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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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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
คนและประชาชนกลุม่ นีจ้ ะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อนํา้ ดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีขา้ งหน้า โดยกรมควบคุมโรครายงาน
ในปี 2552 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 18.6 (โดยในบางพื้นที่สูงถึงร้อยละ 85)
ภาคเหนือร้อยละ 10.0 (โดยในบางพื้นที่สูงถึงร้อยละ 46 ) ภาคกลาง และภาคใต้ พบตํ่ากว่าร้อยละ 5 จากรายงานการ
ศึกษาวิจัยพบว่าอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในอีสานเหนือมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 22.5 อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงสุด
ร้อยละ 80 เมือ่ วิเคราะห์จำ� แนกรายกลุม่ อายุ พบว่า ทุกกลุม่ อายุ มีอตั ราการติดเชือ้ มากกว่าร้อยละ 20 จากการส�ำรวจ
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในพื้นที่ ยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 49.7 ยังบริโภคส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ
ร้อยละ 43.6 บริโภคปลาจ่อมดิบ ร้อยละ 29.2 บริโภคลาบปลาดิบ ร้อยละ 28.2 บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตุผลว่า
อร่อย เคยชิน กินกันมานานแล้ว และบางส่วนมีความเชื่อว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิก็หาย
แล้วกินใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีทั้งสิ้น
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 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์
วิชาการต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นว่าครูมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมสู่การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ประกอบการในโรงเรียน
อันจะน�ำไปสู่สุขภาพที่ดี สมบรูณ์และแข็งแรง เจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู้อัน
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เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้ร่วมมือกันจัดท�ำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนํา้ ดี ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 ซึ่งมีหลักการและจุดมุ่งหมายดังนี้

1.2 หลักการ

1. เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นจากสภาพปัญหาของชุมชนสังคม ภายใต้จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก�ำหนด
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยรวม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้มีโอกาสรับการศึกษา เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
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

1.4 สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒนาผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญและคุณลักาณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสือ่ สาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒ
ั นธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอด
ความคิด ความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ และทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็น

2

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ ว
กับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา เป็นความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ ผชิญได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลีย่ นแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน�ำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง การท�ำงาน และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดากรปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ และมีทกั ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท�ำงาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ ม
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

3

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

1

1.51.4
โครงสร้
างภาคี
เครืเครื
อข่อาข่ยทีายที
่เข้า่เข้ร่าวร่มพั
ฒนาหลั
กสูกตสูรโรคพยาธิ
ใบไม้
ตับตและมะเร็
โครงสร้
างภาคี
วมพั
ฒนาหลั
ตรโรคพยาธิ
ใบไม้
ับและมะเร็งท่งอท่นํอ้าน้ดี้าดี(อี(อีสานตอนบน)
สานตอนบน)

โครงสร้างภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

ระดับยุทธศาสตร์

ระดับนโยบาย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรมควบคุมโรค
(ส�ำนักงานโรคติดต่อทั่วไป)
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จ.ขอนแก่น

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)

4

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

5

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ผังมโนทัศน์ ขอบข่ายหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (แบบบูรณาการ)

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 3

รู้โรค รู้ภัย สดใส สุขี

สุขใจไร้ทุกข์ รอบตัวปลอดภัย

หน่วยที่ 2

ปฏิบัติตนดี ชีวีมีสุข
- ความหมายและอั
นตรายของโรค
- ความหมายและลั
กษณะ

- การจัดการสิ่งแวดล้อม
รอบตัว

ใบไม้งตท่ับอน้้าดี
พยาธิของโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็

- หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ

6

7

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)

8

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ผังมโนทัศน์ ขอบข่ายหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (แบบบูรณาการ)

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี
หน่วยที่ 1

รู้โรค รู้ภัย สดใส สุขี

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 2

สุขใจไร้ทุกข์ รอบตัวปลอดภัย

ปฏิบัติตนดี ชีวีมีสุข
- ความหมายและอันตรายของ
โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี
- สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี

- การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

- หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
10 ประการ
- พฤติกรรมการบริโภค

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้้าดี

ที่ถูกสุขลักษณะ

7

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน)
ชั้นประถมศึกใษา
ปรับปรุงครั
หลัระดั
กสูตบรโรคพยาธิ
บไม้(ฉบั
ตับบและมะเร็
งท่้งอทีน้่ ้า1ดีพ.ศ.2559)
(อีสานตอนบน)

ผังมโนทัศน์ ขอบข่ายหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (แบบบูรณาการ)

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี
หน่วยที่ 1
รู้โรค รู้ภัย สดใส สุขี

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3
สุขใจไร้ทุกข์ รอบตัวปลอดภัย

ปฏิบัติตนดี ชีวีมีสุข
- ความหมายและอันตรายของ
โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี
- สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี
- วงจรของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี
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- หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
10 ประการ
- พฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกสุขลักษณะ
- การป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี

- การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้้าดี
- การสร้างภูมิคุ้มกันสู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

6

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 10 ชั่วโมง

9

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ค�ำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10 ชั่วโมง

เพือ่ ให้นกั เรียนได้เข้าใจเกีย่ วกับความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตบั และโรคมะเร็งท่อนาํ้ ดี การปฏิบตั ติ นตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์
อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้แก่ผู้อื่น การใช้และปฏิบัติตน
เพื่อห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองและ
ผู้อื่น จากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ใฝ่เรียนรู้ และมีวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ตลอดจนด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและลักษณะของพยาธิใบไม้ตับได้
2. บอกความหมายของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้
3. มีความรูเ้ รือ่ งหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้
4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ
รวมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด 4 ข้อ
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โครงสร้างรายวิชา
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 ชั่วโมง
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
รู้โรค รู้ภัย
สดใส สุขี

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระส�ำคัญ

1.บอกความหมาย
และลักษณะของ
พยาธิใบไม้ตับได้

จ�ำนวน นํ้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

โรคพยาธิใบไม้ตับ มีลักษณะรูปร่างแบน
คล้ายใบมะขาม และมีการแพร่ระบาดจาก
การขับถ่ายไข่หนอนพยาธิลงสูน่ าํ้ มีวงจรชีวติ
โดยผ่านหอยไซหรือหอยไทเนียและตัวอ่อน
ระยะติ ด ต่ อ ไชเข้ า สู ่ ป ลานํ้า จื ด เกล็ ด ขาว
(ตระกูลปลาตะเพียน) เข้าสูร่ า่ งกายโดยการ
กินปลาทีป่ รุงดิบ/สุกๆ ดิบๆ มีตวั อ่อนพยาธิ
ในเนื้อปลา

2

20

2. บอกความหมาย โรคมะเร็งท่อนํ้าดี มักมีสาเหตุส�ำคัญเกิด
ของโรคมะเร็งท่อ จากการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั ซึง่ พบว่าภาค
นํ้าดีได้
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็น
แหล่งที่มีโรคมะเร็งท่อนํ้าดีสูงที่สุดในโลก
เราสามารถป้องกันได้โดยการไม่กนิ ปลาดิบ

1

10

2

ปฏิบัติตนดี
ชีวีสุขสันต์

สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นข้อก�ำหนดที่เด็ก
และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึง
ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อ
ให้มสี ขุ ภาพดีทงั้ ร่างกาย จิตใจและสังคม ซึง่
มีทั้งหมด 10 ประการ

3

30

3

สุขใจไร้ทุกข์ 3.มีความรู้เกี่ยวกับ ความสะอาดของสิง่ แวดล้อมรอบๆตัว ช่วย
ให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี หาก
รอบตัว
การจัดการสิ่ง
ปลอดภัย
แวดล้อมรอบตัวให้ เราอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี จะส่งผลให้มี
ถูกสุขลักษณะ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปราศจาก
โรคภัยไปด้วย ดังนัน้ เราจึงควรช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาดของสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัว

4

40

10

100

1. มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10
ประการ
2. การปฏิบัติตน
ตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10
ประการได้

รวม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 ชั่วโมง
หน่วยที่
1

ชื่อหน่วย
รู้โรค รู้ภัย
สดใส สุขี

2

ปฏิบัติตนดี
ชีวีสุขสันต์
สุขใจไร้ทุกข์ รอบตัว
ปลอดภัย

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ / เรื่อง
จ�ำนวนชั่วโมง
1.บอกความหมายและลั ก ษณะของโรคพยาธิ
2
ใบไม้ตับ
2. บอกความหมายของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
1
1. หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
3
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
รวมตลอดปี / ภาคเรียน

12
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 1 รู้โรค รู้ภัย สดใส สุขี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
จ�ำนวน 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. สาระส�ำคัญ
พยาธิใบไม้ตับ มีลักษณะรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม ตัวบางๆ สีเนื้อใส ส่วนหัวท้ายเรียวมน ยาวประมาณ 1.02.5 เซนติเมตร อาศัยอยู่ในท่อทางเดินนํ้าดีของคน ซึ่งเกิดจากการกินอาหารประเภทปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว (ตระกูล
ปลาตะเพียน) ที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ โดยการปรุงอาหารแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ และเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ซึ่งพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
3. สาระการเรียนรู้
ความหมายและลักษณะของพยาธิใบไม้ตับ
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของพยาธิใบไม้ตับได้ (K)
4.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะของพยาธิใบไม้ตับได้ (K)
4.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (A)
4.4 นักเรียนสามารถเขียนรูปร่างของพยาธิใบไม้ตับได้ (P)
5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.5 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

6. ทักษะกระบวนการ / กระบวนการคิด
6.1 การตอบค�ำถาม
6.2 การมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็น
6.3 กระบวนการปฏิบัติงาน
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 มีวินัย
7.2 มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7.3 ใฝ่เรียนรู้
7.4 มีจิตสาธารณะ
8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
8.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียน
ให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
8.2 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอที่ดู โดยครูตั้งค�ำถามในประเด็น
- นักเรียนคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภาพและวีดีโอที่ได้ชมไปแล้ว... มีจริงหรือไม่ ?
- นักเรียนรู้จักหนอนพยาธิไหม, นักเรียนคิดว่าพยาธิใบไม้ตับมีลักษณะอย่างไร
- ในครอบครัว ชุมชน นักเรียนมีบุคคลที่รับประทานปลาดิบ/ปลาสุกๆ ดิบๆ หรือไม่
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า พยาธิใบไม้ตับนั้นเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
8.3 ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษารูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
8.4 ครูอธิบายความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
8.5 นักเรียนท�ำใบกิจกรรมเรื่อง พยาธิใบไม้ตับ
8.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
ชั่วโมงที่ 2
1.7 นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ
8.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ
8.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของพยาธิใบไม้ตับ
9. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 รูปภาพของลักษณะรูปร่างพยาธิใบไม้ตับและวงจรชีวิตของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
9.2 ใบงานเรื่อง พยาธิใบไม้ตับ
9.3 เว็บไซด์www.livercare.kku.ac.th
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

10. กิจกรรมเสนอแนะ
พานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ วงจรชีวิต การติดต่อและการป้องกันจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../...........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					
					
					

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
............../.................../...........
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบกิจกรรม
เรื่องพยาธิใบไม้ตับ
ค�ำชี้แจง:ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีรูปร่าง ลักษณะพยาธิใบไม้ตับ

ชื่อ......................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 1 รู้โรค รู้ภัย สดใส สุขี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ความหมายของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. สาระส�ำคัญ
โรคมะเร็งท่อนํ้าดีเกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังของท่อทางเดินนํ้าดีซึ่งรวมถึงท่อนํ้าดีภายในตับและภายนอกตับ      
ได้รับการระคายเคืองอักเสบเรื้อรังมักเกิดจากการติดโรคพยาธิใบไม้ตับซํ้าซาก จากพฤติกรรมการรับประทานประเภท
ปลานํ้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) ที่ปรุงแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ และกินยารักษาโรคหนอนพยาธิเพื่อฆ่าตัว
พยาธิบ่อยๆ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยโรคนี้เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชือ่ ว่าสาเหตุเกิดจากการรับประทานปลานํา้ จืดเกล็ดขาวแบบ
สุกๆ ดิบๆ ท�ำให้ได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ
3. สาระการเรียนรู้
ความหมายของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
4. จุดประสงค์
4.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (K)
4.2 นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและพยาธิใบไม้ตับได้ (K)
4.3 นักเรียนสามารถเขียนภาพปลาน�ำ้ จืดเกล็ดขาวทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคพยาะิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีได้ (P)
4.4 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของปัญหาโรคมะเร็งท่อน�้ำดี (A)
5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.5 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. ทักษะกระบวนการ / กระบวนการคิด
6.1 การตอบค�ำถาม
6.2 การมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็น
6.3 กระบวนการปฏิบัติงาน
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 มีวินัย
7.2 มุ่งมั่นในการท�ำงาน
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7.3 ใฝ่เรียนรู้
7.4 มีจิตสาธารณะ
8. กิจกรรมการเรียนรู้
8.1 ครูเปิดเพลงหมอล�ำกลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อนํ้าดี ให้นักเรียนฟัง
(ที่มา: http://www.dpc7pr.com/) ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
8.2 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟังในประเด็น
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพลงหมอล�ำกลอนที่ฟังไปนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
8.3 ครู แ จ้ ง จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ นั ก เรี ย นทราบ เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย น
8.4 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อนํ้าดี พร้อมกับที่ครูเสนอภาพประกอบ
8.5 นักเรียนร่วมกันตอบค�ำถามจากบัตรภาพมะเร็งท่อนํ้าดีที่ครูก�ำหนดให้
8.6 ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี และโรคพยาธิใบไม้ตับ
8.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
9. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 เพลงหมอล�ำกลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อนํ้าดี (http://www.dpc7pr.com/ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
7 จังหวัดขอนแก่น)
9.2 บัตรภาพมะเร็งท่อนํ้าดี
10. กิจกรรมเสนอแนะ
น�ำนักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสาร (http://www.dpc7pr.com/ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น) เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
(................................................)
.........../......................./...........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
        (...............................................)
        .........../......................./............
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติตนดี ชีวีสุขสันต์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
		 มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. สาระส�ำคัญ
หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ เป็นข้อก�ำหนดทีเ่ ด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทัว่ ไปพึงปฏิบตั อิ ย่าง
สมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
3. สาระการเรียนรู้
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 นักเรียนบอกความหมาย และหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการได้ (K)
4.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้ (P)
4.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักสูตรบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (A)
5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.5 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. ทักษะกระบวนการ / กระบวนการคิด
6.1 การตอบค�ำถาม
6.2 การมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็น
6.3 กระบวนการปฏิบัติงาน
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 มีวินัย
7.2 มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7.3 ใฝ่เรียนรู้
7.4 มีจิตสาธารณะ
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8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
8.1 นักเรียนฟังและฝึกร้อง เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
8.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้
		 - เพลงที่นักเรียนฟังไปสักครู่นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร
		 - สุขบัญญัติแห่งชาติที่เยาวชนอย่างนักเรียนพึงปฏิบัตินี้มีทั้งหมดกี่ข้อ
- สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ได้แก่อะไรบ้าง
8.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
ตั้งไว้
8.4 นักเรียนดูโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ พร้อมอธิบายความหมายและความส�ำคัญของ
หลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการ
8.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
8.6 นักเรียนร่วมกันเขียนสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ชั่วโมงที่ 2
8.7 ทบทวน ความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
8.8 อธิบายสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง
8.9 ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ให้นักเรียนฟังพร้อมเสนอบัตรภาพการ์ตูน
ประกอบ
8.10 แจกใบกิจกรรมหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ให้นักเรียนท�ำรายบุคคล
8.11 นักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ชั่วโมงที่ 3
8.11 ทบทวนการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
8.12 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม
8.13 แจกกล่องบัตรข้อความให้แต่ละกลุ่ม
8.14 ครูอธิบายกติกาการเล่นเกมส์ “สนุก สุขสันต์กับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ” ให้นักเรียนฟัง
ดังนี้
		 - ในกล่องจะมีข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และข้อความอื่นๆ
ปะปนอยู่ในกล่อง
		 - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาข้อความที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญํติแห่งชาติ 10
ภายในเวลาที่ครูก�ำหนด
		 - เมือ่ หมดเวลากลุม่ ใดทีห่ าข้อความเกีย่ วกับการปฎิบตั ติ นตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ10 ประการได้
มากที่สุด เป็นผู้ชนะ
		 - ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มที่ช่วยกันหาข้อความการปฎิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10
ประการ และให้นักเรียนทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่ชนะ
8.15 นักเรียนทุกคนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการคนละ 1 ข้อ
8.16 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
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9. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 ภาพโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ
9.2 เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (https://www.youtube.com/watch?v=BX6ZEhVVmyA)
9.3 ภาพการ์ตูน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
9.4 กล่องข้อความหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
9.5 ใบกิจกรรมหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
10. กิจกรรมเสนอแนะ
น�ำนักเรียนไปศึกษาเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน (http://www.dpc7pr.com/ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น) เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
				
				
				
				
				
				

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

					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../...........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
				
					
					

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../............
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ใบกิจกรรม
หลักสูตรบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความกับรูปภาพการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

A

B

C
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ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

D

รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่าง
ถูกต้อง

E

งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการส�ำส่อน
ทางเพศ

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

F

ท�ำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

G

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

H

ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

I

ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจ�ำปี

J

มีส�ำนึกต่อส่วนรวม สร้างสรรค์สังคม
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 3 สุขใจไร้ทุกข์ รอบตัวปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 4 ชั่วโมง
จ�ำนวน 4 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. สาระส�ำคัญ
ความสะอาดของสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัว ช่วยให้เรามีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดี หากเราอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ปราศจากโรคภัย ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสิ่ง
แวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่เสมอ
3. สาระการเรียนรู้
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 นักเรียนบอกการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้ (K)
4.2 นักเรียนสามารถจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้ (P)
4.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สะอาดถูกหลักสุขลักษณะได้ (A)
5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.5 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. ทักษะกระบวนการ / กระบวนการคิด
6.1 การตอบค�ำถาม
6.2 การมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็น
6.3 กระบวนการปฏิบัติงาน
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 มีวินัย
7.2 มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7.3 ใฝ่เรียนรู้
7.4 มีจิตสาธารณะ
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8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 - 2
8.1 ครูน�ำรูปภาพแม่นํ้าล�ำคลองที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล และแม่นํ้าล�ำคลองที่ใสสะอาดให้นักเรียนดู
8.2 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมในภาพใดส่งผลดี และมีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร หากไม่ดี
จะส่งผลอย่างไร
8.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียน
8.4 ครูอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนฟัง
- สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพภายและสุขภาพจิตของคน กล่าวคือ ถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เช่น สะอาด ไม่มเี ชือ้ โรคจะท�ำให้มรี า่ งกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส แต่ถา้ เราอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ดี ก็จะท�ำให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บและขาดความสุขในชีวิต
8.5 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนชอบ
และอยากอาศัยอยู่ลงในกระดาษบรุ๊ฟที่ครูแจกให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
8.6 ช่วยกันสรุปความหมาย และความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
8.7 ช่วยกันเล่าภาพและเหตุผลที่อยากอาศัยอยู่ของแต่ละกลุ่ม
ชั่วโมงที่ 3-4
8.8 น�ำภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ถูกสุขลักษณะให้นักเรียนดู
8.9 ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
		 - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ภาพที่ดูคือภาพอะไร
		 - สองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไร
		 - นักเรียนคิดว่าส้วมแบบใดที่ถูกสุขลักษณะ เพราะอะไร และส้วมแบบใดที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่ง
แวดล้อม และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ และนักเรียนชอบแบบไหน ต้องท�ำอย่างไร
8.10 ครูน�ำเสนอภาพการการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ถูกสุขลักษณะที่นักเรียนสามารถกระท�ำได้พร้อม
อธิบายให้นกั เรียนฟัง เช่น การขับถ่ายในทีๆ่ ถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด มีประตูปดิ มิดชิด มีการบ�ำบัดหรือก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
ลงสู่ท่อบ�ำบัดนํ้าเสีย ไม่ใช่ขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการท�ำความสะอาด และยังปล่อยสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายลง
สู่แม่นํ้า ล�ำคลอง
8.11 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยครูใช้ค�ำถามประเด็น ดังนี้
		 - บ้านหรือชุมชนของเรามีแหล่งนํ้า เช่น คู คลอง แม่นํ้าหรือไม่ ตรงไหน (ถ้ามีก็ถามต่อ ถ้าไม่มีก็สมมติว่ามี
แล้วถามต่อ)
		 - นักเรียนคิดว่าถ้าในชุมชนของนักเรียนมีแหล่งนํ้าที่คนในชุมชนสามารถใช้ด�ำรงชีพได้ เช่น จับปลา
ตกปลา ฯลฯ แต่คนในชุมชนบางคนขับถ่ายริมแม่นาํ้ ล�ำคลอง หรือปล่อยของเสียจากอุจจาระสูแ่ ม่นาํ้ ล�ำคลอง จะเกิดผล
เสียอย่างไร ต่อใครบ้าง
		 - นักเรียนคิดว่าถ้าเรากินปลาน�้ำจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน)ที่ปรุงสุกๆดิบๆ จะท�ำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้หรือไม่
		 - เราจะป้องกันได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ
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8.12 นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
เริม่ ต้นจากวิธงี า่ ยๆ ทีน่ กั เรียนทุกคนสามารถกระท�ำได้ ก็คอื การขับถ่ายในทีๆ่ ถูกสุขลักษณะ หมายถึง ห้องนาํ้ ทีส่ ะอาด
มีการจัดการของเสียทีถ่ กู ต้อง ไม่ปล่อยสิง่ ปฏิกลู หรืออุจจาระลงสูแ่ ม่นาํ้ ล�ำคลอง เพราะการทีเ่ ราขับถ่ายแล้วปล่อยของเสีย
ลงสูแ่ ม่นาํ้ ล�ำคลองนัน้ หากในคนทีม่ พี ยาธิใบไม้ตบั ไข่หนอนพยาธิกจ็ ะออกมาปนเปือ้ นพร้อมกับอุจจาระ หอยบิไทเนีย
หรือหอยไซที่อยู่ตามแหล่งนํ้ามากินไดอะตอมเป็นอาหารก็จะกินไข่พยาธิเข้าไปด้วย ซึ่งก็เป็นการฟักตัวของไข่หนอน
พยาธิในระยะที่ 1 จากนัน้ ไข่หนอนพยาธิใบไม้ตบั ก็จะออกจากหอยเข้าสูป่ ลานํา้ จืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) และ
เมื่อเราก็น�ำปลานํ้าจืดเกล็ดขาวมาบริโภคเป็นอาหาร หากเราบริโภคปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เข้าไปก็จะได้รับเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับไปด้วย และพยาธิใบไม้ตับนี้ก็เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
8.13 พานักเรียนส�ำรวจห้องนํ้าในอาคารเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
8.14 ครูสาธิตการดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะและนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท�ำความ
สะอาดห้องส้วม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้นั่นคือ ตัวนักเรียนเอง
8.15 นักเรียนร่วมกันสรุปการจัดการสิง่ แวดล้อมรอบตัวให้ถกู สุขลักษณะ สามารถช่วยป้องกันการติดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ อันเป็นสาเหตุส�ำคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้
9. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 รูปภาพแม่นํ้าล�ำคลองที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล และแม่นํ้าล�ำคลองที่ใสสะอาด
9.2 กระดาษปรุ๊ฟ
9.3 สีไม้
9.4 ภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะ
9.5 อุปกรณ์การท�ำความสะอาดห้องนํ้า ห้องส้วม
บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
					
(................................................)
						
.........../......................../...........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(...............................................)
.........../......................./............
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แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
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ค�ำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 10 ชั่วโมง

ศึกษาเกีย่ วกับความหมายและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี รวมทัง้ สาเหตุของการเกิดโรค
การประพฤติตนตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ พฤติกรรมการบริโภคทีถ่ กู สุขลักษณะ การจัดการสิง่ แวดล้อม
รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยกระบวนการกลุม่ อภิปราย ให้เหตุผล สรุปความรู้ จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ แสดงบทบาทสมมติ ให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
เพือ่ ให้เห็นคุณค่าของการปฏิบตั ติ นในการป้องกันตนเองและผูอ้ นื่ จากโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ ดี ใฝ่
เรียนรู้ แสวงหาความรู้ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนการรักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตนเอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้
2. บอกสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้
3. ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้
4. บอกพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะได้
5. จัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้ (P)
6. น�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ (A)
รวมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด 6 ข้อ
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โครงสร้างรายวิชา
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 10 ชั่วโมง
หน่วย ชื่อหน่วย
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1 รู้โรค
รู้ภัย
สดใส
สุขขี

1.บอกความหมาย
และอันตรายของ
โรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็ง
ท่อนํ้าดีได้
2.บอกสาเหตุของ
โรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็ง
ท่อนํ้าดีได้
2 ปฏิบัติ 3. ปฏิบัติตาม
ตนดี หลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10
ชีวี
สุข
ประการได้
สันต์ 4. บอก
พฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูก
สุขลักษณะได้
3 สุขใจ
ไร้ทุกข์
รอบ
ตัว
ปลอด
ภัย

5.จัดการสิ่งแวด
ล้อมรอบตัวให้ถูก
สุขลักษณะได้
6.น�ำความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้

สาระส�ำคัญ

จ�ำ นํ้า
นวน หนัก
ชั่วโมง คะแนน

โรคพยาธิใบไม้ตับ มีลักษณะรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม ตัวบางๆ สี
เนื้อใส ส่วนหัวท้ายเรียวมน ยาวประมาณ 1.0-2.5 เซนติเมตร เกิด
จากการรับประทานอาหารประเภทปลานํา้ จืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆ
ดิบๆที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน เช่น ปลาส้ม
ก้อยปลา ลาบปลา เมื่อมีพยาธิสะสมมากๆ เป็นเวลานานจะท�ำให้ท่อ
ทางเดินนํ้าดีในตับอุดตัน จะมีอาการเเน่นท้อง ปวดท้อง ท้องบวม และ
มีอาการอักเสบของท่อนํ้าดี มีไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง หากเป็นมะเร็ง
ท่อนาํ้ ดีระยะสุดท้ายผูป้ ว่ ยจะผอมซีด ท้องมาน บวม และอาจเสียชีวติ ได้

3

30

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการเป็นพฤติกรรม
ที่ควรปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม ซึง่ จะท�ำให้เรามีรา่ งกายเจริญเติบโต แข็งแรงไม่มโี รค
ภัยเบียดเบียน หากเลือกบริโภคอาหารเมนูปลานํา้ จืดเกล็ดขาวทีป่ รุงสุก
ด้วยความร้อน ท�ำให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง
ท่อนํ้าดีได้

4

40

สิ่งแวดล้อมและการด�ำรงชีวิตในชุมชนมีผลต่อสุขภาพ จึงต้อง
ป้องกัน ดูแลสุขภาพให้ดี ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี โดยการน�ำความรู้ที่มีไปจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อนํ้าดี

3

30

รวม

10 100
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 10 ชั่วโมง
หน่วยที่
1

2
3

30

ชื่อหน่วย
รู้โรค รู้ภัย
สดใส สุขี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ / เรื่อง

1. ความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
2. อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
3.สาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ปฏิบัติตนดีชีวี
1.หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
สุขสันต์
2. พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
รอบตัวปลอดภัย 1.สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
สุขใจไร้ทุกข์
ท่อนํ้าดี
รวมตลอดปี

จ�ำนวน
ชั่วโมง
1
1
1
2
2
3
10
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 1 รู้โรค รู้ภัยสดใส สุขี
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกความหมายของโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (K)
2.2 นักเรียนสามารถเขียนภาพของคนป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (A)
3. สาระส�ำคัญ
โรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke) ในประเทศไทยตัวพยาธิที่ก่อโรคคือ Opisthorchis viverrini คือ โรคที่เกิด
จากท่อนาํ้ ดีภายในตับมีพยาธิใบไม้ตบั อาศัยอยูร่ ะยะเวลานานๆ ส่งผลให้ทอ่ นาํ้ ดีเกิดการอักเสบเรือ้ รัง และเกิดการอุดตัน
ของท่อนํา้ ดีในตับ จึงส่งผลให้เกิดภาวะตับโต ตัวเหลือง ตาเหลือง (โรคดีซา่ น) แน่นท้อง จากตับโต มีนาํ้ ในท้อง ท้องมาน
และกลายเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในเวลาต่อมา
4. สาระการเรียนรู้
ความหมาย ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 ครูให้ความรูเ้ กีย่ วกับความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี (ใบความรู)้
1.2 อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
1.3 นักเรียนแบ่งกลุม่ และร่วมท�ำใบกิจกรรม
1.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
6. เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
6.1. ใบกิจกรรม
6.2 ใบความรู้
7. การวัด/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงาน
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
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เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
			 คะแนน 7-10 ระดับคุณภาพ
ดี
			 คะแนน 4-6 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
			 คะแนน 0-3 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
10. บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../.........
11. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
					
(...............................................)
		
.........../........................../...........
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ใบกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม.............................................................................................................ชั้น................................
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำเครื่องหมาย หลังข้อความที่ถูกและท�ำเครื่องหมาย X ในช่องหลังข้อความที่ผิด
ข้อความ
1. โรคพยาธิใบไม้ตับสามารถติดต่อกันได้โดยผ่านทางนํ้ามูก นํ้าลาย และการสัมผัส

เครื่องหมาย

2. ถ้าคนที่ชอบกินปลาดิบบ่อยแล้วกินยาถ่ายพยาธิบ่อย ๆ ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี
3. มะเร็งท่อนํ้าดีถ้าเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้เลย
4. การรับประทานก้อยปลาดิบถ้าจะให้พยาธิใบไม้ตับตาย ต้องบีบนํ้ามะนาวใส่
5. พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีมากที่สุดในภาคอีสาน
6. การใช้นํ้าร้อนลวกปลาตะเพียนแล้วน�ำมาปรุงจะฆ่าพยาธิได้
7. การรับประทานก้อยปลาใส่มดแดงจะไม่มีพยาธิเพราะมดจะไปกินไข่พยาธิ
8. การขับถ่ายอุจจาระลงแม่นํ้าล�ำคลองเป็นสาเหตุการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ
9. ปลาน�ำ้ จืดเกล็ดขาว เช่น ปลาขาว ปลาตะเพียน มักมีตวั อ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตบั
อาศัยอยู่
10.โรคมะเร็งท่อนํ้าดีมีสาเหตุเกิดจากพยาธิใบไม้ตับเป็นส่วนใหญ่

เฉลย
1)  
6)  

2)  
7)  

3) 
8)  

4)  
9)   

5)  
10) 
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 1 รู้โรค รู้ภัยสดใส สุขี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกถึงอันตรายของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (K)
2.2 นักเรียนสามารถเขียนภาพและอาการแสดงของผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (A)
3. สาระส�ำคัญ
โรคพยาธิใบไม้ตบั มักไม่แสดงอาการทีเ่ ด่นชัด แม้จะมีตวั พยาธิในร่างกายเป็นจ�ำนวนมากก็ตาม แต่บางรายอาจ
มีอาการท้องอืด จุกเสียด อาหารไม่ย่อย เมื่อมีตัวพยาธิสะสมมากๆ เป็นเวลานานจะท�ำให้ท่อทางเดินนํ้าดีในตับอุดตัน
และมีอาการอักเสบของท่อนํ้าดี เมื่ออยู่ในระยะรุนแรงจะมีอาการตับโต ปวดเสียด แน่นท้อง ท้องบวม ปวดท้อง มีไข้
ตัวเหลืองตาเหลือง มีอาการแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้
พยาธิใบไม้ตบั เข้าสูร่ า่ งกายโดยการกินอาหารเมนูปลาน�ำ้ จืดเกล็ดขาวทีป่ นเปือ้ นตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตบั
จากการปรุงดิบไม่ปรุงสุกด้วยความร้อน แต่เมื่อมีการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับซํ้าซาก จะมีอาการอักเสบเรื้อรังเป็นระยะ
เวลานาน 20-30 ปี มีโอกาสเป็นมะเร็งตับ/มะเร็งท่อนาํ้ ดี หากไม่รกั ษาในระยะแรกจนมะเร็งลุกลามมีโอกาสเสียชีวติ สูง
4. สาระการเรียนรู้
อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน (1 ชั่วโมง)
5.1 สนทนาปัญหาและอันตรายที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.2 น�ำเสนอภาพผูป้ ว่ ยโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
5.3 อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
5.4 แบ่งกลุม่ ร่วมท�ำกิจกรรม
5.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาและอันตรายทีเ่ กิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
6. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
6.1.ใบกิจกรรม
6.2 .ใบความรู้
7. การวัด/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
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7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
		
เกณฑ์การให้คะแนน
		 คะแนน 7-10
ระดับคุณภาพ
ดี
		 คะแนน 4-6
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
		 คะแนน 0-3
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
10. บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../.........
11.ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
					
		

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../...........
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ใบกิจกรรม
เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น..........................................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. จงบอกสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
2. จงบอกถึงอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
3. จงบอกอันตรายของการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................…………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 1 รู้โรค รู้ภัยสดใส สุขี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (K)
2.2 นักเรียนสามารถเขียนสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ (A)
3. สาระส�ำคัญ
พยาธิใบไม้ตับที่มีรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม ตัวบางๆ สีเนื้อใส ส่วนหัวท้ายเรียวมน ยาวประมาณ 1.0-2.5
เซนติเมตร เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน)ปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆ ที่
มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน เช่น ปลาส้ม ก้อยปลา ลาบปลาเป็นต้น เมื่อมีตัวพยาธิสะสมมากๆ
เป็นเวลานาน จะมีอาการจุกเสียด เเน่นท้อง และมีอาการอักเสบของท่อนํ้าดี มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง กลายเป็นมะเร็ง
ท่อนํ้าดี ในระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะผอมซีด ท้องบวม และเสียชีวิตได้
4. สาระการเรียนรู้
สาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 ครูนำ� นักเรียนร้องเพลง “สุกสุดสุข”
5.2 ครูนำ� ภาพปลาเกล็ดขาวชนิดต่างๆน�ำเสนอให้นกั เรียนทราบ รวมถึงอธิบายวงจรการเกิดโรคอย่างคร่าวๆ
5.3 ครูนำ� ภาพอาหารทีท่ ำ� จากปลาทีไ่ ม่สกุ หลายๆ ชนิด เช่น ก้อยปลา ลาบปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาร้า รวม
ทัง้ ภาพอาหารเมนูปลาปรุงสุก(ด้วยความร้อน) ให้นกั เรียนดู พร้อมทัง้ สอบถามความพึงพอใจเบือ้ งต้นต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียน
5.4 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ร่วมกันท�ำใบกิจกรรม
5.5 สรุป และแสดงความคิดเห็นอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตบั
6. เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. ใบกิจกรรม
2. เพลง สุกสุดสุข
37
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7. การวัด/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
		 คะแนน 4-5
ระดับคุณภาพ
ดี
		 คะแนน 2-3
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
		 คะแนน 0-1
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
10.บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../............

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบกิจกรรม
ชื่อ..............................................................................................เลขที่.........................ชั้น...............................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ลงในช่องในข้อที่ถูกที่สุด
1. อะไรเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท�ำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
 1. เชื้อรา				
 2. ไวรัส
 3. หนอนพยาธิหรือพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini (ปรสิตหนอนพยาธิ)
2. ไข่พยาธิใบไม้ตับ จะปนออกมากับสิ่งใดของผู้ป่วย
 1. นํ้าลาย				
 2. อุจจาระ
 3. ปัสสาวะ				
3. ช่องทางใดต่อไปนี้ ที่ท�ำให้ปรสิตพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายได้
 1. กินเนื้อปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาวโดยไม่ปรุงให้สุกด้วยความร้อน
 2. กินเนื้อหมู เนื้อวัวดิบ
 3. กินผัก ผลไม้ดิบ
4. การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ ต้องส่งสิ่งใดตรวจ
 1. เลือด			
 2. อุจจาระ
 3. นํ้าเหลือง
5. ชีวิตประจ�ำวันของใคร ที่มีโอกาสติดโรคพยาธิใบไม้ตับได้มาก
 1. นาย ก. ชอบกินลาบปลาดิบ-ก้อยปลาดิบเป็นประจ�ำ
 2. นาย ข. ชอบกินส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ กินส้มปลาดิบ
 3. ถูกทุกข้อ
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติตนดี ชีวี สุขสันต์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกความหมายหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้ (K)
2.2 นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้ (A)
3. สาระส�ำคัญ
การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการเป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย
เพื่อให้มีสุขภาพกาย จิตใจอารมณ์และสังคม ซึ่งจะท�ำให้เรามีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
โดยเลือกบริโภคอาหารที่สุกสะอาด(สุกด้วยความร้อน) ท�ำให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี
4. สาระการเรียนรู้
การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 สนทนาเรือ่ งการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน
5.2 น�ำนักเรียนท�ำกิจกรรม ร้องเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ (วีดทิ ศั น์เพลงสุขบัญญัติ 10 ประการท�ำนองสาว
หมอล�ำซิง่ web link : www.youtube.com/watch?v=La3ZWpSylT8 )
5.3 ให้นกั เรียนแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างอิสระ
5.4 อภิปราย ซักถามพฤติกรรมนักเรียนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการ
5.5 สรุป และแสดงความคิดเห็น
6. เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
6.1 เนือ้ เพลงล�ำซิง่ สุขบัญญัติ 10 ประการ
6.2 เครือ่ งฉายวิดทิ ศั น์
7. การวัด/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

7.2 เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
			เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 7-10 ระดับคุณภาพ
ดี
คะแนน 4-6 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
คะแนน 0-3 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
10. บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
  (ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
(................................................)
		
11. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
       
   (...............................................)
      
  .........../........................../............
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบกิจกรรม
ชื่อ-สกุล...........................................................................เลขที่....................ชั้น..........................................
ค�ำสั่ง ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมาย √ ในข้อความที่นักเรียนเห็นว่าถูก และท�ำเครื่องหมาย × ในข้อความที่นักเรียนเห็น
ว่าผิด
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

1. พยาธิไม้ตับเป็นหนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบมะขาม
2. การรับประทานยาถ่ายพยาธิบ่อยๆ สามารถป้องกันโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้
3. มะเร็งท่อนํ้าดีถ้าเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หาย
4. หอยไซหรือหอยบิไทเนียเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ตับ
5. นักเรียนควรถ่ายอุจจาระในแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ
6. ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องท�ำให้สุก
7. โรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในภาคอีสาน
8. โรคมะเร็งท่อนํ้าดีมีสาเหตุเกิดจากพยาธิใบไม้ตับเป็นส่วนใหญ่
9. นักเรียนควรล้างมือด้วยสบู่และนํ้าสะอาด ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย
10. การตรวจอุจจาระเป็นการตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้น

เฉลย
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
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6)   
7)  
8)  
9)  
10) 

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติตนดี ชีวีสุขสันต์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การบริโภคทีถ่ กู สุขลักษณะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเหมาะสม (K)
2.2 นักเรียนสามารถเขียนอาหารที่ปรุงสุกจากปลาสุกได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการรับประทานปลาสุกเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ (A)
3. สาระส�ำคัญ
การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะโดยเลือกบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาว
ที่ปรุงสุก ถูกสุขลักษณะท�ำให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี
4. สาระการเรียนรู้
การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
5. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมงที่ 1
5.1 สนทนาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน
5.3 ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ
5.4 มอบหมายให้ท�ำใบกิจกรรม “นักสืบพาข้าว”
ชัว่ โมงที่ 2
5.5 นักเรียนน�ำเสนอผลงานจากใบกิจกรรม“นักสืบพาข้าว”
5.6 อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
5.7 ร่วมกันสรุปองค์ความรู้การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
6. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
6.1 ภาพผูป้ ว่ ยโรคพยาธิใบไม้ตบั มะเร็งท่อนาํ้ ดีและภาพพยาธิใบไม้ตับ
6.2 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน
6.3 ใบกิจกรรม “นักสืบพาข้าว"
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

7. การวัด/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
			 คะแนน 7-10 ระดับคุณภาพ
ดี
			 คะแนน 4-6 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
			 คะแนน 0-4 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
10. บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
11. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../............

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบกิจกรรม
นักสืบพาข้าว
ชื่อ..............................................................................ชั้น........................เลขที่...............
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนส�ำรวจรายการอาหารในครอบครัว/ชุมชน และบันทึกลงในตาราง
รายการอาหาร

ลักษณะภายนอก
(สุก – ดิบ)

ความเห็นในการบริโภค
ควรรับประทาน ไม่ควรรับประทาน

1
2
3
4
5
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 3 รอบตัวปลอดภัย สุขใจ ไร้ทุกข์
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี เวลา 3 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (K)
2.2 นักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (A)
3. สาระส�ำคัญ
สิง่ แวดล้อมและการด�ำรงชีวติ ในชุมชนมีผลต่อสุขภาพ จึงต้องป้องกัน ดูแลสุขภาพให้ดี ปลอดภัยจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีโดยการน�ำความรู้ที่มีไปจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
4. สาระการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ชัว่ โมงที่ 1
5.1 ร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับพฤติกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อนํ้าดี
5.2 ครูจดั หาภาพ สภาพสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ ดีและสนทนา
เกีย่ วกับภาพ
5.3 ร่วมกันสนทนา อภิปราย ซักถามเกีย่ วกับพฤติกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
5.4 ร่วมกันสรุปพฤติกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
ชั่วโมงที่ 2
5.5 สนทนาทบทวนเกีย่ วกับพฤติกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อนํ้าดี
5.6 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มส�ำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบันทึกผลการส�ำรวจ
5.7 ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป
5.9 นักเรียนบันทึกองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการเรียน
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โรงเรียน

ชัว่ โมงที่ 3
5.10 น�ำเสนอผลการส�ำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจากชั่วโมงที่แล้ว
5.11 ร่วมกันอภิปรายซักถามสภาพปัญหาแวดล้อมและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการส�ำรวจสภาพแวดล้อมภายใน

5.12 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
5.14 นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
5.15 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
6. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
6.1 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน
6.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th
7. การวัด/การประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
		 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
2. เกณฑ์การประเมิน
		 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
			 คะแนน 7-10 ระดับคุณภาพ
ดี
			 คะแนน 4-6 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
			 คะแนน 0-3 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
10.บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
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11. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
					
					

48

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

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบกิจกรรม

ชื่อ..............................................................................ชั้น........................เลขที่...............
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนส�ำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และบันทึกลงในตาราง
สถานที่
1 ห้องเรียน

ลักษณะสภาพที่พบ

ความคิดเห็น
ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกสุขลักษณะ

2 ห้องสมุด
3 สนามเด็กเล่น
4 โรงอาหาร
5 ห้องนํ้าห้องส้วม
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แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
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ค�ำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 10 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ บอกความหมาย อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี สาเหตุและวงจรการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับ วิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ การป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง
ท่อนํ้าดีได้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม อภิปราย แสดงบทบาทสมมติให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี
เพือ่ ให้เห็นคุณค่าของการปฏิบตั ติ นในการป้องกันตนเองและผูอ้ นื่ จากโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี ใฝ่
เรียนรู้ แสวงหาความรูม้ วี นิ ยั ในการปฏิบตั ติ นในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสมาํ่ เสมอ ตลอดจนมีความรักและภาคภูมใิ จ
ในท้องถิ่นของตนเอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกความหมายและอันตรายของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
2. นักเรียนบอกสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
3. นักเรียนอธิบายวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
4. นักเรียนรู้จักวิธีปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้ (P)
5. นักเรียนบอกพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะได้ (P)
6. นักเรียนบอกวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (P)
7. นักเรียนน�ำความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ (A)
รวมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ
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โครงสร้างรายวิชา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 10 ชั่วโมง
หน่วยที่ ชื่อหน่วย

จุดประสงค์

จ�ำนวน
ชั่วโมง

นํ้าหนัก
คะแนน

1

รู้โรค รู้ภัย 1.บอกความหมายและ
สดใสสุขี อันตรายของพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี
2.บอกสาเหตุการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนํ้าดี
3.อธิบายวงจรการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับ

การศึกษาอันตรายของโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ตลอดจนรู้สาเหตุ และวงจรชีวิต
ของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
จะท�ำให้สามารถป้องกันตนเอง
จากโรคเหล่านี้

3

30

2

ปฏิบัติตน 4.รู้จักวิธีปฏิบัติตนตาม
ดีชีวีมีสุข หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10
ประการได้
5.บอกพฤติกรรมการบริโภค
ที่ถูกสุขลักษณะได้
6.บอกวิธีการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง
ท่อนํ้าดีได้

การรู้จักปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูก
สุขลักษณะ ตลอดจนรู้วิธี
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้

3

30

3

สุขใจไร้
ทุกข์รอบ
ตัว
ปลอดภัย

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี และการรู้จักน�ำ
ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จะท�ำให้มี
ความปลอดภัยจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ทั้ง
ตนเองและชุมชน

4

40

10

100

7. น�ำความรู้เรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้

รวม
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 10 ชั่วโมง
หน่วย
ที่
1
2

3

ชื่อหน่วย
รู้ทันโรคภัย
สดใสสุขี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ / เรื่อง
1. อันตรายและสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
2. วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

1. วิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
และพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
2. การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
1.การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
สุขใจไร้ทุกข์รอบ
มะเร็งท่อนํ้าดี
ตัวปลอดภัย
2.การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
รวมตลอดปี / ภาคเรียน
ปฏิบัติตนดี
ชีวีมีสุข

จ�ำนวน
ชั่วโมง
2
1
2
2
2
1
10
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 1 รู้ทันโรคภัยสดใสสุขี
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สาเหตุและอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
จ�ำนวน 2 ชั่วโมง
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกสาเหตุ และอันตรายของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (K)
2.2 นักเรียนสามารถเขียนแผนผังเรื่องอันตรายจากโรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (P)
2.3 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (A)
3.สาระส�ำคัญ
โรคพยาธิใบไม้ตับคือ โรคที่เกิดจากการกินอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ดขาว(ตระกูลปลาตะเพียน)ที่ปรุงดิบ
หรือสุกๆดิบๆ ทีม่ ตี วั อ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตบั ปนเปือ้ น อันเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งท่อนํา้ ดีตามมา การปรับเปลีย่ น
ความเชื่อด้านพฤติกรรมการกิน ท�ำการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิเพื่อตัดการแพร่โรค สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้
4. สาระการเรียนรู้
สาเหตุและอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.กิจกรรมการเรียนรู้
5.1 นักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว” แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเพลง
5.2 นักเรียนช่วยกันบอกสาเหตุและอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีตามที่นักเรียนเข้าใจ
5.3 นักเรียนดูภาพผูป้ ว่ ยโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี จากนัน้ ให้นกั เรียนศึกษาใบความรูเ้ รือ่ งอันตราย
จากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.4 ร่วมกันเขียนแผนผังความคิดบนกระดาน เรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีจากที่
นักเรียนได้เสนอไว้
5.5 ให้นักเรียนท�ำใบกิจกรรมเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
6.1 แผนภูมิเพลง “โรคภัยใกล้ตัว”
6.2 ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.3 ใบความรู้ เรือ่ งอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.4 ใบกิจกรรมเรือ่ ง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
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7.การวัด / การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 7.1.1 การตรวจใบกิจกรรม
		 7.1.2 การสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
7.2 เกณฑ์การประเมิน
7.2.1 นักเรียนตอบค�ำถามในใบกิจกรรมได้อย่างน้อยๆ 7 ข้อขึ้นไป
7.2.2 นักเรียนได้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับปานกลาง
ขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
		
คะแนน 8-10 ระดับคุณภาพ ดี
		
คะแนน 5-7
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
คะแนน 0-4
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
8.การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
					
					

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

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
					
(...............................................)
……../…................…../…………
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ใบกิจกรรม
เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................เลขที่........................ชั้น..........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. จงบอกสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มาอย่างน้อย 3 ข้อ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
2. จงบอกถึงอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ มาอย่างน้อย 3 ข้อ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
3. จงบอกผลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับระยะรุนแรงจนกลายเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 1 รู้ทันโรคภัย สดใส สุขี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. สาระส�ำคัญ
พยาธิใบไม้ตับที่เข้าสู่ร่างกายของคน โดยการกินอาหารเมนูปลานํ้าจืดเกล็ดขาว(ตระกูลปลาตะเพียน)ปรุงดิบ
หรือสุกๆดิบๆ ทีม่ ตี วั อ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตบั เมือ่ เติบโตเต็มวัยจะอาศัยอยูท่ ที อ่ นาํ้ ดีในตับและนอกตับ สืบพันธุ์
ปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระ เมื่อถ่ายอุจจาระลงในแม่นํ้า ไข่พยาธิจะถูกหอยไซกินและตัวอ่อนของพยาธิในหอยจะไช
เข้าไปอยู่ในเกล็ดปลา ครีบ และเนื้อปลา เมื่อคนน�ำปลานํ้าจืดเกล็ดขาว(ตระกูลปลาตะเพียน)มาปรุงอาหารกินแบบดิบ
หรือสุกๆ ดิบๆ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิเข้าไป ดังนั้นการรู้จักวัฏจักรหรือวงจรชีวิตการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จะช่วยให้
เรารู้วิธีป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
3. สาระการเรียนรู้
วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 นักเรียนอธิบายวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ (K)
4.2 นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ (P)
4.3 นักเรียนบอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตบั (A)
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1สนทนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชนถามนักเรียนว่าสิ่งแวดล้อมและวิถีการด�ำรง
ชีวิตในชุมชน
5.2 แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ
5.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้ร่วมกันอภิปรายว่าโรคพยาธิใบไม้ตับวงจรการเกิดได้อย่างไร แล้วเขียนเป็น
แผนภาพความคิดตามความเข้าใจของแต่ละกลุ่มในกระดาษที่ครูแจก
5.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำผลงานมาติดที่หน้าชั้น ครูน�ำนักเรียนตรวจสอบ เปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับวงจร
การเกิดโรคของแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมือนและความต่างอย่างไร ครูให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
5.5 ร่วมกันสรุปความรู้ เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
5.7 นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำผลงานของกลุม่ ตกแต่งให้สวยงามแล้วน�ำไปติดทีป่ า้ ยนิเทศให้ชนั้ เรียนหรือป้ายนิเทศ
ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
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6.เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
6.1 ใบความรู้ เรือ่ งวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั และภาพวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ
6.2 ใบกิจกรรม การวาดภาพแผนภาพความคิดเรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั
6.3 สีเทียนหรือสีไม้
6.4 แบบประเมินผลงานนักเรียน
6.5 แบบประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
7. การวัด / การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 7.1.1 การตรวจใบงาน
		 7.1.2 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 7.2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�ำใบงานร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน
		 7.2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
			 คะแนน 13-15 ระดับคุณภาพ
ดี
			 คะแนน 8-12 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
			 คะแนน 5-7 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
(................................................)
.........../........................../.........
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
					
					

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../.........
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ใบกิจกรรม

เรื่อง วัฏจักรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
ชื่อ-สกุล......................................................................................................เลขที่...............................ชั้น........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพแผนภาพความคิดเรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับตามความคิดของนักเรียน

วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติตนดี ชีวีมีสุข
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3 วิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และพฤติกรรมการบริโภค
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
ที่ถูกสุขลักษณะ
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ.พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. สาระส�ำคัญ
หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ เป็นวิธกี ารปฏิบตั ติ นให้ถกู สุขลักษณะทีด่ ี หากปฏิบตั ติ ามอย่างสมํา่ เสมอ
ท�ำให้มสี ขุ ภาพทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง โดยเฉพาะการปลูกฝังความคิด ความเชือ่ ในการรับประทานอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย
จากสารพิษและประเภทปรุงสุก
3. สาระการเรียนรู้
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ10 ประการ และพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 นักเรียนระบุพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการ (K)
4.2 นักเรียนระบุพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้ (K)
4.3 นักเรียนระบุพฤติกรรมความเชื่อผิด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ (A)
4.4 นักเรียนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้ (P)
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 สนทนาเรื่องการปฏิบัติตน วิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับพร้อมยกตัวอย่างค�ำขวัญที่นักเรียนพบในชีวิต
ประจ�ำวัน
5.2 แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ในแต่ละข้อว่าเกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไร และข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ กลุ่มที่ 2 ร่วมแลก
เปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของคนในครอบครัวหรือชุมชน
5.3 ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้น
5.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการบริโภคอาหาร
ที่ท�ำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
5.5 นักเรียนท�ำใบกิจกรรม
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6. เครื่องมือ / สื่อ/แหล่งเรียนรู้
6.1 ใบความรู้ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ (สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ)
6.2 ใบกิจกรรม
6.3 แบบประเมินการน�ำเสนอผลงาน
7. การวัด / การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 7.1.1 การตรวจใบงาน
		 7.1.2 การประเมินการน�ำเสนอผลงาน
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 7.2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�ำใบงานร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
		 7.2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินการน�ำเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
			
เกณฑ์ให้คะแนน
			
คะแนน 16 – 20
ระดับคุณภาพ ดีมาก
			
คะแนน 11 – 15
ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 6 – 10		
ระดับคุณภาพ พอใช้
			
คะแนน 0 – 5		
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../..........
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………....
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………….…
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………….…
					
					
					

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../...........
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ใบกิจกรรม
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................เลขที่..........................ชั้น........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้
1. จงบอกพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะมาอย่างน้อย 3 ข้อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากสุ ข บั ญ ญัติแห่งชาติ10 ประการ นัก เรี ย นคิ ด ว่ า ข้ อ ใดมี ความสั ม พั นธ์ กั บการเกิ ดโรคพยาธิ ใบไม้ ตั บ บ้ าง
เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 4 ชั่วโมง
จ�ำนวน 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (K)
2.2 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (A)
2.3 นักเรียนเขียนวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (P)
3. สาระส�ำคัญ
การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการ
จัดการทั้งด้านสุขภาพใจให้มีความสมดุล ปกป้องตนเองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
4. สาระการเรียนรู้
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
5.1 ร่วมกันสนทนา เรือ่ ง 1) รายการอาหารของนักเรียนและครอบครัวว่ามีอะไรบ้างทีท่ ำ� มาจากปลา และช่วย
กันดูว่าปลาชนิดใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 2) นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีอันตรายอย่างไรบ้างที่เกิดจากการ
กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
5.2 เล่น เกมอะไรเอ่ย โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2-3 กลุ่ม โยนค�ำถามให้ช่วยกันตอบถ้ายังไม่ชัดเจนโยนไปกลุ่มอื่น
		 “โรคอะไรเอ่ย ติดต่อทางอาหาร ชาวอีสานเป็นมากที่สุด”
		 “โรคอะไรเอ่ย เกิดจากการกินปลาดิบ อย่าท�ำงุบงิบ ตอบมาเร็วไว”
		 “ตัวอะไรเอ่ย คล้ายใบมะขาม อาศัยอยู่ตามท่อนํ้าดีคน”
		 “โรคพยาธิชนิดไหนกัน ท�ำให้ฉันป่วยด้วยมะเร็งท่อนํ้าดีได้”
		 “ท�ำแบบไหนดี คนที่เรารักจักไม่ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ”
		 “แม่ฉันมีปลาตะเพียน นักเรียนคิดว่ามาท�ำอะไรกินบ้างร่างกายถึงจะแข็งแรง”
5.3 นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.4 ร่วมกันสนทนาถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และลองให้นักเรียนเล่าประสบการณ์
ที่เคยพบเจอผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน
5.5 แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ช่วยกันบอกวิธีการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ แล้วบันทึกผลการ
อภิปรายในใบกิจกรรม
5.6 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน ครูให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
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5.7 ครูเปิดวีดีโอเพลง "ล้างมือบ่อยๆ" และแบ่งกลุ่มออกแบบท่าเต้น
5.8 ออกมาแสดงให้เพื่อโหวต มอบรางวัลให้กลุ่มที่มีความคิดสร้างสารรค์
ชั่วโมงที่ 2
5.9 นักเรียนร้องเพลง “โรคพยาธิใบไม้ตบั ” โดยครูรอ้ งให้ฟงั 1 จบ แล้วให้นกั เรียนร้องตาม และฝึกร้องเองจน
คล่อง แล้วทบทวนบทเรียนจากที่เรียนมาแล้ว
5.10 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ท�ำใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การแต่งกลอนแปดวิธีการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 2 บท
5.11 ครูและนักเรียนน�ำบทกลอนที่แต่ละกลุ่มแต่งขึ้นมาอ่านหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผล
งานที่ชนะเลิศ ส�ำหรับผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครูให้ค�ำแนะน�ำแล้วให้นักเรียนน�ำกลับไปแก้ไข
5.12 นักเรียนน�ำบทกลอนทุกผลงานไปจัดป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน
5.13 นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
6. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
6.1 วีดีทัศน์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.3 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การแต่งกลอนแปดวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.4 เนื้อเพลง “โรคพยาธิใบไม้ตับ” และวีดีโอ, เนื้อเพลง "ล้างมือบ่อยๆ"
7. การวัดผล/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 7.1.1 การตรวจใบกิจกรรม
		 7.1.2 การประเมินการน�ำเสนอผลงาน
		 7.1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม		
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 7.2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการท�ำใบงานร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
		 7.2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินการน�ำเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
			
เกณฑ์ให้คะแนน
			
คะแนน 16 – 20
ระดับคุณภาพ ดีมาก
			
คะแนน 11 – 15
ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 6 – 10		
ระดับคุณภาพ พอใช้
			
คะแนน 0 – 5		
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
7.2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
			
คะแนน 13-15		
ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 8-12		
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
		
คะแนน 5-7		
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
7.2.4 นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
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8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล อินเทอร์เน็ตห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../...........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
				
				
				

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../............
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ใบกิจกรรม
เรื่อง การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
กลุ่มที่............................................................................
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1..................................................................................
2..................................................................................
3. ..................................................................................

ชื่อกลุ่ม...........................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................
6. ..................................................................................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี แล้วบันทึกผลการ
อภิปราย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................................
68

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติตนดี ชีวีเป็นสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 นาที

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือก × ค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พยาธิใบไม้ตับเข้าสู่รางกายคนได้อย่างไร
ก. รับประทานอาหารที่ท�ำจากปลาเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ
ข. ไม่ใส่รองเท้าขณะออกนอกบ้าน
ค. รับประทานเนื้อหมูดิบ
ง. รับประทานปลาหมึกย่างไม่สุก
2. วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ เรียงล�ำดับตามข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. หอย ปลาเกล็ดขาวคน
ข. ปลาคน หอย
ค. หอย คน ปลา
ง. คน ปลา  หอย
3. ปลาชนิดใดที่เสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับน้อยที่สุด
ก. ปลาแก้มชํ้า
ข. ปลาขาว
ค.ปลาสวาย
ง. ปลาแม่สะแด้ง
4. ข้อใดกล่าวผิด
ก. พยาธิใบไม้ตับมีอายุอยู่ได้นานนับสิบปี
ข. ปลาร้าที่หมักไม่ถึง 6 เดือนจะปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ*
ค. พยาธิใบไม้ตับจะออกไข่ได้ประมาณ 500– 1,000 ใบต่อวัน
ง. พยาธิใบไม้ตับจะอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทีมีนํ้านิ่งและไม่ลึกเกินไป
5. วิธีการตรวจวินิจฉัยตรวจหาพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้นท�ำได้โดยวิธีอะไร
ก. ตรวจปัสสาวะ
ข. ตรวจอุจจาระ
ค. ตรวจเสมหะ
ง. ตรวจตับ
6. ข้อใดไม่ใช่อาการส�ำคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีอาการรุนแรง
ก. ท้องอืด แน่นท้อง
ข. เจ็บชายโครงด้านขวา
ค. มีไข้ตํ่าๆ ตัวเหลือง ตาเหลือง
ง. ไอหอบ

ปี 2539 โดยกรมควบคุมโรค
*ปลาร้า หมักเกิน 6 เดือนปลอดภัย
กรมควบคุมโรค ทดลองเอาตัวอ่อน
ป้อนในหนูทดลองพบว่าไม่เจริญเป็น
ตัวเต็มวัย
แต่หากน้อยกว่า 6 เดือนสามารถ
เจริ ญ เติ บ โตเป็ น ตั ว เต็ ม วั ย ในหนู
ทดลองได้
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7. สัตว์ชนิดใดสามารถแพร่กระจายพยาธิใบไม้ตับได้
ก. แมว
ข. สุนัข
ค. เสือ
ง. ถูกทุกข้อ
8. พื้นทีใดที่มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด
ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ค. ภาคเหนือ และภาคกลาง
ง. ภาคเหนือ และ ภาคใต้
9. ข้อใดที่ท�ำให้มีการแพร่กระจายพยาธิใบไม้ตับได้
ก. ถ่ายอุจจาระลงในนํ้าขณะไปหาปลา
ข. ถ่ายอุจจาระริมคลอง
ค. รถดูดส้วมเทอุจจาระลงสวนใกล้บึงในหมู่บ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดที่ท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับบ้าง
1. ลุงแดงก้อยปลาตะเพียนแต่ใส่นํ้ามะนาวจนเนื้อปลาขาว
2. ลุงต้อยกินลาบปลาดิบแต่แกล้มเหล้าขาว
3. ลุงชมกับเต้ยลาบปลาดิบแต่ไปหมกใบตองจนสุก
4. ยายเพียรกินปิ้งปลาขาวกับส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ
ก. 1, 2, 3
ข. 1, 3, 4
ค. 1, 2, 4
ง. เสี่ยงทุกข้อ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 สุขใจไร้ทุกข์ รอบตัวปลอดภัย
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาดเอื้อต่อการป้องกัน
จ�ำนวน 2 ชั่วโมง
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้ (P)
2.2 นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคได้ (K)
2.3 นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ่ ต่อการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดีได้ (A)
3. สาระส�ำคัญ
การจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยเอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และการรู้จักน�ำ
ความรูเ้ รือ่ งโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน จะท�ำให้มคี วามปลอดภัยจากโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ทั้งตนเอง ครอบครัวและชุมชน
4. สาระการเรียนรู้
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมงที่ 1
5.1 ร่วมกันสนทนาทบทวนเกีย่ วกับกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อนํ้าดี โดยครูยกประเด็นสนทนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกอบอาหาร การทิ้งเศษปลาดิบ การปฏิบัติตนในการ
ถ่ายอุจจาระที่เหมาะสม และการดูแลความสะอาดของบ้านเรือน ห้องนํ้าห้องส้วม
5.2 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอันตรายจาก
โรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดี
5.3 แต่ละกลุม่ เขียนแผนผังความคิดเรื่องสิง่ แวดล้อมทีเสีย่ งต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั ในบ้านและโรงเรียน
แล้วส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
5.4 ร่วมกันอภิปราย สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันและสิ่งแวดล้อมที่
เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.5 แต่ละคนบันทึกองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการเรียน
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ชัว่ โมงที่ 2
5.6 ร่วมกันสนทนาทบทวนเกีย่ วกับกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันและสิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ งต่อโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อนํ้าดี
5.7 น�ำเสนอประเด็นสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี
5.8 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ศึกษาเอกสารความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี
5.9 แต่ละกลุม่ เขียนแผนผังความคิดเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนํ้าดีแล้วส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
5.10 ร่วมกันอภิปราย สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.11 ท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
5.12 ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
6. เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
6.1 ภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดน่าอยู่
6.2 ภาพการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ทีไ่ ม่ถกู ต้องและเสีย่ งต่อการแพร่กระจายพยาธิใบไม้ตบั (รถดูดส้วมทีท่ งิ้ ลงนาํ้ , สวน)
6.3 ใบงานศิลปะ
6.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียน
6.5 แบบประเมินการน�ำเสนอผลงาน
6.6 แบบทดสอบหลังเรียน
6.7 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. การวัด / การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 7.1.1การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
		 7.1.2การประเมินผลงานนักเรียน
		 7.1.3การสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียน
		 7.1.4 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.2 เกณฑ์การประเมิน
		 7.2.1นักเรียนได้คะแนนจากการท�ำแบบทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านการประเมิน
		 7.2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินการน�ำเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
			
เกณฑ์ให้คะแนน
			
คะแนน 16 – 20 ระดับคุณภาพ ดีมาก
			
คะแนน 11 – 15 ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 6 – 10 ระดับคุณภาพ พอใช้
			
คะแนน 0 – 5 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
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		 7.2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป
		 เกณฑ์การให้คะแนน
			
คะแนน 13-15 ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 8-12
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
		
คะแนน 5-7
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
		 7.2.4 นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คะแนน 9-10 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คะแนน 7–8 ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนน 5 – 6 ระดับคุณภาพ ผ่าน
คะแนน 0 – 4 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
9. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
						
(................................................)
						
.........../........................../.........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
					
(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
						
(...............................................)
						
.........../........................../............
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................เลขที่..........................ชั้น........................
ค�ำสั่ง ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมาย√ในข้อความที่ นักเรียนเห็นว่าถูกและท�ำเครื่องหมาย × ในข้อความที่นักเรียน
เห็นว่าผิด
..................
..................
..................
..................
..................
..................

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เด็กไม่สามารถช่วยเหลืองานบ้านได้ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เท่านั้น
เราควรช่วยกันท�ำความสะอาดห้องส้วมหลังใช้ทุกครั้ง ไม่ควรเป็นหน้าที่ของเวรหรือภารโรง
ห้องนํ้าห้องส้วมที่ไม่สะอาด ไม่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับ
แจ็คไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน และขับถ่ายอุจจาระลงบนดิน ไม่สามารถแพร่พยาธิใบไม้ในตับได้
แม่ครัวที่โรงเรียนทิ้งเศษปลาดิบให้แมวและสุนัขไม่เกี่ยวกับการเป็นพยาธิใบไม้ตับ
แม่เตรียมประกอบอาหารนอกบ้านโดยทิ้งเศษปลาดิบไว้บนพื้นไม่ท�ำให้ติดพยาธิใบไม้ตับได้

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยที่ 3 สุขใจไร้ทุกข์รอบตัวปลอดภัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
น�ำความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีไปใช้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม (A)
3. สาระส�ำคัญ
การตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีและการรักษาความ
สะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา จะท�ำให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคม
4. สาระการเรียนรู้
การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
5. กิจกรรมการเรียนรู้
5.1 ครูน�ำภาพที่เตรียมมาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับครอบครัว ชุมชน สังคมที่มีความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร
ช่วยเหลือกัน
5.2 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่น�ำมาให้ดู
5.3 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เสน่ห์สาวละว้า”
5.4 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน
การสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ท�ำร่างกายจิตใจไม่มโี รคพยาธิและมะเร็งท่อนํา้ ดี โดยเขียนในลักษณะของค�ำคล้องจองหรือ
ค�ำขวัญ เช่น "รักสามัคคี มีความพอเพียง ช่วยหล่อเลี้ยงสังคมให้น่าอยู่" ในใบกิจกรรมเขียนป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
5.5 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันแนะน�ำ แก้ไข
5.6 น�ำผลงานไปติดบอร์ดหลังชั้นเรียนและ/หรือเดินรณรงค์ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
6. เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
6.1 ภาพครอบครัว ชุมชน สังคมทีเ่ ป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามกับภาพทีค่ รอบครัว ชุมชน สังคมทีไ่ ม่มรี ะเบียบ
สกปรก
6.2 เพลง “เสน่ห์สาวละว้า”
6.3 ใบงาน เขียนป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
6.4 กระดาษโปสเตอร์ สี ปากกาเมจิก กระดาษกาวสองหน้า
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7. การวัดผล/การประเมินผล
7.1 วิธีการวัดและประเมินผล
		 7.1.1การตรวจใบงาน
7.1.2 การประเมินการน�ำเสนอผลงาน
		 7.1.3 การประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
		 7.1.4 การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
7.2. เกณฑ์การประเมิน
		 7.2.1นักเรียนได้คะแนนจากการท�ำใบงานร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
		 7.2.2 นักเรียนได้คะแนนการประเมินการน�ำเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
			
เกณฑ์ให้คะแนน
			
คะแนน 16 – 20
ระดับคุณภาพ ดีมาก
			
คะแนน 11 – 15
ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 6 – 10
ระดับคุณภาพ พอใช้
			
คะแนน 0 – 5 		
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
		 7.2.3 นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน
			
คะแนน 13-15 		
ระดับคุณภาพ ดี
			
คะแนน 8-12 		
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
		
คะแนน 5-7
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
8. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
สามารถบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
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9. กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสาร เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
			
					
(ลงชื่อ) .................................................ครูผู้สอน
					
(................................................)
					
.........../........................../...........
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
				
					
					

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)
.........../........................../..........
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ใบกิจกรรม
การเขียนป้ายรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
กลุ่มที่............................................................................
ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1..................................................................................
2..................................................................................
3. ..................................................................................

ชื่อกลุ่ม...........................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................
6. ..................................................................................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนป้ายรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 2– 3 ข้อความ
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
78

ภาคผนวก

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ภาคผนวก ก

81

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

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 โดยการรวมพลังความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควบคู่ ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
คัดกรอง 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 มีความรู้ในการป้องกันโรค จัดกระบวนการ สร้างสุขนิสัย และ
ร่วมกับผูน้ ำ� ท้องถิน่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนท�ำตัวเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมการบริโภค ทีเ่ หมาะสม ทีน่ ำ� ไปสูก่ าร
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
2.4 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการตรวจวินิจฉัย การคัดกรอง
และการรักษาโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดีอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีบคุ ลากรทีม่ ที กั ษะทัง้ ในด้านการป้องกันควบคุมโรค
เพือ่ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังกลุม่ เสีย่ ง และให้มรี ะบบในการปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมศัลยแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดที่มีปัญหา ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพื่อ
การตรวจรักษาในพื้นที่ของตนเองได้ และไม่เป็นภาระด้านการเงินกับผู้ป่วยและครอบครัว
2.5 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาลวัดค�ำประมง และสถานพยาบาลที่มีความพร้อมด้านแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นโรงพยาบาลน�ำร่ององค์กรภาคีเครือข่ายและจิตอาสา ซึง่ มีบทบาทและเป็นทางเลือก
ในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีโดยใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย 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 มีมาตรการในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพในระบบคมนาคมขนส่ง
ทางบกและทางน�้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�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน
1. นิยาม
พยาธิใบไม้ตับ หมายถึง หนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ พยาธิตัวเต็มวัยอยู่ในร่างกายคนเรา ตรวจพบอยู่
ในทางเดินท่อนํ้าดีทั้งในและนอกตับ พยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการที่คนกินอาหารประเภทที่ปรุงดิบๆ สุกๆ ปลานํ้าจืด
เกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เช่น ปลาซิว ปลาผิวใบไผ่ ปลาสร้อยขวา ปลากะมัง ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด
เป็นต้น ที่มีตัวอ่อนพยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไปโดยไม่ได้ท�ำให้สุกด้วยความร้อน
มะเร็งท่อนํ้าดี หมายถึง มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเยื่อบุทางเดินนํ้าดี มีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ โดยอาจพบ
มะเร็งท่อนํ้าดีในเนื้อตับและมะเร็งท่อนํ้าดีนอกตับหรือร่วมกัน คนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีพยาธิ 16 เท่า ในประเทศไทยมะเร็งท่อนํ้าดีเกิดจากหลายสาเหตุ แตกต่างกันไป และมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมีทางการเกษตร และสารก่อมะเร็งที่พบในอาหารหมักดอง
ข้อเสนอเพือ่ การควบคุมก�ำจัดโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ ดี หมายถึงการระดมพลังทางวิชาการ พลัง
ทางสังคม และพลังการบริหารจัดการเพื่อก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ในประชาชนให้ลดลงจนเป็น
เรือ่ งทีพ่ บเห็นได้ยากในทศวรรษหน้า และการป้องกันมะเร็งท่อนํา้ ดีจำ� เป็นต้องลดความเสีย่ งจากสารก่อมะเร็งควบคูไ่ ป
ด้วย โดยด�ำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม ต้องมีสัญญาประชาคมในการ
ร่วมกันลด ละ เลิก ใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี สารก�ำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เป็นต้น ควบคู่กับการบังคับ
ใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
2. ความส�ำคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ม
2.1 อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคมะเร็งทีพ่ บบ่อยในประเทศไทย พบว่า ในเพศชายมีอตั ราการเกิดโรคด้วยมะเร็งตับ
และท่อนํ้าดี มากเป็นอันดับ 1 (40.3 ต่อประชาการแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดีเป็นอันดับ 1(1) นอกจากนี้ ประเทศมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับและ
ท่อนํ้าดีจ�ำนวน 14,469 คน คิดเป็นอัตรา 22.5 ต่อแสนประชากร (วันละ 36 ราย) เป็นเพศชาย 10.380 คน เพศหญิง
4,089 คน(2) นอกจากนี้ พบว่าทั่วประเทศมี 27 จังหวัดที่อัตราตายสูงกว่า 20 ต่อแสนประชากร โดยพบในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัดตามล�ำดับ ส่วนภาคใต้มี 5 จังหวัดที่อัตรา
ตายสูงกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากมีปญ
ั หาเรือ่ งการบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ยังไม่ครอบคลุม ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้ถูกรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข และคาดประมาณ
ว่า ร้อยละ 70 ของรายงานมะเร็งดังกล่าวเป็นมะเร็งท่อนาํ้ ดี ดังนัน้ ในแต่ละปีจะมีผเู้ สียชีวติ จากมะเร็งท่อนาํ้ ดีไม่ตาํ่ กว่า
20,000 คน(3) แม้จะพบว่าอุบตั กิ ารณ์ของมะเร็งท่อนาํ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงสูงกว่าภาคกลาง
และภาคใต้ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะพบในภาคอื่น ๆ มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายประชากร
2.2 ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการกินอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน)
เมนูปรุงดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่ม
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี และมีโอกาสเสียชีวติ ได้ ซึง่ ขณะนีป้ ระชาชนในประเทศไทยทีเ่ ป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั ประมาณ
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6 ล้านคน และประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้า(4) โดยตะวันออก
เฉียงเหนือพบผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 18.6 (โดยในบางพื้นที่สูงถึง ร้อยละ 85) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
10 (โดยในบางพื้นที่สูงถึง ร้อยละ 46) ภาคกลาง และภาคใต้ พบตํ่ากว่า ร้อยละ 5(5) จากการรายงานการศึกษาวิจัย(6)
พบว่าอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในอีสานเหนือมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 22.5 อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับสูงสุด ร้อยละ 80
เมื่อวิเคราะห์จ�ำแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับสูงกว่า 20% และจากการส�ำรวจ
พฤติกรรมบริโภคปลากดิบของประชาชนในพืน้ ที่ ยังพบว่า ประชาชน ร้อยละ 49.74 ยังบริโภคส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ ร้อย
ละ 43.6 บริโภคปลาจ่อมดิบ ร้อยละ 29.2 บริโภคลาบปลาดิบ ร้อยละ 28.2 บริโภคก้อยปลาดิบ โดยให้เหตุผลว่า อร่อย
เคยชิน กินกันมานานแล้ว และบางส่วนมีความเชือ่ ว่า เป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั แล้วไม่เป็นไรกินยาถ่ายพยาธิกห็ ายแล้วกิน
ใหม่ได้อีก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีทั้งสิ้น
2.3 เนือ่ งจากปัจจุบนั ยังไม่มตี วั บ่งชีจ้ ำ� เพาะของการเกิดมะเร็งท่อนาํ้ ดี (อยูใ่ นระหว่างการวิจยั ) ดังนัน้ การเจาะ
เลือดตรวจหามะเร็งท่อนาํ้ ดีจงึ ไม่สามารถทีจ่ ะวินจิ ฉัยโรคนีไ้ ด้ แต่กย็ งั มีเครือ่ งมือทีส่ ามารถตรวจวินจิ ฉัยโรคนีไ้ ด้แม่นย�ำ 
สะดวก ปลอดภัยและราคาไม่แพง คือการใช้อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน(7) ซึ่งเป็นการตรวจหามะเร็งท่อนํ้าดีทั้ง
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 มะเร็งท่อนํ้าดีสามารถรักษาให้ได้ผลดี และในบางรายหายขาดได้เหมือนกับการรักษามะเร็งอื่น ๆ การ
รักษาทีด่ ที สี่ ดุ คือการผ่าตัดเอามะเร็งออกให้หมดในระยะแรก ๆ ของโรคเท่านั้น(9, 10) เพราะการผ่าตัดรักษาโรคในระยะ
ที่ลุกลามแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การรักษาแบบประคับประคอง จากผลการศึกษาตั้งแต่ 2525-2555 พบว่า
มีวิวัฒนาการด้านการรักษาที่ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่การวินิจฉัย การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และการผ่าตัด รวมถึง
การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การผ่าตัดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากพอ ผู้ป่วยจึงจะปลอดภัยและการ
ท�ำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมาก อนึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดียังสามารถที่จะพัฒนาให้ได้ผลดีกว่านี้ได้
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 จังหวัดมีอัตราความชุกสูงกว่า
ร้อยละ 20 ได้แก่ นครพนม (ร้อยละ 40.9) สกลนคร (ร้อยละ 27.9) หนองคาย (ร้อยละ 22.5) และหนองบัวล�ำภู (ร้อย
ละ 22.1) ค่าเฉลี่ยของอัตราการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 22.5 โดยพบว่าอัตราการติดเชื้อสูงสุดร้อยละ 80 ทุกกลุ่มอายุมี
อัตราการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 20 พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 40-49 ปี สอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยอื่น ที่พบว่า
อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ระหว่างร้อยละ 10-80(12, 13) นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้แก่
เพศ อายุ และการกินอาหารเมนูเสี่ยง ได้แก่ ก้อยปลาดิบ ปลาส้มดิบ ส้มต�ำปลาร้าดิบ(11,14,15) จะเห็นได้ว่าการกินปลา
นาํ้ จืดเกล็ดขาวทีม่ ตี วั อ่อนพยาธิใบไม้ตบั ในเนือ้ ปลาเมือ่ ปรุงดิบเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตบั โดยพฤติกรรม
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การกินดิบนีก้ ลายเป็นวิถชี วี ติ ปกติของประชาชน การแก้ไขปัญหาจ�ำเป็นต้นใช้ระยะเวลา และค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การท�ำความเข้าใจต่อวิถีชีวิต รวมถึงกระบวนการผลิต การเตรียม การปรุง และเครือข่ายผู้ประกอบการ
และผู้ขายในท้องถิ่น (หาบเร่ แผงลอย ร้านค้า ร้านช�ำ  ร้านอาหาร เป็นต้น) (16,17,18,19) จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
การศึกษาที่กว่างถึงเรื่องนี้มีน้อยมาก และในจ�ำนวนนี้งานหลายชิ้นก็เพียงแต่เป็นการศึกษาจากเอกสารอื่น ๆ ท�ำให้
ประเด็นต่าง 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 โดยที่
ยังไม่มีการบ�ำบัดให้ถูกต้องก่อน ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับในสิ่งแวดล้อม ได้ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล คือ
3.1.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 มาตรา 18 ที่ก�ำหนดให้การ
จัดการสิ่งปฏิกูลเป็นอ�ำนาจของทางราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา 19 ก�ำหนดให้กิจการรับท�ำการเก็บ ขนหรือก�ำจัด
สิง่ ปฏิกลู โดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังมีท้องถิ่นจ�ำนวนมากที่มิได้ให้ความส�ำคัญในการจัดให้มีระบบบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง รวมทั้งยัง
ขาดความตระหนักในการด�ำเนินการควบคุมผูไ้ ด้รบั อนุญาตประกอบกิจการสูบสิง่ ปฏิกลู ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของตนเอง
ในการน�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
ทางนํ้าและมาตรา 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
มีพยาธิใบไม้ในตับในอาหารร่วมกับไนโตรซามีนก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อนํ้าดีได้มากขึ้น ในปัจจุบัน
ประเทศไทย โดยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่บ้านที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อย่าง
ถูกต้องหรือใช้เกินปริมาณที่ก�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 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในโรงเรียน มีหลายจังหวัดที่ได้ด�ำเนิน
การในเรือ่ งนี้ อาทิเช่น จังหวัดสกลนครมีการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชัน้ เช่น นักเรียน
ระดับปฐมวัยมีการผลิตสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปลา ระดับชั้นประถมศึกษาท�ำเป็นบทเรียนส�ำเร็จรูป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นสร้างบทเรียนส�ำเร็จรูปชัน้ สูง ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ เกิดการตระหนักรูใ้ นพิษภัยของโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อนํ้าดี ส่งผลให้ไม่กินอาหารที่ท�ำจากปลาดิบโดยเด็ดขาด หรือจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ใช้หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 มากกกว่า 3 ปี ใน 35
โรงเรียนน�ำร่อง
4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก การกินปลาดิบ มีการด�ำเนินงานในหลาย
พืน้ ที่ อาทิเช่น จังหวัดสกลนครมีการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในรูปแบบการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานในพื้นที่
4.3 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ก�ำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อนํ้าดี” ซึ่ง
เป็นวาระคนอิสาน เริ่มน�ำร่องในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป และส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคระดับเขต (สคร.5,6 และ7 ) ได้ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะ
เร็งท่อนํ้าดี เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่านเวทีการนิเทศติดตามของผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ นอกจากนี้
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา เพื่อเป็นแกนน�ำในการประสานการด�ำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน
4.4 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในพื้นที่ และมีบางจังหวัดที่จัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคส�ำหรับเขตพื้นที่มาเพื่อแก้ไขปัญหาตนเอง
4.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 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) ใช้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ อสม. เจ้าหน้าที่อนามัย 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
4.5.2 การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
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ซอฟแวร์ ในการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) นอกจากนื้ยังสามารถ
ลงข้อมูลกลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจากโรงพยาบาล (รพ.)ชุมชน ตลอดจน
ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุดใช้ระบบ
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 ะเร็งท่อนาํ้ ดีรว่ มกับภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหานี้ โดยได้ลงนามความร่วม
มือกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบมี
ส่วนร่วม และบูรณาการ นับว่าเป็นมิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยภาคประชาชนสังคมและภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
5. ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
การด�ำเนินงานเพื่อก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีมีข้อจ�ำกัด ดังนี้
5.1 ประชาชนทั้งในกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย ขาดความรู้ความเข้าใจตระหนัก และละเลยถึง
โทษพิษภัยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ตลอดจนแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมและถูกต้อง จากข้อจ�ำกัดใน
การสื่อสารสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ และช่องทางสื่อสารยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการรวมพลังเครือข่ายสื่อสารทุก
ภาคส่วนในทุกระดับ ในการหนุนเสริมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ที่มีความแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ไม่เหมาะสมกับบริบทและภูมิปัญญาของสังคมไทย ท�ำให้ไม่สามารถสร้าง
กระแสความตระหนักรู้ความเสี่ยง จิตส�ำนึกในด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยได้อนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีความรู้ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนอยู่ ยังคิดและเชื่อว่าโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ “ผ่าก็ตาย ไม่ผ่าก็ตาย” หรือคิดว่าการให้การ
รักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิช่วยแก้ปัญหาได้
5.2 นโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่ขาดความเป็นเอกภาพในด้านการหนุนเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ไม่กินปลาดิบ ไม่กินเนื้อดิบในขณะที่การสร้างนโยบายสาธารณะใน
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เฉพาะก็ยังมีข้อจ�ำกัดในการขยายผลสู่ระดับประชากรในวงกว้าง ซึ่งจ�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
เครือ่ งมืออุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นในการตรวจวัดคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ โดยส่วนใหญ่การคัดกรองเป็นเพียงเพือ่ หา
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ผู้ป่วย มิใช่เพื่อการหากลุ่มเสี่ยงและเตรียมการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น และการด�ำเนินการกับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปกติ
มักเป็นการแนะน�ำให้ตรวจซํ้า แต่การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อป้องกันยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
5.4 ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพไม่เพียงพอ ในกรณีของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ยังพบว่ามีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่
ต้องรอการผ่าตัด เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่วยมากกว่าทีมศัลยแพทย์และทีมรักษาพยาบาลตลอดจนการดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวมทั้งด้านสังคม 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 ที่ลดความซํ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงในภาพรวมแบบบูรณาการครบวงจรที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทแวดล้อมของพื้นที่และมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
6. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ 7 / ร่างมติ 4 การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด

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
ย
ครม.
แผนงาน
- ส�ำนักงานปลัดกระทรวง-- กรมอนามั
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สาธารณสุข
- ส้านักงานปลัดกระทรวง
- สาธารณสุข
- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
การแพทย์ทางเลือก
กระทรวงศึ
กษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- 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 :
ทั
ว
่
ไป
ยุ
ท
ธศาสตร์
ท
ศวรรษก้
า
จั
ด
ปั
ญ
หาพยาธิ
ใ
บไม้
ต
บ
ั
๑. มีการเฝูาระวังโรคในพื้นที่เปูาหมาย
- สช.

กระบวนการ

หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี (อีสานตอนบน)

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗

ปัจจัยน�ำเข้า

ร่าง เส้นทางเดินการขับเคลื่อนมติ การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน

สมัชชาสุขภาพ  7 / หลัก 4
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
ระเบียบวาระที่ 2.4														
7 พฤศจิกายน 2557
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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.)

94
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
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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
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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
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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
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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
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สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับและท่อน�้ำดี
อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย พบว่า ในเพศชายมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและ
ท่อนํ้าดี มากเป็นอันดับ 1 (40.3 ประชากรแสนคน) 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 จังหวัดที่อัตราตายสูงกว่า 10 ต่อแสนประชากร อย่างไร
ก็ตามเนือ่ งจากมีปญ
ั หาเรือ่ งการบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลยังไม่ครอบคลุม ท�ำให้จำ� นวนผูป้ ว่ ยจ�ำนวน
หนึ่งไม่ได้ถูกรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข และคาดประมาณว่า ร้อยละ 70 ของรายงานมะเร็งดังกล่าวเป็น
โรคมะเร็งท่อนํ้าดี ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อนํ้าดีไม่ตํ่ากว่า 20,000 คน (Sriamporn et al, 2005)

ภาพที่ 1 สาเหตุการตายของคนไทย
ประชาชนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการกินอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เมนู
ปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน และกลุ่มที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
จะเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมีประมาณ
6 ล้านคนและประชาชนกลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในระยะเวลาประมาณ 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 2 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ประเทศไทย พ.ศ.2500 -2557
จากการส�ำรวจ ใน ปี 2552 พบว่า ประชาชนคนไทย ร้อยละ 18.1 เป็นโรคหนอนพยาธิ โดยพบมากที่สุดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26 ภาคเหนือพบ ร้อยละ 17.7 ในขณะเดียวกัน 2 ภาคนี้ก็พบอัตราติดพยาธิใบไม้ตับสูง
กว่าที่อื่น ๆ เช่นกัน คือ ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 10 ตามล�ำดับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เคยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและ
กินยารักษาพยาธิแล้วกลับมาเป็นซํ้าอีกสูงถึง ร้อยละ 12 (ฐิติมา และคณะ, 2552) เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 19 จังหวัด พบว่าจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุกสูงสุด ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือจังหวัดศรีษะเกษ
ร้อยละ 38.6 และอ�ำนาจเจริญ ร้อยละ 32.6 ตามล�ำดับ

ภาพที่ 3 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 (kesornet et al, 2009)

ภาพที่ 4 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 ปี 2556
เมือพิจารณาอัตราการติดเชื้อจ�ำแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากกว่า ร้อยละ 10
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ มากกว่า ร้อยละ 5

ภาพที่ 5 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จ�ำแนกรายกลุ่มอายุปี 2556
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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)
ตารางที่1 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
High
(EPG)
(EPG)
1,000
10,000-9,999 29,999
n %
n %
83 8.5
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 จังหวัดร้อยเอ็ด
คิดเป็น ร้อยละ 65.0
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ภาพที่ 6 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 ปี 2557
เมือพิจารณาอัตราการติดเชื้อจ�ำแนกรายกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุด คือกลุ่มอายุ
40 – 60 ปี

ภาพที่ 7 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 ใน
103

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

ส่วนการป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ที่ พบว่า การเคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตบั พบ ร้อยละ 10.5 และส่วนใหญ่ซอื้ มาจาก
ร้านขายยาในหมู่บ้าน การเคยตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ พบร้อยละ 6 ส่วนการถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูก
สุขลักษณะเมื่ออยู่นอกบ้าน พบว่ามีการปฏิบัติเป็นประจ�ำ ร้อยละ 96.4 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง (n = 3916)
พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
1. การกินก้อยปลาดิบ
ไม่กิน
กิน
2.การกินลาบปลาดิบ
ไม่กิน
กิน
3.การกินส้มต�ำใส่ปลาร้าดิบ
ไม่กิน
กิน
4.การกินปลาส้มดิบ
ไม่กิน
กิน
5. การเคยตรวจอุจจาระแล้วพบพยาธิใบไม้ตับ
ไม่พบ
พบ
6.การเคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ
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
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคของกลุ่มตัวอย่าง( n = 3916) (ต่อ)
พฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
8. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเมื่ออยู่ที่บ้าน
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ท�ำเป็นบางครั้ง
ท�ำเป็นประจ�ำ
9. การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเมื่ออยู่นอกบ้าน
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ท�ำเป็นบางครั้ง
ท�ำเป็นประจ�ำ

จ�ำนวน

ร้อยละ
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 มันแซ่บประชาชนส่วนใหญ่ยังคงกินปลาดิบกันอยู่และถือว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ก้อยปลาดิบ ลาบปลา
ดิบ หรือปลาร้าดิบ เป็นต้น โดยให้เหตุผลว่า อร่อย ติดใจในรสชาด ดังค�ำพูดของประชาชนที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการ
กินปลาดิบในขณะที่สนทนากลุ่มว่า “โสตาย มันแซ่บ ก้างกะบ่มี เนื้อปลาหวาน นัว ต่างกับกินสุก ถ้าเฮาเอาปลาไปเฮ็ด
สุก ก้างกะหลาย บ่แซ่บ” ชาวบ้านคนอื่นๆเห็นด้วยกับค�ำพูดนี้ นอกจากนี้ “เคยกินตะพ่อตะแม่ กะบ่เป็นหยัง กินสุก
ก้างหลายติดคอกินดิบ มันแซ่บ”และจากการสัมภาษณ์เด็กหนุ่มอายุ 16 ปีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้สะท้อนมุมมอง
ของการกินดิบว่า “เกิดมาผมก็เห็นพ่อกะแม่กิน ผมก็เลยกินน�ำ กินบ่อยๆ เลยติดใจ ปลามันสด เนื้อหวานดี บ่มีก้างก็
เลยกินมาเรือ่ ยๆก็ไม่เห็นเป็นไร”นอกจากนีป้ ระชาชนในพืน้ ที่ สะท้อนว่า “ในช่วงหน้าทีม่ ปี ลาเยอะๆ เช่น หน้าฝน พวก
ผมจะน�ำปลาที่จับได้เยอะๆมาหมักไว้ท�ำเป็นปลาร้า ปลาจ่อม เก็บไว้กินนานๆ ส่วนปลาดิบจะกินนานๆครั้งเวลาพบปะ
สังสรรค์กันระหว่างเพื่อนฝูงครับของดีไม่ได้กินบ่อย” จากการสังเกตประชาชนในพื้นที่มีการรับประทานปลาร้าเกือบ
ทุกหลังคาเรือน และถือว่าเป็นเรื่องปกติ ในส่วนการรับประทานก้อยปลาดิบจะรับประทานในช่วงที่มีกิจกรรมส�ำคัญๆ
ในพื้นที่เช่นงานเลี้ยงหรือการสังสรรค์ระหว่างเครือญาติหรือเพื่อนฝูง
มียากินประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการกินปลาดิบ เนือ่ งจากสามารถไปซือ้ ยารักษาพยาธิได้งา่ ย ก็เลยไม่กลัวการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ยารักษาพยาธิใบไม้ตับหรือยารักษาพยาธิทุกชนิดสามารถซื้อได้จากรถที่มาเร่ขายยาในหมู่บ้าน
ร้านขายของช�ำ อสม.หรือ รพ.สต. เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารกินยารักษาพยาธิปลี ะหนึง่ ถึงสองครัง้ ดังค�ำ
พูดที่ชาวบ้านสะท้อนในขณะสนทนากลุ่มว่า “บ่ย่านดอกพยาธิเพราะว่ามียากิน หลังจากผมกินก้อยปลาขาวนาไปสอง
สามเดือน ถ้ารู้สึกว่าท้องไส้ไม่ดี เช่น แน่นอึดอัด ไม่สบายท้อง ก็จะไปซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเอง ก็ท�ำแบบนี้มานานแล้ว
จะกินปีละสองถึงสามครั้งต่อปี”ชาวบ้านคนอื่นๆเห็นด้วยกับค�ำพูดนี้นอกจากนี้“ผมบ่ย่านดอกพยาธิ บ่เคยเห็นตัวจัก
เทือ่ สมัยนีม้ ยี าดี กินไปโลด” ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารบอกต่อๆกันในเรือ่ งการซือ้ ยารักษาพยาธิไม้ตบั มารับประทานเอง
แหล่งทีน่ ยิ มบอกต่อๆให้ไปซือ้ มากทีส่ ดุ คือร้านขายยาในตลาดในอ�ำเภอโดยไม่ตอ้ งไปตรวจอุจจาระโดยให้เหตุผลว่า เสีย
เวลาไปตรวจที่โรงพยาบาล ซื้อยามารักษาเลย
105

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (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�ำพูดหนึ่งที่สะท้อนขึ้นขณะสัมภาษณ์ “กินดิบเฮ็ดให้มีเฮือมีแฮง(แข็งแรง) บ่ย่านดอกพยาธิ 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 เป็นต้นเกือบทุกหลังคาเรือน
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
เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก ข
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ใบความรู้
รูปภาพเกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

ภาพที่ 8 พยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย

108
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ภาพที่ 9 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

ภาพที่ 10 มะเร็งของท่อน�้ำดี
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ใบความรู้
โรคพยาธิใบไม้ตับ
โรคพยาธิใบไม้ตบั (Liver fluke) คือ โรคทีเ่ กิดจากท่อนาํ้ ดีภายในตับติดเชือ้ พยาธิ ทีเ่ รียกว่า พยาธิใบไม้ตบั ซึง่
ส่งผลให้ท่อนํ้าดีเกิดการอักเสบเรื้อรังร่วมกับเกิดการอุดตันของท่อนํ้าดีในตับจากตัวและไข่ของพยาธิ จึงส่งผลให้เกิด
ภาวะตับโต ตัว ตาเหลือง (โรคดีซ่าน) แน่นท้องจากตับโตและมีนํ้าในท้อง/ท้องมาน โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
เกิดจาก พยาธิใบไม้ตับ ชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ ส่วนหัวและท้ายเรียวมน ขนาด ยาว
7-12 มม. กว้าง 2-3มม. สีแดงเรือ่ คล้ายสีโลหิตจางๆ พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนภาคอืน่ ๆ
พบน้อย โรคนีเ้ ป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อนาํ้ ดีในคนไทยซึง่ เกิดจากกินอาหารประเภทปลานาํ้ จืดเกล็ดขาวเช่น ปลา
ซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาตะเพียนฯลฯ ที่ปรุงไม่สุก เช่น ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ปลาร้า ปลาส้ม ฯลฯ

ภาพที่ 11 ปลาที่มีพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่
วัฐจักรชีวิต
พยาธิใบไม้ตับที่อาศัยอยู่ในท่อนํ้าดีทั้งของคนและสัตว์เป็นโรค เมื่อพยาธิออกไข่ ไข่จะออกมาในล�ำใส้ และปน
ออกมากับอุจจาระลงแหล่งนํ้า เมื่อหอยไซกินไข่นี้เข้าไป พยาธิจะเจริญเป็นตัวอ่อนอยู่ในหอยไซ(Bithynia spp.) ตัว
อ่อนระยะต่อมาจะออกจากหอยไปเจริญต่อในปลาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ เมือ่ คนกินปลาทีป่ รุงไม่สกุ ตัวอ่อนนีจ้ ะเจริญ
เป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อนํ้าดีของตับ

ระยะเวลาตั้งแต่คนกินตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิเข้าไปจนเจริญเป็นตัวเต็มวัย และตรวจพบไข่ในอุจจาระ
ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
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ใบความรู้
พยาธิใบไม้ตับและลักษณะของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ภาพที่ 12 ไข่พยาธิใบไม้ตับที่ออกมากับอุจจาระผู้ป่วย

ภาพที่ 13 พยาธิใบไม้ตับชนิดต่างๆ

คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อน (ระยะ
ติดต่อ) โดยไม่ท�ำให้สุกเสียก่อน
แล้วเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 2 (ระยะติดต่อ)
ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่
ในเนื้อปลา
ตัวอ่อนออก
จากหอยไชเข้า
ปลาน�้ำจืด
หอยไซหรือบิไทเนีย
กินไข่พยาธิ ไข่จึง
เจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 1 ในตัวหอย

พยาธิตัวอ่อน
ออกมาเจริญเป็น
ตัวเต็มวัยในตับ
พยาธิตัวเต็มวัยออก
ไข่ที่ท่อน�้ำดีลงสู่
ล�ำไส้เล็ก
ไข่พยาธิปนออก
มากับอุจจาระลงสู่
แหล่งน�้ำจืด
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ภาพที่ 14 มะเร็งของท่อน�้ำดี
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ก้อยปลาดิบ

			

ก้อยปลาซิวใส่มดแดง

			

ปลาร้าดิบ

ปลาส้มดิบ

		

ภาพที่ 15 อาหารที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับ
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ใบความรู้
เรือ่ ง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
คนติดโรคพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาว ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอยู่ในเนื้อ
ปลาแบบปรุงดิบๆ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ เมื่อคนกินอาหารที่ปรุงดิบหรือดิบๆ สุกๆ เข้าไปเท่ากับคนนั้นได้กินเอาตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ตับเข้าไปด้วย เมื่อถึงล�ำไส้เล็ก ตัวอ่อนพยาธิจะเดินทางต่อไปจนถึงท่อนํ้าดีส่วนปลายที่อยู่ในตับแล้วเจริญ
เป็นพยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย จากนั้นพยาธิจะวางไข่ ไข่พยาธิใบไม้ตับจะผ่านออกมากับนํ้าดีแล้วถูกขับถ่ายออกมาปน
กับอุจจาระของคนที่เป็นโรค ไข่พยาธิในอุจจาระที่มีตัวอ่อนอยู่ภายในจะถูกกินโดยหอยนํ้าจืด เรียก หอยบิโทเนีย หรือ
หอยไซ เมือ่ หอยกินพยาธิแล้ว ตัวอ่อนพยาธิจะเจริญเติบโตแล้วไชออกมาจากตัวหอยว่ายในนาํ้ บริเวณตืน้ ๆ (เมือ่ พบปลา
นํ้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ 110 ชนิด) จะไชเข้าทางใต้ครีบ แล้วเข้าอยู่ในเนื้อ
ปลาและที่เกล็ดปลา รวมระยะเวลาช่วงจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลา แล้วแพร่โรค โดยติดต่อเข้า
สู่คนอีกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจาก
ร่วงกายได้นานถึง 30 ปี อย่างไรก็ตามโรคพยาธิใบไม้ตับนี้ไม่ติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน
คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อน (ระยะ
ติดต่อ) โดยไม่ท�ำให้สุกเสียก่อน
แล้วเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 2 (ระยะติดต่อ)
ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่
ในเนื้อปลา
ตัวอ่อนออก
จากหอยไชเข้า
ปลาน�้ำจืด
หอยไซหรือบิไทเนีย
กินไข่พยาธิ ไข่จึง
เจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 1 ในตัวหอย

พยาธิตัวอ่อน
ออกมาเจริญเป็น
ตัวเต็มวัยในตับ
พยาธิตัวเต็มวัยออก
ไข่ที่ท่อน�้ำดีลงสู่
ล�ำไส้เล็ก
ไข่พยาธิปนออก
มากับอุจจาระลงสู่
แหล่งน�้ำจืด

อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ
เมือ่ พยาธิใบไม้ตบั อยูใ่ นร่างกายคนแล้วอันตรายจะเกิดขึน้ มากหรือน้อย ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนตัวพยาธิทสี่ ะสม พยาธิ
ดูดเกาะผนังของท่อนํ้าดีท�ำให้เกิดการระคายเคือง สารที่พยาธิใบไม้ตับขับถ่ายท�ำให้ท่อนํ้าดีอักเสบ และเยื่อบุผนังท่อนํ้าดี
หนาขึน้ ถ้าพยาธิหรือสารทีพ่ ยาธิปล่อยออกมาจากท่อนาํ้ ดีเข้าสูก่ ระแสเลือด จะท�ำให้โลหิตเป็นพิษ ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการ
ดีซ่าน มีไข้ ตับโต ระยะนี้ถ้ารักษายังมีโอกาสหาย แต่ถ้าตับถูกท�ำลายถาวร ทางเดินนํ้าดีอุดตัน อาการดีซ่านเพิ่มมาก
ขึ้น ตับโตมากขึ้น ถุงนํ้าดีโป่งพอง มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีและ เสียชีวิตได้
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ใบความรู้
เรือ่ งวัฏจักรโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนาํ้ ดีในชุมชน
         	วัฏจักรชีวติ ของพยาธิใบไม้ตบั พยาธิตวั เต็มวัยอาศัยอยูใ่ นท่อทางเดินนํา้ ดีทอี่ ยูใ่ นตับของคน สุนขั และแมวพยาธิ
ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้างไข่จ�ำนวนมากซึ่งไข่ของพยาธิชนิดนี้มีขนาดเล็กสีนํ้าตาลเหลืองไข่ที่ออกมาจะปะปนมากับ
นํ้าดีและลงสู่ล�ำไส้เล็กจากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการถ่ายอุจจาระหากไข่ตกลงสู่นํ้าจะถูกหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก
บางชนิดทีม่ คี วามสามารถเป็นพาหะขัน้ ที่ 1กินเข้าไป ตัวอ่อนทีอ่ ยูใ่ นไข่พยาธิจะใช้เวลาเจริญในหอยประมาณ 6-8สัปดาห์
จึงออกจากหอยและว่ายนํ้าไปไชเข้าใต้เกล็ดของปลานํ้าจืด (เช่นปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ ปลาแม่
สะแด้ง ปลาซิว ปลาแก้มชาํ้ ปลาขาวนา) แล้วเจริญเป็นพยาธิตวั อ่อนระยะติดต่อในเนือ้ ปลาซึง่ ใช้เวลาประมาณ 4สัปดาห์
เมื่อคนหรือสุนัข และแมวกินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบๆ สุกๆ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไปและเมื่อนํ้า
ย่อยในกระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กย่อยเนือ้ ปลาและผนังหุม้ ตัวอ่อนของพยาธิ ก็จะท�ำให้ตวั อ่อนของพยาธิออกมาและ
คืบคลานเข้าไปในระบบท่อนํ้าดีผ่านทางรูเปิดที่ล�ำไส้เล็กและเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยต่อไป

อาหารก่อโรค ที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับที่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมกินที่ท�ำจากปลาที่ปรุงไม่
สุก เช่น ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หมํ่าปลา ปลาหมกไฟปลาปิ้ง ลาบปลา ปลาร้า แจ่วบองซึ่งตัวอ่อนของ
พยาธิระยะติดต่อยังมีชีวิตอยู่และสามารถเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อนํ้าดีภายในตับได้นอกจากพยาธิใบไม้
ตับทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดมะเร็งของท่อนาํ้ ดีแล้วยังพบว่ามีสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึง่ เป็นสารก่อมะเร็ง
ในอาหารพวกโปรตีนหมัก เช่นปลาร้า ปลาส้ม หมูส้ม แหนมและอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่น กุนเชียง
ไส้กรอก เนื้อเค็มปลาเค็มก็เป็นปัจจัยเสริมก่อโรคได้
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ใบความรู้
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) 10 ประการ
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ หรือทีค่ นไทยรูจ้ กั ในอดีตว่า “กติกาอนามัย” เป็นแนวทางปฏิบตั ติ วั ด้านสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ และลดความเสีย่ งจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทัง้ อันตรายต่อสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่
คณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมได้มีการอนุมัติให้เป็นนโยบายระดับชาติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2539 และก�ำหนดให้วันที่ 28
พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัย เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ จะเป็นคนมีสุขภาพ
ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การท�ำงาน และยังช่วยให้มี
ภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ด้วย
ข้อก�ำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มี
สุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 10 ประการได้แก่
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
4. กินอาหารสุก สะอาดปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด
5. งดสูบบุหรี่สุรา สารเสพติด การพนัน และการส�ำส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
8. ออกก�ำลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ�ำปี
9. ท�ำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10. มีส�ำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
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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
(ซํ้า) ล้างแบบไหนดี ถึงจะถูก ถูก ถูกวิธี			
ไมยากเลยจริงๆ 7 ข้อนี้ท�ำง่ายเหลือเกิน
(ซํ้า2) 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 (ซํ้า 2)
ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ			
ไม่ยากสักนิด ไม่ยากสักนิด มา มา มาล้างมือ
เข้าห้องนํ้ากินอาหารอย่าประมาท อาจติดเชื้อโรคมา		
เริ่มต้นวันนี้ เริ่มต้นวันนี้ ชวนกันให้ล้างมือ
ป้องกันเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอ		
(ซํ้า)

เพลงปลาสุกแซ่บหลาย (สุกกะแซ่บ)

ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร
(โครงการมหกรรมรณรงค์สัญจร การก�ำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ปี 2556)
		
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 (ซํ้า)
		
(จบเพลง)
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เพลงปลาร้าสุกสุข

ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร

			จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก
จะได้กินได้แซ่บได้สุก (ซํ้า)
ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย(ซํ้า)
ปลาดิบใช้ท�ำปลาร้า ที่ติดมาก็คือพยาธิ
เมื่อกินก็มีโอกาสเป็นโรคภัยในท่อนํ้าดี
ปลาร้าปลาดิบปลาเกล็ดพยาธิใบไม้มากมี
อยากให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อนกินลงไป
(ซํ้า*) จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจปลาร้าสุก
					
จะได้กินได้แซ่บได้สุข
					
ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย
					
(ซํ้า**) พี่น้องที่กินปลาร้า
					
ความแซ่บต้องมาพร้อมความสะอาด
					
โรคภัยอย่าได้ประมาท
					
ทุกพยาธิมีอันตราย
					
พยาธิใบไม้ตับ ติดมากับปลาร้าทั่วไป
					
จะให้ปลอดภัย ต้องต้มให้สุกทุกต่อนปลาร้า
					
พยาธิใบไม้ตับ มากับปลาร้าไม่สุก
					
ต้องต้มให้สุก กินก็ปลอดโรค ปลอดภัย
						
(ซํ้า**)
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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 (ซํ้า *)
ข้อเก้าแม่นบ้อ อยากขอให้รื่นรมย์
จิตใจสุขสม หาวิธีผ่อนคลาย
สุดท้ายข้อสิบไม่ใช้ของสิ่งอันตราย
สังคมปลอดภัย ส�ำนึกดีต่อส่วนรวม (ซํ้า *)

เพลง โรคภัยใกล้ตัว
			 เรามาเรียนเรื่อง
เกิดจากติดเชื้อนานา
		 โรคมะเร็งในท่อนํ้าดี
ป้องกัน รักษา ก�ำกับ
(พูด) โรคพยาธิใบไม้ในตับ
อย่ากินปลาดิบเด็ดขาด
ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมัก
ปลานํ้าจืดกินสุกเถิดอ้าย(ซํ้า)
		 พวกเรามาช่วยกันเถิด

เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ์
ท�ำนอง เพลงคุณล�ำไย
โรคภัยใกล้ไกลตัวเรานี่หนา
หนอนพยาธินี้หนาพาให้เป็นโรคตับ
มากมีคนตายลาลับ
จะไม่ล่วงลับลาโลกไปโดยง่าย
เรามาก�ำกับให้มันหมดไป
โรคพยาธิระบาดรวดเร็วทันใด
กินแล้วทุกข์หนักเพราะเกิดโรคภัย
อายุจะได้ยืนยาวต่อไป
อย่าให้โรคเกิดขึ้นได้
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เพลงโรคพยาธิใบไม้ตับ

							เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ์			
ท�ำนอง เพลงนมจากเต้า
		
		
		
		

นี่โรคอะไรรู้ไหมเธอจ๋า			
ปลามีเกล็ดขาวนํ้าเชื้อไม่เบา		
พยาธิใบไม้ตับนั้นน่ากลัว			
มาเถอะพวกเรามารีบก�ำจัด		

โรคเกิดจากปลานํ้าจืดไงเล่า
ท�ำสุกเถอะเราคุณค่าสารพัด
โรคระบาดทั่วทั้งคนและสัตว์
โรคไม่สะพัดถ้าท�ำสุกเอย

เพลง เสน่ห์สาวละว้า

							ค�ำร้อง นายทินกร แสงนิกุล
ท�ำนอง เพลงปลาค้อใหญ่
...ฮอดยาม เดือนสี่ เดือนห้า บ้านละว้าก็นํ้าลงขอดแก่ง
นํ้า สิแห้งขอดสาย นํ้าจิตนํ้าใจเฮาบ่แห้งคือแก่ง
ยังมีเอื้อเฟื้อเผื่อแบ่งจิตใจแฝงด้วยประเพณีอันดีงาม....
มาเด้อ มายามบ้านน้อง ให้มาลองกินข้าวปลาน�ำ
มากินปลาหน้าแล้ง ปลาริมแก่งมีแต่โตอํ่าหลํ่า
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
ฮอยยิ้มพิมพ์ใจหวานฉํ่า มากินข้าวน�ำอย่าลืมจํ้าแจ่วข่า
มาซอยต�ำหูกเข็นฝ้าย ว่างามหลายสาวละว้าคนส่า
น้องสิตํ่าหมี่เสื้อผ้าไหมไว้ถ่า
สมบัติลํ้าค่า แต่ปู่ย่าตายาย
สมบัติลํ้าค่า แต่ปู่ย่าตายาย.......
โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..
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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 มะเร็งในท่อนํ้าดี และมีหนอนใบไม้ เข้าไปชอนไชในตับของเรา
		
โอ้ย น้อ น้อ คนบ้านเฮา ให้เซาให้เลิก บ่ ต้องกินปลาดิบ ถ้าสิกินก้อยปลา สิต้องเฮ็ดให่
		
สุก เด้อครับพี่น้อง
		
คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน

เพลงเด็กรุ่นใหม่ ไม่กินดิบ

							เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา
ท�ำนอง เพลงลอยกระทง
				
				
				
				
				
				

เด็กๆ จงจ�ำเอาไว้ ว่าโทษพิษภัยของการกินดิบ
มีอันตรายและน่ากลัว พวกเราอย่ามัวเผอเรอไปกิน
เพราะมันมีพยาธิมากมาย จะเกิดภัย ต่อร่างกายเราเอง
ยิ่งไปทาน ก้อยปลา และยังไปทานส้มปลา บ่สุก
เราจงพึงระวังอันตราย อาจป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง
เป็นมะเร็งในท่อนํ้าดี ชีวีเราต้องดับสูญไป
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ภาพโปสเตอร์ “สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ”
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ตัวอย่างโปสเตอร์ล้างมือ 7 ขั้นตอน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ร่วมมือในการท�ำ
กิจกรรม
ผ่าน

ไม่ผ่าน

รายการ
สรุปผลการ
กล้าออกมา
ส่งงานตรง
ประเมิน
แสดงความ
ตามเวลาที่
สามารถ
ก�ำหนด
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
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ลงชื่อ _________________ผู้ประเมิน
( _________________ )

หลักสูตร โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (อีสานตอนบน) ระดับชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)

แบบประเมินพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
กลุม่ ......................................................................................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................................
ค�ำชี้แจง: ให้นักเรียนท�ำเครื่องหมาย ü ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรมที่สังเกต

คะแนน
3

2

1

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการท�ำงาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการท�ำงานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ ให้ 3
พฤติกรรมที่ท�ำเป็นบางครั้ง ให้ 2
พฤติกรรมที่ท�ำน้อยครั้ง
ให้ 1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13-15
ดี
8-12
ปานกลาง
5-7
ปรับปรุง
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คณะผู้จัดท�ำหลักสูตร
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี (ภาคอีสานตอนบน) ระดับประถมศึกษา 1-3
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559)
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

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

คณะทำ�งาน
1. นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่น เขต 1
2. นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
3. นายปริญญา อุปลา
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3
4. นายณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการ สพป.หนองบัวลำ�ภู เขต 1
5. นายครรชิต ศรีกุลคร
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2
6. นายภูนัย ภูถาวร
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
7. นายศิขริน ตันเจียง
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5
8. นายบัญชา ยุทไธสง
ผู้อำ�นวยการ รร.บ้านขามเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
9. นางอมรรัตน์ ภูกาบขาว
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ สคร. 7 ขอนแก่น
10. นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต 1
11. นางสุรีพร อิสสระวงษ์
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
12. นางทรงศรี แสงจันทร์
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.อนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ
13. นางอรจิต หล้าหา
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.บ้านโกทา สพป.ขอนแก่น เขต 1
14. นายชาติชาย โหรากุล
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.อนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
15. นางจุฑามาศ การดี
ครูชำ�นาญการพิเศษ รร.หลักเมืองมหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1
16. นางอรนาถ วัฒนวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป
17. นายวรยุทธ นาคอ้าย
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป
18. นายศุภฤกษ์ รัตนถา
ครูปฏิบัติการ รร.บ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต 4
19. นางสาวอัจฉราพร ชนะบุญ ครูปฏิบัติการ รร.ชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1
20. นางนิตยา วุฒิพิสิฐ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 4
21. นางสุมาลี ไชยสุระ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สพป.นครพนม เขต 1
22. นางดารารันต์ สุนทรมณีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 3
23. นายเชิดพงษ์ มงคลสินธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
24. นายอุทัย พันธ์อนุ
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สสจ.มหาสารคาม

