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หรือหน่วยง�นใดที่ต้องก�รนำ�เนื้อห�จ�กหนังสือนี้ไปใช้อ้�งอิงในเอกส�ร หรือสื่ออื่น ๆ ขอให้แจ้งคณะผู้จัดทำ�ทร�บเป็น

ล�ยลักษณ์อักษร และ /หรือ อ้�งอิงที่ม�ของข้อคว�มนั้น ๆ ต�มม�ตรฐ�นส�กลด้วย
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คํานิยม

 ในป ี๒๕๕๔ จงัหวดัขอนแกน่ (น�ยสมบตั ิตรวีฒันส์วุรรณ อดตีผูว้่�ร�ชก�รจงัหวดัขอนแกน่) ไดก้ำ�หนดนโยบ�ย

ก�รป้องกันควบคุมพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี จังหวัดขอนแก่น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดก�รเสียชีวิตจ�ก 

มะเรง็ทอ่นำ�้ดแีละแกไ้ขปญัห�สขุภ�พของประช�ชนในจงัหวดัขอนแกน่ ซึง่ขอใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ำ�เนนิก�ร ดงันี้

 ข้อ ๑ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ติดเชื้อ “ใช้นำ้�ดีไล่นำ้�เสีย” โดยปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ในวัย

เด็ก จ�กสถ�นศึกษ� ขย�ยผลสู่ครอบครัว และชุมชน

 ขอ้ ๒ พฒัน�กลไกก�รขบัเคลือ่นท�งสงัคม กระตุน้ใหป้ระช�คมตระหนกัถงึโรค และก�รดแูลปอ้งกนัมใิหเ้กดิโรค

 ข้อ ๓ พัฒน�ระบบบริก�ร และบุคล�กรให้ส�ม�รถคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษ�โรคมะเร็งท่อนำ้�ดีได้อย่�งมี

คุณภ�พ ให้ครอบคลุมและเข้�ถึงบริก�รอย่�งมีคุณภ�พม�ตรฐ�น ทั้งก�รคัดกรองผู้ติดเชื้อพย�ธิ และก�รคัดกรองผู้ป่วย

มะเร็งท่อนำ้�ดี

 ข้อ ๔ พัฒน�กระบวนก�รผลิต ปรุง จำ�หน่�ย อ�ห�รที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 ข้อ ๕ สนับสนุนให้เกิดองค์คว�มรู้และก�รวิจัย และพัฒน�ระบบเฝ้�ระวัง ติดต�ม ประเมินผล 

 ในก�รป้องกันควบคุมพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยปัจจุบันได้

มีก�รดำ�เนินก�รหล�ยรูปแบบ เพื่อจะนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�ต�มยุทธศ�สตร์ ลดพย�ธิใบไม้ตับ กำ�จัดมะเร็งท่อนำ้�ดี ว�ระ

คนอีส�น เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ส่วนหนึ่ง คือ ส่งเสริมกิจกรรม ลด ละเลิก พฤติกรรมเสี่ยงและสร้�ง

พฤตกิรรมทีส่ง่ผลดตีอ่สขุภ�พ โดยก�รสร�้งหลกัสตูรเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภ�พ สำ�หรบันกัเรยีนประถมศกึษ� เปน็

ที่น่�ยินดีและน�่สนับสนุนเป็นอย�่งยิ่งที่ คณะทำ�ง�นโครงก�รเฝ้�ระวังและควบคุมโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ�้ดี 

จงัหวดัขอนแกน่ ซึง่เปน็คว�มรว่มมอืของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่ เขต ๑–๕ คณะแพทยศ�สตร ์

มห�วทิย�ลยัขอนแกน่ สำ�นกัง�นปอ้งกนัควบคมุโรคที ่๖ จงัหวดัขอนแกน่ และสำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดัขอนแกน่ โดยม ี

ดร.พงษศ์กัดิ ์ภกู�บข�ว เปน็ประธ�นคณะทำ�ง�น ไดจ้ดัทำ�หลกัสตูรโรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ้�ด ีจงัหวดัขอนแกน่ 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ – ๖  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีวุฒิภ�วะและทักษะ

ท�งก�รเรียนที่สูง และมีทักษะก�รสื่อส�รที่ดี มีคว�มส�ม�รถที่จะนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันและเผย

แพร่สู่ชุมชน ส�ม�รถใช้คว�มรู้ ทักษะและประสบก�รณ์ ขย�ยผลสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง

ภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป หลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี จังหวัดขอนแก่น เป็นเครื่อง

มือที่เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งสำ�หรับโรงเรียนที่จะนำ�ไปใช้ในก�รจัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ� จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ในโรงเรยีน เนือ้ห�ส�ระของหลกัสตูรนี ้มคีว�มครอบคลมุในด้�นต�่งๆ เชือ่มโยงกบัอบุตักิ�รณก์�รเกดิโรคพย�ธใิบไมต้บั

และมะเร็งท่อนำ้�ดี ที่เป็นปัญห�สำ�คัญของคนในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพ�ะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีอุบัติก�รณ์

ก�รเกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดีสูงที่สุดในโลก

ก
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 หลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�  

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ – ๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗) ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขภ�ยหลังจ�กที่ได้นำ�หลักสูตร

ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปใช้ในโรงเรียนนำ�ร่อง ๒๐ แห่ง ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๖ ปรับปรุงให้มีคว�มสมบูรณ์ในเชิงเนื้อห�ส�ระ 

ก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน สือ่ เครือ่งมอื สือ่ อปุกรณใ์หเ้หม�ะสมยิง่ขึน้ เพือ่ใหส้ถ�นศกึษ�ส�ม�รถนำ�หลกัสตูรไป

ใชใ้นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนใหเ้กดิประสทิธิภ�พ และเกิดประสทิธิผลยิง่ขึน้  อนัจะกอ่ให้เกดิก�รปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภ�พในนักเรียน ครอบครัว ชุมชน นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�สังคมและประโยชน์สุขของส่วนรวมต่อไป

  

(น�ยสุริย�  รัตนปริญญ�)

น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดขอนแก่น
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คํานํา

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗)

 หลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี จังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗) นี้ เป็น

หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงจ�กหลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี จังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้นำ�ไป

ทดลองใชใ้นโรงเรยีนนำ�รอ่ง กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูส้ขุศกึษ�และพลศกึษ� ระดบัชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่๔ – ๖ สงักดัสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ - ๕ จำ�นวน ๒๐ โรงเรียน  เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�ร

เฝ�้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ้�ด ีซึง่เปน็โรคทีบ่ัน่ทอนสขุภ�พและเปน็ปญัห�ส�ธ�รณสขุ

ตอ่เนือ่งเปน็เวล�น�นโดยเฉพ�ะในพืน้ทีภ่�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืสง่ผลใหผู้ป้ว่ยมโีอก�สเปน็มะเรง็ทอ่นำ�้ดแีละเสยีชวีติได ้

จ�กผลก�รนำ�ไปใชใ้นโรงเรยีนนำ�รอ่ง ดงักล่�ว พบว�่ควรมเีนือ้ห�ในหลกัสตูรทีต่อ้งปรบัปรงุเพือ่ใหม้คีว�มสมบรูณแ์ละมี

คุณภ�พ ทันสมัยม�กขึ้น

 หลักสูตรฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยคว�มร่วมมือจ�กคณะกรรมก�รพัฒน�หลักสูตรจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่ เขต ๑ - ๕ สำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดัขอนแกน่ คณะแพทยศ�สตรม์ห�วทิย�ลยัขอนแกน่ 

สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�ก

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ เขต ๗ ขอนแก่น (สปสช.) จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอก�สนี้ 

คณะผู้จัดทำ�

กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗

ค
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คําชี้แจง

 หลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี จังหวัดขอนแก่น มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อนำ�ไปใช้ในจัดก�รเรียนก�ร

สอนของโรงเรียน ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และ

พลศึกษ� ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ - ๖ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

ใหเ้กดิองคค์ว�มรู ้พฒัน�ระบบเฝ�้ระวงั ตดิต�มและประเมนิผล เพือ่พฒัน�กลไกก�รขบัเคลือ่นท�งสงัคม นำ�ไปสูก่ระตุน้

ใหป้ระช�คมตระหนกั ถงึโรคและก�รดแูลปอ้งกนั มใิหเ้กดิโรค และเพือ่เปน็ก�รเฝ�้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรคพย�ธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีในพื้นที่เสี่ยง ที่เน้นก�รศึกษ�ด้�นสุขภ�พที่มีเป้�หม�ยเพื่อก�รดำ�รงสุขภ�พ ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน ส�ระสำ�คัญของหลักสูตรประกอบด้วย คว�มเป็น

ม� คว�มสำ�คัญ หลักก�ร จุดหม�ย ส�ระและขอบข่�ยหลักสูตร คำ�อธิบ�ยร�ยวิช� โครงสร้�งร�ยวิช�  หน่วยก�รเรียนรู้ 

และแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ของแต่ละชั้นเรียน

 โครงสร้�งเนื้อห�ส�ระ 

  ประถมศึกษ�ปีที่ ๔  จำ�นวน  ๑  หน่วย  ๑๐  ชั่วโมง

  ประถมศึกษ�ปีที่ ๕  จำ�นวน  ๒  หน่วย  ๑๐  ชั่วโมง

  ประถมศึกษ�ปีที่ ๖  จำ�นวน  ๒  หน่วย  ๑๐  ชั่วโมง

 แนวท�งก�รนำ�หลักสูตรไปใช้ ในก�รนำ�หลักสูตรสู่ก�รปฏิบัติส�ม�รถทำ�ได้  ๓ รูปแบบ คือ

  ๑. สอดแทรกเนื้อห�ในหลักสูตรสถ�นศึกษ� กลุ่มส�ระก�รเรียนสุขศึกษ�และพลศึกษ� ม�ตรฐ�นที่ 

๔.๑ เห็นคุณค่�และมีทักษะในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ก�รดำ�รงสุขภ�พ ก�รป้องกันโรค และก�รสร้�งเสริมสมรรถภ�พ

เพื่อสุขภ�พ

  ๒. จัดทำ�เป็นร�ยวิช�เพิ่มเติมในโครงสร้�งหลักสูตรของสถ�นศึกษ� 

  ๓. จัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณะประโยชน์ 

หลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ�้ดี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ชั้นประถม

ศึกษ�ปีที่ ๔ – ๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗) เล่มนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขภ�ยหลังจ�กที่ได้นำ�หลักสูตรฉบับ ปี พ.ศ. 

๒๕๕๔ ไปใช้ในโรงเรียนนำ�ร่อง ๒๐ แห่ง ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๖ ดังนี้

  ๑.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ จำ�นวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้�น

ดอนบม และโรงเรียนบ้�นหนองแสงโคกน้อย (อำ�เภอเมืองขอนแก่น)  

  ๒.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๒ จำ�นวน ๘ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้�น

ละว้� โรงเรียนบ้�นหนองน�งขวัญ โรงเรียนบ้�นศิล�น�โพธิ์ และโรงเรียนบ้�นเป้� (อำ�เภอบ้�นไผ่) โรงเรียนบ้�นโจด 

โรงเรียนบ้�นวังแคน (อำ�เภอมัญจ�คีรี) โรงเรียนบ้�นโซ่ง (อำ�เภอชนบท) และโรงเรียนบ้�นดอนหมู (อำ�เภอโคกโพธิ์ไชย)

  ๓.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๓ จำ�นวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้�น

รัตนะ (อำ�เภอแวงใหญ่) โรงเรียนบ้�นละห�นน� (อำ�เภอแวงน้อย) และโรงเรียนเบญจค�มส�มัคคี (อำ�เภอโนนศิล�)

  ๔.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๔ จำ�นวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้�น

โคกสูงใหญ่วิทย� (อำ�เภออุบลรัตน์) และโรงเรียนนำ้�พองประช�นุกูล (อำ�เภอนำ้�พอง)

  ๕.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๕ จำ�นวน ๕ โรงเรียน คือโรงเรียนบ้�น

ง



หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ฟ้�เหลื่อม โรงเรียนบ้�นท่�ศ�ล� และโรงเรียนบ้�นหนองเม็กหนองทุ่ม (อำ�เภอหนองเรือ) โรงเรียนบ้�นห้วยขี้หนู (อำ�เภอ

ภูเวียง) และ โรงเรียนบ้�นหนองพู่-วังหินซ� (อำ�เภอหนองน�คำ�)

 โดยในปีก�รศึกษ� ๒๕๕๖ นี้ คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต ๑ - ๒ โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.บรรจบ ศรีภ� ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูก�บข�ว และ ดร.ธนพร 

นฤน�ทวัฒน� เป็นคณะวิจัย ได้นำ�หลักสูตรไปทำ�ก�รวิจัยเรื่อง “โรงเรียนปลอดโรคพย�ธิใบไม้ตับแบบยั่งยืนต้นแบบแก่ง

ละว้� จังหวัดขอนแก่น”  โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อพัฒน�สื่อก�รเรียนก�รสอนและ กิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ด้�นโรค

พย�ธิใบไม้ตับและก�รป้องกัน โดยโรงเรียน นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม (๒) เพื่อดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดย

ใช้หนังสือหลักสูตรพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔ - ๖ และกิจกรรมสื่อก�รเรียนก�ร

สอนต�่งๆ (จ�กขอ้ ๑) ไปใชใ้นก�รเรยีนก�รสอนจรงิในโรงเรยีนรอบแกง่ละว้� (๓) เพือ่ตรวจโรคพย�ธใิบไมต้บัและพย�ธิ

ลำ�ไส้อื่นๆ ในเด็กนักเรียนและรักษ�ผู้ที่ติดพย�ธิให้ห�ยข�ด และ (๔) เพื่อประเมินผลก�รดำ�เนินง�น นำ�เสนอข้อคิดเห็น

และสรุปเป็นแนวท�งต้นแบบ “โรงเรียนปลอดพย�ธิใบไม้ตับ” โดยมีโรงเรียนเป้�หม�ยที่ใช้ในก�รวิจัย สังกัดสำ�นักง�น

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่ เขต ๒ จำ�นวน ๘ โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบ้�นละว�้ โรงเรยีนเบญจมติรวทิย�คม 

โรงเรยีนบ�้นเป�้ประช�บำ�รงุ โรงเรยีนบ�้นเมอืงเพยี โรงเรยีนบ�้นหนองน�งขวญั โรงเรยีนบ�้นดอนปอแดง โรงเรยีนบ�้น

โคกสำ�ร�ญ และโรงเรียนบ้�นชีกกค้อ

 อนึง่ ในก�รใชห้ลกัสตูรโรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด ีจงัหวดัขอนแกน่ เปน็ก�รปอ้งกนัและแกป้ญัห�ของ

สงัคมและชมุชน ภ�ยใตแ้นวคดิ  “ก�รใชน้ำ�้ใหมแ่ทนนำ�้เก�่”  ก�รจดัทำ�หลกัสตูรฉบบันีไ้ดก้ำ�หนดกรอบเนือ้ห�แนวดำ�เนนิ

ก�รจดัก�รเรยีนรูเ้พือ่เปน็ตวัอย�่ง  ในท�งปฏบิตัคิรผููส้อนส�ม�รถปรบัเปลีย่น หรอืพฒัน�เพิม่เตมิไดต้�มคว�มเหม�ะสม 

ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โดยเฉพ�ะกลุม่เป�้หม�ยก�รใชห้ลกัสตูร ในสถ�นศกึษ�ทีอ่ยูใ่นชมุชนทีเ่ปน็พืน้ทีเ่ป�้หม�ย

เสี่ยงต่อก�รเกิดโรค ใกล้แหล่งนำ้�จืด และชุมชนที่มีพฤติกรรมก�รรับประท�นอ�ห�รที่เสี่ยงต่อก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับ

และมะเรง็ทอ่นำ้�ด ีและส�ม�รถเพิม่จำ�นวนชัว่โมงหลกัสตูร ในก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนส�ม�รถบรูณ�ก�รเข�้กบั

กลุ่มส�ระอื่นๆ ทั้ง ๘ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลม�กยิ่งขึ้น

  ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ประสบผลสำ�เร็จให้ใช้ควบคู่กับหนังสืออ่�นเพิ่มเติม  ๖ เล่ม และวีดีทัศน์ ๑ ชุด คือ

  ๑. คว�มรูพ้ืน้ฐ�นโรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด ี    (คณะแพทยศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัขอนแกน่)

  ๒.  คู่มือประช�ชนเพื่อป้องกันและเฝ้�ระวังโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ และคณะ)

  ๓.  คู่มือกำ�จัดโรคพย�ธิใบไม้ตับ สำ�หรับประช�ชนเพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นในชุมชน (กรม

ควบคุมโรค)

  ๔.  คว�มรู้เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับ สำ�หรับเด็ก เย�วชนและประช�ชน (สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป)

  ๕.  พย�ธใิบไมต้บั โครงก�รปรบัปรงุพฤตกิรรม เพือ่ปอ้งกนัโรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ้�ด ีจงัหวดั

ขอนแกน่ มห�ส�รค�ม รอ้ยเอด็ ก�ฬสนิธุ ์(คณะส�ธ�รณสขุศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัขอนแกน่ สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พ

แห่งช�ติ เขต ๗ ขอนแก่น สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น)

  ๖.  แผนก�รจดัก�รเรยีนรูก้จิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน อย.นอ้ยระดบัประถมศกึษ� ด�้นก�รปอ้งกนัโรคพย�ธิ

ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด ี“อสี�นแทก้นิแตป่ล�สกุ” (คณะกรรมก�รโครงก�รพฒัน�รปูแบบสร�้งเสรมิบทบ�ท อย.นอ้ย

ประถมศึกษ� ด้�นก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี) 

  ๗.  วีดีทัศน์  เรื่อง เพชฌฆ�ตเงียบ ตอน มะเร็งท่อนำ�้ดี (ศูนย์วิจัยพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ�้ดี  

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น)

จ



หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 ทัง้นี ้ยงัใชเ้ปน็กจิกรรมรณรงคท์กุภ�คสว่น “บอกล�ปล�ดบิ” เชน่ จดักจิกรรมรณรงคร์ว่มกนัระหว�่งสถ�นศกึษ� 

และอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประช�ชนในชุมชน

 สำ�หรับเครื่องมือ/สื่อ/แหล่งก�รเรียนรู้ ที่ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนประกอบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

นั้น จะมีร�ยละเอียดแนบท้�ยแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ของแต่ละแผนไว้แล้ว ยกเว้น ร�ยละเอียดที่เกี่ยวกับ แบบประเมิน

ก�รนำ�เสนอผลง�น แบบประเมินพฤติกรรมก�รทำ�ง�นกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมก�รทำ�ง�นของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล 

แบบประเมินคว�มพึงพอใจ แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมิน

คว�มส�ม�รถในก�รอ�่น คดิวเิคร�ะหแ์ละเขยีน (แบบประเมนิเหล�่นีค้รผููส้อนควรนำ�ไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัแผนก�ร

จดัก�รเรยีนรูใ้นแตล่ะแผนต�มคว�มเหม�ะ โดยเฉพ�ะแบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ควรใชป้ระเมนินกัเรยีนหลงั

จ�กที่ได้จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนจนครบทุกแผนในแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้ว) สุขบัญญัติแห่งช�ติ (National Health 

Disciplines) ๑๐ ประก�ร สรภัญญะป้องกันโรค เนื้อเพลงต่�งๆ เกมอะไรเอ่ย และแบบทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่อง

โรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด ีชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่๔–๖ กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน(ส�ม�รถปรบัใชท้ดสอบกอ่นเรยีน

และหลังเรียน ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔-๖)จะบรรจุไว้ในภ�คผนวก โดยผู้สอนส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ และหรือจะพัฒน�จัดห�

เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งก�รเรียนรู้ที่หล�ยหล�กได้ ต�มคว�มเหม�ะสมต่อไป

ฉ



หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

สารบัญ

เรื่อง    หน้า

คำ�นิยม     ก

คำ�นำ� (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗)  ค

คำ�ชี้แจง    ง

ส�รบัญ    ช
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ

   โรคมะเร็งท่อนํ้าดี (Cholangiocarcinoma) ในประเทศไทยมีสาเหตุสําคัญมาจากพยาธิใบไม้ตับชนิด  

Opisthorchis viverrini เปน็โรคทีบ่ัน่ทอนสขุภาพและเปน็ปญัหาสาธารณสขุตอ่เนือ่งมากวา่ ๑๐๐ ป ีมะเรง็ทอ่นํา้ดถีอืเปน็ 

มะเร็งที่พบในโลกตะวันตกค่อนข้างน้อย  โดยมีอุบัติการณ์ต่อปีประมาณ ๑ – ๒ ราย   ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ ราย 

แต่ในประเทศไทยกลับมีอุบัติการณ์สูงมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลวิจัย ซึ่งนําโดยคณะ

แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ชีช้ดัวา่การเปน็โรคพยาธใิบไมต้บั ทาํใหเ้กดิการอกัเสบของทอ่นํา้ดทีัง้ชนดิเฉยีบพลนั

และเรื้อรัง โดยมีการสร้างสารก่อมะเร็งทําลายสารพันธุกรรม กระตุ้นเซลล์ให้แบ่งตัว และเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง 

  ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้อัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อนํ้าดีในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และพบว่ามีอุบัติการณ์

การเกดิโรคสงูมากโดยเฉพาะจงัหวดัขอนแกน่ ซึง่มอีบุตักิารณข์องมะเรง็ทอ่นํา้ดสีงูทีส่ดุในโลก ผูป้ว่ยสว่นใหญเ่ปน็คนทอ้ง

ถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุระหว่าง ๓๕ – ๖๔ ปี และเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  คือ ๑๓๕.๔๐ ต่อประชากร 

๑๐๐,๐๐๐ รายในเพศชาย และ ๔๓.๐๐ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ รายในเพศหญิง คํานวณตาม average standard 

risk (WHO) hospital base study (๒๕๓๓)ส่วนการศึกษาแนวโน้มของมะเร็งท่อนํ้าดีจังหวัดขอนแก่น จากทะเบียน

มะเรง็จงัหวดัขอนแกน่  พบวา่ อบุตักิารณม์ะเรง็ทอ่นํา้ดใีนชว่งระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๕๒ เปน็ ๔๔.๓ ตอ่ประชากร 

๑๐๐,๐๐๐ รายในเพศชาย  และ ๑๗.๖ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ รายในเพศหญิง และจากการศึกษาของนายแพทย์

พินิจ อํานวยผล และคณะในปี ๒๕๕๑ พบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อนํ้าดีสูงมากถึง 

ปีละ ๒๘,๐๐๐ คน เฉลี่ยวันละ ๗๖ คน ที่ผ่านมาการดําเนินการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ยังไม่เป็น

รูปธรรมเพียงพอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เสนอโครงการละว้า (ละว้าโมเดล) ซึ่งเป็นแนวทางการ

สร้างต้นแบบการควบคุมป้องกันพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการ ร่วมกับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยพัฒนา

เป็นภาคีเครือข่ายต้านพยาธิใบไม้ตับให้ชุมชน ภาครัฐ บ้านและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการผสมผสานสถานศึกษา ด้าน

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ชมุชนสมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมประชาชน โดยจะเนน้การพฒันาทัง้ในเดก็นกัเรยีนและผูใ้หญ ่ซึง่จะ

ทาํใหเ้กดิระบบควบคมุปอ้งกนัการเกดิโรคมะเรง็ทอ่นํา้ดใีนพืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนื และโครงการนีไ้ดพ้ฒันาชมุชนตน้แบบปลอด

พยาธิใบไม้ตับที่รอบแก่งละว้า อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีระยะเวลาโครงการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) และ

จะนําไปสู่การขยายผลต่อพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

 สาํนกัควบคมุโรคตดิตอ่ กรมควบคมุโรค รว่มกบั คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดจ้ดัการรบัฟงัขอ้คดิ

เห็นในการพัฒนาเครือข่ายโครงการต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ที่

มีสาเหตุมาจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ประชาชน ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๒ พบว่า ยังมีผู้ติด

เชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดต่าง ๆ  สูงเกินกว่าร้อยละ  ๕๐ ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่า ประชาชนยังมีพฤติกรรมการบริโภคแบบ

เดิม ทําให้ยังพบอัตราการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีสูง เช่น การกินก้อยปลาดิบ  ปลาส้มดิบ  ที่ทําจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาว 

ตระกูลปลาตะเพียน เช่น ปลาแม่สะแด้ง ปลาแก้มชํ้า ปลากระแหทอง ปลาสร้อยหางเหลือง ปลาขาวนา ปลาขาวสูด 

ฯลฯ เมื่อเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแม้เพียงครั้งเดียว ตัวพยาธิที่เข้าไปอยู่ในท่อนํ้าดีก็สามารถที่จะทําให้เยื่อบุท่อนํ้าดีระคาย

เคือง และปล่อยสารทําลายเยื่อบุท่อนํ้าดี ทําลายพันธุกรรม ตัวพยาธิไปอุดท่อนํ้าดีทําให้ตัวเหลือง ตาเหลือง ขณะที่มีการ

อักเสบของท่อนํ้าดีทุกครั้ง จะมีการสร้างสารก่อมะเร็งและทําให้เป็นมะเร็งได้ 
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 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๑-๕ และสาํนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่๖ จงัหวดัขอนแกน่ จงึ

ได้จัดทํา “โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๔” เพื่อให้จังหวัดขอนแก่น

มีระบบการทํางานเฝ้าระวังพื้นที่กลุ่มเสี่ยงทางระบาดวิทยา มีการสํารวจข้อมูลของโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ การพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนรู้ของนักเรียน การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในประชากร

จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น และได้จัดทําหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะ

เร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักการและจุดมุ่งหมาย ดังนี้

หลักก�ร

 ๑. เปน็หลกัสตูรทีจ่ดัขึน้จากสภาพปญัหาของชมุชน  สงัคม ภายใตจ้ดุหมายและมาตรฐานการเรยีนรูท้ีห่ลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด

 ๒. เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน ประชาชนโดยรวม ของสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๑ – ๕ ไดม้โีอกาสรบัการศกึษาเพือ่เปน็การเฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.  เป็นหลักสูตรที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคม

 ๔.  เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะยืดหยุ่นในด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

 ๕. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 ๖. เป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นให้สถานศึกษา ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา / กิจกรรมที่สถาน

ศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น และหรือจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา

ความต้องการและแนวโน้มการพัฒนา โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ ได้ตามศักยภาพ

 

จุดมุ่งหม�ย   

  หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนัก

ถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มีการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและมีสุขปฏิบัติที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิด

โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีตลอดจนสรา้งภมูคิุม้กนัสูค่รอบครวั ชมุชนและสงัคม จงึกาํหนดเปน็จดุหมายสาํคญั

เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนดังนี้

 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นอันตรายที่เกิดจากการเกิดโรค

 ๒. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

 ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขปฏิบัติที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

 ๔. มีจิตสํานึกในการสร้างภูมิคุ้มกันมีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามสู่ครอบครัว ชุมชนและ

สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช� 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�    ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔    

ร�ยวิช�  โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี          เวล�  ๑๐ ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ศกึษาเกีย่วกบัสภาพปจัจบุนั ปญัหา ปรมิาณจาํนวนผูป้ว่ยดว้ยโรคพยาธใิบไมต้บัและปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิมะเรง็ทอ่นํา้ดี

ในประเทศไทย ความเสีย่งของโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดใีนชมุชน วงจรพยาธใิบไมต้บั การเกดิมะเรง็จากพยาธิ

ใบไม้ตับ ผลที่เกิดและอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าดีและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติ

ตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง  และผู้อื่นจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่าง

มีความสุข

ผลก�รเรียนรู้

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของชุมชนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๒. มีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 ๓.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๔.  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 ๖. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

 ๗. นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และเผยแพร่สู่ชุมชน 

รวม  ๗  ผลก�รเรียนรู้
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โครงสร้�งร�ยวิช�

เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี    ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔   เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อ

หน่วย

ผลก�รเรียนรู้ ส�ระสำ�คัญ จำ�นวน

ชั่วโมง

นำ้�หนัก

คะแนน

๑ รู้โรค 

รู้ทัน 

ป้องกัน

ตนเอง

๑. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาของชุมชนในเรื่อง

โรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อนํ้าดี

๑. อาหารอีสานบางชนิดที่ได้มาจากปลานํ้าจืด  

เมื่อรับประทานแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

พยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีทาํใหเ้กดิปญัหา

ต่อสุขภาพของคนในชุมชน

๒ ๒๐

๒. มีความรู้ความเข้าใจถึง

ความเสี่ยงของโรคพยาธิ

ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดี

๒. สิ่งแวดล้อมและวิถีการดํารงชีวิตในชุมชนมี

ผลกระทบตอ่สขุภาพ เราจาํเปน็ตอ้งดแูลสขุภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดภัยจากโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๑ ๑๐

๓. มีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัโรคพยาธใิบไมต้บั

และมะเร็งท่อนํ้าดี

๓. วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ 

นํ้าดี พยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในทาง

เดินนํ้าดีของตับเป็นโรคที่ติดต่อทางอาหาร  

๒ ๒๐

๔. มคีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีาร

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าดี

๔. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมสามารถป้องกันโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้

๑ ๑๐

๕. มีความตระหนักถึง

อันตรายที่ เกิดจากโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อนํ้าดี

๕. โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีสามารถ

ปอ้งกนัไดห้ากใสใ่จและตระหนกัถงึอนัตรายและ

ผลกระทบ  

๑ ๑๐

๖. มพีฤตกิรรมการบรโิภค

ที่ถูกสุขลักษณะ

๖. การเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะทําให้

ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ 

นํ้าดี

๑ ๑๐

๗ .  นํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํา

วัน และเผยแพร่สู่ชุมชน

๗. การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน  สังคม

และการรกัษาความสะอาดของสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ   

ตัวเรา จะทําให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดี 

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อครอบครัว ชุมชน และ

สังคม

๒ ๒๐

รวมตลอดปี / ภาคเรียน ๑๐ ๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี   ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔    เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ / เรื่อง
จำ�นวน

ชั่วโมง

๑ รู้โรค รู้ทัน 

ป้องกันตนเอง

๑. ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน ๒

๒. ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๓. วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๒

๔. อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๕. การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๒

๖. การจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี ๒

รวมตลอดปี / ภาคเรียน ๑๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

หน่วยก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�        ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔        

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                            เวล�เรียน ๑๐ ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ / ผลก�รเรียนรู้

      ๑.๑ ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

    มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 ๑.๒ ผลก�รเรียนรู้

   ๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของชุมชนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี         

  ๒) มีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

  ๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

  ๔) มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

  ๕) มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

  ๖) มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

             ๗) นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และเผยแพร่สู่ชุมชน 

๒. ส�ระสำ�คัญ / คว�มคิดรวบยอด

  โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี เป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ทําจากปลานํ้าจืดที่ไม่ถูก

สขุลกัษณะ ซึง่เปน็มากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย โดยเฉพาะชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่กลแ้หลง่นํา้ เชน่ แมน่ํา้ บงึ  

ทีม่ปีลานํา้จดืมาก เราสามารถปอ้งกนัได ้ดว้ยการมสีขุนสิยัทีด่ใีนการรบัประทานอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ รวมทัง้การจดัการ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรค

๓. ส�ระก�รเรียนรู้

 ๓.๑ ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน

 ๓.๒ ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๓ วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๔ อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๕ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๖ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๔. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร

 ๔.๒ ความสามารถในการคิด 

 ๔.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ๔.๔ ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ๔.๕ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๕. ทักษะกระบวนก�ร / กระบวนก�รคิด

 ๕.๑ การให้เหตุผล 

 ๕.๒ การสรุปความรู้ 

 ๕.๓ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 

 ๕.๔ ทักษะการปฏิบัติตน

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๖.๑ มีวินัย 

 ๖.๒ มุ่งมั่นในการทํางาน 

 ๖.๓ ใฝ่เรียนรู้ 

 ๖.๔ มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นง�น / ภ�ระง�น  

 ๗.๑ ใบงาน

  ๗.๒ โครงงาน

 ๗.๓ แผ่นพับ

๘. ก�รวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นคว�มรู้ (K)

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิ

ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีปอ้งกนัตนเอง  

ครอบครัว และชุมชนจากการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี

- การทําใบงาน

- ก า รทํ า แบบ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นกัเรยีนไดค้ะแนนจากการทาํใบงาน

และแบบทดสอบ

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้�นทักษะ/กระบวนก�ร (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิดสังเคราะห์

แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แ บ บ สั ง เ ก ต

พฤติกรรมการ

ทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน ๗ – ๘ ระดับดีมาก

คะแนน ๕ – ๖ ระดับผ่าน

คะแนน ๐ – ๔ ระดับปรับปรุง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๘. ก�รวัดและประเมินผล (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นเจตคติ (A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทํางาน

- มีจิตสาธารณะ

- การสังเกต

- การประเมิน

- แบบประเมินการ

ทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน ๗ – ๘ ระดับดีมาก

คะแนน ๕ – ๖ ระดับผ่าน

คะแนน ๐ – ๔ ระดับปรับปรุง

๙. กิจกรรมก�รเรียนรู้

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ ปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีในชุมชน (๒ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑

 -  สนทนาเรื่องอาหารในชีวิตประจําวัน

 -  ทําแบบทดสอบก่อนเรียน

  -  สนทนาเกี่ยวกับภาพอาหารที่ทําจากปลาที่ไม่สุกหลายๆ ชนิด 

  -  แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน

 -  เขียนแผนผังความคิดเรื่อง ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน  

 -  ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 -  อภิปราย ซักถาม

 -  สรุป และแสดงความคิดเห็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน  

ชั่วโมงที่ ๒

 - สนทนาปัญหาที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน 

  ในชุมชน

 - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน 

 - เขียนแผนผังความคิดเรื่องมะเร็งท่อนํ้าดีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน  

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 - อภิปราย ซักถาม

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องมะเร็งท่อนํ้าดีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒ คว�มเสี่ยงของโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑

 - สนทนาถึงความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี (ชนิดของปลาแหล่งนํ้า ชนิด  อาหาร  พฤติกรรม 

  การกินดิบ)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 - นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - เขียนแผนผังความคิดเรื่องความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 - สุ่มนักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน 

  - อภิปรายผลงาน ซักถาม

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ วงจรก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๒ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑

  - สนทนาเรื่องสิ่งแวดล้อมและวิถีการดํารงชีวิตในชุมชนมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 - แบ่งกลุ่มศึกษาอภิปรายเรื่องวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - เขียนแผนภาพวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ตวัแทนแตล่ะกลุม่นาํผลงานตดิทีห่นา้ชัน้ ครนูาํนกัเรยีนตรวจสอบ เปรยีบเทยีบความคดิเกีย่วกบัวงจรการเกดิโรค 

  ของแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 - อภิปรายผลงานและปรับแก้ให้ถูกต้องสมบูรณ์

ชั่วโมงที่ ๒

 - ทบทวนเรื่องวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี โดยให้นักเรียนดูแผนภาพผลงานของกลุ่มที่นําไป 

  ปรับปรุงแล้ว

 - สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - นกัเรยีนรบัฟงัความรู ้ เรือ่งการปฏบิตัตินเพือ่ใหป้ลอดภยัจากโรคพยาธใิบไมต้บั และมะเรง็ ทอ่นํา้ด ีจากเจา้หนา้ที ่

  สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศึกษาความรู้ เพิ่มเติมจากใบความรู้

 - แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปรายเรื่องการปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  

 - สรุป และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เรื่อง ความปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - นักเรียนนําผลการอภิปรายที่ครูให้คําแนะนําแล้วเขียนในกระดาษชาร์ท ตกแต่งให้สวยงามแล้วนําไปติดที่ป้าย 

  นิเทศให้ชั้นเรียนหรือป้ายนิเทศต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔ อันตร�ยจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑

 - นักเรียนฟังเพลง “อสม.มาเตือน” แล้วร่วมกันร้องเพลง

 - นักเรียนแต่ละคนบอกถึงอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีตามความรู้เดิมของนักเรียน 

 - นกัเรยีนดภูาพผูป้ว่ยโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีจากนัน้ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนศกึษาใบความรูเ้รือ่งอนัตราย 

  จากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัเขยีนแผนผงัความคดิ เรือ่งอนัตรายจากโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดจีากทีน่กัเรยีน 

  ได้เสนอไว้ตอนต้นและความรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนได้จากการศึกษาใบความรู้

 - นักเรียนทําใบงานเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเรือ่งอนัตรายจากโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕ ก�รปฏิบัติตนในก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๒ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑  

 - สนทนาถึงสาเหตุที่คนในชุมชนป่วยเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี  โดยครูถามนําในประเด็นต่าง ๆ  

 - ร่วมสนทนาถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ภาพลักษณะของคนป่วยมะเร็งท่อนํ้าดีประกอบ 

  การสนทนา  

 - นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่อง เพชฌฆาตเงียบ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

  ท่อนํ้าดี

 - แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มศึกษาเอกสารความรู้หรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินปลาดิบของ 

  คนในชุมชน (ชนิดของอาหาร) และผลกระทบของโรคพยาธิใบไม้ตับต่อชีวิตและความเป็นอยู่

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน

 - ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเรือ่งพฤตกิรรมการกนิปลาดบิของคนในชมุชน อนัตรายของโรคพยาธใิบไมต้บัและ 

  มะเร็งท่อนํ้าดี  

ชั่วโมงที่ ๒  

 -  สนทนาทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารของคนในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

  ท่อนํ้าดี พร้อมทั้งบอกการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

 - แบง่นกัเรยีนเปน็กลุม่ศกึษาใบความรู ้ เรือ่งการปฏบิตัตินในการปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีและ 

  เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

 - นกัเรยีนแตล่ะกลุม่เขยีนแผนผงัความคดิเรือ่งการปฏบิตัตินในการปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดแีลว้ 

  ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

 - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี รวมทั้งการ 

  ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - นักเรียนแต่ละคนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับลงสมุด และทําใบงานเป็นการบ้าน

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๖ ก�รจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๒ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑  

 - สนทนาทบทวนเกีย่วกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัและสิง่แวดลอ้มทีเ่สีย่งตอ่โรคพยาธใิบไมต้บั และมะเรง็ทอ่นํา้ด ี 

  - แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มศึกษาใบความรู้หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายจากโรค 

  พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

  - นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 - ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป 

 - นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ชั่วโมงที่ ๒  

 - สนทนาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 - ครูนําเสนอประเด็นสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

  ท่อนํ้าดี

 - แบ่งนักเรียนเป็น ศึกษาเอกสารความรู้ เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

  ท่อนํ้าดี

 - นกัเรยีนแตล่ะกลุม่เขยีนแผนผงัความคดิเรือ่งการจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ 

  ท่อนํ้าดี แล้วส่งตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน              

 - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป  

 - นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 - ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

 ๑๐.๑ ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๑๐.๒ อินเทอร์เน็ต

 ๑๐.๓ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 ๑๐.๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑๐.๕ เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 ๑๐.๖ หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๑๐.๗ สื่อความรู้สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๑๐.๘ ใบความรู้

 ๑๐.๙ วีดีทัศน์
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�            ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ 

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                                      จำ�นวน  ๑๐  ชั่วโมง 

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ ปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีในชุมชน    ใช้เวล�  ๒  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาของชุมชนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ 

นํ้าดี

ส�ระสำ�คัญ

 อาหารบางชนิดที่ทําจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาว  หากกินโดยไม่ปรุงให้สุกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของคนในชุมชน

ส�ระก�รเรียนรู้

 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนสามารถบอกปัญหาที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้ (K)

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน (P)

 ๓. นักเรียนเห็นความสําคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีที่ในชุมชน (A)

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑

 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องอาหารในชีวิตประจําวันว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานแต่ละวันได้มาจากที่

ใดบ้าง

 ๒. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  ๑  จํานวน  ๑๐  ข้อ

 ๓. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 ๔. ครูนําภาพอาหารที่ทําจากปลาที่ไม่สุกหลาย ๆ ชนิด  เช่น ก้อยปลา  ลาบปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาร้า ให้

นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อต่อไปนี้

  - ที่บ้านนักเรียนชอบรับประทานอาหารพวกนี้หรือไม่

  - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคอะไรได้ (พยาธิใบไม้ตับ)

 ๕. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ ๔ - ๕ คน ศึกษา ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีใน

ชุมชน

 ๖. แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด เรื่องปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน

 ๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 ๘. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายผลงาน

 ๙. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน จากนั้นครูสรุปคําตอบของนักเรียน เป็นแผนภาพ

ลงบนกระดาน ดังนี้

ชั่วโมงที่ ๒

 ๑. ให้นักเรียนดูภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  แล้วสนทนาเกี่ยวกับผู้ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้

ตบัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของคนในชมุชน   หากคนในชมุชนเปน็โรคชนดินี ้มาก ๆ  เราจะแกป้ญัหา

ได้อย่างไร

 ๒. แบง่นกัเรยีนเปน็กลุม่ ๆ  ละ ๔ - ๕ คน รว่มกนัอภปิรายวา่ในชมุชนของนกัเรยีนจะมคีนทีเ่ปน็โรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีหรือไม่  เพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นในชุมชนของนักเรียน

 ๓. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  

 ๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อนํ้าดีที่เกิดขึ้นในชุมชน  และร่วมกันเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา

 ๕. นักเรียนเขียนสรุปวิธีการแก้ปัญหาอย่างน้อยคนละ ๕ ข้อในสมุดจดงานของนักเรียน

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน

 ๒. ภาพอาหารที่ทําจากปลาที่ไม่สุก

 ๓. ใบความรู้ เรื่อง ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน

          ๔. ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

          ๕. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

          ๖. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

ก�รวัด / ก�รประเมินผล        

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจคะแนนทดสอบก่อนเรียน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน

  ๑.๓   การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ๑.๔ ตรวจผลการเขียนสรุปวิธีการแก้ปัญหา

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนการนําเสนอผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    เกณฑ์ให้คะแนน

    คะแนน ๑๖ – ๒๐  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

    คะแนน ๑๑ – ๑๕  ระดับคุณภาพ ดี

    คะแนน   ๖ – ๑๐  ระดับคุณภาพ พอใช้

    คะแนน    ๐ – ๕  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

    เกณฑ์การให้คะแนน

    คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี

    คะแนน   ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

    คะแนน   ๕ - ๗  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างน้อย ๔ ข้อขึ้นไป

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

     .........../........................../........
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

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

     .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง  รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�พลศึกษ�

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔                               เวล�  ๒๐  น�ที

ชื่อ....................................................................... โรงเรียน .................................................. เลขที่ .......................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�สั่ง ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย √ ในข้อความที่ นักเรียนเห็นว่าถูก และทําเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่นักเรียน

 เห็นว่าผิด

 .................๑.  พยาธิไม้ตับเป็นหนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้

 .................๒.  ปลาขาวสร้อยเป็นปลาที่มีเกล็ด

 .................๓.  เราควรรับประทานปลานํ้าจืดเกล็ดขาว โดยทําให้สุกเสียก่อน

 .................๔.  หอยไซเป็นแหล่งเพาะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ

 .................๕.  นักเรียนควรถ่ายอุจาระในแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ

 .................๖. ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องทําให้สุก

 .................๗.  โรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในภาคอีสาน

 .................๘. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดในเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น

 .................๙. นักเรียนควรล้างมือด้วยสบู่และนํ้าสะอาด ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย

 ..............๑๐. การตรวจอุจจาระเป็นการหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้น

เฉลย

ข้อ ๑ √ ข้อ ๒ √ ข้อ ๓ √ ข้อ ๔ √ ข้อ ๕ × ข้อ ๖ × ข้อ ๗ √ ข้อ ๘ × ข้อ ๙ √ ข้อ ๑๐ √
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ใบคว�มรู้ 

เรื่อง ปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีในชุมชน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โรคพยาธใิบไมต้บัยงัคงเปน็ปญัหาทีส่าํคญัทางดา้นสาธารณสขุของประเทศไทย คนตดิเชือ้พยาธโิดยการกนิปลาที่

มรีะยะตดิตอ่ เชน่ กอ้ยปลา ปลาสม้ ปลาจอ่ม ปลารา้ดบิ ผูป้ว่ยระยะแรกๆ มกัจะไมม่อีาการ เมือ่มพียาธสิะสมมากๆ เปน็

เวลานานจะทําให้เกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง เจ็บบริเวณชายโครงขวา ถ้าปล่อยไว้นานๆ จะมีอาการอักเสบของท่อนํ้าดี  

ดีซ่าน ตับโต มีไข้ ระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะผอมซีด บวม มีนํ้าในช่องท้องหรือท้องมาน และเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี

 ผลของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านด้วยกันดังนี้

 ๑. ปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกายที่เกิดการทุกข์ทรมานจากอาการป่วย และอาจส่งผลต่อชีวิตได้   

และผลกระทบทางด้านจิตใจ อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย คนใกล้ชิดและครอบครัว

  ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ทําให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งค่ายา ค่าเดินทางมารักษา และสูญเสียรายได้

จากการทาํงาน ถา้เกดิอาการเจบ็ปว่ยจนไมส่ามารถทาํงานได ้อกีดา้นหนึง่รฐับาลตอ้งหางบประมาณในการมาชว่ยในการ

รักษาด้วย

 ๓. ปัญหาด้านครอบครัวและสังคม การเจ็บป่วยย่อมส่งผลต่อครอบครัว ที่ต้องมาดูแลคนป่วย และถ้าป่วยเป็น

ระยะเวลานาน  ต้องมีญาติที่ต้องดูแลใกล้ชิด อาจต้องขาดงานหรือไม่ได้ไปเรียนหนังสือ

  ๔. ปัญหาต่อประเทศชาติ ที่ต้องสูญเสีย ทรัพยากร และบุคลากร  ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ 

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                                       จำ�นวน  ๑๐  ชั่วโมง 

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒ คว�มเสี่ยงของโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี       ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 มีความรู้ความเข้าใจถึงในความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ส�ระสำ�คัญ

 สิ่งแวดล้อมและวิถีการดํารงชีวิตในชุมชนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจําเป็นต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ที่ดีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ส�ระก�รเรียนรู้

 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนสามารถบอกความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (K)

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (P)

 ๓. นักเรียนมีความตระหนักการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (A)

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและวิถีการดํารงชีวิตในชุมชนมีผลกระทบต่อสุขภาพของ

นักเรียนหรือไม่ อย่างไร  โดยให้ดูภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และภาพอาหารที่ทําจากปลาที่ไม่สุก  

 ๒.  แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 ๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕ คน อภิปรายถึงเรื่องความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้า

ดีในชุมชน โดยศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี แล้วร่วมกันเขียนแผนผังความ

คิดความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน   

 ๔. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอแผนผังความคิดความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน 

หน้าชั้นเรียน

 ๕. นักเรียนและครู ร่วมกันสรุป และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อนํ้าดี ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและวิถีการดํารงชีวิตในชุมชน เป็นแผนภาพลงบนกระดานพร้อมให้นักเรียนดูภาพ

ปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดในชุมชน ดังนี้
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 ๖. นักเรียนอ่านแผนภูมิหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

 ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําข้อสรุปที่ได้มาปรับปรุงแผนผังความคิดของกลุ่ม ให้ถูกต้องสมบูรณ์

 ๘. ให้นักเรียนทําใบงานรายคน 

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๒. ภาพอาหารที่ทําจากปลาที่ไม่สุก

 ๒. ภาพปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดในชุมชน

 ๓. ใบความรู้ เรื่อง ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๔. ใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) ๑๐ ประการ

 ๕. ใบงานการเขียนแผนผังความคิด 

          ๖. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน  ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

   คะแนน  ๕ - ๗  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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กิจกรรมเสนอแนะ
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บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
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     (................................................)

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

     .........../...................../...........
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ใบคว�มรู้

เรื่อง คว�มเสี่ยงของโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โรคพยาธใิบไมต้บั มสีาเหตมุาจากพยาธทิีม่ชีือ่เรยีกวา่ พยาธใิบไมต้บั ทีม่รีปูรา่งคลา้ยใบไม ้พยาธติวัเตม็วยัอาศยั

อยู่ในร่างกายของคนเรา โดยพบอยู่ในทางเดินท่อนํ้าดี และท่อนํ้าดีส่วนปลายที่อยู่ในตับ พยาธิตัวนี้เข้ามาอยู่ในร่างกาย

ของคนได้โดยการกินอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไป เช่น ปลาตะเพียน  ปลาแม่

สะแด้ง ปลาขาวนา ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาแก้มชํ้า ปลาสูด เป็นต้น รวมทั้งอาหารที่ทําจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่

สุก เช่น ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม

 เมื่อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายคนเมื่อถึงลําไส้เล็ก ตัวอ่อนพยาธิจะเดินทางจะเดินทางต่อไปจนถึงท่อนํ้าดีส่วน

ปลายที่อยู่ในตับแล้วเจริญเป็นตัวเต็มวัย จากนั้นพยาธิจะวางไข่ ซึ่งจะผ่านออกมากับนํ้าดี และถูกขับถ่ายออกมากับ

อุจจาระ จากนั้นไข่พยาธิในอุจจาระจะถูกกินโดยหอยนํ้าจืดคือ หอยไซ  เมื่อตัวอ่อนพยาธิเจริญในหอยไซ แล้วจะไชออก

มาจากตัวหอยอยู่ในนํ้าตื้นๆ และไชเข้าใต้ครีบปลานํ้าจืด มีเกล็ดขาว และติดต่อเข้าสู่คนอีกครั้ง  ส่วนอันตรายจะเกิดขึ้น 

มากน้อย ขึ้นอยู่กับจํานวนพยาธิที่สะสมในตัวเรา ตัวพยาธิจะดูดเกาะผนังของท่อนํ้าดีทําให้เกิดการระคายเคือง สาร

ที่พยาธิใบไม้ตับขับถ่ายทําให้ทํานํ้าดีอักเสบและเยื่อบุผนังท่อนํ้าดีหนาขึ้น ถ้าเข้าสู่กระแสเลือด จะทําให้โลหิตเป็นพิษ 

ผู้ป่วยจะมีอาการดีซ่าน ตาเหลือง ตัวเหลือง  มีไข้ ตับโต ในระยะนี้ถ้ารักษายังมีโอกาสหาย แต่ถ้าตับถูกทําลายถาวร ทาง

เดินนํ้าดีอุดตัน อาการดีซ่านเพิ่มมากขึ้น ตับโตมากขึ้น ถุงนํ้าดีโป่งพอง มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี และเสียชีวิตได้

คว�มเสี่ยงต่อก�รเป็นโรคพย�ธิใบตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

 ๑. ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี   และความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร   การกินอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ด

ขาวดิบ หรือ ดิบๆ สุกๆ เช่น ก้อยปลา ส้มปลา

 ๒. เมือ่ประชาชนออกไปทาํนา ทาํไร ่มกัจะถา่ยอจุจาระนอกสว้ม ถา่ยอจุจาระบนพืน้ดนิ หรอืถา่ยอจุจาระตาม

พุ่มไม้ หรือ ถ่ายลงในนํ้า เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะอุจจาระที่มีไข่พยาธิใบไม้ตับลงไปในนํ้า 

 ๓. พฤติกรรมการกินปลาร้าดิบ  ซึ่งปลาร้าดิบมีสารก่อมะเร็ง (ไนโตรซามีน) และถ้าเป็นปลาร้าที่ทําใหม่ ๆ  อาจ

มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับได้

 ๔. มีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ หรือมีญาติสายตรง ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้อง ลุง ป้า น้าอา 

ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. มีประวัติเคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับซํ้าซากหลาย ๆ ครั้ง
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ใบง�น
เรื่อง คว�มเสี่ยงของโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง

 ให้นักเรียนบอกความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชุมชน  โดยให้เขียนเป็นแผนผังความคิด

และระบายสีให้สวยงาม



27หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�      ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ 

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                                จำ�นวน  ๑๐ ชั่วโมง 

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ วงจรก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  ใช้เวล�  ๒  ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ส�ระสำ�คัญ

 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  พยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในท่อทางเดินนํ้าดีในตับ 

เป็นโรคที่ติดต่อทางอาหาร  

ส�ระก�รเรียนรู้

 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (K)

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (P)

 ๓. นักเรียนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (A)

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑

 ๑. ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและวถิกีารดาํรงชวีติของคนในชมุชน ถามนกัเรยีนวา่สิง่แวดลอ้ม

และวิถีการดํารงชีวิตในชุมชนหนึ่ง ๆ มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนนั้นหรือไม่ อย่างไร  

 ๒. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 ๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน  ให้ร่วมกันอภิปรายว่าโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

มีวงจรการเกิดได้อย่างไร แล้วเขียนเป็นแผนภาพวงจรตามความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม

 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลงานมาติดที่หน้าชั้น ครูนํานักเรียนตรวจสอบ เปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับวงจร

การเกิดโรคของแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมือนและความต่างอย่างไร   

 ๕. ใหน้กัเรยีนดภูาพวงจรการเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีครอูธบิายความรูเ้พิม่เตมิแลว้ใหน้กัเรยีน

นําผลงานของกลุ่มตนเองกลับไปปรับแก้ให้ถูกต้องสมบูรณ์

ชั่วโมงที่ ๒

 ๑. ครทูบทวนเรือ่งวงจรการเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดโีดยใหน้กัเรยีนดแูผนภาพผลงานของกลุม่

ที่นําไปปรับปรุงแล้ว



28 หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น
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 ๒. ครถูามนกัเรยีนวา่ หากเราตอ้งการใหช้มุชนของเราปลอดภยัจากการเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี

เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นแล้วครูเขียนทุกความเห็นไว้ บนกระดาน

 ๓. นักเรียนรับฟังความรู้ เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้

 ๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน  แล้วนําความคิดเห็นของนักเรียนที่ครูเขียนไว้บนกระดานและความ

รู้จากการฟังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาร่วมกันอภิปราย และสรุปถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้

ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีโดยครูดูแลและให้คําแนะนําแต่ละกลุ่ม

 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลการอภิปรายที่ครูให้คําแนะนําแล้วเขียนในกระดาษชาร์ท ตกแต่งให้สวยงามแล้ว

นําไปติดที่ป้ายนิเทศให้ชั้นเรียนหรือป้ายนิเทศต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน             

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. ใบความรู้ เรื่องวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และภาพวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

 ๒. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

 ๓. ใบงาน  เรื่อง การวาดแผนภาพวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 ๔. กระดาษชาร์ทและปากกาเขียนกระดาษชาร์ท

 ๕. สีเทียนหรือสีไม้

 ๖. แบบประเมินผลงานนักเรียน

          ๗. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน  ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

   คะแนน  ๕ - ๗  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

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

                ........../........................./.........
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ใบคว�มรู้

เรื่อง วงจรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีในชุมชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อทางเดินนํ้าดีที่อยู่ในตับของคน สุนัขและแมว พยาธิ

ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้างไข่จํานวนมาก ซึ่งไข่ของพยาธิชนิดนี้มีขนาดเล็กสีนํ้าตาลเหลือง ไข่ที่ออกมาจะปะปนมากับ

นํ้าดีและลงสู่ลําไส้เล็ก จากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการถ่ายอุจจาระ  หากไข่ตกลงสู่นํ้าจะถูกหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก

บางชนิดที่มีความสามารถเป็นพาหะขั้นที่ ๑ กินเข้าไป ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่พยาธิจะใช้เวลาเจริญในหอยประมาณ ๖ - ๘ 

สัปดาห์ จึงออกจากหอยและว่ายนํ้าไปไชเข้าใต้เกล็ดของปลานํ้าจืด (เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ 

ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาแก้มชํ้า ปลาขาวนา) แล้วเจริญเป็นพยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อในเนื้อปลา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 

๔ สัปดาห์ เมื่อคนหรือสุนัข และแมว กินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป และเมื่อ

นํ้าย่อยในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กย่อยเนื้อปลาและผนังหุ้มตัวอ่อนของพยาธิ ก็จะทําให้ตัวอ่อนของพยาธิออกมา

และคืบคลานเข้าไปในระบบท่อนํ้าดี ผ่านทางรูเปิดที่ลําไส้เล็กและเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยต่อไป

 อ�ห�รกอ่โรค ทีเ่สีย่งตอ่พยาธใิบไมต้บัทีป่ระชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนยิมกนิทีท่าํ จากปลาทีป่รงุไมส่กุ 

เช่น ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา ปลาร้า แจ่วบอง ซึ่งตัวอ่อนของพยาธิ

ระยะตดิตอ่ยงัมชีวีติอยู ่และสามารถเจรญิเตบิโตเปน็พยาธติวัเตม็วยัในทอ่นํา้ดภีายในตบัได ้นอกจากพยาธใิบไมต้บัทีเ่ปน็

สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหเ้กดิมะเรง็ของทอ่นํา้ดแีลว้ ยงัพบวา่มสีารไนโตรซามนี (Nitrosamine) ซึง่เปน็สารกอ่มะเรง็ในอาหาร

พวกโปรตีนหมัก เช่นปลาร้า ปลาส้ม หมูส้ม แหนม และอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่น กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อ

เค็ม ปลาเค็มก็เป็นปัจจัยเสริมก่อโรคด้วย
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ใบง�น 

เรื่อง  ก�รว�ดแผนภ�พวงจรก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง

 ให้นักเรียนวาดแผนภาพวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ตามความคิดของนักเรียน
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ 

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                                       จำ�นวน  ๑๐ ชั่วโมง 

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔ อันตร�ยจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี         ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ส�ระสำ�คัญ

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้

ส�ระก�รเรียนรู้

 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ อาการ และผลที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (K)

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้ (P)

 ๓. นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีที่ในชุมชน (A)

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. นักเรียนฟังเพลง “อสม.มาเตือน” แล้วร่วมกันร้องเพลง

 ๒. ให้นักเรียนแต่ละคนบอกถึงอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีตามที่นักเรียนทราบ

 ๓. ใหน้กัเรยีนดภูาพผูป้ว่ยโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีจากนัน้ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนศกึษาใบความรูเ้รือ่ง

อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีจากที่

นักเรียนได้เสนอไว้ตอนต้นและความรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนได้จากการศึกษาใบความรู้

 ๕. ให้นักเรียนทําใบงานเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อนํ้าดี

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. เพลง “อสม.มาเตือน”

 ๒. ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. ใบความรู้ เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๔. ใบงาน เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
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ก�รวัด / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนตอบคําถามในใบงานได้อย่างน้อย ๗ ข้อขึ้นไป  

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับปานกลาง 

ขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

     คะแนน   ๘ - ๑๐ ระดับคุณภาพ ดี

    คะแนน   ๕ - ๗   ระดับคุณภาพ ปานกลาง

            คะแนน   ๐ – ๔  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

      (...............................................)
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ใบคว�มรู้

เรื่อง อันตร�ยจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คนตดิโรคพยาธใิบไมต้บัจากการกนิอาหารทีป่รงุจากปลานํา้จดืเกลด็ขาวทีม่ตีวัออ่นพยาธใิบไมต้บัอยูใ่นเนือ้ปลา

แบบปรุงดิบๆ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ เมื่อคนกินอาหารที่ปรุงดิบๆหรือดิบๆ สุกๆ เข้าไปเท่ากับคนนั้นได้กินเอาตัวอ่อนพยาธิ

ใบไมต้บัเขา้ไปดว้ย เมือ่ถงึลาํไสเ้ลก็ ตวัออ่นพยาธจิะเดนิทางตอ่ไปจนถงึทอ่นํา้ดสีว่นปลายทีอ่ยูใ่นตบัแลว้เจรญิเปน็พยาธิ

ใบไม้ตับตัวเต็มวัย จากนั้นพยาธิจะวางไข่  ไข่พยาธิใบไม้ตับจะผ่านออกมากับนํ้าดีแล้วถูกขับถ่ายออกมาปนกับอุจจาระ

ของคนที่เป็นโรค ไข่พยาธิในอุจจาระที่มีตัวอ่อนอยู่ภายในจะถูกกินโดยหอยนํ้าจืด เรียก หอยบิโทเนีย หรือหอยไซ เมื่อ

หอยกินพยาธิแล้ว ตัวอ่อนพยาธิจะเจริญเติบโตแล้วไชออกมาจากตัวหอยว่ายในนํ้าบริเวณตื้นๆ (เมื่อพบปลานํ้าจืดเกล็ด

ขาวตระกูลปลาตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ ๑๑๐ ชนิด) จะไชเข้าทางใต้ครีบ แล้วเข้าอยู่ในเนื้อปลาและที่

เกล็ดปลา รวมระยะเวลาช่วงจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลา แล้วแพร่โรค โดยติดต่อเข้าสู่คนอีกครั้ง 

ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจากร่วงกายได้นาน

ถึง ๓๐ ปี อย่างไรก็ตามโรคพยาธิใบไม้ตับนี้ไม่ติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน

อันตร�ยของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

 เมือ่พยาธใิบไมต้บัอยูใ่นรา่งกายคนแลว้อนัตรายจะเกดิขึน้มากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัจาํนวนตวัพยาธทิีส่ะสม พยาธิ

ดดูเกาะผนงัของทอ่นํา้ดทีาํใหเ้กดิการระคายเคอืง สารทีพ่ยาธใิบไมต้บัขบัถา่ยทาํใหท้อ่นํา้ดอีกัเสบ และเยือ่บผุนงัทอ่นํา้ดี

หนาขึ้น ถ้าพยาธิหรือสารที่พยาธิปล่อยออกมาจากท่อนํ้าดีเข้าสู่กระแสเลือด จะทําให้โลหิตเป็นพิษ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการ

ดีซ่าน มีไข้ ตับโต ระยะนี้ถ้ารักษายังมีโอกาสหาย แต่ถ้าตับถูกทําลายถาวร ทางเดินนํ้าดีอุดตัน อาการดีซ่านเพิ่มมากขึ้น 

ตับโตมากขึ้น ถุงนํ้าดีโป่งพอง มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีและ เสียชีวิตได้
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ใบง�น  

เรื่อง อันตร�ยจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. จงบอกสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มาอย่างน้อย ๓ ข้อ

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

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

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

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

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

๒. จงบอกถึงอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ มาอย่างน้อย ๓ ข้อ

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

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

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

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

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

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

๓. จงบอกผลของการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มาอย่างน้อย ๔ ข้อ  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�          ชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่๔ 

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                                 จำ�นวน  ๑๐  ชั่วโมง 

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕ ก�รปฏิบัติตนในก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี ใช้เวล� ๒ ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

  มฐ. พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 ๑. มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๒. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

ส�ระสำ�คัญ

 ๑. โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีสามารถป้องกันได้หากใส่ใจและตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบ

 ๒. การเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะทําให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระก�รเรียนรู้

 ๑. อันตรายและผลกระทบของโรคพยาธิใบไม้ตับต่อร่างกาย

 ๒. การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค ์ 

 ๑. นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมการบริโภคที่ช่วยให้ปลอดภัยจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อนํ้าดีได้ (K)

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (P)

 ๓. นักเรียนเลือกรับประทานอาหารและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ (A)

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑ 

 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงสาเหตุที่คนในชุมชนป่วยเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี   โดยครูถามนําในประเด็นต่าง ๆ เช่น  

ใครเคยกิน......บ้าง  หรือ, ใครเคยเห็นคนกิน........บ้าง,  ชุมชนเรามีคนกิน........บ่อยแค่ไหน

 จากนั้นร่วมสนทนาถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ  โดยใช้ภาพลักษณะของคนป่วยมะเร็งท่อนํ้าดีประกอบ

การสนทนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในพิษภัยของโรคดังกล่าว

 ๒. นักเรียนชมวีดีทัศน์ เรื่องเพชฌฆาตเงียบ   แล้วร่วมกันอภิปรายถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. แบง่นกัเรยีนเปน็กลุม่ ๆ  ละ ๔ - ๕ คน ศกึษาเอกสารความรูห้รอืคน้ควา้จากอนิเทอรเ์นต็ เกีย่วกบัพฤตกิรรม

การกินปลาดิบของคนในชุมชน (ชนิดของอาหาร) และผลกระทบของโรคพยาธิใบไม้ตับต่อชีวิตและความเป็นอยู่

 ๔. ส่งตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน

 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องพฤติกรรมการกินปลาดิบของคนในชุมชน อันตรายของโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  
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ชั่วโมงที่ ๒

 ๑. ครแูละนกัเรยีน  รว่มสนทนาทบทวนเกีย่วกบัพฤตกิรรมการกนิอาหารของคนในชมุชนทีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี พร้อมทั้งบอกการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

 ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ  ละ ๔ - ๕ คน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าดี รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อนํ้าดีจากใบความรู้ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเรื่องการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง 

ท่อนํ้าดีแล้วส่งตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

 ๔. ครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรายการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี รวมทั้ง

การส่งเสริมสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. ให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับลงสมุด และทําใบงานเป็นการบ้าน

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. วีดีทัศน์เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อนํ้าดี เรื่อง เพชฌฆาตเงียบ

 ๒. ใบความรู้เรื่องการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๓. ใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) ๑๐ ประการ

 ๔. ใบงาน

 ๕. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๖. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

  ๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน  ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

   คะแนน  ๕ - ๗  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับปานกลาง

ขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

     คะแนน   ๘ - ๑๐ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๕ - ๗ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

           คะแนน   ๐-๔    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

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



39หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบคว�มรู้ 

เรื่อง ก�รปฏิบัติตนในก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ชนดิอาหารอสีานทีเ่มือ่กนิแลว้มคีวามเสีย่งตอ่การเปน็โรคพยาธใิบไมต้บั คอื กอ้ยปลา ปลาสด ปลาสม้ ปลาจอ่ม  

หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา เนื่องจากอาหารเหล่านี้ทํากินดิบๆ สดๆ หรือสุกๆ  ดิบๆ ซึ่งวิธีการทําอาหาร 

ดังกล่าว ไม่สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้ (ดูตารางที่ ๑)

 ถงึแมช้าวอสีานอาจคดิวา่การปรงุอาหารดว้ยการใชข้องเปรีย้ว เชน่ นํา้มะนาว มะขาม หมกรงัมดแดง การใชข้อง

เค็ม นํ้าปลา เกลือ นํ้าปลาร้า แล้วถือว่า “สุก” แต่สุกลักษณะนี้ฆ่าพยาธิไม่ได้ หรือเมื่อปรุงแล้ว สีของเนื้อปลาเปลี่ยนสีก็

ถือว่า “สุก” หรือการกินอาหารเหล่านี้ร่วมกับ “เหล้า” ก็ทําให้อาหารสุกได้ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การใช้วิธีปรุงหรือ

กินดังกล่าวไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ วิธีที่จะทําให้ “สุก” นั้น ต้องใช้ความร้อนเท่านั้นจึงจะสามารถฆ่าพยาธิได้

 การป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับโรคมะเร็งท่อนํ้าดีที่มีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งตับ คือ

 ๑.  เลิกกินปลานํ้าจืดที่มีเกล็ด แบบดิบหรือปรุงไม่สุก

      ๒. หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีม่สีารกอ่มะเรง็ ไดแ้ก ่อาหารทีม่รีาขึน้ อาหารทีใ่สด่นิประสวิและไนโตรซามนี เชน่ 

ปลาร้า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก รวมถึงอาหารประเภทหมักดอง

       ๓. กินอาหารตามหลักโภชนาการให้ครบ ๕ หมู่ ในปริมาณที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

 ๔. เลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งในบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากถึง ๔๓ ชนิด

 ๕. ขับถ่ายในส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เพราะถ้าถ่ายไม่ถูกที่ ของเสียที่ลงสู่แม่นํ้าลําคลอง ก็จะทําให้ไข่ของพยาธิ

ใบไม้ตับมีโอกาสแพร่กระจายเข้าสู่หอยนํ้าจืดซึ่งเป็นพาหะที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับได้

 โดยสรปุโรคพยาธใิบไมต้บัมหีลกัการในการควบคมุและปอ้งกนัโรคงา่ยมาก คอื เปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคปลาดบิ  

ใหห้นัมากนิปลาทีป่รงุสกุแทน แตใ่นทางปฏบิตัทิาํไดย้าก เพราะเปน็วฒันธรรมการกนิทีม่มีาตัง้แตบ่รรพบรุษุ แมใ้นปจัจบุนั

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจะพยายามรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ เพื่อลดจํานวน

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งของท่อนํ้าดีก็ตาม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  ก�รปฏิบัติตนในก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง   ให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีพร้อมวาดภาพประกอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔ 

หน่วยที่ ๑ รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                                                       จำ�นวน  ๑๐  ชั่วโมง 

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๖ ก�รจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี ใช้เวล� ๒ ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

  มฐ. พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และเผยแพร่สู่ชุมชน

ส�ระสำ�คัญ

 การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  ตัวเรา จะทําให้

เรามีสุขภาพกายและใจที่ดี  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อครอบครัว  ชุมชน และสังคม 

ส�ระก�รเรียนรู้

 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

จุดประสงค ์ 

 ๑. นักเรียนสามารถบอกถึงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (K)

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพการสร้างเสริมสุขภาพ และแนวทางการเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชน (P)

 ๓. นักเรียนมีความสนใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (A)

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑  

 ๑. ครกูบันกัเรยีนรว่มกนัสนทนาทบทวนเกีย่วกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัและสิง่แวดลอ้มทีเ่สีย่งตอ่โรคพยาธิ

ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีโดยครยูกประเดน็สนทนาทีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่  การประกอบอาหาร การทิง้เศษปลาดบิ การปฏบิตัิ

ตนในการถ่ายอุจจาระที่เหมาะสม

 ๒. แบง่นกัเรยีนเปน็กลุม่ ๆ  ละ ๔ - ๕ คน ศกึษาใบความรูห้รอืสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็    เรือ่งสิง่แวดลอ้ม

ที่เป็นอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อนํ้าดี แล้วส่งตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป   และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิต ประจําวัน

และสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. นักเรียนแต่ละคนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน

ชั่วโมงที่ ๒  

 ๑. ครกูบันกัเรยีนรว่มกนัสนทนาทบทวนเกีย่วกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัและสิง่แวดลอ้มทีเ่สีย่งตอ่โรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 ๒. ครูนําเสนอประเด็นสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  

และมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕ คน ศึกษาเอกสารความรู้ เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อนํ้าดี แล้วส่งตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

 ๖. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

  ๑. ภาพอาหารที่ทําจากปลาที่ไม่สุก

 ๒. ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. เอกสารความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๔. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน

 ๕. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 ๖. แบบทดสอบหลังเรียน

 ๗. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

  ๑.๒ การประเมินผลงานนักเรียน

   ๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน

  ๑.๔ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕  ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๘ - ๑๒    ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน   ๕ - ๗      ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  ๒.๔ นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

   คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

   คะแนน ๗ – ๘  ระดับคุณภาพ ดีมาก

   คะแนน ๕ – ๖  ระดับคุณภาพ ผ่าน

   คะแนน ๐ – ๔  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง  รู้โรค รู้ทัน ป้องกันตนเอง                 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�พลศึกษ�

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔                                เวล�  ๒๐  น�ที

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�สั่ง ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย √ ในข้อความที่ นักเรียนเห็นว่าถูก และทําเครื่องหมาย × ในข้อความที่นักเรียนเห็น

 ว่าผิด

 .................๑. พยาธิไม้ตับเป็นหนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้

 .................๒. ปลาขาวสร้อยเป็นปลาที่มีเกล็ด

 .................๓. เราควรรับประทานปลานํ้าจืดเกล็ดขาว โดยทําให้สุกเสียก่อน

 .................๔. หอยไซเป็นแหล่งเพาะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ

 .................๕. นักเรียนควรถ่ายอุจาระในแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ

 .................๖. ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องทําให้สุก

 .................๗. โรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในภาคอีสาน

 .................๘.  โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดในเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น

 .................๙. นักเรียนควรล้างมือด้วยสบู่และนํ้าสะอาด ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย

 ..............๑๐. การตรวจอุจจาระเป็นการหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้น

เฉลย

ข้อ ๑ √ ข้อ ๒ √ ข้อ ๓ √ ข้อ ๔ √ ข้อ ๕ × ข้อ ๖ × ข้อ ๗ √ ข้อ ๘ × ข้อ ๙ √ ข้อ ๑๐ √
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�      ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕           

ร�ยวิช� โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี    เวล�  ๑๐ ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ศกึษาความสาํคญั รายละเอยีดและวธิปีฏบิัตตินตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิศกึษาแหล่งและวธิคีน้หาขอ้มลูขา่วสาร

เพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้

วิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

 กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

และปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ตระหนกัเหน็คณุคา่ของการปฏบิตัตินในการปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีใฝเ่รยีนรู ้แสวงหาความ

รู ้มวีนิยัในการปฏบิตัตินในการดแูลรกัษาสขุภาพอยา่งสมํา่เสมอ ตลอดจนรกัความเปน็ไทย และเขา้รว่มกจิกรรมกบัผูอ้ืน่

อย่างมีความสุข 

ผลก�รเรียนรู ้

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๒. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๓. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 ๔. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

รวม ๔ ผลก�รเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โครงสร้�งร�ยวิช�

เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี   ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕   เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ผลก�รเรียนรู้ ส�ระสำ�คัญ จำ�นวน

ชั่วโมง

นำ้�หนัก

คะแนน

๑ บ ริ โ ภ ค

ปลอดภัย

ห่ า ง ไ กล            

พ ย า ธิ              

ใบไม้ตับ

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๑. สาเหตุการเกิดโรค วงจรพยาธิใบไม้ตับ 

ระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคที่

เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

๒.  อาการของคนที่เป็นโรคพยาธิ ใบไม้ตับ

๓. การวนิจิฉยัและการรกัษา โรคพยาธใิบไมต้บั

๒

๑

๑

๒๐

๑๐

๑๐

๒. มีความรู้เกี่ยวกับการ

ปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บั

และมะเร็งท่อนํ้าดี 

๔. การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้

ตับ

๑ ๑๐

๓. มีความตระหนักถึง

ความสําคัญในการปฏิบัติ

ตนตามสุขบัญญัติแห่ง

ชาติ

๔. มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

บริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

๕. พฤตกิรรมการบรโิภคทีถ่กูสขุลกัษณะและวธิี

ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

๑ ๑๐

๒ หา่งมะเรง็

ท่อนํ้าดี

ชีวีมีสุข

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๑. ความสาํคญัและปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเรง็

ท่อนํ้าดี

๒.  ลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

๓. การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

๑

๑

๑

๑๐

๑๐

๑๐

๒. มีความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าดี

๓. มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

บริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

๔. การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันการเกิดโรค 

มะเร็งท่อนํ้าดี

๑ ๑๐

รวมตลอดปี / ภาคเรียน ๑๐ ๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

เรื่อง โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕  เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ / เรื่อง จำ�นวนชั่วโมง

๑ บริโภคปลอดภัยห่างไกล

พยาธิใบไม้ตับ

๑. สาเหตุการเกิดโรค วงจรพยาธิใบไม้ตับระบาดวิทยาของ

โรคพยาธิใบไม้ตับและโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

๒

๒. อาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ๑

๓. การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ ๑

๔. การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ๑

๕. พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและวิธีปฏิบัติตน               

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

๑

๒ ห่างมะเร็งท่อนํ้าดี ชีวีมีสุข ๑. ความสําคัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๒. ลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๓. การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๔. การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

รวมตลอดปี / ภาคเรียน ๑๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

หน่วยก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕

หน่วยที่ ๑  บริโภคปลอดภัยห่�งไกลพย�ธิใบไม้ตับ                                       เวล�เรียน  ๖  ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ / ผลก�รเรียนรู้  

 ๒.๑ ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 

  มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 ๒.๒ ผลก�รเรียนรู้ 

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

  ๒. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

  ๓. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

  ๔. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

๒. ส�ระสำ�คัญ / คว�มคิดรวบยอด

 ๒.๑ ส�เหตุของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

  โรคพยาธใิบไมต้บัมสีาเหตเุกดิจากการรบัประทานอาหารประเภทปลานํา้จดืปรงุดบิ หรอืปรงุไมส่กุ ทีม่ตีวัออ่น 

ของพยาธิปนเปื้อน เช่น ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ฯลฯ เมื่อคน แมว หรือสุนัข ซึ่งเป็นแหล่งรังโรคที่กินอาหาร 

ประเภทปลานํ้าจืดปรุงดิบดังกล่าว แล้วถ่ายอุจจาระปนเปื้อนแหล่งนํ้า จะทําให้เกิดการแพร่ระบาด โดยมีหอย เช่น  

หอยขม และปลานํ้าจืด เช่น ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาตะเพียน เป็นตัวช่วยให้พยาธินี้เจริญต่อไป

 ๒.๒ วงจรชีวิตของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

          พยาธใิบไมต้บัอาศยัอยูใ่นทอ่นํา้ดขีองตบัทัง้ของคนและสตัวท์ีเ่ปน็รงัโรค เมือ่พยาธอิอกไข ่ไขจ่ะออกมาในลาํไส ้

และปนออกมากบัอจุจาระลงแหลง่นํา้ หอยพาหะ เชน่ หอยขม จะกนิไขน่ีเ้ขา้ไปเจรญิเปน็ตวัออ่นอยูใ่นหอย ตวัออ่นระยะ

ต่อมาจะออกจากหอยไปเจริญต่อในปลาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ เมื่อคนกินปลาที่ปรุงไม่สุก ตัวอ่อนนี้จะเจริญเป็นพยาธิ

ตัวเต็มวัยในท่อนํ้าดีของตับ

 ๒.๓ อ�ก�รของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

         ระยะแรก ๆ มักจะไม่มีอาการ เมื่อมีพยาธิสะสมมากๆ เป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการ เช่น ท้องอืด แน่น

ท้อง เจ็บบริเวณชายโครงขวา ออกร้อนบริเวณหน้าท้อง ถ้าปล่อยไว้นานๆ จะมีอาการอักเสบของท่อนํ้าดี ดีซ่าน ตับโต มี

ไข้ ระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะผอมซีด บวม บางรายเป็นโรคตับแข็ง มีนํ้าในช่องท้องหรือท้องมาน บางรายอาจกลาย

เป็นมะเร็งท่อนํ้าดีในตับ และอาจถึงตายได้

 ๒.๔ ลักษณะพย�ธิโรคพย�ธิใบไม้ตับ

  พยาธิ Opisthorchis viverrini รูปร่างคล้ายใบไม้ ลําตัวเรียวยาว เมื่อมีชีวิตอยู่มีสีเนื้อตัวบางใส

 ๒.๕ ก�รวินิจฉัยโรคพย�ธิใบไม้ตับ

        ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธินี้ควรได้รับการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิทุกปี
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 ๒.๖ ก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับ

  ๑) กินอาหารที่สะอาดและปรุงสุกด้วยความร้อน

     ๒) ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

 ๒.๗ ก�รรักษ�โรคพย�ธิใบไม้ตับ

        ควรพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องและหายขาด

๓. ส�ระก�รเรียนรู้

 ๓.๑ สาเหตกุารเกดิโรค วงจรพยาธใิบไมต้บั การระบาดวทิยาโรคพยาธใิบไมต้บัและโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคพยาธใิบไมต้บั 

 ๓.๒ อาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๓.๓ การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๓.๔ การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๓.๕ พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและวิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

๔. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ๔.๔ ความสามารถในการสื่อสาร

 ๔.๒ ความสามารถในการคิด 

 ๔.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ๔.๔ ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ๔.๕ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ทักษะกระบวนก�ร / กระบวนก�รคิด

 ๕.๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์

 ๕.๒ ทักษะการคิดสังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๖.๑ มีวินัย

 ๖.๒ ใฝ่เรียนรู้

 ๖.๓ มุ่งมั่นในการทํางาน

 ๖.๔ มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นง�น / ภ�ระง�น

 ๗.๑ ใบงาน  

 ๗.๒ แผนภาพความคิด
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๘. ก�รวัดและก�รประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นคว�มรู้ (K)

- นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรค

พยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี 

ป้องกันตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนจากการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

- ตรวจผลงาน

- ตรวจใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการ

ทําใบงานและแบบทดสอบ 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปผ่านการ

ประเมิน

ด้�นทักษะ/กระบวนก�ร (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสงัเกตพฤตกิรรม

การทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมินการคิด

วิเคราะห์

นักเรียนได้คะแนนจากการ

สังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/

กระบวนการ

รอ้ยละ ๘๐-๑๐๐ ระดบัดเียีย่ม 

ร้อยละ ๖๐-๗๙ ระดับดีมาก

ร้อยละ ๕๐-๕๙ ระดับพอใช้

ร้อยละ ๐-๔๙ ระดับปรับปรุง

ด้�นเจตคติ (A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทํางาน

- มีจิตสาธารณะ

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค์

- แบบประเมนิคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนจากการ

ประเมินด้านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์

คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน ๗ – ๘ ระดับดีมาก

คะแนน ๕ – ๖ ระดับผ่าน

คะแนน ๐ – ๔ ระดับปรับปรุง

๙. กิจกรรมก�รก�รเรียนก�รสอน

หน่วยที่ ๑ บริโภคปลอดภัย ห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ (๖ ชั่วโมง)

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ ส�เหตุก�รเกิดโรค วงจรพย�ธิใบไม้ตับ ระบ�ดวิทย�ของโรคพย�ธิใบไม้ตับ 

   และโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคพย�ธิใบไม้ตับ (๒ ชั่วโมง)  

ชั่วโมงที่ ๑

 - สนทนาเกี่ยวกับความสําคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - ทําแบบทดสอบก่อนเรียน

  - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง สาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 - แต่ละกลุ่มสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด
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 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 - ร่วมกันอภิปราย สรุป เรื่อง สาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 - นักเรียนทําใบงานเรื่อง สาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงที่ ๒

 - สนทนาทบทวนเรื่องสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

  - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวงจรพยาธิใบไม้ตับแล้วแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มวาดภาพวงจร พยาธิใบไม้ตับ

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน         

 - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและวงจรพยาธิใบไม้ตับ

 - นักเรียนทําใบงาน 

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒  อ�ก�รของคนที่เป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับ (๑ ชั่วโมง)   

 - สนทนาทบทวนเกี่ยวกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่องอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - วาดภาพบุคคลที่มีอาการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - สรุปและแสดงความคิดเห็น เรื่องอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - นักเรียนทําใบงาน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓  ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคพย�ธิใบไม้ตับ (๑ ชั่วโมง)

  - สนทนาทบทวนเกีย่วกบัวงจรพยาธใิบไมต้บั การระบาดวทิยาของพยาธใิบไมต้บั และโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยาธใิบไมต้บั 

 - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ  

 - กลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ  

 - ร่วมกันสรุปข้อมูลจากการสืบค้น เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นแผนภาพความคิด 

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 - ร่วมกันอภิปราย

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔  ก�รปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับ (๑ ชั่วโมง)   

 - สนทนาทบทวนเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่องการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 - ร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นแผนภาพความคิด

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 - ร่วมกันอภิปราย

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
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 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจดัก�รเรยีนรูท้ี ่๕  พฤตกิรรมก�รบรโิภคทีถ่กูสขุลกัษณะ และวธิปีฏบิตัตินต�มสขุบญัญตัแิหง่ช�ต ิ(๑ ชัว่โมง)   

 - สนทนาทบทวนการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

 - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีปฏิบัติตนตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ  

  (สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ)

 - รว่มกนัสรปุวธิปีฏบิตัตินตามสขุบญัญตัแิหง่ชาตแิละพฤตกิรรมการบรโิภคทีถ่กูสขุลกัษณะ เปน็แผนภาพความคดิ

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  - ร่วมกันอภิปราย

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีปฏิบัติตนตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ  

  (สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ)

 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

 ๑๐.๑ ใบความรู้

 ๑๐.๒ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้

 ๑๐.๓ ภาพพยาธิใบไม้ตับ

 ๑๐.๔ ภาพการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๑๐.๕ ใบงาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

หน่วยก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕

หน่วยที่ ๒  ห่�งมะเร็งท่อนำ้�ดีชีวีมีสุข                                                      เวล�  ๔  ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ / ผลก�รเรียนรู้ 

 ๑.๑ ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 

    มฐ. พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 ๑.๒ ผลการเรียนรู้

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

   ๒.  มีความรู้เกี่ยวกับการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

   ๓.  มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

   ๔.  มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

๒. ส�ระสำ�คัญ / คว�มคิดรวบยอด

 มะเรง็ทอ่นํา้ด ีเปน็มะเรง็ชนดิหนึง่ทีเ่กดิกบัทอ่นํา้ด ีซึง่เปน็อวยัวะทีน่าํนํา้ดจีากตบัมายงัลาํไสเ้ลก็ มะเรง็ทอ่นํา้ด ีถอื

เปน็มะเรง็ชนดิตอ่มอยา่งหนึง่ทีพ่บนอ้ยโดยพบประมาณ ๑ - ๒ ราย ตอ่ ๑๐๐,๐๐๐ คน ในโลกตะวนัตก แตม่ะเรง็ทอ่นํา้ดี 

ในไทยกลับมีสูงมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงหลายสิบปีมานี้อัตราการเกิดของมะเร็ง

ทอ่นํา้ดเีพิม่ขึน้ วธิกีารลดความเสีย่งในการเปน็มะเรง็ทอ่นํา้ด ีควรศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารปอ้งกนัโรคและการปฏบิตัิ

ตนในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

๓. ส�ระก�รเรียนรู้

 ๓.๑ ความสําคัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๒ ลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๓ การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๔ การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

๔. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร

 ๔.๒ ความสามารถในการคิด 

 ๔.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ๔.๔ ความสามารถในการแก้ปัญหา

      ๔.๕ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ทักษะกระบวนก�ร / กระบวนก�รคิด

 ๕.๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์

 ๕.๒ ทักษะการคิดสังเคราะห์แบบเชื่อมโยง
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๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๖.๑ มีวินัย

   ๖.๒ ใฝ่เรียนรู้

 ๖.๓ มุ่งมั่นในการทํางาน

 ๖.๔ มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นง�น / ภ�ระง�น

 ๗.๑ ใบงาน                                                                                                                                     

 ๗.๒ แผนภาพความคิด

๘. ก�รวัดและก�รประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นคว�มรู้ (K)

- นักเรียนใช้ความรู้ เกี่ยวกับโรค 

มะเร็งท่อนํ้าดี ในการป้องกันตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนจากการเกิด

โรคมะเร็งท่อนํ้าดี                                                                                                                                           

- ตรวจผลงาน

- ตรวจใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบ

งานและแบบทดสอบร้อยละ ๖๐ 

ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้�นทักษะ/กระบวนก�ร (P)

- นกัเรยีนมทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์ 

- นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- ก า ร สั ง เ ก ต

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

ทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบสงัเกตพฤตกิรรม

การทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมินการ

คิดวิเคราะห์

นักเรียนได้คะแนนจากการสังเกต

พฤตกิรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการ

ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐-๗๙ ระดับดีมาก

ร้อยละ ๕๐-๕๙ ระดับพอใช้

ร้อยละ ๐-๔๙ ระดับปรับปรุง

ด้�นเจตคติ (A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทํางาน

- มีจิตสาธารณะ

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ

อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น

คุณลักษณะอันพึ ง

ประสงค์

นกัเรยีนไดค้ะแนนจากการประเมนิ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน ๗ – ๘ ระดับดีมาก

คะแนน ๕ – ๖ ระดับผ่าน

คะแนน ๐ – ๔ ระดับปรับปรุง
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๙. กิจกรรมก�รก�รเรียนก�รสอน

หน่วยที่ ๒  ห่�งมะเร็งท่อนำ้�ดีชีวีมีสุข (๔ ชั่วโมง)

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ คว�มสำ�คัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง)   

  - ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี และร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ได้ชม

  - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องโรคมะเร็งท่อนํ้าดี 

  - ร่วมกันสรุปสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี เป็นแผนภาพความคิด

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  - ร่วมกันอภิปราย

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องความสําคัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะและอ�ก�รผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง)   

 - สนทนาทบทวนเรื่องความสําคัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 - แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องลักษณะและอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี  

 - ร่วมกันสรุปลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นแผนภาพความคิด

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  - ร่วมกันอภิปราย

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องลักษณะและอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี  

 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง)   

 - นักเรียนร่วมกันดูสื่อ Power Point เรื่อง โรคมะเร็งท่อนํ้าดี  

  - แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี 

 - ร่วมกันสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นแผนภาพความคิด

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  - ร่วมกันอภิปราย

 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔ ก�รปฏิบัติตนและวิธีป้องกันก�รเกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง)   

 - สนทนาทบทวนการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 -  แบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่องการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคมะเร็งท่อนํ้าดี 

  - ร่วมกันสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นแผนภาพความคิด 

 - ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  - ร่วมกันอภิปราย
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 - สรุปและแสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ทําใบงานเป็นการบ้าน

 - ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

 - นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

 - ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

 ๑๐.๑ ใบความรู้

 ๑๐.๒ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้

 ๑๐.๓ ข้อมูลความรู้เรื่องสถิติการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในประเทศไทย

 ๑๐.๔ ข้อมูลความรู้เรื่องลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๑๐.๕ ใบงาน  

 ๑๐.๖ วีดีทัศน์เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๑๐.๗ Power point เรื่อง โรคมะเร็งท่อนํ้าดี

๑๑. ข้อเสนอแนะ

 ๑๑.๑ สื่อและแหล่งเรียนรู้ตามข้อ ๑๐.๓ ๑๐.๔ ๑๐.๖ และ ๑๐.๗ แนบมาพร้อมหลักสูตร

 ๑๑.๒ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถปรับการใช้สื่อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๑  บริโภคปลอดภัยห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ จำ�นวน   ๖   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ ส�เหตุก�รเกิดโรค วงจรพย�ธิใบไม้ตับ ระบ�ดวิทย�ของโรค

   พย�ธิใบไม้ตับและโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคพย�ธิใบไม้ตับ ใช้เวล�  ๒  ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

 มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

ส�ระสำ�คัญ

 โรคพยาธใิบไมต้บัมสีาเหตจุากการรบัประทานอาหารประเภทปลานํา้จดืปรงุดบิ หรอืสกุ ๆ   ดบิ ๆ  ทีม่ตีวัออ่นของ 

พยาธิปนเปือ้น เชน่ ปลารา้ กอ้ยปลา ปลาหมกไฟ ฯลฯ เมือ่คน แมว หรอืสุนขั ซึง่เป็นแหลง่รังโรคกินอาหารประเภทปลา

นํ้าจืดปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ดังกล่าว แล้วถ่ายอุจจาระลงสู่แหล่งนํ้า จะทําให้เกิดการแพร่ระบาด โดยมีหอย เช่น หอยขม 

และปลานํ้าจืด เช่น ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาตะเพียน เป็นตัวช่วยให้พยาธินี้เจริญต่อไป

ส�ระก�รเรียนรู้

 สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและวงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ  

จุดประสงค์

 ๑. นกัเรยีนอธบิายสาเหตกุารเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและวงจรโรคพยาธใิบไมต้บั ระบาดวทิยาของโรคพยาธใิบไม้

ตับและโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 

 ๒. นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันในการวาดภาพวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได ้   

 ๓. นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปอธิบายให้คนในครอบครัวฟังได ้

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑

  ๑.  ครนูาํเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัสถติกิารเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัในประเทศไทย และรว่มกนัสนทนาแสดงความคดิเหน็ 

 ๒. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ

 ๓. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

 ๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔-๕ คน ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่องสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วร่วม

กันสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด

  ๕.   นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

   ๖. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 ๗. นักเรียนทําใบงานที่ ๑ เรื่อง สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ



58 หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ชั่วโมงที่ ๒

 ๑. ครูสนทนาทบทวนความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

  ๒. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัวงจรพยาธใิบไมต้บัและถามนกัเรยีนวา่ในชมุชนของนกัเรยีนมคีวาม

เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้หรือไม่ อย่างไร

 ๓. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ๔-๕ คน ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ แล้วร่วมกันวาด

ภาพวงจรพยาธิใบไม้ตับ

  ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 ๕. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป

 ๖. นักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 ๗. ครูมอบหมายให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับไปอธิบายให้บุคคลในครอบครัวฟังพร้อมให้ลงลายมือชื่อรับรอง 

แล้วนํามาส่งครูในวันถัดไป

เครื่องมือ / สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 ๑. เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย   

 ๒. แบบทดสอบก่อนเรียน   

 ๓. ใบความรู้ที่ ๑  เรื่อง สาเหตุการเกิดโรคพยาธิ

 ๔. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ   

 ๕. ใบงานที่ ๑ เรื่อง สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๖. ใบงานที่ ๒ เรื่อง วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 ๗. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

 ๘. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจคะแนนทดสอบก่อนเรียน

  ๑.๒ การตรวจใบงาน

  ๑.๓ การประเมินการนําเสนอผลงาน

  ๑.๔ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐  ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน  ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

   คะแนน  ๕ - ๗       ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

.........../....................../............
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แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง  ก�รบริโภคปลอดภัย ห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ    กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�พลศึกษ�

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕                                      ใช้เวล�  ๒๐  น�ที

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. โรคพยาธิใบไม้ตับคืออะไร

 ก. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อหนอนพยาธิ

 ข. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อหนอนพยาธิใบไม้ตับ

 ค. โรคมะเร็งตับ

 ง. โรคติดต่อร้ายแรง

๒.  พยาธิใบไม้ตับในคนที่สําคัญ มีอยู่กี่ชนิด

 ก. ๓

 ข. ๔

 ค. ๕

 ง. ๖

๓. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 ก.  เกิดจากการรับประทานปลาดิบทุกชนิด

 ข.  เกิดจากการรับประทานปลานํ้าจืดทุกชนิด

 ค.  เกิดจากการรับประทานปลานํ้าจืดมีเกล็ดที่ทําแบบสุกๆ ดิบๆ 

 ง.  เกิดจากการรับประทานปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดขาวที่ทําสุกๆ ดิบๆ 

๔. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้เฉพาะคนเท่านั้น

 ข. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้เฉพาะสัตว์เท่านั้น

 ค. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้ทั้งคนและสัตว์

 ง.  โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้กับผู้สูงอายุ

๕. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

 ก. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าเค็ม

 ข. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดชนิดมีเกล็ด

 ค. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาว

 ง. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลาไม่มีเกล็ด

๖. อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

 ก. ต้มยําปลาช่อน

 ข. ก้อยปลา

 ค. ปลาทอดกระเทียม

 ง. แกงอ่อมปลาดุก
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๗. อาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นอย่างไร

 ก. ตาเหลือง ตัวเหลือง

 ข. ตาแดง ตัวเหลือง

 ค. ตาเหลือง ท้องเสีย

 ง. มีไข้สูง  ผอมซีด

๘. โรคมะเร็งท่อนํ้าดีตับเป็นอย่างไร

 ก. เป็นโรคมะเร็งที่ช่องท้องของคนทั่วไป

 ข. เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุผนังช่องท่อนํ้าดีภายในและภายนอกตับที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ

 ค. เป็นมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุผนังของกระเพาะอาหารที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ

 ง. เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุผนังลําไส้เล็ก

๙. ภาคใดที่เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีตับมากที่สุด

 ก. ภาคกลาง

 ข. ภาคใต้

 ค. ภาคเหนือ

 ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐. ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ ในระยะติดต่อที่มีชีวิตอยู่จะอาศัยอยู่ในท่อทางเดินนํ้าดีของคนได้นานเท่าใด

 ก. ๕  - ๑๐ ปี

 ข. ๑๐ – ๒๐ ปี

 ค. ๑๕ – ๒๕ ปี

 ง. ๓๐ -  ๔๐ ปี

 

เฉลย

ข้อ ๑ ข   ข้อ ๒ ก  ข้อ ๓ ง   ข้อ ๔  ค    ข้อ ๕ ค   ข้อ ๖ ข   ข้อ ๗ ก   ข้อ ๘ ข  ข้อ ๙  ง  ข้อ ๑๐ ข
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ใบคว�มรู้ที่ ๑

เรื่อง  ส�เหตุก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โรคพยาธใิบไมต้บัมสีาเหตมุาจากพยาธใิบไมตบั (Opisthorchis viverrini) ซึง่ชนดิทีก่อ่ใหเ้กดิโรคในคนมอียูด่ว้ย

กัน ๓ ชนิด  ตัวพยาธิมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ โดยมีส่วนหัวและส่วนท้ายของลําตัวเรียวมน ขนาดของพยาธิใบไม้ตับมีลํา

ตัวยาว ๕-๑๐ มม.  กว้าง ๑ - ๒ มม. ในลําตัวจะมีระบบสืบพันธุ์ของทั้งเพศผู้และเพศเมีย พบได้ทั้งในประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือของไทย และประเทศลาวในบริเวณลุ่มแม่นํ้าโขง

 อ�ห�รกอ่โรค ทีเ่สีย่งตอ่พยาธใิบไมต้บัทีป่ระชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนยิมกนิทีท่าํ จากปลาทีป่รงุไมส่กุ 

เช่น ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา ปลาร้า แจ่วบอง ซึ่งตัวอ่อนของพยาธิ

ระยะตดิตอ่ยงัมชีวีติอยู ่และสามารถเจรญิเตบิโตเปน็พยาธติวัเตม็วยัในทอ่นํา้ดภีายในตบัได ้นอกจากพยาธใิบไมต้บัทีเ่ปน็

สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหเ้กดิมะเรง็ของทอ่นํา้ดแีลว้ ยงัพบวา่มสีารไนโตรซามนี (Nitrosamine) ซึง่เปน็สารกอ่มะเรง็ในอาหาร

พวกโปรตีนหมัก เช่นปลาร้า ปลาส้ม หมูส้ม แหนม และอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่น กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อ

เค็ม ปลาเค็มก็เป็นปัจจัยเสริมก่อโรคด้วย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบคว�มรู้ที่ ๒

เรื่อง  วงจรก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อทางเดินนํ้าดีที่อยู่ในตับของคน สุนัขและแมว พยาธิ

ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้างไข่จํานวนมาก ซึ่งไข่ของพยาธิชนิดนี้มีขนาดเล็กสีนํ้าตาลเหลือง ไข่ที่ออกมาจะปะปนมากับ

นํ้าดีและลงสู่ลําไส้เล็ก จากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการถ่ายอุจจาระ  หากไข่ตกลงสู่นํ้าจะถูกหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก

บางชนิดที่มีความสามารถเป็นพาหะขั้นที่ ๑ กินเข้าไป ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่พยาธิจะใช้เวลาเจริญในหอยประมาณ ๖ - ๘ 

สัปดาห์ จึงออกจากหอยและว่ายนํ้าไปไชเข้าใต้เกล็ดของปลานํ้าจืด (เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ 

ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาแก้มชํ้า ปลาขาวนา) แล้วเจริญเป็นพยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อในเนื้อปลา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 

๔ สัปดาห์ เมื่อคนหรือสุนัข และแมว กินเนื้อปลาที่ปรุงไม่สุกหรือดิบ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป และเมื่อ

นํ้าย่อยในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กย่อยเนื้อปลาและผนังหุ้มตัวอ่อน ของพยาธิ ก็จะทําให้ตัวอ่อนของพยาธิออกมา

และคืบคลานเข้าไปในระบบท่อนํ้าดี  ผ่านทางรูเปิดที่ลําไส้เล็กและเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยต่อไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�นที่ ๑

เรื่อง  ส�เหตุของก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับ  

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนระบุสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาอย่างน้อย ๕ ข้อ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบง�นที่ ๒

เรื่อง  วงจรโรคพย�ธิใบไม้ตับ  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ๑. ให้นักเรียนวาดภาพวงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 ๒. ส่งผลงานให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง

 ๓. นําผลงานนี้ไปใช้ประกอบการอธิบายให้บุคคลในครอบครัวฟังอย่างน้อย ๑ คน และให้ผู้ฟังนั้นลงลายมือ

ชื่อ พร้อมประเมินผล

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................................................

ได้รับฟังการอธิบายเรื่องวงจรพยาธิใบไม้ตับจาก  เด็กชาย/เด็กหญิง...........................................................................แล้ว

นักเรียนสามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจในระดับใด

 (  ) เข้าใจมากที่สุด   (  ) เข้าใจมาก   (  ) พอเข้าใจ   (  ) ไม่เข้าใจ

    (ลงชื่อ)

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

     วันที่..................................................
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๑  บริโภคปลอดภัยห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ    จำ�นวน   ๖   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒  อ�ก�รของคนที่เป็นโรคพย�ธิ ใบไม้ตับ   ใช้เวล� ๑ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้
 มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลก�รเรียนรู ้
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ส�ระสำ�คัญ
 อาการของผู้ที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ มีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลย หรืออาจมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อเป็นครั้งคราว 
อาการร้อนท้อง และต่อมาจะเบื่ออาหาร ท้องอืดมาก ตับโตและกดเจ็บบริเวณตับ (บริเวณชายโครงขวา) อาการที่รุนแรง
มักพบมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีไข้ตํ่าๆ หรือไข้สูงจนมีอาการหนาวสั่น และมักเกิดอาการภาวะแทรกซ้อนในที่สุด 
ตามลําดับความรุนแรงของอาการ
ส�ระก�รเรียนรู้
 อาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
จุดประสงค์
 ๑.  นักเรียนระบุอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 
 ๒.  นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 
 ๓.  นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในการชมผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน
กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาและทบทวนเรื่อง สาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและวงจรพยาธิใบไม้ตับและให้
นักเรียนเล่าเกี่ยวกับการนําความรู้ไปอธิบายให้บุคคลในครอบครัวฟัง
 ๒. ครถูามนกัเรยีนวา่ นกัเรยีนทราบหรอืไมว่า่  ชมุชนของเรามคีนทีเ่ปน็โรคพยาธใิบไมร้อ้ยละเทา่ไรใหน้กัเรยีน
ลองคาดคะเน และให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของตนที่ทราบเกี่ยวกับคนในชุมชนที่เป็นโรคดังกล่าว
  ๓. ครใูหข้อ้มลูถงึสถติขิองผูป้ว่ยโรคพยาธใิบไมต้บัทีพ่บในชมุชนและใหน้กัเรยีนชว่ยกนับอกอาการของคนทีเ่ปน็
โรคพยาธิใบไม้ตับตามความรู้เดิมของนักเรียน
 ๔. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้เรื่องอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิ ใบไม้ตับ
    ๕. นักเรียนแต่ละสรุปความรู้ของตนเองเป็นแผนภาพความคิดแล้วนําไปติดหน้ากระดาน
  ๖.  นักเรียนเดินชมผลงานของเพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนะซึ่งกันและกัน
เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 ๑. สถิติของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่พบในชุมชน
 ๒. ใบความรู้เรื่องอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิ ใบไม้ตับ          
 ๓. ใบงานเรื่องอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิ ใบไม้ตับ         
 ๔. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
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ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ก�รประเมิน

   คะแนน   ๘ - ๑๐ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๕ - ๗ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

   คะแนน   ๐ - ๔   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

     

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

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

.........../......................../..........
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ใบคว�มรู้

เรื่อง อ�ก�รของคนที่เป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 อ�ก�ร ผู้ที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ มีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะมีจํานวนพยาธิไม่มากนัก หรือ

อาจมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเป็นครั้งคราว อาการร้อนท้อง อาการต่อมา ที่พบคือ อาการเบื่ออาหาร ท้องอืดมาก ตับโต 

และกดเจ็บบริเวณตับ (บริเวณชายโครงขวา) อาการที่รุนแรงมักพบมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีไข้ตํ่าๆ หรือไข้สูงจนมี

อาการหนาวสั่น ซึ่งมักเกิดจากอาการแทรกซ้อน เช่นท่อทางเดินนํ้าดีอุดตันจากตัวพยาธิไปอุด การอักเสบติดเชื้อของท่อ

ทางเดินนํ้าดีหรือถุงนํ้าดี หรือมะเร็งของท่อนํ้าดี (Cholangiocarcinoma) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด ดังภาพ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  อ�ก�รของคนที่เป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับ  

 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดอาการของคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๑  บริโภคปลอดภัยห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ    จำ�นวน   ๖   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคพย�ธิใบไม้ตับ  ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

 มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้

 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ส�ระสำ�คัญ

 การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ ทําได้โดยการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ นอกจากนี้อาจตรวจทางวิทยาภูมิคุ้มกัน

หรือการตรวจทางรังสีวินิจฉัยร่วมด้วย และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ ปัจจุบันใช้ยาพราซิควอนเทล (Praziquantel) 

เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษา แต่เมื่อรักษาหายแล้ว ถ้ายังไม่เลิกกินปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่ ก็จะทําให้กลับมาเป็นโรค

ได้อีก ดังนั้นการรักษาให้หายขาด ต้องเลิกกินปลาดิบ

ส�ระก�รเรียนรู้

 การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนบอกวิธีการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับได้

 ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๓. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

  ๑. ครแูละนกัเรยีนสนทนาเรือ่ง วงจรพยาธใิบไมต้บั การระบาดวทิยาของพยาธใิบไมต้บั และโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พยาธิใบไม้ตับ

 ๒. แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ กลุม่ละ ๔-๕ คนศกึษาใบความรูเ้รือ่งการวนิจิฉยัและการรกัษาโรคพยาธใิบไมต้บั  

 ๓. นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นแผนภาพความคิด         

 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานแผนภาพความคิดหน้าชั้นเรียน

  ๕. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 ๖. นักเรียนทําใบงานเป็นการบ้าน

 ๗. ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ / สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 ๑. ใบความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ  

 ๒. ใบงาน

 ๓. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็นรายบุคคล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

  ๑.  วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็นรายบุคคล 

 ๒.  เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็นรายบุคคลในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์การประเมิน

   คะแนน   ๘ - ๑๐ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๕ - ๗ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

           คะแนน   ๐ - ๔   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบคว�มรู้

เรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ก�รตรวจวนิจิฉยัโรคพย�ธใิบไมต้บั ทาํไดโ้ดยการตรวจอจุจาระและพบไขพ่ยาธ ิซึง่ไขม่รีปูรา่งคลา้ยหลอดไฟฟา้

ชนิดกลมมีไส้ ไข่มีขนาดเล็กสีนํ้าตาลเหลือง นอกจากนี้อาจตรวจทางวิทยาภูมิคุ้มกัน หรือการตรวจทางรังสีวินิจฉัยร่วม

ด้วย

 ก�รรักษ� ปัจจุบันใช้ยาพราซิควอนเทล (Praziquantel) เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษา โดยอัตราการรักษาหาย

ประมาณร้อยละ ๙๑-๙๕ แต่เมื่อรักษาหายแล้ว ถ้ายังไม่เลิกกินปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่ ก็จะทําให้กลับมาเป็นโรคได้

อีก และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีตามมา ดังนั้นการรักษาให้หายขาด ต้องเลิกกินปลาดิบ ส่วนในผู้ป่วยที่มี

การอุดตันของท่อทางเดินนํ้าดี ซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบเรื้อรังหรือจากมะเร็งของท่อนํ้าดี จะใช้การรักษาทางศัลยกรรม

ร่วมด้วย

 การดูแลผู้ป่วยที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ แนะนําให้กินยาตามที่แพทย์สั่ง และต้องเลิกกินปลาดิบ ส่วนในผู้ป่วยที่มี

ภาวะแทรกซอ้นหรอืมะเรง็ในทอ่นํา้ด ีจาํเปน็ตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง  ไปพบแพทยต์ามนดัอยา่งสมํา่เสมอ 

ดังภาพ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคพย�ธิใบไม้ตับ  

ชือ่-สกลุ................................................................ โรงเรยีน ...............................................เลขที.่..................ชัน้................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้

๑. แพทย์มีวิธีการวินิจฉัยโรคพยาธิได้อย่างไร

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

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

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

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

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

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

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

๒. จงบอกวิธีการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ  

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………....................   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๑  บริโภคปลอดภัยห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ          จำ�นวน   ๖   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔ ก�รปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับ         ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้
 มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลก�รเรียนรู ้
 มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ส�ระสำ�คัญ
 การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ค่านิยม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละความเชือ่เกีย่วกบัอาหาร การกนิอาหารประเภทปลานํา้จดืเกลด็ขาวดบิ หรอืดบิๆ สกุๆ และ
ไม่ควรถ่ายอุจาระบนพื้นดิน ตามพุ่มไม้ หรือถ่ายลงในนํ้า จะทําให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไป
ส�ระก�รเรียนรู้
 การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
จุดประสงค์
 ๑. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนคําขวัญรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้
 ๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนา ทบทวนเรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ
 ๒. ครถูามนกัเรยีนวา่ ถา้เราตอ้งการปลอดภยัจากการเปน็โรคพยาธใิบไมต้บัเราควรปฏบิตัตินอยา่งไร ใหน้กัเรยีน
ตอบคนละ ๑ ข้อแล้วครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคนบนกระดานในรูปผังความคิด
 ๓. แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ กลุม่ละ ๔-๕ คนศกึษาเอกสารความรูเ้รือ่งการปฏบิตัตินและวธิปีอ้งกนัโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ แล้วร่วมกันเขียนคําขวัญรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอคําขวัญหน้าชั้นเรียน แล้วครูและนักเรียนร่วมกันปรับปรุงให้ถูกต้อง
เหมาะสม
  ๕. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย สรุปถึงวิธีปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 ๖. นักเรียนนําคําขวัญที่เขียนไปให้ผู้นํานักเรียนและผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 ๑. เอกสารความรู้เกี่ยวกับการการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ   
          ๒. ใบงานการเขียนคําขวัญ
 ๓. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
 ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รวัด / ก�รประเมินผล
  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล
  ๑.๑ การประเมินการนําเสนอผลงาน
  ๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน
  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
   เกณฑ์ให้คะแนน
    คะแนน ๑๖ – ๒๐  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    คะแนน ๑๑ – ๑๕  ระดับคุณภาพ ดี
    คะแนน   ๖ – ๑๐  ระดับคุณภาพ พอใช้
    คะแนน    ๐ – ๕   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป
   เกณฑ์การให้คะแนน
        คะแนน  ๑๓ – ๑๕  ระดับคุณภาพ ดี
        คะแนน   ๘ – ๑๒    ระดับคุณภาพ ปานกลาง
            คะแนน  ๕ – ๗      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ
 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………....................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………....................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………....................
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
.………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../........................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../........................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  ก�รเขียนคำ�ขวัญรณรงค์ก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับ

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๖. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๗. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๘. .........................................................................................

๔. ...................................................................................... ๙. .........................................................................................

๕. ...................................................................................... ๑๐. ......................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันเขียนคําขวัญรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จํานวน ๒ – ๓ คําขวัญ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................          
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๑  บริโภคปลอดภัยห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ          จำ�นวน   ๖   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่  ๕ พฤติกรรมก�รบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ 

   และวิธีปฏิบัติตนต�มสุขบัญญัติแห่งช�ติ                 ใช้เวล�  ๑ ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

 มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้

 ๑. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 ๒. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

ส�ระสำ�คัญ

 พฤตกิรรมการบรโิภคทีถ่กูสขุลกัษณะและวธิปีฏบิตัตินตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิเปน็แนวทางปฏบิตัติวัดา้นสขุภาพ

ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต

ประจําวัน จะเป็นคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน 

การทํางาน และยังช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ

ส�ระก�รเรียนรู้

 พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนบอกพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและวิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติได้                          

 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่มีความสัมพันธ์กับการ

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้

 ๓. นักเรียนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ    และให้นักเรียนอ่าน  คําขวัญ

ที่นักเรียนร่วมกันเขียน

 ๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติการณ์โรคพยาธิในชุมชนซึ่งทําให้

คนในชุมชนเสียชีวิตว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้ปลอดภัย

จากโรคพยาธิใบไม้ตับ และศึกษาวิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

 ๓. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้น         

 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 

  ๕. นักเรียนทําใบงาน



78 หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

เครื่องมือ / สื่อ/แหล่งเรียนรู้
 ๑. ใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) ๑๐ ประการ
 ๒. ใบงาน
 ๓. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
ก�รวัด / ก�รประเมินผล
  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล
  ๑.๑ การตรวจใบงาน
  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน
 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน
  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
   เกณฑ์ให้คะแนน
   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี
   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ พอใช้
   คะแนน    ๐ – ๕  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น ๆ
 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../......................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)

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



79หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  พฤติกรรมก�รบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและวิธีปฏิบัติตนต�มสุขบัญญัติแห่งช�ติ

(สุขบัญญัติแห่งช�ติ ๑๐ ประก�ร)

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้

๑. จงบอกพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะมาอย่างน้อย ๓ ข้อ

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

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

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

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

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

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

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

๒. จากการศึกษาสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ นักเรียนคิดว่าข้อใดมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับบ้าง

เพราะเหตุใด

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๒  ห่�งมะเร็งท่อนำ้�ดีชีวีมีสุข      จำ�นวน   ๔   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ คว�มสำ�คัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ด ี ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

 มฐ.พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ  การดาํรงสขุภาพ  การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระสำ�คัญ

 มะเร็งท่อนํ้าดี เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดที่บริเวณท่อนํ้าดี ซึ่งเป็นอวัยวะที่นํานํ้าดีจากตับมายังลําไส้เล็ก มะเร็ง

ทอ่นํา้ด ีถอืเปน็มะเรง็ชนดิตอ่มอยา่งหนึง่ทีพ่บในไทยสงูมากทีส่ดุในโลก โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และมอีตัรา

การเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเพิ่มขึ้น วิธีการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน

โรคและการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว ชุมชนและสังคม  

ส�ระก�รเรียนรู้

 ความสําคัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนบอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้

 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี  และร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

ได้ชม

 ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ  ๔-๕ คน ศึกษาเอกสารความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีร่วมกัน

อภิปรายและเขียนสรุปปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี 

 ๓. ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้และให้นักเรียนทําใบงาน

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. วีดีทัศน์ เรื่อง “ชาวแก่งละว้าไม่กินปลาดิบ”

 ๒. เอกสารความรู้เรื่อง “พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”

 ๓. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน  

 ๔. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๕. ความรู้เรื่องมะเร็งท่อนํ้าดีจากเว็บไซต์     

  http://www.smj.ejnal.com/ejournal/showdetail/?show_detail=T&art_id=274
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รวัด / ก�รประเมินผล
  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล
  ๑.๑ การตรวจใบงาน
  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  
  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   
 ๒.  เกณฑ์ก�รประเมิน
      ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
   ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
    เกณฑ์ให้คะแนน
    คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
    คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี
    คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ  พอใช้
    คะแนน    ๐ – ๕  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
   ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป
    เกณฑ์การให้คะแนน
    คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี
    คะแนน    ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง
    คะแนน     ๕ - ๗  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ
 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../........................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)

      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดีและส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็น

  แผนผังความคิดและระบายสีให้สวยงาม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๒  ห่�งมะเร็งท่อนำ้�ดีชีวีมีสุข      จำ�นวน   ๔   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่  ๒ ลักษณะและอ�ก�รผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี  ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้
 มฐ.พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ  การดาํรงสขุภาพ  การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลก�รเรียนรู ้
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  
ส�ระสำ�คัญ
 ลักษณะและอาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
ส�ระก�รเรียนรู้
 ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี จะมีลักษณะและอาการตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) เนื่องจากท่อนํ้าดีถูกก้อนมะเร็งอุด
ตัน ปวดบริเวณท้องหลังจากรับประทานอาหารแล้ว มีอาการตัวร้อน (แต่อัตราการเกิดค่อนข้างตํ่า) มีอาการคันที่ผิวหนัง
จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเป็นดีซ่าน เพราะบิลิรูบิน (bilirubin) ที่อยู่ในเลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีอาการอื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น ไม่อยากกินอาหาร เบื่ออาหารมันๆ อ่อนเพลีย นํ้าหนักลด คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีไข้สูง หรือหนาวสั่น
จุดประสงค์
 ๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี 
กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อสม.มาเตือน” 
  ๒. ครูสนทนาทบทวนเรื่องความสําคัญและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
 ๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ  ๔-๕ คน ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ท่อนํ้าดีและเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิด
 ๔. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานแผนภาพความคิดหน้าชั้นเรียน
 ๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง ลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี     
 ๗. นักเรียนทําใบงาน 
เครื่องมือ /สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 ๑. เพลง “อสม.มาเตือน”
 ๒. เอกสารความรู้จากศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ เรื่อง 
“พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”
 ๓. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
 ๔. ใบงาน เรื่อง ลักษณะและอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
 ๕. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
 ๖. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รวัด / ก�รประเมินผล
 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล
  ๑.๑ การตรวจใบงาน
  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  
  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   
 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน
  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
   เกณฑ์ให้คะแนน
   คะแนน ๑๖ – ๒๐  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
   คะแนน ๑๑ – ๑๕  ระดับคุณภาพ   ดี
   คะแนน   ๖ – ๑๐  ระดับคุณภาพ   พอใช้
   คะแนน    ๐ – ๕   ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง
  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป
   เกณฑ์การให้คะแนน
   คะแนน  ๑๓ - ๑๕  ระดับคุณภาพ ดี
   คะแนน   ๘ - ๑๒    ระดับคุณภาพ  ปานกลาง
   คะแนน   ๕ – ๗     ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ
 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../........................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../....................../............
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ใบคว�มรู้ 

เรื่อง ลักษณะและอ�ก�รของโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน): เนื่องจากท่อนํ้าดีถูกก้อนมะเร็งอุดตัน

 จึงทําให้มีอาการดีซ่าน ลักษณะอาการดีซ่านจะเพิ่มขึ้น 

 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการปวด อีกทั้งระดับของอาการดีซ่าน

 จะมีความเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่มีการอุดตัน

๒.  ปวดบริเวณท้อง: หลังจากรับประทานอาหารแล้ว

 จะรู้สึกไม่สบายบริเวณท้องด้านบนเล็กน้อย 

 หรือปวดเสียดใต้ลิ้นปี่ หรือปวดบริเวณหลัง 

 หรือปวดเค้นบริเวณท้องด้านขวาบน ซึ่งเป็นอาการ

 ของเส้นประสาทถูกก้อนมะเร็งลุกลาม

๓.  ตัวร้อน: ก้อนมะเร็งอุดตันถึงท่อนํ้าดี ทําให้ภายในท่อนํ้าดีเกิดอาการอักเสบ ทําให้มีอาการตัวร้อน แต่อัตราการเกิด 

 ค่อนข้างตํ่า

๔. คนับรเิวณผวิหนงั: อาการคนัทีผ่วิหนงัจะเกดิขึน้กอ่นหรอืหลงัการเปน็ดซีา่น เพราะบลิริบูนิ (bilirubin) ทีอ่ยูใ่นเลอืด 

 มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงกระตุ้นให้ปลายประสาทผิวหนังเกิดอาการนี้ขึ้น

๕.  อาการอืน่ๆ: จะมอีาการรว่ม เชน่ ไมอ่ยากอาหาร เบือ่อาหารมนัๆ ออ่นเพลยี นํา้หนกัลด คลืน่ไส ้อาเจยีน  อาจมไีขส้งู 

 รอืหนาวสัน่รว่มดว้ย  คลาํพบกอ้นดานบรเิวณทอ้งสว่นบนใตช้ายโครงขวาหรอืลิน้ปีเ่นือ่งจากตบัหรอืถงุนํา้ดโีต เปน็ตน้ 
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ใบง�น 

เรื่อง  ลักษณะและอ�ก�รผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชีแ้จง ใหน้กัเรยีนหาภาพลกัษณะอาการของผูป้ว่ยโรคมะเรง็ทอ่นํา้ดมีาตดิลงบนใบงาน แลว้อธบิายอาการ (๑๐ คะแนน)
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๕

หน่วยที่  ๒  ห่�งมะเร็งท่อนำ้�ดีชีวีมีสุข             จำ�นวน   ๔   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓  ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคมะเร็งท่อนำ้�ดี  ใช้เวล�   ๑  ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

 มฐ.พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระสำ�คัญ

 การตรวจวนิจิฉยัมะเรง็ทอ่นํา้ดรีะยะแรก คดักรองไดจ้ากประชากรกลุม่เสีย่งทีม่ปีระวตักินิปลาดบิและมญีาตสิาย

ตรงที่ป่วย นําไปตรวจเลือดและอัลตราซาวด์   ส่วนการรักษามะเร็งท่อนํ้าดีในระยะแรกเริ่มมักได้ผลดี โดยการผ่าตัดเป็น

วิธีที่ได้ผลดีและมีโอกาสหายได้ การรักษาจะต่อด้วยเคมีบําบัด ส่วนผู้ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้อาจระบายนํ้าดีโดยการใส่ท่อ

ผ่านผิวหนัง

ส�ระก�รเรียนรู้

 การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี           

จุดประสงค์

 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะอาการและวิธีการการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง “พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี”และร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ได้ชม

 ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ศึกษาใบความรู้เรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและ

เขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิด

 ๓. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอแผนภาพความคิดหน้าชั้นเรียน

 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป

 ๕. ให้นักเรียนทําใบงาน เรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี           

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. วีดีทัศน์ เรื่อง “พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี”

 ๒. ใบความรู้ เรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี           

 ๓. ใบงาน เรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี           

 ๔. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

 ๕. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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ก�รวัด / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

        คะแนน   ๕ – ๗ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../........................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../....................../............
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ใบคว�มรู้

เรื่อง ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคมะเร็งท่อนำ้�ดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ�ก�รของผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้�ดี

 ผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดีพบบ่อยในคนอายุ ๔๕ –๕๕ ปี เป็นชาย

มากกว่าหญิงประมาณ ๓ เท่า อาการจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่มอาการคือ

 ๑. อาการตาเหลอืง ตวัเหลอืง พบไดร้อ้ยละ ๖๐  ปสัสาวะสเีขม้ 

อุจจาระสีซีด คันตามผิวหนัง

 ๒. กลุม่อาการตบัโต เนือ่งจากมมีะเรง็อยูใ่นเนือ้ตบั มอีาการแนน่

ชายโครงขวา เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด

ก�รวินิจฉัยมะเร็งท่อนำ้�ดี

 การคดักรองมะเรง็ระยะแรก สามารถทาํไดโ้ดยการตรวจประชากรทีม่คีวามเสีย่งของพยาธใิบไมต้บั คอื มปีระวตัิ

กนิปลาดบิ ทาํการตรวจหาพยาธใินประชากรกลุม่นี ้รว่มกบัการตรวจเลอืดหาสารบง่ชีถ้งึการอกัเสบของทอ่นํา้ด ีจะสามารถ

คดักรองผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูไดโ้ดยพบพยาธใินรา่งกายมากโดยประมาณการจากจาํนวนไขพ่ยาธทิีพ่บในอจุจาระ และตรวจ

เลือดหาค่าบ่งชี้การอักเสบของท่อนํ้าดี ประชาชนกลุ่มนี้ควรได้ตรวจคัดกรองขั้นต้นต่อมาด้วยการทํา อัลตราซาวด์

ก�รวินิจฉัยมะเร็งท่อนำ้�ดีในระยะมีอ�ก�ร

   ๑. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง จะต้องวินิจฉัยแยกโรคจากท่อนํ้าดีอุดตันจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น 

นิว่ในถงุนํา้ด ีทอ่นํา้ดอีกัเสบเรือ้รงั  ซึง่การวนิจิฉยันอกจากการตรวจอลัตราซาวดย์งัตอ้งตรวจภาพตบัและทอ่นํา้ดโีดยการ

ตรวจคลืน่แมเ่หลก็ (MRI และ MRCP) โดยการตรวจวนิจิฉยัสดุทา้ยดว้ยการสอ่งกลอ้งลงไปทางปากสูก่ระเพาะอาหารและ

ลําไส้เล็กส่วนต้น เพื่อสอดสายพลาสติกเล็ก ๆ เข้าท่อนํ้าดีฉีดสีและตัดชิ้นเนื้อที่ก้อนมะเร็งเพื่อพิสูจน์ยืนยันการวินิจฉัย
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 ๒. ผู้ป่วยที่มีอาการตับโต และตรวจพบก้อนในตับจากอัลตราซาวด์ อาจต้องแยกโรคจากมะเร็งตับที่เกิดในผู้

ปว่ยตบัแขง็และตบัอกัเสบเรือ้รงัจากเชือ้ไวรสับแีละซ ีหรอืโรคตบัจากแอลกอฮอล ์   การตรวจสารมะเรง็ในเลอืดและการ

ตรวจคอมพิวเตอร์รังสี (ซีทีสะแกน) จะช่วยให้การวินิจฉัยแยกโรคได้เป็นส่วนใหญ่  ผู้ป่วยส่วนน้อยที่ยังแยกโรคไม่ได้อาจ

ต้องทําการเจาะตับโดยใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังโดยไม่ผ่าตัด เพื่อเอาชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์ยืนยันการวินิจฉัย

ก�รรักษ�มะเร็งท่อนำ้�ดี

 ๑. กรณเีปน็มะเรง็ในระยะเริม่แรก (ตรวจพบกอ้นมขีนาดนอ้ยกวา่ ๓ เซนตเิมตร) หรอืมทีอ่นํา้ดโีตเฉพาะทีก่ลบี

ใดกลีบหนึ่งของตับ การผ่าเอามะเร็งเฉพาะกลีบตับนั้น ๆ ออก จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดที่สามารถคาดหวังให้ผู้ป่วยหาย

ได ้บางรายหากหลงัผา่ตดัพบมะเรง็แพรก่ระจายไปตอ่มนํา้เหลอืง อาจตอ้งรกัษา

เพิ่มเติมโดยให้ยาเคมีบําบัด

 หากผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัการรกัษาโดยการผา่ตดัไดอ้าจพจิารณารกัษา

อาการเหลืองและอาการคันโดยการระบายนํ้าดีด้วยการใส่ท่อผ่านผิวหนังหรือ

ผ่านทางการส่องกล้อง หากไม่ทําการระบายนํ้าดี ปล่อยให้ผู้ป่วยเหลืองขึ้นตาม

ลาํดบั จะนาํไปสูภ่าวะตบัและไตวายได ้รวมถงึการตดิเชือ้ในทางเดนินํา้ด ีซึง่เปน็

สาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

 ๒. ส่วนมะเร็งท่อนํ้าดีที่มีก้อนมะเร็งในเนื้อตับ การรักษาที่ดีที่สุดคือ

การผ่าตัดเอากลีบตับหรือซีกตับนั้นออกร่วมกับการเลาะต่อมนํ้าเหลืองบริเวณ

ใกล้เคียงออก

 ๓. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จะมีอาการตับโต ตัวเหลือง ตัวเหลือง คันตามตัว ท้องโต ชาบวม ปวดท้อง ปวด

หลัง แพทย์สามารถให้การรักษาแบบประคับประคอง บรรเทาด้วยการให้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานน้อยลง  และมีการ

รักษาด้านจิตใจ จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคมะเร็งท่อนำ้�ดี    

       

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  

๑. ให้นักเรียนบอกวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีมาอย่างน้อย  ๔ วิธี  (๘ คะแนน)
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................

๒. จงอธิบายวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีมาโดยสังเขป (๒ คะแนน)
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕

หน่วยที่  ๒  ห่�งมะเร็งท่อนำ้�ดีชีวีมีสุข      จำ�นวน   ๔   ชั่วโมง   

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔  ก�รปฏิบัติตนและวิธีป้องกันก�รเกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

 มฐ.พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ  การดาํรงสขุภาพ  การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้

 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๒. มีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

ส�ระสำ�คัญ

 พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี ควรปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการ

เป็นโรค ได้แก่ การรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกทุกครั้ง ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  เช่น ปลาดิบ ก้อย

ปลา หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการหมัก เพราะมีสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทําให้เป็นโรคมะเร็งตับได้ 

ระวังการรับประทานอาหารที่ตากแห้ง รวมทั้งอาหารที่เตรียมแล้ว หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารซํ้าๆ หรืออาหารที่

ใส่ยากันบูด และอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ส�ระก�รเรียนรู้

 การปฏิบัติตนและวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี    

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนบอกพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้

 ๒. นักเรียนสามารถบอกวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีได้

 ๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและแนะนําผู้อื่นได้

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดีที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว        

 ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  ๔-๕ คน ให้ร่วมกันอภิปรายถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. ส่งตัวแทนนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน

 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. ให้นักเรียนทําใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๖. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ

 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 ๑. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๒. ใบงาน เรื่อง  การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 ๓. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

 ๔. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๕. แบบทดสอบหลังเรียน

ก�รวัด / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

  ๑.๔ การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน   

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕  ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐  ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานกลางขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน    ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

        คะแนน    ๕ – ๗ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  

   ๒.๔ นักเรียนได้คะแนนการทดสอบหลังเรียน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../........................../...........
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
     (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบคว�มรู้

เรื่อง ก�รปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงก�รเป็นโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีก�รปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงก�รเป็นโรคมะเร็งท่อนำ้�ด ีได้แก่

 ๑.   รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกจากเตาใหม่ๆ และตระหนักเสมอว่ารับประทานปลาครั้งใด  ต้อง

ปรุงให้สุกทุกครั้ง ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  เช่น ปลาดิบ ก้อยปลา

 ๒.  หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการหมัก เช่น ปลาร้า ปลาเจ่า แหนม ปลาส้ม หมูส้ม ฯลฯ เพราะมีสารไน

โตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทําให้เป็นโรคมะเร็งตับได้

 ๓.  ระวงัการรบัประทานอาหารทีต่ากแหง้ เชน่ พรกิปน่ ถัว่ลสิงปน่ รวมทัง้อาหารทีเ่ตรยีมแลว้ เกบ็คา้งคนื เพราะ

อาจมีเชื้อราปะปนอยู่

 ๔.  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารซํ้าๆ หรืออาหารที่ใส่ยากันบูด  และอาหารพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว 

เช่น กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ก็เป็นปัจจัยเสริมก่อโรคด้วย

 ๕.  ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์

อ�ห�รที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

เช่น ปลาร้าดิบ ปลาส้ม ปลาจ่อม ก้อยปลาและกินสุกๆ ดิบๆ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น 

เรื่อง  ก�รปฏิบัติตนและวิธีป้องกันก�รเกิดโรคมะเร็งท่อนำ้�ดี    

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนและวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี อย่างน้อย ๕ ข้อ (๑๐ คะแนน)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง  ก�รบริโภคปลอดภัย ห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับ            กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�พลศึกษ�

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕                                      ใช้เวล�  ๒๐  น�ที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. โรคพยาธิใบไม้ตับคืออะไร

 ก. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อหนอนพยาธิ

 ข. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อหนอนพยาธิใบไม้ตับ

 ค. โรคมะเร็งตับ

 ง. โรคติดต่อร้ายแรง

๒. พยาธิใบไม้ตับในคนที่สําคัญ มีอยู่กี่ชนิด

 ก. ๓

 ข. ๔

 ค. ๕

 ง. ๖

๓. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 ก. เกิดจากการรับประทานปลาดิบทุกชนิด

 ข. เกิดจากการรับประทานปลานํ้าจืดทุกชนิด

 ค. เกิดจากการรับประทานปลานํ้าจืดมีเกล็ดที่ทําแบบสุกๆ ดิบๆ 

 ง. เกิดจากการรับประทานปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดขาวที่ทําสุกๆ ดิบๆ 

๔. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้เฉพาะคนเท่านั้น

 ข.  โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้เฉพาะสัตว์เท่านั้น

 ค. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้ทั้งคนและสัตว์

 ง. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดได้กับผู้สูงอายุ

๕.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

 ก. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าเค็ม

 ข. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดชนิดมีเกล็ด

 ค. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาว

 ง. โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลาไม่มีเกล็ด

๖. อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

 ก. ต้มยําปลาช่อน

 ข.  ก้อยปลา

 ค. ปลาทอดกระเทียม

 ง. แกงอ่อมปลาดุก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๗. อาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นอย่างไร

 ก. ตาเหลือง ตัวเหลือง

 ข. ตาแดง ตัวเหลือง

 ค. ตาเหลือง ท้องเสีย

 ง. มีไข้สูง  ผอมซีด

๘. โรคมะเร็งท่อนํ้าดีตับเป็นอย่างไร

 ก. เป็นโรคมะเร็งที่ช่องท้องของคนทั่วไป

 ข. เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุผนังช่องท่อนํ้าดีภายในและภายนอกตับที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ

 ค. เป็นมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุผนังของกระเพาะอาหารที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ

 ง. เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุผนังลําไส้เล็ก

๙. ภาคใดที่เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีตับมากที่สุด

 ก. ภาคกลาง

 ข. ภาคใต้

 ค. ภาคเหนือ

 ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐. ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ ในระยะติดต่อที่มีชีวิตอยู่จะอาศัยอยู่ในท่อทางเดินนํ้าดีของคนได้นานเท่าใด

 ก. ๕  - ๑๐ ปี

 ข. ๑๐ – ๒๐ ปี

 ค. ๑๕ – ๒๕ ปี

 ง. ๓๐ -  ๔๐ ปี

 

เฉลย

ข้อ ๑ ข   ข้อ ๒ ก  ข้อ ๓ ง   ข้อ ๔  ค    ข้อ ๕ ค   ข้อ ๖ ข   ข้อ ๗ ก   ข้อ ๘ ข  ข้อ ๙  ง  ข้อ ๑๐ ข
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�           ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๖

ร�ยวิช�   โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี           เวล�  ๑๐  ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ศกึษาความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี อนัตรายทีเ่กดิจากการเปน็

โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีสภาพปญัหาของสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม

 วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อ

สุขภาพของตนเองและส่วนรวม การดูแลสุขภาพของตนเองและส่วนรวม

 ตระหนกัถงึอนัตรายและผลกระทบทีเ่กดิจากโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีมคีวามรบัผดิชอบในการดแูล

สุขภาพของตนเองและส่วนรวม

ผลก�รเรียนรู ้

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๒. อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. อธิบายถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

 ๖. มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

 ๗. สร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม

รวม   ๗    ผลก�รเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โครงสร้�งร�ยวิช�

เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี    ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖   เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อ

หน่วย

ผลก�รเรียนรู้ ส�ระสำ�คัญ จำ�นวน

ชั่วโมง

นำ้�หนัก

คะแนน

๑ โรคภัย 

ใกล้ตัว

๑. มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรค

พยาธิใบไม้ตับ และ

มะเร็งท่อนํ้าดี

๑. พยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในทางเดินนํ้าดี

ของตับเป็นโรคที่ติดต่อทางอาหารจะพบมากทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

๒. วงจรการเกิดพยาธิใบไม้ตับ มีสาเหตุจากการรับ

ประทานอาหารประเภทนํา้จดืเกลด็ขาวปรงุดบิหรอืสกุๆ

ดบิๆทีม่ตีวัออ่นของพยาธปินเปือ้น เชน่ ปลารา้กอ้ยปลา 

ปลาหมกไฟ ฯลฯ พยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ในทางเดินนํ้า

ดีของตับทั้งของคนและสัตว์

๑

๑

๑๐

๑๐

๒. อธิบายถึงสภาพ

แวดล้อมที่มีผลต่อ

การเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อนํ้าดี  

๓. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของ

เราอย่างมาก ถ้าคนเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะ

ทําให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปราศจากโรคภัย

๔. ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา จะทําให้

เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้น เราจึงควร

ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

๑

๑

๑๐

๑๐

๓. อธิบายถึงความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อนํ้าดี

๕. การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดมีสีาเหตุ

มาจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ด

ขาวปรงุดบิหรอืสกุๆดบิๆ ทีม่ตีวัออ่นของพยาธปินเปือ้น 

เช่น  ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ฯลฯ

๑ ๑๐

๔. มีความรู้เกี่ยวกับ

การปอ้งกนัโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ และมะเร็ง

ท่อนํ้าดี  

๖. การมีสุขภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมทางด้าน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูก

สุขลักษณะทําให้ร่างกายแข็งแรง  ช่วยป้องกันโรคที่อยู่

รอบตัวเรา

๒ ๒๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โครงสร้�งร�ยวิช� (ต่อ)

เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี   ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๖   เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ผลก�รเรียนรู้ ส�ระสำ�คัญ จำ�นวน

ชั่วโมง

นำ้�หนัก

คะแนน

๒ บริโภค

ปลอดภัย

สดใส

ร่าเริง

๑ .  มี พ ฤติ ก ร รม

ก า ร บ ริ โ ภ ค ที่ ถู ก

สุขลักษณะ

๑. การรับประทานอาหารที่สะอาดและ ปรุงสุก การ

ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยป้องกัน

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๑ ๑๐

๒. มีความตระหนัก

ถึงความสําคัญใน

การปฏิบัติตนตาม      

สุขบัญญัติแห่งชาติ

๒. การปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ คือการเลือกรับ

ประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ตามหลักสุขบัญญัติ ซึ่ง

จะทาํใหเ้รามรีา่งกายเจรญิเตบิโต แขง็แรงและไมม่โีรค

ภัยเบียดเบียน

๑ ๑๐

๓. สร้างภูมิคุ้มกัน

สู่ครอบครัว ชุมชน

และสังคม

๓. ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และการรักษาความ

สะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา จะทําให้เรามี

สขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี เปน็การสรา้งภมูคิุม้กนั

ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม

๑ ๑๐

รวมตลอดปี / ภาคเรียน ๑๐ ๑๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โครงสร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี   ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖   เวล� ๑๐ ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วย แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ / เรื่อง
จำ�นวน

ชั่วโมง

๑ โรคภัยใกล้ตัว ๑. การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๒. วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ ๑

๓. สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดี ๒

๔. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๑

๕. การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ๒

๒ บริ โภคปลอดภัยสดใส

ร่าเริง

๑. พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ๑

๒. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑

๓. การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม ๑

รวมตลอดปี / ภาคเรียน ๑๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

หน่วยก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖   

หน่วยที่ ๑ โรคภัยใกล้ตัว                             เวล�  ๗  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ / ผลก�รเรียนรู้  

 ๑.๑ ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ :  มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ  การ

ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 ๑.๒ ผลก�รเรียนรู้

    ๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

    ๒) อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

   ๓) อธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

    ๔) มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๒. ส�ระสำ�คัญ 

 ๒.๑ พยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในทางเดินนํ้าดีของคน เป็นโรคที่ติดต่อทางอาหาร จะพบมากทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย

     ๒.๒ สาเหตุและวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มีสาเหตุจากการรับประทานอาหารประเภท

ปลานํ้าจืดเกล็ดขาว ปรุงดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ   ที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อน  เช่น  ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ฯลฯ 

พยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ในทางเดินนํ้าดีในตับของคน   

  ๒.๓ สิง่แวดลอ้มมผีลกระทบตอ่สขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจติจติใจของคนเราเปน็อยา่งมาก ถา้คนเรารบัประทาน

อาหารที่สะอาดและปรุงสุก อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จะทําให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัย

 ๒.๔ ความสะอาดของสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัเรา จะทาํใหเ้รามสีขุภาพกายและจติใจทีด่แีละปลอดภยั ดงันัน้ เราจงึ

ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ  

 ๒.๕ การกินอาหารที่สะอาดและปรุงสุก ถ่ายอุจจาระลงในส้วมถูกสุขลักษณะ จะช่วยลดและป้องกันการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๓. ส�ระก�รเรียนรู้ 

        ๓.๑ การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

        ๓.๒ วงจรพยาธิใบไม้ตับ

  ๓.๓ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๔ ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓.๕ การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

๔. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

 ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร

      ๔.๒ ความสามารถในการคิด 

       ๔.๓ ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  ๔.๔ ความสามารถในการแก้ปัญหา
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 ๔.๕ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ทักษะกระบวนก�ร / กระบวนก�รคิด

 ๕.๑ การวิเคราะห์

 ๕.๒ การสังเกต

 ๕.๓ กระบวนการทํางานกลุ่ม

 ๕.๔ การสรุปความเห็น

 ๕.๕ การนําความรู้ไปใช้

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๖.๑ มีวินัย

 ๖.๒ ใฝ่เรียนรู้

 ๖.๓ มุ่งมั่นในการทํางาน

 ๖.๔ มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นง�น / ภ�ระง�น

 ๗.๑ แผนผังความคิด

 ๗.๒ วงจรพยาธิใบไม้ตับ 

 ๗.๓ วาดภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๗.๔ เขียนคําขวัญ

 ๗.๕ แต่งคําประพันธ์ (กาพย์ยานี  ๑๑)

 ๗.๖ ใบความรู้ / ใบงาน

 ๗.๗ แบบทดสอบ

๘. ก�รวัดและก�รประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นคว�มรู้ (K)

- นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ป้องกันตนเอง 

ครอบครวั ชมุชนและสงัคม จากการเกดิโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

- ตรวจผลงาน

- ตรวจใบงาน

- ต ร ว จ แ บ บ

ทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบ

งานและแบบทดสอบ

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้�นทักษะ/กระบวนก�ร (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นกัเรยีนมทีกัษะในการคดิสงัเคราะหแ์บบ

เชื่อมโยง

- ก า ร สั ง เ ก ต

พฤติ กรรมการ

ทํางานเป็นกลุ่ม

- แ บ บ สั ง เ ก ต

พฤติกรรมการ

ทํางานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์

นักเรียนได้คะแนนจากการสังเกต

พฤตกิรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการ

ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐-๗๙ ระดับดีมาก

ร้อยละ ๕๐-๕๙ ระดับพอใช้

ร้อยละ ๐-๔๙ ระดับปรับปรุง
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๘.  การวัดและการประเมินผล (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นเจตคติ (A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทํางาน

- มีจิตสาธารณะ

- การ

ประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค ์

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

นกัเรยีนไดค้ะแนนจากการประเมนิ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน ๗ – ๘ ระดับดีมาก

คะแนน ๕ – ๖ ระดับผ่าน

คะแนน ๐ – ๔ ระดับปรับปรุง

๙. กิจกรรมก�รก�รเรียนก�รสอน

หน่วยที่ ๑  โรคภัยใกล้ตัว (๗ ชั่วโมง)

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ ก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  (๑ ชั่วโมง)

 - นักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว”

 - นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ

          - สนทนาเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่เกิดในชุมชน

   - ยกตัวอย่างโรคร้ายแรงที่ทําให้คนเสียชีวิตในชุมชน

  - นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการเกิดโรคและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วทําใบงานเป็นกลุ่ม      

 - ตัวแทนกลุ่มนําเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูแนะนําแก้ไขข้อบกพร่อง

 - นําผลงานที่ดีและถูกต้องติดไว้ที่ป้ายนิเทศ

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒ วงจรพย�ธิใบไม้ตับ (๑ ชั่วโมง)

        - นักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว” และทบทวนถึงเรื่องโรคภัยที่เกิดในชุมชนของนักเรียน

          - สนทนาเกีย่วกบัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดจีากขอ้มลูสถติทิีพ่บวา่จาํนวนผูป้ว่ยของคนในภาคตะวนั 

  ออกเฉียงเหนือค่อนข้างสูงและให้นักเรียนดูสถิติการเป็นโรคนี้ของคนในชุมชน

 - ถามนักเรียนถึงสาเหตุที่ทําให้คนในชุมชนเป็นโรคนี้กันมากนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด   

 - นักเรียนศึกษาใบความรู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วช่วยกันวาดภาพวงจรโรคพยาธิใบไม้ตับในกระดาษชาร์ท 

  เป็นกลุ่ม 

 - กลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนะนําแก้ไขข้อบกพร่อง

 - นําผลงานปรับแก้แล้วติดไว้ที่บอร์ดหลังห้องเรียน 

 - ให้นักเรียนทําใบงานรายบุคคล

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๒ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๑

 - ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 - ครูและนักเรียนร้องเพลง “โรคพยาธิใบไม้ตับ”      
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 - นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนและชุมชนของนักเรียนตลอดจนวิถี 

  ปฏบิตัตินของคนในชมุชนของนกัเรยีนมผีลหรอืเสีย่งตอ่การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดหีรอืไม ่

  อย่างไร  

 - นกัเรยีนศกึษาบทความ เรือ่ง ทำ�ไมพย�ธใิบไมต้บัรกุร�นช�วอสี�นไปเกอืบครึง่ภ�ค แลว้รว่มกนั อภปิราย 

  บันทึกผลการอภิปรายเป็นกลุ่ม  

 - ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป

ชั่วโมงที่ ๒

 - ทบทวนเรื่องที่นักเรียนได้ร่วมกันในชั่วโมงที่แล้ว

 - ถามนักเรียนว่าเราจะมีวิธีจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีอย่างไร  

  นักเรียนมีส่วนช่วยได้หรือไม่   

 - นกัเรยีนชว่ยกนัเขยีนคาํขวญั จาํนวน ๑๐ - ๑๕ พยางค ์ ในหวัขอ้“ชมุชนปลอดภยัหา่งไกลโรคพยาธใิบไมต้บั 

  และมะเร็งท่อนํ้าดี”เป็นกลุ่ม    

 - นักเรียนนําเสนอคําขวัญเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และร่วมกันคัดเลือกคําขวัญที่ดี และ 

  ร่วมกันปรับปรุงคําขวัญที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์

 - นักเรียนร่วมกันเขียนคําขวัญในกระดาษชาร์ด ตกแต่งให้สวยงาม 

 - นักเรียนนําคําขวัญไปติดในชุมชนของนักเรียน  สถานีอนามัย และ/หรือ ป้ายนิเทศในบริเวณโรงเรียน

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔ คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี (๑ ชั่วโมง) 

 - ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีและให้นักเรียน 

  รว่มกนัอา่นคาํขวญัซึง่เปน็ผลงานจากชัว่โมงทีแ่ลว้ในหวัขอ้ “ชมุชนปลอดภยัหา่งไกลโรคพยาธใิบไมต้บัและ 

  มะเร็งท่อนํ้าดี”  

 - นาํคาํขวญัของแตล่ะกลุม่ตดิไวบ้นกระดานแลว้พจิารณารว่มกนัวา่ คาํขวญัตา่งๆ นัน้ บอกถงึอะไรบา้ง อะไร 

  ที่เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนควรปฏิบัติ  อะไรที่ควรหลีกเลี่ยง  

 - นักเรียนแต่ละคนศึกษา เรื่องบัญญัติ ๔ ประก�รของก�รป้องกันตัวเองจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับ แล้วแต่

  ละคนเขียนคําปฏิญาณของตนเองว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 

 - สุ่มตัวอย่างนักเรียน ๒ - ๓ คนออกมาอ่านคําปฏิญาณตนของนักเรียนให้เพื่อนฟัง

 - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและร่วมกันร้องสรภัญญะป้องกันโรค

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๕ ก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  (๒ ชั่วโมง)  

ชั่วโมงที่ ๑

 - สนทนา เรือ่งการรบัประทานอาหารเชา้ของนกัเรยีนวา่นกัเรยีนทางอาหารประเภทสกุ หรอืสกุๆ ดบิๆ หรอืไม ่

  นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่เกิดจากการทานอาหารสุกๆ ดิบๆ

 - ครูและนักเรียนถามคําถาม เกมอะไรเอ่ย

 - นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

          - สนทนาถงึเรือ่งอนัตรายของโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีและขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิในชมุชนของนกัเรยีน

  - นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี แล้วบันทึกผลการ 

  อภิปรายเป็นกลุ่ม    
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 - ตัวแทนนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ครูให้คําแนะนําเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ ๒

 - สนทนาทบทวนเกี่ยวกับผลการอภิปรายของนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องการป้องกันการเกิดโรคพยาธ ิ

  ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 - นักเรียนแต่งกลอนแปดวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นกลุ่มๆ ละ ๒ บท 

 - นําบทกลอนที่แต่ละกลุ่มแต่งขึ้นมาอ่านหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศ  

  สําหรับผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครูให้คําแนะนําแล้วให้นักเรียนนํากลับไปแก้ไข 

 - นําบทกลอนทุกผลงานไปจัดป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

 ๑๐.๑ ใบความรู้

          ๑๐.๒ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้

 ๑๐.๓ ภาพพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๑๐.๔ ภาพการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๑๐.๕ ใบงาน  

 ๑๐.๖ อินเทอร์เน็ต

 ๑๐.๗ วีดีทัศน์ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๑๐.๘ เพลงโรคภัยใกล้ตัว
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

หน่วยก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ สุขศึกษ�และพลศึกษ�             ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖    

หน่วยที่ ๒  บริโภคปลอดภัยสดใสร่�เริง       เวล�  ๓  ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ / ผลก�รเรียนรู้  

 ๑.๑ ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 

  มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 ๑.๒ ผลก�รเรียนรู้

  ๑) มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

  ๒) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

  ๓) สร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

๒. ส�ระสำ�คัญ 

 ๒.๑ การมีสุขภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ และการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะ ทําให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคที่อยู่รอบตัวเรา

      ๒.๒ การปฏบิตัติามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิเปน็พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัอิยา่งสมํา่เสมอ จนเปน็สขุนสิยั เพือ่ใหม้สีขุภาพ

ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะทําให้เรามีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงและไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

 ๒.๓ ตระหนกัถงึอนัตรายและผลกระทบทีเ่กดิจากโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีและการรกัษาความสะอาด

ของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา จะทําให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม

๓. ส�ระก�รเรียนรู้

 ๓.๑ พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

  ๓.๒ การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

 ๓.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม

๔. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

    ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร

        ๔.๒ ความสามารถในการคิด 

       ๔.๓ ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

        ๔.๔ ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ๔.๕ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ทักษะกระบวนก�ร /กระบวนก�รคิด

 ๕.๑ การวิเคราะห์

 ๕.๒ การสังเกต

 ๕.๓ กระบวนการทํางานกลุ่ม

 ๕.๔ การสรุปความเห็น        

 ๕.๕ การนําความรู้ไปใช้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๖.๑ มีวินัย

 ๖.๒ ใฝ่เรียนรู้

 ๖.๓ มุ่งมั่นในการทํางาน

 ๖.๔ มีจิตสาธารณะ

๗. ชิ้นง�น / ภ�ระง�น

 ๗.๑ แผนผังความคิด

 ๗.๒ แผนภูมิรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๗.๓ แต่งคําประพันธ์ (กาพย์ยานี  ๑๑)

 ๗.๔ เขียนคําขวัญ

  ๗.๕ ใบงาน 

๘. ก�รวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์ก�รประเมิน

ด้�นคว�มรู้ (K)

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรค

พยาธิใบไม้ตับและนํ้าดีในการ

ป้องกันตนเอง ครอบครัว และ

ชมุชนจากการเกดิโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

- ตรวจผลงาน

- ตรวจใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบ

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

นักเรียนได้คะแนนจากการทํา

ใบงานและแบบทดสอบร้อยละ 

๖๐  ขึ้นไปผ่านการประเมิน

ด้�นทักษะ/กระบวนก�ร (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การแผนผังความคิด

- แผนภูมิรณรงค์การป้องกันโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

- การสังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล 

- การสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุ่ม

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

รายบุคคล

- แบบสังเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุ่ม

- แบบประเมินการคิด

วิเคราะห์

นักเรียนได้คะแนนจากการ

สังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

กระบวนการ

ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐-๗๙ ระดับดีมาก

ร้อยละ ๕๐-๕๙ ระดับพอใช้

ร้อยละ ๐-๔๙ ระดับปรับปรุง

ด้�นเจตคติ (A)

- มีวินัย

-  ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทํางาน

- มีจิตสาธารณะ

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค์

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค์

นกัเรยีนไดค้ะแนนจากการประเมนิ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน ๗ – ๘ ระดับดีมาก

คะแนน ๕ – ๖ ระดับผ่าน

คะแนน ๐ – ๔ ระดับปรับปรุง
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๙. กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

หน่วยที่ ๒  บริโภคปลอดภัยสดใสร่�เริง  (๓ ชั่วโมง)

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑ พฤติกรรมก�รบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ (๑ ชั่วโมง)

 - ร้องเพลง “สรภัญญะป้องกันโรค”

 - สนทนาเกีย่วกบัการรบัประทานอาหารทีส่กุ ๆ  ดบิ ๆ  และอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะและสง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรม 

  สุขภาพพร้อมยกตัวอย่าง และดูภาพประกอบ

 - แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เขียนคําขวัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  

 -  ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน ครูช่วยเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

 - นําผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๒ ก�รปฏิบัติตนต�มสุขบัญญัติแห่งช�ติ (๑ ชั่วโมง)

  - ร้องเพลง  “อยากเลิกกินดิบ”

        - สนทนาเกี่ยวกับบุคคลที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีพร้อมเลือกรูปภาพบุคคลที่มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี

 - สนทนาเกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ  ๑๐  ประการ

 - กลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ และบัญญัติ ๔ ประการของการป้องกันตัวเองจาก 

  โรคพยาธใิบไมต้บั ใหว้เิคราะหแ์ละระบวุา่สขุบญัญตัแิหง่ชาตขิอ้ใดทีม่ผีลความสมัพนัธท์าํใหเ้กดิโรคพยาธใิบไมต้บั 

  และมะเร็งท่อนํ้าดีโดยตรงพร้อมอธิบายเหตุผล  

 - ตัวแทนนักเรียนนําเสนอหน้าชั้นเรียน  

 - ร่วมกันสรุปและให้นักเรียนเขียนข้อปฏิบัติของตนในสมุด

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม (๑ ชั่วโมง)

 - ให้นักเรียนดูเกี่ยวกับครอบครัว ชุมชนและสังคม ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม กับภาพที่ครอบครัว ชุมชน 

  และสังคม ที่ไม่มีระเบียบ สกปรก

 - นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่นํามาให้ดูทั้งสองภาพ

 - ร่วมกันร้องเพลง “เสน่ห์สาวละว้า”

 - แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่  ใหเ้สนอแนวทางเกีย่วกบัการสรา้งภมูคิุม้กนัสูค่รอบครวั ชมุชนและสงัคม โดยเขยีน 

  ในลกัษณะของคาํคลอ้งจองหรอืคาํขวญัในใบงาน เชน่  “ความสกปรกทาํใหเ้กดิโรครา้ย ความมกังา่ยทาํใหเ้กดิ 

  สกปรก”

 - แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันแนะนํา แก้ไข

 - นําผลงานไปติดบอร์ดหลังชั้นเรียน และ/หรือเดินรณรงค์ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

 - นักเรียนทําแบบบทดสอบหลังเรียน

๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้

 ๑๐.๑ ใบความรู้

 ๑๐.๒ วัสดุ  อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้

 ๑๐.๓ ภาพครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม

 ๑๐.๔  ตัวอย่างคําขวัญ

 ๑๐.๕ ใบงาน      

 ๑๐.๖ เพลง
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                                          ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๖

หน่วยที่  ๑  โรคภัยใกล้ตัว                       จำ�นวน   ๗   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่  ๑  ก�รเกิดโรคและอันตร�ยของโรคพย�ธิใบไม้ตับ    ใช้เวล�   ๑   ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑  เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระสำ�คัญ

 พยาธใิบไมต้บั เปน็พยาธทิีอ่าศยัอยูใ่นทางเดนินํา้ดขีองตบั  เปน็โรคทีต่ดิตอ่ทางอาหาร  จะพบมากทางภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย

ส�ระก�รเรียนรู้

 การเกิดโรคและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

จุดประสงค ์

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องการเกิดโรคและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับได้

 ๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชุมชนได้  

 ๓. นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ให้นักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว”

 ๒. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ

 ๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะ พัฒนาการเรียนให้

ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 ๔.  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่เกิดในชุมชน

 ๕.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างโรคร้ายแรงที่ทําให้คนเสียชีวิตในชุมชน

 ๖. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕  คน  ศึกษาใบความรู้เรื่องการเกิดโรคและอันตรายของโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ เสร็จแล้วให้ทําใบงานเป็นกลุ่ม       

 ๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูแนะนําแก้ไขข้อบกพร่อง

 ๘. นาํผลงานทีด่แีละถกูตอ้งตดิไวท้ีบ่อรด์หลงัหอ้งเรยีนเพือ่ใหเ้พือ่นไดศ้กึษาและเกบ็ไวเ้พือ่นาํไปจดันทิรรศการ

ต่อไป

 ๙. นักเรียนร้องเพลงโรคภัยใกล้ตัวพร้อมกันอีกครั้ง  เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนโดยให้ทําท่าทางประกอบ
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เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

 ๑. เพลง “โรคภัยใกล้ตัว”

 ๒. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ๓. ใบความรู้  เรื่อง การเกิดโรคและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ 

  ๔. ใบงาน เรื่อง การเกิดโรคและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

          ๕. เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

  ๑.๒ การตรวจใบงาน

  ๑.๓ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๔ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓-๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๘-๑๒ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน   ๕-๗ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น ๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น
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บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

      .........../....................../............
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที่ ๑ โรคภัยใกล้ตัว             กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖                                เวล�  ๒๐  น�ที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนเลือก  ×  คําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. พยาธิใบไม้ตับเข้าสู่รางกายคนได้อย่างไร

 ก. รับประทานปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุก

 ข. พฤติกรรมไม่ใส่รองเท้า

 ค. รับประทานเนื้อหมูดิบ

 ง. รับประทาปลานํ้าจืดไม่มีเกล็ดที่ปรุงไม่สุก

๒. วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ เรียงลําดับตามข้อใดถูกต้องที่สุด

 ก. หอย      ปลา      คน

 ข. ปลา      หอย      คน

 ค. หอย      คน      ปลา

 ง. คน      ปลา      หอย

๓. ข้อใดไม่ใช่ปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาว

 ก. ปลาแก้มชํ้า

 ข. ปลาขาว

 ค. ปลาสวาย

 ง. ปลาแม่สะแด้ง

๔. ข้อใดกล่าวผิด

 ก. พยาธิใบไม้ตับมีอายุอยู่ได้นานนับสิบปี

 ข. ปลาร้าที่หมักไม่เกิน ๖ เดือนจะปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ

 ค. พยาธิใบไม้ตับจะออกไข่ได้ประมาณ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ใบต่อวัน

 ง. พยาธิใบไม้ตับจะอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทีมีนํ้านิ่งและไม่ลึกเกินไป

๕. วิธีการตรวจวินิจฉัยตรวจหาพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้นทําได้โดยวิธีอะไร

 ก. ตรวจปัสสาวะ

 ข. ตรวจอุจจาระ

 ค. ตรวจเสมหะ

 ง. ตรวจตับ

๖. ข้อใดไม่ใช่อาการสําคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ก. ท้องอืด

 ข. เจ็บชายโครงด้านขวา

 ค. มีไข้ตํ่าๆ รู้สึกออกร้อน

 ง. เวียนศีรษะ
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๗. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ที่เป็นรังโรคของพยาธิใบไม้ตับ

 ก. แมว

 ข. สุนัข

 ค. หมู

 ง. งู

๘. พื้นทีใดที่มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

 ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

 ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

 ค. ภาคเหนือ และภาคกลาง

 ง. ภาคเหนือ และ ภาคใต้

๙. คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจากร่างกายได้นานถึงกี่ปี

 ก. ๕  ปี

 ข. ๑๐  ปี

 ค. ๒๐  ปี

 ง. ๓๐  ปี

๑๐. ช่วงระยะเวลาการติดต่อจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลาและแพร่โรคโดยติดต่อเข้าสู่คนอีกครั้ง  

 ใช้เวลาประมาณเท่าใด

 ก. ๗  วัน

 ข. ๑๕  วัน

 ค. ๑  เดือน

 ง. ๓  เดือน

เฉลย

ข้อ ๑ ก  ข้อ ๒ ก  ข้อ ๓ ค  ข้อ ๔  ข  ข้อ ๕ ข  ข้อ ๖ ง  ข้อ ๗ ง  ข้อ ๘ ข  ข้อ ๙  ง  ข้อ ๑๐ ง
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ใบคว�มรู้

เรื่อง ก�รเกิดโรคและอันตร�ยของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พย�ธิใบไม้ตับคืออะไร คนเป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับได้อย่�งไร

 พยาธิใบไม้ตับ คือ หนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในร่างกายคนเรา ตรวจพบอยู่ใน

ทางเดนิทอ่นํา้ด ีและทอ่นํา้ดสีว่นปลายทีอ่ยูใ่นตบั พยาธติวันีเ้ขา้มาอยูใ่นรา่งกายของคน เพราะคนกนิอาหารประเภทปลา

นํ้าจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไปโดยบังเอิญ

ก�รเกิดโรคและวิธีก�รแพร่โรค

 คนตดิโรคพยาธใิบไมต้บัจากการกนิอาหารทีป่รงุจากปลานํา้จดืเกลด็ขาวทีม่ตีวัออ่นพยาธใิบไมต้บัอยูใ่นเรือ้ปลา

แบบปรุงดิบๆ หรือดับๆ สุกๆ เมื่อคนกินอาหารที่ปรุงดิบหรือดิบๆ สุกๆ เข้าไปเท่ากับคนนั้นได้กินเอาตัวอ่อนพยาธิใบไม้

ตบัเขา้ไปดว้ย เมือ่ถงึลาํไสเ้ลก็ ตวัออ่นพยาธจิะเดนิทางตอ่ไปจนถงึทอ่นํา้ดสีว่นปลายทีอ่ยูใ่นตบัแลว้เจรญิเปน็พยาธใิบไม้

ตับตัวเต็มวัย จากนั้นพยาธิจะวางไข่  ไข่พยาธิใบไม้ตับจะผ่านออกมากับนํ้าดีแล้วถูกขับถ่ายออกมาปนกับอุจจาระของ

คนที่เป็นโรค ไข่พยาธิในอุจจาระที่มีตัวอ่อนอยู่ภายในจะถูกกินโดยหอยนํ้าจืด เรียก หอยบิโทเนีย หรือหอยไซ เมื่อหอย

กินพยาธิแล้ว ตัวอ่อนพยาธิจะเจริญเติบโตแล้วไชออกมาจากตัวหอยว่ายในนํ้าบริเวณตื้นๆ (เมื่อพบปลานํ้าจืดเกล็ดขาว

ตระกูลปลาตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ ๑๑๐ ชนิด) จะไชเข้าทางใต้ครีบ แล้วเข้าอยู่ในเนื้อปลาและที่เกล็ด

ปลา รวมระยะเวลาช่วงจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลา แล้วแพร่โรค โดยติดต่อเข้าสู่คนอีกครั้ง ใช้

เวลาประมาณ ๓ เดือน คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจากร่วงกายได้นานถึง 

๓๐ ปี อย่างไรก็ตามโรคพยาธิใบไม้ตับนี้ไม่ติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน ดังภาพ
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อันตร�ยของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

 เมือ่พยาธใิบไมต้บัอยูใ่นรา่งกายคนแลว้อนัตรายจะเกดิขึน้มากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัจาํนวนตวัพยาธทิีส่ะสม พยาธิ

ดดูเกาะผนงัของทอ่นํา้ดทีาํใหเ้กดิการระคายเคอืง สารทีพ่ยาธใิบไมต้บัขบัถา่ยทาํใหท้อ่นํา้ดอีกัเสบ และเยือ่บผุนงัทอ่นํา้ดี

หนาขึ้น ถ้าพยาธิหรือสารที่พยาธิปล่อยออกมาจากท่อนํ้าดีเข้าสู่กระแสเลือด จะทําให้โลหิตเป็นพิษ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการ

ดีซ่าน มีไข้ ตับโต ระยะนี้ถ้ารักษายังมีโอกาสหาย แต่ถ้าตับถูกทําลายถาวร ทางเดินนํ้าดีอุดตัน อาการดีซ่านเพิ่มมากขึ้น 

ตับโตมากขึ้น ถุงนํ้าดีโป่งพอง มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีและ เสียชีวิตได้
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ใบง�น

เรื่อง ก�รเกิดโรคและอันตร�ยของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๖. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๗. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๘. .........................................................................................

๔. ...................................................................................... ๙. .........................................................................................

๕. ...................................................................................... ๑๐. ......................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามข้อ ๑ – ๒ (๑๐ คะแนน)

๑. ให้นักเรียนอธิบายถึงการติดโรคและวิธีการแพร่โรคพยาธิใบไม้ตับ  

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

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

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

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

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

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

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

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

๒. ให้นักเรียนอธิบายถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………...................
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�           ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๖ 

หน่วยที่  ๑  โรคภัยใกล้ตัว                  จำ�นวน   ๗   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่  ๒  วงจรโรคพย�ธิใบไม้ตับ   ใช้เวล�   ๑   ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ, พ ๔.๑ เหน็คณุคา่และมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การดาํรงสขุภาพ การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิ

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้      

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระสำ�คัญ

 วงจรการเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัมสีาเหตจุากการรบัประทานอาหารประเภทนํา้จดืเกลด็ขาวปรงุดบิหรอืสกุๆ ดบิๆ 

ที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อน เช่น ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ฯลฯ พยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ในทางเดินนํ้าดีของตับทั้ง

ของคนและสัตว์

ส�ระก�รเรียนรู้

 วงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ

จุดประสงค ์

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้

 ๒. นักเรียนสามารถวาดภาพวงจรโรคพยาธิใบไม้ตับได้

 ๓. นักเรียนตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํ้าจืดสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนของ

พยาธิใบไม้ตับปนเปื้อน 

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ครูและนักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว” และทบทวนถึงเรื่องโรคภัยที่เกิดในชุมชนของนักเรียน

 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้

ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 ๓. ครแูละนกัเรยีนสนทนาเกีย่วกบัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดจีากขอ้มลูสถติทิีพ่บวา่คนในภาคอสีาน

เป็นโรคนี้ในจํานวนค่อนข้างสูง และให้นักเรียนดูสถิติการเป็นโรคนี้ของคนในชุมชน

 ๔. ครูถามนักเรียนถึงสาเหตุที่ทําให้คนในชุมชนเป็นโรคนี้กันมาก นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด ครูเขียน 

คําตอบของนักเรียนบนกระดาน และถามนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงวงจรของการเกิดพยาธิใบไม้ตับที่เกิดกับคนใน

ชุมชนจากการรับประทานอาหารจําพวกปลามีเกล็ดขาวแบบดิบๆ สุกๆ   

 ๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕ คน ศึกษาใบความรู้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วช่วยกันวาดภาพ วงจร

โรคพยาธิใบไม้ตับในกระดาษชาร์ท      

 ๕. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนะนําแก้ไขข้อบกพร่อง

 ๖. นาํผลงานปรบัแกแ้ลว้ตดิไวท้ีบ่อรด์หลงัหอ้งเรยีนเพือ่ใหเ้พือ่นไดศ้กึษาและเกบ็ไวเ้พือ่นาํไปจดันทิรรศการตอ่ไป
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 ๗. ให้นักเรียนทําใบงานรายบุคคล

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

 ๑. เพลงโรคภัยใกล้ตัว

 ๒. ใบความรู้ เรื่องการเกิดโรคและวงจรของโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๓. ใบงานเรื่องวงจรโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๔. เอกสารแผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก แผนภาพ หนังสือการ์ตูนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. กระดาษชาร์ท และสีเทียนหรือสีไม้     

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน     ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน     ๕ – ๗ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน  สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสาร เป็นต้น
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บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

      .........../....................../............
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ใบคว�มรู้

เรื่อง ก�รเกิดโรคและวงจรของโรคพย�ธิใบไม้ตับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พย�ธิใบไม้ตับคืออะไร คนเป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับได้อย่�งไร

 พยาธิใบไม้ตับ คือ หนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในร่างกายคนเรา ตรวจพบอยู่ใน

ทางเดนิทอ่นํา้ด ีและทอ่นํา้ดสีว่นปลายทีอ่ยูใ่นตบั พยาธติวันีเ้ขา้มาอยูใ่นรา่งกายของคน เพราะคนกนิอาหารประเภทปลา

นํ้าจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไปโดยบังเอิญ

ก�รเกิดโรคและวิธีก�รแพร่โรค

 คนตดิโรคพยาธใิบไมต้บัจากการกนิอาหารทีป่รงุจากปลานํา้จดืเกลด็ขาวทีม่ตีวัออ่นพยาธใิบไมต้บัอยูใ่นเนือ้ปลา

แบบปรุงดิบๆ หรือดิบๆ สุกๆ เมื่อคนกินอาหารที่ปรุงดิบหรือดิบๆ สุกๆ เข้าไปเท่ากับคนนั้นได้กินเอาตัวอ่อนพยาธิใบไม้

ตบัเขา้ไปดว้ย เมือ่ถงึลาํไสเ้ลก็ ตวัออ่นพยาธจิะเดนิทางตอ่ไปจนถงึทอ่นํา้ดสีว่นปลายทีอ่ยูใ่นตบัแลว้เจรญิเปน็พยาธใิบไม้

ตับตัวเต็มวัย จากนั้นพยาธิจะวางไข่  ไข่พยาธิใบไม้ตับจะผ่านออกมากับนํ้าดีแล้วถูกขับถ่ายออกมาปนกับอุจจาระของ

คนที่เป็นโรค ไข่พยาธิในอุจจาระที่มีตัวอ่อนอยู่ภายในจะถูกกินโดยหอยนํ้าจืด เรียก หอยบิโทเนีย หรือหอยไซ เมื่อหอย

กินพยาธิแล้ว ตัวอ่อนพยาธิจะเจริญเติบโตแล้วไชออกมาจากตัวหอยว่ายในนํ้าบริเวณตื้นๆ (เมื่อพบปลานํ้าจืดเกล็ดขาว

ตระกูลปลาตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ ๑๑๐ ชนิด) จะไชเข้าทางใต้ครีบ แล้วเข้าอยู่ในเนื้อปลาและที่เกล็ด

ปลา รวมระยะเวลาช่วงจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลา แล้วแพร่โรค โดยติดต่อเข้าสู่คนอีกครั้ง ใช้

เวลาประมาณ ๓ เดือน คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจากร่วงกายได้นานถึง 

๓๐ ปี อย่างไรก็ตามโรคพยาธิใบไม้ตับนี้ไม่ติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน
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ใบง�น

เรื่อง วงจรพย�ธิใบไม้ตับ

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และอธิบายประกอบให้เข้าใจ

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                                    ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ 

หน่วยที่  ๑  โรคภัยใกล้ตัว                   จำ�นวน   ๗   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  ใช้เวล�  ๒  ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

  มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 อธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

ส�ระสำ�คัญ

 สิง่แวดลอ้ม มผีลกระทบตอ่สขุภาพทัง้ทางรา่งกาย และทางจติจติใจของคนเราเปน็อยา่งมาก ถา้คนเรารบัประทาน

อาหารที่สะอาดและปรุงสุก และอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะทําให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัย

ส�ระก�รเรียนรู้

 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค์

 ๑. นกัเรยีนสามารถอธบิายไดว้า่    สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ ทอ่นํา้ดเีปน็อยา่งไร  

 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้

 ๓. นกัเรยีนสามารถเขยีนคาํขวญัเพือ่รณรงคใ์หช้มุชนปลอดภยัหา่งไกลโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดแีละ

นําไปเผยแพร่ในชุมชนได้

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑

 ๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๒. ครูและนักเรียนร้องเพลง “โรคพยาธิใบไม้ตับ”      

 ๓. แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทราบ เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิแรงจงูใจทีจ่ะ พฒันาการเรยีนใหผ้า่น

เกณฑ์ที่ตั้งไว้

 ๔. ครถูามนกัเรยีนวา่ สิง่แวดลอ้มรอบตวันกัเรยีนและชมุชนของนกัเรยีนตลอดจนวถิปีฏบิตัตินของคนในชมุชน

ของนกัเรยีนมผีลหรอืเสีย่งตอ่การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีหรอืไมอ่ยา่งไร  ใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความ

คิดเห็น 

 ๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕  คน  ศึกษาบทความเรื่อง “ทำ�ไมพย�ธิใบไม้ตับรุกร�นช�วอีส�น

ไปเกือบครึ่งภ�ค” แล้วร่วมกันอภิปราย บันทึกผลการอภิปรายลงในใบงานที่ ๑

 ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 ๗. ครูและนักเรียนร่วมสรุปสาระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
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ชั่วโมงที่ ๒

 ๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่นักเรียนได้ร่วมกันทํากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้ว

 ๒. ถามนักเรียนว่าเราจะมีวิธีจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีอย่างไร    

นักเรียนมีส่วนช่วยได้หรือไม่ (คําตอบคือ มี นักเรียนสามารถให้ความรู้แก่คนในครอบครัว  คอยสอดส่อง แนะนํา กระตุ้นให้

คนในครอบครัวตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น การร่วมกันรณรงค์เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ) 

 ๓. แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ๆ ละ ๔ - ๕  คน  ชว่ยกนัเขยีนคาํขวญั จาํนวน ๑๐ - ๑๕ พยางค ์ในหวัขอ้ “ชมุชน

ปลอดภัยห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี” ลงในใบงานที่ ๒ เช่น “พยาธิใบไม้ตับกําจัดได้ ต้องร่วมใจเลิกกิน

ปลาดิบ”   “รับประทานอาหารสุกเป็นนิจ จะพิชิตโรคพยาธิใบไม้ตับ”

 ๔. นักเรียนนําเสนอคําขวัญเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  และร่วมกันคัดเลือกคําขวัญที่ดี และ

ร่วมกันปรับปรุงคําขวัญที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์

           ๕. นักเรียนร่วมกันเขียนคําขวัญในกระดาษชาร์ท ตกแต่งให้สวยงาม 

 ๖. นกัเรยีนนาํคาํขวญัไปตดิในชมุชน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล และ/หรอืปา้ยนเิทศในบรเิวณโรงเรยีน 

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

  ๑. เพลง “โรคพยาธิใบไม้ตับ”      

 ๒. บทความเรื่อง เรื่อง ทำ�ไมพย�ธิใบไม้ตับรุกร�นช�วอีส�นไปเกือบครึ่งภ�ค

 ๓. ใบงานที่ ๑ การอภิปรายผล เรื่องทำ�ไมพย�ธิใบไม้ตับรุกร�นช�วอีส�นไปเกือบครึ่งภ�ค

 ๔. ใบงานที่ ๒ การเขียนคําขวัญ“ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”

 ๕. กระดาษชาร์ท  สีเทียน หรือสีไม้

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑.  วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕  ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๘ - ๑๒    ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน   ๕ - ๗      ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน  สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสาร เป็นต้น

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

      .........../....................../............
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บทคว�ม
เรื่อง ทำ�ไมพย�ธิใบไม้ตับรุกร�นช�วอีส�นไปเกือบครึ่งภ�ค

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ค้นเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 พอเอ่ยถึงข้าวเหนียว ลาบ ส้มตํา นํ้าตก เชื่อว่าเกือบทุกคนจะนึก “แซ่บ” ขึ้นมาในใจ พร้อมกับฝันว่าถ้ามีของ

จรงิลอยมาอยูต่รงหนา้ตอนนีเ้ลยกจ็ะด ีกค็งจะตอ้งยกนิว้ใหพ้ีน่อ้งชาวอสีานของเรา ทีม่สีตูรอาหารทีป่ระทบัใจคนไทยทัง้

ชาติ และปัจจุบันคงจะต้องรวมถึงคนต่างชาติด้วย

 นอกจากรสชาติที่ถึงใจแล้ว ความสะดวกไม่ซับซ้อนในการทําก็นับเป็นเสน่ห์ที่สําคัญของอาหารอีสาน ไม่ว่าจะ

เป็นส้มตํา แจ่วป่น (นํ้าพริก) หมก ปิ้ง จ่อม ลาบ หรือก้อย ล้วนแต่แซ่บๆ และทําได้ง่ายทันใจทั้งนั้น แต่ข่าวเศร้าที่แทรก

ขึ้นมาจากความแซ่บก็คือ  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ชาวอีสานเป็นมะเร็งตับสูงเป็นอันดับ ๑ ของมะเร็งทั้งหมด โดยมะเร็งตับ

ของชาวอีสานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีที่เกิดร่วมกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ คนอีสานเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

ถึง ๗.๖ ล้านคนจากคนอีสานทั้งหมด ๑๗ ล้าน

ทำ�ไมพย�ธิใบไม้ตับรุกร�นช�วอีส�นไปเกือบครึ่งภ�ค 

 คาํตอบทีค่นอสีานรูซ้ึง้ด ีคอื อาหาร อาหารอะไรทีท่าํใหเ้ปน็โรคพยาธใิบไมต้บั อาหารทีท่าํใหเ้ปน็โรคพยาธใิบไม้

ตบั กค็อื อาหารดบิๆ หรอืดบิๆ สกุๆ ทีท่าํจากปลานํา้จดืทีม่ตีวัออ่นของพยาธ ิมกัพบในปลาทีม่เีกลด็หรอืปลาตระกลูปลา

ตะเพียนซึ่งมีทั่วไปตามแหล่งนํ้าต่างๆ จากการตรวจตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ ๑๐๐ ตัว จะพบปลาที่มีพยาธิอยู่ในจํานวนที่

ต่างกัน คือ

 ปลาสูตร  พบ ๗๕ ตัว

   ปลาปก  พบ ๖๕ ตัว

     ปลาแม่สะแด้ง  พบ ๕๑ ตัว

    ปลาตะเพียนทราย  พบ ๒๒ ตัว

     ปลาซิว  พบ ๑๐ ตัว

     ปลากะมัง  พบ ๘ ตัว

     ปลาหน้าหมอง  พบ ๔ ตัว

     ปลาตะเพียนขาว  พบ ๓ ตัว

 ชนดิอาหารอสีานทีเ่มือ่กนิแลว้มคีวามเสีย่งตอ่การเปน็โรคพยาธใิบไมต้บั คอื กอ้ยปลา ปลาสด ปลาสม้ ปลาจอ่ม 

หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา เนื่องจากอาหารเหล่านี้ทํากินดิบๆ สดๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ซึ่งวิธีการทําอาหารดัง

กล่าว ไม่สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้

 ถงึแมช้าวอสีานอาจคดิวา่การปรงุอาหารดว้ยการใชข้องเปรีย้ว เชน่ นํา้มะนาว มะขาม หมกรงัมดแดง การใชข้อง

เค็ม นํ้าปลา เกลือ นํ้าปลาร้า แล้วถือว่า “สุก” แต่สุกลักษณะนี้ฆ่าพยาธิไม่ได้ หรือเมื่อปรุงแล้ว สีของเนื้อปลาเปลี่ยนสีก็

ถือว่า “สุก” หรือการกินอาหารเหล่านี้ร่วมกับ “เหล้า” ก็ทําให้อาหารสุกได้ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การใช้วิธีปรุงหรือ

กินดังกล่าวไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ วิธีที่จะทําให้ “สุก” นั้น ต้องใช้ความร้อนเท่านั้นจึงจะสามารถฆ่าพยาธิได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ทำ�ไมจึงเลิกกินปล�ดิบไม่ได้

 การที่ชาวอีสานเลิกกินอาหารประเภทดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ไม่ได้นั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่นชาวอีสาน

เชื่อว่าอาหารดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ นั้น จะมีรสชาติอร่อยกว่าอาหารที่สุกแล้ว และเป็นความชอบที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ปู่ย่าตายาย

 นอกจากนั้น มีความเชื่อว่ากินแล้วแข็งแรง ดังนั้นการกิน “อาหารดิบ” จึงมักแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชาย มักกิน

รว่มกบัเหลา้ ตามความเชือ่วา่เหลา้จะทาํใหอ้าหารสกุ และฆา่พยาธไิด ้ชาวอสีานมลีกัษณะการดาํรงชวีติแบบงา่ยๆ กาํหนด

ให้การทําอาหารต้องเป็นอาหารที่หาง่าย ปรุงสะดวก รวดเร็ว ราคาไม่แพง ง่ายต่อการเก็บรักษา และการปรุงให้มีรสจัด

ทําให้กินข้าวได้มาก ไม่เปลืองกับข้าว เป็นการประหยัดอีกด้วย อย่างเช่นอาหารที่เป็นปลาสด ๆ จึงมักกินกันที่ริมหนอง

หรือกลางนา ในที่ที่หาวัตถุดิบในการปรุงได้ง่าย ไม่ต้องหาวัสดุทําเชื้อเพลิง เตา กระทะ หรืออื่นๆ เพื่อมาหุงต้มให้สุก

 อาหารดิบๆ บางอย่าง เช่น ก้อยปลา ส้มปลา เป็นอาหารพิเศษ ถือว่าเป็นอาหารที่มีเกียรติจึงทําเพื่อเลี้ยง

รับรองแขก หรือทําในโอกาสงานพิเศษต่าง ๆ เช่น ในงานบุญหรือหลังเกี่ยวข้าวเสร็จ หรือมีการเฉลิมฉลองในหมู่บ้าน 



129หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�นที่ ๑

ทำ�ไมพย�ธิใบไม้ตับรุกร�นช�วอีส�นไปเกือบครึ่งภ�ค

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันอ่านบทความเรื่อง ทําไมพยาธิใบไม้ตับรุกรานชาวอีสานไปเกือบครึ่งภาค แล้วร่วมกัน

  อภิปราย บันทึกผลในประเด็นต่อไปนี้

  ๑. คนในชุมชนนักเรียนมีผู้ป่วยหรือไม่ ถ้ามีทําไมจึงป่วย

  ๒. จากบทความที่อ่าน นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่ทําให้คนอีสานเป็นโรคนี้มาก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�นที่ ๒

ก�รเขียนคำ�ขวัญ “ชุมชนปลอดภัย ห่�งไกลโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี”

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันเขียนคําขวัญในหัวข้อ “ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี” 

  จํานวน ๒ คําขวัญ แต่ละคําขวัญมี ๑๐ - ๑๕ พยางค์  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                                      ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ 

หน่วยที่  ๑  โรคภัยใกล้ตัว                  จำ�นวน   ๗   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๔ คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  ใช้เวล�  ๑  ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

  มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู ้      

 อธิบายถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระสำ�คัญ 

 การเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีมสีาเหตมุาจากการรบัประทานอาหารประเภทปลานํา้จดืเกลด็ขาว

ปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อน เช่น ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ฯลฯ  

ส�ระก�รเรียนรู ้     

 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

จุดประสงค์

 ๑.  นักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๒. นักเรียนมีความตระหนักในการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี   

และใหน้กัเรยีนรว่มกนัอา่นคาํขวญัซึง่เปน็ผลงานจากชัว่โมงทีแ่ลว้   ในหวัขอ้ “ชมุชนปลอดภยัหา่งไกลโรคพยาธใิบไมต้บั

และมะเร็งท่อนํ้าดี”  

 ๒.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ

 ๓.  ครูและนักเรียนนําคําขวัญของแต่ละกลุ่มติดไว้บนกระดานแล้วพิจารณาร่วมกันว่า คําขวัญต่าง ๆ นั้น บอก

ถึงอะไรบ้าง อะไรที่เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนควรปฏิบัติ อะไรที่ควรหลีกเลี่ยง  

 ๔. ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนศกึษาเรือ่งบญัญตั ิ๔ ประก�รของก�รปอ้งกนัตวัเองจ�กโรคพย�ธใิบไมต้บั แลว้แตล่ะ

คนเขียนคําปฏิญาณของตนเองว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในใบงานส่งครู

 ๕. สุ่มตัวอย่างนักเรียน ๒ - ๓ คนออกมาอ่านคําปฏิญาณตนของนักเรียนให้เพื่อนฟัง

 ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและร่วมกันร้องสรภัญญะป้องกันโรค

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

 ๑. ใบความรู้เรื่องบัญญัติ ๔ ประก�รของก�รป้องกันตัวเองจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับ  

   ๒. ใบงานเรื่องคําปฏิญาณตนเพื่อให้พ้นจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. เพลงสรภัญญะป้องกันโรค
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลในระดับดีขึ้นไป  

   เกณฑ์การประเมิน

   คะแนน   ๘ - ๑๐ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๕ - ๗ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

           คะแนน   ๐ - ๔ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบคว�มรู้

เรื่อง บัญญัติ ๔ ประก�ร ของก�รป้องกันตัวเองจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้ปลอดภัยจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  นักเรียนควรสามารถปฏิบัติตนตามบัญญัติ ๔ 

ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ

 ๑.  สู้กับตัวเองที่จะไม่กินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ส้มปลาดิบ หมํ่าปลาดิบ เป็นต้น ถ้าจะกินให้

ปรุงโดยให้ผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน

 ๒. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม อย่าถ่ายลงในนํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง หรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด

 ๓. หากเคยกินปลาดิบ ควรไปตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิตามสถานบริการสาธารณสุข หากมีพยาธิให้รักษาด้วย

ยา และเลิกกินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสีย

 ๔. ร่วมกันบอกต่อๆ แก่ญาติ พี่น้อง ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อนฝูง ให้เลิกกินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงจาก

โรคพยาธิใบไม้ตับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  คำ�ปฏิญ�ณตนเพื่อให้พ้นจ�กก�รเป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคําปฏิญาณตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนจัดก�รเรียนรู้
 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�                                          ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖

หน่วยที่  ๑  โรคภัยใกล้ตัว                           จำ�นวน   ๗   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่  ๕  ก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี    ใช้เวล�   ๒   ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

ส�ระสำ�คัญ

  การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูก

สุขลักษณะทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยป้องกันโรคที่อยู่รอบตัวเรา

ส�ระก�รเรียนรู้

 การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

จุดประสงค ์

  ๑. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้  

 ๒. นักเรียนสามารถแต่งกลอนแปดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้  

 ๓. นักเรียนสามารถนําผลงานการแต่งกลอนแปดไปเผยแพร่ต่อโรงเรียนและชุมชนได้ 

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ชั่วโมงที่ ๑

       ๑. ครูและนักเรียนสนทนา เรื่อง การรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนว่านักเรียนทานอาหารประเภท

สุก หรือสุก ๆ ดิบ ๆ หรือไม่ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่เกิดจากการทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 

  ๒. ครูและนักเรียนถามคําถาม เกมอะไรเอ่ย

  “โรคอะไรเอ่ย  ติดต่อทางอาหาร  ชาวภาคอีสานเป็นมากที่สุด”

  “โรคอะไรเอ่ย เกิดจากการกินปลาดิบ  อย่าทํางุบงิบ ตอบมาเร็วไว”

  “โรคอะไรเอ่ย ตัวคล้ายใบไม้ อาศัยอยู่ในคน”

 ๓. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

          ๔. ครูและนักเรียนสนทนาถึงเรื่องอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี และข้อเท็จจริงที่เกิดใน

ชุมชนของนักเรียน

  ๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕  คน  ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าดี  แล้วบันทึกผลการอภิปรายในใบงานที่ ๑ 

 ๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ครูให้คําแนะนําเพิ่มเติม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ชั่วโมงที่ ๒

 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับผลการอภิปรายของนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องการป้องกันการ

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๒. แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ ๆ  ละ ๔ - ๕  คน  ทาํใบงานที ่๒ เรือ่ง การแตง่กลอนแปดวธิกีารปอ้งกนัโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  ๒ บท

 ๓. ครูและนักเรียนนําบทกลอนที่แต่ละกลุ่มแต่งขึ้นมาอ่านหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงาน

ที่ชนะเลิศ  สําหรับผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครูให้คําแนะนําแล้วให้นักเรียนนํากลับไปแก้ไข 

 ๔. ให้นักเรียนนําบทกลอนทุกผลงานไปจัดป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายในโรงเรียนและ

ชุมชน 

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

  ๑. วีดีทัศน์ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

 ๒. ใบงานที่ ๑ เรื่องผลการอภิปรายวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  

  ๓. ใบงานที่ ๒ เรื่องการแต่งกลอนแปดวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี    

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ  พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับปานดีขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓-๑๕  ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๘-๑๒    ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน   ๕-๗ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง                   

ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น

บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

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

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

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

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

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

      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�นที่ ๑

เรื่อง ผลก�รอภิปร�ยวิธีก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี  

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายถงึวธิกีารปอ้งกนัการเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี แลว้บนัทกึผลการ

  อภิปรายนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�นที่ ๒

เรื่อง ก�รแต่งกลอนแปดวิธีก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจ ให้นักเรียนแต่งกลอนแปดวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  อย่างน้อยจํานวน ๒ บท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๖ 

หน่วยที่  ๒   บริโภคปลอดภัยสดใสร่�เริง       จำ�นวน   ๓   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๑  พฤติกรรมก�รบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ   ใช้เวล�   ๑   ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้
 มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลก�รเรียนรู้
 มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
ส�ระสำ�คัญ
  การมีสุขภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ และการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะ ทําให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคที่อยู่รอบตัวเรา
ส�ระก�รเรียนรู้
 พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
จุดประสงค์
 ๑. นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมการรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะได้
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนคําขวัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะได้
 ๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  
กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สรภัญญะป้องกันโรค”
 ๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ และอาหารที่ถูกสุขลักษณะและส่งผล 
กระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพพร้อมยกตัวอย่าง และดูภาพประกอบ
 ๓. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มเขียนคําขวัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ จํานวน ๗ – ๑๐  คํา เช่น กินให้ร้อน นอนในมุ้ง เข้าในส้วม สวมร้องเท้า
 ๔. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูช่วยเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน
เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้
 ๑. ใบงาน 
 ๒. ตัวอย่างคําขวัญเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จํานวน  ๗ – ๑๐  คํา
   ๓. ภาพอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ
 ๔. เพลงสรภัญญะป้องกันโรค
ก�รวัด / ก�รประเมินผล
  ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล
  ๑.๑ การตรวจใบงาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  
  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   
 ๒.  เกณฑ์ก�รประเมิน
     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน
  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป
   เกณฑ์ให้คะแนน
   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ  ดี
   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ  พอใช้
   คะแนน    ๐ – ๕  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป
   เกณฑ์การให้คะแนน
   คะแนน  ๑๓ - ๑๕  ระดับคุณภาพ  ดี
   คะแนน   ๘ - ๑๒    ระดับคุณภาพ ปานกลาง
   คะแนน   ๕ - ๗      ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ก�รบรูณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ
 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../......................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  พฤติกรรมก�รบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคําขวัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

  ดังตัวอย่าง 

   กินให้ร้อน            นอนในมุ้ง

   เข้�ในส้วม      สวมรองเท้�

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  ๖ 

หน่วยที่  ๒   บริโภคปลอดภัยสดใสร่�เริง                 จำ�นวน   ๓   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่  ๒  ก�รปฏิบัติตนต�มสุขบัญญัติแห่งช�ติ   ใช้เวล�   ๑   ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 มีความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

ส�ระสำ�คัญ

 การปฏบิตัตินตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิ เปน็พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัอิยา่งสมํา่เสมอจนเปน็นสิยั  เพือ่ใหม้สีขุภาพทัง้

ร่างกาย  จิตใจ  และสังคม ซึ่งจะทําให้เรามีร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง และไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

ส�ระก�รเรียนรู้

 ความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

จุดประสงค์

 ๑. นักเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการได้ 

 ๒. นกัเรยีนสามารถวเิคราะหแ์ละระบไุดว้า่สขุบญัญตัแิหง่ชาตขิอ้ใดทีม่ผีลการความสมัพนัธท์าํใหเ้กดิโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๓. นักเรียนตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักสุขบัญญัติ

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อยากเลิกกินดิบ”

        ๒. ครแูละนกัเรยีนสนทนาเกีย่วกบับคุคลทีม่สีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี พรอ้มเลอืกรปูภาพบคุคลทีม่สีขุภาพ

และสุขภาพจิตที่ดี

 ๓. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

 ๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน  ศึกษาใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ และ

บัญญัติ ๔ ประก�รของก�รป้องกันตัวเองจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับ โดยให้วิเคราะห์และระบุว่าสุขบัญญัติแห่งชาติข้อใด

ที่มีผลความสัมพันธ์ทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีโดยตรงพร้อมอธิบายเหตุผล  

 ๕. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอหน้าชั้นเรียน  

 ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและให้นักเรียนเขียนข้อปฏิบัติของตนในสมุด

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

    ๑. เพลง “อยากเลิกกินดิบ” 

  ๒. ใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) ๑๐ ประการ

 ๓. ใบความรู้เรื่องบัญญัติ ๔ ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ๔. ใบงาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ พอใช้

   คะแนน   ๐ – ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน    ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง

   คะแนน    ๕ - ๗ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน  สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสาร เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../......................../...........
คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
              (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบคว�มรู้

เรื่อง   บัญญัติ ๔ ประก�รของก�รป้องกันตัวเองจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้ปลอดภัยจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี นักเรียนควรสามารถปฏิบัติตนตามบัญญัติ ๔ 

ประการของการป้องกันตัวเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ

 ๑. สู้กับตัวเองที่จะไม่กินปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ส้มปลาดิบ หมํ่าปลาดิบ เป็นต้น ถ้าจะกิน

ให้ปรุงโดยให้ผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อน

 ๒. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม อย่าถ่ายลงในนํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง หรือที่ชื้นแฉะอย่างเด็ดขาด

 ๓. หากเคยกินปลาดิบ ควรไปตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิตามสถานบริการสาธารณสุข หากมีพยาธิให้รักษาด้วย

ยา และเลิกกินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสีย

 ๔. ร่วมกันบอกต่อๆ แก่ญาติ พี่น้อง ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อนฝูง ให้เลิกกินปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงจาก

โรคพยาธิใบไม้ตับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

เรื่อง  พฤติกรรมก�รบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ และบัญญัติ ๔ ประก�รของก�รป้องกัน

  ตัวเองจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับ โดยให้วิเคราะห์และระบุว่าสุขบัญญัติแห่งชาติข้อใดที่มีผลความสัมพันธ์ทํา

  ให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีโดยตรงพร้อมอธิบายเหตุผล  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�     ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ 

หน่วยที่  ๒   บริโภคปลอดภัยสดใสร่�เริง       จำ�นวน   ๓   ชั่วโมง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ ๓ ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม  ใช้เวล�   ๑   ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

 มฐ. พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลก�รเรียนรู้

 สร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

ส�ระสำ�คัญ

 ตระหนกัถงึอนัตรายและผลกระทบทีเ่กดิจากโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดแีละการรกัษาความสะอาดของ

สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา จะทําให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อครอบครัว  ชุมชน และ

สังคม

ส�ระก�รเรียนรู้

 การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน และสังคม

จุดประสงค ์

  ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน และสังคม

 ๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

       ๑. ครนูาํภาพใหน้กัเรยีนดเูกีย่วกบัครอบครวั  ชมุชน สงัคม ทีเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย สวยงาม กบัภาพทีค่รอบครวั 

ชุมชนและสังคม ที่ไม่มีระเบียบ สกปรก

 ๒. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่นํามาให้ดูทั้งสองภาพ

 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เสน่ห์สาวละว้า”

 ๔. แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ๆ ละ ๔ - ๕  คน  ใหเ้สนอแนวทางเกีย่วกบัการสรา้งภมูคิุม้กนัสูค่รอบครวั  ชมุชน 

และสงัคม โดยเขยีนในลกัษณะของคาํคลอ้งจองหรอืคาํขวญั เชน่  ความสกปรกทาํใหเ้กดิโรครา้ย  ความมกังา่ยทาํใหเ้กดิ

สกปรก ในใบงานเขียนป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๕. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันแนะนํา แก้ไข

 ๖. นกัเรยีนนาํผลงานไปตดิบอรด์หลงัชัน้เรยีน และ/หรอืเดนิรณรงคร์ว่มมอืกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล

 ๗. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ

เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งก�รเรียนรู้

 ๑. ภาพครอบครวั ชมุชน สงัคมทีเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงามกบัภาพทีค่รอบครวั ชมุชน  สงัคมทีไ่มม่รีะเบยีบ 

สกปรก

 ๒. เพลง “เสน่ห์สาวละว้า”
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

 ๓. ใบงานเรื่องเขียนป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

 ๔. กระดาษโปสเตอร์  สี  ปากกาเมจิก  กระดาษกาวสองหน้า

ก�รวัดผล / ก�รประเมินผล

 ๑. วิธีก�รวัดและประเมินผล

  ๑.๑ การตรวจใบงาน

  ๑.๒ การประเมินการนําเสนอผลงาน  

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

  ๑.๔ การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 ๒. เกณฑ์ก�รประเมิน

     ๒.๑ นักเรียนได้คะแนนจากการทําใบงานร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมิน

  ๒.๒ นักเรียนได้คะแนนการประเมินการนําเสนอผลงานในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์ให้คะแนน

   คะแนน ๑๖ – ๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

   คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน   ๖ – ๑๐ ระดับคุณภาพ พอใช้

   คะแนน    ๐ – ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๓ นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับดีขึ้นไป

   เกณฑ์การให้คะแนน

   คะแนน  ๑๓ - ๑๕ ระดับคุณภาพ ดี

   คะแนน  ๘ - ๑๒ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง

   คะแนน  ๕ - ๗ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

  ๒.๔ นักเรียนได้คะแนนการทดสอบหลังเรียน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะ

 นักเรียนไปศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน  สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสาร เป็นต้น
บันทึกผลหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     (ลงชื่อ)   .................................................ครูผู้สอน
      (................................................)
      .........../......................../...........
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              (ลงชื่อ)   ...............................................ผู้บริหารสถานศึกษา
      (...............................................)
      .........../....................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ใบง�น

ก�รเขียนป้�ยรณรงค์ก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

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

ชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑. ....................................................................................... ๔. ..........................................................................................

๒. ....................................................................................... ๕. ..........................................................................................

๓. ...................................................................................... ๖. .........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนป้ายรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี  ๒ – ๓ ข้อความ
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ ๑ โรคภัยใกล้ตัว             กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖                                เวล�  ๒๐  น�ที

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนเลือก  ×  คำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. พยาธิใบไม้ตับเข้าสู่รางกายคนได้อย่างไร

 ก. รับประทานปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุก

 ข. พฤติกรรมไม่ใส่รองเท้า

 ค. รับประทานเนื้อหมูดิบ

 ง. รับประทาปลานํ้าจืดไม่มีเกล็ดที่ปรุงไม่สุก

๒. วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ เรียงลําดับตามข้อใดถูกต้องที่สุด

 ก. หอย     ปลา     คน

 ข. ปลา     หอย     คน

 ค. หอย     คน      ปลา

 ง. คน     ปลา     หอย

๓. ข้อใดไม่ใช่ปลานํ้าจืดมีเกล็ดขาว

 ก. ปลาแก้มชํ้า

 ข. ปลาขาว

 ค. ปลาสวาย

 ง. ปลาแม่สะแด้ง

๔. ข้อใดกล่าวผิด

 ก. พยาธิใบไม้ตับมีอายุอยู่ได้นานนับสิบปี

 ข. ปลาร้าที่หมักไม่เกิน ๖ เดือนจะปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ

 ค. พยาธิใบไม้ตับจะออกไข่ได้ประมาณ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ใบต่อวัน

 ง. พยาธิใบไม้ตับจะอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทีมีนํ้านิ่งและไม่ลึกเกินไป

๕. วิธีการตรวจวินิจฉัยตรวจหาพยาธิใบไม้ตับเบื้องต้นทําได้โดยวิธีอะไร

 ก. ตรวจปัสสาวะ

 ข. ตรวจอุจจาระ

 ค. ตรวจเสมหะ

 ง. ตรวจตับ

๖. ข้อใดไม่ใช่อาการสําคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับ

 ก. ท้องอืด

 ข. เจ็บชายโครงด้านขวา

 ค. มีไข้ตํ่าๆ รู้สึกออกร้อน

 ง. เวียนศีรษะ
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๗. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ที่เป็นรังโรคของพยาธิใบไม้ตับ

 ก. แมว

 ข. สุนัข

 ค. หมู

 ง. งู

๘. พื้นทีใดที่มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด

 ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

 ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

 ค. ภาคเหนือ และภาคกลาง

 ง. ภาคเหนือ และ ภาคใต้

๙. คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจากร่างกายได้นานถึงกี่ปี

 ก. ๕  ปี

 ข. ๑๐  ปี

 ค. ๒๐  ปี

 ง. ๓๐  ปี

๑๐. ช่วงระยะเวลาการติดต่อจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลาและแพร่โรคโดยติดต่อเข้าสู่คนอีกครั้ง  

 ใช้เวลาประมาณเท่าใด

 ก. ๗  วัน

 ข. ๑๕  วัน

 ค. ๑  เดือน

 ง. ๓  เดือน

เฉลย  ข้อ ๑ ก  ข้อ ๒ ก  ข้อ ๓ ค  ข้อ ๔  ข  ข้อ ๕ ข  ข้อ ๖ ง  ข้อ ๗ ง  ข้อ ๘ ข  ข้อ ๙  ง  ข้อ ๑๐ ง
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

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

ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
๑. ............................................................................ ๖. ........................................................................... 
๒. ............................................................................ ๗. ........................................................................... 
๓. ............................................................................ ๘. ........................................................................... 
๔. ............................................................................ ๙. ........................................................................... 
๕. ............................................................................ ๑๐. ........................................................................ 
คําชี้แจง   ให้ทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมินตามความจริง 
 เกณฑ์ให้คะแนน 
  คะแนน ๑๖ – ๒๐  ดีมาก  
  คะแนน ๑๑ – ๑๕  ดี 
  คะแนน   ๖ – ๑๐  พอใช้ 
  คะแนน    ๐ – ๕  ปรับปรุง 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑)

๑ กลวิธีการนําเสนอ     
๒ เนื้อหา     
๓ สื่อและอุปกรณ์     
๔ การยอมรับฟังความคิดเห็น     
๕ ผลสําเร็จของงาน     

รวม     
รวมคะแนน     

สรุปผลการประเมิน     
 
ข้อคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ                             ผู้ประเมิน 
(..........................................................) 

วันที่ ........../................./.............. 
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๑๕๖

เกณฑ์การประเมินการนําเสนอผลงาน 
 
 

ประเด็น     
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน น้ําหนัก
คะแนน ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. กลวิธีการ
นําเสนอ 

๑.มีการนําเข้าสู่เนื้อเรื่อง 
๒.มีความสัมพันธ์กับเนื้อ
เรื่อง 
๓.มีความม่ันใจในการ
นําเสนอ 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
๑ ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
๒ ขั้นตอน

ขาดหรือไม่
ชัดเจน มากกว่า 
๒ ขั้นตอน

๒ 

๒. เนื้อหา ๑.เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน 
๒.รายละเอียดชัดเจน 
๓.มีสาระที่เป็น
ประโยชน์ 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
๑ ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
๒ ขั้นตอน

ขาดหรือไม่
ชัดเจน มากกว่า 
๒ ขั้นตอน

๓ 

๓. สื่อและ
อุปกรณ์ 

๑.เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหา 
๒.มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
๓.สื่อมีความน่าสนใจ 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
๑ ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
๒ ขั้นตอน

ขาดหรือไม่
ชัดเจน มากกว่า 
๒ ขั้นตอน

๒ 

๔. การยอมรับ
ฟังความคิดเห็น 

แนวคิดแปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร 

แนวคิดมีการ
ดัดแปลงจาก
ของเดิม 

แนวคิดมีการ
ดัดแปลงจาก
ของเดิมเป็น
บางส่วน 

เลียนแบบ
ของเดิมท่ีมีอยู่

๔ 

๕. ความสําเร็จ
ของงาน 

พูดจบเนื้อหาในเวลาท่ี
กําหนด 

ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่ากําหนด
ไม่เกิน ๕ นาที 

ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่ากําหนด
ไม่เกิน ๑๐ นาที

ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่ากําหนด
มากกว่า ๑๐ 
นาที

๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๕๗

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

กลุ่มที ่........................ช่ือกลุ่ม............................................โรงเรียน................................................................ 
สมาชิกในกลุม่  ๑. .................................................. ๒. ................................................................... 
   ๓. .................................................. ๔. ................................................................... 
   ๕.................................................... ๖. ................................................................... 
 

คําชี้แจง: ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
๒. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน    
๓. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
๔. มีขั้นตอนในการทํางานอย่างเป็นระบบ    
๕. ใช้เวลาในการทํางานอย่างเหมาะสม    

รวม  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
  

 พฤติกรรมที่ทําเป็นประจํา  ให้  ๓  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทําเป็นบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ทําน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 คะแนน ๑๓-๑๕ ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน  ๘-๑๒ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 คะแนน  ๕-๗ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๕๘

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของผู้เรยีนเปน็รายบคุคล 
 
 
คําชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการทํางานของนักเรียน  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
           พฤติกรรม 

 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
ในการเรียน 

การมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ความคิด 
เห็นในการ 
อภิปราย 

การรับฟัง 
ความคิด 
เห็นของ     
ผู้อ่ืน 

การตอบ 
คําถาม 

ความรับ 
ผิดชอบ 
ต่องาน 
ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

รวม 
คะแนน

 ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ 
๑.                 
๒.                 
๓.                 
๔.                 
๕.                 
๖.                 
๗.                 
๘.                 
๙.                 
๑๐.                 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน   ๘-๑๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 คะแนน   ๕-๗ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

        คะแนน   ๐-๔   ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 

    ลงช่ือ…………………………………………………… 
(………………………………………………….) 
................/......................./.............  

             ผู้ประเมิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๕๙

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าํดี จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.  สถานภาพผู้ตอบ 
  (    ) ผู้บริหาร (    ) ครู (    ) นักเรียน ช้ัน ...................  
  (    ) ผู้ปกครอง (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................. 
๒. เพศ 
  (    ) ชาย (    ) หญิง 
๓. คําช้ีแจง   ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องประเมินระดับความพึงพอใจตามความจริง 
   เกณฑ์ให้คะแนน 
  มาก  ๓  คะแนน ปานกลาง  ๒  คะแนน น้อย  ๑  คะแนน   
 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
๓ ๒ ๑ 

๑ ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้    
๒ ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้    
๓ ผู้เรียนมีความสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวัน 
   

๔ กิจกรรมการเรยีนการสอน สง่เสริมให้ผู้เรียนรู้จัก     
คิดวิเคราะห์ และมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ 

   

๕ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสา อยากช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนและสังคม 

   

๖ ผู้เรียนทําให้รู้จกัการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน    
๗ ผู้เรียนทําให้รู้จกัการวางแผนทํางาน    
๘ ผู้เรียนรู้สึกประทับใจผลการทํางานกลุ่ม    
๙ ผู้เรียนได้รับคําปรึกษาและช่วยเหลือการทํางาน

กลุ่มจากครผูู้สอนด้วยดี 
   

๑๐ กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตร สรา้ง
ภูมิคุ้มกันของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ 

   

 

ข้อคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๖๐

 
 

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 

วิชา .................................................................................... ภาคเรียนที่ ........................... ปีการศึกษา ............................ 
ชื่อ – สกุล ............................................................โรงเรียน..................................ชั้น ........................... เลขท่ี .................. 
คําชี้แจง  ๑. ให้นักเรียนประเมินตนเอง แล้วทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนน 
  ๒. ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แล้วทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนน 
  ๓. เกณฑ์การให้คะแนน พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ๓ คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยคร้ัง  ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ๑ คะแนน 

สมรรถนะ รายการประเมิน 
นักเรียนประเมิน 

สรุป 
ครูผู้สอนประเมิน 

สรุป สรุป
รวม 

ระดับคะแนน ระดับคะแนน 
ดีเยี่ยม
(๓)

ดี
(๒)

ผ่าน
(๑)

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

๑. 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับส่งสาร          
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

      

๑.๓ ใช้วิธีการส่ือสารที่เหมาะสม       
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม       
๑.๕ เขยีนบนัทึกเหตุการณ์ประจําวันและเล่าให้เพ่ือนฟังได้       

๒. 
ความสามารถ
ในการคิด 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์          
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์       
๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ       
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองได้       

๓. 
ความสามารถ

ในการ
แก้ปญัหา 

๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้          
๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา       
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงในสังคม       
๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน 
และแก้ปัญหา 

      

๓.๕ สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย       
๔. 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต 

๔.๑ เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย          
๔.๒ สามารถทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้       
๔.๓ นําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน       
๔.๔ จัดการแก้ปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม       
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง       

๕. 
ความสามารถ

ในการใช้
เทคโนโลยี 

๕.๑ เลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย          
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี       
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง       
๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์       
๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี       

สรุปผลการประเมิน          
 
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน  ลงชื่อ ............................................................. ครผูู้สอน 

                         (...............................................................)          (............................................................) 
                          ………………./…………………/……………….                     ………………./…………………/……………… 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๖๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

วิชา …………………………………………………….. ภาคเรียนที่ ........................... ปีการศึกษา .........................  
ชื่อ – สกุล .........................................................โรงเรียน.......................................ชั้น ...................... เลขท่ี .................. 
คําชี้แจง  ๑. ให้นักเรียนประเมินตนเอง แล้วทําเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนน 
  ๒. ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แล้วทําเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนน 
  ๓. เกณฑ์การให้คะแนน    พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ๓ คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยคร้ัง  ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ๑ คะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึง 

ประสงค ์
รายการประเมิน 

นักเรียนประเมิน 

สรุป 
ครูผู้สอนประเมิน 

สรุป สรุป
รวม 

ระดับคะแนน ระดับคะแนน 
ดีเยี่ยม
(๓) 

ดี
(๒) 

ผ่าน
(๑) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

๑. 
รักชาติ ศาสน ์

กษัตริย์ 

๑.๑ มีความรกัและภูมิใจในความเปน็ชาต ิ          
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของศาสนา       
๑.๓ แสดงออกถึงความจงรกัภักดีตอ่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

      

๒. 
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบา้น          
๒.๒ ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง       
๒.๓ ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น       

๓. 
มีวินัย 

๓.๑ เข้าเรียนตรงเวลา          
๓.๒ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ       
๓.๓ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง       

๔. 
ใฝ่เรียนรู ้

๔.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ          
๔.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเปน็ระบบ       
๔.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล       

๕. 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

๕.๑ ใช้ทรัพย์และสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด          
๕.๒ ใช้อุปกรณก์ารเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า       
๕.๓ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมกีารเก็บออมเงิน       

๖. 
มุ่งมั่นในการ

ทํางาน 

๖.๑ มีความตัง้ใจและพยายามในการทํางานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

         

๖.๒ มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่อุปสรรคเพือ่
ความสําเรจ็ 

      

๗. 
รักความเป็น

ไทย 

๗.๑ มีจิตสาํนึกในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทย 

         

๗.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย       
๘. 
มีจิต

สาธารณะ 

๘.๑ รู้จักการให้เพือ่ส่วนรวมและเพือ่ผู้อื่น          
๘.๒ แสดงออกถึงการมีน้ําใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน       
๘.๓ เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส       

สรุปผลการประเมิน          
 
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน  ลงชื่อ ............................................................. ครผูู้สอน 

                         (...............................................................)          (............................................................) 
                          ………………./…………………/……………….                     ………………./…………………/……………… 
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๑๖๒

แบบประเมินความสามารถในการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน 
 

วิชา ............................................................................. ภาคเรียนที่ ....................... ปีการศึกษา ......................... 
 ชื่อ – สกุล ......................................................................................................ชั้น .............................. เลขที่ ................... 
 
คําชี้แจง  ๑. ให้นักเรียนประเมินตนเอง แล้วทําเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนน 

๒. ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แล้วทําเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนน 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ๓ คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยคร้ัง  ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ๑ คะแนน 
 

ข้อ รายการประเมิน 
นักเรียนประเมิน 

สรุป 
ครูผู้สอนประเมิน 

สรุป สรุป
รวม 

ระดับคะแนน ระดับคะแนน 
ดีเยี่ยม
(๓)

ดี
(๒)

ผ่าน
(๑)

ดีเยี่ยม 
(๓)

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

๑ สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

         

๒ สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ์จากการอ่าน
สื่อท่ีมีความซับซ้อน 

         

๓ สามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน 
และสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ

         

๔ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จาก
สิ่งท่ีอ่านอย่างหลากหลาย

         

๕ สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูล
อธิบาย สนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล

         

สรุปผลการประเมิน          
 

 
ลงชื่อ.............................................................นักเรียน  ลงชื่อ ............................................................. ครผูู้สอน 

                         (...............................................................)          (............................................................) 
                          ………………./…………………/……………….                     ………………./…………………/……………… 
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๑๖๓

สุขบญัญัติแหง่ชาติ (National Health Disciplines) ๑๐ ประการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
สุขบัญญัติแห่งชาติ หรือที่คนไทยรู้จักในอดีตว่า “กติกาอนามัย” เป็นแนวทางปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ

ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมได้มีการอนุมัติให้เป็นนโยบายระดับชาติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  
๒๕๓๙  และกําหนดให้วันที่ ๒๘ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุก
คน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังและสร้างเสริมสุขภาพท่ีถูกต้องต้ังแต่เยาว์วัย เพราะผู้ที่ปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ จะเป็นคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง 
มีสมรรถภาพในการเรียน การทํางาน และยังช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ด้วย 

ข้อกําหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ จนเป็นสุขนิสัย 
เพ่ือให้มีสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ๑๐ ประการได้แก่ 

๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด  
๒. รักษาฟันใหแ้ข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง  
๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย  
๔. กินอาหารสกุ สะอาดปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด  
๕. งดสูบบุหรี่สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําส่อนทางเพศ  
๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น  
๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท  
๘. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจําปี  
๙. ทําจิตใจใหร้่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ  
๑๐. มสีํานึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์ังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๖๔

สถิติการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้ําดีในประเทศไทย 
 
 
โรคพยาธิใบไม้ตับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทย ทั้งต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย  คาดว่าคนไทย ร้อยละ ๑๐ หรอื  หกล้าน
คน ติดพยาธิใบไม้ตับ การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นต้นเหตุหลักที่ทําให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดีสูงสุดใน
โลก พยาธิที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่สําคัญ คือ Opisthorchis viverrini จากการศึกษาข้อมูลทางระบาด
วิทยาของโรคใบไม้ตับ สถานการณ์โรคล่าสดุปี ๒๕๕๒ พบว่า ในภาพรวมระดับประเทศมีความชุก รอ้ยละ ๘.๗ 
และพบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มากที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๑๘.๗  โดยพบในระดับหมู่บ้านสูง
ถึงร้อยละ ๘๕.๒  รองลงมาคือภาคเหนือ ร้อยละ ๑๐ ระดับหมู่บ้านสูงถึงร้อยละ ๔๕.๖ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังมีปัญหาสูงอยู่มาก    ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี  

จากอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในประเทศไทย พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๔๕-๕๕ ปี ซึ่งอยู่ในวัยทาํงานที่สําคัญของครอบครัว พบมากใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีอัตราอุบัติการณ์เป็น ๓๘.๖ และเพศหญิงเป็น ๑๔.๖ ต่อประชากร
แสนคน นอกจากน้ียังพบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดีในตับสูงถึงปีละประมาณ ๒๘,๐๐๐ ราย 
โดยในปี ๒๕๕๔ มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดีในตับ จํานวน ๑๔,๓๑๔ ราย มากที่สุดเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๗,๕๙๓ ราย รองลงมาภาคเหนือ ๒,๖๓๘ ราย   

จากการศึกษาการกระจายของอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อนํ้าดี จําแนกตามพ้ืนที่ ของจงัหวัดขอนแก่น 
พบว่าเขตที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งน้ํามีอัตราสูง ได้แก่ ชนบท  บ้านไผ ่ อุบลรัตน ์ มอัีตราป่วย เป็น ๑๕๘.๒, 
๙๒.๒และ ๘๔.๒ ต่อประชากรแสนคนในเพศชาย และ  ๕๒.๒, ๔๕.๖ และ ๒๖.๗ ต่อประชากรแสนคน ในเพศ
หญิง ดังตาราง 

 

ที่ อําเภอ อัตราอุบัติการณ์ ต่อประชากรแสนคน 
เพศชาย เพศหญิง 

๑ ชนบท ๑๕๘.๒ ๕๒.๒ 
๒ บ้านไผ่ ๙๒.๒ ๔๕.๖ 
๓ อุบลรัตน์ ๘๔.๒ ๒๖.๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
ที่มา :  
๑ ยุทธศาสตร์ ลดพยาธิใบไม้ตับ กําจัดมะเร็งท่อนํ้าดี วาระคนอีสาน  ปี ๒๕๕๕ ของกรมควบคุมโรค กระทรวง  
    สาธารณสุข  
๒  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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๑๖๕

สรภัญญะป้องกันโรค 
 

เนื้อร้อง  สุมาลี  เที่ยงภักดิ ์                                                                    ทํานองสรภัญญะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
     เชิญชวนมวลพ่ีน้อง  ไทยท้ังผองมาป้องกัน 
   โรคภัยใกล้เรานั้น    อย่าให้มันมาราวี (ซ้ํา) 
    กินอาหารสุกเถิดหนา  จะนําพาให้สุขศรี 
   ล้างมือสะอาดดี    ก่อนรับประทานอาหารพลัน 
    ขับถ่ายให้ถูกที ่   ส้วมเรามีใช้ทุกวัน 
   พยาธิทั้งหลายนั้น   ไม่รบกวนมวลประชา 
    ปลาซิวและปลาสร้อย  ตะเพียนน้อยในธารา 
  ตัวการเกิดปัญหา    มีตัวอ่อนพยาธิร้าย 
    หลีกไกลอย่าได้ลอง  มวลพ่ีน้องไทยทั้งหลาย 
   โรคตับจะมลาย    ป้องกันได้ถ้าช่วยกัน 
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เพลงโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 
เนื้อร้อง  สุมาลี  เที่ยงภักดิ ์      ทํานองเพลงนมจากเต้า 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………... 
 
   นี่โรคอะไรรู้ไหมเธอจ๋า  โรคเกิดจากปลาน้ําจืดไงเล่า 
 ปลามีเกล็ดขาวน้ําเช้ือไม่เบา  ทําสุกเถอะเราคุณค่าสารพัด 
 พยาธิใบไม้ตับน้ันน่ากลัว   โรคระบาดทั่วทั้งคนและสัตว์ 
 มาเถอะพวกเรามารีบกําจัด  โรคไม่สะพัดถ้าทําสุกเอย 
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เพลงโรคภัยใกล้ตัว 
       

เนื้อร้อง  สุมาลี  เที่ยงภักดิ ์             ทํานองเพลงคณุลําไย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………... 

   เรามาเรียนเรื่องโรคภัย  ใกล้ไกลตัวเรานี่หนา 
เกิดจากติดเช้ือนานา   หนอนพยาธินี้หนาพาให้เป็นโรคตับ 

 โรคมะเร็งในท่อนํ้าดี   มากมีคนตายลาลับ 
ป้องกัน รักษา กํากับ   จะไม่ลาวงลับลาโลกไปโดยง่าย 
(พูด) โรคพยาธิใบไม้ในตับ   เรามากํากับให้มันหมดไป 
อย่ากินปลาดิบเด็ดขาด   โรคพยาธิระบาดรวดเร็วทันใด 
ปลาร้า  ก้อยปลา  ปลาหมัก  กินแล้วทุกข์หนักเพราะเกิดโรคภัย 
ปลาน้ําจืดกินสุกเถิดอ้าย(ซ้ํา)  อายุจะได้ยืนยาวต่อไป 

 พวกเรามาช่วยกันเถิด    อย่าให้โรคเกิดขึ้นได้ 
ป้องกันรักษาง่ายๆ   กินสุกเข้าไว้โรคภัยไม่ม ี
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๑๖๘

เพลง อสม. มาเตือน 
 

เรียบเรียง ทนิกร  แสงนิกุล       ทํานองลําภูไท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

โอ้ย..น้อ..ออละท่าน ผู้ฟังเอ๋ย บัดนี้ สิได้จาป็นข้อเป็นคําเตือนจาก อสม. 
รพ.สต.บ้านละว้า ละนา..เจ้าเอย  โอน้อ พ่อแม่เอยจงฟังไว้ต้ังจิตใจในบทเรียน         
ให้ท่านเพียรจดจําไว้เป็นความรู้  อย่าได้หลู่ได้จ่มอสม.บ่หลอกต้ม   
จั่งเล่าให้แมใ่หญ่ฟังแม่เอย..นั้นแล้ว  ฟังเด้อ... แก่งละว้าแต่ก่อนเก่า    
เพ่ินเคยเว้าว่าอุดม ดินดีสมเฮ็ดนาดี ปลาน้ําซียามแล้งหานําแก่งบ่เคยขาด   
เอาไปขายส่งตลาดธรรมชาติแก่งละว้า ไผได้มาเที่ยวชม เป็นติดใจเด้น้อ..พ่อเอย 

โอน้อ ขอพ่อแม่จงฟังไว้  น้ําใสไหลแก่งละว้า ทั้งวัวควาย ปูปลา 
ทั้งคนถ่ายใส่ลงหนองไหลเป็นฮอง วนตามนํ้า บักหอยไซผัดใหญ่ตามไขพ่ยาธิเป็นตัวอ่อน 
มันซอนไซใหญไ่ว..แม่นโอวีนั่นแล้ว...พ่อเอย  คนฟัง แม่นพยาธิใบไม้ ตัวอ่อนมันติดต่อบ่แม่นพออยู่ท่อน้ัน 
บัดแม่นมันใหญ่แล้วมนักะแจวออกจากหอย   คอยหม่นไชในเกล็ดปลา 
ปลามีเกล็ดนี่ละหนาผู้ใด๋กินกะหยึ่งท้อง เขาเลยฮ้องใบไม้ตับ..นั่นแล้ว....พ่อเอย...แม่เอย 
 โอ้น้อ...คณาอาจารย์จาก มข. ได้มาต่องานวิจัยพยาธิใบไม้ในตับ เจ้าเอย..นั่นแล้ว 
โอน้อ บ่แม่นมาเว้าเล่นเป็นเรื่องท่านต้องฟัง ไผกินดิบให้ระวังอย่าพลาดพลั้งพยาธิร้าย 
ให้สังเกตอาการกินอาหารแล้วบ่ย่อย เจ็บบ่น้อยชายโครงขวา เบ่ืออาหาร คลื่นไส ้
คันเป็นหลายรุนแรง กะแห่งเหลือง พุ่นแล้วท่านเอย...  
 โอน้อ ให้กินสกุแต่บัดนี้ดิบดิบน่ีบ่เอาแล้ว ปลาใดแนวมันมีเกล็ดให้เฮ้ดสกุแม่นเอาไว้ 
ทั้งปลาร้าปลาแดกไหให้แน่ใจว่าสุกแท้       แม่นยามอยากก้อยปลา อย่าลืมคําอสม.เว้า 
ขอเท่าน้ี..จงเจริญสุขภาพดีทกุท่านเอย ท่านเอย.... 
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๑๖๙

เพลงอยากเลกิกินดิบ 
 

เรียบเรียง ทนิกร  แสงนิกุล           ทํานองเพลงหมอลํา 
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
   อ้ายอยู่แก่งละว้า  หาแต่ปลา เหมิดมื้อเหมดิเว็น 
   เจ้าหล่ะแนมอ้ายบ่เห็น  พอสิเป็นคู่อยู่กับสาว 
   จับปลาได้หลาย ก็สะพายไปขายยามเซ้า 
   แต่งโตกะโก้ต่างเขา  สาวใดเหล่ กะเบ๋ปากใส่ 
   แสนดีใจเหลือ เมื่อ อสม.มาขอเคียงข้าง 
   บอกสิมาสอยลา้ง แก่งละว้า กลับมาสดใส 
   ย้อนบ้านเฮานี้  แหล่งน้ํามี แต่พยาธิใบไม้ 
   กินปลาดิบแต่น้อยเท่าใหญ ่มาสอยเบ่ิงอ้าย แนเด้อคนดี 
   ดิบอีหลี  ตากี้ บ่แม่นมาเว้าเล่น 
   ได้ปลาโตเป็นเป็น หักคอได้ใส่ปากทุกท ี
   ต้ังวงกันแล้ว เหล้าขาวแก้ว กะม่วนอีหลี 
   พอได้เว้า เท่าสู่มื่อน้ี ว่ากินดิบมี..อยู่เทิงหัวเรือ... 
   ให้ อสม. ขอให้เผิ่น เซาเด้อน้องหล่า 
   ให้เผิ่นเลิก กินสา ปลาดิบฮ้าย มันร้ายเอาเหลือ 
   ขั่นเว้าเผิ่นแล้ว ขั่นเผิ่นฮู้ แล้วคงสิเสื่อ 

อย่าให้อ้ายเสียใจเหลือ เมื่อคนใกล้เฮา เขาเป็นมะเร็ง น้ําดี 
ดิบอีหลี  อ้ายน้ี บ่แม่นมาเว้าเล่น 
ได้ปลาโตเป็นเป็น หักคอได้ใส่ปากทุกท ี
ต้ังวงกันแล้ว เหล้าขาวแก้ว กะม่วนอีหลี 
พอได้เว้า เท่าสู่มื่อน้ี ว่ากินดิบมี..อยู่เทิงหัวเรือ... 
ให้ อสม. ขอให้เผิ่น เซาเด้อน้องหล่า 
ให้เผิ่นเลิก กินสา ปลาดิบฮ้าย มันร้ายเอาเหลือ 
ขั่นเว้าเผิ่นแล้ว ขั่นเผิ่นฮู้ แล้วคงสิเสื่อ 
อย่าให้อ้ายเสียใจเหลือ เมื่อคนใกล้เฮา เขาเป็นมะเร็ง น้ําดี 
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๑๗๐

เพลงเสน่ห์สาวละว้า 
 

คําร้อง  นายทนิกร  แสงนิกุล                                                           ทํานองเพลงปลาคอใหญ่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ...ฮอดยาม เดือนสี่ เดือนห้า บ้านละว้า ก็นํ้าลงขอดแก่ง 
  น้ํา สิแห้งขอดสาย น้ําจิตน้ําใจเฮาบ่แห้งคือแก่ง 

ยังมีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแบ่ง จิตใจแฝงด้วยประเพณีอันดีงาม.... 
มาเด้อ มายามบ้านน้อง ให้มาลองกินข้าวปลานํา 
มากินปลาหน้าแล้ง ปลาริมแก่งมีแต่โตอํ่าหล่ํา 
ไผมาอยู่เป็นที่ฮู้ที่ถาม  ว่าแก่งละว้างามสุดลูกหูลูกตา.... 
โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอ    โอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ.. 
โอ่เด..อ้ายคนไกลเอ๊ย โอ่เด....อ้ายคนไคเอ้ย 
อ้ายเอ้ย แก่งละว้าน่ันเด้ออ้าย 
ให้อ้าย หนอ..อดสาใส่ดางไว้ 
โอ๊ย สิได้กินปลา โตใหญ…่ผู้แพงเอ๋ย 
อ้ายเอ๊ย ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว 
ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน 
สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน 
เออ…เอ่อ…เอ๊ย…นั่นนา…อ้ายเอ๊ย 
ฮอยยิ้มพิมพ์ใจหวานฉ่ํา มากินข้าวนําอย่าลืมจ้ําแจ่วข่า 
มาซอยตําหูกเข็นฝ้าย ว่างามหลายสาวละว้าคนส่า 
น้องสิตํ่าหมี่เสื้อผ้าไหมไว้ถ่า 
สมบัติล้ําค่า แต่ปู่ย่าตายาย 
สมบัติล้ําค่า แต่ปู่ย่าตายาย....... 
โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอ   โอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ.. 
โอ่เด..อ้ายคนไกลเอ๊ย โอ่เด....อ้ายคนไคเอ้ย 
อ้ายเอ้ย แก่งละว้าน่ันเด้ออ้าย 
ให้อ้าย หนอ..อดสาใส่ดางไว้ 
โอ๊ย สิได้กินปลา โตใหญ…่ผู้แพงเอ๋ย 
อ้ายเอ๊ย ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว 
ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน 
สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน 

 
 
 
 
 
 

 
 

่
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๑๗๑

เพลงขอกินแบบใหม่ 
 

เรียบเรียง ทนิกร  แสงนิกุล      ทํานองขอหอมก่อนแต่ง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ชาย มาทุกปี ที่พ่ีนีม้าแก่งละว้า มาหากินแต่ปลา อยู่แก่งละว้า จนมืดค่ํา 
หญิง จริงบ่หนอที่กล่าวหรือมามายสาวอยู่ลําชีนํา สิแม่นมาร้อยถ้อยคํา บ่อยากจดจําดอกคําอ้ายว่า 
ชาย อ้ายมา อ้ายก็อยากเว้าเรื่องราวของแก่งละว้า อยากมากินก้อยกินปลาที่บ้านน้องหนา อย่ารําคาญ 
หญิง ชาวบ้านรู้เรื่องพยาธิ เขาประกาศวาระอีสาน  นับต่อแต่นี้ไปนาน คนอิสานเลิกดิบกันถม 
ชาย ช่ัวนาตาปี บ้านเราน้ีช่างน่าภิรมย์ ทั่วแก่งบ่แล้งคนชม ผู้คนนิยมช่ืนชมหนักหนา 
หญิง กินสุก เถิดพี่ มนับ่ดีกินก้อยดิบปลา สักวัน ถึงอันตรายมา ป่วยแล้วหนาจะพาอับจน 
ชาย ขอถามเจ้าสักนิด ปลาหยังมีพิษปลิดชีวิตคน 
หญิง ปลาดิบมีไข่พยาธิปน 
ชาย โถ..อ้ายบ่สนดอกคนดี 
หญิง ให้ฟ้าวกินสุกเถิดอ้าย เด๋ียวอาจตายด้วยมะเร็งท่อนํ้าดี 
ชาย กินดิบ ก้อยปลา มาหลายปี 
หญิง ลองตรวจหน่อยซี พยาธิใบไม ้
ชาย เจ้าคงจะต้องรักพ่ี นับต่อแต่นี้ จะขอกินแบบใหม่ 
หญิง เลิกกินดิบให้ได้นะ พ่ีชาย 
ชาย ก็อยากกินสุก กับเธอก่อน..ได้ไหมล่ะ 
หญิง สัญญาได้ไหม กินปลาดิบน้ี ไม่เอา...สัญญาได้ไหม กินปลาดิบน้ี ไม่เอา... 
ชาย ขอถามเจ้าสักนิด ปลาหยังมีพิษปลิดชีวิตคน 
หญิง ปลาดิบมีไข่พยาธิปน 
ชาย โถ..อ้ายบ่สนดอกคนดี 
หญิง ให้ฟ้าวกินสุกเถิดอ้าย  เด๋ียวอาจตายด้วยมะเร็งท่อนํ้าดี 
ชาย กินดิบ ก้อยปลา มาหลายปี 
หญิง ลองตรวจหน่อยซี พยาธิใบไม ้
ชาย เจ้าคงจะต้องรักพ่ี นับต่อแต่นี้ จะขอกินแบบใหม่ 
หญิง เลิกกินดิบให้ได้นะ พ่ีชาย 
ชาย ก็อยากกินสุก กับเธอก่อน..ได้ไหมล่ะ 
หญิง สัญญาได้ไหม กินปลาดิบน้ี ไม่เอา... 
 สัญญาได้ไหม กินปลาดิบน้ี ไม่เอา... 
 สัญญาได้ไหม กินปลาดิบน้ี ไม่เอา...  
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๑๗๒

เพลงฟงัเมีย 
 

เรียบเรียง ทนิกร  แสงนิกุล           ทํานองน้าํตาหล่นบนทีน่อน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
น้ําตาหล่นลงแก่งละว้าเมื่อมาก็พบพ่ีชายเหมือนเดิม 

ทําใจเสมือนว่าไม่ต่างเดิมพ่ีชายก็เริ่มออกอาการให้เห็น 
เห็นกินก้อยดิบปลาแกล้มสุราอยู่ไม่เว้น เป็นอย่างนี้ทุกวัน 

น้ําตาหล่นริมแก่งละว้าพ่ียาไม่ซับไมซ่ึมคําน้ัน 
บอกไปก็ไม่ใส่ใจกับฉันขอร้องทุกวัน ให้เลิกกนิ 

กินแล้วได้อะไรมีแต่ตับไตจะพัง ฟังเถิดนะ..คุณสาม ี
น้ําดี แม่นมีไว้ย่อยน้ําดีแม่นมีไว้ย่อย 

กินดิบบ่ถอย ก้อยแซบทุกอยา่ง 
ว่าแม่นตับสิฮ่างอุดตันเป็นมะเร็ง ย้อนว่าเก่ง จับปลานําแกง่ 

แซบเอาแฮงหักหัวกินก้อยถอยใจแล้วซังคนกินทั่ว 
บ่ต๋ัวดอกอ้าย..พยาธิใบไม้ติดมา 

ฟังคนพูดคนจาอย่าลืม...ถึงจะลืมให้เมียทักสักหน่อย 
ปลาดิบร้ายทําท่อนํ้าดีมีรอยรักลูกรักเมียให้เลิกกินเสียปลาดิบก้อย 

พ่ีจ๋าอย่าปล่อยให้พยาธิร้ายมันรุม 
ถึงหิวพ่ีทนเอาไว้กินดิบพ่ีเซาให้ได้ 

บ่ว่าไผๆสิเลิกบ่ว่าบูชาแต่อ้ายหนักแน่นแกน่หมาย 
ขอแต่อ้ายยอมรับความจริงชิงเปลี่ยนมานําพาคือน้อง 
ให้เขาย้องว่าเฮาทําดีน้องขอร้องพ่ี ปลาดิบร้าย..บ่เอา 

แก่งละว้า แสนเศร้าบ้านเฮากินดิบแต่ก่อน บัดนี้มา กินปลาสุกฮ้อนฮ้อน 
สุกแล้วจั่งฮ่วมพาปลาเนื้ออ่อน ต้มสุกเด้อพ่ี 

ปลาร้าสุกดี จั่งกินเด้อ.. เอ้อ ...เออ..... 
ฟังคนพูดคนจาอย่าลืม...ถึงจะลืมให้เมียทักสักหน่อย 

ปลาดิบร้ายทําท่อนํ้าดีมีรอยรักลูกรักเมียให้เลิกกินเสียปลาดิบก้อย 
พ่ีจ๋าอย่าปล่อยให้พยาธิร้ายมันรุม 
ถึงหิวพ่ีทนเอาไว้กินดิบพ่ีเซาให้ได้ 

บ่ว่าไผๆสิเลิกบ่ว่าบูชาแต่อ้ายหนักแน่นแกน่หมาย 
ขอแต่อ้ายยอมรับความจริงชิงเปลี่ยนมานําพาคือน้อง 
ให้เขาย้องว่าเฮาทําดีน้องขอร้องพ่ี ปลาดิบร้าย..บ่เอา 

แก่งละว้า แสนเศร้าบ้านเฮากินดิบแต่ก่อน บัดนี้มา กินปลาสุกฮ้อนฮ้อน 
สุกแล้วจั่งฮ่วมพา  ปลาเนื้ออ่อน ต้มสุกเด้อพ่ี 
ปลาร้าสุกดี จั่งกินเด้อ..จั่งกินเด้อเอ้อ ...เออ..... 
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๑๗๓

 
 

เกมอะไรเอ่ย 
 
  “โรคอะไรเอ่ย   ติดต่อทางอาหาร  ชาวภาคอีสานเป็นมากที่สุด” 
  “โรคอะไรเอ่ย  เกิดจากการกินปลาดิบ  อย่าทํางุบงิบ ตอบมาเร็วไว”
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แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าํดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 

 ก่อนเรียน    หลังเรียน 
 

ช่ือ ..........................................นามสกุล....................................โรงเรียน............................................ช้ัน.............. 
 

คําชี้แจง  ให้ทาํเคร่ืองกากบาท X ทับตัวเลือกของคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
๑. โรคพยาธิที่พบได้บ่อยที่สุดในพ้ืนที่ของนักเรียน คือ? 

ก. โรคพยาธิใบไม้ในตับ    
ข. โรคพยาธิปากขอ 
ค. โรคพยาธิตัวจี๊ด  
ง. โรคพยาธิไส้เดือน 

๒.  โรคพยาธิใบไม้ตับ เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทางใดบ้าง?  
ก. กินปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดขาว สกุๆ ดิบๆ    
ข. ตัวอ่อนไชเข้าทางผิวหนัง เช่น เท้า มือ 
ค. กิน กบ กุ้ง ปูนา ที่ปรุงไม่สุก 
ง. กินเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว หมู หนู ที่ปรุงไม่สกุ 

๓.  อาหารประเภทใดท่ีมีโอกาสมีเช้ือพยาธิใบไม้ตับ? 
ก. ส้มตําปู     
ข. ก้อยปลาดิบ   
ค. หมูแหนมดิบ  
ง. ก้อยกุ้ง 

๔.  การป้องกนัพยาธิใบไม้ตับทําได้อย่างไร? 
ก.  ใส่รองเท้าเมื่อเดินบนพื้นดิน  
ข.  กินเนื้อปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดขาว ที่ปรุงสุก  
ค.  กินเนื้อสัตว์ เช่น หมู วัว หนู ที่ปรุงสุก  
ง.   กิน ปูนา กุ้งฝอย ที่ปรุงสุก 

๕.  การรักษาพยาธิใบไม้ตับควรทําอย่างไร? 
ก. กินยาพราซิควอนเทล 
ข.   กินยาพาราเซตามอล  

  ค. กินเบนดา ๕๐๐  
  ง. ไม่มียารักษาโดยตรง 

๖. ลักษณะของการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี คือข้อใด? 
     ก.  โรคน้ีเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
  ข.  การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี  
    ค.  โรคน้ีเกิดในกลุม่คนอายุ ๑๕ – ๓๐ ปีมากทีสุ่ด 
      ง.  ถูกทุกข้อที่กลา่วมา 
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๑๗๕

 
๗.  พฤติกรรมในขอ้ใดที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี? 
      ก.  คนที่รับประทานอาหารปลาน้ําจืดสุกๆ ดิบๆ 
      ข.  คนที่มีประวัติเคยเป็นพยาธิใบไม้ตับ 
      ค.  คนที่ชอบกินปลาร้าดิบ แหนมดิบ  
          ง.  ถูกทุกข้อ   
๘. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นอาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี? 

ก.  มีอาการแน่นทอ้ง ปวดท้อง น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็ว 
ข.  ปวด หรือ เสียดชายโครงด้านบนขวา 
ค.  ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต 
ง.  ถูกทุกข้อที่กลา่วมา   

๙.  นักเรียนคิดว่าควรกินอาหารประเภทใดที่จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี? 
ก.  งดด่ืมสุรา   
ข.  ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม ่
ค.  ทานแหนมดิบ ปลาร้าดิบ เป็นบางครั้ง    
ง.  ข้อ ก และ ข ถูก   

๑๐.  วิธีการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี คือข้อใด? 
ก. ไปหาหมอสมุนไพร เพ่ือซื้อยาสมุนไพรมาทาน 
ข.  ปล่อยไว้สักพักจะหายเอง ถ้าหากเป็นเพียงเล็กน้อย 
ค.  การผ่าตัด และเคมีบําบัด   
ง.  ใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ ๑ – ก  ข้อ ๒ – ก  ข้อ ๓ – ข  ข้อ ๔ – ข  ข้อ ๕ – ก  ข้อ ๖ – ข  ขอ้ ๗ – ง  ข้อ ๘ – ง  
  ข้อ ๙ – ง  ข้อ ๑๐ – ค 
 

*ลด ละ เลิก กินปลาดิบ จะปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี* ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

๑๗๕

 
๗.  พฤติกรรมในขอ้ใดที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อนํ้าดี? 
      ก.  คนที่รับประทานอาหารปลาน้ําจืดสุกๆ ดิบๆ 
      ข.  คนที่มีประวัติเคยเป็นพยาธิใบไม้ตับ 
      ค.  คนที่ชอบกินปลาร้าดิบ แหนมดิบ  
          ง.  ถูกทุกข้อ   
๘. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นอาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี? 

ก.  มีอาการแน่นทอ้ง ปวดท้อง น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็ว 
ข.  ปวด หรือ เสียดชายโครงด้านบนขวา 
ค.  ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต 
ง.  ถูกทุกข้อที่กลา่วมา   

๙.  นักเรียนคิดว่าควรกินอาหารประเภทใดที่จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี? 
ก.  งดด่ืมสุรา   
ข.  ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม ่
ค.  ทานแหนมดิบ ปลาร้าดิบ เป็นบางครั้ง    
ง.  ข้อ ก และ ข ถูก   

๑๐.  วิธีการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดี คือข้อใด? 
ก. ไปหาหมอสมุนไพร เพ่ือซื้อยาสมุนไพรมาทาน 
ข.  ปล่อยไว้สักพักจะหายเอง ถ้าหากเป็นเพียงเล็กน้อย 
ค.  การผ่าตัด และเคมีบําบัด   
ง.  ใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ ๑ – ก  ข้อ ๒ – ก  ข้อ ๓ – ข  ข้อ ๔ – ข  ข้อ ๕ – ก  ข้อ ๖ – ข  ขอ้ ๗ – ง  ข้อ ๘ – ง  
  ข้อ ๙ – ง  ข้อ ๑๐ – ค 
 

*ลด ละ เลิก กินปลาดิบ จะปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี* ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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คณะทำ�ง�นปรับปรุงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗)

ที่ปรึกษ�
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายวินัย  สิทธิมณฑล      รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

นพ.พิเชษฐ  ลีละพันธ์เมธา  ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น

นพ.สุริยา  รัตนปริญญา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

พญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น

นพ.ประยูร  โกวิทย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   

นายสายัณห์  ผาน้อย     ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  

ดร.กิตติพศ  พลพิลา   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

คณะทำ�ง�นจัดทำ�หลักสูตร 

๑.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประธานกรรมการ

๒.  รศ.ดร.บรรจบ  ศรีภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รองประธานกรรมการ

๓.  นายอดิศักดิ์  คงวัฒนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ. ขอนแก่น กรรมการ

๔.  นางลักษณา  หลายทวีวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สคร. ๖ จังหวัดขอนแก่น กรรมการ

๕.  นายเชษฐพงษ์  สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการ

๖. ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา    ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๒  กรรมการ

๗. นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ       ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๓  กรรมการ

๘.  นายพิภพ  เอกวุธ                   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๓  กรรมการ

๙.  ดร.ชนกนาถ  วงศ์คําจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ   

๑๐.  นางสุภาวดี  ทองสีนาค ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๔  กรรมการ

๑๑. นายสุนันท์  พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ

๑๒.  นายศิขริน  ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ

๑๓. ดร.กีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ

๑๔.  นางสุมาลี เที่ยงภักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต ๑    กรรมการ

๑๕. นางอัมพร อรรคแสง ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการ

๑๖.  นายวุฒิชาติ  อ่อนละมุล ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านละว้า สพป.ขอนแก่น เขต ๒     กรรมการ

๑๗. นางธัญชนก  รุ่งสว่าง ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ

๑๘.  นางสาวพัชรางสุ์ อาดอัน ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านห้วยแคน สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ

๑๙. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย    ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.เบญจคามสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ

๒๐. นายสําราญ  ลาภูม ี ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.นํ้าพองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต ๔       กรรมการ

๒๑.  นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.โคกสูงใหญ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ

๒๒.  นางวารุณี จําบุญ ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ

๒๓.  นางกรรณิการ์ อําท้าว ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา สพป.ขอนแก่นเขต๕  กรรมการ

๒๔.  นางพิณญาดา  เหมือนชาติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.ขอนแก่น กรรมการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒๕.  นางสาวเทวารักษ์ ภูครองนาค  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.ขอนแก่น กรรมการ

๒๖.  นางสาวสุภควดี  ธนสีลังกูร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ

คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๔-๖ 

๑.  ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ

๒.  รศ.ดร.บรรจบ  ศรีภา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รองประธานกรรมการ

๓.  ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๒  กรรมการ

๔.  นายอุทัย ไลไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละว้า กรรมการ

๕.   นายภิญโญ  สีทับ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม กรรมการ

๖.  นายวิบูลย์ ชาปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเป้าประชาบํารุง   กรรมการ

๗. นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ

๘. นายสุรชัย จิตต์อุดมศักดิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ กรรมการ   

๙.  นายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง กรรมการ

๑๐. นายวุฒิชาติ  อ่อนละมุล           ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านละว้า สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ

๑๑. นายชัยพร เจือจุน            ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านละว้า สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ

๑๒.  นางศิริรัตน์ ปันคํา            ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเบญจมิตวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๒  กรรมการ

๑๓.  นางหทัยมาศ พงษ์สิมา ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเบญจมิตวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๒   กรรมการ

๑๔. นางจงกิจ จ่ายนอก            ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเป้าประชาบํารุง สพป.ขอนแก่น เขต ๒    กรรมการ

๑๕. นายคะนอง ดวงทองมา ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเมืองเพีย สพป.ขอนแก่น เขต ๒    กรรมการ

๑๖. นางสาวบัญฑิตา ผิวฝาก ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเมืองเพีย สพป.ขอนแก่น เขต ๒    กรรมการ

๑๗. นางนิภาภรณ์ ภูสอดเงิน ครูชํานาญการพิเศษ  ร.ร.บ้านหนองนางขวัญ สพป.ขอนแก่น เขต ๒    กรรมการ

๑๘. นายทองคํา แสงเพ็ชร ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านดอนปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๒    กรรมการ

๑๙. นางวีรกานต์ ศรีสิทธรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโคกสําราญ สพป.ขอนแก่น เขต ๒    กรรมการ

๒๐. นางสาวพัชรีญา ศรีหาบุญนาค ครูชํานาญการ ร.ร.บ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต ๒  กรรมการ 
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