาชนเลิกกนิอาหารเมนปูลา 

  น�้าจืดปรุงดิบ

 ค. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 ง. รวบรวมข้อมูลจ�านวนผู้ป่วย

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีนโรคพยาธใิบไม้ตบั มะเรง็ท่อนํา้ดี

หน่วยที ่1 เรือ่ง ภยัเงียบ

	 1.	 ตอบ	ข

	 2.	 ตอบ	ข

	 3.	 ตอบ	ง

	 4.	 ตอบ	ค

	 5.	 ตอบ	ก

	 6.	 ตอบ	ง

	 7.	 ตอบ	ก

	 8.	 ตอบ	ง

	 9.	 ตอบ	ก

	 10.	ตอบ	ข
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ตัวอย่างภาพโครงสร้างของตับและท่อน�้าดี
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ตัวอย่างภาพโครงสร้างของตับและท่อน้ าดี 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17	โครงสร้างของตับและท่อน�้าดี
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ใบความรู้

เรื่อง ลักษณะทางกายวิภาคของตับและท่อน�้าดี

1.	โครงสร้างและหน้าที่ของตับ

ตับของคนเราเป็นอวัยวะท่ีให้ท่ีสุด และมีความส�าคัญต่อร่างกายเป็นอันมาก ตับจะอยู่ตรงชายโครงขวาใต้

กระดูกซี่โครง มีสีออกแดงแบ่งออกเป็นสองกลีบ คือกลีบขวา และกลีบซ้าย โดยปกติมักจะคล�าตับไม่ได้ แต่หากตับโต 

มกัจะมอีาการจกุต้ือๆโดยในร่างกายมนษุย์ขนาดปกติตับจะมนี�า้หนกัประมาณ 1.5 กโิลกรมั เนือ้ตับจะออกสแีดงปนน�า้

ตาลเข้ม ทั้งนี้ ตับมีหลอดเลือดส�าคัญ ที่ใช้ท�าหน้าที่ในการผ่านเข้า-ออก 3 ช่องทาง คือ

 1. hepatic	portal	vein หลอดเลือดด�าจากล�าไส้เล็ก (เล็ก, ใหญ่) น�ากลูโคส และสารอาหารอื่นที่เพิ่งผ่าน

การย่อยและดูดซึมมา ส่งให้ตับ เพื่อคัดแยกประเภทด�าเนินกรรมวิธีตามหน้าที่ของตับ

 2.	 hepatic	 artery หลอดเลือดแดงจากหัวใจ น�าเลือดแดงที่อุดมด้วยออกซิเจนมาส่งเลี้ยงเซลล์ตับ ขณะ

เดียวกันก็รับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นของเสียจากตับส่งออกทางหลอดเลือดด�า กลับไปหาหัวใจและปอด

 3. hepatic	vein หลอดเลือดด�าจากตับ เข้าสู่หลอดเลือดด�าจากตับ เข้าสู่หลอดเลือดด�าหัวใจ ทั้งนี้ตับได้ฝาก

ส่งคาร์บอนไดออกไซด์ น�้าตาลกลูโคส และสารอาหาร รวมทั้งตับอ่อนก็ได้ช่วยส่งอินซูลิน (เป็นผู้น�าพากลูโคส) ให้หัวใจ

ส่งไปรับออกซิเจนก่อนแล้วจึงจะแจกจ่ายไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกาย

หน้าที่ของตับ

1. ตับเป็นอวัยวะที่สร้างสารต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น ไข่ขาวหรือ albumin ช่วยอุ้มน�้าให้อยู่ในหลอดเลือด หาก

ไข่ขาวในเลือดต�่าจะท�าให้เกิดอาการบวมเท้า ท้องมาน

2. ตับเป็นอวัยวะที่ผลิตน�้าดี และเกลือน�้าดีเพื่อช่วยย่อยสลายไขมัน โดยน�้าดีจะถูกขับออกทางเดินอาหาร

ท�าให้อุจจาระสีเหลือง หากทางเดินน�้าดีอุดตันอุจจาระจะมีสีขาว

3. ตับเป็นอวัยวะที่สะสมพลังงานเช่น glucose และวิตามิน

4. ตับเป็นโรงงานผลิตพลังงานให้ร่างกาย โดยสลายสารอาหารให้ร่างกาย เมื่อตับป่วยจึงรู้สึกเพลียมาก

5. ตับมีหน้าท่ีก�าจัดของเสีย ของเสียที่ร่างกายเราได้มาจากอาหารหรือสารที่เรารับเข้าไป เช่นยา  

แอลกอฮอลล์ กาแฟ หรือสารที่เป็นพิษ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการย่อยหรือสลายสารอาหาร เมื่อสาร

พิษผ่านตับ ตับจะท�าหน้าที่ท�าลายสารพิษนั้น แต่หากเราได้รับสารพิษมากก็อาจจะท�าให้ตับเสียหายได้

6. ตับเป็นที่อยู่ของเม็ดเลือดเพื่อดักจับเชื้อโรค

การดูแลรักษาตับให้แข็งแรง

•	 ไม่ดื่มสุรา เบียร์ หรือของมึนเมา

•	 ไม่ควรรับประทานยาพร�่าเพรื่อ เพราะสารเคมีจะท�าลายตับได้

•	 ระวังอย่าสูดดมพวกละอองสเปรย์ต่างๆ

•	 สวมถุงมือ ใส่เสื้อแขนยาว สวมหมวกและหน้ากากทุกครั้งที่พ่นหรือผสมยาฆ่าแมลง

•	 ไม่ส�าส่อนทางเพศ

•	 ไม่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

•	 ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ
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•	 รับประทานอาหารที่สะอาดและน�้าต้มสุก มีภาชนะปิดอย่างมิดชิด

•	 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

•	 ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

โครงสร้างและหน้าที่ของถุงน�้าดี

 ต�าแหน่งถุงน�้าดี (Gall bladder) เป็นอวัยวะที่อยู่ทางด้านล่างของตับ ยึดอยู่กับตับด้วยพังผืดที่เป็นเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพันชนิดหนึ่ง

	 รูปร่างและขนาด

 ถุงน�้าดีมีรูปร่างเป็นถุงขนาด ยาวประมาณ 7.6-10.2 ซม. กว้างประมาณ 2-3 ซม. หนาประมาณ 1-2 ซม.  

ผนังหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร ภายในมีน�้าดีที่ผลิตออก มาจากตับสะสมอยู่ น�้าดีเป็นของเหลวที่เหนียวๆ สีเขียวเข้ม 

ปริมาตรประมาณ 10 ซีซี (Cubic centrimeter, cc.) ในเวลาที่ต้องการย่อยอาหาร ถุงน�้าดีจะบีบน�้าดีออกจากถุงน�้าดี  

ไหลไปตามท่อน�้าดี (Cystic duct) ไปรวมกับท่อน�้าดีจากตับ (Common hepatic duct) กลายเป็นท่อน�้าดีรวม  

(Common bile duct) แล้วไหลไปลงล�าไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกว่าดูโอเดนัม (Duodenum) เพื่อย่อยอาหารพวกไขมัน 

ทั้งนี้ ท่อน�้าดีจะเริ่มที่ท่อน�้าดีขนาดเล็กภายในตับ อยู่ติดกับเซลล์ตับ ที่เรียกว่า Bile canaliculi จากนั้นจึงรวมกันเป็น

ท่อน�้าดีที่ใหญ่ขึ้นอยู่ใน Portal triads แล้วโผล่พ้นตับออก มาข้างนอกตับเรียกว่า Hepatic duct ซึ่งมีซ้ายและขวา  

ซึ่งต่อมารวมกันเป็นท่อเดียวเรียกว่า Common hepatic duct ซ่ึงจะมารวมกับท่อน�้าดี Cystic duct จากถุงน�้าดี  

กลายเป็นท่อน�้าดีรวม Common bile duct โค้งผ่านตับอ่อนไปเปิดที่ล�าไส้เล็กส่วน Duodenum บริเวณที่เรียกว่า 

Ampulla of Vater

	 หน้าที่ของถุงน�้าดี

 เป็นท่ีเก็บสะสมน�้าดี (Bile) เพื่อบีบออกไปย่อยอาหารพวกไขมันในล�าไส้เล็กในเวลาที่เหมาะสม ท�าให้น�้าดี 

เข้มข้นขึน้ (Concentrate) โดยการดดูซมึน�า้ออกไปจากน�า้ดีโดยการท�าหน้าท่ีของเซลล์บผุนงัถุงน�า้ดี บบีตัวขับน�า้ดอีอก

ไปโดยการกระตุ้นจากฮอร์โมน Cholecystokinin ซ่ึงหล่ังออก มาจากเซลล์ในล�าไส้เล็กส่วน Duodenum โดยการ 

กระตุ้นของอาหารพวกไขมัน ลดการเป็นกรดของน�้าย่อยจากกระเพาะอาหาร (Neutralize the gastric acid) เพื่อไม่

ให้กรดเข้าสู่ล�าไส้เล็ก

	 หน้าที่ของท่อน�้าดี คือ ทางเดินของน�้าดีจากตับและจากถุงน�้าดีเข้าสู่ล�าไส้เล็ก
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ใบงาน

เรื่อง การน�าเสนอปัญหาเกี่ยวกับการท�างานผิดปกติของตับและท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน�้าดี

2.  นกัเรยีนแต่ละกลุม่อภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัโครงสร้างและหน้าท่ีของตับและท่อน�า้ดี การท�างานของตบัและ

ท่อน�้าดี ปัญหาเกี่ยวกับการท�างานผิดปกติของตับและท่อน�้าดี การดูแลรักษาตับและท่อน�้าดีให้มี

ประสิทธิภาพ 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท�าผลงานเก่ียวกับปัญหาเกี่ยวกับการท�างานผิดปกติของตับและท่อน�้าดี การดูแล

รักษาตับและท่อน�้าดีให้มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ แผ่นพับ 

แผนผังความคิด บันทึกสรุปเนื้อหา ฯลฯ

4.  ส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	1	ภัยเงียบ	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	และมะเร็งท่อน�้าดี	 	จ�านวน	1	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 อธบิายสาเหต ุปัจจยัของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดี

สาระส�าคัญ

 โรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีเป็นโรคทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารทีท่�าจากปลาน�า้จืดเกลด็ขาวทีมี่

ตวัอ่อนของพยาธิใบไม้ตบัทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะ ซึง่พบมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชน

ทีอ่าศัยอยูใ่กล้แหล่งน�า้ เช่น แม่น�า้ คลอง บึง ทีมี่ปลาน�า้จดืมาก การรูส้าเหตุของการเกดิโรคและความรนุแรงของพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรค ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงและปลอดภัยจากโรค

สาระการเรียนรู้

 สาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

 1.  นกัเรยีนสามารถบอกสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (K)

 2.  นกัเรยีนสามารถเขยีนแผนผงัความคดิเกีย่วกบัสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี (P)

 3.  นักเรียนมีความตระหนักในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 ชัว่โมงที	่1

 1.  ครูและนักเรียนสนทนาถึงสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

 2.  นักเรียนดูวีดีโอ เรื่อง คนอีสานกับโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 3.  แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรือ่ง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเร่ืองสาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี
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 5.  สุ่มนักเรียนออกมาน�าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน 

 6.  อภิปรายผลงาน ซักถาม

 7.  สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดโรคและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

 8.  นักเรยีนท�าแบบทดสอบหลงัเรยีน ประจ�าหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เร่ือง ภยัเงยีบ

 9.  ครตูรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน และประเมนิผลงานของนกัเรียน

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. วีดโีอ เรือ่ง คนอสีานกับโรคพยาธใิบไม้ตบั (ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น สบืค้นได้จาก https://www.youtube.

com/watch?v=ltvbSKN3bqQ)

 2.  ใบความรู ้เรือ่ง โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี  

 3.  แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยท่ี 1 เรือ่ง ภยัเงยีบ

 4.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 5.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

 1.		 วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การทดสอบหลงัเรยีน

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 2.		 เกณฑ์การประเมิน

  2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

    คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 13-15   ระดับคุณภาพ  ดี 

    คะแนน 8-12   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

    คะแนน 5-7   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     

            (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

         .........../........................../............
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ใบความรู้ 

เรือ่ง โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

ภาพที่ 18	พยาธิใบไม้ตับ

 ในประเทศไทย พบโรคได้จากพยาธิใบไม้ตับชนดิ เดียว คอื Opisthorchis viverrini โดยในช่วงอาย ุ0-4 ปีพบ

ได้ 0.64 รายต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนช่วงอายุ 55-64 ปีพบได้ 1.81 รายต่อประชากร 1 แสนคน โดยผู้ติดเชื้อส่วน

ใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงไป คือ ภาคเหนือ และพบได้บ้างในภาคกลาง แต่พบได้น้อยในภาคใต้ 

 โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากอะไร?

 โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากตับติดเชื้อ พยาธิ/ปรสิต (Parasite) ชนิดหนึ่ง ชื่อ “พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)” 

โดยเป็นพยาธติวัแบน (Flatworm) พยาธใิบไม้ตบั เป็นพยาธทิีพ่บในท่อน�า้ดขีองตบั และอาจพบได้ในท่อน�า้ดทีีอ่ยูน่อก

ตับ และในถุงน�้าดี ทั้งนี้มีคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น สุนัข แมว แกะ) เป็นรังโรค (Host หรือ Reservoir) 

 พยาธิใบไม้ตับที่พบในคนมี 5 ชนิด ซึ่งทั้ง 5 ชนิดมีวงจรชีวิต และสามารถก่อโรคได้คล้ายคลึงกัน ได้แก่

Fasiola hepatica และ Fasiola gigantica (พบใน ทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย แถบตะวันตกของแปซิฟิก/Western 

Pacific และอัฟริกาเหนือ) 

 -  Opisthorchis viverrini (พบใน ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) 

 - Opisthorchis felinus (พบใน รัสเซีย ไซบีเรีย ยูเครน และคาซัคสถาน) 

 - และ Clonorchis sinensis (พบใน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และบางส่วนของรัสเซีย)

 ในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะโรคใบไม้ตับที่เกิดจาก Opisthorchis viverrini เพราะเป็นชนิดเดียว ที่พบใน

ประเทศไทย (แต่ดังกล่าวแล้ว วงจรชีวิต การก่อโรค อาการ การรักษา การป้องกัน ในโรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับทุก

ชนดิจะคล้ายกนั)พยาธใิบไม้ตบั Opisthorchis viverrini (O.viverrini) มรีปูร่างแบนราบคล้ายใบไม้ หวัท้ายแหลม กว้าง

ประมาณ 0.7-1.9 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5-10.2 มิลลิเมตร มีสีคล้ายเลือดจางๆภายในตัวมีระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้

และเพศเมีย พยาธิใบไม้ตับตัวอ่อนระยะติดต่อ (Metacercariae) จะอาศัยอยู่ในเนื้อปลาน�้าจืด พื้นบ้าน เช่น ปลา

ตะเพียน ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาแก้มช�้า ปลาขาวนา ปลาขาว ปลากะสูบ เมื่อคน/สัตว์กินปลาดิบ หรือ 

สุกๆดิบ (อาหารพื้นบ้านของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เช่น ปลาร้า ลาบ ก้อย) พยาธิตัวอ่อนในปลา

ก็จะเข้าสูร่่างกาย เข้าสูล่�าไส้เลก็ (ซึง่มรีเูปิดของท่อน�า้ดจีากตบัเปิดเข้าล�าไส้เลก็) เข้าสูต่บัผ่านทางรเูปิดของท่อน�า้ด ีและ

เข้าไปเจริญ เติบโตในท่อน�้าดีในตับต่อไป
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โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้อย่างไร?

 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 

   1. คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นรังโรคของพยาธิใบไม้ตับ ถ่ายอุจจาระไม่เป็นที่เป็นทาง ไข่ของพยาธิ

ใบไม้ตับ (มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดย ทั่วไปขนาดประมาณ 30x12 

ไมโครเมตร สีออกน�้าตาล) ที่ปนอยู่ในอุจจาระ จึงปนเปื้อนในแหล่งน�้า เมื่อไข่พยาธิเข้าสู่แหล่งน�้า ไข่จะถูกกินโดยหอย

น�้าจืด เช่น หอยขม 

  2. ไข่พยาธิเมื่อเข้าสู่หอยน�้าจืด จะเจริญเป็นตัวอ่อนในหอยน�้าจืดนั้น (หอยน�้าจืด จึงเป็นรังโรคตัวกลางตัว

แรก First intermediate host) โดยตวัอ่อนพยาธใิบไม้ตบัในหอยน�า้จดืมหีลายระยะ จนในทีส่ดุเจรญิเป็นตวัอ่อนระยะ

ที่เรียกว่า Cercariae ซึ่งตัวอ่อนระยะนี้จะออกจากหอย ว่ายอยู่ในน�้า

  3. ตวัอ่อนระยะนีจ้ะไชเข้าไปอาศยัอยูใ่นเนือ้ปลาน�า้จดื ซึง่ปลาน�า้จดืจะเป็นรงัโรคตวักลางตวัที ่2 (Second 

intermediate host) ตัวอ่อนในปลาน�้าจืดจะเจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ (Metacercariae, มีสีออกน�้าตาล และมี

ขนาดประมาณ 0.19-0.25 x 0.15-0.22 มิลลิเมตร) 

  4. คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินปลาน�้าจืดที่มีตัวอ่อนระยะติดต่ออยู่ (กินดิบๆ หรือสุกๆดิบๆ ซึ่งตัว

อ่อนนี้จะถูกฆ่าตายด้วยความร้อนตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียส/Celsius ขึ้นไป) จึงเกิดการติดเชื้อพยาธิ 

  5. พยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อนี้ จะผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ล�าไส้เล็กตอนบน ซึ่งเป็นที่เปิดของปากท่อน�้า

ดีใหญ่นอกตับ ของท่อถุงน�้าดี และของท่อตับอ่อน พยาธิตัวอ่อนจากล�าไส้เล็กจะเข้าสู่ท่อน�้าดีใหญ่นี้ แล้วเข้าสู่ท่อน�้าดี

ในตับผ่านทางปากท่อน�้าดีน้ี และพยาธิตัวอ่อนนี้จะอยู่อาศัยเจริญเติบโตออกไข่อยู่ในท่อน�้าดีในตับ (บางคร้ังพบในถุง

น�้าดี และ/หรือในท่อตับอ่อนได้บ้าง) และ

  6. เจริญเป็นพยาธิใบไม้ตับตัวแก่ ซึ่งมีทั้งสองเพศในตัวเดียวกัน จึงสามารถวางไข่ได้ ดังนั้น คน/สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมจึงเป็นรังโรคหลัก (Definitive host) ของพยาธิใบไม้ตับ ต่อจากนั้น ก็จะเริ่มวงจร 1.ใหม่โดย ไข่จะหลุดออก

มาตามน�้าดีของตับเข้าสู่ล�าไส้เล็ก ล�าไส้ใหญ่ และปนออกมากับอุจจาระ เกิดเป็นวงจรการติดเชื้อไม่รู้จบ ทั้งนี้เมื่อไข่ปน

เปื้อนในดินและหญ้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีกินหญ้าที่ปนเปื้อนอุจจาระท่ีมีไข่พยาธิ ก็สามารถติดเชื้อพยาธิตามวงจรนี้

ได้เช่นกัน

 ระยะเวลาตัง้แต่ คนกนิตวัอ่อนพยาธ ิไปจนถงึพยาธใินตับวางไข่ได้ ใช้ระยะเวลาทัง้หมดประมาณ 3-4 สปัดาห์ 

ทั้งนี้ พยาธิใบไม้ตับแต่ละตัวจะมีชีวิตในตับได้เป็นสิบๆปี มีรายงานได้นานถึง 25 ปี และแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้

ประมาณวันละ 200 ฟอง
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โรคพยาธิใบไม้ตับมีอาการอย่างไร

 อาการของโรคพยาธิใบไม้ตับจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับทุกชนิด จะเหมือนกัน กล่าว คือในระยะแรกที่ติด

โรค และพยาธิใบไม้ตบัยงัมปีรมิาณไม่มาก รวมท้ังเนือ้ตบัยงัมกีารอกัเสบเปลีย่นแปลงเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะไม่มอีาการ 

ต่อมาเมื่อมีการติดโรคเรื้อรัง ตัวพยาธิมีจ�านวนมาก และตับเสียหายมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการได้ แต่ไม่มีอาการเฉพาะ

ของโรคนี้ อาการจะเหมือนอาการของโรคระบบทางเดินอาหารทั่วไป เช่น ปวดท้อง มักปวดบริเวณตับ (ปวดท้องด้าน

ขวาตอนบน) จากตบัอกัเสบ แน่นอดึอดัท้องจากตบัโต อาจคล�าพบตบัได้ (ปกตจิะคล�าไม่พบตบั) ซึง่ผูป่้วยอาจให้อาการ

ว่ามีก้อนในท้องด้านขวาบน นอกจากนัน้ คอื อาการคล้ายอาการจากภาวะอาหารไม่ย่อย (ท้องอดื ท้องเฟ้อ) เบ่ืออาหาร 

อาจท้องเสียเรื้อรัง หรือท้องเสียสลับท้องผูก 

 เมื่อโรคเป็นมากขึ้น คือตับอักเสบเสียหายมาก ร่วมกับตัวพยาธิ และไข่พยาธิอุดตันทาง เดินน�้าดีในตับมากขึ้น 

ผูป่้วยจะมีอาการปวดท้องด้านขวาบนเพิม่มากขึน้ แน่นท้องจากตบัโตมากขึน้ มตีวัตาเหลอืงจากมกีารอดุกัน้ท่อน�า้ด ีส่ง

ผลให้ น�า้ดทีีส่ร้างจากตบัไม่สามารถไหลลงสูล่�าไส้เล็กได้ตามปกติ จึงเกดิอาการของโรคดีซ่าน ร่วมกบัผู้ป่วยผอมลง/น�า้

หนักลด เบื่ออาหารมากขึ้น และมักมีน�้าในท้อง/ท้องมาน ร่วมกับอาการตัวบวม โดยเฉพาะบวมเท้า จากภาวะร่างกาย

ขาดสารอาหาร โดยเฉพาะอาหารโปรตีน เมื่อตับอักเสบมากขึ้นๆ ตับจะสูญเสียการท�างาน เกิดภาวะตับวายและผู้ป่วย

จะเสียชีวิตในที่สุด
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ภาพที่	19 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี

 มะเร็งท่อน�้าดีเป็นก้อนเนื้อร้าย ที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังของท่อทางเดินน�้าดีซึ่งรวมถึงท่อน�้าดีภายในตับ และ

ท่อน�้าดีภายนอกตับ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ในประเทศไทยโรคนี้เป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการรับประทานปลาน�้าจืดปรุง 

แบบดิบๆ ท�าให้ได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ

ชนิดของมะเร็งท่อน�้าดี

 มะเร็งท่อน�้าดีสามารถแบ่งออกตามต�าแหน่งของมะเร็งได้ 2 ชนิด คือ 

 1.	มะเร็งท่อน�า้ดภีายในตบั เกดิจากเซลล์ของเยือ่บทุ่อน�า้ดใีนตบัและขยายออกสูเ่นือ้ตบัข้างๆ ท�าให้มีลักษณะ

คล้ายมะเร็งตับ จึงเป็นโรคที่มักถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็งตับ

	 2.	มะเรง็ท่อน�า้ดภีายนอกตบั จะเกิดทีท่่อน�า้ดใีหญ่ตัง้แต่ขัว้ตบัจนถงึท่อน�า้ดร่ีวมส่วนปลาย มะเรง็ชนดินีท้�าให้

เกิดการอุดตันของท่อน�้าดี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง

ปัจจัยเสี่ยง

 ในประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน�้าดีที่ส�าคัญโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

การรับประทานปลาน�้าจืดปรุงแบบดิบๆ ท�าให้ได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงจะเจริญเติบโตอยู่ใน 

ท่อน�้าดี

 ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลท�าให้เกิดมะเร็งท่อน�้าดีมีดังนี้

 - ภาวะท่อน�้าดีอักเสบเรื้อรัง

 - โรคของระบบทางเดินน�้าดี

 - มีนิ่วในตับ

 - โรคทางพันธุกรรมผิดปกติแต่ก�าเนิด เช่น โรคมีถุงน�้าผิดปกติในระบบทางเดินน�้าดี
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อาการ

 โดยส่วนใหญ่มะเรง็ท่อน�า้ดใีนระยะเริม่แรกมกัไม่มีอาการ แต่เมือ่โรคลกุลามมากแล้วอาจมีอาการแสดงได้ เช่น

 -  อาการตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเกิดจากการอุดตันของท่อน�้าดี

 - มีอาการไม่สบายในท้อง อึดอัด แน่นท้อง

  -  ปวดท้องส่วนบนบริเวณใต้ชายโครงขวา อาจมีอาการปวดหลังและไหล่ร่วมด้วย

 -  มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ

 -  คันบริเวณผิวหนังทั่วร่างกาย

 -  อุจจาระมีสีซีดและปัสสาวะมีสีเข้ม

 - เหนื่อย อ่อนเพลีย

 -  เบื่ออาหาร น�้าหนักตัวลดลง

 -  คลื่นไส้ อาเจียน

 -  คล�าหน้าท้องพบตับโต 

การรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 การรกัษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ดแีพทย์จะพจิารณาถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาด ต�าแหน่ง และลกัษณะของเซลล์มะเรง็ 

ระยะโรคและการกระจายของมะเรง็ สขุภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพ่ือวางแผนการรักษาทีดี่ทีสุ่ดและเหมาะสมทีสุ่ดส�าหรบั

ผู้ป่วยแต่ละราย 

 1. การผ่าตัด เป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งท่อน�้าดี 

  -  การผ่าตัดเนื้องอก เป็นวิธีการรักษามาตรฐานที่ได้ผลดีและเพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยได้

  - การผ่าตดัระบายท่อน�า้ด ีในผูป่้วยทีค่าดว่าสามารถผ่าตดัเนือ้งอกได้แต่ในขณะทีผ่่าตดัพบว่าระยะโรค 

ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ ควรได้รับการผ่าตัดระบายท่อน�้าดีเพื่อรักษาอาการคันและตัวเหลืองตาเหลือง

 2.  การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน�้าดีและตับอ่อน (endoscopic retrograde cholangiopancrea-

tography: ERCP) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเนื้องอกออกได้หรือผู้ป่วยไม่สามารถรับการผ่าตัดได้

 3.  เคมบี�าบัด/รังสรีกัษา ใช้ในกรณีท่ีไม่สามารถผ่าตัดเอามะเรง็ออกได้หมด หรอืใช้ในการรักษาหลังผ่าตดัเพือ่

เพิ่มโอกาสการหายขาด
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ใบงาน

เรื่อง สาเหตุของการเกิดโรคและผลกระทบจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง	

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกสาเหตุของการเกิดโรคและผลกระทบจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และ 

มะเร็งท่อน�้าดี โดยให้เขียนเป็นแผนผังความคิดและระบายสีให้สวยงาม
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แบบทดสอบหลงัเรยีนโรคพยาธใิบไม้ตบั	มะเรง็ท่อน�า้ดี

หน่วยที	่1	เรือ่ง	ภยัเงียบ

จ�านวน	10	ข้อ	เวลา	10	นาที

ค�าชี้แจง ให้นักเรียนท�าเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของตับ

 ก. เป็นโรงงานผลิตพลังงาน

 ข. ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน

 ค. ก�าจดัของเสยีท่ีร่างกายมาจากอาหารหรอืสาร 

  ที่รับประทาน

 ง. เป็นอวัยวะท่ีผลติน�า้ดเีพือ่ช่วยย่อยสลายไขมนั

2. การปฏิบัติตนเพื่อรักษาตับให้แข็งแรงท�าให้โดย

วิธีใด

 ก. ดื่มน�้าแร่เป็นประจ�าทุกวัน

 ข. ไม่รับประทานอาหารเมนูปลาปรุงดิบหรือ 

  สุกๆ ดิบๆ

 ค. รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยบ�ารุงรักษาตับ

 ง. ออกก�าลังกายกลางแจ้งเพื่อรับรังสีอุลตรา

  ไวโอเลต

3. หน้าที่ของท่อน�้าดีคือข้อใด

 ก. เป็นทางเดินของเลือด

 ข. เป็นทางล�าเลียงของโปรตีน

 ค. เป็นทางเดินของอาหารที่ย่อยเสร็จแล้ว

 ง. เป็นทางเดินของท่อน�้าดีจากตับและถุงน�้าดี

  เข้าสู่ล�าไส้เล็ก

4. หากตบัและท่อน�า้ดที�างานผดิปกตจิะส่งผลกระทบ

ต่อร่างกายตามข้อใด

 ก. ท�าให้หัวใจไม่ท�างาน

 ข. มีอาการปวดท้องเป็นประจ�า

 ค. ร่างกายไม่สามารถย่อยไขมันได้

 ง. อาจมีอาการปวดศีรษะความดันโลหิตต�่า

5. เพราะเหตุใดจึงพบผู้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจ�านวนมาก

 ก. พฤติกรรมการรับประทานอาหารเมนูปลา 

  น�้าจืดปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ

 ข. พนัธกุรรมของคนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 ค. สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของท้องถิ่น

 ง. ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึง

  ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพ

6. ข้อมูลตามข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของ

พยาธิใบไม้ตับ

 ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินหญ้าที่เปื้อนไข่พยาธิ

  สามารถติดเชื้อพยาธิได้

 ข. พยาธใิบไม้ตบัแต่ละตวัสามารถมชีวิีตในตบัได้

  เป็นสิบๆ ปี

 ค. พยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อจะเจริญเติบโตและ

  ออกไข่ในท่อน�้าดีในตับได้

 ง. เราไม่สามารถท�าลายวงจรชีวิตของพยาธิ

  ใบไม้ตับได้

7. อาการของโรคใดท่ีพบร่วมกับการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ

 ก. โรคดีซ่าน

 ข. โรคกระเพาะอาหาร

 ค. โรคความดันโลหิตต�่า

 ง. อาการท้องเสียอย่างฉับพลันและรุนแรง



117

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 ก. เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญของคน

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ข. เกิดจากการรับประทานปลาน�้าจืดปรุง 

  แบบดิบๆ

 ค. พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

 ง. ไม่พบในเพศหญิงที่อายุมากกว่า 40 ปี

9. การรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีท�าได้ตามข้อใด

 ก. การผ่าตัดเนื้องอก

 ข. ทานยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ

 ค. ใช้ยาสมุนไพร

 ง. ตัดท่อน�้าดีทิ้ง

10. การป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็ง 

ท่อน�้าดี ข้อใดมีความเหมาะสมมากที่สุด

 ก. จัดแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

 ข. รณรงค์ให้ประชาชนเลิกกินอาหารเมนู 

  ปลาน�้าจืดปรุงดิบ

 ค. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 ง. รวบรวมข้อมูลจ�านวนผู้ป่วย

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีนโรคพยาธใิบไม้ตบั มะเรง็ท่อนํา้ดี

หน่วยที ่1 เรือ่ง ภยัเงียบ

	 1.	 ตอบ	ข

	 2.	 ตอบ	ข

	 3.	 ตอบ	ง

	 4.	 ตอบ	ค

	 5.	 ตอบ	ก

	 6.	 ตอบ	ง

	 7.	 ตอบ	ก

	 8.	 ตอบ	ง

	 9.	 ตอบ	ก

	 10.	ตอบ	ข
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข		 	เวลาเรียน	4	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

		 1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

   1) บอกชนิดของปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นสาเหตุที่ให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้ 

  2)  สามารถปรุงอาหารสุกโดยใช้วัตถุดิบจากปลาที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้

2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 การรู้จักชนิดของปลาที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จะส่งผลให้ผู้บริโภคได้ระมัดระวัง

ในการรับประทานอาหารและรู้จักน�าปลาเหล่านั้นไปปรุงให้ถูกวิธี การรับประทานอาหารจากปลาที่ปรุงสุกจะท�าให้

ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3.	สาระการเรียนรู้

 3.1  ชนิดของปลาที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

 3.2  เมนูปรุงสุกจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1 การให้เหตุผล 

 5.2 การสรุปความรู้ 

 5.3 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4 ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1 มีวินัย 

  6.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4 มีจิตสาธารณะ
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7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1 ใบงาน

  7.2 โครงงาน

  7.3 แผ่นพับ

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชนิด

ของปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็น 

ตัวส่งผ่านและเป็นสาเหตุของเกิด

โรคพยาธิใบไม้ตับ และพัฒนา

เป็นมะเร็งท่อน�้าดี และสามารถ

น�าปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นโฮสต์

กึ่งกลางของโรคพยาธิใบไม้ตับ และ

มะเร็งท่อน�้าดีมาปรุงอาหารสุก

ด้วยความร้อนและปลอดภัยจาก

โรคได้

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน

และแบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน

ทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

การท�างาน

เป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง
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9.	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 1	ชนดิของปลาน�า้จืดเกล็ดขาวท่ีเป็นสาเหตุของโรคพยาธใิบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�า้ดี 

(1	ชั่วโมง)

	 ชัว่โมงที	่1

 - สนทนาเรื่องปลาน�้าจืดเกล็ดขาวชนิดต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก

 - ท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน

 - อภิปรายร่วมกันเก่ียวกับปลาน�า้จดืเกลด็ขาวทีเ่ป็นสาเหตขุองพยาธใิบไม้ตับ และมะเรง็ท่อน�า้ดแีละความ

เสีย่งจากการรับประทานอาหารเมนปูลาปรงุดบิทีเ่ป็นสาเหตขุองโรค 

 - บนัทึกความรูท้ีไ่ด้จากการอภปิราย 

 - สรปุเนือ้หาเรือ่งปลาน�า้จดืเกลด็ขาวชนดิต่างๆ ทีเ่ป็นสาเหตขุองพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

 - ท�าแบบทดสอบหลงัเรียน

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	อาหารปลอดภัย (3	ชั่วโมง)

	 ชัว่โมงที	่1

 - ท�าแบบทดสอบก่อนเรียน

 - สนทนาถึงความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี จากการรับประทานจากปลาน�้าจืด 

เกลด็ขาวดิบชนิดต่างๆ  

 - อธบิายเกีย่วกบัวธีิการปรงุอาหารจากปลาเพ่ือลดความเสีย่งจากโรคพยาธใิบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�า้ด ีจาก

การรับประทานจากอาหารเมนูปลาปรุงดิบชนิดต่างๆ ที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะติดต่อของโรคสู่คน

 - ศึกษาใบความรู้ เรื่อง วิธีการปรุงอาหารจากปลาให้สุกด้วยความร้อน

 - ท�าใบงาน เรื่อง วิธีการปรุงอาหารจากปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน

 - ท�าแบบทดสอบหลังเรียน

	 ชัว่โมงที	่2

 - สนทนาเกี่ยวกับเมนูอาหารพื้นบ้านอีสานปรุงสุกด้วยความร้อนจากปลาที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของโรค 

พยาธิใบไม้ตับ และพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าดี 

 - ศึกษาเมนูอาหารที่ท�าจากปลาที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 - แบ่งกลุม่นกัเรยีนเพือ่วางแผนการท�าอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนจากปลาท่ีเป็นโฮสต์ส่งผ่านของโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

 - น�าเสนอเมนูอาหาร 

	 ชัว่โมงที	่3

 - การประกอบอาหารปรุงสุกจากปลาน�า้จดืเกลด็ขาวที่เป็โฮสต์กึ่งกลางระยะติดต่อของโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี 

 - ประเมินผลการประกอบอาหาร

10.	สื่อและแหล่งเรียนรู้



121

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

 10.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.2 อินเทอร์เน็ต

 10.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 10.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 10.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 10.8 ใบความรู้



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	ชนดิของปลาทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด	ี จ�านวน	1	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

  บอกชนดิของปลาทีเ่ป็นสาเหตทุีใ่ห้เกดิโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้

สาระส�าคัญ

 การรูจ้กัชนดิของปลาทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีจะส่งผลให้ผูบ้รโิภคได้ระมดัระวังใน

การรับประทานอาหารและรู้จักน�าปลาเหล่านั้นไปปรุงให้ถูกวิธี การรับประทานอาหารจากปลาที่ปรุงสุกจะท�าให้

ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

สาระการเรียนรู้

 ชนดิของปลาทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

 1.  นกัเรยีนสามารถบอกชนิดของปลาที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (K)

 2.  นกัเรยีนสามารถจดัท�าผลงานเกีย่วกบัปลาทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด ี(P)

 3.  นักเรียนมีความตระหนักในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

	 ชัว่โมงที	่1

  1.  นกัเรียนและครูสนทนาร่วมกันเรื่องปลาชนิดต่าง ๆ ที่รู้จัก

 2.  นกัเรียนและครอูภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปลาน�า้จดืทีเ่ป็นสาเหตุของพยาธิใบไม้ตับ และมะเรง็ท่อน�า้ดแีละ

ความเสีย่งจากการรบัประทานอาหารจากปลาดบิทีเ่ป็นพาหะของโรค 

 3.  นักเรยีนแบ่งกลุม่ๆ ละ 4-5 คน ศกึษาเนือ้หาเรือ่ง ปลาน�า้จดืทีเ่ป็นพาหะของพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�้

าด ีจากเอกสารเสรมิความรู ้สารานกุรมเรือ่ง ปลาน�า้จดื และบนัทกึความรูท้ีไ่ด้ จดัท�าเป็นผลงานในรปูแบบทีน่กัเรยีนสนใจ 

ได้แก่ แผ่นพับ แผนผังความคิด บทเรียนหน้าเดียว ฯลฯ

 4.  สรปุเนือ้หาเรือ่งปลาชนดิต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาเหตขุองพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1.  เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง ปลา. สารานุกรม เรื่องปลาน�้าจืด 

 3.  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน 

 5.  แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

  1.3 ตรวจผลการน�าเสนอปัญหา

2.	เกณฑ์การประเมิน

  2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

    คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.2  นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับพอใช้ขึ้นไป

    เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

    คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงาน

เรือ่ง ปลาน�า้จดืเกลด็ขาวท่ีเป็นสาเหตุของพยาธใิบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�า้ดี

ค�าชีแ้จง

ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ศกึษาเนือ้หาเรือ่ง ปลาน�า้จืดเกล็ดขาวท่ีเป็นสาเหตุของพยาธใิบไม้ตับ และมะเรง็ท่อน�า้ดี 

จากเอกสารเสรมิความรู ้ และบนัทกึความรูท้ีไ่ด้ จัดท�าเป็นผลงานในรูปแบบที่นักเรียนสนใจ ได้แก่ แผ่นพับ แผนผัง 

ความคิด บทเรียนหน้าเดียว ฯลฯ 



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	2	กินดีมีสุข	 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	4	อาหารปลอดภยั		 จ�านวน	3	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ 

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้

  นักเรียนสามารถบอกรายการอาหารและวธิกีารปรงุอาหารจากปลาน�า้จดืเกลด็ขาวทีล่ดความเสีย่งต่อการเกิด

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

สาระส�าคัญ

 การรับประทานอาหารที่ท�ามาจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่ปรุงสุกด้วยความร้อนจะท�าให้ปลอดภัยจากโรค 

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

สาระการเรียนรู้

 รายการอาหารทีท่�ามาจากปลาน�า้จดืเกล็ดขาวและวธิกีารปรุงด้วยความร้อนท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกดิโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

 1. นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ ความเสีย่งของการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนชมุชน 

และเสนอวิธีการป้องกันได้ (K)

 2.  นักเรียนสามารถบอกชื่อเมนูอาหารที่ท�าจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี (K)

 3.  นักเรียนบอกวิธีการปรุงอาหารจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อน�้าดี (P)

 4.  นักเรียนมีความตระหนักในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

	 ชั่วโมงที่	1

 1. นักเรียนและครูสนทนาถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี ในชุมชน  

และวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสังคม

 2. ครอูธบิายวธิกีารปรงุอาหารจากปลาน�า้จืดเกล็ดขาวท่ีปรุงสุกด้วยความร้อนเพ่ือลดความเส่ียงจากโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี จากการกินอาหารเมนูปลาปรุงดิบชนิดต่างๆ ที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะติดต่อของโรคสู่คน

 3. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง วิธีการปรุงอาหาร
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

	 ชัว่โมงที	่2

 1. นกัเรยีนและครสูนทนาเกีย่วกับการปรงุอาหารพืน้บ้านอสีานปรงุสกุด้วยความร้อนจากปลาน�า้จืดเกลด็ขาว

ที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อวางแผนการท�าอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นโฮสต์

กึ่งกลางของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี และท�าใบงาน เรื่อง การปรุงอาหารจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็น

โฮสต์กึ่งกลางของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอเมนูอาหารประจ�ากลุ่ม

 4. นัดหมายนักเรียนเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบในการท�าอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่

เป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะติดต่อของโรคพยาธิใบไม้ตับ และพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าดี ในชั่วโมงถัดไป

	 ชัว่โมงที	่3

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุม่ประกอบอาหารปรงุสกุด้วยความร้อนจากปลาน�า้จืดเกลด็ขาวทีเ่ป็นโฮสต์กึง่กลางระยะ

ติดต่อของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 2. ครูและนักเรียนประเมินผลการท�างานของแต่ละกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. ใบความรู้ เรื่อง วธิกีารปรงุอาหาร

 2. ใบงาน เรือ่ง การปรงุอาหารจากปลาน�า้จดืเกลด็ขาวทีเ่ป็นโฮสต์กึง่กลางของโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�า้ดี

 3. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 1.3 ตรวจผลการน�าเสนอปัญหา

2.	เกณฑ์การประเมิน 

 2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

 2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับพอใช้ขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ
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บันทึกผลหลังสอน
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     (ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้ 

เร่ือง วิธกีารปรุงอาหาร

 อาหารไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย การท�าอาหารไทย นั้นมีความแปลก แตกต่างกันไปตาม แต่ภูมิภาค

ของประเทศไทย เมนูอาหาร มีหลากหลาย เกิดจากวิธีการท�าอาหาร ที่มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 

นิยาม ความหมายของ วิธีการท�าอาหาร ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น การ ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัด ทอด เจียว คั่ว รวน  ปิ้ง ย่าง 

เผา ย�า ลวก หงุ อกีทัง้เกร็ดเลก็เกรด็น้อย เกีย่วกบัวธิกีารท�าอาหารไทย ไว้ส�าหรบันกัเรยีนเรือ่ง อาหารรสชาตดีิ ปลอดภยั

การต้ม	:	

	 การต้ม คือ กิริยาที่เอาของเหลว เช่น น�้า ใส่ในภาชนะแล้ว

ท�าให้ร้อน ให้เดอืด ดงันัน้ค�าว่า ต้ม ในเรือ่งของการท�าอาหาร กค็อื วธิี

การท�าอาหารให้สุก โดยการน�าอาหาร (วัตถุดิบและเครื่องปรุง) ใส่ใน

ภาชนะ พร้อมกับน�้า น�าไปตั้งไฟให้เดือด (หรือจะน�าน�้าใส่ภาชนะให้

ความร้อน จนน�า้เดอืด แล้วค่อยใส่อาหารลงไปต้ม) จนสกุตามต้องการ 

อาจแค่พอสุก หรือต้มจนเปื่อยก็ได้ อาหารไทยประเภทต้ม มีหลาก

หลายชนิด เช่น ต้มย�า ต้มโคล้ง ต้มข่า ต้มพะโล้ ต้มส้ม ความต่างเกิด

จากสมนุไพรและเครือ่งเทศ ทีน่�ามาใช้ปรงุแต่งกลิน่และรส บ้างกเ็รยีก

ต้มว่า แกง ซึ่งก็มีหลากหลายชนิดเช่นกัน  เช่น แกงเผ็ด แกงป่า  

แกงเทโพ แกงเขียวหวาน เป็นต้น

การตุ๋น	:

 การตุ๋น เป็นวิธีท�าให้อาหารสุก ด้วยการเอาอาหารใส่ใน

ภาชนะที่มีน�้า แล้วท�าให้อาหารสุกด้วยความร้อน อย่างช้าๆ โดยเน้น

ให้อาหารสุกจนเปื่อยนุ่ม ในการตุ๋นอาหาร ส่วนผสม เนื้อสัตว์ ผัก มัก

จะถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดใกล้เคียงกัน ใส่ลงในหม้อต้ม และเติมน�้าลง

ไปพอท่วม ปิดฝาให้สนิท ตั้งไฟอ่อนๆ เพื่อค่อยๆตุ๋น ให้อาหาร สุก

อย่างช้าๆการตุน๋ จะช่วยรักษาคณุค่าทางอาหาร ไว้ได้มาก เพราะสาร

อาหารที่ส�าคัญจากเนื้อสัตว์ ผักและสมุนไพรต่างๆ จะยังคงอยู่

   ในน�้าซุป ที่ได้จากการตุ๋น การตุ๋น ช่วยให้ เนื้อสัตว์ที่หยาบกระด้างนุ่มน่ารับประทานมากขึ้น น�้าที่ได้จาก

   การตุ๋น จะมีรสชาติอร่อย ซึ่งสามารถน�ามาใช้ ปรุงเป็นน�้าราด เสริฟกับอาหารได้อีกด้วย
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การนึ่ง	:

 การนึง่ เป็นวิธกีารท�าอาหารให้สกุ โดยการวางอาหาร

บนชั้นวางของลังถึง เหนือหม้อ ที่มีน�้าเดือด แล้วปิดฝาครอบ

ลงัถงึ ไม่ให้ไอน�า้ออก จะเหน็ได้ว่า อาหารจะสกุโดยอาศยัความ

ร้อนจากไอน�า้ โดยอาหารจะไม่ได้สมัผสักบัน�า้ โดยตรงเหมอืน

กับการต้ม คุณค่าของสารอาหารจะยังอยู่บนเนื้ออาหารอย่าง

ครบถ้วน (นอกจากสารอาหารที่สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน) 

อีกทั้งรสชาติของอาหาร ก็จะอยู่ในเนื้ออาหารอย่างเต็มท่ี 

อาหารประเภทนึ่ง จึงจัดเป็นอาหารสุขภาพ เพราะเราจะเห็น

ได้ว่า อาหารประเภทนึ่งนั้น แทบไม่ต้องใช้น�้ามัน ในการ

ประกอบอาหารเลย เคล็ดลับความอร่อย ของการท�าอาหารประเภทนึ่ง จึงอยู่ที่ความสดของวัตถุดิบที่น�ามานึ่ง โดย

เฉพาะปลา ปลายิง่สด ยิง่นึง่ทานได้อร่อย ปลาแช่เยน็หรอืแช่แขง็ต้องทิง้ไว้ให้เยน็ทีอ่ณุหภมูห้ิอง แต่หากน�ามานึง่อย่างไร

ความอร่อยก็ลดลง

การผัด	:	

 การผดั ความหมายตามพจนานกุรม คอื “เอาสิง่ที่

ใช้เป็นอาหาร ใส่ลงในกระทะที่มีน�้ามันหรือน�้าเล็กน้อย ตั้งไฟ

แล้วพลิกกลับไปมาจนสุก” ซึ่งการผัด ก็คือ การท�าให้อาหาร

ชนิดเดียว หรือหลายชนิด สุกรวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวกัน 

และรสชาตอิย่างใดอย่างนึง่ เดมิทอีาหารหลักของคนไทยได้แก่ 

อาหารประเภทต้ม ป้ิง ย่าง ซึง่ส่วนใหญ่ใช้หม้อในการปรงุ การ

ผัดน้ันได้รับอิทธิพลมาจากจีน เมื่อคนจีนน�ากระทะมากับ 

เรือส�าเภา เข้ามาค้าขายกับไทย อาหารประเภทผัดจึงเกิดขึ้น

มากมาย การผดัเป็นวธิปีรงุอาหารไทยทีง่่าย ไม่ยุง่ยากแต่ระยะ

เวลาที่ใช้ในการผัดจะสั้น ดังนั้นวัตถุดิบ วัตถุดิบต่างๆ จะต้อง 

เตรียมให้พร้อม ก่อนเริ่มผัด เวลาผัดจะต้องเอากระทะตั้งไฟ ใส่น�้ามันจนร้อนได้ที่ก่อน ถึงจะใส่วัตถุดิบ (เนื้อสัตว์ หรือ 

ผัก) ลงไปผัดโดยใช้ตะหลิว (ทั้งที่ท�าจากโลหะ หรือไม้) เพื่อกลับ และคนอาหารในกระทะอย่างรวดเร็ว การผัดที่ใช้ไฟ

แรงและเร็วจะชูรสและกลิ่นของผักสมุนไพร ให้โดดเด่นขึ้นเมื่อส่วนผสมสุก รีบปรุงรสและน�าตักขึ้นจากกระทะเสิร์ฟ

ขณะที่อาหารยังร้อนๆ

 เคล็ดลับความอร่อย ของการท�าอาหารประเภทผดั นัน้ อยูท่ีค่วามสกุก�าลงัดขีองอาหารทีผ่ดั ดงัน้ันผูท้�าอาหาร 

ต้องมีความรูค้วามเข้าใจ ถงึระยะเวลาในการสกุของวตัถดุบิทีน่�ามาผดั ทีท่�าให้อาหารทีผ่ดัเสรจ็มรีสชาตทิีด่ทีีส่ดุ อาหาร

แต่ละชนิด ใช้เวลาในการสุกไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น การผัดอาหารที่มีส่วนผสมของกุ้ง ควรใส่กุ้งเป็นล�าดับหลังๆ เพราะ

กุ้งจะสุกง่ายและถ้าสุกนานเกินไปจะเหนียวเนื้อแข็ง ไม่อร่อยรสชาติที่ดีหายไป
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การทอด	:	

 การทอด คอื การท�าอาหารให้สกุด้วยน�า้มนัทีเ่ดือด 

เช่น ทอดปลา ทอดเนื้อ เรียกสิ่งที่ท�าให้สุก ว่า ปลาทอด เนื้อ

ทอด เป็นต้น อาหารประเภททอด เกดิจากการท�าให้อาหารสกุ 

ด้วยน�้ามัน โดยการใส่เนื้อสัตว์หรือผัก ลงไปในน�้ามันที่ต้ังจน

ร้อน ทั้งนี้จะต้องใช้น�้ามัน มากพอที่จะท่วมอาหารท่ีจะทอด 

ภาชนะที่ใช้ทอด นั้น ปัจจุบันมีหลากหลายแบบ จากในอดีต

เป็นกระทะแบบหลุม ปัจจุบัน มีกระทะชนิดแบน ที่มีขอบสูง

พอประมาณ ก็น�ามาใช้ทอดได้ หรือแม้แต่มีผู้ผลิต หม้อทอด 

ขึน้มาจ�าหน่ายเป็นแบบไฟฟ้า ซึง่สามารถตัง้อุณหภมูขิองน�า้มนั

ได้ท�าให้การทอดท�าได้สะดวกขึ้นไปอีกวิธีการทอดอาหาร เริ่ม

จาก ตั้งกระทะบนเตา ใส่น�้ามันส�าหรับทอดอาหารลงไป รอจนอุณหภูมิของน�้ามัน ร้อนได้ที่ จึงใส่อาหารลงทอด  

(อุณหภูมิของน�้ามันท่ีใช้ในการทอด มีส่วนส�าคัญมากในการปรุงอาหาร ถ้าน�้ามันไม่ร้อน เมื่อใส่อาหารลงไปทอด  

จะท�าให้อาหารอมน�้ามัน เลี่ยน ไม่น่ากิน แต่ถ้าน�้ามันร้อนจัดเกินไป อาหารที่ทอดก็จะไหม้ อุณหภูมิน�้ามันท่ีเหมาะ

ส�าหรับการทอดอยู่ที่ 180 องศาเซลเซียส (หรือประมาณ 350 องศาฟาเรนไฮต์) เมื่อทอดเสร็จแล้ว ควรสะเด็ดน�้ามัน

ออกจากอาหารที่ทอด โดยใช้ ตะแกรงลวดโลหะ จากนั้นวางพักบน กระดาษซับน�้ามันด้วย ก็ยิ่งดี อาหารที่ผ่านการ 

สะเด็ดน�้ามันเป็นอย่างดี จะช่วยให้อาหารคงความกรอบได้นานขึ้นอีกด้วย

การเจียว	:

 การเจยีว คอื การทอดเปลวไขมนัของสตัว์ เพือ่เอาน�า้มัน เช่น เจียว

น�้ามันหมู หรือ

  การเจียว คอื การทอดอาหารให้สกุหรอืกรอบ ด้วยน�า้มนั อกีแบบ

นึ่ง ซึ่งอาหารที่น�ามาเจียวนั้น มักเป็นอาหารที่ละเอียด หรือเป็นฝอย เช่น 

การเจียวไข่ เจียวหอม เจียวกระเทียม

การคั่ว	:

 การคั่ว คือ การน�าอาหาร ใส่กระทะ ตั้งไฟให้ร้อน แล้วใช้ตะหลิว เขี่ยคนอาหารกลับไปมา จนอาหารสุกหรือ

เกรียม เรามักใช้ค�าว่า คั่ว กับอาหารที่มีลักษณะเป็นเม็ดแห้ง เช่น คั่วถั่ว คั่วงา

การรวน	:

 การรวน หมายถึง การเอาอาหารสด เช่น หมูสด มาหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วท�าให้อาหารสุก ด้วยน�้ามันหรือน�้าใน

ปริมาณน้อย การรวนอาหารนี้ เป็นขั้นตอนหนึ่งในการประกอบอาหารบางเมนู ตัวอย่างเช่น ลาบหมู เราจะน�้าเนื้อหมู

บด มารวนให้สุก ก่อนน�้าไปปรุงรส บางครั้งเรารวนอาหาร เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร ท�าให้เก็บไว้ได้นานขึ้น เป็นต้น
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การปิ้ง	:

 การปิ้ง เป็นวิธีท�าให้อาหารแห้งสุก ด้วยไฟโดยการวางอาหาร บนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆ เช่น ปิ้งปลาแห้ง ปิ้ง

เนื้อแห้ง เป็นต้น

การย่าง	:

 การย่าง คือ การเอาของสดวางเหนือไฟ เพื่อท�าให้อาหารสุก ระอุ หรือท�าให้อาหารนั้นๆ แห้ง ในทางปฏิบัติ

นัน้ เราอาจย่างอาหาร โดยวางอาหารไว้เหนอืไฟ หรือส่ิงท่ีให้ความร้อนชนดิอืน่ๆ กเ็รยีกว่าย่างได้เหมอืนกนั โดยใช้ขนาด

ความร้อนอ่อนๆ หรือปานกลางจน อาหารสุกทั้งข้างนอก และข้างใน อาหารอาจวางไว้บนตะแกรง หรือกระทะ ที่ให้

ความร้อนอยู่ด้านล่าง โดยอาจเป็นเตาถ่าน เตาไฟฟ้า หรือกระทะไฟฟ้า

  ส�าหรบั การย่างกบัอาหารไทย อาหารอาจถกูย่างโดยตรงกบัไฟ หรอือาหารอาจถกูห่อด้วยวสัดอุย่างอ่ืน ก่อน

น�าไปย่าง ทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติ อย่าง ใบตอง หรือใบเตย ซึ่งจะท�าให้อาหาร มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน หรือห่อด้วย 

วสัดสุงัเคราะห์ อย่าง อลมิูเนยีมฟลอยด์ การท�าอาหารประเภทย่าง ให้น่ารับประทาน ต้องค�านงึถงึ การกระจายความ

ร้อน ดงันัน้ความหนา หรอืขนาดของชิน้อาหารที ่น�ามาย่าง ทีพ่อเหมาะ ทีจ่ะท�าให้อาหารสกุ ทัว่ถงึภายใน โดยทีภ่ายนอก 

ไม่ไหม้เกรียมไปเสียก่อน

การเผา	:

 การเผา คือ การท�าให้ไหม้ด้วยไฟ การเผาในเรื่อง ของการวิธีการท�าอาหาร ก็คือการท�าให้อาหารสุก โดยใช้ไฟ

แรง (แรงกว่าการปิ้ง หรือการย่าง) เปลวไฟอาจมีการสัมผัสถึงเนื้ออาหาร เราจึงมักใช้วัสดุอื่นๆ ห่อหุ้มอาหารไว้ก่อนน�า

ไปเผา ที่มักใช้กัน อาจเป็นวัสดุธรรมชาติ อย่าง ใบตอง ใบบัว หรือ ใบเตย การใช้ใบไม้ห่ออาหารแล้วน�าไปเผา จะท�าให้

ได้อาหาร ที่มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นอีกด้วย สมัยโบราณมีการใช้ดินเหนียว มาห่ออาหารก่อนน�้าไปเผาอีกด้วย สมัยปัจจุบัน 

คนในเมืองหาใบไม้มาห่ออาหารไม่สะดวก มีการใช้อลูมิเนียมฟอยส์มาใช้ห่ออาหาร ก่อนน�าไปเผา

การหุง	:

 การหงุ คอื วธิกีารท�าให้อาหารสกุด้วยไฟ คล้ายวธิต้ีม เป็นการท�าให้อาหารสุก โดยใส่น�า้พร้อมอาหารท่ีต้องการ 

ในปริมาณที่พอเหมาะ ให้ความร้อน เมื่อน�้าแห้ง อาหารจะสุกพอดีโดยไม่ต้องรินน�้าออก (จุดนี้เองที่แตกต่างจาก 

การต้ม)

การย�า	:

 การย�า ความหมายตามพจนานุกรม คือ เคล้าคละ ปะปน ในเรื่องของวิธีการท�าอาหาร การย�า คือ การเคล้า

ส่วนผสมของ ผัก เนื้อสัตว์ เข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วย พริกขี้หนูบุบ น�้าปลา น�้ามะนาว น�้าตาล ตามแต่ชอบ การจะท�า

อาหารประเภทย�าให้อร่อย หัวใจส�าคัญ อยู่ที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบ เครื่องย�าควรหั่นให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้คลุกเคล้า

เข้ากับน�้าย�าได้ง่าย ผักสดถ้าจะน�ามาย�า เมื่อล้างเสร็จต้องสะเด็ดน�้าให้แห้ง
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การลวก	:

 การลวก คือ กิริยาที่ถูกของเหลวที่ร้อนจัด หรือไฟ รดหรือแช่ด้วยน�้าร้อน หรือเรียกได้ว่า การลวก คือวิธีการ

ท�าให้อาหารสุกโดยเร็ว โดยแช่อาหารลงในน�้าร้อนที่ร้อนจัด แล้วน�าขึ้นจากน�้าร้อนอย่างรวดเร็ว การลวกนี้มัก ใช้เป็น

ขั้นตอนหนึง่ในการเตรียมท�าอาหารประเภทย�า ซึง่ส่วนผสมที่จะใช้ย�า อย่างเชน่ กุ้ง ปลาหมึก วุน้เส้น เราต้องน�าไปลวก 

ก่อนน�ามาย�าเป็นต้น

ที่มา : http://www.thaifooddb.com/thaifood_cooking.html สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

หมายเหตุ : การปิ้งย่างเน้ือสัตว์ เช่น ไก่หรือปลา หากจะทดสอบว่าสุกดีแล้วหรือยัง ให้ใช้ลวดหรือไม้เสียบเข้ากลาง 

ล�าตัว หากมีเลือดติดลวดหรือไม้ออกมา ถือว่ายังไม่สุกดี
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ใบงาน

เรื่อง การปรุงอาหารจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะติดต่อของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

ค�าชีแ้จง

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปรุงอาหารจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางระยะติดต่อของ 

โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี ดงัต่อไปนี้

ชื่อเมนู.........................................................................

วัสดุอุปกรณ์	

ใช้วิธีการปรุงอาหารโดย....................................................................................................................................

ขั้นตอนวิธีการท�า
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	3	สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส		 	เวลาเรียน	2	ชั่วโมง

	1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

		 1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

   1)  ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะ 

 2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรค

	3.	สาระการเรียนรู้

3.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

	4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

5.1  การให้เหตุผล 

5.2  การสรุปความรู้ 

5.3  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

5.4  ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1  มีวินัย 

6.2  มุ่งมั่นในการท�างาน 

6.3  ใฝ่เรียนรู้ 

6.4  มีจิตสาธารณะ
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7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

7.1  ใบงาน

 7.2  โครงงาน

 7.3  แผ่นพับ

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูก

สุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธิ

ใบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน

และแบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน

ทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

การท�างาน

เป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

9.	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ	(2	ชั่วโมง)

	 ชัว่โมงที	่1

 -  สนทนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของนักเรียน 

 - ท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน
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 - สนทนาเกี่ยวกับภาพสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

  -  แบ่งกลุม่ศกึษาใบความรู ้เรือ่ง สิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะ

  -  เขยีนแผนผงัความคิดเรือ่ง สิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะ

  -  ส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 -  อภิปราย ซักถาม

  -  สรปุ และแสดงความคดิเหน็สิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะ

	 ชัว่โมงที	่2

 - สนทนาถึงความเส่ียงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จากการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ถูก

สุขลักษณะ

 - นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรือ่ง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั และ

มะเร็งท่อน�า้ดี 

 - อภิปรายปัญหาและผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกถูกสุขลักษณะ 

 - นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน

10.	สื่อและแหล่งเรียนรู้

 10.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.2 อินเทอร์เน็ต

 10.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 10.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 10.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 10.8 ใบความรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	3	สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใส	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	5	สิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะ		 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

  ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในชมุชน ให้ถกูสขุลักษณะ

สาระส�าคัญ

 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรค

สาระการเรียนรู้

  สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ 

จุดประสงค์

 1.  นกัเรยีนสามารถบอกลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ (K)

 2.  นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (P)

 3.  นักเรียนสามารถประเมินสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี

ในครอบครัวและชุมชนได้ (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

	 ชัว่โมงที	่1

  1.  นกัเรยีนและครสูนทนาและประเมนิร่วมกนัเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของนกัเรียนว่ามีลกัษณะ

เป็นอย่างไร ถูกสุขลักษณะหรือไม่และมีบริเวณใดบ้างที่ไม่ถูกสุขลักษณะและเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเรง็ท่อน�า้ดี

 2. แบ่งนกัเรยีนกลุม่ละ 4- 5 คน ศกึษาเนือ้หา เรือ่ง สิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีจากการน�าเสนอภาพนิง่ 

 3. นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขียนแนวทางในการจดัการสิง่แวดล้อมให้ถกูสขุลกัษณะ เพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั

และมะเรง็ท่อน�า้ด ีและจดัท�าแผนผงัความคดิ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

  4.  ครแูละนกัเรยีนสรปุ และแสดงความคดิเหน็สิง่แวดล้อมทีถ่กูสขุลกัษณะ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

	 ชั่วโมงที่	2

 1. นกัเรยีนและครสูนทนาถงึความเสีย่งของโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีจากการอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 2. นักเรียนและครูอภิปรายปัญหาและผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกถูกสุขลักษณะ ร่วมกัน

 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพนิ่งท่ีนักเรียนได้รับชมในชั่วโมงที่แล้วว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูก

สขุลกัษณะในเรือ่งการจดัการสิง่ปฏิกลูจะส่งผลให้คนป่วยเป็นโรคพยาธใิบไม้ตบัซึง่เป็นสาเหตขุองการเกดิโรคมะเรง็ท่อน�้

าดี

 4. ประเมินผลงานนักเรียนและพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. การน�าเสนอภาพนิ่ง เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ 

ท่อน�า้ดี 

 2. ใบงาน เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั มะเรง็ท่อน�า้ดี 

 3. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

  1.4 ตรวจผลการน�าเสนอปัญหา

	 2.	เกณฑ์การประเมิน

  2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน 

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

    คะแนน  0 – 5   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

    เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 13-15  ระดับคุณภาพ ดี

    คะแนน 8-12  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

     คะแนน 5-7  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

      (...............................................)
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

การน�าเสนอภาพนิ่ง

เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ภาพที่ 20	สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 21	การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกวิธี
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงาน

เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ค�าชี้แจง

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  

มะเรง็ท่อน�า้ด ีโดยจัดท�าเป็นแผนผังความคิด
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	4	ห่วงใยคนใกล้ตัว		 	เวลาเรียน	2	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

  1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

   1)  สามารถบอกอาการเบื้องต้นของบุคคลที่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  2)  บอกวิธกีารค้นหาผูป่้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดีได้

2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 การมคีวามรูเ้กีย่วกบัอาการเบือ้งต้นของบคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี จะท�าให้สามารถ

ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักในการไปรับการตรวจวินิจฉัยโรคในการไปรับการตรวจวินิจฉัย

โรคในสถานบริการสุขภาพและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและรักษาได้ทันเวลา

3.	สาระการเรียนรู้

 อาการเบื้องต้นของบุคคลที่มีภาวะเสีย่งต่อการเกดิโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1 การให้เหตุผล 

 5.2 การสรุปความรู้ 

 5.3 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4 ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1 มีวินัย 

  6.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4 มีจิตสาธารณะ
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7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1 ใบงาน

  7.2 โครงงาน

  7.3 แผ่นพับ

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)
- นักเรียนสามารถบอกอาการและ
อาการแสดงของโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี และวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองโรค
และค้นหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี

- การท�าใบงาน
- การท�าแบบ
ทดสอบ

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน
และแบบทดสอบ
ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)
- นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 
- นักเรียนมีทักษะในการคิด
สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 
- การประเมิน

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท�างานเป็นกลุ่ม
- แบบประเมิน
การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ
คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 
คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก
คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน
คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการท�างาน
- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต
- การประเมิน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 
คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก
คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน
คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

9.	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	อาการและอาการแสดงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (2	ชั่วโมง)

	 ชัว่โมงที	่1

 - สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนที่พบเห็นผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

วิธีการดูแลรักษา  

 - ท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน
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  -  แบ่งกลุม่ศกึษาใบความรู ้ เรือ่ง อาการและอาการแสดงของบคุคลท่ีป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีและวิธีการตรวจ การดูแลรักษา

   -  เขียนแผนผังความคิดเรื่อง อาการเจ็บป่วยของบุคคลที่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี วิธีการตรวจคัดกรองและการรักษา

 - ส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 -  อภิปราย ซักถาม

 - สรปุ และแสดงความคดิเหน็ 

	 ชัว่โมงที	่2

  -  สนทนาเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 -  ศึกษาใบความรู้ เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี

 -  ท�าใบงาน เรือ่ง พยาธใิบไม้ตบั..ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี

 -  สรปุ และแสดงความคดิเหน็ 

10.	สื่อและแหล่งเรียนรู้

 10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน

 10.2 อินเทอร์เน็ต

 10.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 10.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 10.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 10.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 10.8 ใบความรู้



147

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

หน่วยที่	4	ห่วงใยคนใกล้ตัว	 	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6	ภาวะเสีย่งต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้
1) นักเรยีนสามารถบอกอาการและอาการแสดงของบคุคลท่ีป่วยเป็นโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดไีด้

2) นักเรียนสามารถบอกวิธตีรวจวนิจิฉัย การค้นหาผู้ป่วยและวธิกีารตรวจวนิิจฉัยและการดูแลรักษา 

สาระส�าคัญ

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของบคุคลท่ีป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จะท�าให้

นักเรียนมีการรับรู้เรื่องโรคที่ถูกต้องและตระหนักต่อการป้องกันโรคและให้ค�าแนะน�าแก่คนในครอบครัว ชุมชน ในการ

ตรวจรับการวินิจฉัย หรือดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

สาระการเรียนรู้

อาการเบื้องต้นของบุคคลที่มีภาวะเสีย่งต่อการเกดิโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถบอกอาการเบ้ืองต้นของบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี (K)

 2. นกัเรยีนสามารถเขยีนแผนผงัความคิดเรือ่ง อาการของบคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

(P)

 3. นกัเรยีนมคีวามตระหนกัในการป้องกนัตนเองและชมุชนให้ปลอดจากโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ด ี(A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

	 ชัว่โมงที	่1

  1.  นกัเรยีนและครสูนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนในการพบผู้ป่วย โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีในครอบครัวหรือชุมชน อาการแสดงรวมทั้งวิธีการดูแลรักษา

  2. นักเรยีนดวูดีโิอ เรือ่ง โรคมะเรง็ท่อน�า้ดใีนประเทศไทย (ประมาณ 8 นาท)ี 

  3.  แบ่งกลุม่นกัเรยีนกลุม่ละ 4-5 คน เพ่ือศกึษาใบความรู ้เรือ่ง อาการเบื้องต้นของบคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

4.  นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขยีนแผนผงัความคดิเรือ่ง โรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีอาการและอาการแสดง 

การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา และส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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 5. นกัเรยีนและครสูรปุและอภิปรายร่วมกันเกีย่วกบัอาการของบคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี

  ชัว่โมงที	่2

  1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 2. นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี

 3. นกัเรยีนแต่ละคนเขยีนค�าขวญัเพือ่รณรงค์เรือ่งการรบัประทานอาหารปรงุสกุด้วยความร้อนเพ่ือลดความเสีย่ง

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในใบงาน เรือ่ง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี

 4. ครสูรปุเนือ้หาเพิม่เตมิ ประเมนิการน�าเสนอผลงาน และพฤตกิรรมการท�างานกลุม่

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

1. วีดิโอ เรื่อง โรคมะเรง็ท่อน�า้ดใีนประเทศไทย 

2. ใบความรู้ เรื่อง อาการเบื้องต้นของบคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

3. ใบความรู้ เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี

4. ใบงาน เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี 

5. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

6. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การตรวจคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

	 2.	เกณฑ์การประเมิน 

  2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  ระดับคุณภาพ  พอใช้

    คะแนน  0 – 5  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

    เกณฑ์การให้คะแนน

     คะแนน 13-15  ระดับคุณภาพ ดี

     คะแนน 8-12  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

     คะแนน 5-7  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

150

ใบความรู้

เรื่อง อาการเแสดงของบคุคลทีป่่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีและการป้องกัน

อาการของผูท้ีต่ดิโรคพยาธใิบไม้ตบั เริม่ต้ังแต่ไม่มอีาการอะไรเลย เพราะมจี�านวนตัวพยาธไิม่มากนกั หรอือาจ

มีอาการท้องอดืท้องเฟ้อเป็นครัง้คราว อาการร้อนท้อง อาการต่อมาทีพ่บคอื เบือ่อาหาร ท้องอดืมาก ตบัโต และกดเจบ็

บริเวณชายโครงขวา ในรายที่อาการที่รุนแรงมักพบอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องมาน บวม มีไข้ต�่า ๆ หรือไข้สูงจนมี

อาการหนาวสัน่ ซึง่มกัเกดิจากอาการแทรกซ้อน เช่น ท่อทางเดนิน�า้ดีอดุตันจากตัวพยาธ ิการอกัเสบติดเชือ้ของท่อทาง

เดินน�้าดีหรือถุงน�้าดี หรือมะเร็งของท่อน�้าดี (Cholangiocarcinoma) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด ทั้งนี้การ

ตรวจอุจจาระแล้วพบไข่พยาธิใบไม้ตับ มีรูปร่างคล้ายหลอดไฟชนิดมีไส้ สีเหลืองน�้าตาล ไข่ของพยาธิมีฝาปิดจ�านวน 1 

ฝา นอกจากนีใ้นบางรายอาจใช้การตรวจทางภูมคิุม้กนัวทิยา หรอืการตรวจทางรงัสวีนิจิฉยัร่วมด้วย เพราะคนทีม่พียาธิ

ชนิดนี้จะสามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 30 ปี 

วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่ส�าคัญที่สุดและได้ผลดีที่สุด คือการกินปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน	และ

ถ่ายอจุจาระลงส้วม	หลกีเลีย่งการถ่ายลงน�า้ หรอืไปถ่ายในทุง่นา หากจ�าเป็นให้ขดุหลุมฝังกลบ หรือใช้ส้วมมอืถอื แล้ว

ฝังในดิน หลังถ่ายอุจจาระล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนรับประทานอาหาร ล้างผักสดให้สะอาด 

ควรตรวจหาไข่หนอนพยาธใินอจุจาระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หากตรวจพบหนอนพยาธต้ิองกนิยารกัษาให้หายขาด และ

จะต้องไม่กนิดบิซ�า้อกี โดยกระทรวงสาธารณสขุได้ต้ังเป้าลดอัตราป่วยจากพยาธใิบไม้ตบั ในประชาชนทีอ่ยูใ่นภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 และลดอัตราตายจากมะเร็งท่อน�้าดีให้เหลือไม่เกิน 20 ต่อแสน

ประชากร ภายในปี 2564

 ดังนั้นประชาชน ควรตระหนักถึงการกินอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 

อาหารเมนูปลาปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลา ปลาดิบ ปลาส้ม ปลาจ่อม หม�่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา 

นอกจากนี้การใช้ของเปรี้ยว เช่น น�้ามะนาว มะขาม หรือการใช้ของเค็ม เช่น น�้าปลา เกลือ น�้าปลาร้า น�ามาปรุงอาหาร

อาหารเปลี่ยนสี ไม่ท�าให้อาหารสุกและไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิได้ วิธีที่จะท�าให้อาหาร “สุก”	นั้น	ต้องใช้ความร้อน

เท่านั้นจึงจะสามารถฆ่าพยาธิได้ และควรเสริมสร้าง บัญญัติ 4 ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ดังนี้ 1. สู้กับตัวเองที่จะไม่กินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ หรือถ้าจะกินให้ปรุงโดยให้ผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน  

2. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม ไม่ควรถ่ายลงในน�้า ห้วย หนอง คลอง บึง ทุ่งนา หรือที่ชื้นแฉะ 3. หากเคยกินปลาดิบ  

ควรไปตรวจอจุจาระหาไข่พยาธติามสถานบรกิารสาธารณสขุ หากตรวจพบพยาธิให้รักษาด้วยยาและเลิกกนิอาหารดบิ

หรือสุกๆ ดิบๆ 4. ไม่หัดให้เด็ก หรือชักชวนผู้อื่นกินปลาดิบ ร่วมกันบอกต่อๆ แก่ญาติ พี่น้อง ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อนฝูง  

ให้เลิกกินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ดงันัน้หากเริม่มอีาการเบ่ืออาหาร น�า้หนกัลด ท้องอดื ตบัโต อาหารไม่ย่อย จกุเสยีดและรูส้กึแน่นท้องทีใ่ต้ชาย

โครงขวา มีอาการรู้สึก “ออกร้อน” ที่ผิวหนังหน้าท้องด้านขวาหรือที่หลัง ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว ที่

ส�าคัญคือเน้นการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานอาหารเมนูปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน 

ล้างมือ ล้างผกัให้สะอาดก่อนรบัประทาน ถ่ายอจุจาระในส้วมหรอืขดุหลมุฝังกลบและตรวจอจุจาระค้นหาไข่พยาธปีิละ 

1 ครั้งทุกปี หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค	โทร	1422	

และ	ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	โทร	02-590-3180	
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ใบความรู้

เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา

รู้จักพยาธิใบไม้ตับ	โรคพยาธิใบไม้ตับ มีสาเหตุมาจากพยาธิที่มีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ โดยมีส่วนหัวและส่วน

ท้ายของล�าตัวเรียวมน ขนาดของพยาธิใบไม้ตับมีล�าตัวยาว 5-10 มม.กว้าง 1-2 มม.ในล�าตัวจะมีระบบสืบพันธุ์ของทั้ง

เพศผูแ้ละเพศเมยี พบได้ท้ังในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคเหนอื

ของไทย และประเทศลาวในบรเิวณลุม่แม่น�า้โขง วงจรชวีติของพยาธใิบไม้ตบั พยาธติวัเต็มวยัอาศยัอยูใ่นท่อทางเดนิน้า

ดีที่อยู่ในตับของคน สุนัขและแมว พยาธิตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้างไข่จานวนมาก ซึ่ง ไข่ของพยาธิชนิดนี้มีขนาดเล็ก

สีน�้าตาลเหลือง ไข่ที่ออกมาจะปะปนมากับน้าดี และลงสู่ล�าไส้เล็ก จากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการถ่ายอุจจาระ 

หากไข่ตกลงสูน่�า้จะถกูหอยน�า้จดืขนาดเลก็ทีเ่รียกว่า หอยไซหรือหอยบไิทเนยีทีม่คีวามสามารถเป็นโฮสต์กึง่กลางระยะ

ที่ 1 กินเข้าไป ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่พยาธิจะใช้เวลาเจริญในหอยประมาณ 6-8 สัปดาห์ จึงออกจากหอยและว่ายน�้าไปไช

เข้าใต้เกล็ดของปลาน�้าจืด (เช ่น ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว  

ปลาแก้มช�า้ ปลาขาวนา) แล้วเจรญิเป็นพยาธติวัอ่อนระยะติดต่อในเนือ้ปลา ซึง่ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ เมือ่คนหรอื

สุนัข และแมวกินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป เมื่อน�้าย่อยในกระเพาะอาหาร 

ล�าไส้เลก็ย่อยเนือ้ปลา ผนังหุ้มตัวอ่อนของพยาธิ กจ็ะท�าให้ตวัอ่อนของพยาธอิอกมาและเดินทางคบืคลานเข้าไปในระบบ

ท่อน�้าดี ผ่านทางรูเปิดที่ล�าไส้เล็ก และเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยต่อไป

แพทย์วินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร?

โดยทั่วไป แพทย์วินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระหาไข่ของพยาธิ ซึ่งในช่วงติดเชื้อระยะแรกๆ 

อาจต้องตรวจอุจจาระมากกว่า 1 ครั้งจึงจะสามารถตรวจพบไข่ได้ นอกจากนั้น เช่น การตรวจอุจจาระหาสารก่อภูมิ

ต้านทาน (Antigen) ต่อพยาธิใบไม้ตับ และการตรวจสารก่อภูมิต้านทานนี้จากเลือด ซึ่ง ประมาณ 95% ของผู้ป่วย  

การตรวจจะให้ผลบวกได้ตั้ง แต่ช่วง 1-2 เดือนหลังติดโรคพยาธิใบไม้ตับนอกจากนั้น คือ จากประวัติการอยู่ในถิ่นที่มี

โรคนี้เป็นโรคประจ�าถ่ิน ประวัติการกินอาหารเมนูปรุงดิบ ประวัติการท่องเที่ยวในประเทศที่มีโรคนี้เป็นโรคประจ�าถ่ิน 

ประวัติอาการต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจภาพตับด้วยอัลตราซาวด์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
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รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร?

การรักษาพยาธิใบไม้ตับ คือ การกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ คือ ยา Praziquantel ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูง

มากในการรกัษาโรคพยาธใิบไม้ตับโดยเฉพาะในระยะยงัไม่มอีาการ หรอืมอีาการเพยีงเลก็น้อย อย่างไรกต็าม เมือ่รกัษา

หายแล้ว ถ้ากลับไปใช้ชีวิตโดยเฉพาะกินอาหารปรุงดิบประเภทเดิม ก็จะกลับมาติด โรคใหม่ได้เสมอ นอกจากนั้น คือ 

การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น กินยาแก้ปวด การใส่ท่อเข้าไปในท่อน�้าดี เพื่อการระบายน�้าดีเพื่อลดอาการ

ตวัตาเหลอืง และ/หรอื การเจาะน�า้ออกจากท้องเป็นครัง้คราว เมือ่มีอาการแน่นอดึอดัท้องมากจากมนี�า้ในท้อง เป็นต้น

ดูแลตนเองอย่างไร?	เมื่อไรควรพบแพทย์?

การดูแลตนเองที่ส�าคัญท่ีสุด คือ การกินอาหารปรุงสุกร้อนทั่วถึงทั้งชิ้นอาหารเสมอ โดย เฉพาะปลาน�้าจืด 

(อุณหภูมิสงูตัง้แต่ 70 องศาเซลเซยีสขึน้ไป) และเมือ่อยูใ่นถิน่ทีพ่บโรคนีเ้ป็นโรคประจ�าถิน่ หรอืมคีนในบ้านป่วยด้วยโรค

นี้ ทุกคนควรพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ เพื่อการรักษาตั้งแต่โรคยังไม่มีอาการ ซึ่งมีโอกาส

หาย ร้อยละ 100

ส่วนเมื่อเกิดเป็นโรคนี้แล้ว การดูแลตนเอง คือ 

•	 ปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาลแนะน�า

•	 กินยาที่แพทย์แนะน�าให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดยา

•	 เลิกกินอาหารปรุงดิบ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ

•	 พบแพทย์ตามนัดเสมอ

•	 รีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อ มีอาการผิดปกติไปจากเดิม หรือเมื่ออาการต่างๆ เลวลง หรือเมื่อกังวลในอาการ

•	 เมื่อหายแล้ว ยังควรต้องมีการตรวจอุจจาระ เป็นครั้งคราวตามแพทย์ พยาบาลแนะน�า เพื่อตรวจการกลับมา

ติดโรคซ�้าได้อีก

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีประสิทธิภาพที่สุด ได้ผล 100% คือ การเลิก ไม่กินปลาน�้าจืดปรุงดิบ หรือ

ปรุงสกุๆดบิๆ ต้องกนิแต่ท่ีปรงุสกุด้วยความร้อนอย่างทัว่ถงึด้วยอุณหภมูสิงูต้ังแต่ 70 องศาเซลเซียสขึน้ไปเสมอนอกจาก

น้ัน คือ การใช้ส้วมในการถ่ายอุจจาระเสมอ ร่วมกับเมื่ออยู่ในถิ่นที่มีโรคนี้เป็นโรคประจ�าถิ่น ในทุกเพศและทุกวัย  

ควรต้องตรวจอุจจาระเป็นระยะๆ ต่อเนื่องเสมอ เพ่ือตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ เพ่ือการรักษาโรคต้ังแต่ยังไม่มีอาการ 

ทั้งนี้ดังได้กล่าวแล้วว่า การรักษาด้วยการกินยาพราซิควอนเทลฆ่าพยาธิใบไม้ตับมีประสิทธิภาพ 100%

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 1. คนอีสานมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีมากกว่าภาคอื่น

 2. ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีมากกว่าผู้หญิง 3 ต่อ 1

 3. อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และพบมากที่สุดในช่วงอายุ 40 – 60 ปี

 4. มีประวัติญาติสายตรง ได้แก่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุง ป้า น้า อา พี่น้อง เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีหรือ

มะเร็งตับ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

 5. มปีระวตัติดิโรคพยาธใิบไม้ตับหรอืตรวจพบพยาธใิบไม้ตับ ในกรณทีีติ่ดโรคพยาธใิบไม้ตับผู้ป่วยต้องกินยา

ฆ่าพยาธิใบไม้ตับเพื่อการรักษาหายขาด และต้องไม่กลับไปมีพฤติกรรมกินปลาดิบท�าให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

ซ�้า ท�าให้ต้องกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับหลายครั้ง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความเห็นว่าการกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ

หลายๆครั้งอาจเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งท่อน�้าดี

วิธีป้องกันการติดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 1. ปรบัเปลีย่นนสิยัการกินใหม่ จากการกนิปลาปรงุดิบหรอืสกุๆ ดิบๆ มาเป็นกนิปลาปรงุสกุ (ด้วยความร้อน)

 2. ปรับเปลี่ยนความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อในด้านการบริโภคอาหารปลา เหล้าขาว มะนาว พริก 

มดแดง ไม่สามารถท�าให้ปลาสกุและฆ่าตวัอ่อนพยาธไิด้ การท�าให้ปลาสกุและฆ่าตัวอ่อนพยาธไิด้ต้องใช้ความร้อนเท่านัน้ 

ดังนั้นการกินปลาปรุงสุกด้วยความร้อนจึงเป็นวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีที่ดีที่สุด

 3. รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดโรคพยาธิใบไม้ตับและการเกิดโรค

มะเร็งท่อน�้าดี 

 4. ถ่ายอุจาระในส้วม ป้องกันไม่ให้พยาธิใบไม้ตับลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มปริมาณพยาธิใบไม้ตับใน 

แหล่งน�้า ท�าให้คนมีโอกาสได้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับเพิ่มขึ้น

 5. หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคมะเรง็ ได้แก่ ก้อยปลา ปลาร้าดบิ ลาบปลาดบิ ปลาส้ม อาหาร

ปิ้งสุกๆ ดิบ ไหม้เกรียม อาหารหมักดอง เป็นต้น

 6. เมือ่ทราบว่าเป็นพยาธใิบไม้ตบัให้กนิยาถ่ายพยาธแิละปรบัเปลีย่นนสิยัการกนิปลาปรงุดิบเพือ่ป้องกันการ

ตดิโรคพยาธซิ�า้ซาก ท�าให้ต้องกนิยาถ่ายพยาธหิลายครัง้ การติดโรคพยาธใิบไม้ตับบ่อยครัง้นีเ้ป็นการเพิม่ความเสีย่งของ

การเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี
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ใบงาน

เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ...ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน�า้ดี

ค�าชี้แจง

 ให้นักเรียนเขียนค�าขวัญเพื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนเพ่ือลดความเสี่ยงโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
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ค�าอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

วิชา	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		 เวลา	10	ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและความเช่ือในการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนจะส่งผล

ให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ/ท่อน�้าดี มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็ง

กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่ือสารสิ่งท่ี 

เรียนรู้ ปฏิบัติตนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มีวินัยใน

การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

1.  อธิบายความแตกต่างของวิถีชีวิตและความเชื่อในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี 
2.  สร้าง/เลอืกสือ่เพือ่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

3.  จดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

	 รวม	3	ผลการเรียนรู้
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โครงสร้างรายวิชา

เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เวลา	10	ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อ

หน่วย

การเรียนรู้ สาระส�าคัญ จ�านวน

ชั่วโมง

น�้าหนัก

คะแนน

1 วิถีใหม่

ไท

อีสาน

1. วิถีชีวิตและความเชื่อ
ของคนอีสานต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อน�้าดี 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อ
ของคนอีสานต่อพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันโรค

2 20

2 อีสาน

ต้านภัย

เงียบ

1. การสร้าง/เลอืกสือ่เพือ่
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี 

1. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี  
มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคม 

4 40

2. กิจกรรมเพือ่เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อน�้าดี 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อน�้าดี ให้กับคนในชุมชนจะช่วยให้
คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญใน
การป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี 

4 40

รวมตลอดปี / ภาคเรียน 10 100

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เวลา	10	ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่	/	เรื่อง
จ�านวน

ชั่วโมง

1 วิถีใหม่

ไทอีสาน

1. วถีิชวีติและความเชือ่ในอดีตและปัจจบุนัของคนอีสานทีส่่งผลต่อ

     การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

2

2 อีสานต้านภัย

เงียบ

2. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการสื่อสารและรณรงค์เกี่ยวกับการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

4

3. กจิกรรมเพือ่สือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ข้อมูล ข่าวสาร เก่ียวกับโรค

พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

4

รวมตลอดปี / ภาค 10
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

หน่วยที่	1	วิถีใหม่ไทอีสาน		 เวลาเรียน	2	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

  1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

	 1.2	ผลการเรียนรู้

  อธิบายความแตกต่างของวิถีชีวิตและความเชื่อในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเรง็ท่อน�า้ดี

2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 การเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและความเชือ่ในการรบัประทานอาหารทีป่รงุสกุด้วยความร้อนจะส่งผลต่อการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

3.	สาระการเรียนรู้

 วิถีชีวิตและความเชื่อในอดีตและปัจจุบันคนอีสานที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1 การให้เหตุผล 

 5.2 การสรุปความรู้ 

 5.3 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4 ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1 มีวินัย 

  6.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4 มีจิตสาธารณะ
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7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1 ใบงาน

  7.2 โครงงาน

  7.3 แผนผังความคิด

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)

- นักเรียนสามารถอธิบายความ

แตกต่างของวิถีชีวิตในอดีตและ

ปัจจุบันได้ที่ส่งผลต่อการเกิดโรค

พยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงาน

และแบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

-  นัก เรียนมี ทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน 

ด้านทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 11 – 15 คะแนน ดี

คะแนน 6 – 10 คะแนน ปานกลาง

คะแนน 0 – 5 คะแนน ปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีมาก 

คะแนน 7 – 8 ระดับดี 

คะแนน 5 – 6 ระดับ ปานกลาง

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

9.	กิจกรรมการเรียนรู้

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 ความแตกต่างของวถิชีวีติและความเชือ่ในอดตี และปัจจบุนัคนอสีานทีส่่งผลต่อการ

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จ�านวน 2 ชั่วโมง

	 ชัว่โมงที	่1	

 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเช่ือในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธ ิ

ใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด ีจากพฤติกรรมการกินของคนอีสาน 

 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิถีชีวิตและ

ความเชื่อในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

จากพฤติกรรมการกินของคนอีสาน 
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนตารางเปรียบเทยีบวถิชีวีติในอดีตและปัจจุบนัทีส่่งผลต่อการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตบั 

และมะเรง็ท่อน�า้ดี

	 ชัว่โมงที	่2

 4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 5. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิราย สรปุ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัวถิชีวีติในอดตีและปัจจบุนัท่ีส่งผลต่อ

การเกิดโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 6. ครปูระเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

สื่อและแหล่งเรียนรู้

 1. ใบความรู้ เรื่องวิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

 2. ใบความรู ้เรือ่ง ประเภทของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 3. ใบความรู ้เรือ่ง ประเภทของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 5. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 6. อินเทอร์เน็ต

 7. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 9. เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 10. หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 11. สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

หน่วยที่	1	วิถีใหม่ไทอีสาน		 	จ�านวน	2	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	วิถีชีวิตและความเชื่อของคนอีสานที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิ	 จ�านวน	2	ชั่วโมง	

	 	 	 											ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		 	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

  อธิบายวิถีชีวิตและความเชื่อของคนอีสานในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็

ท่อน�า้ดี

สาระส�าคัญ

 วิถีชีวิตและความเชื่อของคนอีสานในอดีต เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเรง็ท่อน�า้ด ีดงันัน้คนรุน่ใหม่ควรมกีารเรยีนรู ้เข้าใจและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการป้องกนัโรค และให้ข้อเสนอแนะ

ต่อคนในครอบครัว ชมุชนได้

สาระการเรียนรู้

 วิถีชีวิตและความเชื่อของคนอีสานในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี ดังนั้นคนรุ่นใหม่ควรมีการเรียนรู้ เข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคและให้ค�าแนะน�า

แก่คนในชุมชนและครอบครัวได้

จุดประสงค์

 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และบอกวิถีชีวิต และความเชื่อของคนอีสานในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการบริโภค และให้ข้อเสนอแนะต่อคนในครอบครวั ชมุชนได้ (K)

 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบวิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบันของคนในชุมชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารและบอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด ี(P)

 3. นักเรียนสรุปวิถีชีวิตและความเชื่อที่ดี เหมาะสมต่อการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี (A)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 ชัว่โมงที	่1	

 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่่พบเห็นในครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิตและความเชื่อในอดีต

และปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิถีชีวิตและ

ความเชือ่ในอดตีและปัจจุบันท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี จากพฤติกรรมการกินของคนอสีาน 
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

 3. นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขยีนตารางเปรียบเทยีบวถีิชวีติและความเชือ่ในอดีตและปัจจุบนัทีเ่ก่ียวกบัพฤติกรรมการ

บรโิภคทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

	 ชัว่โมงที	่2	

 4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 5. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิราย สรปุ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัวถิชีวีติในอดตีและปัจจบุนัท่ีส่งผลต่อ

การเกิดโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 6. ครปูระเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. ใบความรู ้เรือ่งวถิชีวีติในอดตีและปัจจบุนัทีส่่งผลต่อการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี

 2. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 3. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

     คะแนน 16 – 20 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

     คะแนน  6 – 10 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

     คะแนน  0 – 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15 คะแนน  ระดับคุณภาพ ดี

    คะแนน 6 – 10 คะแนน   ระดับคุณภาพ ปานกลาง

     คะแนน 0 – 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบความรู้ 

เรื่อง วัฒนธรรมการกินของคนอีสาน

 เป็นรูปแบบการกินในภาวะไม่ปกติ เช่น การบริโภคในโอกาสงานบุญประเพณี หรือการบริโภคในสภาพท่ีผู้

บรโิภคเจบ็ไข้ กต้็องระมดัระวงัในการกินเป็นพิเศษ การกนิอาหารในโอกาสงานบญุประเพณต่ีางๆ มรีากฐานมาจากคติ

ความเชื่อและค่านิยม ประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนั้นมีทั้งประเพณีตามปฏิทินซ่ึงชุมชนก�าหนดให้กระท�าในแต่ละ

เดอืน เรียกว่า ฮตีสบิสอง ประเพณีในแต่ละเดอืนเหล่านีใ้ห้ความส�าคญัแก่การเล้ียงพระและเล้ียงคนเป็นอย่างมาก อาหาร

ต้องท�าพิเศษแตกต่างจากการบริโภคตามปกติ อาหารที่น�าไปถวายพระเป็นอาหารท่ีจัดเป็นพิเศษเพราะมีความเชื่อว่า

ถ้าน�าอาหาร ที่ดีไปถวายพระจะได้บุญ ถ้าน�าอาหารที่ไม่ดีไปถวายจะได้บาป ตายไปตกนรกและพระสงฆ์เป็นบุคคลที่

ควรให้ความเคารพกราบไหว้ต้องถวายอาหารทีดี่ จึงเป็นการสมควร อาหารทีช่าวบ้านเหน็ว่าเป็นอาหารพิเศษ คอื อาหาร

ประเภทเนื้อต่างๆ ขนมจีน ขนมหวานต่างๆ 

 การบรโิภคอาหารประเภทเนือ้ในโอกาสพเิศษไม่นยิมซือ้เนือ้จากตลาด ส่วนใหญ่จะล้มววัเอง เพราะเกรงว่าจะ

มีเนื้อกระบือปนหรือเนื้อไม่สด ชาวอีสานนิยมบริโภคเนื้อสดๆ บริโภคสุกๆ ดิบๆ ถือว่ามีรสอร่อยให้ก�าลังดี และเป็น

สัญลักษณ์ความเป็นลูกผู้ชาย อาหารที่ปรุงสุกๆ เป็นอาหารส�าหรับเด็กและผู้หญิง ส่วนขนมจีนเป็นอาหารส�าหรับเลี้ยง

พระและเลี้ยงคนในประเพณีท่ีส�าคัญทางพุทธ ศาสนา เช่น บุญมหาชาติ บุญเดือนหก บุญกฐิน เป็นต้น การบริโภค

อาหารในโอกาสพเิศษนีน้อกจากอาหารต้องดแีละมปีริมาณพอเหมาะแล้ว การกนิกย็งัมีจุดมุง่หมายเพ่ือสังคมในปัจจบุนั

และอนาคต โดยกิจกรรมในการบริโภคจะเป็นศูนย์รวมของเครือญาติ และมิตรผู้สนิทสนมคุ้นเคยทั้งบ้านใกล้บ้านไกล

ที่มากินท�าทานร่วมกันในโอกาสงานประเพณี 

 การเลี้ยงดูในโอกาสพิเศษยังเป็นการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจของเจ้าภาพและ ยังเป็นการสร้างบุญให้

ทานเพื่อสั่งสมในชาติภพต่อไป การบริโภคอาหารของชาวอีสานในโอกาสพิเศษต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในปัจจุบัน

พบว่า การบรโิภคอาหารประเภทเนือ้โคกระบอืในโอกาสพิเศษของชาวบ้านมกีารเปล่ียนแปลง ไปจากในอดีต กล่าวคือ 

กระบวนการในการจดัหาและได้มาของเนือ้เป็นการจดัการของชาวบ้านทัง้หมด แต่เดิมชาวบ้านจดัหาโคกระบอืเองและ

ท�าการล้ม (ฆ่าและช�าแหละ) ด้วยตนเองและ แจกจ่ายไปตามครัวเรือนต่างๆ ซึ่งการบริโภคเนื้อโคกระบือจะมีเฉพาะใน

โอกาสพเิศษเท่านัน้ ในปัจจบุนัได้มกีารเปลีย่นแปลงจากอดีตคอื การจัดหาและได้มาของเนือ้จะเกดิจากผู้ประกอบการ

ค้าเนื้อโคกระบือ ช�าแหละเพื่อจ�าหน่ายและชาวบ้านสามารถบริโภคเนื้อโคกระบือได้ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะแต่ในโอกาส

พิเศษเท่านั้น 

 การบรโิภคอาหารในภาวะปกตขิองคนอีสาน อาหารหลักของคนอสีานคือ ข้าว โดยเฉพาะกลุ่มชาวอสีานทีพู่ด

ภาษาลาว กลุม่ชนผูไ้ทบรโิภคข้าวเหนยีว ซึง่กลุ่มคนทีอ่าศยัอยูใ่นภาคอสีานมคีวามสัมพันธ์กบัข้าวมาเป็นเวลานาน นกั

มานษุยวทิยาได้สนันษิฐานว่า การปลูกข้าวครัง้แรกของโลกทีด่นิแดนแถบภาคอสีาน จากหลกัฐานทางโบราณคดทีีบ้่าน

เชียง จังหวัดอดุรธาน ีและโนนนกทา จงัหวดัขอนแก่น ยนืยนัว่ากลุม่ชนทีอ่าศยัแถบนีม้คีวามสมัพนัธ์กบัข้าวมานานกว่า 

3,280 ปี ก่อนคริสต์กาล แม้ไม่อาจอ้างได้ว่าผู้คนที่อาศัยในแถบนี้เป็นบรรพบุรุษของชาวอีสานหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่

สามารถสรปุได้คอื กลุม่ชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนีม้คีวามสัมพนัธ์กบัข้าวมานานจนอาจเรียกสงัคมแถบ นีว่้าเป็นสงัคมข้าว 

 ในประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสานพบว่ามีประเพณีอันเกี่ยวข้องกับข้าวเป็นอัน มาก เช่น พิธีกรรมที่เกี่ยว

กับการปลูกข้าว ได้แก่ พิธีเลี้ยงตาแฮก บุญเบิกฟ้า พิธีขอฝน พิธีรับขวัญพระแม่โพสพ และพิธีกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
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ข้าว ได้แก่ พิธีกุ้มข้าวใหญ่ พิธีท�าบุญคูนลาน พิธีท�าบุญข้าวประดับดิน พิธีกรรมเหล่านี้แสดงถึงความส�าคัญของข้าวใน

ฐานะเป็นอาหารหลัก 

 เมื่อเปรียบกับจุดมุ่งหมายของการท�าบุญข้าวประดับดินที่แสดงถึงความคาดหวังว่า ขอให้มีข้าว ปลา อาหาร

อุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิต 

   อาหารหลักอีกประเภทคือ ปลา ซึ่งชาวอีสานสามารถจับปลาน�้าจืดได้ตามฤดูกาลตามแหล่งน�้าธรรมชาติ ห้วย 

หนอง คลอง บึง แม่น�้าที่ส�าคัญได้แก่ แม่น�้าชี แม่น�้ามูล แม่น�้าโขง แม่น�้าสงคราม และแม่น�้าสาขาอีกมาก ในฤดูกาลน�้า

หลากและหน้าน�า้ลดในหน้าหนาว อาหารประเภทปลามคีวามอดุมสมบรูณ์อย่างมากทัง้ปลาเลก็ปลาใหญ่ ชาวอสีานจะ

สามารถจับปลาได้เป็นจ�านวนมาก ในหน้าน�้าหลากจะมปีลาขนาดเลก็จ�านวนมากซึ่งไมส่ามารถเกบ็ได้หลายวัน จึงตอ้ง

ท�าปลาร้าหรือปลาแดกเป็นการถนอมอาหารไว้บริโภคตลอดปี ปลาร้าถือเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมการกินของชาว

อีสานในระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองการมีข้าวกับปลาแดกในปริมาณที่เพียงพอคือ การมีอาหารกินตลอดทั้งปี 

 ปลาร้าของชาวอีสานมีหลายชนิด แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับการวิธีการในการปรุง เช่น ปลาร้าหอม (ปลาแดกหอม) ปลาร้า

โหน่ง ปลาจ่อม ปลาร้าปลาซิว ปลาร้ากุ้ง ปลาร้าอึ่ง (ปลาแดกอึ่ง) วิธีการท�าปลาร้ามีส่วนประกอบคือ ปลา กุ้ง หรืออึ่ง

อ่าง เครือ่งปรงุรสประกอบด้วยร�าอ่อนหรอืข้าวค่ัว การท�าปลาร้าไม่นยิมท�าปลาร้าปนกนัระหว่างปลาตัวเล็กกบัปลาตวั

ใหญ่ มูลเหตุที่ชาวอีสานเรียก ปลาร้าว่า ปลาแดก เพราะวิธีการท�าปลาร้าด้วยปลาขนาดใหญ่การหมักต้องเอาปลามา

ต�าในครกเพื่อให้ เกลือเข้าเนื้อปลาดี เมื่อปลาแข็งตัวเพราะเกลือจึงบรรจุไว้ในไห หากเป็นปลาขนาดใหญ่เช่นปลาดุก

ปลาช่อนทิ้งไว้ประมาณ 12 เดือน ปลาแดกกุ้งทิ้งไว้ประมาณ 1-4 เดือน ปลาขนาดเล็กทิ้งไว้ประมาณ 5 เดือน เมื่อน�า

มาบริโภคจึงจะได้รสของปลาร้า การบริโภคปลาร้าในวัฒนธรรมของชาวอีสาน การปรุงอาหารด้วยปลาแดกหรือน�้า

ปลาร้านั้นเป็นที่นิยมจนกลายเป็นอาหารหลักของ ชาวอีสาน อาหารคาวทุกชนิดต้องใส่ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรส การ

บริโภคปลาร้ามีทั้งแบบเครื่องปรุงรส การบริโภคปลาร้าสุกและดิบในรูปอาหาร

 การบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพของชาวอสีาน ความหลากหลายของธรรมชาตขิองท้องถิน่ต่างๆ ในประเทศไทย

ท�าให้คนในชนบทรู้จักการน�าเอาทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ป่า พันธุ์ปลามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหาร

และยาสมุนไพรรกัษาโรค การบรโิภคอาหารของชาวอสีานส่วนใหญ่พึง่พาผลผลติจากธรรมชาตทิัง้ข้าว พชืผกั ปลา แมง 

แต่ละฤดูกาลชาวอีสานเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ามาบริโภคได้อย่าง เหมาะสม เช่น ในฤดูร้อนการบริโภคอาหารประเภท

พืชผักที่มีสรรพคุณผ่อนคลายความร้อน เช่น รับประทานมะระขี้นก ส้มป่อย ผักกูด ผักปลัง ต�าลึง ชะอม มาขาม  

ผักหวาน แตงโม ในฤดูฝนการบริโภคพืชผักที่สามารถป้องกันความเย็นของอากาศที่จะก่อให้เกิดโรคภัย เช่น ยอดพริก 

โหระพา ยี่หร่า แมงลัก ผักแพว หูเสือ ขิง ข่า กระเจียว เป็นต้นในฤดูหนาวความหนาวจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ

ร่างกาย อาหารทีเ่หมาะสมในฤดหูนาวคอื อาหารรสขม ร้อนและเปร้ียว ผักพ้ืนบ้านทีรั่บประทานจึงมีลักษณะคล้ายกับ

ฤดูฝน เช่น กระชาย ยอดพริก ผักแพว และผักที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิด

 นอกจากนีช้าวอสีานยงัรบัประทาน อาหารประเภทแมง สตัว์ครึง่บกครึง่น�า้และสตัว์เลือ้ยคลานทีใ่ห้คณุค่าทาง

อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น แมงกุดจี่ แมงกระชอน แมงจี่นูน แมงตับเต่า ตั๊กแตน กบ เขียด อึ่งอ่าง งู แย้ กระปอม(กิ้งก่า) 

ตุ๊กแก เป็นต้น 

 

การบริโภคกับวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

 การบรโิภคของชาวอีสานในโอกาสพเิศษในงานประเพณงีานบญุต่างๆ ถอืเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นศนูย์รวมของสงัคม 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และที่ส�าคัญเป็นการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่

แสดงออกมาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยงผี เลี้ยงพระ งานกินดอง กินเลี้ยงในโอกาสเทศกาลต่างๆ 



165

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ซึง่การบรโิภคของชาวอสีานมจีดุมุง่หมายทางสงัคมวฒันธรรมและประเพณรีวมอยู ่ด้วยตามคตคิวามเชือ่ของคนในท้อง

ถิ่น อีสานที่มีคติความเชื่อและนับถือผี อันได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า ผีปู่ตา ผีตาแฮก ผีมเหสักข์ ท�าให้เกิดประเพณีและ

พิธีกรรมการเลี้ยงผีขึ้น โดยที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า การเจ็บไข้ได้ป่วย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณต่างๆ ขึ้นอยู่

กับอ�านาจและอิทธิพลของผี จึงต้องมีการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผีให้คุ้มครองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ไม่ให้เกิดการเจ็บ

ป่วย ส่วนอาหารหรอืของทีเ่ลีย้งผนีัน้ขึน้อยูก่บัฐานะของผูเ้ลีย้ง ในพธิเีซ่นไหว้ผอีย่างง่ายๆ เช่น การสะเดาะเคราะห์ ชาว

บ้านจะประดิษฐ์กระทงหน้าวัวหรือสี่เหลี่ยมท�าจากกาบกล้วย ท�ารูปคนแทนตัวผู้ป่วยส่งไปให้ผี 

 เคร่ืองเซ่นไหว้ผคีอือาหารหลกัของชาวบ้านทีบ่ริโภคกันในชวีติประจ�าวนั ผทีีช่าวบ้านเชือ่ว่าท�าให้เกดิความเจบ็

ไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่เชือ่ว่าเป็นผบีรรพบุรษุท่ีล่วงลบัไปแล้ว คอยปกปักรกัษาลกูหลานอยู ่หากลกูหลานกระท�าผดิฮีต-คอง 

จะดลบนัดาลให้มอีนัเป็นไป การเซ่นไหว้ผทีีม่อี�านาจมากส่วนใหญ่จะเป็นผีทีป่กปักรักษาหมูบ้่านหรือชมุชน เช่น ผปู่ีตา 

ผีมเหสักข์หลักเมือง เครื่องเซ่นไหว้เป็นอาหารชั้นดี ได้แก่ หัวหมู ไก่ ขาวัว ขาควาย อาหารเหล่านี้เมื่อเซ่นไหว้เสร็จจะ

น�ามาเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรม เป็นการรวมผู้มีคติความเชื่อเช่นเดียวกันหรือผู้ถือผีตัวเดียวกัน 

 การเลีย้งพระเป็นประเพณพีธิกีรรม ของชาวพุทธเกษตรกรรม โดยจะมท้ัีงการเล้ียงพระรวมท้ังหมูบ้่านหรอืเป็น

งานเลีย้งพระในงานส่วนบคุคล เป็นการอทุศิส่วนกศุลให้บรรพบรุษุผูท้ีล่่วงลบัไปแล้ว และเป็นการสัง่สมผลบญุของผู้จัด

เลี้ยง การเลี้ยงพระร่วมกันทั้งหมู่บ้านเป็นประเพณีพิธีกรรมหนึ่งในปฏิทิน เช่น ประเพณีบุญเข้ากรรมในเดือนเจ็ด จะมี

การท�าบุญซ�าฮะ เพ่ือเป็นการขจัดสิ่งสกปรกท่ีเป็นเสนียดจัญไรให้หมดไป พอถึงวันท�าบุญชาวบ้านทุกครัวเรือนจะน�า

ดอกไม้ ธูปเทียน ขันน�้ามนต์ ขันใส่กรวดทราย และฝ้ายผูกแขนมารวมกันที่ศาลากลางบ้าน ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มา

สวดชัยมงคลคาถา หรือ ชาวอสีานเรยีกว่า “ตัง้มงุคนุ” ตอนเช้าวนัรุง่ขึน้น�าข้าวปลาอาหารมาท�าบญุตกับาตร เล้ียงพระ 

เม่ือพระสงฆ์ฉนัจงัหนัเสรจ็จะให้พรประพรมน�า้มนต์ ชาวบ้านทีม่าร่วมจ�าน�าขนัน�า้มนต์ ด้ายผกูแขน ขนักรวดทรายกลับ

มาที่บ้านเรือนของตน น�าน�้ามนต์ประพรมให้แก่ทุกคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยงบ้านเรือน น�าฝ้ายผูกแขนลูกหลานทุกคน

เพราะเชื่อว่าจะน�าความสุข สิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็น�ามาหว่านรอบๆ บริเวณบ้าน สวนและที่นา

เพื่อขับไล่เสนียดจัญไรสิ่งอัปมงคลให้หมดสิ้นไป 

 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอีสานประเภทนิทานพ้ืนบ้าน ท่ีเป็นค�ากล่าวเชิงอ้างอิงรวมทั้งประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 

พบว่า ชุมชนอีสานก�าหนดจริยธรรมในการบริโภคไว้สองประการคือ การกระจายอาหารและธรรมเนียมการกินการ 

กระจายอาหารเป็นจรยิธรรมที ่ปรากฏในนทิานหลายเรือ่ง เช่น ต�านานข้าว ต�านานแม่น�า้โขง นทิานเรือ่งขลู-ูนางอ้ัว มุข

ตลกล้อเลยีนพระสงฆ์และล้อเลยีนพ่อตา สาระส�าคญัของต�านานเหล่านีค้อื มนษุย์ควรแบ่งปันอาหารให้คนอืน่ในสดัส่วน

ทีพ่อเหมาะพอควรไม่ควรกกัตนุอาหาร ไว้เพยีงผูเ้ดยีว  ในต�านานแม่น�า้โขงทีป่รากฏในต�านานอรัุงคธาตมุใีจความว่า ณ 

บึงหนองแสมีพญานาคสองตนเป็นเสี่ยวหรือสหายรักกัน ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน วันต่อมาพญานาค

ตนหนึ่งไปหาอาหารได้เม่นมาหนึ่งตัว จึงแบ่งให้เสี่ยวฮัก วันต่อมาพญานาคตนที่สองไปหาอาหารได้ช้างมาหนึ่งตัวจึง

แบ่งให้เส่ียวฮักเช่น กัน ต่อมาพญานาคตนทีส่องรูส้กึขุน่เคอืงทีไ่ด้รบัส่วนแบ่งอาหารน้อย จงึทะเลาะววิาทต่อสู้กนัจนน�า้

ในหนองแสขุน่ สตัว์ต่างๆ ได้รบัความเดอืดร้อน พระอนิทร์จงึให้นาคทัง้สองหาทีอ่ยูใ่หม่ นาคตนหนึง่ด�าดนิไปสร้างแม่น�้

าปิง นาคตนหน่ึงด�าดินไปสร้างแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูล แม่น�้าชีดังที่ปรากฏในปัจจุบันนิทานเรื่องขูลู-นางอั้ว  

มใีจความว่า มคีรอบครวัสองครอบครัวผกูเสีย่วสาบานเป็นเพ่ือนรักกันต่างสัญญาว่าหากลูกของ ตนเป็นชายหญงิจะให้

แต่งงานกัน วนัหนึง่ครอบครวั(ฝ่ายนางอัว้)หนึง่ไปเยีย่มเพือ่นรกัซึง่ปลกูผลไม้ไว้อย่าง อดุมสมบรูณ์ ภรรยาของฝ่ายเยีย่ม

เยือนก�าลังตั้งครรภ์จึงขอหมากส้มเกลี้ยง(ส้มโอ)จากเจ้าบ้าน(ฝ่ายท้าวขูลู) ซึ่งปฏิเสธไม่แบ่งให้โดยอ้างเหตุผลว่า  

หมากส้มเกลี้ยงยังอ่อนไม่เหมาะแก่การกิน ฝ่ายที่ขอ(ฝ่ายนางอั้ว)จึงโกรธมาก ตัดขาดจากความเป็นเพื่อน
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 ต่อมาลกูสาวลกูชายท้ังสองครอบครวัคือท้าวขลูกูบันางอัว้รกัใคร่ได้เสยีกนั แต่ด้วยความโกรธของพ่อแม่นางอัว้

บังคับให้ลูกสาวแต่งงานกับชายอื่น นางอั้วจึงฆ่าตัวตายโดยท้าวขูลูชายคนรักฆ่าตัวตายตามด้วย มุขล้อเลียนพระสงฆ์มี

นิทานหลาย เรื่อง เช่น ญาพ่อปลาค่อใหญ่ ญาพ่อมะเขือขื่น ญาพ่อไม้ไผ่ส้องไฟ มีใจความกล่าวถึงพระสงฆ์ที่ตระหนี่ถี่

เหนียวไม่แบ่งปันอาหารแก่พระสงฆ์อื่น และญาติโยม ส่วนมุขตลกล้อเลียนพ่อตากล่าวถึงลูกเขยหลอกให้พ่อตากินหัว

กบซึง่มแีต่กระดกู ส่วนลกูเขยหลอกรบัประทานส่วนทีเ่ป็นเนือ้ นทิานดังกล่าวแสดงความขดัแย้งของ มนษุย์ในการแบ่ง

ปันอาหาร เมื่อตรวจสอบกับสภาพสังคมที่เป็นของเจ้าของนิทานคือสังคมอีสานพบว่า อุดมการณ์ของสังคมอีสานเน้น

การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อภายในครอบครัวและกลุ่ม เครือญาติไว้สูงมาก ดังค�าผญาภาษิตที่ว่า “บ่กินผักบ่มีเหยื่อท้อง บ่

เอาพีน้่องสเิสยีหน่อแนวด”ี หมายความว่า ไม่กนิผักไม่มกีากอาหาร ไม่รักพ่ีน้องย่อมเสียญาติเสียเผ่าพันธุ ์“กนิบ่ปันหมู่ 

บาดห่างูเขียวเกี้ยว บ่มีไผเอาออก” หมายความว่า กินไม่แบ่งปันคนอื่น เมื่อมีอันตรายใครจะช่วยเหลือ 

 นอกจากนี้กระบวนการกล่อมเกลาลูกหลานผ่านพิธีสู่ขวัญแต่งงานและประเพณีบุญมหาชาติ ได้เน้นย�้าการให้

ทานการเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ้ืน่ เหตผุลทีม่กีารเน้นให้กระจายอาหารไม่ให้ผกูขาดแต่ผูเ้ดยีว เพราะจากสภาพการตัง้ชมุชน ชาว

บ้านอสีานจะเลอืกทีต่ัง้หมูบ้่านทีบ่รเิวณดนิดนี�า้อดุมและป่าทีม่อีาหาร สมบรูณ์เพือ่ใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นปัจจยัใน

การด�ารงชีวิต แต่ท�าเลดังกล่าวมีความจ�ากัดหรือทรัพยากรธรรมชาติมีเฉพาะฤดูกาล การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปัน

กันระหว่างชุมชนจึงมีความส�าคัญระหว่างกลุ่ม ที่ครอบครองทรัพยากรที่แตกต่างกัน มาแลกเปลี่ยนอาหารกัน หาก

ชุมชนไม่มีการกระจายอาหาร ย่อมเกิดการขาดแคลน มีการลักขโมยปล้นชิงขาดความสันติ การจัดระเบียบการบริโภค

ใช้จริยธรรมจึงจ�าเป็นต่อการด�ารงอยู่ของชุมชน แม้ใน กฎหมายธรรมศาสตร์บูฮานลาว ได้มีส่วนส่งเสริมให้ประชาชน

แบ่งปันอาหารกนั โดยผูมี้ผลผลติในนาในน�า้มาก หากเพ่ือนบ้านมาขโมยพชืผกั เพือ่บรโิภคประทงัชวีติไม่ให้เอาผดิ หาก

ขโมยเพื่อค้าขายต้องมีความผิดตามอาญาแผ่นดิน

 ส่วนธรรมเนียมการบริโภคเป็นพฤติกรรมที่คนในชุมชนเห็นว่าควรปฏิบัติเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุข ธรรมเนียม

บางอย่างเป็นจารีตที่ต้องปฏิบัติตามใครละเมิดถือว่าผิด ธรรมเนียมบางอย่างถือเป็นมารยาทผู้ที่ปฏิบัติได้ถือเป็นผู้มี

คุณสมบัติดี ธรรมเนียมการบริโภคในชุมชนอีสานก�าหนดโดยสถานภาพทางสังคมและอาชีพของบุคคล เช่น หมอธรรม 

หมอล�าผีฟ้า หมอผี มีธรรมเนียมการบริโภคท่ีแตกต่างจากคนทั่วไป ยกตัวอย่าง ข้อห้ามในการบริโภคของหมอธรรม 

เช่น ห้ามรับประทานมังสัง 10 ชนิด เช่นเนื้อมนุษย์ ม้า เต่า สุนัข งู หมี เสือเหลือง เสือโคร่ง เสือดาว สิงโต ห้ามรับ

ประทานอาหารหรือน�้าที่เหลือจากผู้อื่น ห้ามรับประทานเครื่องเซ่นไหว้ผี ฯลฯ

 ธรรมเนยีมการกนิในครอบครวัอย่าง หนึง่คอื ก�าหนดให้ชายผูเ้ป็นสามรีบัประทานอาหารก่อน เพือ่เป็นการแสดงความ

เคารพยกย่องสามใีนฐานะครอบครวั ซึง่สามใีนฐานะผู้ท�างานหนกั ผู้เป็นภรรยาหรือหญงิงานหลักคือ ท�าครัวปรุงอาหาร

เป็นแม่ศรเีรอืน ชมุชนอสีานจงึก�าหนดคณุสมบตัขิองหญงิท่ีดีพร้อมต้องประกอบด้วย เรือนสามน�า้ส่ี ซ่ึงเรือนในท่ีนีห้มาย

ถึง เรือนนอน เรือครัวและเรือนผม โดยเรือนครัวจะต้องจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะเรือนครัวในบ้านแบบ

อสีานเป็นบรเิวณท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะไม่มดิชดิเช่น ปัจจุบนั แม่บ้านทีดี่นอกจากปรงุอาหารอร่อยแล้วเรอืครวัต้องดแูล

ให้สะอาดเรียบร้อย
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ใบงาน 

เรื่อง วัฒนธรรมการกินของคนอีสาน

ค�าชี้แจง	 ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกับวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม 

การกินของคนอีสานในอดีตและปัจจุบัน 

อดีต ปัจจุบัน
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หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

หน่วยที่	2	วิถีใหม่ไทอีสาน		 เวลาเรียน	8	ชั่วโมง

1.	มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

		 1.1	มาตรฐานการเรียนรู้

   มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

		 	1.2	ผลการเรียนรู้

   สร้าง/เลอืกสือ่เพือ่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

2. สาระส�าคัญ	/	ความคิดรวบยอด

 การมส่ีวนร่วมกบัชมุชนในการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร เกีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี มส่ีวนช่วย

ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

3.	สาระการเรียนรู้

 การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�้าดี

4.	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

  4.1 ความสามารถในการสื่อสาร

  4.2  ความสามารถในการคิด 

  4.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4.5  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	ทักษะกระบวนการ	/	กระบวนการคิด

 5.1 การให้เหตุผล 

 5.2 การสรุปความรู้ 

 5.3 การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 5.4 ทักษะการปฏิบัติตน

6.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 6.1 มีวินัย 

  6.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

  6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  6.4 มีจิตสาธารณะ
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7.	ชิ้นงาน	/	ภาระงาน	

 7.1 ใบงาน

  7.2 โครงงาน

  7.3 แผนผังความคิด

8.	การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้	(K)

- นักเรยีนสามารถบอกประเภท

ของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับ

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

- การท�าใบงาน

- การท�าแบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นกัเรียนได้คะแนนจากการท�าใบงานและ

แบบทดสอบ

ร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ	(P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ 

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การน�าเสนองาน 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน 

ด้านทักษะ/กระบวนการ

คะแนน 11 – 15 คะแนน ดี

คะแนน 6 – 10 คะแนน ปานกลาง

คะแนน 0 – 5 คะแนน ปรับปรุง

ด้านเจตคติ	(A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการท�างาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน 9 - 10 ระดับดีมาก 

คะแนน 7 – 8 ระดับดี 

คะแนน 5 – 6 ระดับ ปานกลาง

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

9.	กิจกรรมการเรียนรู้

	 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	 2	 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูล	 ข่าวสาร	 เกี่ยวกับ	 โรคพยาธิ 

ใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด	ี(4	ชั่วโมง)	 	

	 ชัว่โมงที	่1-2

 1. ครูสนทนา ทบทวนบทเรียนกับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของส่ือการเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต เรื่องประเภท

ของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี
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	 ชั่วโมงที่	3	-	4

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกและสร้างสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 2. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของสือ่การเรยีนการสอน

เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 4. ครปูระเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	เรื่อง	กจิกรรมเพือ่เผยแพร่ข้อมูล	ข่าวสาร	เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ	และมะ

เร็งท่อน�้าดี	จ�านวน	4	ชั่วโมง		 	

 ชัว่โมงที	่1-2

 1. ครูสนทนา ทบทวนบทเรียนกับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกับ 

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรื่องประเภท

ของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

	 ชั่วโมงที่	3	-	4

 1. นักเรียนแต่ละกลุ ่มเลือกและสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี 

 2. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของสือ่การเรยีนการสอน

เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 4. ครปูระเมนิการน�าเสนอผลงาน และประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

ส่ือและแหล่งเรยีนรู้

 1. ใบความรู ้เรือ่ง ประเภทของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 2. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 3. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

 4. อินเทอร์เน็ต

 5. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7. เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th
 8. หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 9. สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

หน่วยที่	2	อีสานต้านภัยเงียบ		 	จ�านวน	8	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2	การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

	 	 																ข่าวสาร	เกี่ยวกับ	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

  สร้าง/เลอืกสือ่เพือ่ค้นหา/น�าเสนอ/เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร เกีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดร่ีวมกบั

ชุมชนได้

สาระส�าคัญ

 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด ี เป็นการ

สร้างความตระหนักของตนเองและชุมชนและช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 

สาระการเรียนรู้

 การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

จุดประสงค์

 1. นกัเรยีนสามารถระบชุ่องทาง ค้นหาและคดัเลอืกสือ่ข้อมลูทีเ่กี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (K)

 2. นกัเรยีนสามารถสร้าง/ออกแบบสือ่ทีเ่หมาะสมเพือ่น�าไปเผยแพร่ความรูใ้ห้กบัคนในชมุชน (P)

 3.  นกัเรยีนสามารถน�าเสนอข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโรงเรียนและชุมชนได้ 

(A) 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 ชัว่โมงที	่1-2

 1. ครูสนทนา ทบทวนบทเรียนกับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของส่ือการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิ 

ใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต เรื่องประเภท

ของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

	 ชั่วโมงที่	3	-	4

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกและสร้างสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของสือ่การเรยีนการสอน

เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 6. ครปูระเมนิการน�าเสนอผลงานและประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม
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เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. ใบความรู ้เรือ่ง ประเภทของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 2. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 3. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

	 2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับพอใช้ขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

     คะแนน 0 – 5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง



173

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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ใบความรู้

ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 

 

 สือ่การเรยีนการสอนเป็นตวักลางซ่ึงมคีวามส�าคญัในกระบวนการเรียนการสอนม ีหน้าทีเ่ป็นตัวน�าความต้องการ

ของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียน

การสอนได้ อย่างถกูต้องเหมาะสม สือ่การสอนได้น�าไปใช้ในการเรยีนการสอนตลอด และยงัได้รบัการพฒันาไปตามการ

เปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงก้าวหน้าไปไม่หยดุยัง้ นกัการศกึษาเรยีกชือ่การสอนด้วยชือ่ต่าง ๆ  เช่น 

อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น

การจ�าแนกประเภทของสื่อการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้สามารถจ�าแนกออกตามลักษณะได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1.	สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ  โดยใช้ตัว

หนังสือที่เป็นตัวเขียน หรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสาร หนังสือเรียน 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ

	 2.	 สื่อเทคโนโลยี	หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับเคร่ืองมือโสตทัศนวัสดุ หรือเคร่ืองมือที่เป็น 

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  เช่น แถบบนัทกึภาพพร้อมเสยีง (วดีิทัศน์) แถบบนัทึกเสียง ภาพนิง่ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจาก

นี้สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียน

รู้ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

 3.	สื่ออื่น	ๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภทที่กล่าวไปแล้ว ยังมีสื่ออื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมี

ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี สื่อที่กล่าวนี้ ได้แก่ 

  3.1	บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอด 

สาระความรู้ แนวคิดและ ประสบการณ์ไปสู่บุคคลอื่น เช่น บุคลากรในท้องถิ่น แพทย์ ต�ารวจ นักธุรกิจ เป็นต้น

  3.2	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตัวผู้เรียน เช่น พืชผัก

ผลไม้ ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

  3.3	กิจกรรม	/	กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียนก�าหนดขึ้นเพื่อสร้าง

เสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และ การ

ประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การท�าโครงงาน เกม เพลง เป็นต้น 

  3.4	วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์	หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เพื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น หุ่นจ�าลอง 

แผนภมู ิแผนที ่ตาราง สถติิ รวมถงึสือ่ประเภทเครือ่งมือและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการปฏบิตังิานต่าง ๆ  เช่น อปุกรณ์

ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง เป็นต้น
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หลักการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

 การเลอืกสือ่ในการเรยีนการสอนน้ันเป็นสิง่ทีส่�าคญัเป็นหน้าทีข่องผูส้อนโดยตรงทีจ่ะต้องใช้วจิารณญาณ ตดัสนิ

ใจเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเนื้อหาที่จะสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด โดยผู้สอนจะ

ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาเนื้อหาที่จะสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

 2. ตั้งวัตถุประสงค์ในการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้ชัดเจน

 3. ก�าหนดเทคนิคหรือวิธีที่จะสอน

 4. ก�าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน

 5. ก�าหนดชนิดของสื่อที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเนื้อหาที่จะสอน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ

 1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน

 2. ตรงกับเนื้อหาที่จะสอน

 3. น่าสนใจ

 4. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

 5. สะดวกต่อการใช้ การเคลื่อนย้าย และการเก็บรักษา

 6. สื่อต้องอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ไม่ช�ารุดเสียหาย

 7. ต้องมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

 8. สัมพันธ์กับความเดิมของผู้เรียน

 9. เหมาะสมกับเวลา สถานการณ์ และสถานที่

 10. ประหยัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง คุ้มค่าถ้าจะน�ามาใช้

 11. หาง่าย

 12. ปลอดภัย ไม่มีอันตราย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

 13. แข็งแรงทนทาน

 14. ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 15. ถ้าเป็นเครื่องมือ ต้องง่ายต่อการรักษาซ่อมแซมหาอะไหล่ง่าย 
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

หน่วยที่	2	อีสานต้านภัยเงียบ		 	จ�านวน	8	ชั่วโมง	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	เรื่อง	กจิกรรมเพือ่เผยแพร่รณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	ข้อมูล	ข่าวสาร		 จ�านวน	4	ชั่วโมง	

	 	 																							เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ	และมะเร็งท่อน�้าดี	 	

มาตรฐานการเรียนรู้

  มฐ. พ 4.1 เหน็คณุค่าและมทัีกษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ การด�ารงสขุภาพ การป้องกนัโรค และ การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพเพือ่สขุภาพ

ผลการเรียนรู้

 จดักจิกรรมเพือ่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

สาระส�าคัญ

 การจดักจิกรรมเพือ่รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ความรู้เกีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็

ท่อน�้าดี ให้กับคนในชุมชน จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความส�าคัญใน

การป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

สาระการเรียนรู้

	 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อน�้าดี 

จุดประสงค์

 1. นกัเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร สาระความรู้เก่ียวกบั

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้ บอกประเภทของสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี (K)

 2. นกัเรียนมกีารด�าเนนิการจดักจิกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร สาระความรู้เก่ียวกบัโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้เหมาะสมเพือ่น�าไปเผยแพร่ความรูใ้ห้กบัคนในชมุชน (P)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 ชัว่โมงที	่1-2

 1. ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารทีน่่า

สนใจจากช่องทางต่าง ๆ

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นและการออกแบบกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ข้อมลู 

ข่าวสารเกีย่วกบัโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งที่มีความน่าสนใจและส่ือถึงความรู้ ความตระหนักในการป้องกันโรคและ

การไปรับการตรวจวินิจฉัยโรคท่อน�้าดีที่มีรูปแบบน่าสนใจ และส่ือถึงความรู้ความตระหนักในการป้องกันโรคและการ

ไปรับการตรวจวินิจฉัยโรค
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	 ชั่วโมงที่	3	-	4

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้และให้ข้อเสนอแนะ

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม เช่น  

งบประมาณ การจัดหาสื่อ

 5. ด�าเนินการกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียน โดยเชิญผู้ปกครองและคนในชุมชนมาร่วม

 6. ครปูระเมนิการน�าเสนอผลงาน และประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

เครื่องมือ	/	สื่อ	/	แหล่งเรียนรู้

 1. ตัวอย่างเว็บไซต์และกิจกรรมรณรงค์ชนิดต่าง ๆ  ใบความรู ้เรือ่ง ประเภทของสือ่การเรยีนการสอนเกี่ยวกับ

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 2. ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในการน�าเสนอ

 3. แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

 4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

การวัด	/	การประเมินผล 

		 1.	วิธีการวัดและประเมินผล

  1.1 รออกแบบกิจกรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น่าสนใจ และเนื้อหาครอบคลุม

  1.2 การประเมินการน�าเสนอผลงาน

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

	 2.	เกณฑ์การประเมิน

   2.1 นักเรียนได้คะแนนการน�าเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน 16 – 20  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    คะแนน 11 – 15  คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน  6 – 10  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน  0 – 5  คะแนน ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน 11 – 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน 6 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

     คะแนน 0 – 5  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../.........

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

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

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

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

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

     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา

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

      .........../........................../............
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บรรณานุกรม

http://www.si.mahidol.ac.th		สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		2558	

http://www.med.cmu.ac.th/dept/			สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		2558	

http://www.manager.co.th		สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		2558	

http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital	/hospital-p-opisthorchis-th.php		สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน

          2558 

http://health.kapook.com/view28671.html		สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		2558	

 http://thaihealthlife.com/			สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		2558		 	

http://siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/liver_cancer.htm		สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		

           2558 

www.livercare.kku.ac.th		สืบค้นเมื่อ		24		เมษายน		2558





ภาคผนวก
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ภาคผนวก	ก

ตัวอย่างแบบประเมิน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

กลุ่มที่..............ชื่อกลุ่ม.......................................................................โรงเรียน................................................................

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

1………………………………………………….....................…….. 2………………………………………………….....................……..

3………………………………………………………...............…….. 4………………………………………………….....................……..

5………………………………………………………...............…….. 6………………………………………………….....................……..

7………………………………………………………...............…….. 8………………………………………………….....................……..

ค�าชี้แจง  ให้ท�าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการประเมินตามความจริงเกณฑ์การให้คะแนน

ล�าดับ รายการประเมิน ระดับการประเมิน

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1)

1 กลวิธีการน�าเสนอ

2 เนื้อหา

3 สื่อและอุปกรณ์

4 การยอมรับฟังความคิดเห็น

5 ผลส�าเร็จของงาน

รวม

รวมคะแนน

สรุปผลการประเมิน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

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

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

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

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

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

     ลงชื่อ     ผู้ประเมิน

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

      ............./................./.................



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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เกณฑ์การให้คะแนนประเมินการน�าเสนอผลงาน

ประเด็นการ

ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน น�้าหนัก

คะแนนดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1)

1. กลวิธีการ

 น�าเสนอ

1) มีการน�าเข้าสู่

 เนื้อเรื่อง

2) มีความสัมพันธ์กับ

 เนื้อเรื่อง

3) มีความมั่นใจใน

 การน�าเสนอ

ขาดหรือไม่ชัดเจน 

1 ขั้นตอน

ขาดหรือไม่ชัดเจน 

2 ขั้นตอน

ขาดหรือไม่

ชัดเจน 

มากกว่า 2 ขั้น

ตอน

2

2. เนื้อหา 1)  เนื้อหาถูกต้อง

 ครบถ้วน

2) รายละเอียดชัดเจน

3) มีสาระที่เป็น

 ประโยชน์

ขาดหรือไม่ชัดเจน 

1 ขั้นตอน

ขาดหรือไม่ชัดเจน 

2 ขั้นตอน

ขาดหรือไม่

ชัดเจน 

มากกว่า 2 ขั้น

ตอน

3

3. สื่อและ

 อุปกรณ์

1) เหมาะสมและ 

 สอดคล้องกับเนื้อหา

2) มีความเหมาะสมกับ

 ผู้เรียน

3) สื่อมีความน่าสนใจ

ขาดหรือไม่ชัดเจน 

1 ขั้นตอน

ขาดหรือไม่ชัดเจน 

2 ขั้นตอน

ขาดหรือไม่

ชัดเจน 

มากกว่า 2 ขั้น

ตอน

2

4. การยอมรับ

 ฟังความ

 คิดเห็น

แนวคิดแปลกใหม่ไม่

เหมือนใคร

แนวคิดมีการ

ดัดแปลงจากของ

เดิม

แนวคิดมีการ

ดัดแปลงจากของ

เดิมเป็นบางส่วน

เลียนแบบของ

เดิมที่มีอยู่

4

5. ผลส�าเร็จ

 ของงาน

พูดจบเนื้อหาในเวลาที่

ก�าหนด

ใช้เวลามากหรือ

น้อยกว่าก�าหนด 

5 นาที

ใช้เวลามากหรือ

น้อยกว่าก�าหนด

ไม่เกิน 10 นาที

ใช้เวลามาก

หรือน้อยกว่า

ก�าหนด

มากกว่า 10 

นาที

1
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน

กลุ่มที่..............ชื่อกลุ่ม.......................................................................โรงเรียน................................................................

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

1………………………………………………….....................…….. 2………………………………………………….....................……..

3………………………………………………………...............…….. 4………………………………………………….....................……..

5………………………………………………………...............…….. 6………………………………………………….....................……..

7………………………………………………………...............…….. 8………………………………………………….....................……..

ค�าชี้แจง  ให้ท�าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการประเมินตามความจริงเกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่สังเกต คะแนน

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

2. มีความกระตือรือร้นในการท�างาน

3.  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

4.  มีขั้นตอนในการท�างานอย่างเป็นระบบ

5.  ใช้เวลาในการท�างานอย่างเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน

 พฤติกรรมที่ท�าเป็นประจ�า   ให้ 3 คะแนน

 พฤติกรรมที่ท�าเป็นบางครั้ง ให้ 2  คะแนน

 พฤติกรรมที่ท�าน้อยครั้ง  ให้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 คะแนน  11 – 15  คะแนน   ระดับคุณภาพ   ดี

 คะแนน  6 – 10    คะแนน   ระดับคุณภาพ   ปานกลาง

 คะแนน  0 – 5      คะแนน   ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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แบบประเมินการจัดกระท�าและน�าเสนอแผนภาพความคิด

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดกระท�าและน�าเสนอแผนภาพความคิด

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การจัดกระท�าและ

น�าเสนอแผนภาพ

ความคิด

จดักระท�าแผนภาพ           

ความคดิอย่างเป็น

ระบบ และน�าเสนอ

ด้วยแบบทีช่ดัเจน ถกู

ต้อง ครอบคลมุและมี

การเชือ่มโยงให้เหน็

เป็นภาพรวม

จดักระท�าแผนภาพ           

ความคดิอย่างเป็น

ระบบ มกีารจ�าแนก

ข้อมูลให้เหน็ความ

สมัพนัธ์และน�าเสนอ

ด้วยแบบทีค่รอบคลมุ

จดักระท�าแผนภาพ

ความคดิได้ มกีารยก

ตวัอย่างเพิม่เตมิ และ

น�าเสนอด้วยแบบ

ต่าง ๆ แต่ยัง              

ไม่ครอบคลุม

จัดกระท�าแผนภาพ              

ความคดิอย่างไม่เป็น

ระบบ  และน�าเสนอ

ไม่สือ่ความหมาย 

และไม่ชัดเจน

แบบประเมินการจัดกระท�าและน�าเสนอสมุดเล่มเล็ก

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดกระท�าและน�าเสนอสมุดเล่มเล็ก

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การจัดกระท�าและ

น�าเสนอสมุด            

เล่มเล็ก

รวบรวมและจดั

กระท�าสมดุเล่มเลก็           

อย่างเป็นระบบ และ

น�าเสนอด้วยแบบที่

ชดัเจน ถกูต้อง 

ครอบคลมุและ                     

มกีารเชือ่มโยง 

ให้เหน็เป็นภาพรวม

รวบรวมและจดั

กระท�าสมดุเล่มเลก็           

อย่างเป็นระบบ               

มกีารจ�าแนกข้อมลูให้

เหน็ความสมัพนัธ์และ

น�าเสนอด้วยแบบที่

ถกูต้อง ครอบคลุม

รวบรวมและจดั

กระท�าสมดุเล่มเลก็           

อย่างเป็นระบบ               

มกีารยกตวัอย่างเพิม่

เตมิให้เข้าใจง่าย และ

น�าเสนอด้วยแบบ

ต่าง ๆ แต่ยัง ไม่

ครอบคลุม

รวบรวมและจดั

กระท�าสมดุเล่มเล็ก

อย่างไม่เป็นระบบ  

และน�าเสนอ                               

ไม่สือ่ความหมาย 

และไม่ชัดเจน
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แบบประเมินการจัดกระท�าและน�าเสนอกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การจัดกระท�า

และน�าเสนอ

กิจกรรมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์

จดัท�าได้อย่างเป็น

ระบบ สมัพนัธ์กนั 

และถกูต้องตามหวัข้อ

เรือ่งทีก่�าหนด มคีวาม

คดิสร้างสรรค์ มีการ

เชือ่มโยงให้เหน็เป็น

ภาพรวม  

จดัท�าได้อย่างเป็น

ระบบ สมัพนัธ์กบั

หวัข้อเรือ่งทีก่�าหนด 

มคีวามคดิรเิริม่ แต่

ไม่มกีารเชือ่มโยงให้

เหน็เป็นภาพรวม 

จดัท�าได้ตามหวัข้อ

เรือ่ง โดยมคีร ูหรอื

ผูอ้ืน่ให้ค�าแนะน�า

จดัท�าได้แต่ไม่

สอดคล้องกบัหวัข้อ

เรือ่งทีก่�าหนด

แบบประเมินการจัดกระท�าและน�าเสนอป้ายนิเทศ

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การจัดกระท�าและ

น�าเสนอป้ายนิเทศ

รวบรวมข้อมลูและจัด

กระท�าป้ายนิเทศ          

อย่างเป็นระบบ และ

น�าเสนอด้วยแบบที่

ชดัเจน ถกูต้อง 

ครอบคลมุและมกีาร

เชือ่มโยงให้เหน็เป็น

ภาพรวม

รวบรวมข้อมลูและจัด

กระท�าป้ายนิเทศ                  

อย่างเป็นระบบ          

มกีารจ�าแนกข้อมลูให้

เหน็ความสมัพนัธ์และ

น�าเสนอด้วยแบบที่

ถกูต้อง ครอบคลุม

รวบรวมข้อมลูและจัด

กระท�าป้ายนเิทศ                   

ได้ มกีารยกตวัอย่าง

เพิม่เตมิ และน�า

เสนอด้วยแบบ 

ต่าง ๆ แต่ยัง                  

ไม่ครอบคลุม

รวบรวมข้อมลูและ              

จัดกระท�าป้ายนิเทศ                         

อย่างไม่เป็นระบบ 

และน�าเสนอไม่สือ่

ความหมาย และ                         

ไม่ชดัเจน



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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ภาคผนวก		ข		

สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งตับและท่อน�้าดี
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สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับ	มะเร็งตับและท่อน�้าดี
 

 อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่ีพบบ่อยในประเทศไทย พบว่า ในเพศชายมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและ 

ท่อน�้าดี มากเป็นอันดับ 1 (40.3 ประชากรแสนคน) ส่วนเพศหญิงพบว่ามีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดีเป็น

อันดับ 3 (16.6 ต่อประชากรแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าทั้งเพศชายและหญิง มีอัตราการเกิดโรค 

มะเร็งตับและท่อน�้าดีเป็นอันดับ 1 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2014) นอกจากนี้ 

ประเทศไทยมีจ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดีจ�านวน 14,469 คน คิดเป็นอัตรา 22.5 ต่อแสนประชากร 

(วันละ 36 ราย) เป็นเพศชาย 10,380 คน เพศหญิง 4,089 คน (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) นอกจากนี้  

พบว่าทัว่ประเทศมี 27จงัหวดั ทีอ่ตัราตายสงูกว่า 20 ต่อแสนประชากร โดยพบในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 17 จงัหวดั 

ภาคเหนอื 9 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 1 จงัหวดัตามล�าดบั ส่วนภาคใต้ม ี5 จงัหวดัทีอ่ตัราตายสงูกว่า 10 ต่อแสนประชากร 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลยังไม่ครอบคลุม ท�าให้จ�านวน 

ผูป่้วยจ�านวนหน่ึงไม่ได้ถูกรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสขุ และคาดประมาณว่า ร้อยละ 70 ของรายงานมะเรง็ 

ดงักล่าวเป็นโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีดงันัน้ในแต่ละปีจะมผู้ีเสียชวีติจากโรคมะเร็งท่อน�า้ดีไม่ต�า่กว่า 20,000 คน (Sriamporn 

et al, 2005) 

ภาพที่ 22	สาเหตุการตายของคนไทย

 ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการกินอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เมนู

ปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่

จะเกิดมะเร็งท่อน�้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยท่ีเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ  

6 ล้านคนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า (Sripa B, Pai-

rojkul C, 2008) จากการส�ารวจทางระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ ปี 

2500 -2557 พบว่า แนวโน้มลดลง
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	 	ภาพที่	23	อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ประเทศไทย พ.ศ.2500 -2557

 จากการส�ารวจ ใน ปี 2552 กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนคนไทย ร้อยละ 18.1 เป็นโรคหนอนพยาธิ โดย

พบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26 ภาคเหนือพบ ร้อยละ 17.7 ในขณะเดียวกัน 2 ภาคนี้ก็พบอัตรา

ติดพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าที่อื่น ๆ  เช่นกัน คือ ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 10 ตามล�าดับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เคยเป็นโรค

พยาธิใบไม้ตับและกินยารักษาพยาธิแล้วกลับมาเป็นซ�้าอีกสูงถึง ร้อยละ 12 (ฐิติมา และคณะ, 2552) เมื่อพิจารณา

เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พบว่าจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุกสูงสุด ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ

จังหวัดศรีษะเกษ ร้อยละ 38.6 และอ�านาจเจริญ ร้อยละ 32.6 ตามล�าดับ

ภาพที่	24	อัตราชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2552

แหล่งข้อมูล ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
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 ในปี	 2556 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ส�ารวจการติดโรค

พยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า มีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ย ร้อยละ 22.1  โดยพบมากที่สุดที่จังหวัดนครพนม 

ร้อยละ 40 สกลนคร พบ ร้อยละ 27.6 เมื่อจ�าแนกอัตราพบโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นรายพื้นที่ ใน 7 จังหวัด พบสูงที่สุด

คือ อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร คิดเป็น ร้อยละ 80.0  (kesorn et al, 2009) 

 

ภาพที่	25 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 ปี 2556

 เมื่อพิจารณาอัตราการติดโรคจ�าแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดโรคมากกว่า ร้อยละ 10

ภาพที่	26 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จ�าแนกรายกลุ่มอายุ ปี 2556

 เมื่อพิจารณาตามระดับอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับจ�าแนกรายหมู่บ้านจ�านวน 210 หมู่บ้านที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า ระดับอัตราตรวจพบพยาธิใบไม้ตับสูงสุดอยู่ที่อัตราการตรวจพบระหว่าง 1-19 คิดเป็น ร้อยละ 44.3  

รองลงมาคือระดับอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับอยู่ที่ระหว่าง ร้อยละ 21-40 คิดเป็น ร้อยละ26 นอกจากนี้พบว่ามี

พื้นที่ที่ตรวจไม่พบการติดโรคพยาธิใบไม้ตับมีสัดส่วน ร้อยละ 10 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่	1	ระดับอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ จ�าแนกรายหมู่บ้าน 

ระดับอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ (%) จ�านวนหมู่บ้าน(n=210) ร้อยละ

0 21 10.0 

1-19 93 44.3

21-40 55 26.2

40 – 60 34 16.2

61 – 80 7 3.3

รวม 210 100.0 

 ผลการตรวจนบัไข่พยาธใิบไม้ตบั เพือ่ประเมนิหาระดบัความรนุแรงของพยาธใิบไม้ตบั พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ

ความรุนแรงอยู่ในระดับต�่า คิดเป็น ร้อยละ 91.5 (ตารางที่ 2)

ตารางที่	2	ระดับความรุนแรงของจ�านวนไข่พยาธิใบไม้ตับ (n= 3,916)

จ�านวนที่ส่งตรวจ

ทั้งหมด

พบ

พยาธิ

ใบไม้

ตับ

MEPG S.D. Low 

(EPG)

Medium 

(EPG)

High 

(EPG)

highest 

(EPG)

<1,000 1,000 

-9,999 

 10,000-

29,999 

 >29,999 

n % n % n % n %

3,916 980 316.8 1,222.7 897 91.5 83 8.5 0 0 0 0

หมายเหตุ	:	MEPG = Mean Egg Per Gram 

	 ในปี	 2557 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่ ส�ารวจการติดเชื้อ

พยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 พบว่า มีอัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับเฉลี่ย ร้อยละ 16.9 โดยพบมากที่สุดที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 22.3 เมื่อจ�าแนกอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับเป็นรายต�าบล ใน 4 จังหวัด พบสูงที่สุดคือ 

อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ คิดเป็น ร้อยละ 66.7
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ภาพที่	27 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 ปี 2557

 เมื่อพิจารณาอัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับจ�าแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า กลุ ่มอายุที่มีอัตราการติดโรค 

พยาธิใบไม้ตับมากที่สุด คือกลุ่มอายุ 40 – 60 ปี

ภาพที่	28 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จ�าแนกรายกลุ่มอายุ ปี 2558

พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค	

 พฤตกิรรมการกินของกลุม่ตวัอย่างในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน พบว่า ประชาชนมกีารกนิก้อยปลาดบิ 

ร้อยละ 53.2 กินลาบปลาดิบ ร้อยละ  53.2 กินส้มต�าใส่ปลาร้าดิบ ร้อยละ 86.7 และกินปลาส้มดิบ ร้อยละ 56.1 ใน

ส่วนการป้องกนัควบคมุโรคในพืน้ที ่พบว่า การเคยกินยารกัษาพยาธใิบไม้ตบั พบ ร้อยละ 10.5 และส่วนใหญ่ซือ้มาจาก
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ร้านขายยาในหมู่บ้าน การเคยตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ พบ ร้อยละ 6 ส่วนการถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูก

สุขลักษณะเมื่ออยู่นอกบ้าน พบว่ามีการปฏิบัติเป็นประจ�า ร้อยละ 96.4 (ตารางที่ 3)

ตารางที่	3 พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง (n = 3916)

พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค จ�านวน ร้อยละ

1. การกินก้อยปลาดิบ

 ไม่กิน 1,834 46.8

 กิน 2,082 53.2

2. การกินลาบปลาดิบ

 ไม่กิน 1,834 46.8

 กิน 2,082 53.2

3. การกินส้มต�าใส่ปลาร้าดิบ

 ไม่กิน 520 13.3

 กิน 3,396 86.7

4. การกินปลาส้มดิบ

 ไม่กิน 1,720 43.9

 กิน 2,196 56.1

5. การเคยตรวจอุจจาระแล้วพบพยาธิใบไม้ตับ

 ไม่พบ 3,682 94.0

 พบ 234 6.0

6.การเคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ

 ไม่กิน 3,505 89.5

 กิน 411 10.5

7. ในกรณีที่เคยกินยาได้ยามาจาก

 รพ.สต., รพช. , รพท. 139 33.8

 หน่วยตรวจพยาธิเคลื่อนที่ 9 2.2

 ซื้อยาจากร้านขายยาในหมู่บ้าน 195 47.5

 อื่นๆระบุ 68 16.5
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ตารางที่	3 พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง (n = 3916) (ต่อ)

พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค จ�านวน ร้อยละ

8. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเมื่ออยู่ที่บ้าน

ไม่เคยปฏิบัติเลย 27 0.7

ท�าเป็นบางครั้ง 115 2.9

ท�าเป็นประจ�า 3,774 96.4

9. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเมื่ออยู่นอกบ้าน

ไม่เคยปฏิบัติเลย 26 0.7

ท�าเป็นบางครั้ง 115 2.9

ท�าเป็นประจ�า 3,775 96.4

 จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ พบว่า ประชาชนยังคงกินปลาดิบ เนื่องจาก ความอร่อย การมียารักษา

พยาธิ และมีความเชื่อว่าการรับประทานดิบจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง 

	 โสตาย	มนัแซ่บ	ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงกนิปลาดิบกนัอยูแ่ละถอืว่าเป็นเร่ืองปกติ เช่น ก้อยปลาดิบ ลาบปลา

ดิบ หรือปลาร้าดิบ เป็นต้น โดยให้เหตุผลว่า อร่อย ติดใจในรสชำด ดังค�าพูดของประชาชนที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการ

กินปลาดิบในขณะที่สนทนากลุ่มว่า “โสตำย มันแซ่บ ก้ำงกะบ่มี เนื้อปลำหวำน นัว ต่ำงกับกินสุก ถ้ำเฮำเอำปลำไปเฮ็ด

สุก ก้ำงกะหลำย บ่แซ่บ” ชาวบ้านคนอื่นๆเห็นด้วยกับค�าพูดนี้ นอกจากนี้ “เคยกินตะพ่อตะแม่ กะบ่เป็นหยัง กินสุก

ก้ำงหลำยติดคอ กินดิบ มันแซ่บ” และจากการสัมภาษณ์เด็กหนุ่มอายุ 16 ปีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้สะท้อนมุมมอง

ของการกินดิบว่า “เกิดมำผมก็เห็นพ่อกะแม่กิน ผมก็เลยกินน�ำ กินบ่อยๆ เลยติดใจ ปลำมันสด เนื้อหวำนดี บ่มีก้ำงก็

เลยกินมำเรื่อยๆ ก็ไม่เห็นเป็นไร” นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ สะท้อนว่า “ในช่วงหน้ำที่มีปลำเยอะๆ เช่น หน้ำฝน 

พวกผมจะน�ำปลำท่ีจับได้เยอะๆมำหมักไว้ท�ำเป็นปลำร้ำ ปลำจ่อม เก็บไว้กินนำนๆ ส่วนปลำดิบจะกินนำนๆครั้งเวลำ

พบปะสังสรรค์กันระหว่ำงเพื่อนฝูงครับ ของดีไม่ได้กินบ่อย” จากการสังเกตประชาชนในพื้นที่มีการรับประทานปลาร้า

เกือบทุกหลังคาเรือน และถือว่าเป็นเรื่องปกติ ในส่วนการรับประทานก้อยปลาดิบจะรับประทานในช่วงที่มีกิจกรรม

ส�าคัญๆ ในพื้นที่เช่นงานเลี้ยงหรือการสังสรรค์ระหว่างเครือญาติหรือเพื่อนฝูง 

	 มียากิน ประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการกินปลาดิบ เนื่องจากสามารถไปซื้อยารักษาพยาธิได้ง่าย ก็เลยไม่กลัว

การตดิโรคพยาธิใบไม้ตับ ยารกัษาพยาธิใบไม้ตบัหรอืยารกัษาพยาธทุิกชนดิสามารถซือ้ได้จากรถทีม่าเร่ขายยาในหมูบ้่าน 

ร้านขายของช�า อสม.หรือ รพ.สต. เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีการกินยารักษาพยาธิปีละหนึ่งถึงสองครั้ง  

ดังค�าพูดที่ชาวบ้านสะท้อนในขณะสนทนากลุ่มว่า “บ่ย่ำนดอกพยำธิเพรำะว่ำมียำกิน หลังจำกผมกินก้อยปลำขำวนำ

ไปสองสำมเดือน ถ้ำรู้สึกว่ำท้องไส้ไม่ดี เช่น แน่นอึดอัด ไม่สบำยท้อง ก็จะไปซื้อยำถ่ำยพยำธิมำกินเอง ก็ท�ำแบบนี ้

มำนำนแล้ว จะกินปีละสองถึงสำมครั้งต่อปี” ชาวบ้านคนอื่นๆเห็นด้วยกับค�าพูดนี้ นอกจากนี้ “ผมบ่ย่ำนดอกพยำธิ  

บ่เคยเห็นตัวจักเท่ือ สมัยน้ีมียำดี กินไปโลด” ประชาชนในพื้นที่มีการบอกต่อๆกันในเรื่องการซื้อยารักษาพยาธิไม้ตับ 

มารบัประทานเอง แหล่งท่ีนยิมบอกต่อๆให้ไปซ้ือมากทีสุ่ดคอืร้านขายยาในตลาดในอ�าเภอ โดยไม่ต้องไปตรวจอจุจาระ

โดยให้เหตุผลว่า เสียเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาล ซื้อยามารับประทานเลย 
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	 กินดิบร่างกายแข็งแรง ประชาชนในพื้นท่ีมีความเชื่อว่า การกินปลาดิบท�าให้ร่างกายแข็งแรง ท�างานได้ดี  
วัยหนุ่มสาวสามารถบริโภคปลาดิบได้เพราะร่างกายมีความต้านทานและจะไปช่วยเสริมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ส่วนเด็ก
และผู้สูงอายุไม่ควรกินดิบเพราะความต้านทานของร่างกายไม่ดี ดังค�าพูดหนึ่งที่สะท้อนขึ้นในขณะสนทนากลุ่มว่า  
“คนหนุม่คนสำวกนิได้ เพรำะธำตไุฟด ีเฮด็ให้แขง็แรง เดก็น้อยกบัผูเ้ฒ่ำ ห้ำมกนิ ธำตยุงัอ่อนอยู”่ นอกจากนี ้ประชาชน
มคีวามเชือ่ว่า “ให้ผมเลกิกนิปลำดบิ ผมเลกิไม่ได้ดอก พอเหน็หมูก่นิ ผมกน็กึอยำกกนิ กนิแล้วแขง็แรง เฮด็เวยีกบ่เม่ือย
เลย” สอดคล้องกับค�าพูดหนึ่งที่สะท้อนขึ้นขณะสัมภาษณ์ “กินดิบเฮ็ดให้มีเฮือมีแฮง(แข็งแรง) บ่ย่ำนดอกพยำธิ บ่เคย
เห็นโตจักเทื่อ” ประชาชนคนอื่นๆเห็นด้วยกับค�าพูดนี้ จากการสังเกตการณ์ในพื้นที่ พบว่า มีชายวัยกลางคนนั่งล้อมวง
กินเหล้าด้วยกันประมาณ 9-10 คน ชนิดอาหารที่ก�าลังรับประทานคือก้อยปลาซิว 
	 กนิมาโดน	เลกิบ่ได้ ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบนส่วนใหญ่มวีธิกีารถนอมอาหารประเภทปลา
ทีส่ามารถหาได้ในชมุชนเพือ่เกบ็ไว้รบัประทานนานๆโดย การท�าปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม เป็นต้น เกอืบทกุหลงัคาเรอืน
จะกินปลาร้า ส่วนประกอบของอาหารท่ีกนิจะมปีลาร้าร่วมด้วย อย่างไรกต็ามปลาร้าท่ีประชาชนหมกัเองจะหมกัไว้นาน
เกือบหนึ่งปีถึงสองปีถึงจะน�ามากิน นอกจากนี้พบว่า ปลาส้มเป็นอาหารที่ประชาชนชอบกิน โดยจะหมักปลาขาวไว้
ประมาณ 3-7 วนั และจะน�ามารบัประทานกบัข้าวเหนยีวร่วมกบัพรกิดบิโดยทีไ่ม่ได้ท�าให้สกุก่อน ดงัค�าพดูของชาวบ้าน
ท่านหนึ่งสะท้อนขึ้นขณะสนทนากลุ่ม “ปลำแดก (ปลำร้ำ) ผมกินมำตั้งแต่จ�ำควำมได้ กินทุกมื้อ ติดแล้วครับ กินทุก
หลังคำเรือน” นอกจากนี้ “นึ่งข้ำวเหนียวฮ้อนๆ กินกับปลำส้ม กับบักพริกดิบ แซ่บหลำยครับ กินมำโดนแล้วครับ”  
จากการสงัเกตการณ์ในพืน้ที ่พบว่าปัจจบุนัปลาร้าทีข่ายในท้องตลาดจะหมกันานประมาณ 2-3 เดือนกจ็ะน�ามาขายให้
ประชาชน และเมนูส้มต�าใส่ปลาร้าดิบก็เป็นเมนูยอดฮิตของประชาชนในพื้นที่ ในขณะที่กรมควบคุมโรครายงานการ
บริโภคปลาร้าหมักเกิน 6 เดือน ปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	7

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						26		ธันวาคม		2557

การก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่เจ็ด

 ได้พิจารณารายงานเรื่องการก�าจัดปัญหาพยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน

 ตระหนักว่า การก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน เป็นประโยชน์ในการลดการป่วย

และการตายด้วยมะเร็งท่อน�้าดีที่ป้องกันและรักษาได้หากค้นพบอาการแรกเร่ิมได้เร็ว แต่ต้องเป็นการด�าเนินการแบบ

บูรณาการ โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมการป้องกันมิให้มีการปน

เปื้อนของอุจจาระในแหล่งน�้าทุกประเภท เพื่อท�าให้ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมให้กับ

ทกุเพศและทกุกลุม่วยัในการกินปลากทีป่รงุสกุ ตรวจคดักรองกลุ่มเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มผู้เป็นพยาธิ

ใบไม้ตับ มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนเป็นฐาน โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาค

รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควบคู่ ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง 

ไปจนถึงการรักษา การดูแลในชุมชน ตลอดจนระบบข้อมูลสุขภาพ

 กังวล และห่วงใยว่า ท่ีผ่านมาการด�าเนินการแก้ปัญหายังไม่ต่อเนื่องจริงจัง และขาดความร่วมมือจากหน่วย

งานราชการและภาคีเครือข่าย ขาดความเป็นเอกภาพในการจัดวางระบบงาน ขาดความชัดเจนของทิศทางนโยบาย 

ขาดการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพ และที่ส�าคัญประชาชนขาดความตระหนักถึง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย หากสามารถท�าให้ปัญหานี่เป็นวาระแห่งชาติได้ มีโอกาสที่ประเทศจะก�าจัด

การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ภายในระยะเวลา 10 ปี และปัญหาการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน�้าดีจะลดจ�านวนลงมากกว่า

ครึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้า จนกระทั่งไม่เป็นปัญหาที่ส�าคัญทางด้านสาธารณสุข

 ชืน่ชมว่า หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต กระทรวงศกึษาธกิาร 

สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิ และองค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินการเพื่อควบคุมปัญหาพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง แต่ยังมีช่องทางในการพัฒนาอีก

 จึงมีมติดังต่อไปนี้

 1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยกรมปศสุตัว์ และกรมประมง เครอืข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ร่วมกันจัดท�าแผน

ยทุธศาสตร์ทศวรรษก�าจดัปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีห้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน หลงัเสนอมตต่ิอคณะรัฐมนตรี

 2. เพื่อให้การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

กระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินการในประเด็นต่อไปนี้

  2.1 กรมควบคุมโรค โดยส�านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นแกนหลักในการผลักดัน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ทศวรรษก�าจดัปัญหาพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีพฒันาองค์ความรู้ จดัระบบเฝ้าระวงัโรค ตรวจคดักรอง สนบัสนนุ

สมัชชาสุขภาพ		7	/	หลัก	3
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ด้านวิชาการในการป้องกันควบคุมโรค และติดตามความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม

  2.2 กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อน�้าดีและสนับสนุนวิชาการ 

การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีให้ได้ในระยะแรกเริ่ม

  2.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่

ต�าบลจัดการสขุภาพ ให้เป็นนกัจดัการสขุภาพชมุชน มคีวามรูใ้นการป้องกนัโรค จดักระบวนการ สร้างสขุนสิยั และร่วม

กับผู้น�าท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนท�าตัวเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมการบริโภค ที่เหมาะสม ที่น�าไปสู่การ

ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

  2.4 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการตรวจวินิจฉัย การคัดกรอง 

และการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรที่มีทักษะทั้งในด้านการป้องกันควบคุม

โรค เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และให้มีระบบในการปรึกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมศัลยแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปในจังหวัดท่ีมีปัญหา ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพเพื่อการตรวจรักษาในพื้นที่ของตนเองได้ และไม่เป็นภาระด้านการเงินกับผู้ป่วยและครอบครัว

  2.5 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาลวัดค�าประมง และสถานพยาบาลที่มีความพร้อมด้านแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นโรงพยาบาลน�าร่ององค์กรภาคีเครือข่ายและจิตอาสา ซ่ึงมีบทบาทและเป็นทางเลือกใน

การดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง (Palliative care) ผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดโีดยใช้สมนุไพรและภมูปัิญญาแพทย์แผน

ไทย ร่วมกับการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว

  2.6 กรมอนามัย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วม

กับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านให้มีความรู้ และ

ตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและขอความร่วมมือมิให้มีการจ�าหน่ายอาหารเมนูปลาดิบ (ปลา

น�า้จดืมเีกลด็) เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนพยาธใิบไม้ตบัสู่อาหาร และสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้ท้องถิน่มข้ีอบญัญตัหิรอืมาตรการ

สังคมในการก�าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น

 3. ขอให้ส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ในพืน้ทีก่�าหนดเรือ่งนีเ้ป็นปัญหาส�าคญัและสนบัสนนุ

งบประมาณให้ภาครัฐและเอกชน ในการด�าเนินงานเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในพื้นที่เสี่ยง และติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 4. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในแต่ละ

พืน้ที ่ในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้ท้องถิน่ออกข้อบญัญตัหิรอืมาตรการสงัคมในการก�าจดัสิง่ปฏกูิลอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล 

การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ รวมท้ังมีระบบการเฝ้าระวังการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น ตลอด

จนแก้ไขปัญหาเร่ืองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในพื้นท่ีเสี่ยงตามศักยภาพและสถานะทางการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

 5. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการในประเด็นต่อไปนี้

  5.1 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าแผนการ

เรียนรู้ส�าหรับโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้ความเข้าใจ 

ตระหนักและมีค่านิยมในการกินอาหารที่ปลอดภัยไม่กินอาหารเสี่ยงและปรุงดิบ
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  5.2 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันอุดมศึกษา การ

ศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน 

มีความรู้และเกิดความตระหนักและมีค่านิยมไม่กินอาหารปรุงดิบ

 6. ขอให้กระทรวงคมนาคม มมีาตรการในการจดัการสิง่ปฏกิลูทีม่ปีระสิทธภิาพในระบบคมนาคมขนส่งทางบก

และทางน�้า โดยเฉพาะทางรถไฟ รถประจ�าทางและเรือโดยสาร

 7. ขอให้สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืก ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบันวจิยัระบบ

สาธารณสุข ร่วมมือศึกษาวิจัยทางสังคม พฤติกรรม นิเวศวิทยา การเกิดโรคและการรักษา และการได้มาซึ่งความรู้อัน

จะน�าไปสู่การก�าจัดปัญหานี้ รวมถึงส่งเสริมการน�าผลวิจัยไปใช้ ก�าหนดนโยบาย มาตรการสังคมและท้องถิ่น

 8. ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ให้ประชาชนรับรู้

เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง ป้องกันตนเองจากการติดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและสังคม

 9. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้จัดสมัชชาสุขภาพใน

ระดับพื้นที่ ส่งเสริมและติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าในพื้นที่ของตนเอง

 10. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ครั้งที่ 8
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	7	 	 	

ระเบียบวาระที่	2.4	        7	พฤศจิกายน	2557

การก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน

1.	นิยาม

 พยาธิใบไม้ตับ หมายถึง หนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ พยาธิตัวเต็มวัยอยู่ในร่างกายคนเรา ตรวจพบอยู่

ในทางเดินท่อน�้าดีทั้งในและนอกตับ พยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการท่ีคนกินอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูล

ปลาตะเพยีน) เช่น ปลาซิว ปลาผวิใบไผ่ ปลาสร้อยขวา ปลากะมัง ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด เป็นต้น ทีมี่ตัวอ่อน

พยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไปโดยไม่ได้ท�าให้สุกด้วยความร้อน

 มะเร็งท่อน�้าดี หมายถึง มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเยื่อบุทางเดินน�้าดีมีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ โดยอาจพบ 

มะเร็งท่อน�้าดีในเน้ือตับและมะเร็งท่อน�้าดีนอกตับหรือร่วมกัน คนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิด

มะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีพยาธิ 16 เท่า ในประเทศไทยมะเร็งท่อน�้าดีเกิดจากหลายสาเหตุ แตกต่างกันไป และมีความ

เกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมีทางการเกษตร และสารก่อมะเร็งที่พบในอาหารหมักดอง

 ข้อเสนอเพือ่การควบคมุก�าจดัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด	ีหมายถงึการระดมพลงัทางวชิาการ พลัง

ทางสังคม และพลังการบริหารจัดการเพื่อก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในประชาชนให้ลดลงจนเป็น

เรื่องที่พบเห็นได้ยากในทศวรรษหน้า และการป้องกันมะเร็งท่อน�้าดีจ�าเป็นต้องลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งควบคู่ 

ไปด้วย โดยด�าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม ต้องมีสัญญาประชาคมใน

การร่วมกันลด ละ เลิก ใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี สารก�าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เป็นต้น ควบคู่กับการ

บังคับใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

2.	ความส�าคัญของปัญหา	สถานการณ์และแนวโน้ม

 2.1 อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย พบว่า ในเพศชายมีอัตราการเกิดโรคด้วยมะเร็งตับ

และท่อน�้าดี มากเป็นอันดับ 1 (40.3 ต่อประชาการแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดีเป็นอันดับ 1(1) นอกจากนี้ ประเทศมีจ�านวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับ

และท่อน�้าดีจ�านวน 14,469 คน คิดเป็นอัตรา 22.5 ต่อแสนประชากร (วันละ 36 ราย) เป็นเพศชาย 10.380 คน เพศ

หญิง 4,089 คน(2) นอกจากนี้ พบว่าทั่วประเทศมี 27 จังหวัดที่อัตราตายสูงกว่า 20 ต่อแสนประชากร โดยพบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัดตามล�าดับ ส่วนภาคใต้มี 5 จังหวัดที่

อัตราตายสูงกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีปัญหาเร่ืองการบันทึกข้อมูลผู ้ป ่วยที่มา 

รบับรกิารท่ีโรงพยาบาลยงัไม่ครอบคลมุ ท�าให้จ�านวนผูป่้วยจ�านวนหนึง่ไม่ได้ถกูรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสขุ  

และคาดประมาณว่า 70% ของรายงานมะเร็งดังกล่าวเป็นมะเร็งท่อน�้าดี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 

ท่อน�า้ดไีม่ต�า่กว่า 20,000 คน(3) แม้จะพบว่าอบุติัการณ์ของมะเร็งท่อน�า้ดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอืยงั

คงสูงกว่าภาคกลางและภาคใต้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะพบในภาคอื่น ๆ มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายประชากร

 2.2 ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการกินอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) 

เมนูปรุงดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ หรือท่ีมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็น 

กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งท่อน�้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

สมัชชาสุขภาพ		7	/	หลัก	4



หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

202

ประมาณ 6 ล้านคน และประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า(4) โดย

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืพบผูเ้ป็นพยาธใิบไม้ตบั 18.6% (โดยในยางพืน้ทีส่งูถงึ 85%) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 10% (โดย

ในบางพื้นที่สูงถึง 46% ) ภาคกลาง และภาคใต้ พบต�่ากว่า 5% (5) จากการรายงานการศึกษาวิจัย(6) พบว่าอัตราการติด

พยาธิใบไม้ตับในอีสานเหนือมีค่าเฉลี่ย 22.5% อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับสูงสุด 80% เมื่อวิเคราะห์จ�าแนกรายกลุ่ม

อายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับสูงกว่า 20% และจากการส�ารวจพฤติกรรมบริโภคปลากดิบของ

ประชาชนในพื้นท่ี ยังพบว่า ประชาชน 49.74% ยังบริโภคส้มต�าใส่ปลาร้าดิบ 43.6% บริโภคปลาจ่อมดิบ 29.2% 

บริโภคลาบปลาดิบ 28.2% บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตุผลว่า อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และ 

บางส่วนมีความเช่ือว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิก็หายแล้วกินใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีทั้งสิ้น

 2.3 เนือ่งจากปัจจบุนัยงัไม่มตีวับ่งชีจ้�าเพาะของการเกดิมะเร็งท่อน�า้ดี (อยูใ่นระหว่างการวิจัย) ดังนัน้การเจาะ

เลอืดตรวจหามะเรง็ท่อน�า้ดจีงึไม่สามารถทีจ่ะวนิจิฉัยโรคนีไ้ด้ แต่กย็งัมเีคร่ืองมอืทีส่ามารถตรวจวนิจิฉัยโรคนีไ้ด้แม่นย�า 

สะดวก ปลอดภัยและราคาไม่แพง คือการใช้อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน(7) ซึ่งเป็นการตรวจหามะเร็งท่อน�้าดีทั้ง

ชนิดในตับและนอกตับได้ดี มีความไวและความจ�าเพาะต่อโรคสูง(8) นอกจากนี้ก็เครื่องมืออ่ืนที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค 

เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ช่วยในการยืนยันโรค การแยกโรค และช่วยในการวางแผน

การรักษาทีส่�าคญัมาก และในปัจจุบันเคร่ืองมอืเหล่าน้ีได้รบัการพฒันาดีขึน้มากท�าให้การวินจิฉัยและวางแผนการรกัษา

ได้รับประโยชน์สูงสุด ส่วนเครื่องมือใหม่ ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

 2.4 มะเร็งท่อน�้าดีสามารถรักษาให้ได้ผลดี และในบางรายหายขาดได้เหมือนกับการรักษามะเร็งอื่น ๆ การ

รักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดเอามะเร็งออกให้หมดในระยะแรก ๆ ของโรคเท่านั้น(9, 10) เพราะการผ่าตัดรักษาโรคในระยะ

ที่ลุกลามแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การรักษาแบบประคับประคอง จากผลการศึกษาตั้งแต่ 2525-2555 พบว่า  

มีวิวัฒนาการด้านการรักษาที่ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่การวินิจฉัย การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และการผ่าตัด รวมถึง

การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การผ่าตัดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากพอ ผู้ป่วยจึงจะปลอดภัยและ 

การท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมาก อนึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดียังสามารถที่จะพัฒนาให้ได้ผลดีกว่านี้ได้

 2.5 จากการส�ารวจอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2500 2524 2534 2539 2544 

2552 และ 2557 พบว่า อัตราความชุกมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 62.9, 54.7, 41.7, 35.0, 22.5, 18.1, 8.9 ตาม

ล�าดับ แต่ก็เป็นไปอย่างช้า ๆ และยังสูงเกินเป้าหมายที่ก�าหนด จากการส�ารวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในปี 2557 

ประเทศ พบว่า มจีงัหวัดท่ีมคีวามชกุสงูกว่าร้อยละ 10 จ�านวน 12 จงัหวดั ได้แก่ นครพนม (ร้อยละ 23.2) บุรรีมัย์ (ร้อย

ละ 17 .6 (  ร ้ อย เอ็ด  (ร ้ อยละ 15 .5 )  น ่ าน (ร ้ อยละ 14 .9 )  ศรีสะ เกษ (ร ้ อยละ 14 .3 )  สุ รินทร ์  

(ร้อยละ 14.3 ) มหาสารคาม (ร้อยละ 13.1 ) สระแก้ว (ร้อยละ 12.7) มุกดาหาร (ร้อยละ 11.9) กาฬสินธุ์ (ร้อยละ 

11.5) เชียงใหม่ (ร้อยละ 10.8) ล�าปาง (ร้อยละ 10.5) ตามล�าดับ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยอื่น(11) ท่ีศึกษา 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปี 2556 ว่า 4 

ใน 7 จังหวัดมีอัตราความชุกสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ นครพนม (ร้อยละ 40.9) สกลนคร (ร้อยละ 27.9) หนองคาย 

(ร้อยละ 22.5) และหนองบัวล�าภู (ร้อยละ 22.1) ค่าเฉลี่ยของอัตราการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 22.5 โดยพบว่าอัตราการ

ติดเชื้อสูงสุดร้อยละ 80 ทุกกลุ่มอายุมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 20 พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 40-49 ปี สอดคล้องกับ

รายงานการศึกษาวิจัยอื่น ที่พบว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู ่ระหว่างร้อยละ 10-80 (12, 13) นอกจากนี้  

พบว่า ปัจจัยการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตบัได้แก่เพศ อาย ุและการกนิอาหารเมนเูสีย่ง ได้แก่ ก้อยปลาดบิ ปลาส้มดบิ ส้มต�า

ปลาร้าดบิ(11,14,15) จะเหน็ได้ว่าการกนิปลาน�า้จืดเกลด็ขาวทีม่ตัีวอ่อนพยาธใิบไม้ตับในเนือ้ปลาเมือ่ปรงุดิบเป็นสาเหตขุอง
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การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยพฤติกรรมการกินดิบนี้กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของประชาชน การแก้ไขปัญหาจ�า 

เป็นต้นใช้ระยะเวลา และค�านึงถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การท�าความเข้าใจต่อวิถีชีวิต รวมถึงกระบวนการผลิต 

การเตรียม การปรุง และเครือข่ายผู้ประกอบการ และผู้ขายในท้องถิ่น (หาบเร่ แผงลอย ร้านค้า ร้านช�า ร้านอาหาร 

เป็นต้น)(16,17,18,19) จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาที่กว่างถึงเรื่องนี้มีน้อยมาก และในจ�านวนนี้งานหลายชิ้นก็

เพียงแต่เป็นการศึกษาจากเอกสารอื่น ๆ ท�าให้ประเด็นต่าง ๆ ค�าถามต่าง ๆ ยังหาค�าอธิบายได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

 2.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งมีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในระยะสุดท้ายที่ผู้ป่วยและ

ครอบครัวต้องการความช่วยเหลือหลายประการ เช่น การจัดการความเจ็บปวด การจัดการแผลเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งต้อง

มีการดูแลที่ครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปัญญา โดยกระทรวง

สาธารณสุขต้องเร่งรัดการจัดระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย และเป็นแกนกลางในการ

ประสานความร่วมมือขององค์กรและจิตอาสาต่าง ๆ 

3.	นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 3.1 ปัจจุบัน รถดูดส้วมได้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่รกร้าง ที่นาของประชาชน โดยที่

ยังไม่มีการบ�าบัดให้ถูกต้องก่อน ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับในสิ่งแวดล้อม ได้ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล คือ

   3.1.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 มาตรา 18 ที่ก�าหนดให้การ

จัดการสิ่งปฏิกูลเป็นอ�านาจของทางราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา 19 ก�าหนดให้กิจการรับท�าการเก็บ ขนหรือก�าจัด

สิง่ปฏิกูล โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารต้องได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังมีท้องถิ่นจ�านวนมากที่มิได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มีระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง รวมทั้งยัง

ขาดความตระหนกัในการด�าเนนิการควบคุมผูไ้ด้รบัอนญุาตประกอบกจิการสบูสิง่ปฏกิลูในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของตนเอง

ในการน�าสิ่งปฏิกูลไปบ�าบัดอย่างถูกต้อง

   3.1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535(20)เป็น

พระราชบัญญัติที่มอบอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจในการจัดการใน

เรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หมวดท่ี1 การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและ

สถานสาธารณะ มาตรา 14 ห้ามมใิห้ผูใ้ดปล่อยสัตว์ ถ่ายมลูบนถนน และมไิด้ขจัดมลูดังกล่าวให้หมดไป และมาตรา 29 

ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่สถานที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัด

ไว้เพือ่การนัน้ และมาตรา 30ห้ามมใิห้ผูใ้ด เท ปล่อยหรือระบายอจุจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงใน

ทางน�้าและมาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ แต่การปฏิบัติเพื่อให้บังคับ

ใช้ทางกฎหมายยังไม่สามารถด�าเนินการได้

 3.2 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 281 ก�าหนดปริมาณใช้เกลือไนเตรทหรือไนไตรท์

ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก โดยให้ใช้เกลือโซเดียมไนไตรท์ได้ปริมาณไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโซเดียมไนเตรท

ได้ปริมาณไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากการตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนของไนเตรทและไนไตรท์ในผักผลไม้

และอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป พบว่ามีการปนเปื้อนของไนเตรทสูง(21) มากกว่าอาหารประเภทอื่น นอกจากนี้  

พบว่าปลาร้าปลาตากแห้งเป็นอาหารที่มีการปนเปื้อนของไนโตรซามีนสูงถึง 66.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม(22) และ 

พบว่าหากมีพยาธิใบไม้ในตับในอาหารร่วมกับไนโตรซามีนก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน�้าดีได้มากข้ึน  

ในปัจจุบันประเทศไทย โดยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่บ้านที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจใน

การใช้อย่างถูกต้องหรือใช้เกินปริมาณที่ก�าหนด และไม่มีการติดฉลากส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลผู้บริโภค
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 3.3 ปัจจุบันนโยบายการด�าเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) และ

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (นพ.สมศกัด์ิ ชณุหรศัมิ)์ ข้อ 7 ว่าด้วยเรือ่งการจดัการโรคติดต่อและภัยคกุคาม

ด้านสุขภาพ ข้อ 7.1 ได้เร่งรัดและด�าเนินการให้เกิดความยั่งยืนในการก�าจัด กวาดล้าง และควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกัน

ได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรค โปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ที่ส�าคัญ เช่น วัณโรคโรคเอดส์ โรคติดต่อน�าโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ในตับ

4.	บทบาทขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 4.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโรงเรียน มีหลายจังหวัดที่ได้ด�าเนิน

การในเร่ืองนี ้อาทิเช่น จังหวดัสกลนครมกีารออกแบบการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับเดก็แต่ละระดบัช้ัน เช่น นกัเรยีน

ระดับปฐมวัยมีการผลิตสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปลา ระดับชั้นประถมศึกษาท�าเป็นบทเรียนส�าเร็จรูป ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นสร้างบทเรยีนส�าเรจ็รปูชัน้สงู ผลทีเ่กดิขึน้คอื เกดิการตระหนกัรูใ้นพษิภยัของโรคพยาธใิบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี ส่งผลให้ไม่กินอาหารที่ท�าจากปลาดิบโดยเด็ดขาด หรือจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ใช้หลกัสตูรพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดสี�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ถงึ 6 มากกกว่า 3 ปี ใน 35 โรงเรยีน

น�าร่อง

 4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก การกินปลาดิบ มีการด�าเนินงานในหลาย

พืน้ที ่อาทเิช่น จงัหวดัสกลนครมกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในรูปแบบการเปิดโอกาสให้ภาคเีครือข่ายทีเ่กีย่วข้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในพื้นที่

 4.3 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน�้าดี” ซึ่ง

เป็นวาระคนอิสาน เริ่มน�าร่องในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยส�านักโรคติดต่อทั่วไป และส�านักงานป้องกันควบคุม

โรคระดับเขต (สคร.5,6 และ7 ) ได้ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะ

เร็งท่อน�้าดี เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่านเวทีการนิเทศติดตามของผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ นอกจากนี้

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา เพื่อเป็นแกนน�าในการประสานการด�าเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน

 4.4 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในพ้ืนที่ และมีบางจังหวัดที่จัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคส�าหรับเขตพื้นที่มาเพื่อแก้ไขปัญหาตนเอง

 4.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และหน่วยงานในพื้นที่ได้ขับเคลื่อน

กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

  4.5.1 การพัฒนาต�าบลต้นแบบ “ละว้าโมเดล” เพื่อเป็นกรณีศึกษาการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบ

บรูณาการวถินิีเวศสขุภาพ/สขุภาพหน่ึงเดยีว ณ แก่งละว้า อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หรอืสขุภาพหนึง่เดยีว (One 

Health) โดยอาศัยหลักการบูรณาการความรู้หลากหลายสาขา (แพทย์ สัตวแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ฯลฯ)  

ใช้ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน เช่น ชาวบ้าน ผูน้�าชมุชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ อสม. เจ้าหน้าทีอ่นามยั องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล สาธารณสขุอ�าเภอ นกัวชิาการ ฯลฯ และด�าเนนิการครอบคลมุทกุมติิ (ผูใ้หญ่ เดก็ คนชรา ทกุสถานะ

การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ) ผลการด�าเนินงานที่ผ่านไป 5 ปี พบว่า ประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับลด

ลงเกินครึ่ง และปลาในแก่งละว้าติดพยาธิใบไม้ตับน้อยลงจากร้อยละ 70 เหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปัจจุบัน
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  4.5.2 การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์ ในการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) นอกจากนื้ยังสามารถ

ลงข้อมูลกลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจากโรงพยาบาล (รพ.)ชุมชน ตลอดจน

ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยและรักษาท้ังในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุดใช้ระบบ

ตวัเลข 13 หลกั เมือ่ผูป่้วยไปตรวจอลัตร้าซาวน�าไม่ว่าทีร่พ.สต. แห่งใดกต็าม หากผูป่้วยอนญุาตให้แพทย์ได้เข้าถงึข้อมูล 

ก็จะสามารถสร้างความต่อเนือ่งของการรกัษาได้ทนัท ีโครงการนีไ้ด้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่รพ.สต. แพทย์ประจ�า รพ.ชุมชน 

ศัลยแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อให้สามารถคัดกรองและเฝ้าระวังตลอดจนการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบนี้จะช่วยรองรับยุทธศาสตร์การต่อสู้กับปัญหานี้ได้ในอนาคต

  4.5.3 การรณรงค์จดักจิกรรมสขุศกึษาและประชาสมัพันธ์ในวงกว้างต่าง ๆ  การรณรงค์ “อาหารปลอดภยั 

ปลาร้าต้ม ส้มต�าแซบ”

 4.6 โรงพยาบาลศูนย์ส่วนหนึ่งในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาล

ขอนแก่น เป็นต้น ได้ด�าเนินการจัดท�าโปรแกรมทะเบียนมะเร็งเพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มตายด้วย

มะเร็งทุกชนิดในพื้นที่

 4.7 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีร่วมกับภาครัฐ และเอกชนในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหานี้ โดยได้ลงนามความ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อการแก้ไขปัญหา

แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ นับว่าเป็นมิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยภาคประชาชนสังคมและภาครัฐอย่างเป็น 

รูปธรรม

5.	ข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานและการแก้ไขปัญหา

 การด�าเนินงานเพื่อก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีมีข้อจ�ากัด ดังนี้

 5.1 ประชาชนทั้งในกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย ขาดความรู้ความเข้าใจตระหนัก และละเลยถึง

โทษพิษภัยโรคมะเร็งท่อน�้าดี ตลอดจนแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมและถูกต้อง จากข้อจ�ากัดใน

การสื่อสารสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ และช่องทางสื่อสารยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการรวมพลังเครือข่ายสื่อสารทุก

ภาคส่วนในทุกระดับ ในการหนุนเสริมการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ที่มีความแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายท่ัวไป ไม่เหมาะสมกับบริบทและภูมิปัญญาของสังคมไทย ท�าให้ไม่สามารถสร้าง

กระแสความตระหนักรู้ความเสี่ยง จิตส�านึกในด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 

เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยได้อนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีความรู้ความเข้าใจท่ี

คลาดเคลื่อนอยู่ ยังคิดและเชื่อว่าโรคมะเร็งท่อน�้าดีเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” หรือคิดว่าการให้การ

รักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิช่วยแก้ปัญหาได้

 5.2 นโยบายระดับชาติและระดับพื้นท่ีขาดความเป็นเอกภาพในด้านการหนุนเสริมการปรับเปล่ียนค่านิยม 

วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ไม่กินปลาดิบ ไม่กินเนื้อดิบในขณะที่การสร้างนโยบายสาธารณะ 

ในกลุม่เป้าหมายและพืน้ทีเ่ฉพาะกย็งัมข้ีอจ�ากัดในการขยายผลสู่ระดับประชากรในวงกว้าง ซ่ึงจ�าเป็นต้องมคีวามชดัเจน

ของทิศทางนโยบาย แผน และแนวปฏิบัติ ในการลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยง โดยใช้มาตรการที่เน้นการป้องกัน 

ระดับปฐมภูมิท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ให้ข้อมูลข่าวสาร
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 5.3 ระบบเฝ้าระวงั คดักรอง ค้นหากลุม่เสีย่งและกลุ่มป่วยไม่ครอบคลุมและไม่เป็นระบบเนือ่งจากยงัมลีกัษณะ

ต่างคนต่างท�า ขาดการบรูณาการและการจดัวางระบบงาน การพฒันาระบบข้อมลูการเฝ้าระวงัตดิตามควบคมุป้องกนั

โรคและการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเครอืข่ายเชือ่มโยงในระดับชาตขิาดความรู ้ทกัษะและความพร้อมของบคุลากรและ

เครือ่งมอือปุกรณ์ทีจ่�าเป็นในการตรวจวดัคดักรองทีม่ปีระสิทธภิาพเพียงพอ โดยส่วนใหญ่การคดักรองเป็นเพียงเพือ่หา

ผู้ป่วย มิใช่เพ่ือการหากลุ่มเสี่ยงและเตรียมการป้องกันต้ังแต่เริ่มต้น และการด�าเนินการกับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปกติ  

มักเป็นการแนะน�าให้ตรวจซ�้า แต่การให้ค�าแนะน�าเพื่อป้องกันยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 5.4 ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพไม่เพียงพอ ในกรณีของโรคมะเร็งท่อน�้าดี ยังพบว่ามีผู้ป่วยจ�านวนมากที่

ต้องรอการผ่าตดั เนือ่งจากจ�านวนผู้ป่วยมากกว่าทมีศลัยแพทย์และทมีรกัษาพยาบาลตลอดจนการดแูลผูป่้วยแบบองค์

รวมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเจ็บป่วยและต้องรับการรักษา

 5.5 การบริหารจัดการความรู้ยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละ 

หน่วยงานองค์กร เฉพาะพื้นที่ ขาดความจ�าเพาะและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จ�าเป็นต้องพัฒนากระบวนการรวบรวม 

สังเคราะห์ วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา การบริหาจัดการแผนงานโครงการ ระบบงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาระบบข้อมูลและ

ระบบบริการสุขภาพทั้ง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ  

ตลอดจนการติดตามประเมินผล ที่ลดความซ�้าซ้อนมีความเชื่อมโยงในภาพรวมแบบบูรณาการครบวงจรที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของพื้นที่และมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

6.	ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ 7 / ร่างมติ 4 การก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน
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12. นางอัญชิสา มีทรัพย์ ครูช�านาญการพิเศษ รร.บ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3

13. นายวิทยา ขจรไพร ครูช�านาญการพิเศษ รร.บ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3

14. นางนริศรา  สีหาราช ครูช�านาญการพิเศษ รร.กัลยาณวัตร สพม. เขต 25

15. นางนภาพร ยุทไธสง ครูช�านาญการพิเศษ รร.บ้านไผ่ศึกษา สพม.เขต 25

16. นางสาวพานทอง ทัพหงษา ครูช�านาญการพิเศษ รร.บัวใหญ่พิทยาคม สพม.เขต 25

17. นางสาวจริยา อินทรรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7

18. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์ นักวิชาการศึกษาช�านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 2

19. นายสมบูรณ์ ปัดปอพาล นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการสสจ.ร้อยเอ็ด

20. นายสยุมพร พรหมจารีต นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ สสจ.หนองบัวล�าภู

21. นายก้อนค�า พลวงค์           เจ้าพนักงานสาธารณสุขข�านาญงาน สสจ.บึงกาฬ 

22. นายวัฒนา  นิลบรรพต นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ สสจ.หนองบัวล�าภู

23. นางวราพร สุดบุญมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สคร. 7 ขอนแก่น

24. นายบุญจันทร์ จันทร์มหา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สคร. 7 ขอนแก่น

25. นางศุจินันท์ ตรีเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน สคร. 7 ขอนแก่น


