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ค�ำน�ำ
ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั จากการกินอาหารประเภทปลาน�ำ้ จืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เมนูปรุง
ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
มะเร็งท่อน�้ำดี และมีโอกาสเสียชีวิตได้  ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ 6  ล้านคน
และประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 18.6 (โดยในบางพื้นที่สูงถึงร้อยละ 85) จากการส�ำรวจพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่
พบว่า ประชาชนร้อยละ 49.7 ยังกินส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ ร้อยละ 29.2 กินลาบปลาดิบ ร้อยละ 28.2 กินก้อยปลาดิบ โดย
ให้เหตุผลว่า อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และยังมีความเชื่อว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิ
ก็หายแล้วกินใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีทั้งสิ้น
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ร่วมกับส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ศูนย์อนามัย
ที่ 7 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เล็งเห็นว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างองค์ความรู้
เลือกอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกหลักตามโภชนาการให้แก่นกั เรียน อันจะน�ำไปสูส่ ขุ ภาพทีด่ สี มบรูณแ์ ข็งแรง เจริญเติบโต มี
พัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติที่ถูก
สุขลักษณะ มีสุขนิสัยที่ดี อันจะน�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งยังมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และพฤติกรรมทีถ่ กู ต้องสูผ่ ปู้ กครอง ผูป้ ระกอบการในสถานศึกษาและชุมชน จึงได้จดั ท�ำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน)ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับครู สามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ  สร้างทัศนคติที่ดี ตลอดจนน�ำไปสู่การปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้ำดี ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559) ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไข
ภายหลังจากทีไ่ ด้นำ� หลักสูตรฉบับ ปี พ.ศ. 2558 ไปใช้ในโรงเรียนน�ำร่อง 27 แห่ง ปีการศึกษา 2558-2559 เป็นหลักสูตร
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ซึ่งเป็นโรคที่บั่นทอน
สุขภาพและเป็นปัญหาสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผู้ป่วยมี
โอกาสเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีและเสียชีวิตได้ จากผลการน�ำไปใช้ในโรงเรียนน�ำร่อง ดังกล่าว พบว่าควรมีเนื้อหาในหลักสูตร
ที่ต้องปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถน�ำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน ครอบครัว ชุมชน น�ำไปสู่การพัฒนา
สังคมและประโยชน์สุขของส่วนรวมต่อไป
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีจะเป็นคูม่ อื และแนวทางการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
ให้คุณครูเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการด�ำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่อ
ทัว่ ไป กรมควบคุมโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 7 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีส่ นับสนุนการจัดท�ำหลักสูตร
จนท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์  ขอขอบคุณ ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สมชาย
ปิน่ ละออ  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.ฐิตมิ า วงศาโรจน์  นักวิชาการสาธารณสุข
ก

ท่อน้้าดี ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและ
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ภาพที่ 7 แสดงห้องเรียน บ้านเรือน และวิธีการท�ำความสะอาดที่ท�ำให้น่าอยู่และสุขภาพดี
ภาพที่ 8 สาเหตุการตายของคนไทย
ภาพที่ 9 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ประเทศไทย พ.ศ. 2500 -2557
ภาพที่ 10 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2552
ภาพที่ 11 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 ปี 2556
ภาพที่ 12 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จ�ำแนกรายกลุ่มอายุปี 2556
ภาพที่ 13 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 ปี 2557
ภาพที่ 14 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จ�ำแนกรายกลุ่มอายุปี 2558
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บทน�ำ
1.1 หลักการและเหตุผล

ในกลุ่มโรคมะเร็งที่คนไทยป่วย มะเร็งตับและมะเร็งท่อนํ้าดีนับเป็นสาเหตุล�ำดับต้นๆ มะเร็งตับและท่อนํ้าดีของ
ประเทศไทย ในปีพ.ศ.2556 มีรายงานมะเร็งตับและท่อนํ้าดี จ�ำแนกรายจังหวัดรวมทั้งสิ้น 13,258 ราย คิดเป็นอัตรา
ตาย 22.5 ต่อแสนประชากร (วันละ 36 ราย) นอกจากนัน้ พบว่าทัว่ ประเทศมี 27 จังหวัดทีอ่ ตั ราตายสูงกว่า 20 ต่อแสน
ประชากร โดยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัดตามล�ำดับ
ส่วนภาคใต้มี 5 จังหวัดทีอ่ ตั ราตายสูงกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไรก็ตามเนือ่ งยังมีปญ
ั หาเรือ่ งการบันทึกข้อมูลของ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการ ท�ำให้ยงั ไม่เห็นขนาดปัญหาได้อย่างแท้จริงคาดประมาณว่าร้อยละ 70 ของรายงานมะเร็งดังกล่าว
เป็นมะเร็งท่อนํ้าดี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อนํ้าดีไม่ตํ่ากว่า 20,000 คนแม้จะพบว่าอุบัติการณ์ของ
มะเร็งท่อนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงสูงกว่าภาคกลางและภาคใต้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะพบใน
ภาคอื่นๆ มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายประชากร
ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั จากการกินอาหารประเภทปลานาํ้ จืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เมนูปรุง
ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
เกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี และมีโอกาสเสียชีวติ ได้ ซึง่ ขณะนีป้ ระชาชนในประเทศไทยทีเ่ ป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั มีประมาณ 6 ล้าน
คนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า โดยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือพบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 18.6 (โดยในบางพื้นที่สูงถึงร้อยละ 85) ภาคเหนือร้อยละ 10.0 (โดยในบางพื้นที่
สูงถึงร้อยละ 46 ) ภาคกลาง และภาคใต้ พบตํ่ากว่าร้อยละ 5 จากรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าอัตราการติดพยาธิใบไม้
ตับในอีสานเหนือมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 22.5 อัตราการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั สูงสุด ร้อยละ 80 เมือ่ วิเคราะห์จำ� แนกรายกลุม่
อายุ พบว่า ทุกกลุม่ อายุ มีอตั ราการติดเชือ้ มากกว่าร้อยละ 20 จากการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชน
ในพื้นที่ ยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 49.7 ยังบริโภคส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ ร้อยละ 43.6 บริโภคปลาจ่อมดิบ ร้อยละ 29.2
บริโภคลาบปลาดิบ ร้อยละ 28.2 บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตุผลว่า อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และบางส่วน
มีความเชือ่ ว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั แล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิกห็ ายแล้วกินใหม่ได้อกี สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีทั้งสิ้น
การที่จะลดการอัตราติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้อง ปลูกฝังทัศนคติทดี่ ใี ห้กบั เยาวชนคนรุน่ ใหม่ในเรือ่ ง การกินปลาสุก ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการลด
ปัจจัยเสีย่ งโดยการป้องกันมากขึน้ และปลายทางสุดท้ายอยูท่ กี่ ารปรับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคด้วย เพราะในการป้องกัน
โรคนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน หลายๆระดับตัง้ แต่ฝา่ ยวิชาการ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วกับกลุม่ เป้าหมาย
เช่น ในสถานศึกษาได้แก่ ครู นักเรียน ผูป้ รุงขายอาหารในชุมชน ตัง้ แต่การผลิตวัตถุดบิ วางขาย การเตรียม การปรุงและ
เสิร์ฟอาหารในตลาดร้านค้า แผงลอยหรือรถเร่ ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ดังนัน้ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดชอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ศูนย์วิชาการต่างๆในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็น
ว่าครูมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมสู่การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่นักเรียน
ผู้ปกครองและผู้ประกอบการในโรงเรียน อันจะน�ำไปสู่สุขภาพที่ดี สมบรูณ์และแข็งแรง เจริญเติบโตและมีพัฒนาการ
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ทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้ร่วมมือกันฅ
จัดท�ำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งมีหลักการและจุดมุ่ง
หมายดังนี้

1.2 หลักการ

1. เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นจากสภาพปัญหาของชุมชนสังคม ภายใต้จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก�ำหนด
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยรวม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้มีโอกาสรับการศึกษา เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
3. เป็นหลักสูตรทีต่ อบสนองการกระจายอ�ำนาจให้สงั คมทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคม
4. เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะยืดหยุ่นในด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
6. เป็นหลักสูตรที่จัดท�ำขึ้นให้สถานศึกษา ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา / กิจกรรมที่สถาน
ศึกษาจัดเพิม่ เติม ตามความพร้อมและจุดเน้น และหรือจัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ หมาะสมกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา
ความต้องการและแนวโน้มการพัฒนาโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นนั้นๆได้ตามศักยภาพ

1.3 จุดมุ่งหมาย

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและมีสุขปฏิบัติที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัวชุมชนและสังคม จึงก�ำหนดเป็นจุดหมายส�ำคัญเพื่อให้
เกิดกับผู้เรียนดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตระหนักถึงความส�ำคัญ เห็นอันตรายที่เกิดจากการเกิดโรค
2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขปฏิบัติที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
4 มีจิตส�ำนึกในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�ำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามสู่ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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1.4 โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (อีสานตอนบน)
1.4 โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)

โครงสร้างภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

ระดับยุทธศาสตร์

ระดับนโยบาย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรมควบคุมโรค

สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จ.ขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวง าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

ทบวงมหาวิกษาธิ
ทยาลัการ
ย
กระทรวงศึ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

ชุมชน และท้องถิ่น
ชุมชนและท้องถิ่น

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทางานภาคีเครือข่าย

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

ระดับปฏิบัติ

โรงเรียน

ชุมชน และท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 1 โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ภาพที่ 1 โครงสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (อีสานตอนบน)
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หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (อีสานตอนบน)
ระดับอนุบาล 1

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ผังมโนทัศน์
ผั
ง
มโนทั
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็
งท่อศน้น์้าดี(อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1

ร่าง ของตัวโรคพยาธิใบไม้ตับ
1.1.ลัรูปกษณะรู
ร่างลักปษณะ

2.2.สาเหตุ
สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ

การดูแลผู้ป่วย
สังคมและวัฒนธรรม
5.ปรับทัศนคติการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและ
การช่วยเหลือ ให้ก้าลังใจ
ผู้ป่วยตามศักยภาพ

หน่วยการจัดประสบการณ์
"มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดีกันเถอะ"

สร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
3.อาหารที่ปลอด
พยาธิใบไม้ตับ

การรักษาความสะอาดร่างกายและ
ดสิ่งอแวดล้
ม ่งยืน
การจัดการจั
สิ่งแวดล้
มอย่าองยั
4.การรั
กษาความสะอาดเพื
ป้อ่ถงกั
4. การจั
ดการสิ่งแวดล้อ่อมที
ูก น
โรคพยาธิ
ับ ดโรค
สุขลักษณะเพื
่อป้อใบไม้
งกันตการเกิ
พยาธิใบไม้ตับ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โครงสร้างแผนการจัดประสบการณ์
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ระดับชั้นอนุบาล 1
ชื่อหน่วย
การจัด
ประสบการณ์
“มารู้จัก
พยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็ง
ท่อนํ้าดีกัน
เถอะ”

กรอบแนวคิด
 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ
 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
 การจัดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 การดูแลผู้ป่วย
 สังคมและวัฒนธรรม
รวมตลอดปี

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่/
เวลา (วัน)
เรื่อง
1. ลักษณะรูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ
1
2. สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

1

3. อาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
4. จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
พยาธิใบไม้ตับ
5. ปรับทัศนคติการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและการช่วยเหลือ ให้ก�ำลัง
ใจผู้ป่วยตามศักยภาพ

1
1
1
5

หมายเหตุ :
1. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นอนุบาล 2 ใช้เวลาแผนละ
1 วัน โดยให้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
2. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ควรจัดให้ต่อเนื่องทั้ง 5 แผนภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนช่วงเวลาในการจัด ให้ครู
ผู้สอนพิจารณาตามความเหมาะสม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

7

จกรรมประจ้
ตารางกิตารางกิ
จกรรมประจ�
ำวัน าวัน
เวลา 08.00 - 08.20
เวลา 08.20 - 08.40
เวลา 08.40 - 09.00
เวลา 08.00
น.
เวลา
09.00- 08.20
- 10.00
เวลา 08.20 - 08.40 น.
เวลา
10.00 - 10.20
เวลา 08.40 - 09.00 น.
เวลา
10.20 - -10.00
10.30
เวลา 09.00
น.
เวลา
10.30- -10.20
11.00
เวลา 10.00
น.
เวลา 10.20
น.
เวลา
11.00- -10.30
12.00
เวลา
10.30
11.00
น.
เวลา 12.00 - 14.00
เวลา 11.00 - 12.00 น.
เวลา
14.00 - 14.15
เวลา 12.00 - 14.00 น.
เวลา
14.15- -14.15
14.30
เวลา 14.00
น.
เวลา
14.30
15.00
เวลา 14.15 - 14.30 น.
เวลา 14.30
น.
เวลา
15.00- -15.00
16.00
เวลา 15.00 - 16.00 น.

าวันนสุขภาพ
น.ตารางกิรัจบกรรมประจ้
เด็ก ประเมิ
น.
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
น.
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
นสุขาภาพ
น. รับเด็กกิจประเมิ
กรรมสร้
งสรรค์และกิจกรรมเล่นตามมุม
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
น. กิจกรรมเคลื
กิจกรรมเสริ
มประสบการณ์
่อนไหวและจังหวะ
น. กิจกรรมสร้
พัก างสรรค์และกิจกรรมเล่นตามมุม
น. กิจกรรมเสริ
กิจกรรมกลางแจ้
มประสบการณ์ง
น. พัก พัก รับประทานอาหารกลางวัน
น. กิจกรรมกลางแจ้
นอนพักผ่งอน
น. พัก รับตืประทานอาหารกลางวั
่นนอน เก็บที่นอน นท้าความสะอาดร่างกาย
นอนพักผ่อน
น. ตื่นนอนพักเก็บดืที่ม่นนม
อน ท้าความสะอาดร่างกาย
น. พัก ดืกิ่มจนมกรรมเกมการศึกษา
กษาบบ้าน
น. กิจกรรมเกมการศึ
เตรียมตัวกลั
เตรียมตัวกลับบ้าน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 1
หน่วย มารู้จักลักษณะ รูปร่างของพยาธิใบไม้ตับกันเถอะ
เรื่อง ลักษณะ รูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่.............วันที่………………เดือน…………….....………………..……พ.ศ. ……………

ระดับชั้นอนุบาล 1

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

1. สาระส�ำคัญ
พยาธิใบไม้ตบั เป็นหนอนพยาธิมรี ปู ร่างคล้ายใบมะขาม ตัวอ่อนระยะติดต่ออาศัยอยูใ่ นปลานาํ้ จืดเกล็ดขาว เข้า
สูร่ า่ งกายคนด้วยการรับประทานปลานาํ้ จืดทีม่ เี กล็ดดิบทีม่ ตี วั อ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตบั ระยะติดต่อ ท�ำให้เป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับ และท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้เด็กสามารถบอกลักษณะรูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้ ลักษณะรูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ
- พูดคุย/สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- เล่านิทานเรื่อง “เจ้าขุนทองท่องบาดาล”
- วาดภาพระบายสี
- แสดงบทบาทสมมุติ
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- มอบการบ้านให้เด็กไปเก็บใบมะขามที่บ้านและสอบถามผู้ปกครองเรื่องลักษณะของใบมะขาม
ประโยชน์ ของต้น ฝัก ใบ
- สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ
- แบ่งกลุ่มให้ตัวแทนออกมาเรื่อง มะขาม ใบไม้และตัวพยาธิ
4.2 ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเรื่องของนกขุนทอง
4.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.3.1 ครูชวนเด็กสนทนาซักถามเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง ของปลานํ้าจืดในท้องถิ่นและชนิดของปลา
ที่เป็นแหล่งรังโรคของพยาธิใบไม้ตับ
4.3.2 ครูเล่าเรื่อง ลักษณะรูปร่างของตัวพยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุของโรคใบไม้ตับและท�ำให้เสี่ยง
ต่อมะเร็งท่อนํ้าดี
4.3.3 แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ
4.3.4 ให้เด็กน�ำเสนอผลงานและอธิบายภาพหน้าชั้นเรียน
4.3.5 ครูให้ข้อเสนอแนะ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

หนังสือ

4.4 กิจกรรมเสรี โดยให้เด็กเล่นตามมุมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุม

4.5 กิจกรรมกลางแจ้ง โดยให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม บ่อทราย ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 ใบมะขาม
5.2 นิทานเรื่องของ “เจ้าขุนทองท่องบาดาล”
5.3 ใบงานศิลปะ “การวาดภาพระบายสี ลักษณะ รูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ”
5.4 โปสเตอร์/ภาพที่แสดง ลักษณะ รูปร่าง ของตัวพยาธิใบไม้ตับ
5.5 แบบสังเกตพฤติกรรม (ภาคผนวก)
5.6 แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ (ภาคผนวก)
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงานศิลปะ
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

นิทานเรื่อง เจ้าขุนทองท่องบาดาล
วัตถุประสงค์ของการเล่นเกม

1. เพือ่ ฝึกให้เด็กเกิดจินตนาการจากการฟังนิทาน การแสดงออกด้านท่าทางตามเนือ้ เรือ่ งและรับรูเ้ รือ่ งลักษณะ
ของพยาธิใบไม้ตับ
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิจากการฟัง สนุกสนานผ่อนคลาย
3. เพื่อฝึกทักษะด้านภาษา
ข้อแนะน�ำ

เพือ่ ฝึกให้เด็กมีความพร้อมและทักษะด้านภาษา นิทานจึงมีเนือ้ หาสัน้ ๆ และเป็นค�ำคล้องจองง่ายๆมีคำ� ซาํ้ ๆ
 ขณะเล่านิทาน ควรให้เด็กมีสว
่ นร่วมและกล้าแสดงออกโดยการให้เด็กออกเสียง พูดตามหรือแสดงท่าทาง
ประกอบตามค�ำบรรยาย (ในวงเล็บ)อาจให้แสดงเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อชี้ไปที่กลุ่มไหนให้แสดงออกมา
 การสรุปทวนเรื่องลักษณะรูปร่างพยาธิใบไม้ตับ การติดต่อ โดยมีการโยนค�ำถามให้เด็กตอบ


เจ้าขุนทองท้องโต ขี้โมโหตัวหนึ่ง ชอบแกล้งเจ้าอึ่ง ดึงหัวดึงขา
เจ้าอึ่งเจ็บใจ ร้องไห้ออกมา “ฉันจะฟ้องม้า (ร้องเสียงม้า) ผู้เปรียวว่องไว (ท�ำท่าวิ่งแบบม้าท�ำเสียงกุบๆ กับๆๆ)
เจ้าขุนทองร้องเออ เชอะ..เชิญเจ้าเถอะ หมู (ร้องเสียงหมู) ม้า (ร้องเสียงม้า) หมา (ร้องเสียงม้า) เยอะๆ.......
เจอะได้ทุกแห่ง แล้วบินว่อนหนี รี่ไปริมคลอง ขอนอนผึ่งท้อง ให้สบายใจ
และแล้วก็ฝัน ฝันเห็นเจ้าอึ่ง ตัวใหญ่ไปดึง หางเจ้าขุนทอง ขุนทองร้องดิ้น “ช่วยด้วยๆๆ อย่าท�ำข้าเลย ไม่เคย
ท�ำเจ้า เหตุใดท�ำร้ายเรา เจ้าไม่ละอายใจ ที่นี่ที่ไหน ข้าไม่เคยเห็น หรือว่าข้าเป็น อึ่งบ้าไปแล้ว ฮือๆๆๆ (เด็กท�ำเสียง
ตาม)”
เจ้าอึ่งเสียงดัง “ที่นี่บาดาล ได้พาเจ้ามา เพราะว่าพวกข้า ต้องให้เจ้าชดใช้ ให้สัตว์ตัวน้อย ตัวจี๊ดตัวจ้อย หอย
(ท�ำท่าหอย) กุ้ง (ท�ำท่ากุ้ง) ปลา (ท�ำท่าปลา)  ปู (ท�ำท่าปู) ถูกเจ้าจิกไซร้ ไม้เว้นวันคืน” (ท�ำท่าและเสียงน่ากลัว)
ทันใดนั้นเอง เห็นปลาตัวใหญ่ ว่ายรี่เข้ามา มีปลาขาว ตะเพียน ปลาสร้อย ปลากินๆๆๆ แต่ท�ำไมมีถุงกลมๆ
คล้ายลูกปิงปอง อยูต่ ามเนือ้ ปลาขดอยูเ่ ป็นถุง น่ากลัวจริงหนอ ตัวมันดุกดิก ยุกยิกขดงอ กัดตัว เจาะครีบ ฝูงปลาว่ายหนี
อย่าไซข้าเลยยยยยยยยย......ช่วยด้วย ข้ายอมแล้ววววววววววว”
เจ้าขุนทองตืน่ ..ขึน้ มาเหงือ่ ตก อกใจสัน่ หวิว ต่อไปนีน้ ะ จะไม่ทำ� ร้ายใคร โดยเฉพาะปลานัน่ ไซร้ ข้าจะไม่กนิ ดิบ
อีกเลยจ้า ข้าขอสัญญาจริงๆ นะจ๊ะ
(คุณครูถามเด็กอะไรเจาะเข้าไปในตัวพี่ปลา ให้เด็กจินตนาการเองแล้วค่อยสรุปให้ฟัง)
แต่งโดย ดร.ราณี วงศ์คงเดช
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาพปลาและตัวพยาธิใบไม้ตับ

ปลาตะเพียน

    ปลาขาว

ปลาแม่สะแด้ง
    

ภาพที่ 1 ปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน)

       พยาธิใบไม้ตับ

ใบมะขาม
ภาพที่ 2 พยาธิใบไม้ตับมีลักษณะคล้ายใบมะขาม
13

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....……….
ค�ำสั่ง ให้เด็กวาดภาพ ลักษณะ รูปร่างของใบมะขาม พยาธิใบไม้ตับและตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อในเนื้ิอปลา
ระบายสีตามใจชอบด้วยสีเทียน
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หลักสูตร โรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็
้ำดี (อีสานตอนบน)
ระดับบชัอนุ
้นอนุบบาลาล11-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
หลักสูตรโรคพยาธิ
ใบไม้งท่ตอับน�และมะเร็
งท่อน้้าดี ระดั
20

การประเมินงาน
การประเมินผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน

ครู

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 2
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
เรื่อง สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่.............วันที่………………… เดือน……………………………. พ.ศ. ………………

ระดับชั้นอนุบาล 1

1. สาระส�ำคัญ
การรับประทานปลานํ้าจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกด้วยความร้อนตามความเชื่อและค่านิยมของคนอีสาน โดยมี
ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อ ท�ำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้เด็กสามารถบอกสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้ สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
- พูดคุย/สนทนา ประสบการณ์
- เล่าประสบการณ์
- วาดภาพระบายสี
- แสดงท่าทางประกอบ
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ “ภาคผนวก”
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.2.1 สนทนาซักถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลา
นํ้าจืดเกล็ดขาวแบบปรุงไม่สุกที่เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
4.2.2 ครูน�ำแผนภาพ “ปลาเกล็ดขาวชนิดต่างๆ” ให้เด็กดูและสอบถามประสบการณ์ การรับรู้ของเด็ก
เรื่อง ปลาเกล็ดขาว เช่น เคยเห็น เคยกิน หรือรายการอาหารที่พ่อแม่ท�ำให้รับประทาน
4.2.3 ครูอธิบายลักษณะของปลาน�้ำจืดเกล็ดขาวที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางตัวส่งผ่านโรคหรือสัตว์ที่เป็นแหล่ง
รังโรคพยาธิใบไม้ตับ
4.2.4 ให้เด็กระบายสี ภาพปลาเกล็ดขาว
4.2.5 ให้เด็กน�ำเสนอผลงานและอธิบายภาพหน้าชั้นเรียน
4.2.6 ครูเสนอแนะให้ค�ำแนะน�ำ
4.3 กิจกรรมเสรี
ครูให้เด็กเข้ามุมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือ ตามตาราง
กิจกรรมประจ�ำวัน
4.4 กิจกรรมกลางแจ้ง
ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม บ่อทรายตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

4.5 กิจกรรมเกมการศึกษา
4.5.1 ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม จับภาพคู่ปลาที่เหมือนกัน (โดยครูจัดหารูปภาพปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว
ชนิดต่างๆ ให้รูปภาพปลาชนิดเดียวกันที่เหมือนกัน ตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไป ที่มีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้)
4.5.2 ครูมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ถูกต้องและเสร็จก่อน
5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 แผนภาพปลาเกล็ดขาว และอาหารที่ท�ำจากปลาน�้ำจืดเกล็ดขาวชนิดต่างๆ
5.2 เกมการศึกษา “จับภาพคู่ปลาน�้ำจืดเกล็ดขาวที่เหมือนกัน”
5.3 ใบงานศิลปะ “การระบายสีภาพปลาเกล็ดขาว”
5.4 เนื้อเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”
5.5 แบบสังเกตพฤติกรรม (ภาคผนวก)
5.6 แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ (ภาคผนวก)
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงานศิลปะ
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป (ภาคผนวก)
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป (ภาคผนวก)
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน...................................................................................................สังกัด...............................................................
ชื่อ……………………………….............................................………………………เลขที่........................ชั้น อนุบาล………...……….
ค�ำสั่ง ให้เด็กระบายสีปลาเกล็ดขาว ตามใจชอบด้วยสีเทียน

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมินผลงาน
การประเมินผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน
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ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 3
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
เรื่อง อาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่.............วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. …………

ระดับชั้นอนุบาล 1

1. สาระส�ำคัญ
อาหารทีด่ ี มีคณ
ุ ค่าต่อร่างกาย นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ต้องสะอาด ปลอดภัย ทีส่ ำ� คัญต้องปลอด
จากเชื้อปรสิตที่ก่อโรค เช่น พยาธิใบไม้ตับ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งท่อนํ้าดีได้ในอนาคต จึงจ�ำเป็นต้องปรุงอาหารที่
ท�ำมาจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวให้สุกด้วยความร้อนและสะอาด
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้เด็กสามารถบอกอาหารเมนูปลาปรุงสุก(ด้วยความร้อน)ที่ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้
อาหารเมนูปลาปรุงสุกด้วยความร้อนที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญ
3.2.1 พูดคุย/สนทนา ประสบการณ์
3.2.2 ครูเล่าเรื่องรายการอาหารที่คนนิยมรับประทานในชีวิตประจ�ำวันและประเภทอาหารต่างๆที่มี
จ�ำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาด
3.2.3 กิจกรรมศิลปะ วาดภาพระบายสีอาหารที่ชอบโดยท�ำมาจากปลา
3.2.4 เกมการศึกษา เกมจับกลุม่ รูปภาพอาหารทีเ่ สีย่ งและไม่เสีย่ งต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั (ให้ครูจดั
เตรียมรูปภาพอาหารต่างๆที่เสี่ยงและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ)
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” (ภาคผนวก)
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.2.1 น�ำเข้าสู่บทเรียนโดยเริ่มสุ่มสอบถามถึงอาหารที่เด็กรับประทานในตอนเช้า
4.2.2 เริ่มโยงเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ อาหารที่รับประทานในชีวิตประจ�ำวัน
ของผู้คนในชนบทหรือคนสมัยก่อน ที่ต้องหาอาหารเอง และเชื่อมโยงสู่รายการอาหารที่คนนิยมรับประทานหรือ
อาหารต่างๆที่มีจ�ำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาด
4.2.3 ครูและนักเรียนร่วมรับประทานอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
4.2.4 ให้เด็กระบายสีจากภาพให้สมจริง (ให้ครูเตรียมรูปภาพชนิดของอาหารประเภทต่างๆ พร้อมสีเทียน
เพื่อให้เด็กระบายสีภาพให้สมจริง)
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

4.3 กิจกรรมเสรี
ครูให้เด็กเข้ามุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.4 กิจกรรมกลางแจ้ง
ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม บ่อทราย ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.5 กิจกรรมเกมการศึกษา
เด็กเล่นเกมจับคู่รูปภาพอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
5. สื่อ/เครื่อง/อุปกรณ์
5.1 เกมจับกลุ่มอาหารที่เสี่ยงและไม่เสี่ยงให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
5.2 กระดาษ A4 เพื่อวาดภาพระบายสี สีเทียน ยางลบ ดินสอ
5.3 อุปกรณ์ในการท�ำงานศิลปะ เช่น สีเทียน
5.4 แบบประเมินพฤติกรรม (ภาคผนวก)
5.5 แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์(ภาคผนวก)
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 สังเกตพฤติกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงานศิลปะ
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....……….
ค�ำสั่ง ให้เด็กวาดภาพอาหารที่ท�ำจากปลา และระบายสีให้สวยงาม

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมินผลงาน
การประเมินผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน

ครู
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หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

เกมการวิเคราะห์อาหารที่เสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับท�ำจากปลา
ค�ำชี้แจง:
		
		
		

1. แบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่มเท่าๆกัน ชี้แจงกติกาการเล่น
2. แจกภาพอาหารกลุ่มละ 1 ชุด
3. ให้เด็กๆเลือกอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพร้อมให้เหตุผล
4. คุณครูสรุปให้ฟัง

ปลาทอด

ทอดปลา

ปิ้งปลา

ปลาส้มดิบ
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ปลาร้าดิบ

แกงปลา

ส้มต�ำ

ก้อยปลาดิบ

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 4
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
เรื่อง การรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่.............วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. ……...……

ระดับชั้นอนุบาล 1

1. สาระส�ำคัญ
การรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง บ้าน ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน และการจัดสภาพแวดล้อม ที่ถูก
สุขลักษณะเป็นการป้องกันการเกิดพยาธิใบไม้ตับ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้ การรักษาความสะอาดของร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองได้
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญ
3.2.1 การเล่าประสบการณ์ การรักษาความสะอาดร่างกายและดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชน
3.2.2 ท่าทางประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”
3.2.3 เด็กๆไปฝึกปฏิบัติล้างมือ 7 ขั้นตอน
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
ให้เด็กร้องเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” พร้อมท�ำท่าประกอบเพลง
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
4.2.1 เด็กสนทนาร่วมกับครูเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายประจ�ำวัน โดยเฉพาะการ
ล้างมือ (วิธกี ารล้าง ความบ่อย) รวมทัง้ การท�ำความสะอาดสิง่ ของเครือ่ งใช้ภายในและนอกบ้าน และในชุมชน (โดยใคร
ท�ำอย่างไร บ่อยครั้งแค่ไหน)
4.2.2 สอนเด็กท�ำท่าทางประกอบการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกต้อง
4.2.3 เปิดเพลงหรือซีดีเพลงพร้อมท�ำท่าประกอบ ให้ดาวเด็กที่ท�ำท่าถูกต้องและมีความคิดสร้างสรรค์
4.2.4 ครูและเด็กร่วมกันสรุปการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิง่ ของเครือ่ งใช้สว่ นตัวเพือ่ ให้ปลอด
จากการแพร่โรคจากการแพร่โรคพยาธิใบไม้ตับ
4.3 กิจกรรมเสรี
เด็กเข้ามุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.4 กิจกรรมกลางแจ้ง
เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม ตามตารางกิจกรรมประวัน
4.5 กิจกรรมเกมการศึกษา
ให้เด็กเล่นเกมการศึกษาตามความเหมาะสม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (ภาคผนวก)
5.1 แผนภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอน
5.2 เนื้อเพลงและซีดีเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”
5.3 แบบสังเกตพฤติกรรม
5.4 แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงาน
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 5
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
เรื่อง การปฏิบัติตนให้ห่างไกล โรคพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่.............วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. …………

ระดับชั้นอนุบาล 2

1. สาระส�ำคัญ
เน้นการปรับทัศนคติและการรับรูเ้ รือ่ งโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนาํ้ ดี และการแสดงออกหรือช่วยเหลือ
ให้ค�ำแนะน�ำบุคคลทั่วไปในการป้องกันโรคด้วยการล้างมือและตามแนวทางสุขบัญญัติ 10 ประการ หรือให้การช่วย
เหลือ ให้ก�ำลังใจผู้ป่วยที่เป็นคนในครอบครัว ญาติหรือชุมชนตามศักยภาพได้
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 เพื่อให้เด็กมีทัศนคติและปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
2.2 เพือ่ ให้เด็กมีทศั นคติทเี่ หมาะสมในการดูแล ช่วยเหลือ ให้กำ� ลังใจต่อการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ญาติ
หรือชุมชนได้เหมาะสม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้
3.1.1 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.1.2 การช่วยเหลือพ่อแม่ในการดูแลและการให้ก�ำลังใจผู้ป่วยในครอบครัวหรือชุมชน
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วย
- การเชื่อมโยงโดยยกตัวอย่างและสรุปความคิดโดยครู
- การระบายสีและแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของเด็กต่อการป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วย
- การแสดงท่าทางประกอบเพลง “สุขบัญญัติ 10 ประการ” (ภาคผนวก)
3.3 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับการเคยช่วยเหลือพ่อแม่ ญาติหรือบุคคลในชุมชน ในการดูแลและให้ก�ำลังใจ
ผู้ป่วย
- พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเคยเห็น ช่วยเหลือ การดูแลให้ก�ำลังใจผู้ป่วย
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 เกริน่ น�ำกระบวนการเรียนการสอนโดยการกระตุน้ ให้เด็กเล่ากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10
ประการ “มีใครท�ำอะไรเหล่านี้บ้าง บ่อยแค่ไหน ดีอย่างไร” และครูสรุปความคิดเด็กๆ
4.2 การระบายสีภาพตามใบงาน สอบถามประสบการณ์ ความรู้สึก การรับรู้และความคิดเห็นของเด็ก โดยไม่
ตัดสินว่าถูกหรือผิด ชื่นชมในคนที่เคยปฏิบัติดี ให้ก�ำลังใจ และแนะน�ำการดูแลอย่างง่ายๆเหมาะสมกับเด็ก
4.3 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
ให้เด็กร้องเพลง “สุขบัญญัติ 10 ประการ” พร้อมท�ำท่าประกอบเพลง
4.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.41 ให้เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติ โดย
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- แบ่งกลุ่มกลุ่ม 5-6 คน
- แบ่งบทบาทเป็นพ่อ แม่ เพื่อนลูก คุณตาที่ป่วย
- ให้เด็กผลัดกันแสดงเป็นผู้ดูแล
- ครูสรุป แนะน�ำและชื่นชมเด็กๆ
4.42 ให้เด็กดูรูปผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี และถามความรู้สึก
4.43 ให้เด็กสะท้อนความรู้สึก “เคยเห็นผู้ป่วยแบบนี้หรือไม่ ถ้าเห็นผู้ป่วยแบบนี้ในชุมชน รู้สึกอย่างไร
เกิดจากอะไร จะช่วยอย่างไรได้บ้าง”
4.4.4 ครูเชื่อมโยงความคิด เนื้อหาตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ผลกระทบต่อร่างกาย
และวิธีการป้องกัน การดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
4.3 กิจกรรมสร้างสรรค์
ให้ครูจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.4 กิจกรรมเสรี
เด็กเข้ามุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.5 กิจกรรมกลางแจ้ง
เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.6 กิจกรรมเกมการศึกษา
ให้เด็กเล่นเกมการศึกษาตามความเหมาะสม
5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 ใบงานภาพระบายสี สี ยางลบ ดินสอ
5.2 โปสเตอร์การสร้างสุขภาพด้วย“สุขบัญญัติ 10 ประการ” (ภาคผนวก)
5.3 เนื้อเพลงและซีดีเพลง “สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ” (ภาคผนวก)
5.4 รูปผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี
5.5 แบบประเมินพฤติกรรม (ภาคผนวก)
5.6 แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ (ภาคผนวก)
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงาน
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....……….
ค�ำสั่ง ให้เด็กวาดภาพอาหารที่ท�ำจากปลา และระบายสีให้สวยงาม

ค�ำชี้แจง : ให้เด็กๆระบายสีภาพ และเล่าให้ฟังว่า
1. เห็นอะไรในแต่ละภาพ
2. ภาพที่ 1 ท�ำให้เด็กมีสุขภาพอย่างไร เพราะเหตุใด
3. ในภาพที่ 2 เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้าง เด็กช่วยเหลือได้หรือไม่ อย่างไร
หลัก่เรารั
สูตรโรคพยาธิ
และมะเร็
อน้้าดี ระดับอนุบาล 1
4. ถ้าเป็นคนที
กป่วย เด็ใกบไม้
จะช่ตวับยเหลื
ออย่งท่างไร
การประเมิ
นผลงาน
การประเมิ
นผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน

ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก
เพื่อปรับทัศนคติต่อโรค(พยาธิใบไม้ตับ)และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

ภาพที่ 3 มะเร็งท่อน�้ำดี

ภาพที่ 4 อาการผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี
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หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (อีสานตอนบน)
ระดับอนุบาล 2

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน) ระดับอนุบาล 2
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ผัผังมโนทั
มโนทัศศน์น์
สูตรโรคพยาธิ
ใบไม้
ับและมะเร็
บาล
หลักสูหลัตกรโรคพยาธิ
ใบไม้
ตับตและมะเร็
งท่งอท่น�อ้ำน้ดี้าดี(อี(อีสานตอนบน)
านตอนบน)ระดั
ระดับชับ้นชัอนุ
้นอนุ
บาล2 2
ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิต
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
อันตรายของโรค
พยาธิใบไม้ตับ
1.ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิต
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ
อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

สาเหตุของการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับ

2.สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ธรรมชาติวิทยาของ
พยาธิใบไม้ตับ
การดูแลผู้ป่วย
สังคมและวัฒนธรรม
5.การปฏิบัติตนให้ห่างไกล
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้้าดี
อาการของโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้าดี
การแนะน้าพ่อแม่ บุคคล
ในครอบครัว ญาติและคน
ในชุมชน
วิธีการปฏิบัติตน
ต่อผู้ป่วยเบื้องต้น

แหล่งรังโรคพยาธิใบไม้ตับ

อาหารปลอด
พยาธิใบไม้ตับ

หน่วยการจัดประสบการณ์
"มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดีกันเถอะ"

การเลือกอาหาร
ปลอดพยาธิ
ใบไม้ตับ

3.อาหารและการเลือกอาหาร
ที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
สร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ

การรักษาความสะอาดร่างกาย
และการจัดสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
4.ความสะอาดของร่างกายและ
การจัดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สุขนิสัยที่ดีในการรักษาความ
สะอาดร่างกายและปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

ความสะอาดของ
ห้องเรียน โรงเรียน บ้าน
และชุมชน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โครงสร้างแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี ระดับชั้นอนุบาล 2
ชื่อหน่วย

กรอบแนวคิด

การจัด
 ธรรมชาติวิทยา
ประสบการณ์ ของพยาธิใบไม้ตับ
“มารู้จักพยาธิ
ใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี
กันเถอะ”

 การสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
 การรักษาความ
สะอาดร่างกายและ
การจัดสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
 การดูแลผู้ป่วย
 สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่/เรื่อง/ผลการ
เวลา (วัน)
เรียนรู้ที่คาดหวัง
- 1.ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้
1
ตับและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
- ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
- อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
- 2.สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
- สาเหตุของการเกิดโรค พยาธิใบไม้ตับ
- แหล่งรังโรคพยาธิใบไม้ตับ

1

3.อาหารและการเลือกอาหารทีป่ ลอดพยาธิใบไม้ตบั
อาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ
การเลือกอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ
4.การรั ก ษาความสะอาดร่ า งกายและการจั ด
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- สุ ข นิ สั ย ที่ ดี ใ นการรั ก ษาความสะอาดร่ า งกายและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
- ความสะอาดของห้องเรียน โรงเรียน บ้านและชุมชน
- 5.การปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี
- อาการของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
- การแนะน�ำพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ญาติและคนใน
ชุมชน
- วิธีการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยเบื้องต้น
รวมตลอดปี

1

-

1

1

5

หมายเหตุ : 1. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นอนุบาล 2 ใช้เวลาแผนละ
1 วัน โดยให้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
2. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ควรจัดให้ต่อเนื่องทั้ง 5 แผนภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนช่วงเวลาในการจัด ให้
ครูผู้สอนพิจารณาตามความเหมาะสม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

7

ตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
ตารางกิจกรรมประจ้าวัน
เวลา 08.00
เวลา 08.20
เวลา 08.40
เวลา 09.00
เวลา 10.00
เวลา 10.20
เวลา 10.30
เวลา 11.00
เวลา 12.00
เวลา 14.00
เวลา 14.15
เวลา 14.30
เวลา 15.00

- 08.20 น.
- 08.40 น.
- 09.00 น.
- 10.00 น.
- 10.20 น.
- 10.30 น.
- 11.00 น.
- 12.00 น.
- 14.00 น.
- 14.15 น.
- 14.30 น.
- 15.00 น.
- 16.00 น.

รับเด็ก ประเมินสุขภาพ
เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเล่นตามมุม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
พัก
กิจกรรมกลางแจ้ง
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
นอนพักผ่อน
ตื่นนอน เก็บที่นอน ท้าความสะอาดร่างกาย
การศึกษา
พัก กิดืจ่มกรรมเกมส์
นม
กิจกรรมเกมการศึกษา
เตรียมตัวกลับบ้าน

33

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 1
หน่วย มารู้จักลักษณะ รูปร่างของพยาธิใบไม้ตับกันเถอะ
ระดับชั้นอนุบาล 2
เรื่อง ลักษณะ รูปร่าง วงจรชีวิตและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่................วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. ……………………………
1. สาระส�ำคัญ
พยาธิใบไม้ตบั เป็นหนอนพยาธิทมี่ รี ปู ร่างคล้ายใบมะขาม ตัวอ่อนระยะติดต่อทีอ่ าศัยอยูใ่ นปลานาํ้ จืดเกล็ดขาว
เข้าสู่ร่างกายคนด้วยการรับประทานปลาน�้ำจืดมีเกล็ดและปนเปื้อนด้วยตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อที่ปรุงไม่
สุกเป็นประจ�ำ จึงมีการติดโรคซํ้าบ่อยๆ แล้วจะท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้ในที่สุด
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 เพื่อให้เด็กสามารถบอกลักษณะ รูปร่าง วงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างง่ายได้
2.2 เพื่อให้เด็กสามารถบอกอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิตและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง วงจรชีวิตและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
- พูดคุย/สนทนาประสบการณ์
- วาดภาพระบายสี
- แสดงบทบาทสมมติ
- ฟังนิทาน
- เล่นเกม
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูชวนเด็กสนทนาซักถามเกี่ยวกับเมนูอาหารที่รับประทานในตอนเช้าก่อน
มาโรงเรียน ผู้ปรุง กระบวนการปรุง (ปรุงสุกด้วยความร้อนหรือปรุงดิบ) ตามการรับรู้ และให้เด็กเล่าประสบการณ์/
การรับรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
4.2 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ ด้วยการให้เด็กวาดภาพระบายสีพยาธิใบไม้ตับและระบายสีวงจร
ชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
2) ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง “ครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง”
3) ครูเล่านิทานเรื่อง “การผจญภัยของหนอนน้อย”
4.3 กิจกรรมเกมการศึกษา “โดมิโนวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ”
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 5-6 คน
- ครูอธิบายวิธีการ กติกาการเล่นและเงื่อนไขรางวัล (เล็กๆน้อยๆ) เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการ
ท�ำงานเป็นทีม
- เด็กลงมือเล่นเกม
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- ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบผลงานตนเอง และแสดงเหตุผลที่เลือกโดยไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิด
- ครูเฉลยภาพที่ถูกต้องพร้อมให้เหตุผล
- ครูน�ำแผ่นภาพ/ โปสเตอร์ “ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ” ให้เด็กดูพร้อมอธิบาย
ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิตของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
- เปิดโอกาสให้ซักถาม เกี่ยวกับวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและอันตรายที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ
- มอบรางวัลทุกกลุ่ม
หลังจากนัน้ ให้ครูและเด็กร่วมกันสรุปวงจรชีวติ การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั และผลกระทบจากโรคพยาธิใบไม้ตบั
และอาจให้เด็กแสดงท่าทางประกอบตามกิจกรรมบรรยายเพื่อให้สนุกสนาน ผ่อนคลายและซึมซับภาพหนอนพยาธิ
กิจกรรมเสรี โดยให้เด็กเล่นตามมุมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือ
กิจกรรมกลางแจ้ง โดยให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม บ่อทรายตามความสนใจ
5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 เรื่องเล่าเพื่อให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง “ครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง”
5.2 เนื้อเพลง “ทะเลแสนงาม”
5.3 นิทานเรื่อง “หนอนน้อยผจญภัย”
5.4 งานศิลปะ การวาดภาพพยาธิใบไม้ตบั และระบายสีภาพวงจรชีวติ การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั ได้แก่ ใบงาน
5.5 กระดาษ A4 สี ดินสอ ยางลบ
5.6 เกมการศึกษา ได้แก่
- บัตรภาพที่แสดงให้เห็นลักษณะรูปร่างของพยาธิใบไม้ตับ สื่อกลางในวงจรชีวิตการเกิดโรค พยาธิ
ใบไม้ตับ เช่น ปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว หอยไซ คน แมว สุนัข
- โปสเตอร์/ภาพที่แสดงรูปร่างพยาธิใบไม้ตับ วงจรของการเกิดโรค ผลที่เกิดจากการติดเชื้อ พยาธิ
ใบไม้ตับ (มะเร็งท่อนํ้าดี)
5.7 แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะท�ำกิจกรรม
5.8 แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะท�ำกิจกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงานศิลปะ
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 การสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 การประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
7. ภาคผนวก
7.1 เนื้อเพลง “ทะเลแสนงาม”
7.2 แบบสังเกตพฤติกรรม
7.3 แบบประเมินผลงาน
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ตอนที่ 1 “ครอบครัวหนอนน้อยผู้แข็งแรง”
วัตถุประสงค์ของการเล่นเกม
1. เพือ่ ฝึกให้เด็กเกิดจินตนาการตามการรับรูห้ ลังจากฟังค�ำบรรยายเนือ้ เรือ่ งของครูและเชือ่ มโยงเนือ้ หาสูก่ าร
เรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและปลูกฝังพฤติกรรมสุขอนามัย
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิจากการฟัง สนุกสนานผ่อนคลาย และเตรียมพร้อมในการเรียนรู้
3. ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกและมีวินัยในการรักษากติกาจากการเล่นเกม
ค�ำชี้แจง
ครูมอบบทบาทสมมุติให้เด็กเพื่อแสดงออกตามบทบาทที่ก�ำหนดให้ ประกอบด้วย พ่อแม่ของหนอนน้อย หนอน
น้อยและน้องๆอีก 3 ตัว......หนอนหนึ่ง หนอนสอง หนอนสามและหนอนสี่
ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงท่าทางต่างๆ ตามจินตนาการของเด็กจากการฟังค�ำ
บรรยายจากครู โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องแสดงเต็มที่ หากใครแสดงได้สวยงาม จะได้ดาว
เช้าวันนี้อากาศสดใส เป็นเช้าวันเสาร์ที่หนอนน้อยและน้องๆไม่ต้องไปโรงเรียน แม่หนอนน้อยจึงไม่อยาก
ปลุก ปล่อยให้ทุกคนหลับสบาย.... บนยอดใบไม้ที่ก�ำลังไหวเป็นจังหวะ วิ้ววววววว....เสียงลมพัดใบไม้ พ่อหนอน
น้อยกระซิบที่หูแม่ว่า “แม่จ๋าๆ ปลุกเด็กๆหน่อย เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบึงใกล้หมู่บ้าน มีผลไม้สุกหวานหอมเต็มต้น
เลย” แม่บอกว่า “ให้ลูกหนอนนอนต่ออีกซักพักก่อนมั้ยพ่อ แม่ท�ำอาหารเสร็จค่อยปลุก” เด็กๆได้ยินแว่วๆ รีบ
ลุกจากทีน่ อนทีละตัวๆๆ... หนอนหนึง่ ..หนอนสอง. หนอนสาม..และตัวสุดท้าย...หนอนสี่ เริม่ บริหารร่างกายตาม
แม่สั่งไว้ “...บิดตัวไปทางซ้าย...บิดตัวไปทางขวา... ยึดตัวขึ้นสูงสุด ...ย่อลงต�่ำและกระโดดขึ้นชูมือสูง..พร้อมกัน
พร้อมร้องว่า...เฮ้” หนอนสี่ยังหาวอยู่เลย..(หาวววว).แต่ก็ตะโกนพร้อมกันว่า (ให้เด็กพูดตาม) “ตื่นแล้วครับพ่อ
จ๋าแม่จ๋า ไปเดี๋ยวนี้เลย” แม่ได้ยินดังนั้นบอกว่า “ลูกๆจ๋าไปอาบน�้ำแปรงฟันและล้างมือให้สะอาด วันนี้มีอาหา
รอร่อยๆให้ทานจ้า..” เด็กๆดีใจร้อง “เย้ ๆๆๆ” พร้อมชูก�ำปั้นสูง
เหล่าหนอนน้อยเดินเข้าไปในห้องน�้ำ หยิบแปรงสีฟันขึ้นมา บีบยาสีฟัน ใส่น�้ำ แล้วแปรง ปัดขึ้น ปัดลงๆ..
ถูไป.. ถูมาๆ บ้วนปาก ถูสบู่ตามตัว ถูๆๆ..ล้างมือตามขั้นตอน...ฝ่ามือถูฝ่ามือ ฝ่ามือถูหลังมือ ก�ำปั้นถูฝ่ามือ
ฟอกหัวแม่มือ ปลายนิ้วถูฝ่ามือและฟอกข้อมือทั้งสองข้าง ล้างตัว...เช็ดตัวให้แห้ง ใส่เสื้อ..กางเกง...ทาแป้ง..
หวีผม เข้าแถวตามล�ำดับ..เดินมานั่งที่โต๊ะอาหาร “ลงมือทานได้จ้ะ ค่อยๆทาน ไม่ต้องรีบ อิ่มแล้วก็ดื่มน�้ำ และ
ล้างมือให้ถกู ต้องและสะอาดนะจ๊ะ” หลังจากนัน้ เด็กในครอบครัวหนอนน้อยก็เดินทางออกจากบ้านเพือ่ ไปเทีย่ ว
บึงกับพ่อหนอน...ด้วยท่าทางร่าเริงพร้อมร้องเพลง ทะเลแสนงาม (ภาคผนวก)
แต่งโดย : นางอิษณาพร  คุ้มตะบุตร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2  
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ตอนที่ 2 เล่านิทาน”หนอนน้อยผจญภัย”
วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้เด็กได้จินตนาการตามเรื่องราวในนิทาน เพื่อน�ำไปสู่เนื้อหาในการสอนเรื่อง วงจร
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป
วิธีการ : ครูเล่านิทานตามเนือ้ หาพร้อมสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเด็ก อาจให้เด็กมีสว่ นร่วมด้วยการออกเสียง
ท�ำท่าทางเลียนแบบสัตว์เป็นระยะ หรือตอบคุณครูตามข้อความในวงเล็บ (....)
เมื่อมาถึงบึงอันกว้างใหญ่ หนอนน้อยตื่นเต้นส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว (ให้เด็กท�ำเสียงตื่นเต้น)   พ่อบอกว่า
บึงแห่งนีม้ สี ตั ว์อาศัยอยูอ่ ย่างมากมาย (ครูถามเด็กๆว่าควรมีอะไรบ้างพร้อมท�ำท่าประกอบ) แต่คนุ้ เคยเป็นอย่าง
ดีกับครอบครัวของลุงและป้าปลาตะเพียนผู้ใจดี ป้าหอยไซกับลูกหลานตัวเล็กๆในครอบครัวขนาดใหญ่   ลุงนกที่
ต้นไม้
นั้นเช่นยกัในโพรงต้
น วันนี้จึงนเป็ไม้นใหญ่
โอกาสดี
าเด็กมาเยี
่ยมเยืวอกระต่
น “ถึางยน้
บ้าอนลุยทีงนกฮู
กแล้วล่ะ ลุอ้ งยากเห็
นกฮูกนๆๆ
ฮูอยูกผู่ในโพรงใต้
เ้ หงาหงอยที
ช่ อบอาศั
ขา้ งบึทง่ีพรวมทั
ง้ ครอบครั
แ่ สนซนอยากรู
อยูไ่ หม..ลุงๆๆวันนีพ้ าเด็กๆมาเยีย่ มลุง..อยูไ่ หม” พ่อตะโกนเรียก “.....(เงียบ)” “ใครมาท�ำเสียงดังแต่เช้า ไม่เกรงใจ
หรือไง..ก็รู้ว่าลุงเขาแก่ ต้องเฝ้ายามหาอาหารทั้งคืน..” ลุงกระต่ายโผล่หน้าออกมาจากโพรงพร้อมเด็กๆ ท�ำหน้า
เบื่อแกมเยาะ “อ้าวพี่หนอน พาใครมาน่ะ เป็นโขยงเชียว” “ลูกๆจ้ะ แวะมาทักทายลุงนกฮูก จะพาเด็กๆไป
เที่ยวบึงและหาของกินอร่อยๆไปฝากแม่หนอนจ้ะ ไปก่อนนะจ๊ะ..เดี๋ยวจะสาย” พ่อหนอนพูดขณะเดินทางต่อไป
พลางๆ “ระวังหมานิลตัวใหญ่..มันดุมาก..มันมากับเจ้าของนะ..แน่ะไปโน่นซะแล้ว..ไม่รู้จักฟัง” เด็กๆท�ำหน้างง
เพราะไม่เคยเห็น แต่กไ็ ม่ถามต่อ สนุกกับการเดินชมธรรมชาติขา้ งทาง “นัง่ พักก่อนนะ พ่อจะไปเอาน�ำ้ และผลไม้
มาให้ อย่าไปไหนไกลล่ะ..หนึ่ง ดูน้องๆด้วย อย่าให้ซนล่ะ..” (ถามเด็กตัวอะไร)
หลังจากเล่นจนเพลียหลับไป หนอนหนึ่งได้ยินเสียง “แฮ่ๆๆๆ..โฮ่งๆ” หนอนหนึ่งรีบสะดุ้งตื่นและปลุก
น้องๆ “เร็วเข้า ไปแอบในพุ่มไม้เร็ว” พร้อมได้ยินเสียงเห่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆๆ มีเจ้าสัตว์ขนปุยมีหนวดตัวใหญ่
วิ่งน�ำหน้า ร้องเมี้ยวๆ ตลอดทางพร้อมกระโดดขึ้นต้นไม้หายวับไป (ถามเด็กๆว่ามีตัวอะไรบ้าง) เด็กๆวิ่งแตก
กระเจิงไปคนละทาง “ช่วยด้วยๆพ่อจ๋าแม่จ๋า” เจ้าหมาเห่าไป ดมกลิ่นไป  หนอนหนึ่งวิ่งมาถึงริมน�้ำเห็นตัวอะไร
ไม่รู้ มีหนวดที่หัว มือเล็กๆเต็มไปหมดนอนอยู่ในน�้ำ  ตัวงอๆ เอ๊ะตัวอะไร (ถามเด็ก) ยังเห็นใครอีกเนี่ย นั่งบน
กิ่งไม้เปลือกแข็งเหมือนเจดีย์สีน�้ำตาล (หันไปมองเด็กว่าจะตอบว่าตัวอะไร) ใครไม่รู้หลายคนอยู่ในบ้าน ก�ำลัง
นั่งล้อมวงกัน ทั้งกลัวทั้งห่วงน้องๆ “ลุงจ๋า..ป้าจ๋า ช่วยด้วยจ้า มีสัตว์สีด�ำตัวใหญ่ไล่หนูและน้องๆ..ยังหากันไม่เจอ
จ้า..”อ้าวหนอนหนึง่ มีอะไรหรือ..เข้ามาก่อนสิ” พ่อรีบออกมาจูงมือแต่กช็ ะงักและออกไปทันที “ไปก่อนนะ เดีย๋ ว
วันหลังมาใหม่” พ่อเดินไปถามหนอนหนึ่งไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนถึงบริเวณที่เจอสัตว์ตัวใหญ่ พ่อบอกว่า
มันคือสุนัขหรือ... (ถามเด็ก) มีนิสัย.. (ถามเด็ก)  บางตัวใจร้าย ควรอยู่ห่างๆเข้าไว้  สักครู่ก็เจอเด็กๆ ซ่อนตัวอยู่
ในพุ่มไม้ ค่อยๆทะยอยเดินออกมาทีละตัวๆๆๆ (มีใครบ้าง..) เด็กๆดีใจออกมากอดพ่อตัวสั่นเลย และอยากกลับ
บ้าน ระหว่างทางพ่อเล่าให้ฟังว่า เหล่าสัตว์นั้นมาเยี่ยมลุงปลาตะเพียนที่ป่วยมากแล้ว ลุงปลาหมอบอกว่ามี
ตัวอ่อนพยาธิ ซึ่งมันออกมาจากหอยว่ายในน�้ำสามารถเข้ามาไชเข้าไปในเกล็ดปลาเข้าเนื้อปลาได้ และลูกลุงปลา
ตะเพียนเสียชีวิตจากโดนเจ้าหมานิลกินไปเมื่อปีที่แล้ว สงสัยว่าพยาธิใบไม้ตับจะติดหมาด้วย (ติดไหม..) นอกจากนี้
สัตว์ตวั อืน่ ๆก็ม.ี ..(ให้เด็กๆตอบพร้อมบอกลักษณะรูปร่างและทีอ่ ยูอ่ าศัย..) ซึง่ พ่อบอกว่าเด็กโตแล้ว คงต้องเล่าให้
ฟังแล้วล่ะ เพื่อให้เด็กๆเข้าใจถึงโลกใบใหญ่และระวังตัวขึ้น....
แต่งโดย : ดร.ราณีวงศ์คงเดช ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาพวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

เกมโดมิโนต่อภาพวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเรียงล�ำดับวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....………..
ค�ำสั่ง ให้เด็กระบายสี พยาธิ ตามใจชอบด้วยสีเทียน

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมิ
นผลงาน
การประเมิ
นผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน
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ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 2
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
ระดับชั้นอนุบาล 2
เรื่อง สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่................วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. ……………………………
1. สาระส�ำคัญ
การรับประทานปลานํ้าจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกด้วยความร้อน โดยมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อ
ท�ำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้เด็กสามารถบอกสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้ สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จากกิจกรรม
3.2.1 พูดคุย/สนทนา ประสบการณ์
3.2.2 การเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3.2.3 วาดภาพระบายสี
3.2.4 แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ทะเลแสนงาม”
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.2.1 สนทนาซักถามเกี่ยวกับลักษณะของปลาและรายการอาหารจานปลาที่เด็กชอบ
4.2.2 ครูน�ำแผนภาพ “ปลาน�้ำจืดเกล็ดขาวชนิดต่างๆและอาหารจานปลา” ให้เด็กดู
4.2.3 ครูอธิบายลักษณะของปลาที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ตับและอาหารจานปลาที่ปรุงไม่สุก
ด้วยความร้อนเป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ
4.2.4 ครูและเด็กสนทนา ซักถามเกี่ยวกับอาหารที่ท�ำจากปลาที่ปรุงไม่สุก(ด้วยความร้อน)
4.2.5 ครูและเด็กร่วมกันสรุปสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
4.2.6 กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กวาดภาพ ระบายสีภาพปลา
4.3 กิจกรรมเสรี
ครูให้เด็กเข้ามุมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือ(ตามตาราง
กิจกรรมประจ�ำวัน)
4.4 กิจกรรมกลางแจ้ง ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม บ่อทรายตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน (ตามตาราง
กิจกรรมประจ�ำวัน)
4.5 กิจกรรมเกมการศึกษา ครูน�ำเกมการศึกษา จิ๊กซอว์ (Jigsaw) ภาพปลา
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 แผนภาพปลาเกล็ดขาว และ อาหารที่ท�ำจากปลาชนิดต่างๆ
5.2 เกมการศึกษา “จิ๊กซอว์ (Jigsaw)ภาพปลา”
5.3 ใบงานศิลปะ “การระบายสีอาหารและภาพปลา”
5.4 เนื้อเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”
5.5 แบบสังเกตพฤติกรรม
5.6 แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงาน
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....………..
ค�ำสั่ง ให้เด็กวาดภาพระบายสี ปลา ตามใจชอบด้วยสีเทียน

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมิ
นผลงาน
การประเมิ
นผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน

ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง
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หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน) ระดับอนุบาล 2
หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาพตัดต่อปลา

ภาพตัดต่อปลา

ีการเล่น น: :
วิธวิีกธารเล่
1.
2.
3.
4.
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ตัดภาพตามเส้
ใส่ซองไว้
ตัด1.ภาพตามเส้
น ใส่ซนองไว้
กเป็่มนกลุ่ม
แบ่2.งเด็แบ่
กเป็งเด็
นกลุ
บอกกติ
กาการเล่
น โดยกลุ
่มที่ชนะใช้
วลาทีเ่นวลาที
้อยที่นสุ้ดอและต่
ได้ถูกอต้ได้องถูกต้อง
3. บอกกติ
กาการเล่
น โดยกลุ
่มที่ชเนะใช้
ยที่สุดอและต่
ให้4.รางวัให้ลรเป็างวั
นดาว
ลเป็นดาว
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 3
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
ระดับชั้นอนุบาล 2
เรื่อง อาหารและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
สัปดาห์ที่................วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. ……………………………
1. สาระส�ำคัญ
การปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 เพื่อให้เด็กสามารถบอกอาหารที่ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับได้
2.2 เพื่อให้เด็กสามารถเลือกอาหารที่ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้
3.1.1 อาหารและการเลือกอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
3.1.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จากกิจกรรม
- พูดคุย/สนทนา ประสบการณ์
- เล่าประสบการณ์
- ท่าทางประกอบ
- เกมการศึกษา
- กิจกรรมศิลปะ (ฉีก,ตัด,ปะกระดาษ)
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ทะเลแสนงาม”
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.2.1 ครูและเด็กร่วมสนทนาเกี่ยวกับ “อาหารและการเลือกอาหารเมนูปลาที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ”
4.2.2 ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับรายการอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนและปรุงไม่สุกพร้อมทั้งอธิบายให้
เด็กทราบถึงผลที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่สุก
4.2.3 ครูและเด็กร่วมกันสรุปอาหารและการเลือกอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
4.3 กิจกรรมสร้างสรรค์
4.3.1 เด็กท�ำกิจกรรมศิลปะด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ภาพปลา
4.3.2 เด็กออกมาเล่าเรื่องจากผลงานหน้าชั้นเรียน
4.4 กิจกรรมเสรี
ครูให้เด็กเข้ามุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
4.5 กิจกรรมกลางแจ้ง
ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม บ่อทราย ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

4.6 กิจกรรมเกมการศึกษา
เด็กเล่นเกมจับกลุ่มอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
5. สื่อ/เครื่อง/อุปกรณ์
5.1 เกมจับกลุ่มอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
5.2 ใบงาน การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ภาพปลา
5.3 อุปกรณ์ในการท�ำงานศิลปะ เช่น กรรไกร กาว สีเทียน สีไม้ เป็นต้น
5.4 แบบประเมินพฤติกรรม
5.5 แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 สังเกตพฤติกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงานศิลปะ
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
7. ภาคผนวก
7.1 ภาพโปสเตอร์สุขบัญญัติ
7.2 เกมจับกลุ่มอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
7.3 ใบงาน การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ภาพปลา
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรม
7.5 แบบประเมินผลงาน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงาน
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....………..
ค�ำสั่ง จงจับกลุ่มภาพอาหารต่อไปนี้ให้อยู่ในกลุ่มอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ



















จงใส่หมายเลขอาหารที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับ
.............................................................................................................................................
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....………..
ค�ำสั่ง ให้เด็กฉีก ตัด ปะ กระดาษ เป็นภาพปลาให้สวยงาม

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมิ
นผลงาน
การประเมิ
นผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน
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ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 4
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
ระดับชั้นอนุบาล 2
เรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สัปดาห์ที่................วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. ……………………………
1. สาระส�ำคัญ
การขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ การถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้งเป็นการป้องกันการเกิดพยาธิใบไม้ตับ และการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการขับถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10
ประการ ได้
2.2 เพื่อให้เด็กสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ถูกต้อง
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้ การขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ การไม่ทิ้งเศษอาหารปลาดิบตามที่ต่างๆ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับสร้างสุขนิสัยที่ดีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากกิจกรรม
3.2.1 พูดคุย/สนทนา ประสบการณ์
3.2.2 เล่าประสบการณ์
3.2.3 ท่าทางประกอบ
3.2.4 เกมการศึกษา เกมจับกลุ่ม
3.2.5 กิจกรรมศิลปะ (ฉีก,ตัด,ปะกระดาษ)
3.2.6 ฝึกปฏิบัติ
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
เด็กเล่นเกม “จับกลุ่ม” โดยเด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระประกอบจังหวะการตีกลอง ของครู เมื่อเด็กได้ยินเสียง
สัญญาณนกหวีด ให้เด็กจับกลุ่มตามกติกา ถ้าครูชูภาพ “บ้าน” ให้เด็กจับกลุ่ม 4 คน ถ้าครูชูภาพ “โรงเรียน” ให้เด็ก
จับกลุ่ม 6 คน เด็กคนที่ไม่มีกลุ่มจะต้องออกมาปฏิบัติตามค�ำสั่งของเพื่อน
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4.2.1 เด็กสนทนาร่วมกับครูเกี่ยวกับวิธีการขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ และการถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง
เพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ตลอดจนการไม่ทิ้งเศษอาหารปลาในที่ต่างๆ
4.2.2 อาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไม่ทิ้งเศษอาหารปลาดิบ ตามที่ต่างๆ และการขับ
ถ่ายอุจจาระให้ถูกสุขลักษณะ
4.2.3 ครูน�ำภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอนมาสนทนากับเด็ก
4.2.4 ครูสาธิตการล้างมือให้เด็กดู แล้วเด็กฝึกปฏิบัติตาม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

4.2.5 แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 3 กลุ่ม แล้วส่งตัวแทนออกมาเลือกภาพ 1 ภาพ

รูปที่ 5 การไม่ทิ้งเศษอาหารปลาดิบในที่ต่างๆ

โดยเฉพาะ

รูปที่ 6 การถ่ายลงส้วมทุกครั้ง

4.2.6 แต่ละกลุ่มสนทนาร่วมกันและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
- ความรู้สึกที่มีต่อภาพ
- วิธีการดูแลรักษาความสะอาด
- ตัวแทนกลุ่มออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.2.7 ครูและเด็กร่วมกันสรุปการดูแลรักษาความสะอาดจากภาพที่เด็กมาน�ำเสนอ
4.2.8 ครูเชื่อมโยงวิธีการดูแลการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและการจัดสภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- การล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน ก่อนหยิบ จับของเข้าปาก
- การรับประทานอาหารต้องปรุงสุกด้วยความร้อน
- การขับถ่ายที่ถูกสุขลักษณะ
- การดูแลรักษาความสะอาดของบ้าน ห้องเรียน ชุมชน สามารถป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ได้เป็นอย่างดี
4.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กตัดภาพบ้าน สิ่งของภายในบ้าน จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แล้วตกแต่งให้
สวยงาม
4.4 กิจกรรมเสรี ให้เด็กเข้ามุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ มุมหนังสือ(ตามตารางกิจกรรม
ประวัน)
4.5 กิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม (ตามตารางกิจกรรมประวัน)
4.6 กิจกรรมเกมการศึกษา ให้เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อ “บ้านแสนสวย”
5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 แผนภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอน
5.2 เกมการศึกษา
5.3 ใบงานการตัด ปะ กระดาษ
5.4 ภาพบ้าน โรงเรียน ห้องนํ้า
5.5 กรรไกร
5.6 กาว
5.7 กระดาษ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

5.8 สีไม้ สีเทียน
5.9 เกม “จับกลุ่ม”
5.10 แบบสังเกตพฤติกรรม
5.11 แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์
6. การประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงาน
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....………..
ค�ำสั่งให้เด็กฉีกหรือตัด และปะกระดาษ ให้เป็นภาพบ้านในจินตนาการให้สวยงาม

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมิ
นผลงาน
การประเมิ
นผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน
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ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

กติกา

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระประกอบจังหวะการตีกลองของครู  
เมื่อเด็กได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีด  ให้เด็กจับกลุ่มตามกติกา โดยครูเลือกภาพที่ก�ำหนดให้ เมื่อยกให้เด็กดู ให้ท�ำตาม
ค�ำสัง่ ให้ถกู ต้องตามการรับรูข้ องเด็ก (อาจไม่สอดคล้องกับความจริง เช่น บ้านหลังเล็ก เก่าแต่สะอาดคือบ้านน่าอยู่ และ
บ้านหลังใหญ่อาจไม่สะอาดไม่น่าอยู่
2. ถ้าครูชูภาพ “บ้านสะอาดน่าอยู่”หรือ"ห้องเรียนสะอาด"  ให้เด็กจับกลุ่ม  4  คน
4. ถ้าครูชูภาพ “การท�ำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่”  ให้เด็กจับกลุ่ม  6  คน
5. เด็กคนที่ไม่มีกลุ่มจะต้องออกมาปฏิบัติตามค�ำสั่งของเพื่อน
6. ครูสรุปความรู้เรื่องการดูแลห้องเรียน บ้านและบริเวณรอบๆให้สะอาดจะท�ำให้น่าอยู่น่าเรียนและช่วย
ป้องกันโรคได้หลายชนิด ท�ำให้เด็กสุขภาพแข็งแรง

ภาพที่ 7 แสดงห้องเรียน บ้านเรือน และวิธีการท�ำความสะอาดที่ท�ำให้น่าอยู่และสุขภาพดี
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาพตัดต่อ “การถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง”
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 5
หน่วย มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีกันเถอะ
ระดับชั้นอนุบาล 2
เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
สัปดาห์ที่................วันที่………………… เดือน……………………………………. พ.ศ. ……………………………
1. สาระส�ำคัญ
การน�ำความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั และแนะน�ำพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ญาติ และชุมชนเพือ่ ให้หา่ งไกลจากพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ ดีได้
อย่างถูกต้อง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้
2.2 สามารถแนะน�ำพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ญาติและคนในชุมชน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกล จากโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้
2.3 เพื่อให้เด็กสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยเบื้องต้นได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระที่ควรรู้
		 3.1.1 การปฏิบัติตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
		 3.1.2 การแนะน�ำพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
		 3.1.3 การแนะน�ำบุคคลในชุมชนเพื่อให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.2 ประสบการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับ การปฏิบัติตน แนะน�ำพ่อ แม่ บุคคลในครอบครัวญาติและคนในชุมชน และ
บอกวิธีการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยเบื้องต้นได้
- พูดคุยสนทนา
- ท่าทางประกอบ
- เล่านิทาน
- ค�ำคล้องจอง
4. กระบวนการจัดประสบการณ์
4.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบดนตรีและวัสดุอุปกรณ์
		 อธิบายวิธีปฏิบัติกิจกรรม โดยครูจะเปิดเพลง แล้วให้เด็ก เคลื่อนไหวประกอบเพลงพร้อมกับถือริบบิ้นสี
ท�ำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ เมื่อเสียงเพลงจบ ให้เด็กๆ จับกลุ่มกับคนที่มีริบบิ้นสีเดียวกันโดยจับกลุ่มเป็น
วงกลม ปรึกษากันในกลุ่ม แล้วให้น�ำริบบิ้นสีของทุกคนมาต่อกันให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามที่ปรึกษากันไว้ กลุ่มไหนท�ำ
เสร็จแล้วให้ยกมือ (ใช้เวลา 2 นาที)
		 4.1.1 ครูแจกริบบิ้นสีให้เด็กคนละ 1 เส้น แบ่งเป็น 3 สี (สีอะไรก็ได้) จ�ำนวนเท่าๆ กัน
		 4.1.2 ครูเปิดเพลง”ปลาร้าสุก สุข” ร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร โครงการมหกรรมการรณรงค์สัญจร “การ
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ก�ำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีปี 2556 “ให้เด็กท�ำท่าทางประกอบเพลงและถือริบบิ้นตามจินตนาการ
		 4.1.3 ครูปิดเพลง ให้เด็กๆ จับกลุ่มกัน
		 4.1.4 เด็กๆ น�ำริบบิ้นมาต่อกันให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการ
		 4.1.5 ครูสนทนาซักถามว่าแต่ละกลุ่มต่อเป็นรูปอะไรบ้าง
4.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
		 4.2.1 เด็กๆ ทุกคนท่องบทค�ำคล้องจอง “พยาธิใบไม้ตับ”
		 4.2.2 ให้เด็กฟังนิทานหุ่นถุงมือ เรื่อง “น้องส้มไม่กลัวโรคพยาธิใบไม้ตับ”
		 4.2.3 ครูสนทนาซักถาม ทบทวนความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว
รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลโรค
		 4.2.4 ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับ
การแนะน�ำบุคคลในครอบครัว และการแนะน�ำชุมชน
4.3 กิจกรรมเสรีและเล่นตามมุม
		 ให้เด็กเล่นเสรี และเข้าเล่นตามมุมต่างๆ ในห้องเรียน (ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน)
4.4 กิจกรรมสร้างสรรค์
		 ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรม “พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ” ดังนี้
		 4.4.1 แบ่งกลุ่มเด็กๆ กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ กระดาษวาดรูป สีนํ้า พู่กัน เศษวัสดุจาก
ธรรมชาติ เช่น ก้านกล้วยที่หั่นเป็นชิ้นๆ กิ่งไม้ ก้อนหิน ใบไม้ เป็นต้น
		 4.4.2 เด็กๆ จะได้กระดาษคนละ 1 แผ่น ใช้พกู่ นั จุม่ สีนาํ้ ทาบนเศษวัสดุจากธรรมชาติ แล้วพิมพ์ภาพลงบน
กระดาษของตนเอง ตามจินตนาการ อาจใช้ดินสอประกอบเพื่อให้ภาพสมบูรณ์ขึ้น
		 4.4.3 น�ำผลงานไปตากแดด ให้แห้ง
		 4.4.4 ครูให้เด็กเก็บอุปกรณ์และล้างมือให้สะอาด
		 4.4.5 ครูให้เด็กน�ำเสนอผลงานและให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
4.5 กิจกรรมกลางแจ้ง
		 น�ำเด็กไปนอกห้องเรียน อาจเป็นใต้ร่มไม้ หรือกลางแจ้ง เล่นเกมพื้นบ้าน เช่น งูกินหาง มอญซ่อนผ้า เสือ
กินวัว เป็นต้น
4.6 เกมการศึกษา
		 ใช้เกมการตัดต่อภาพปลา
		 วิธีการเล่น
- แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆละ 5-6 คน
- อธิบายกติกาการเล่น
- แจกใบงาน อุปกรณ์การเล่น
- ให้เด็กวางแผนการเล่นเพื่อสวย ถูกต้องและทันเวลา
- ให้เด็กเริม่ เล่น โดยการระบายสีภาพปลาให้สวยงาม น�ำมาตัดตามเส้น และต่อภาพปลาให้ถกู ต้อง
- ให้รางวัลด้วยดาว
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5. สื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
5.1 นิทานเรื่อง “น้องส้มไม่กลัวโรคพยาธิใบไม้ตับ”
5.2 หุ่นถุงมือ
5.3 สีนํ้าหรือสีโปสเตอร์ พู่กัน จานสี กระดาษ A4 ดินสอ เศษวัสดุจากธรรมชาติ
5.4 บทค�ำคล้องจอง “พยาธิใบไม้ตับ”
5.5 ใบงานศิลปะ สีเทียนหรือสีดินสอ กรรไกร กาว ไม้บรรทัด
5.6 เนือ้ เพลงและซีดเี พลง ”ปลาร้าสุก สุข”ร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร โครงกานมหกรรมการรณรงค์สญ
ั จร “การ
ก�ำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีปี 2556 “ (ภาคผนวก)
5.7 แบบประเมินพฤติกรรม
5.8 แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการประเมิน
6.1.1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 การตรวจผลงานตามใบงาน
6.2 เกณฑ์การประเมิน
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป
6.2.2 แบบประเมินผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

ค�ำคล้องจอง “พยาธิใบไม้ตับ”
โรคพยาธิใบไม้ตับ
พ่อจ๋าหยุดคิดสักนิด
เราต้องไม่หยิบ
ก้อยปลา ปลาร้า ปลาส้ม  
ปลาจ่อม แจ่วบองและปลาร้าในส้มต�ำ 
เพื่อเราทุกคนจะได้ห่างไกล

นับว่าอันตรายถึงชีวิต
แม่จ๋าอย่าปรุงปลาดิบ
พวกมันเข้าปาก
รสชาติกลมกล่อมช่างน่าลิ้มลอง
ต้องช่วยกันท�ำให้สุกรู้ไหม
โรคพยาธิใบไม้ตับเอย

แต่งโดย : นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
        ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต2
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นิทานเรื่อง “น้องส้มไม่กลัวโรคพยาธิใบไม้ตับอีกแล้ว...”
ณ หมู่บ้านริมแหล่งน�้ำใหญ่บึงแห่งหนึ่ง น้องส้ม อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชาย คุณพ่อของหนูส้ม
มีอาชีพเป็นชาวประมง จับปลาที่บึงไปขาย ส่วนคุณแม่ปลูกผักสวนครัว ถ้ามีมากรับประทานไม่หมดคุณแม่ก็จะ
น�ำผักไปขายที่ตลาด หนูส้มเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2 ที่โรงเรียนใกล้บ้าน
เย็นวันหนึ่ง หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียน ในขณะที่คุณแม่ช่วยสอนการบ้านอยู่นั้น น้องส้มถามแม่ว่า
“แม่จ๋าๆๆ แม่รู้จักพยาธิใบไม้ตับไหมจ้ะ” “หนูได้ยินมาจากไหนลูก” แม่ถามอย่างแปลกใจ “คุณครูยุพินสอน
เรือ่ งพยาธิใบไม้ตบั จ้ะ ถ้าเรากินปลาปรุงดิบเราจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั จ้ะ” น้องส้มอธิบายอย่างคล่องแคล่ว “แล้ว
มันอันตรายมากไหมลูก”แม่ถามอย่างสนใจ “ครูบอกว่ารักษาได้จะ้ แม่ แต่ถา้ รักษาหายแล้ว ยังกลับไปกินอีกเรือ่ ยๆ
ก็จะมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี จะรักษายากและอาจตายได้จ้ะ” ขณะที่แม่ลูกก�ำลังสนทนากัน คุณพ่อกับพี่
ชายก็กลับมาพอดี วันนี้คุณพ่อได้ปลามาไม่มากนัก คุณพ่อบอกให้คุณแม่ตากแห้งปลาเล็กๆ ส่วนปลาตัวใหญ่คุณ
แม่จะท�ำอาหารเย็นวันนี้ “ท�ำอะไรกินดีพ่อ” แม่ถามพลางเดินเข้าครัว “เหมือนเดิมแม่ อากาศร้อน เพลียอยาก
กินอร่อยๆ จะได้มีแรง” พ่อตอบ หลังจากคุณแม่ท�ำอาหารเสร็จ ได้เวลาของการรับประทานอาหารเย็น หนูส้ม
อุทานขึ้น “แม่จ๋านี่คืออะไรคะ” “ก้อยปลาดิบของโปรดของพ่อไงลูก..ไงอยากทานด้วยหรือ..อย่าพึ่งเลย..ยังเด็ก
อยู่” คุณพ่อตอบขึ้นก่อนคุณแม่ “ไม่สุกใช่มั้ยจ๊ะ..” น้องส้มถามขึ้นด้วยความอยากรู้ “มันก็เกือบสุกแหละลูก..
แม่บีบมะนาวเปรี้ยวจี๊ด เชื้อโรคทนไม่ไหวดอก” แม่รีบตอบด้วยความมั่นใจ “แต่คุณครูยุพินบอกว่า ต้องเอาไป
ต้มหรือคัว่ ไฟร้อนๆจ้ะ ตัวพยาธิถงึ จะตาย..แม่จา๋ ..หนูอยากกินด้วย..แล้วหนูไม่อยากให้พอ่ ป่วย..แม่เอาไปคัว่ ไฟได้
ไหมจ๊ะ หนูอยากไปช่วยแม่ท�ำด้วย” พ่อมองหน้าแม่ แล้วพยักหน้าตกลง เย็นวันนั้น ในวงอาหารจึงเต็มไปด้วย
ความเอร็ดอร่อยและเสียงเจื้อยแจ้วของหนูส้มที่เล่าเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งของโรค และแม่กับพ่อก็ได้
เล่าวิธีการหาปลา ชื่อปลาและแม่ก็เล่าเรื่องการท�ำอาหารอย่างง่ายๆให้น้องส้มฟังอย่างสนุกสนาน บรรยากาศจึง
เต็มไปด้วยความสุข และคืนวันนั้น น้องส้มฝันว่า ได้ต่อสู้กับปีศาจพยาธิใบไม้ตับ น้องส้มใช้ส้อมวิเศษสู้อย่างสุดใจ
เกือบเสียทีซะแล้ว ดีทแี่ ม่เข้ามาจัดการตีหวั ด้วยไม้ตพี ริก พ่อก็แสนเก่ง ใช้มอื เปล่าบีบคอมันอย่างแรงจนพยาธิหาย
วับไป “เย้ๆๆๆ..” น้องส้มละเมอจนพ่อกับแม่ตื่น และรีบเล่าให้พ่อกับแม่ฟังด้วยสายตามีความสุขและรีบลุกไป
อาบน�้ำทันที
วันนี้เป็นวันเสาร์ที่พิเศษ น้องส้มอาสาไปช่วยคุณแม่จ่ายตลาดที่ตลาดสดกลางหมู่บ้าน น้องส้มค่อยๆดูไป
ทีละร้านๆๆอย่างสนใจ เสียงเล็กๆใสๆของน้องส้มถามลุงๆป้าๆที่ขายอาหารดังจนหลายคนแอบยิ้มด้วยความ
เอ็นดู...หลังจากวันนัน้ น้องส้มกลายเป็นคุณครูสม้ คุณหมอส้ม..ทีค่ อยเอาข้อมูลทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากครูยพุ นิ จากข่าวใน
ทีวีบ้างและจากคุณหมอที่อนามัยเวลาน้องส้มไปหาหมอมาเล่าให้พ่อแม่และคนในตลาดฟัง และคิดว่าโตขึ้น จะ
เป็นครูหรือไม่ก็คุณหมอ จะได้ช่วยแนะน�ำไม่ให้คนเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีกันอีก
แต่งโดย : นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต2
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ใบงานศิลปะ
ระบายสี ตัดใบงานศิ
และต่ลอปะภาพปลา
ระบายสี ตัด และต่อภาพปลา
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ใบงานศิลปะ
โรงเรียน.................................................................................................สังกัด.................................................................
ชื่อ……………………………………….........................................…………………เลขที่........................ชั้นอนุบาล………....………..
ค�ำสั่ง ให้เด็กพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติตามจินตนาการให้สวยงาม

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ระดับอนุบาล 1

การประเมิ
นผลงาน
การประเมิ
นผลงาน
ให้ท้าเครื่องหมาย ( √ ) ทับรูปภาพเพื่อประเมินผลงานของเด็ก
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
เพื่อน

60

ครู

20

หมายถึง ดี
ผู้ปกครอง

ภาคผนวก

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาคผนวก ก
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
									

สมัชชาสุขภาพ  7 / หลัก 3
26 ธันวาคม 2557

การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่เจ็ด
ได้พิจารณารายงานเรื่องการก�ำจัดปัญหาพยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน
ตระหนักว่า การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน เป็นประโยชน์ในการลดการป่วย
และการตายด้วยมะเร็งท่อน�้ำดีที่ป้องกันและรักษาได้หากค้นพบอาการแรกเริ่มได้เร็ว แต่ต้องเป็นการด�ำเนินการแบบ
บูรณาการ โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมการป้องกันมิให้มีการปน
เปื้อนของอุจจาระในแหล่งน�้ำทุกประเภท เพื่อท�ำให้ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมให้กับ
ทุกเพศและทุกกลุม่ วัยในการกินปลากทีป่ รุงสุก ตรวจคัดกรองกลุม่ เสีย่ ง ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งในกลุม่ ผูเ้ ป็นพยาธิ
ใบไม้ตับ มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนเป็นฐาน โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควบคู่ ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง
ไปจนถึงการรักษา การดูแลในชุมชน ตลอดจนระบบข้อมูลสุขภาพ
กังวล และห่วงใยว่า ที่ผ่านมาการด�ำเนินการแก้ปัญหายังไม่ต่อเนื่องจริงจัง และขาดความร่วมมือจากหน่วย
งานราชการและภาคีเครือข่าย ขาดความเป็นเอกภาพในการจัดวางระบบงาน ขาดความชัดเจนของทิศทางนโยบาย
ขาดการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพ และที่ส�ำคัญประชาชนขาดความตระหนักถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หากสามารถท�ำให้ปัญหานี่เป็นวาระแห่งชาติได้ มีโอกาสที่ประเทศจะก�ำจัด
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ภายในระยะเวลา 10 ปี และปัญหาการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน�้ำดีจะลดจ�ำนวนลงมากกว่า
ครึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้า จนกระทั่งไม่เป็นปัญหาที่ส�ำคัญทางด้านสาธารณสุข
ชืน่ ชมว่า หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิ และองค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินการเพื่อควบคุมปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้ำดีอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง แต่ยังมีช่องทางในการพัฒนาอีก
จึงมีมติดังต่อไปนี้
1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมปศุสตั ว์ และกรมประมง เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ร่วมกันจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีให้เสร็จภายใน 3 เดือน หลังเสนอมติตอ่ คณะรัฐมนตรี
2. เพื่อให้การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินการในประเด็นต่อไปนี้
2.1 กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป เป็นแกนหลักในการผลักดัน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี พัฒนาองค์ความรู้ จัดระบบเฝ้าระวังโรค ตรวจคัดกรอง สนับสนุน
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ด้านวิชาการในการป้องกันควบคุมโรค และติดตามความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ
ภาคประชาสังคม
2.2 กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อน�้ำดีและสนับสนุนวิชาการ
การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีให้ได้ในระยะแรกเริ่ม
2.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
ต�ำบลจัดการสุขภาพ ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน มีความรูใ้ นการป้องกันโรค จัดกระบวนการ สร้างสุขนิสยั และร่วม
กับผู้น�ำท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนท�ำตัวเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมการบริโภค ที่เหมาะสม ที่น�ำไปสู่การ
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
2.4 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการตรวจวินิจฉัย การคัดกรอง
และการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้ำดีอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรที่มีทักษะทั้งในด้านการป้องกันควบคุม
โรค เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และให้มีระบบในการปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมศัลยแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดที่มีปัญหา ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพเพื่อการตรวจรักษาในพื้นที่ของตนเองได้ และไม่เป็นภาระด้านการเงินกับผู้ป่วยและครอบครัว
2.5 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาลวัดค�ำประมง และสถานพยาบาลที่มีความพร้อมด้านแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นโรงพยาบาลน�ำร่ององค์กรภาคีเครือข่ายและจิตอาสา ซึ่งมีบทบาทและเป็นทางเลือกใน
การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดีโดยใช้สมุนไพรและภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์แผน
ไทย ร่วมกับการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
2.6 กรมอนามัย ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วม
กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านให้มีความรู้ และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและขอความร่วมมือมิให้มีการจ�ำหน่ายอาหารเมนูปลาดิบ (ปลา
น�ำ้ จืดมีเกล็ด) เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นพยาธิใบไม้ตบั สูอ่ าหาร และสนับสนุน ส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ มีขอ้ บัญญัตหิ รือมาตรการ
สังคมในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น
3. ขอให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในพืน้ ทีก่ ำ� หนดเรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาส�ำคัญและสนับสนุน
งบประมาณให้ภาครัฐและเอกชน ในการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดีในพื้นที่เสี่ยง และติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในแต่ละ
พืน้ ที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ ออกข้อบัญญัตหิ รือมาตรการสังคมในการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รวมทั้งมีระบบการเฝ้าระวังการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น ตลอด
จนแก้ไขปัญหาเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในพื้นที่เสี่ยงตามศักยภาพและสถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
5. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการในประเด็นต่อไปนี้
5.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนการ
เรียนรู้ส�ำหรับโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักและมีค่านิยมในการกินอาหารที่ปลอดภัยไม่กินอาหารเสี่ยงและปรุงดิบ
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5.2 ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันอุดมศึกษา การ
ศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน
มีความรู้และเกิดความตระหนักและมีค่านิยมไม่กินอาหารปรุงดิบ
6. ขอให้กระทรวงคมนาคม มีมาตรการในการจัดการสิง่ ปฏิกลู ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระบบคมนาคมขนส่งทางบก
และทางน�้ำ โดยเฉพาะทางรถไฟ รถประจ�ำทางและเรือโดยสาร
7. ขอให้สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข ร่วมมือศึกษาวิจัยทางสังคม พฤติกรรม นิเวศวิทยา การเกิดโรคและการรักษา และการได้มาซึ่งความรู้อัน
จะน�ำไปสู่การก�ำจัดปัญหานี้ รวมถึงส่งเสริมการน�ำผลวิจัยไปใช้ ก�ำหนดนโยบาย มาตรการสังคมและท้องถิ่น
8. ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ให้ประชาชนรับรู้
เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง ป้องกันตนเองจากการติดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสังคม
9. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้จัดสมัชชาสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ ส่งเสริมและติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าในพื้นที่ของตนเอง
10. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 8
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สมัชชาสุขภาพ  7 / หลัก 4

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7		
ระเบียบวาระที่ 2.4 							 7 พฤศจิกายน 2557

การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน
1. นิยาม
พยาธิใบไม้ตับ หมายถึง หนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ พยาธิตัวเต็มวัยอยู่ในร่างกายคนเรา ตรวจพบอยู่
ในทางเดินท่อน�้ำดีทั้งในและนอกตับ พยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการที่คนกินอาหารประเภทปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว (ตระกูล
ปลาตะเพียน) เช่น ปลาซิว ปลาผิวใบไผ่ ปลาสร้อยขวา ปลากะมัง ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด เป็นต้น ทีม่ ตี วั อ่อน
พยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไปโดยไม่ได้ท�ำให้สุกด้วยความร้อน
มะเร็งท่อน�้ำดี หมายถึง มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเยื่อบุทางเดินน�้ำดีมีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ โดยอาจพบ
มะเร็งท่อน�้ำดีในเนื้อตับและมะเร็งท่อน�้ำดีนอกตับหรือร่วมกัน คนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีพยาธิ 16 เท่า ในประเทศไทยมะเร็งท่อน�้ำดีเกิดจากหลายสาเหตุ แตกต่างกันไป และมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมีทางการเกษตร และสารก่อมะเร็งที่พบในอาหารหมักดอง
ข้อเสนอเพือ่ การควบคุมก�ำจัดโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี หมายถึงการระดมพลังทางวิชาการ พลัง
ทางสังคม และพลังการบริหารจัดการเพื่อก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี ในประชาชนให้ลดลงจนเป็น
เรื่องที่พบเห็นได้ยากในทศวรรษหน้า และการป้องกันมะเร็งท่อน�้ำดีจ�ำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งควบคู่
ไปด้วย โดยด�ำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม ต้องมีสัญญาประชาคมใน
การร่วมกันลด ละ เลิก ใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี สารก�ำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เป็นต้น ควบคู่กับการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
2. ความส�ำคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ม
2.1 อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคมะเร็งทีพ่ บบ่อยในประเทศไทย พบว่า ในเพศชายมีอตั ราการเกิดโรคด้วยมะเร็งตับ
และท่อน�้ำดี มากเป็นอันดับ 1 (40.3 ต่อประชาการแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าทั้งเพศชายและ
เพศหญิง มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน�้ำดีเป็นอันดับ 1(1) นอกจากนี้ ประเทศมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับ
และท่อน�้ำดีจ�ำนวน 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�ำดับ ส่วนภาคใต้มี 5 จังหวัดที่
อัตราตายสูงกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรง
พยาบาลยังไม่ครอบคลุม ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้ถูกรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข และคาด
ประมาณว่า ร้อยละ 70 ของรายงานมะเร็งดังกล่าวเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง
ท่อน�ำ้ ดีไม่ตำ�่ กว่า 20,000 คน(3) แม้จะพบว่าอุบตั กิ ารณ์ของมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยัง
คงสูงกว่าภาคกลางและภาคใต้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะพบในภาคอื่น ๆ มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายประชากร
2.2 ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการกินอาหารประเภทปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน)
เมนูปรุงดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่ม
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดมะเร็งท่อน�ำ้ ดี และมีโอกาสเสียชีวติ ได้ ซึง่ ขณะนีป้ ระชาชนในประเทศไทยทีเ่ ป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั ประมาณ
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6 ล้านคน และประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า(4) โดยตะวันออก
เฉียงเหนือพบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 18.6 (โดยในยางพื้นที่สูงถึง ร้อยละ 85) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
10 (โดยในบางพื้นที่สูงถึง ร้อยละ 46) ภาคกลาง และภาคใต้ พบต�่ำกว่า ร้อยละ 5(5) จากการรายงานการศึกษาวิจัย(6)
พบว่าอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในอีสานเหนือมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 22.5 อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับสูงสุด ร้อยละ 80
เมื่อวิเคราะห์จ�ำแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับสูงกว่า ร้อยละ 20 และจากการ
ส�ำรวจพฤติกรรมบริโภคปลากดิบของประชาชนในพื้นที่ ยังพบว่า ประชาชน ร้อยละ49.74 ยังบริโภคส้มต�ำใส่ปลาร้า
ดิบ ร้อยละ 43.6 บริโภคปลาจ่อมดิบ ร้อยละ 29.2 บริโภคลาบปลาดิบ ร้อยละ 28.2 บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตุผล
ว่า อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และบางส่วนมีความเชื่อว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิก็
หายแล้วกินใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีทั้งสิ้น
2.3 เนือ่ งจากปัจจุบนั ยังไม่มตี วั บ่งชีจ้ ำ� เพาะของการเกิดมะเร็งท่อน�ำ้ ดี (อยูใ่ นระหว่างการวิจยั ) ดังนัน้ การเจาะ
เลือดตรวจหามะเร็งท่อน�ำ้ ดีจงึ ไม่สามารถทีจ่ ะวินจิ ฉัยโรคนีไ้ ด้ แต่กย็ งั มีเครือ่ งมือทีส่ ามารถตรวจวินจิ ฉัยโรคนีไ้ ด้แม่นย�ำ 
สะดวก ปลอดภัยและราคาไม่แพง คือการใช้อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน(7) ซึ่งเป็นการตรวจหามะเร็งท่อน�้ำดีทั้ง
ชนิดในตับและนอกตับได้ดี มีความไวและความจ�ำเพาะต่อโรคสูง(8) นอกจากนี้ก็เครื่องมืออื่นที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค
เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ช่วยในการยืนยันโรค การแยกโรค และช่วยในการวางแผน
การรักษาทีส่ ำ� คัญมาก และในปัจจุบนั เครือ่ งมือเหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนาดีขนึ้ มากท�ำให้การวินจิ ฉัยและวางแผนการรักษา
ได้รับประโยชน์สูงสุด ส่วนเครื่องมือใหม่ ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา
2.4 มะเร็งท่อน�้ำดีสามารถรักษาให้ได้ผลดี และในบางรายหายขาดได้เหมือนกับการรักษามะเร็งอื่น ๆ การ
รักษาทีด่ ที สี่ ดุ คือการผ่าตัดเอามะเร็งออกให้หมดในระยะแรก ๆ ของโรคเท่านั้น(9, 10) เพราะการผ่าตัดรักษาโรคในระยะ
ที่ลุกลามแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การรักษาแบบประคับประคอง จากผลการศึกษาตั้งแต่ 2525-2555 พบว่า มี
วิวัฒนาการด้านการรักษาที่ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่การวินิจฉัย การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และการผ่าตัด รวมถึง
การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การผ่าตัดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากพอ ผู้ป่วยจึงจะปลอดภัยและการ
ท�ำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมาก อนึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดียังสามารถที่จะพัฒนาให้ได้ผลดีกว่านี้ได้
2.5 จากการส�ำรวจอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับของประเทศไทย 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
ตามล�ำดับ แต่กเ็ ป็นไปอย่างช้า ๆ และยังสูงเกินเป้าหมายทีก่ ำ� หนด จากการส�ำรวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ตบั ในปี 2557
ประเทศ พบว่า มีจังหวัดที่มีความชุกสูงกว่าร้อยละ 10 จ�ำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครพนม (ร้อยละ 23.2) บุรีรัมย์
(ร้อยละ 17.6 (ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 15.5) น่าน (ร้อยละ 14.9) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 14.3) สุรนิ ทร์ (ร้อยละ 14.3 ) มหาสารคาม
(ร้อยละ 13.1) สระแก้ว (ร้อยละ 12.7) มุกดาหาร (ร้อยละ 11.9) กาฬสินธุ์ (ร้อยละ 11.5) เชียงใหม่ (ร้อยละ 10.8)
ล�ำปาง (ร้อยละ 10.5) ตามล�ำดับ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยอื่น(11) ที่ศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปี 2556 ว่า 4 ใน 7 จังหวัดมีอัตราความชุกสูงกว่าร้อย
ละ 20 ได้แก่ นครพนม (ร้อยละ 40.9) สกลนคร (ร้อยละ 27.9) หนองคาย (ร้อยละ 22.5) และหนองบัวล�ำภู (ร้อยละ
22.1) ค่าเฉลีย่ ของอัตราการติดเชือ้ เท่ากับร้อยละ 22.5 โดยพบว่าอัตราการติดเชือ้ สูงสุดร้อยละ 80 ทุกกลุม่ อายุมอี ตั รา
การติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 20 พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 40-49 ปี สอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยอื่น ที่พบว่าอัตรา
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ระหว่างร้อยละ 10-80(12, 13) นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้แก่เพศ
อายุ และการกินอาหารเมนูเสี่ยง ได้แก่ ก้อยปลาดิบ ปลาส้มดิบ ส้มต�ำปลาร้าดิบ(11,14,15) จะเห็นได้ว่าการกินปลาน�้ำจืด
เกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในเนื้อปลาเมื่อปรุงดิบเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยพฤติกรรมการ
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กินดิบนี้กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของประชาชน การแก้ไขปัญหาจ�ำเป็นต้นใช้ระยะเวลา และค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การท�ำความเข้าใจต่อวิถีชีวิต รวมถึงกระบวนการผลิต การเตรียม การปรุง และเครือข่ายผู้ประกอบการ
และผูข้ ายในท้องถิน่ (หาบเร่ แผงลอย ร้านค้า ร้านช�ำ ร้านอาหาร เป็นต้น)(16,17,18,19) จากการทบทวนวรรณกรรมพบการ
ศึกษาทีก่ ว่างถึงเรือ่ งนีม้ นี อ้ ยมาก และในจ�ำนวนนีง้ านหลายชิน้ ก็เพียงแต่เป็นการศึกษาจากเอกสารอืน่ ๆ ท�ำให้ประเด็น
ต่าง ๆ ค�ำถามต่าง ๆ ยังหาค�ำอธิบายได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
2.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งมีความส�ำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในระยะสุดท้ายที่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวต้องการความช่วยเหลือหลายประการ เช่น การจัดการความเจ็บปวด การจัดการแผลเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งต้อง
มีการดูแลที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปัญญา โดยกระทรวง
สาธารณสุขต้องเร่งรัดการจัดระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย และเป็นแกนกลางในการ
ประสานความร่วมมือขององค์กรและจิตอาสาต่าง ๆ
3. นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1 ปัจจุบัน รถดูดส้วมได้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่รกร้าง ที่นาของประชาชน โดย
ที่ยังไม่มีการบ�ำบัดให้ถูกต้องก่อน ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับในสิ่งแวดล้อม ได้ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล คือ
3.1.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 มาตรา 18 ที่ก�ำหนดให้การ
จั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล เป็ น อ� ำ นาจของทางราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมาตรา 19 ก� ำ หนดให้ กิ จ การรั บ ท� ำ การเก็ บ
ขนหรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รบั ใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังมีท้องถิ่นจ�ำนวนมากที่มิได้ให้ความส�ำคัญในการจัดให้มีระบบบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลที่
ถูกต้อง รวมทั้งยังขาดความตระหนักในการด�ำเนินการควบคุมผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสูบสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของตนเองในการน�ำสิ่งปฏิกูลไปบ�ำบัดอย่างถูกต้อง
3.1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535(20)เป็น
พระราชบัญญัติที่มอบอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจในการจัดการใน
เรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หมวดที่1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ มาตรา 14 ห้ามมิให้ผใู้ ดปล่อยสัตว์ ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป และมาตรา 29
ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่สถานที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัด
ไว้เพือ่ การนัน้ และมาตรา 30ห้ามมิให้ผใู้ ด เท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงใน
ทางน�้ำและมาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ แต่การปฏิบัติเพื่อให้บังคับ
ใช้ทางกฎหมายยังไม่สามารถด�ำเนินการได้
3.2 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 281 ก�ำหนดปริมาณใช้เกลือไนเตรทหรือไนไตรท์
ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก โดยให้ใช้เกลือโซเดียมไนไตรท์ได้ปริมาณไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโซเดียมไนเตรท
ได้ปริมาณไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากการตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนของไนเตรทและไนไตรท์ในผักผลไม้
และอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป พบว่ามีการปนเปื้อนของไนเตรทสูง(21) มากกว่าอาหารประเภทอื่น นอกจากนี้ พบ
ว่าปลาร้าปลาตากแห้งเป็นอาหารทีม่ กี ารปนเปือ้ นของไนโตรซามีนสูงถึง 66.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม(22) และพบว่าหาก
มีพยาธิใบไม้ในตับในอาหารร่วมกับไนโตรซามีนก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน�้ำดีได้มากขึ้น ในปัจจุบัน
ประเทศไทย โดยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่บ้านที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
อย่างถูกต้องหรือใช้เกินปริมาณที่ก�ำหนด และไม่มีการติดฉลากส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลผู้บริโภค
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3.3 ปัจจุบันนโยบายการด�ำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) และ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ)์ ข้อ 7 ว่าด้วยเรือ่ งการจัดการโรคติดต่อและภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพ ข้อ 7.1 ได้เร่งรัดและด�ำเนินการให้เกิดความยั่งยืนในการก�ำจัด กวาดล้าง และควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรค โปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ที่ส�ำคัญ เช่น วัณโรคโรคเอดส์ โรคติดต่อน�ำโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ในตับ
4. บทบาทขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในโรงเรียน มีหลายจังหวัดที่ได้ด�ำเนิน
การในเรือ่ งนี้ อาทิเช่น จังหวัดสกลนครมีการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชัน้ เช่น นักเรียน
ระดับปฐมวัยมีการผลิตสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปลา ระดับชั้นประถมศึกษาท�ำเป็นบทเรียนส�ำเร็จรูป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นสร้างบทเรียนส�ำเร็จรูปชัน้ สูง ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ เกิดการตระหนักรูใ้ นพิษภัยของโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดี ส่งผลให้ไม่กินอาหารที่ท�ำจากปลาดิบโดยเด็ดขาด หรือจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ใช้หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 6 มากกกว่า 3 ปี ใน 35
โรงเรียนน�ำร่อง
4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก การกินปลาดิบ มีการด�ำเนินงานในหลาย
พื้นที่ อาทิเช่น จังหวัดสกลนครมีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในรูปแบบการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานในพื้นที่
4.3 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ก�ำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน�้ำดี” ซึ่ง
เป็นวาระคนอิสาน เริ่มน�ำร่องในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป และส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคระดับเขต (สคร.5,6 และ7 ) ได้สง่ เสริมให้เกิดการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อน�้ำดี เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่านเวทีการนิเทศติดตามของผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ นอกจากนี้
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา เพื่อเป็นแกนน�ำในการประสานการด�ำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน
4.4 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในพื้นที่ และมีบางจังหวัดที่จัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคส�ำหรับเขตพื้นที่มาเพื่อแก้ไขปัญหาตนเอง
4.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี และหน่วยงานในพื้นที่ได้ขับเคลื่อน
กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
4.5.1 การพัฒนาต�ำบลต้นแบบ “ละว้าโมเดล” เพื่อเป็นกรณีศึกษาการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบ
บูรณาการวิถนี เิ วศสุขภาพ/สุขภาพหนึง่ เดียว ณ แก่งละว้า อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หรือสุขภาพหนึง่ เดียว (One
Health) โดยอาศัยหลักการบูรณาการความรู้หลากหลายสาขา (แพทย์ สัตวแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ฯลฯ)
ใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ชาวบ้าน ผูน้ ำ� ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ อสม. เจ้าหน้าทีอ่ นามัย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล สาธารณสุขอ�ำเภอ นักวิชาการ ฯลฯ และด�ำเนินการครอบคลุมทุกมิติ (ผูใ้ หญ่ เด็ก คนชรา ทุกสถานะ
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ) ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านไป 5 ปี พบว่า ประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับลด
ลงเกินครึ่ง และปลาในแก่งละว้าติดพยาธิใบไม้ตับน้อยลงจากร้อยละ 70 เหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปัจจุบัน
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4.5.2 การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์ ในการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) นอกจากนื้ยังสามารถ
ลงข้อมูลกลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจากโรงพยาบาล (รพ.)ชุมชน ตลอดจน
ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุดใช้ระบบ
ตัวเลข 13 หลัก เมือ่ ผูป้ ว่ ยไปตรวจอัลตร้าซาวน�ำไม่วา่ ทีร่ พ.สต. แห่งใดก็ตาม หากผูป้ ว่ ยอนุญาตให้แพทย์ได้เข้าถึงข้อมูล
ก็จะสามารถสร้างความต่อเนือ่ งของการรักษาได้ทนั ที โครงการนีไ้ ด้ฝกึ อบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แพทย์ประจ�ำ รพ.ชุมชน
ศัลยแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อให้สามารถคัดกรองและเฝ้าระวังตลอดจนการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบนี้จะช่วยรองรับยุทธศาสตร์การต่อสู้กับปัญหานี้ได้ในอนาคต
4.5.3 การรณรงค์จดั กิจกรรมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่าง ๆ การรณรงค์ “อาหารปลอดภัย
ปลาร้าต้ม ส้มต�ำแซบ”
4.6 โรงพยาบาลศูนย์ส่วนหนึ่งในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาล
ขอนแก่น เป็นต้น ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโปรแกรมทะเบียนมะเร็งเพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มตายด้วย
มะเร็งทุกชนิดในพื้นที่
4.7 มูลนิธมิ ะเร็งท่อน�ำ้ ดีรว่ มกับภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหานี้ โดยได้ลงนามความร่วม
มือกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบ
มีส่วนร่วม และบูรณาการ นับว่าเป็นมิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยภาคประชาชนสังคมและภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
5. ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
การด�ำเนินงานเพื่อก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีมีข้อจ�ำกัด ดังนี้
5.1 ประชาชนทั้งในกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย ขาดความรู้ความเข้าใจตระหนัก และละเลยถึง
โทษพิษภัยโรคมะเร็งท่อน�้ำดี ตลอดจนแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมและถูกต้อง จากข้อจ�ำกัดใน
การสื่อสารสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ และช่องทางสื่อสารยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการรวมพลังเครือข่ายสื่อสาร
ทุกภาคส่วนในทุกระดับ ในการหนุนเสริมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ
ที่มีความแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ไม่เหมาะสมกับบริบทและภูมิปัญญาของสังคมไทย ท�ำให้ไม่สามารถสร้าง
กระแสความตระหนักรู้ความเสี่ยง จิตส�ำนึกในด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยได้อนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีความรู้ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนอยู่ ยังคิดและเชื่อว่าโรคมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” หรือคิดว่าการให้การ
รักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิช่วยแก้ปัญหาได้
5.2 นโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่ขาดความเป็นเอกภาพในด้านการหนุนเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ไม่กินปลาดิบ ไม่กินเนื้อดิบในขณะที่การสร้างนโยบายสาธารณะ
ในกลุม่ เป้าหมายและพืน้ ทีเ่ ฉพาะก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดในการขยายผลสูร่ ะดับประชากรในวงกว้าง ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีความชัดเจน
ของทิศทางนโยบาย แผน และแนวปฏิบตั ิ ในการลดปัจจัยเสีย่ งและโอกาสเสีย่ ง โดยใช้มาตรการทีเ่ น้นการป้องกันระดับ
ปฐมภูมิที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูล
ข่าวสาร
5.3 ระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหากลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วยไม่ครอบคลุมและไม่เป็นระบบเนือ่ งจากยังมีลกั ษณะ
ต่างคนต่างท�ำ ขาดการบูรณาการและการจัดวางระบบงาน การพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามควบคุมป้องกัน
โรคและการใช้ประโยชน์ในลักษณะเครือข่ายเชือ่ มโยงในระดับชาติขาดความรู้ ทักษะและความพร้อมของบุคลากรและ
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เครือ่ งมืออุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นในการตรวจวัดคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ โดยส่วนใหญ่การคัดกรองเป็นเพียงเพือ่ หา
ผู้ป่วย มิใช่เพื่อการหากลุ่มเสี่ยงและเตรียมการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น และการด�ำเนินการกับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปกติ
มักเป็นการแนะน�ำให้ตรวจซ�้ำ แต่การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อป้องกันยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
5.4 ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพไม่เพียงพอ ในกรณีของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี ยังพบว่ามีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่
ต้องรอการผ่าตัด เนือ่ งจากจ�ำนวนผูป้ ว่ ยมากกว่าทีมศัลยแพทย์และทีมรักษาพยาบาลตลอดจนการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์
รวมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเจ็บป่วยและต้องรับการรักษา
5.5 การบริหารจัดการความรูย้ งั ขาดประสิทธิภาพ เนือ่ งจากองค์ความรูท้ มี่ อี ยูก่ ระจัดกระจายอยูใ่ นแต่ละหน่วย
งานองค์กร เฉพาะพื้นที่ ขาดความจ�ำเพาะและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จ�ำเป็นต้องพัฒนากระบวนการรวบรวม
สังเคราะห์ วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การบริหาจัดการแผนงานโครงการ ระบบงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาระบบข้อมูลและระบบ
บริการสุขภาพทัง้ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ดูแลรักษาและฟืน้ ฟูสภาพ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล ที่ลดความซ�้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงในภาพรวมแบบบูรณาการครบวงจรที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทแวดล้อมของพื้นที่และมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
6. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ 7 / ร่างมติ 4 การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน
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โรงแรมเอเชีย พัทยา ชลบุรี.
วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์. (ม.ป.ป.). บริโภคนิสยั : แนวคิดและแนวทางการวิจยั ทางสังคมศาสตร์เพือ่ การควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตบั . ในมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข. โรคพยาธิใบไม้ตบั : บริโภคนิสยั กับแนวคิด
และการแก้ไขทางสังคมศาสตร์และสุขศึกษา การชุมเชิง ปฏิบัติการ ๑๔-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ณ โรงแรม
เอเชีย พัทยา ชลบุรี.
พิษณุ อุตตมะเวทิน และคณะ. (๒๕๔๓). รายงานการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีน่ ำ� ไปสูภ่ าวการณ์
เจ็บป่วยของประชาชนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สันติ ศรมณี. (ม.ป.ป.). แนวคิดและการด�ำเนินงานเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล. ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข. โรคพยาธิใบไม้ตับ : บริโภคนิสัยกับแนวคิดและการแก้ไขทาง
สังคมศาสตร์และสุขศึกษา การชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา
ชลบุรี.
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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21.
22.
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พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕. RetrievedNovember 7, 2014. From http://law.longdo.com/law/474/
Migasena P, Reaunsuwan W, ChangbumrungS.Nitrates and nitrites in local Thai preserved
protein foods. J Med Asso Thai 1980; 63 : 500-5.
Mitacek EJ, Brunnemann KD, Suttajit M, Martin N, Limsila T, Ohshima H, et al. Exposure to
N-nitrosocompounds in a population of high liver cancer regions in Thailand :volatile nitrosamine (VNA) levels in Thai food. Food ChemToxicol1999; 37 : 297-305

ผลผลิต/ตัวชี้วัด
69

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

อัตราความชุก
ของโรคพยาธิใบไม้ตับ
ไม่เกินร้อยละ 5๕
ในปี 2568
๒๕๖๘

เป้าหมาย :
การเสียชีวิต
ด้วยมะเร็งท่อน้้าดี
ลดลงสองในสาม
ในปี 2578
๒๕๗๘

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔ / ผนวก ๑

การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทระเบี
ศวรรษก�
ำจั่ ด๒.๔
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ยบวาระที
เส้นทางเดิ
นการขับทเคลื
่อนมติ การก้
าจัตดปั:ญแผนงานโครงการระดั
หาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็
งท่อ/น้จั้างดีหวั
ในประชาชน
- กระทรวงสาธารณสุข
ผลผลิ
บชาติ
ด
การจั ด ท�ร่ำางแผนยุ
ท ธศาสตร์
ศวรรษ
ปัจจัยน้าเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
- กรมควบคุมโรค
ก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ตัวชี้วัด : จ�ำนวนจังหวัดที่มีการด�ำเนินงาน
ใบไม้ต3ับและมะเร็
งท่อน้ง้าดี ตามแผนงาน
- กรมการแพทย์ การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทท่ศวรรษก้
อนํ้าดีาใจัห้ดปัเญสร็หาพยาธิ
จภายใน
เดือนหลั
- กระทรวงสาธารณสุข
การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก้าจัด ผลผลิต : แผนงานโครงการระดับชาติ /
- กรมอนามัย
จากผ่านมติของครม.
- กรมควบคุมโรค
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีให้ จังหวัด
- กรมการแพทย์
เสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากผ่านมติของ ตัวชี้วัด : จ้านวนจังหวัดที่มีการด้าเนินงานตาม
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- กรมอนามัย
ครม.
แผนงาน
- ส�ำนักงานปลัดกระทรวง- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สาธารณสุข
- ส้านักงานปลัดกระทรวง
- สาธารณสุข
- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
การแพทย์ทางเลือก
กษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงศึ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวัฒนธรรม - กรมปศุสัตว์
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรมปศุสัตว์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรมส่งเสริมการปกครองส่- วสถาบั
นท้อนวิงถิชาการ
น่
- สปสช
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สช.
ปัจจัยน้าเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
- สถาบันวิชาการ
การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษา
- สปสช
กรมควบคุมโรค โดยส้านักโรคติดต่อ
- เป็นแกนหลักในการผลักดันการจัดท้าแผน
ผลผลิต :
ทั่วไป
ยุทธศาสตร์ทศวรรษก้าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
๑. มีการเฝูาระวังโรคในพื้นที่เปูาหมาย
- สช.

กระบวนการ

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

ปัจจัยน�ำเข้า

7 พฤศจิกายน 2557

สมัชชาสุขภาพ  7 / หลัก 4

ร่าง เส้นทางเดินการขับเคลื่อนมติ การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
ระเบียบวาระที่ 2.4														

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ
การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษา
กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อ - เป็นแกนหลักในการผลักดันการจัดท�ำแผน
ทั่วไป
ยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อนํ้าดี
- พัฒนาองค์ความรู้
- จั ด ระบบเฝ้ า ระวั ง โรคและการคั ด กรอง
สนับสนุนวิชาการในการควบคุมโรคติดตาม
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน
กรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่ง พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและระบบ
ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนมะเร็งท่อนํ้าดีและสนับสนุนวิชาการ
ผลักดัน การคัดกรอง วินิจฉัยรักษา ผู้ป่วยมะ
เร็งท่อนํ้าดีให้ได้ในระยะแรกเริ่ม (ด�ำเนินการ
ภายในระยะเวลา 2 ปี แรกหลังจากผ่านมติของ
ครม.)

76
ผลผลิต:
1. ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองที่มีคุณภาพ และครอบคลุม
2. มีการพัฒนาทะเบียนมะเร็งท่อนํ้าดีในโรง
พยาบาล (ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้ ประเทศ)
3. มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทัน
เวลา มีศูนย์ส่งต่อมีคุณภาพ
4. มีการพัฒนาบุคลากรด้านศัลยกรรม/รังสี
รักษา/เคมีบำ� บัด/การพยาบาลและด้านอืน่ ๆ
ตัวชี้วัด :
1. พบผู้ป่วยในระยะแรกเพิ่มมากขึ้น
2. ความชุกของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี “ไม่เพิ่ม”

ผลผลิต :
1. มีการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เป้าหมาย
2. จ�ำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง
ตัวชี้วัด :
1. ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับไม่เกินร้อย
ละ 5 ในระดับหมู่บ้าน (ส�ำรวจอย่างน้อยทุก
2 ปี) ส่วนการท�ำ National survey ควร
ด�ำเนินการทุก 5 ปี

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ผลผลิต :
1. อสม.มีความรู้ในเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะ
เร็งท่อนํ้าดีและการป้องกันควบคุมโรค
2. จ�ำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคัดกรองด้วย verbal screening
3. จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัด
กรองและค�ำแนะน�ำ
ตัวชี้วัด :
1. พบผู้ป่วยในระยะแรกเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
และดีต่อสุขภาพ “เพิ่มขึ้น”
- พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการตรวจวินิจฉัย ผลผลิต : กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยเข้าถึงการรับ
การคัดกรอง และการรักษาโรคมะเร็งท่อนาํ้ ดีอย่างทัว่ บริการมากขึ้น และได้รับการดูแลรักษา
อย่างเหมาะสม
ถึงและมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบในการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน ตัวชี้วัด : จ�ำนวนผู้ป่วยที่รอดชีวิตเพิ่มขึ้น
(เริ่มเห็นผลในปีที่ 3 เป็นต้นไป)
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพของศัลยแพทย์เพื่อให้สามารถ......
ผูป้ ว่ ยได้อย่างดีในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
ในจังหวัดที่มีปัญหาให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพเพือ่ การตรวจรักษาได้ในพืน้ ทีข่ องตนเอง และ
ไม่เป็นภาระด้านการเงินของผู้ป่วย

ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ
การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษา (ต่อ)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ต�ำบลจัดการสุขภาพ ให้เป็น
นักจัดการสุขภาพชุมชน มีความรู้ในการป้องกันโรค
จัดกระบวนการสร้างสุขนิสัย และร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ตลอดจนท�ำตัวเป็นแบบอย่างในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตบั ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารป้องกันควบคุมโรคใน
พื้นที่

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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กรมอนามั ย ส� ำ นั ก งานคณะ พั ฒ นาศั ก ยภาพสถานประกอบการด้ า นอาหาร/
กรรมการอาหารและยา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์อาหารพืน้ บ้านให้ความรูต้ ระหนัก ถึงความ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ส�ำคัญในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และขอความ
ร่วมมือมิให้มกี ารจ�ำหน่ายอาหารเมนูปลาดิบ (ปลานาํ้
จืดมีเกร็ด) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนพยาธิใบไม้ตับสู่
อาหาร และสนับสนุน ส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ มีขอ้ บัญญัติ
หรือมาตรการสังคมในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล

ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ
การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวินิจฉัยและการรักษา (ต่อ)
กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทย - จัดให้มีการดูแลรักษาแบบ
และการแพทย์ทางเลือก
ประคับประคอง (Palliative care) ผู้ป่วย
โรคมะเร็งท่อนํ้าดี โดยใช้สมุนไพรไทย
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
- จัดให้มีการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
- จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี
ผลผลิต :
1. กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มผู้ป่วยเข้าถึงการรับบริการ
มากขึน้ และได้รบั การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด :
1. จ�ำนวนหน่วยงานทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับสถานบริการมีโครงสร้างองค์กร ระบบ
งานบุคลากร และระบบสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับครอบครัวและ
ชุมชนทีมสหสาขาวิชาชีพ และความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น
3. จ�ำนวนบุคลากรทีผ่ า่ นการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแล และผู้ป่วย
4. ระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อนํ้าดีเพิ่มขึ้น (เริ่มเห็นผลในปีที่ 3)
ผลผลิต :
1. อาหารที่มีเมนูปลาดิบลดลง
ตัวชี้วัด :
1. ปลาติดพยาธิใบไม้ตับน้อยลง

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
- จัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนที่สอดคล้องกับ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการ บริบทท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุ่น
ตระหนักและมีคา่ นิยมการกินใหม่ไม่กนิ อาหารเมนูเสีย่ งและ
ศึกษาขั้น
ปรุงดิบ
พื้นฐาน
- ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา - จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อ
ให้นกั ศึกษา กศน. และประชาชน ตระหนักและมีคา่ นิยมการ
นอกระบบ
กินใหม่ไม่กินอาหารปรุงดิบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดท�ำหลักสูตรในพื้นที่เสี่ยง และจะด�ำเนินการภายใน
2 ปี
การศึกษาวิจัยทางสังคม พฤติกรรมและนิเวศวิทยา
ศึกษาวิจยั ทางสังคม พฤติกรรมนิเวศวิทยา และการได้มาซึง่
- ทบวงมหาวิทยาลัย
ความรูอ้ ันจะน�ำไปสู่การก�ำจัดปัญหาส่งเสริมการน�ำผลไปใช้
- สถาบันอุดมศึกษา
ก�ำหนดนโยบาย มาตรการสังคม
- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมปศุสัตว์

ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีข้อบัญญัติหรือมาตรการสังคมในการ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การรักษาความ
- กรมปศุสัตว์
สะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ในพื้นที่เสี่ยง
ตามศักยภาพและสถานะทางการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ผลผลิต : มีแนวทางในการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัด :
1. ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดโรเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการกินปลาดิบ และ
อาหารเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลดลง

ผลผลิต : มีการจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา
ตัวชี้วัด : ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับไม่
เกินร้อยละ 5 ในระดับหมู่บ้าน

ผลผลิต :
1. จ�ำนวนท้องถิ่นมีนโยบายสาธารณะในการ
ควบคุมอาหารทีม่ กี ารปนเปือ้ นพยาธิใบไม้ตบั
สารก่อมะเร็งและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ
2. จ�ำนวนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ
ตัวชี้วัด :
1. การปนเปื้อนอุจจาระในสิ่งแวดล้อม
2. สุนัข/แมว ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับลดลง

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
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ผลผลิต : สื่อและระบบการสื่อสารแบบบูรณ
าการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
1. ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการกินปลาดิบและ
อาหารเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลดลง

งบประมาณ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลือ่ นการ ผลผลิต : มีแผนงานโครงการระดับชาติ/
(สปสช.)
ด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ จังหวัด
ตัวชีว้ ดั : จ�ำนวนจังหวัดทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
และมะเร็งท่อนํ้าดีในพื้นที่
งบประมาณ

การขับเคลื่อนทางสังคม และการสื่อสารสาธารณะ
- กรมประชาสัมพันธ์
สนับสนุนการขับเคลือ่ นทางสังคม และการ
- ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสารสาธารณะร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ให้
- กระทรวงวัฒนธรรม
ประชาชนรับรูเ้ ข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสีย่ ง
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง ป้องกันตนเองจากการติดพยาธิใบไม้ตับ
สุขภาพ (สสส.)
และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
สังคม

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับและท่อน�้ำดี
อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย พบว่า ในเพศชายมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและ
ท่อนํ้าดี มากเป็นอันดับ 1 (40.3ประชากรแสนคน) ส่วนเพศหญิงพบว่ามีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดีเป็น
อันดับ 3 (16.6 ต่อประชากรแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าทัง้ เพศชายและหญิง มีอตั ราการเกิดโรคมะเร็ง
ตับและท่อนาํ้ ดีเป็นอันดับ 1 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2014) นอกจากนี้ ประเทศไทย
มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดีจ�ำนวน 14,469 คน คิดเป็นอัตรา 22.5 ต่อแสนประชากร (วันละ 36
ราย) เป็นเพศชาย 10,380 คน เพศหญิง 4,089 คน (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) นอกจากนี้ พบว่าทัว่ ประเทศ
มี 27 จังหวัด ที่อัตราตายสูงกว่า 20 ต่อแสนประชากร โดยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 9
จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัดตามล�ำดับ ส่วนภาคใต้มี 5 จังหวัดทีอ่ ตั ราตายสูงกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากมีปญ
ั หาเรือ่ งการบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลยังไม่ครอบคลุม ท�ำให้จำ� นวนผูป้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่
ไม่ได้ถูกรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข และคาดประมาณว่า ร้อยละ 70 ของรายงานมะเร็งดังกล่าวเป็นโรค
มะเร็งท่อนํ้าดี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อนํ้าดีไม่ตํ่ากว่า 20,000 คน (Sriamporn et al, 2005)

ภาพที่ 8 สาเหตุการตายของคนไทย
ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั จากการกินอาหารประเภทปลานาํ้ จืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เมนูปรุง
ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
เกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี และมีโอกาสเสียชีวติ ได้ ซึง่ ขณะนีป้ ระชาชนในประเทศไทยทีเ่ ป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั มีประมาณ 6 ล้าน
คนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า (Sripa B, Pairojkul
C, 2008)จากการส�ำรวจทางระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย ด้วยวิธี Kato’s thick smear ตั้งแต่
ปี 2500 -2557 พบว่า แนวโน้มลดลง
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ภาพที่ 9 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ประเทศไทย พ.ศ. 2500 -2557
จากการส�ำรวจ ใน ปี 2552 กรมควบคุมโรคพบว่า ประชาชนคนไทย ร้อยละ 18.1 เป็นโรคหนอนพยาธิ โดยพบ
มากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26 ภาคเหนือพบ ร้อยละ 17.7 ในขณะเดียวกัน 2 ภาคนี้ก็พบอัตราติด
พยาธิใบไม้ตับสูงกว่าที่อื่น ๆ เช่นกัน คือ ร้อยละ 16.6 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เคยเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับและกินยารักษาพยาธิแล้วกลับมาเป็นซํ้าอีกสูงถึง ร้อยละ 12 (ฐิติมา และคณะ, 2552) เมื่อพิจารณา
เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พบว่าจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุกสูงสุด ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ
จังหวัดศรีษะเกษ ร้อยละ 38.6 และอ�ำนาจเจริญ ร้อยละ 32.6 ตามล�ำดับ

ภาพที่ 10 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2552
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ในปี 2556 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายในพืน้ ที่ ส�ำรวจการติดเชือ้ พยาธิ
ใบไม้ตับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พบว่ามีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ย ร้อยละ 22.1 โดยพบมากที่สุดที่จังหวัดนครพนม
ร้อยละ 40 สกลนคร พบ ร้อยละ 27.6 เมื่อจ�ำแนกอัตราพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นรายพื้นที่ ใน 7 จังหวัด พบสูงที่สุด
คือ อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร คิดเป็น ร้อยละ 80.0 (kesorn et. al., 2009)

ภาพที่ 11 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 ปี 2556
เมือพิจารณาอัตราการติดเชื้อจ�ำแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากกว่า ร้อยละ 10
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ มากกว่า ร้อยละ 5

ภาพที่ 12 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จ�ำแนกรายกลุ่มอายุปี 2556
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

เมือพิจารณาระดับพบเชื้อความชุกพยาธิใบไม้ตับจ�ำแนกรายหมู่บ้านในจ�ำนวน 210 หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ระดับตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ 1-19 คิดเป็น ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือระดับตรวจพบเชื้อ
อยู่ที่ ร้อยละ 21-40 คิดเป็น ร้อยละ 26 นอกจากนี้พบว่ามีพื้นที่ที่ไม่พบว่าประชาชนไม่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเลย
มีถึง ร้อยละ 10 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จ�ำแนกรายหมู่บ้าน
ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับ(%)
0
1-19
21-40
40 – 60
61 – 80
รวม

จ�ำนวนหมู่บ้าน (n=210)
21
93
55
34
7
210

ร้อยละ
10.0
44.3
26.2
16.2
3.3
100.0

ผลการตรวจนับไข่พยาธิใบไม้ตับ เพื่อประเมินหาระดับความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
ความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า คิดเป็น ร้อยละ 91.5 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของจ�ำนวนไข่พยาธิใบไม้ตับ (n= 3,916)
จ�ำนวนที่ส่งตรวจ พบ MEPG
ทั้งหมด
พยาธิ
ใบไม้
ตับ

S.D.

Low
(EPG)
<1,000

n %
3,916
980 316.8 1,222.7 897 91.5
หมายเหตุ : MEPG = Mean Egg Per Gram

Medium
(EPG)
1,000
-9,999
n %
83 8.5

High
(EPG)
10,00029,999
n %
0
0

highest
(EPG)
>29,999
n
0

%
0

ในปี 2557 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายในพืน้ ที่ ส�ำรวจการติดเชือ้ พยาธิ
ใบไม้ตับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 พบว่ามีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ย ร้อยละ 16.9 โดยพบมากที่สุดที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยละ 22.3 เมื่อจ�ำแนกอัตราพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นรายพื้นที่ ใน 4 จังหวัด พบสูงที่สุดคือ อ�ำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด คิดเป็น ร้อยละ 65.0
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาพที่ 13 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 ปี 2557
เมือพิจารณาอัตราการติดเชื้อจ�ำแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุด คือกลุ่มอายุ
40 – 60 ปี

ภาพที่ 14 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จ�ำแนกรายกลุ่มอายุปี 2558
พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
พฤติกรรมการกินของกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ประชาชนมีการกินก้อยปลาดิบ
ร้อยละ 53.2 กินลาบปลาดิบ ร้อยละ 53.2 กินส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ ร้อยละ 86.7 และกินปลาส้มดิบ ร้อยละ 56.1 ในส่วน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ พบว่า การเคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ พบร้อยละ 10.5 และส่วนใหญ่ซื้อมาจากร้าน
ขายยาในหมูบ่ า้ น การเคยตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตบั พบร้อยละ 6 ส่วนการถ่ายอุจจาระในส้วมทีถ่ กู สุขลักษณะ
เมื่ออยู่นอกบ้าน พบว่ามีการปฏิบัติเป็นประจ�ำ ร้อยละ 96.4 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง (n = 3,916)
พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
1. การกินก้อยปลาดิบ
ไม่กิน
กิน
2.การกินลาบปลาดิบ
ไม่กิน
กิน
3.การกินส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ
ไม่กิน
กิน
4.การกินปลาส้มดิบ
ไม่กิน
กิน
5. การเคยตรวจอุจจาระแล้วพบพยาธิใบไม้ตับ
ไม่พบ
พบ
6. มีประวัติเคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ
ไม่กิน
กิน
7.ในกรณีที่เคยกินยาได้ยามาจาก
รพ.สต., รพช. , รพท.
หน่วยตรวจพยาธิเคลื่อนที่
ซื้อยาจากร้านขายยาในหมู่บ้าน
อื่นๆระบุ
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จ�ำนวน

ร้อยละ

1,834
2,082

46.8
53.2

1,834
2,082

46.8
53.2

520
3,396

13.3
86.7

1,720
2,196

43.9
56.1

3,682
234

94.0
6.0

3,505
411

89.5
10.5

139
9
195
68

33.8
2.2
47.5
16.5

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ตารางที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง( n = 3916) (ต่อ)
พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
8. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเมื่ออยู่ที่บ้าน

จ�ำนวน

ร้อยละ

ไม่เคยปฏิบัติเลย
ท�ำเป็นบางครั้ง
ท�ำเป็นประจ�ำ
9. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเมื่ออยู่นอก
บ้าน
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ท�ำเป็นบางครั้ง
ท�ำเป็นประจ�ำ

27
115
3,774

0.7
2.9
96.4

26
115
3,775

0.7
2.9
96.4

จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ พบว่า ประชาชนยังคงกินปลาดิบ เนื่องจาก ความอร่อย การมียารักษา
พยาธิ และมีความเชื่อว่าการรับประทานดิบจะท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
โสตาย มันแซ่บประชาชนส่วนใหญ่ยังคงกินปลาดิบกันอยู่และถือว่าเป็นเรือ่ งปกติ เช่น ก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ
หรือปลาร้าดิบ เป็นต้น โดยให้เหตุผลว่า อร่อย ติดใจในรสชาด ดังค�ำพูดของประชาชนที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการกิน
ปลาดิบในขณะที่สนทนากลุ่มว่า “โสตาย มันแซ่บ ก้างกะบ่มี เนื้อปลาหวาน นัว ต่างกับกินสุก ถ้าเฮาเอาปลาไปเฮ็ดสุก
ก้างกะหลาย บ่แซ่บ” ชาวบ้านคนอื่นๆเห็นด้วยกับค�ำพูดนี้ นอกจากนี้ “เคยกินตะพ่อตะแม่ กะบ่เป็นหยัง กินสุกก้าง
หลายติดคอกินดิบ มันแซ่บ”และจากการสัมภาษณ์เด็กหนุ่มอายุ 16 ปีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้สะท้อนมุมมองของ
การกินดิบว่า “เกิดมาผมก็เห็นพ่อกะแม่กิน ผมก็เลยกินน�ำ กินบ่อยๆ เลยติดใจ ปลามันสด เนื้อหวานดี บ่มีก้างก็เลย
กินมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นเป็นไร”นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ สะท้อนว่า “ในช่วงหน้าที่มีปลาเยอะๆ เช่น หน้าฝน พวกผม
จะน�ำปลาที่จับได้เยอะๆมาหมักไว้ท�ำเป็นปลาร้า ปลาจ่อม เก็บไว้กินนานๆ ส่วนปลาดิบจะกินนานๆครั้งเวลาพบปะ
สังสรรค์กนั ระหว่างเพือ่ นฝูงครับของดีไม่ได้กนิ บ่อย” จากการสังเกตประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารกินปลาร้าเกือบทุกหลังคาเรือน
และถือว่าเป็นเรือ่ งปกติ ในส่วนการกินก้อยปลาดิบจะท�ำก้อยปลาดิบกินในช่วงทีม่ กี จิ กรรมส�ำคัญๆในพืน้ ทีเ่ ช่นงานเลีย้ ง
หรือการสังสรรค์ระหว่างเครือญาติหรือเพื่อนฝูง
มียากินประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการกินปลาดิบ เนือ่ งจากสามารถไปซือ้ ยารักษาพยาธิได้งา่ ย ก็เลยไม่กลัวการ
ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ยารักษาพยาธิใบไม้ตับหรือยารักษาหนอนพยาธิทุกชนิดสามารถซื้อได้จากรถที่มาเร่ขายยาใน
หมู่บ้าน ร้านขายของช�ำ  อสม.หรือ รพ.สต. เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีการกินยารักษาหนอนพยาธิปีละหนึ่ง
ถึงสองครั้ง ดังค�ำพูดที่ชาวบ้านสะท้อนในขณะสนทนากลุ่มว่า “บ่ย่านดอกพยาธิเพราะว่ามียากิน หลังจากผมกินก้อย
ปลาขาวนาไปสองสามเดือน ถ้ารู้สึกว่าท้องไส้ไม่ดี เช่น แน่นอึดอัด ไม่สบายท้อง ก็จะไปซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเอง ก็ท�ำ
แบบนีม้ านานแล้ว จะกินปีละสองถึงสามครัง้ ต่อปี”ชาวบ้านคนอืน่ ๆเห็นด้วยกับค�ำพูดนีน้ อกจากนี“้ ผมบ่ยา่ นดอกพยาธิ
บ่เคยเห็นตัวจักเทือ่ สมัยนีม้ ยี าดี กินไปโลด” ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารบอกต่อๆกันในเรือ่ งการซือ้ ยารักษาพยาธิไม้ตบั มา
รับประทานเองแหล่งที่นยิ มบอกต่อๆให้ไปซื้อมากที่สุดคือร้านขายยาในตลาดในอ�ำเภอโดยไม่ต้องไปตรวจอุจจาระโดย
ให้เหตุผลว่า เสียเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาล ซื้อยามารักษาเลย
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

กินดิบร่างกายแข็งแรง ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อว่า การกินปลาดิบท�ำให้ร่างกายแข็งแรง ท�ำงานได้ดี วัย
หนุม่ สาวสามารถบริโภคปลาดิบได้เพราะร่างกายมีความต้านทานและจะไปช่วยเสริมให้แข็งแรงมากยิง่ ขึน้ ส่วนเด็กและ
ผูส้ งู อายุไม่ควรกินดิบเพราะความต้านทานของร่างกายไม่ดี ดังค�ำพูดหนึง่ ทีส่ ะท้อนขึน้ ในขณะสนทนากลุม่ ว่า “คนหนุม่
คนสาวกินได้ เพราะธาตุไฟดี เฮ็ดให้แข็งแรง เด็กน้อยกับผู้เฒ่า ห้ามกินธาตุยังอ่อนอยู่” นอกจากนี้ ประชาชนมีความ
เชื่อว่า“ให้ผมเลิกกินปลาดิบ ผมเลิกไม่ได้ดอก พอเห็นหมู่กิน ผมก็นึกอยากกินกินแล้วแข็งแรง เฮ็ดเวียกบ่เมื่อยเลย”
สอดคล้องกับค�ำพูดหนึง่ ทีส่ ะท้อนขึน้ ขณะสัมภาษณ์ “กินดิบเฮ็ดให้มเี ฮือมีแฮง (แข็งแรง) บ่ยา่ นดอกพยาธิ บ่เคยเห็นโต
จักเทือ่ ”ประชาชนคนอืน่ ๆเห็นด้วยกับค�ำพูดนี้ จากการสังเกตการณ์ในพืน้ ที่ พบว่า มีชายวัยกลางคนนัง่ ล้อมวงกินเหล้า
ด้วยกันประมาณ 9-10 คน ชนิดอาหารที่ก�ำลังรับประทานคือก้อยปลาซิว
กินมาโดน เลิกบ่ได้ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่มีวิธีการถนอมอาหารประเภทปลา
ทีส่ ามารถหาได้ในชุมชนเพือ่ เก็บไว้รบั ประทานนานๆโดย การท�ำปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม เป็นต้น เกือบทุกหลังคาเรือน
จะกินปลาร้าส่วนประกอบของอาหารทีก่ นิ จะมีปลาร้าร่วมด้วย อย่างไรก็ตามปลาร้าทีป่ ระชาชนหมักเองจะหมักไว้นาน
เกือบหนึ่งปีถึงสองปีถึงจะน�ำมากิน นอกจากนี้พบว่า ปลาส้มเป็นอาหารที่ประชาชนชอบกิน โดยจะหมักปลาขาวไว้
ประมาณ 3-7 วัน และจะน�ำมารับประทานกับข้าวเหนียวร่วมกับพริกดิบโดยทีไ่ ม่ได้ทำ� ให้สกุ ก่อน ดังค�ำพูดของชาวบ้าน
ท่านหนึ่งสะท้อนขึ้นขณะสนทนากลุ่ม “ปลาแดก (ปลาร้า) ผมกินมาตั้งแต่จ�ำความได้ กินทุกมื้อ ติดแล้วครับกินทุก
หลังคาเรือน” นอกจากนี้ “นึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆ กินกับปลาส้ม กับบักพริกดิบ แซ่บหลายครับกินมาโดนแล้วครับ”จาก
การสังเกตการณ์ในพื้นที่ พบว่าปัจจุบันปลาร้าที่ขายในท้องตลาดจะหมักนานประมาณ 2-3 เดือนก็จะน�ำมาขายให้
ประชาชน และเมนูส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบก็เป็นเมนูยอดฮิตของประชาชนในพื้นที่
กรมควบคุมโรครายงานการกินปลาร้าหมักเกิน 6 เดือนจะปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ
เอกสารอ้างอิง
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2พฤศจิกายน 2557 from http://www.nci.go.th/th/cancer_record/cancer_rec1.html
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. สถิติการเกิดและสาเหตุการตายที่ส�ำคัญของ
ประเทศไทยปี 2555. Retrieved 2 ตุลาคม 2557 from
http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5
Sriamporn S, Parkin DM, Pisani P, et al. A prospective study of diet, lifestyle, and genetic factors and
the risk of cancer in Khon Kaen Province, northeast Thailand: description of the cohort. Asian
Pac J Cancer Prev 2005; 6: 295-303
Sripa B, Pairojkul C. Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand. Curr OpinGastroenterol 2008;
24: 349-56
ฐิติมา วงศาโรจน์ ดวงเดือน ไกรลาศ พงศ์ราม รามสูต และคณะ. การศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวใน
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เพลงทะเลแสนงาม
ข้อแนะน�ำ :ควรมีท่าทางประกอบเพลงเพื่อให้เด็กๆสนุกมากขึ้น

		
			

โน่นทะเลแสนงาม
ฟ้าสีครามสดใส
มองเห็นเรือใบ
แล่นอยู่ในทะเล
หากทรายงามเห็นปู
ดูซิดูหมู่ปลา
กุ้งหอยนานา
ว่ายอยู่กลางทะเล (ซ�้ำ)

เพลง “ปลากระดี่ได้น�้ำ”
ดุ๊กดิ๊กๆๆ  ดุกดิกๆๆ
ดุ๊กดิ๊ก ระริกระรี้
ปลากระดี่ได้น�้ำ
ท่าทางมันดูไม่งาม
เวลาได้น�้ำ  ระริกระรี้
หญิงเอย หญิงไทย
อย่าท�ำระริกระรี้
ท่าทางมันดูไม่ดี
เหมือนปลากระดี่ได้น�้ำ
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เพลงล้างมือบ่อยๆ
(จาก https://www.youtube.com/watch?v=vl-za6wEG0E)
ขอถามสักนิด ขอถามสักนิด ท�ำไมต้องล้างมือ		
อยากจะรู้ อยากจะรู้ ก็ขยับก็ขยับเข้ามาเลย
จะเป็นยังไง จะเป็นยังไง ถ้าเราไม่ล้างมือ			
จะมีเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอ
(ซ�้ำ) ล้างแบบไหนดี ถึงจะถูก ถูก ถูกวิธี			
ไมยากเลยจริงๆ 7 ข้อนี้ท�ำง่ายเหลือเกิน
(ซ�้ำ2) เริ่มที่ข้อที่ 1 เอาฝ่ามือมาถูกัน			
ข้อที่ 2 นั้นต้องเอาฝ่ามือถูหลังมือ
ข้อที่ 3 ต้องเอาฝ่ามือถูฝ่ามือ				
ข้อที่ 4 ต้องเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
แล้วมาข้อที่ 5 ต้องถูนิ้วหัวแม่มือ				
ข้อที่ 6 เอาใบนิ้วถูคว้านฝ่ามือ
และข้อที่ 7 ถูวนรอบๆข้อมือ				
ท�ำประจ�ำ ก็จะดี ดี ดี (ซ�้ำ 2)
ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ			
ไม่ยากสักนิด ไม่ยากสักนิด มา มา มาล้างมือ
เข้าห้องน�้ำกินอาหารอย่าประมาท อาจติดเชื้อโรคมา		
เริ่มต้นวันนี้ เริ่มต้นวันนี้ ชวนกันให้ล้างมือ
ป้องกันเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอ		
(ซ�้ำ)

เพลงปลาสุกแซ่บหลาย (สุกกะแซ่บ)
									
ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร
(โครงการมหกรรมรณรงค์สัญจร การก�ำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี ปี ๒๕๕๖X
		
แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ
แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ
มาเด้อกินต�ำบักหุ่งมาเด้อกินต�ำบักหุ่ง
ต�ำบักหุ่งใส่ปลาร้าสุก ต�ำบักหุ่งใส่ปลาร้าสุก
		
กินดี อยู่ดี มีสุขปลาร้าสุกแซ่บหลาย แซ่บหลาย
แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ
แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ
		
ปลาขาวเฮ็ดปลาร้าหมักเกลือ ปลาขาวเฮ็ดปลาร้าหมักเกลือ
หมักไหเก็บไว้หลายเดือน หมักไหเก็บไว้หลายเดือน
แล้วเอามาต้มให้สุก แล้วเอามาต้มให้สุก
แล้วเทลงคลุกใส่ต�ำบักหุ่งแล้วเทลงคลุกใส่ต�ำบักหุ่ง
		
แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ
แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ
ปลาขาวชิ้นน้อยๆคั่วไฟปลาขาวชิ้นน้อยๆคั่วไฟ
เติมเครื่องลงใส่คลุกให้เข้ากัน เติมเครื่องลงใส่คลุกให้เข้ากัน
ชิมเบิ่งเถิกใจแซ่บหลาย ชิมเบิ่งเถิกใจแซ่บหลาย
กินดีปลอดภัยต้องกินให้สุก

		

แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ (ซ�้ำ)
(จบเพลง)
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เพลงปลาร้าสุกสุข
ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร
จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก
				
จะได้กินได้แซ่บได้สุก (ซ�้ำ)
				
ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย(ซ�้ำ)
				
ปลาดิบใช้ท�ำปลาร้า ที่ติดมาก็คือพยาธิ
				
เมื่อกินก็มีโอกาสเป็นโรคภัยในท่อน�้ำดี
				
ปลาร้าปลาดิบปลาเกล็ดพยาธิใบไม้มากมี
				
อยากให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อนกินลงไป
				
ซ�้ำ*) จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจปลาร้าสุก
						
จะได้กินได้แซ่บได้สุข
						
ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย
						
(ซ�้ำ**) พี่น้องที่กินปลาร้า
						
ความแซ่บต้องมาพร้อมความสะอาด
						
โรคภัยอย่าได้ประมาท
						
ทุกพยาธิมีอันตราย
						
พยาธิใบไม้ตับ ติดมากับปลาร้าทั่วไป
						
จะให้ปลอดภัย ต้องต้มให้สุกทุกต่อนปลาร้า
						
พยาธิใบไม้ตับ มากับปลาร้าไม่สุก
						
ต้องต้มให้สุก กินก็ปลอดโรค ปลอดภัย
								
(ซ�้ำ**)
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เพลงล�ำซิ่งสุขบัญญัติ 10 ประการ
เนื้อร้อง นักศึกษาสาธารณสุข วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ท�ำนองเพลง ขาขาวสาวล�ำซิ่ง
บุญบ้านเฮาม่วนแท้น้อพ้อกัน
มาร่วมกันฟังเพื่อจะน�ำไปใช้นาน
สุขบัญญัตินั้นมี 10 ประการ
มันเป็นพื้นฐานของการดูแลร่างกาย
เริ่มข้อ 1 นั้นกะเฮ็ดได้แสนง่าย
ดูแลร่างกาย ของใช้ให้สะอาด
ข้อสองนั้น แปรงฟันทุกวันอย่าได้ขาด
บ่ แมนเรื่องยาก อย่างน้อยมื้อละ 2  เทือ
ฮอดข้อสาม ล้างมือให้เป็นประจ�ำ
เราต้องหมั่นท�ำแม้กระทั่ง หลังขับถ่าย
ต่อไปข้อสี่กินอาหารที่ปลอดภัย
เฮ็ดได้ง่ายๆ กินตามหลักโภชนาการ
* ย่าว ย่าว ย่าว ย่าว ย่าว ละว่า ย่าว ย่าว ละว่า ย่าว ย่าว  เด้ออ้ายเดอ เด้ออ้ายเดอ เด้อเด้ออ้ายเดอ
ข้อห้ายิ่งดี  บ่ เล่นการพนัน
เป็นเรื่องส�ำคัญงดบุหรี่ ดื่มสุรา
ข้อหกใกล้ตัว เพื่อครอบครัวหรรษา
บ่ มีปัญหา ร่วมกันสร้างสรรค์สามัคคี
ข้อเจ็ดนั้นหนา ร่วมกันป้องอุบัติภัย
เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกล อุบัติเหตุ
ข้อแปดท�ำง่ายออกก�ำลังกาย หมั่นสังเกต
บ่ มีขอบเขตตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำ (ซ�้ำ *)
ข้อเก้าแม่นบ้อ อยากขอให้รื่นรมย์
จิตใจสุขสม หาวิธีผ่อนคลาย
สุดท้ายข้อสิบไม่ใช้ของสิ่งอันตราย
สังคมปลอดภัย ส�ำนึกดีต่อส่วนรวม (ซ�้ำ *)

เพลง โรคภัยใกล้ตัว
								
				
			
				
			
			
			
			
			
				

เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ์		
ท�ำนอง เพลงคุณล�ำไย

เรามาเรียนเรื่องโรคภัย		
ใกล้ไกลตัวเรานี่หนา
เกิดจากติดเชื้อนานา		
หนอนพยาธินี้หนาพาให้เป็นโรคตับ
โรคมะเร็งในท่อน�้ำดี		
มากมีคนตายลาลับ
ป้องกัน รักษา ก�ำกับ		
จะไม่ล่วงลับลาโลกไปโดยง่าย
(พูด) โรคพยาธิใบไม้ในตับ เรามาก�ำกับให้มันหมดไป
อย่ากินปลาดิบเด็ดขาด		
โรคพยาธิระบาดรวดเร็วทันใด
ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมัก
กินแล้วทุกข์หนักเพราะเกิดโรคภัย
ปลาน�้ำจืดกินสุกเถิดอ้าย(ซ�้ำ)
อายุจะได้ยืนยาวต่อไป
พวกเรามาช่วยกันเถิด 		
อย่าให้โรคเกิดขึ้นได้
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เพลงโรคพยาธิใบไม้ตับ
							
				
				
				
				

นี่โรคอะไรรู้ไหมเธอจ๋า		
ปลามีเกล็ดขาวน�้ำเชื้อไม่เบา
พยาธิใบไม้ตับนั้นน่ากลัว		
มาเถอะพวกเรามารีบก�ำจัด

เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ์			
ท�ำนอง เพลงนมจากเต้า
โรคเกิดจากปลาน�้ำจืดไงเล่า
ท�ำสุกเถอะเราคุณค่าสารพัด
โรคระบาดทั่วทั้งคนและสัตว์
โรคไม่สะพัดถ้าท�ำสุกเอย

เพลง  เสน่ห์สาวละว้า
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ค�ำร้อง นายทินกร แสงนิกุล
ท�ำนอง เพลงปลาค้อใหญ่

...ฮอดยาม เดือนสี่ เดือนห้า บ้านละว้าก็น�้ำลงขอดแก่ง
น�้ำ สิแห้งขอดสาย น�้ำจิตน�้ำใจเฮาบ่แห้งคือแก่ง
ยังมีเอื้อเฟื้อเผื่อแบ่งจิตใจแฝงด้วยประเพณีอันดีงาม....
มาเด้อ มายามบ้านน้อง ให้มาลองกินข้าวปลาน�ำ
มากินปลาหน้าแล้ง ปลาริมแก่งมีแต่โตอ�่ำหล�่ำ
ไผมาอยู่เป็นที่ฮู้ที่ถามว่าแก่งละว้างามสุดลูกหูลูกตา....
โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..
โอ่เด..อ้ายคนไกลเอ๊ย โอ่เด....อ้ายคนไคเอ้ย
อ้ายเอ้ย แก่งละว้านั่นเด้ออ้าย
ให้อ้าย หนอ..อดสาใส่ดางไว้
โอ๊ย สิได้กินปลา โตใหญ่…ผู้แพงเอ๋ย
อ้ายเอ๊ย ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว
ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน
สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน
เออ…เอ่อ…เอ๊ย…นั่นนา…อ้ายเอ๊ย
ฮอยยิ้มพิมพ์ใจหวานฉ�่ำ มากินข้าวน�ำอย่าลืมจ�้ำแจ่วข่า
มาซอยต�ำหูกเข็นฝ้าย ว่างามหลายสาวละว้าคนส่า
น้องสิต�่ำหมี่เสื้อผ้าไหมไว้ถ่า
สมบัติล�้ำค่า แต่ปู่ย่าตายาย
สมบัติล�้ำค่า แต่ปู่ย่าตายาย.......
โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โอ่เด..อ้ายคนไกลเอ๊ย โอ่เด....อ้ายคนไคเอ้ย
อ้ายเอ้ย แก่งละว้านั่นเด้ออ้าย
ให้อ้าย หนอ..อดสาใส่ดางไว้
โอ๊ย สิได้กินปลา โตใหญ่…ผู้แพงเอ๋ย
อ้ายเอ๊ย ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว
ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน
สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน

เพลง คนบ้านเฮา บ่ กินปลาดิบ
                               
							
                              

			
			
			
			

เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา
ท�ำนอง เพลงคนบ้านเดียวกัน

คนอิสานบ้านเฮา ถ้าไม่กินก้อยปลา สุขภาพแข็งแรง
แต่ถ้าหากมื้อได๋ หลงกินมันเข้าไป ก็จะท�ำให้ป่วย
ป่วยเป็นโรคน่ากลัว มะเร็งในท่อน�้ำดี และมีหนอนใบไม้ เข้าไปชอนไชในตับของเรา
โอ้ย น้อ น้อ คนบ้านเฮา ให้เซาให้เลิก บ่ ต้องกินปลาดิบ ถ้าสิกินก้อยปลา สิต้องเฮ็ดให่
สุก เด้อครับพี่น้อง
คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน

เพลงเด็กรุ่นใหม่ ไม่กินดิบ
						
				
				
			
				
			
			

ด็กๆ จงจ�ำเอาไว้
มีอันตรายและน่ากลัว
เพราะมันมีพยาธิมากมาย
ยิ่งไปทาน ก้อยปลา
เราจงพึงระวังอันตราย
เป็นมะเร็งในท่อน�้ำดี

เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา
ท�ำนอง เพลงลอยกระทง
ว่าโทษพิษภัยของการกินดิบ
พวกเราอย่ามัวเผอเรอไปกิน
จะเกิดภัย ต่อร่างกายเราเอง
และยังไปทานส้มปลา บ่สุก
อาจป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง
ชีวีเราต้องดับสูญไป
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

การเก็บสิ่งของเข้าที่

การแบ่งปัน การรอโอกาส

กิจกรรมเกม
การศึกษา

ความเข้าใจในเกม

การระวังอุบัติเหตุ

การช่วยเหลือ แบ่งปัน

กิจกรรม
กลางแจ้ง

ความสนุกสนาน

การเก็บของเข้าที่

ความสนในการท�ำกิจกรรม

ความส�ำเร็จของผลงาน

การตอบค�ำถาม

การสนทนา แลดงความคิดเห็น

ความกล้าในการแสดงออก

ความคิด และจินตนาการ

การปฏิบัติตามค�ำสั่ง

ชื่อ  -  นามสกุล

การปฏิบัติการตามสัญญาณ

เลขที่

กิจกรรมการประเมิน

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมเสริม
เคลื่อนไหว
สร้างสรรค์
ประสบการณ์
และจังหวะ
และเสรี

สรุปรวม

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

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

		

1. เกณฑ์การให้คะแนนรายด้าน
ระดับคุณภาพ 3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

		

(ลงชื่อ)……………………………………………. ผู้ประเมิน
( ................................................. )
ต�ำแหน่ง........................................................
………/…………………../………….		
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2.เกณฑ์การให้คะแนนสรุปรวม
ระดับคุณภาพ 2.51-3.00 =  ดี
1.51-2.50 =  พอใช้
1.00-1.50 =  ปรับปรุง

(ลงชื่อ) ……….…..….……………………… ผู้บริหาร
( ................................................ )
ต�ำแหน่ง................................................................
………../………………………./…………

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แบบประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม..............................................
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่......................
โรงเรียน.................................................................................... สังกัด.................................................
ระดับชั้น...................ปีการศึกษา............................

ชื่อ - นามสกุล

ความ
ความคิด
ความประณีต
สร้างสรรค์
สะอาด
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ความสมบูรณ์
ของงาน
ระดับ

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย สรุปรวม
ระดับคุณภาพ

เลขที่

ความ
รายการประเมินการ สวยงาม
ระดับ

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

		

1. เกณฑ์การให้คะแนนรายด้าน
ระดับคุณภาพ 3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

		

(ลงชื่อ)……………………………………………. ผู้ประเมิน
( ................................................. )
ต�ำแหน่ง........................................................
………/…………………../………….		

2.เกณฑ์การให้คะแนนสรุปรวม
ระดับคุณภาพ 2.51-3.00 =  ดี
1.51-2.50 =  พอใช้
1.00-1.50 =  ปรับปรุง

(ลงชื่อ) ……….…..….……………………… ผู้บริหาร
( ................................................ )
ต�ำแหน่ง................................................................
………../………………………./…………
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาพโปสเตอร์ “สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ”
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ตัวอย่างโปสเตอร์ล้างมือ 7 ขั้นตอน
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นอนุบาล 1-2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

คณะผู้จัดท�ำหลักสูตร
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (ภาคอีสานตอนบน) ระดับอนุบาล 1-2
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง (พื้นที่อีสานตอนบน 11 จังหวัด)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง (พื้นที่อีสานตอนบน 11 จังหวัด)
ผู้อำ�นวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง (พื้นที่อีสานตอนบน 11 จังหวัด)

คณะทำ�งาน
1. แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
2. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
3. นางสาวฐิติมา วงศาโรจน์
4. นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์
5. นางจิระภา ธรรมนำ�ศีล
6. นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
7. นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
8. นางพรทิพย์ ชีพนุรัตน์
9. นางมาริษา ผาภูมิ
10. นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์
11. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์
12. ว่าที่รต.สุรศักดิ์ แทนวัน
13. นางราณี วงศ์คงเดช
14. นางสาวกานต์ญาณี เกียรติพนมแพ
15. นางสาวนิตยา ชุดไธสง
16. นางสาวธิดารัตน์ นามสีฐาน
17. นางสาวสุมาลี จันทลักษณ์
18. นางสาวนิตยา ดวงแสง
19. นายวัชรวีร์ จันทร์ประเสริฐ
20. นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์
21. นายธนะชัย จำ�รัสไว
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ร้อยเอ็ด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.บึงกาฬ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านหัวฝายโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 2
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านดอนปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านแท่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.ชุมชนบ้านหัวขัว สพป.ขอนแก่นเขต 2
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สคร. 7 ขอนแก่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สคร. 7 ขอนแก่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สสจ.หนองคาย
พนักงานราชการ รร.ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข สคร. 7 ขอนแก่น
นักกีฏวิทยา สคร. 7 ขอนแก่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สคร. 7 ขอนแก่น
เจ้าพนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำ�โรค สคร. 7 ขอนแก่น

