
หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

เรื่อง รู้โรค ปลอดภัย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      เวลา 10 ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่/เรื่อง

จ�านวน

ชั่วโมง

1
รู้โรค

ปลอดภัย

พ 4.1 ป.1/2 

บอกอาการเจ็บ

ป่วยที่เกิดขึ้น

กับตนเอง

ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง
แผนการจัด

การเรียนรู้ที่ 1 

ความรู้เกี่ยวกับ

พยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

3
พ 4.1 ป.1/3 

ปฏิบัติตนตามค�า

แนะน�าเมื่อมี

อาการเจ็บป่วย

วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

ที่เกิดขึ้น

พ 4.1 ป.1/1 

ปฏิบัติตนตาม

หลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติตามค�า

แนะน�า

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ

แผนการจัด

การเรียนรู้ที่ 2 

หลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 

10 ประการ

3
พ 4.1 ป.1/2 บอก

อาการเจ็บป่วยที่

เกิดขึ้นกับตนเอง

ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง

พ 4.1 ป.1/3 

ปฏิบัติตนตามค�า

แนะน�าเมื่อมี

อาการเจ็บป่วย

วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยท่ี

เกิดขึ้น

พ 4.1 ป.1/1 

ปฏิบัติตนตาม

หลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติตามค�า

แนะน�า

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ

แผนการจัด

การเรียนรู้ที่ 3 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

รอบตัว

4

รวม 10
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        

หน่วยที่ 1 รู้โรค ปลอดภัย                เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ                    

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี

   พ 4.1 ป.1/1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค�าแนะน�า

    พ 4.1 ป.1/2 บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

   พ 4.1 ป.1/3 ปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

2.  สาระส�าคัญ / ความคิดรวบยอด

 บอกลักษณะโรคพยาธิใบไม้ตับ  ลักษณะของการมีสุขภาพดี  ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวช่วยให้เรา

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จึงควรปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอจนเป็นนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโต 

แข็งแรง พลานามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 

3.  สาระการเรียนรู้

 3.1 ด้านความรู้

  3.1.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

  3.1.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.3 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.4 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.5 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.6 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.7 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

  3.1.8 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ

  3.2.1 ทักษะการสังเกต

  3.2.2 ทักษะการส�ารวจ

  3.2.3 ทักษะการตรวจสอบ

  3.2.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

      3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.3.1 มีวินัย 

                3.3.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

                3.3.3 ใฝ่เรียนรู้ 

  3.3.4 มีจิตสาธารณะ

  3.3.5 ซื่อสัตย์สุจริต

4.  การวัดและประเมินผล

 4.1 ประเมินผลรวบยอด (ชิ้นงาน / ภาระงาน)

  สมุดรายงาน  เรื่อง  รู้โรคปลอดภัยห่างไกลโรคร้าย

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ป้องกัน

ตนเอง ครอบครัว และชุมชนจาก

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็ง

ท่อน�้าดี

- นักเรียนบอกความหมาย และหลัก

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

- นักเรียนบอกการจัดการสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การท�าใบงานเรื่อง

การดูแลผู้ป่วย โรค

พยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี

- การท�าใบงานเรื่อง 

ปฏิบัติตนตามหลักสุข

บัญญัติแห่งชาติ 10 

ประการ

- การท�าใบงาน Mind 

Mapping เรื่อง การ

จัดการสิ่งแวดล้อมรอบ

ตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- แบบประเมิน

ใบงาน

- แบบประเมิน 

ใบงาน

- แบบประเมิน 

ใบงาน

ผ่านการประเมินคะแนน

ร้อยละ  60  ขึ้นไป

ผ่านการประเมินคะแนน

ร้อยละ  60  ขึ้นไป

ผ่านการประเมินคะแนน

ร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิดสังเคราะห์

แบบเชื่อมโยง

- นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ

- นักเรียนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็น

กลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิด

วิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการ

ประเมินด้านทักษะ/

กระบวนการ (คะแนนเต็ม 20 

คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

- การสังเกต - แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (เวลา 3 ชั่วโมง)                 

  ชั่วโมงที่ 1

       1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครแูจ้งจดุประสงค์การเรยีนรู้ให้นกัเรยีน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอที่ดูโดยครูตั้งค�าถามในประเด็น

   - นักเรียนรู้จักพยาธิไหม

   - นักเรียนคิดว่าพยาธิมีลักษณะอย่างไร

   - ในชุมชนนักเรียนมีบุคคลที่ชอบกินปลาดิบหรือไม่

   - นกัเรยีนทราบหรอืไม่ว่าพยาธใิบไม้ตับนัน้เป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกดิโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี

  3. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษารูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

  4. ครูอธิบายความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและการป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและ 

มะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 2 

  1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของพยาธิใบไม้ตับ  

  3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของพยาธิใบไม้ตับ

  ชั่วโมงที่ 3 

  1. ครูเปิดเพลงหมอล�ากลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้าดี ให้นักเรียนฟัง

   (ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

  2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟังในประเด็น

   - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพลงหมอล�ากลอนที่ฟังไปนั้น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

   - เนื้อหาในเพลงหมอล�ากลอนเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

  4. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้าดี  พร้อมกับที่ครูเสนอภาพประกอบ  

  5. นักเรียนร่วมกันตอบค�าถามจากบัตรภาพมะเร็งท่อน�้าดีที่ครูก�าหนดให้ 

  6. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งท่อน�้าดี และโรคพยาธิใบไม้ตับ

  7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ (เวลา 3 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1

  1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครแูจ้งจดุประสงค์การเรยีนรู้ให้นกัเรยีน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. นักเรียนฟังและฝึกร้อง เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

  3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้

   - เพลงที่นักเรียนฟังไปสักครู่นี้  มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร 

   - สุขบัญญัติแห่งชาติที่เยาวชนอย่างนักเรียนพึงปฏิบัตินี้มีทั้งหมดกี่ข้อ อะไรบ้าง

  4. นักเรียนดูโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ พร้อมอธิบายความหมายและความส�าคัญ                         

ของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ  

  5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

  6. นักเรียนร่วมกันเขียนสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

  ชั่วโมงที่ 2 

  1. ทบทวน  ความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ  

  2. อธิบายสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10  ประการ ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง

  3. น�าเสนอตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ให้นักเรียนฟังพร้อมเสนอบัตรภาพ     

การ์ตูนประกอบ

  4. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

  5. นักเรียนท�าใบงาน  เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

  ชั่วโมงที่ 3

  1. ทบทวนการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  

  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้น เล่นเกมส์ “สนุก สุขสันต์ กับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ                  

10 ประการ” ให้นักเรียนฟัง  ดังนี้

    - ในกล่องจะมีข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  และข้อความอื่นๆ

ปะปนอยู่ในกล่อง   

    - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาข้อความที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญ�ติแห่งชาติ            

10 ประการ ภายในเวลาที่ก�าหนด 

    - เมื่อหมดเวลากลุ่มใดที่หาข้อความเกี่ยวกับการปฎิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

ได้มากที่สุด  เป็นผู้ชนะ

   - ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มที่ช่วยกันหาข้อความการปฎิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 

ประการ และให้นักเรียนทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่ชนะ



14

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  3. นักเรียนทุกคนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ คนละ 1 ข้อ

  4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว (เวลา 4 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1 – 2

  1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูน�ารูปภาพแม่น�้าล�าคลองที่เต็มไป

ด้วยสิ่งปฏิกูล  และแม่น�้าล�าคลองที่ใสสะอาดให้นักเรียนดู 

   2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมในภาพใดส่งผลดี และมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร 

  3. ครแูจ้งจดุประสงค์การเรยีนรูใ้ห้นกัเรียนทราบ เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกดิแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาการเรยีน

  4. ครูอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนฟัง 

    - สิ่งแวดล้อม  หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

   - สิง่แวดล้อมมีผลกระทบต่อสขุภาพภายและสุขภาพจิตของคน กล่าวคอื ถ้าคนอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดล้อม

ที่ดี มีความสะอาด ไม่มีเช้ือโรคจะท�าให้มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส แต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดี มี

ความสกปรก มีเชื้อโรค ก็จะท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและขาดความสุขในชีวิต

  5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่นักเรียน

ชอบ และอยากอาศัยอยู่ลงในกระดาษปรู๊ฟที่ครูแจกให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

  6. ร่วมกันสรุปความหมาย และความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต

  ชั่วโมงที่ 3-4 

  1. น�าภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ถูกสุขลักษณะให้นักเรียนดู

  2. ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น

    - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ภาพที่ดูคือภาพอะไร

   - สองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไร

   - นกัเรยีนคดิว่าส้วมแบบใดทีถ่กูสุขลักษณะ และส้วมแบบใดท่ีไม่ถกูสุขลักษณะ อาจก่อให้เกดิมลภาวะ

ทางสิ่งแวดล้อม  และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

  3. ครูน�าเสนอภาพการการจัดการส่ิงแวดล้อมรอบตัวท่ีถูกสุขลักษณะท่ีนักเรียนสามารถกระท�าได้พร้อม

อธิบายให้นักเรียนฟัง เช่น การขับถ่ายในที่ๆ ถูกสุขลักษณะ  คือ  สะอาด  มีประตูปิดมิดชิด  มีการบ�าบัดหรือก�าจัด สิ่ง

ปฏิกูลลงสู่ท่อบ�าบัดน�้าเสีย  

  4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ถูกสุขลักษณะโดยครูใช้

ค�าถามประเด็น ดังนี้  

    - นักเรียนคิดว่าถ้าในชุมชนของนักเรียนมีแหล่งน�้าที่คนในชุมชนสามารถใช้ในการด�ารงชีพตนเองได้ 

สามารถจับปลามาใช้ท�าอาหารได้ แต่คนในชุมชนบางคนขับถ่ายริมแม่น�้าล�าคลอง หรือปล่อยของเสียจากอุจจาระสู่

แม่น�้าล�าคลอง จะเกิดผลอย่างไร

    - นักเรียนคิดว่าคนในชุมชนที่อาศัยแหล่งน�้าแห่งนี้ ในการด�ารงชีพจะได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับ                            

ได้หรือไม่ อย่างไร

  5. นกัเรยีนร่วมกนัสรุปประเดน็การป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดีด้วยการจัดการส่ิงแวดล้อม

ให้ถูกสุขลักษณะ 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  6. นักเรียนส�ารวจห้องน�้าในอาคารเรียนของนักเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมให้

ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

  7. ครสูาธติการดแูลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาด ถกูสขุลกัษณะ และนกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกัน

ท�าความสะอาดห้องส้วม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้ คือ ตัวนักเรียนเอง  

  8. นักเรียนร่วมกันสรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ สามารถช่วยป้องกันการติดเช้ือ

พยาธิใบไม้ตับ อันเป็นสาเหตุส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้ 

  9. นักเรียนท�าใบงาน Mind Mapping เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 6.1  ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.2  อินเทอร์เน็ต

 6.3  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 6.4  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.5  เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 6.6  หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.7  สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6.8  ใบความรู้

 6.9   รูปภาพแม่น�้าล�าคลองที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล  และแม่น�้าล�าคลองที่ใสสะอาด

  6.10  กระดาษปรุ๊ฟ

 6.11 สีไม้    

 6.12 ภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะ

 6.13 อุปกรณ์การท�าความสะอาดห้องน�้า ห้องส้วม
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

หน่วยที่  1 รู้โรค  ปลอดภัย จ�านวน  10 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  จ�านวน    3   ชั่วโมง  

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้

   พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง

เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี

  พ 4.1  ป.1/2  บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  

  พ 4.1  ป.1/3  ปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

3.  สาระส�าคัญ

 โรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุจากพยาธิใบไม้ตับ ที่มีลักษณะของรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม ตัวบางๆ สีเนื้อใส เกิด

จากการรับประทานอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื ้อน                 

เช่น ปลาส้ม ก้อยปลา ปลาปิ้ง เมื่อมีพยาธิสะสมมากๆ เป็นเวลานาน  ผู้ป่วยจะมีอาการเเน่นท้อง ท้องอืด ท�าให้เกิด

อาการอักเสบของท่อน�้าดี มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะผอมซีด บวม และอาจเสียชีวิตได้

4.  สาระการเรียนรู้

 4.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

 4.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.3  วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.4   อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.5.  การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.6   การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 นักเรยีนมีความรูเ้กีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี ป้องกนัตนเอง  ครอบครวั  และชุมชนจาก

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 5.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

 5.3 นักเรียนเห็นความส�าคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

  1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอที่ดูโดยครูตั้งค�าถามในประเด็น

  - นักเรียนรู้จักพยาธิไหม

  - นักเรียนคิดว่าพยาธิมีลักษณะอย่างไร

  - ในชุมชนนักเรียนมีบุคคลที่ชอบกินปลาดิบหรือไม่

  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าพยาธิใบไม้ตับนั้นเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษารูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

 4. ครูอธิบายความหมายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

    6. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรปุความหมายและการป้องกนัดแูลรกัษาผูป่้วยโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

 ชั่วโมงที่ 2 

 1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของพยาธิใบไม้ตับ  

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของพยาธิใบไม้ตับ

 ชั่วโมงที่ 3 

 1. ครูเปิดเพลงหมอล�ากลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้าดี ให้นักเรียนฟัง

  (ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

 2.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟังในประเด็น

  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพลงหมอล�ากลอนที่ฟังไปนั้น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

  - เนื้อหาในเพลงหมอล�ากลอนเกี่ยวข้องกับใครบ้าง

 3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

 4. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้าดี  พร้อมกับที่ครูเสนอภาพประกอบ  

 5. นักเรียนร่วมกันตอบค�าถามจากบัตรภาพมะเร็งท่อน�้าดีที่ครูก�าหนดให้ 

 6. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งท่อน�้าดี และโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของโรคมะเร็งท่อน�้าดี

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

- นักเรียนมีความรู ้ เกี่ยวกับโรค

พ ย า ธิ ใ บ ไ ม ้ ตั บ แ ล ะ ม ะ เ ร็ ง                  

ท่อน�้าดี  ป้องกันตนเอง  ครอบครัว  

และชุมชนจากการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

  การท�าใบงาน

  เรื่อง การดูแล

  ผู้ป่วยโรคพยาธิ

  ใบไม้ตับและ

  มะเร็งท่อน�้าดี

  แบบประเมิน

  ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะ

  ในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

การสังเกต   แบบสังเกต

  พฤติกรรม 

นักเรียนได้คะแนน

จากการประเมินด้านทักษะ/

กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20คะแนน)

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

-วินัย 

-มุ่งมั่นในการท�างาน 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มีจิตสาธารณะ

-ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

10.  กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

11.  บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

     .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง กำรดูแลผู้ป่วยโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนจินตนาการ แล้ววาดภาพหมอดูแลผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

   

ชื่อ-สกุล.......................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หน่วยที่ 1 รู้โรค  ปลอดภัย จ�านวน  10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ จ�านวน    3   ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้  

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.1/1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค�าแนะน�า 

 พ 4.1 ป.1/2 บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

 พ 4.1 ป.1/3 ปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

3.  สาระส�าคัญ

    หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นข้อก�าหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอจนเป็นนิสัย  เพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

4.  สาระการเรียนรู้

 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 บอกความหมาย และหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการได้

 5.2 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

       1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 2. นักเรียนฟังและฝึกร้อง เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้

  - เพลงที่นักเรียนฟังไปสักครู่นี้  มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร 

  - สุขบัญญัติแห่งชาติที่เยาวชนอย่างนักเรียนพึงปฏิบัตินี้มีทั้งหมดกี่ข้อ อะไรบ้าง

 4. นักเรียนดูโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ พร้อมอธิบายความหมายและความส�าคัญของหลัก

สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ  

 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

 6. นักเรียนร่วมกันเขียนสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 ชั่วโมงที่ 2 

 1. ทบทวน  ความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ  

 2. อธิบายสรุปความหมายของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10  ประการ ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง

 3. น�าเสนอตวัอย่างการปฏบิตัตินตามหลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิ10  ให้นกัเรยีนฟังพร้อมเสนอบตัรภาพ     การ์ตนู

ประกอบ

 4. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 5. นักเรียนท�าใบงาน  เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 ชั่วโมงที่ 3

 1. ทบทวนการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้น เล่นเกม “สนุก สุขสันต์ กับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ                  

10 ประการ” ให้นักเรียนฟัง  ดังนี้

   - ในกล่องจะมีข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  และข้อความอื่นๆปะปน

อยู่ในกล่อง   

   - ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัหาข้อความท่ีแสดงถึงการปฏบิติัตนตามหลักสุขบญัญ�ติแห่งชาต ิ10 ประการ 

ภายในเวลาที่ก�าหนด 

   - เมื่อหมดเวลากลุม่ใดทีห่าขอ้ความเกี่ยวกบัการปฎบิตัิตนตามหลักสขุบญัญตัแิห่งชาต ิ10 ประการไดม้าก

ที่สุด  เป็นผู้ชนะ

  - ครกูล่าวชมเชยนกัเรียนทุกกลุม่ท่ีช่วยกนัหาข้อความการปฎบิติัตนตามหลกัสขุบญัญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

และให้นักเรียนทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่ชนะ

 3. นักเรียนทุกคนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ คนละ 1 ข้อ

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

7.  เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 7.1 ภาพโปสเตอร์หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ

 7.2 เพลงสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (https://www.youtube.com/watch?v=BX6ZEhVVmyA)

  7.3 ภาพการ์ตูน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 7.4 กล่องข้อความหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ

 7.5 ใบงาน เรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด / การประเมินผล       

 

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

-นักเรียนบอกความหมาย 

และหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

10 ประการ

  การท�าใบงาน

  เรื่อง ปฏิบัติ

  ตนตามหลัก

  สุขบัญญัติ

  แห่งชาติ 

  10 ประการ

 แบบประเมิน

  ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นกัเรยีนมีทกัษะในการคดิวเิคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- นักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก

  สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

- นักเรยีนสามารถจดัการส่ิงแวดล้อม

  รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

  พฤติกรรม

- แบบประเมนิการ

คิดวิเคราะห์ 

นกัเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

10.  กิจกรรมเสนอแนะ

 น�านักเรียนไปศึกษาเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ จากแหล่งเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน  (http://www.odpc7.ddc.moph.go.th ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

ขอนแก่น)  เป็นต้น

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

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

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

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

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

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

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

          .........../........................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง ปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร

 

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ…..

…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ…..

A
1

ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

B
2

ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

C

3

กินอาหารสุก สะอาด 

ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 

สีฉูดฉาด

D
4

รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

E

5

ล้างมือให้สะอาด

ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

F 6

ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

G

 

7

งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด 

การพนันและการส�าส่อนทางเพศ

H
8

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

I
9

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ�าปี

J

10

มีส�านึกต่อส่วนรวม สร้างสรรค์สังคม

ชื่อ-สกุล...........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หน่วยที่ 3 รู้โรค  ปลอดภัย จ�านวน  10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว จ�านวน    4   ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.1/1  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค�าแนะน�า   

3.  สาระส�าคัญ

 ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวช่วยให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีหากเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ปราศจากโรคภัย ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของ 

สิ่งแวดล้อม

4.  สาระการเรียนรู้

 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 นักเรียนบอกการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้

 5.2 นักเรียนสามารถจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะได้

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1 – 2

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้นครูน�ารูปภาพแม่น�้าล�าคลองที่เต็มไปด้วย 

สิ่งปฏิกูล  และแม่น�้าล�าคลองที่ใสสะอาดให้นักเรียนดู 

  2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแวดล้อมในภาพใดส่งผลดี และมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร 

 3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะ พัฒนาการเรียน

 4. ครูอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนฟัง 

   - สิ่งแวดล้อม  หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

  - สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพภายและสุขภาพจิตของคน กล่าวคือ ถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีมีความสะอาด ไม่มีเชื้อโรคจะท�าให้มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส แต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี 

มีความสกปรก มีเชื้อโรค ก็จะท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและขาดความสุขในชีวิต

 5. ครแูบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุม่ตามความเหมาะสม นกัเรยีนแต่ละกลุม่วาดภาพสิง่แวดล้อมทีน่กัเรยีนชอบ และ

อยากอาศัยอยู่ลงในกระดาษบรุ๊ฟที่ครูแจกให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 6. ร่วมกันสรุปความหมาย และความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต

 ชั่วโมงที่ 3-4 

 1. น�าภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ถูกสุขลักษณะให้นักเรียนดู

 2. ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น

   - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพที่ดูคือภาพอะไร

  - สองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไร

  - นักเรียนคิดว่าส้วมแบบใดที่ถูกสุขลักษณะ  และส้วมแบบใดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อาจก่อให้เกิดมลภาวะ

ทางสิ่งแวดล้อม  และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

 3. ครนู�าเสนอภาพการการจดัการสิง่แวดล้อมรอบตวัทีถ่กูสขุลกัษณะทีน่กัเรยีนสามารถกระท�าได้พร้อมอธบิาย

ให้นักเรียนฟัง เช่น การขับถ่ายในที่ๆ ถูกสุขลักษณะ  คือ  สะอาด  มีประตูปิดมิดชิด  มีการบ�าบัดหรือก�าจัด สิ่งปฏิกูล

ลงสู่ท่อบ�าบัดน�้าเสีย  

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นการจัดการส่ิงแวดล้อมรอบตัวท่ีถูกสุขลักษณะโดยครูใช้ค�าถาม

ประเด็น ดังนี้  

   - นกัเรยีนคดิว่าถ้าในชมุชนของนกัเรยีนมแีหล่งน�า้ทีค่นในชมุชนสามารถใช้ในการด�ารงชพีตนเองได้ สามารถ

จับปลามาใช้ท�าอาหารได้ แต่คนในชมุชนบางคนขับถ่ายรมิแม่น�า้ล�าคลอง หรอืปล่อยของเสยีจากอจุจาระสูแ่ม่น�า้ล�าคลอง 

จะเกิดผลอย่างไร

   - นักเรียนคิดว่าคนในชุมชนท่ีอาศัยแหล่งน�้าแห่งนี้ ในการด�ารงชีพจะได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้หรือไม่

อย่างไร

 5. นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ให้ถูกสุขลักษณะ 

 6. นักเรียนส�ารวจห้องน�้าในอาคารเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูก

สุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

 7. ครสูาธติการดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาด ถูกสขุลักษณะ และนกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัท�าความ

สะอาดห้องส้วม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้ คือ ตัวนักเรียนเอง  

 8. นักเรียนร่วมกันสรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ สามารถช่วยป้องกันการติดเช้ือพยาธิ

ใบไม้ตับ อันเป็นสาเหตุส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้ 

 9. นักเรียนท�าใบงาน Mind Mapping เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

 10. นักเรียนท�าชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง รู้โรคปลอดภัยห่างไกลโรคร้าย

7.  เครื่องมือ/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 7.1 รูปภาพแม่น�้าล�าคลองที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล  และแม่น�้าล�าคลองที่ใสสะอาด

  7.2 กระดาษปรุ๊ฟ

 7.3 สีไม้    

 7.4 ภาพส้วมที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะ

 7.5 อุปกรณ์การท�าความสะอาดห้องน�้า ห้องส้วม
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด / การประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นกัเรยีนบอกการจดัการสิง่แวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

ก า ร ท� า ใ บ ง า น 

Mind Mapping  

เร่ือง การจัดการ 

สิง่แวดล้อมรอบตัว

ให้ถูกสุขลักษณะ

  แบบประเมิน

  ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะ

  ในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

การสังเกต   แบบสังเกต

  พฤติกรรม 

นกัเรียนได้คะแนน จากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20คะแนน)

คะแนน 9 - 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10.  กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

          .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

Mind Mapping เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนท�า Mind Mapping  เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

   

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชิ้นงำน/ภำระงำน รวบยอด สมุดรำยงำน เรื่อง รู้โรคปลอดภัยห่ำงไกลโรคร้ำย

      



หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2



35 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

เรื่อง ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      เวลา 10 ชั่วโมง

หน่วย

ที่
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียน

รู้ที่/เรื่อง

จ�านวน

ชั่วโมง

1 ปฏิบัติตนดี

ชีวีมีสุข

พ 4.1 ป.2/4 

อธิบายอาการและ

วิธีป้องกันการเจ็บ

ป ่วยการบาดเจ็บ                 

ที่อาจเกิดขึ้น

อาการและวิธีการป้องกัน

การเจ็บป่วยโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 1 โรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

3

พ 4.1 ป.2/1 

บอกลักษณะของ

การมีสุขภาพดี

ลักษณะของการมีสุขภาพดี

- ร่างกายแข็งแรง

- จิตใจร่าเริงแจ่มใส

- มีความสุข

- มีความปลอดภัย

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่  2 หลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ

2

พ 4.1 ป.2/2

เลือกกินอาหาร

ที่มีประโยชน์

เลือกกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์

ไม่เส่ียงต่อการเป็นโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 3  การบริโภค

ที่ถูกสุขลักษณะ

2

พ 4.1 ป.2/3 

ระบุของใช้และ

ของเล่นท่ีมีผลเสีย

ต่อสุขภาพ

ของใช้และของเล่นทีม่ผีลเสยี

ต่อสุขภาพ

ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 4 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต ่อการป ้องกันโรค

พยาธิ ใบไม ้ ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี 

3

รวม 10
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ                       

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

     1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี 

  พ 4.1 ป.2/1 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี 

  พ 4.1 ป.2/2 เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ 

   พ 4.1 ป.2/3 ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

  พ 4.1 ป.2/4 อธิบายวิธีการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น

2.  สาระส�าคัญ / ความคิดรวบยอด    

  ความสมารถในการอธบิายอาการและวธิกีารป้องกันการเจบ็ป่วยโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดย่ีอมส่งเสรมิ

ให้เรามีสุขภาพดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนสามารถใช้สิ่งของที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอันเสี่ยงต่อการเป็น

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3.  สาระการเรียนรู้

 3.1 ด้านความรู้

  3.1.1 ลักษณะการมีสุขภาพดี

  3.1.2   อาหารที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.3   วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.4  ของใช้และของเล่นที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.5. การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.6 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.7 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ

  3.2.1 ทักษะการสังเกต

  3.2.2 ทักษะการส�ารวจ

  3.2.3 ทักษะการตรวจสอบ

         3.2.4  ทักษะการคิดวิเคราะห์  

      3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.3.1 มีวินัย 

                3.3.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  3.3.3 ใฝ่เรียนรู้ 

              3.3.4 มีจิตสาธารณะ

             3.3.5 ซื่อสัตย์สุจริต

4.  การวัดและประเมินผล

 4.1 ประเมินผลรวบยอด (ชิ้นงาน / ภาระงาน)

  สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

- นักเรียนมีความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัติน

ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี

- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวงจรการเกิด

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

- นกัเรยีนบอกรายการอาหารทีไ่ม่มคีวาม

เสีย่งของโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อ

น�้าดี

- นักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดี

-  การท�าใบงาน 

เรื่อง ถูกผิด คิดได้

ห่างไกลโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

-  การท�าใบงาน

เรื่อง วงจรการเกิด

โรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

-  การท�าใบงาน

เรือ่ง นกัสืบพาข้าว

- การท�าใบงาน

เรือ่ง การจัดสภาพ

แวดล ้อมภายใน

โรงเรียน

- แบบประเมิน

  ใบงาน

- แบบประเมิน 

 ใบงาน

- แบบประเมิน 

 ใบงาน

- แบบประเมิน

 ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

  พฤติกรรม

- แบบประเมิน

  การคิด

  วิเคราะห์ 

นัก เรียนได ้คะแนนจากการ

ประเมนิด้านทกัษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

- การสังเกต - แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (เวลา 3 ชั่วโมง)                 

  ชั่วโมงที่ 1

  1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้ให้นกัเรียน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มท�าใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 2 

  1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3. นักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 3 

  1. ครูเปิดเพลงหมอล�ากลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้าดี ให้นักเรียนฟัง

   (ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาและอันตรายที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี (ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

  3. นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ (เวลา 2 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1-2 

  1. นักเรียนสนทนาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน

  2. นักเรียนร้องเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ (วีดิทัศน์เพลงสุขบัญญัติ 10 ประการท�านองสาวหมอล�าซิ่ง 

web link : www.youtube.com/watch?v=La3ZWpSylT8 )                      

  3. ให้นักเรียนแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างอิสระ

  4. นักเรียนศึกษาสืบค้นความรู้ เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ (เวลา 2 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1 – 2

  1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง 

           2. สนทนาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน

         3. น�าเสนอภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดีและภาพพยาธิใบไม้ตับ

           4. นักเรียนอภิปรายพฤติกรรมการกินอาหาร รายการอาหาร ที่ผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดี            

ชอบรับประทานบ่อยๆ

  5. นักเรียนบอกรายการอาหารที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

          6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง นักสืบพาข้าว

          7. นักเรียนน�าเสนอผลงาน ใบงาน เรื่อง นักสืบพาข้าว

   8. อภปิราย ซกัถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ เรือ่ง พฤตกิรรมการบรโิภคทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

  9. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

 5.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  (เวลา 3 ชั่วโมง)

  ชั่วโมงที่ 1

  1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรม                      

ในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  2. ครจูดัหาภาพ สภาพสิง่แวดล้อม และพฤติกรรมท่ีเส่ียงการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดแีละ

สนทนาเกี่ยวกับภาพ และสอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบสื่อภาพ                  

  3. นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปราย ซักถามเก่ียวกับพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยง

ต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  4. นกัเรยีนร่วมกนัสรปุพฤตกิรรมในชวีติประจ�าวนัและสิง่แวดล้อมทีเ่สีย่งต่อโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็               

ท่อน�้าดี

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

  ชั่วโมงที่ 2

  1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามจ�านวนความเหมาะสม จากนั้นให้นักเรียนลงพื้นที่ส�ารวจสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียนและบันทึกผลการส�ารวจ

  2. นักเรียนผู้แทนกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

  3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป พร้อมบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน

  ชั่วโมงที่ 3  

  1. นักเรียนท�าชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

  2. นักเรียนน�าเสนอองค์ความรู้แบบสรุปด้วยวาจาจากสมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

  3. ครูประเมินผล สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 6.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.2 อินเทอร์เน็ต

 6.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 6.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 6.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข   จ�านวน  10   ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี   จ�านวน  3   ชั่วโมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/3 ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 พ 4.1 ป.2/4 อธิบายวิธีการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น  

3.  สาระส�าคัญ

 โรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุจากพยาธิใบไม้ตับ มีรูปร่างแบนคล้ายใบมะขาม ตัวบางๆ สีเนื้อใส เกิดจากการรับ

ประทานอาหารประเภทปลาน�า้จดืเกลด็ขาวปรุงดิบหรอืสุก ๆ ดิบ ๆ ทีม่ตัีวอ่อนของพยาธปินเป้ือนเช่นปลาส้ม ก้อยปลา 

ปลาปิ้ง เมื่อมีพยาธิสะสมมากๆ เป็นเวลานานจะมีอาการจะมีอาการเเน่นท้อง จะมีอาการอักเสบของท่อน�้าดี มีไข้ ตัว

เหลืองตาเหลือง ระยะสุดท้ายของโรคผู้ป่วยจะผอมซีด บวม และอาจเสียชีวิตได้

4.  สาระการเรียนรู้

 4.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

 4.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.3  วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.4 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.5 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4.6   การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.1 นกัเรยีนมีความรูเ้กีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี ป้องกนัตนเอง  ครอบครวั  และชุมชนจาก

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

 5.2 บอกตัวอย่างของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 5.3 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

 5.4 นักเรียนเห็นความส�าคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

 1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนทราบ 

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมท�าใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 ชั่วโมงที่ 2 

 1. นักเรียนดูรูปภาพพยาธิใบไม้ตับ สื่อภาพมีศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบ

 2. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายเกีย่วกับวธิหีนไีกลโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี ตลอดจนสามารถบอก

ตัวอย่างของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

 3. นักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ชั่วโมงที่ 3 

 1. ครูเปิดเพลงหมอล�ากลอน รณรงค์ลดมะเร็งท่อน�้าดี ให้นักเรียนฟัง

(ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาและอันตรายที่เกิดจากการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี (ที่มา: http://www.odpc7.ddc.moph.go.th) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

 3. นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ใบงาน เรื่อง รู้วิธีหนีไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นกัเรยีนมคีวามรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบัติ

ตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

การท�าใบงานเรื่อง 

ถกูผดิ คดิได้ห่างไกล 

โรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

  แบบประเมิน

  ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด/ประเมินผล (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะ

  ในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

  พฤติกรรม

- แบบประเมิน

  การคิด วิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

การสังเกต แบบบันทึก

การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบูรณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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ใบงำน

เรื่อง ถูกผิดคิดได้ห่ำงไกลโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนท�าเครื่องหมาย   หลังข้อความที่ถูกและท�าเครื่องหมาย X หลังข้อความที่ผิด

ข้อความ เครื่องหมาย

1. โรคพยาธิใบไม้ตับสามารถติดต่อกันได้โดยผ่านทางน�้ามูก น�้าลาย และการสัมผัส

2. การรับประทานยาถ่ายพยาธิบ่อยๆ สามารถป้องกันโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้

3. มะเร็งท่อน�้าดีถ้าเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หาย

4. การรับประทานก้อยปลาถ้าจะให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับต้องใส่มะนาวมากๆ

5. พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. รับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ จะไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

7. การรับประทานก้อยปลาใส่มดแดงจะไม่มีพยาธิเพราะมดจะไปกินไข่พยาธิ

8. การขับถ่ายอุจจาระลงแม่น�้าล�าคลองเป็นสาเหตุการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ

9. ปลาเกล็ดสีขาวเป็นพาหนะของพยาธิใบไม้ตับ

10. โรคมะเร็งท่อน�้าดีมีสาเหตุเกิดจากพยาธิใบไม้ตับเป็นส่วนใหญ่

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข  เวลา  10  ชั่วโมง        

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  เวลา    2  ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/1 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี

3.  สาระส�าคัญ 

 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอจนเป็นนิสัย 

เพื่อให้มีสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้คนเรามีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ไม่มีโรคภัย

เบียดเบียน โดยเลือกบริโภคอาหารปรุงจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่ถูกสุขลักษณะ ท�าให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

4. สาระการเรียนรู้

 ลักษณะของการมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสุข และมีความปลอดภัย จากการ

ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ได้

6. กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1-2 

 1. นักเรียนสนทนา เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน

 2. นักเรียนร้องเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ ตามวีดิทัศน์เพลงสุขบัญญัติ 10 ประการ ท�านองสาวหมอล�าซิ่ง

  (web link : www.youtube.com/watch?v=La3ZWpSylT8 )                      

 3. นักเรียนแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเพลง สุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างอิสระ

 4. นักเรียนศึกษาสืบค้นความรู้ เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และศึกษาศัพท์ภาษา

อังกฤษที่ส�าคัญและเกี่ยวข้อง

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี แล้วน�าความรู้มาเชื่อมโยงกับ

การดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 เนื้อเพลงล�าซิ่งสุขบัญญัติ 10 ประการ

 7.2 อินเทอร์เน็ต / เครื่องฉายวีดิทัศน์

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวงจร 

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี

การท�าใบงาน  เรื่อง  วงจร

การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

  แบบประเมิน

  ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะ

  ในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

  พฤติกรรม

- แบบประเมิน

  การคิด

  วิเคราะห์ 

นักเรียนได ้คะแนน จากการ

ประเมนิด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง วงจรกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี แล้วตอบค�าถาม

 1. ไข่พยาธิใบไม้ตับมีมากับสิ่งใดบ้าง   ตอบ…………………………………………………………………………................

 2. พยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ในหอยอะไร  ตอบ…………………………………………………………………………..............

 3. พยาธิใบไม้ตับจะอยู่ส่วนใดของปลาน�้าจืด  ตอบ………………………………..……………………………..................

 4.  ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับจะอาศัยอยู่ส่วนใดของคน   ตอบ……………………………………………………………………

  5.  หลกัสขุบญัญตัแิห่งชาต ิประการใด สอดคล้องกบัการตัดวงจรการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี 

  ตอบ…………………………………………………………………….........................................................……................

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข                  เวลา   10  ชั่วโมง         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ เวลา     2  ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/2  เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

3. สาระส�าคัญ  

 การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะโดยเลือกบริโภคอาหารปรุงจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาว  

ที่ปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ ท�าให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

4.  สาระการเรียนรู้

 การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้

 บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเหมาะสม

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1 – 2

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง 

 2. สนทนาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน

 3. น�าเสนอภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดีและภาพพยาธิใบไม้ตับ

 4. นักเรียนอภิปรายพฤติกรรมการกินอาหาร รายการอาหาร ที่ผู ้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน�้าดี            

ชอบรับประทานบ่อยๆ

 5. นักเรียนบอกรายการอาหารที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง นักสืบพาข้าว

 7. นักเรียนน�าเสนอผลงาน ใบงาน เรื่อง นักสืบพาข้าว

 8. อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 9. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 1. ภาพต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 2. Website สืบค้น เมนูรายการอาหารที่ท�าจากปลาน�้าจืด

 3. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรยีนบอกรายการอาหารทีไ่ม่มคีวาม

เสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

การท�าใบงานเรื่อง 

นักสืบพาข้าว

  แบบประเมิน

  ใบงาน

ผ่านการประเมิน

คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะ

  ในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

  พฤติกรรม

- แบบประเมิน

  การคิด

  วิเคราะห์ 

นักเรียนได ้คะแนน จากการ

ประเมนิด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง นักสืบพำข้ำว

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนส�ารวจรายการอาหารในครอบครัว และในชุมชน และบันทึกลงในตาราง

รายการอาหาร ลักษณะภายนอก

(สุก – ดิบ)

ความเห็นในการบริโภค

ท�าเครื่องหมาย  ในช่อง ควร/ไม่ควร

ควร ไม่ควร

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติตนดี  ชีวีมีสุข เวลา  10  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เวลา 3 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.2/1 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี

3.  สาระส�าคัญ 

 สิ่งแวดล้อมและการด�ารงชีวิตในชุมชนมีผลต่อสุขภาพ จึงต้องป้องกัน ดูแลสุขภาพให้ดี ปลอดภัยจากโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี โดยการน�าความรู้ที่มีไปจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

4.  สาระการเรียนรู้

 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้  

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ 1

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิต

ประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 2. ครูจัดหาภาพ สภาพสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมที่เสี่ยงการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีและ

สนทนาเกี่ยวกับภาพ และสอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบสื่อภาพ                  

 3. นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 4. นักเรียนร่วมกันสรุปพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันและส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง               

ท่อน�้าดี

 5. นักเรียนท�าใบงาน เร่ือง การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยให้สอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ                   

ที่ต้องรู้ลงในใบงานด้วย

 ชั่วโมงที่ 2

 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามจ�านวนความเหมาะสม จากน้ัน ให้นักเรียนลงพื้นที่ส�ารวจสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนและบันทึกผลการส�ารวจ

 2. นักเรียนผู้แทนกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป พร้อมบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน

 ชั่วโมงที่ 3  

 1. นักเรียนท�าชิ้นงาน/ภาระงาน รวบยอด สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

 2. นักเรียนน�าเสนอองค์ความรู้แบบสรุปด้วยวาจาจากสมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

 3. ครูประเมินผล สมุดรายงาน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด/ประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)
นักเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี

การท�าใบงานเร่ือง การ
จั ดสภาพแวดล ้ อม
ภายในโรงเรียน

  แบบประเมิน
  ใบงาน

ผ่านการประเมิน
คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- นักเรียนมีทักษะ
  ในการคิดวิเคราะห์  
- นักเรียนมีทักษะในการคิด
  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- การสังเกต 
- การประเมิน

- แบบสังเกต
  พฤติกรรม
- แบบประเมิน
  การคิด
  วิเคราะห์ 

นักเรียนได ้คะแนน จากการ
ประเมนิด้านทักษะ/กระบวนการ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 
คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก
คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน
คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)
- วินัย 
- มุ่งมั่นในการท�างาน 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีจิตสาธารณะ
- ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก
 การสังเกต

ผ่านการประเมิน
ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนส�ารวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และบันทึกลงในตาราง จากนั้น ตอบค�าถาม ใต้ตางราง

สถานที่ ลักษณะสภาพที่พบ

ความเห็นในการบริโภค

ท�าเครื่องหมาย  ในช่อง ถูก/ไม่ถูก

ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกสุขลักษณะ

ห้องเรียน

ห้องสมุด

สนามเด็กเล่น

โรงอาหาร

ห้องน�้าห้องส้วม

 สถานที่ใดจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้บ้าง  

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

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

     

   ชื่อ-สกุล.........................................................................................................ชั้น.........................เลขที่...............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชิ้นงำน/ภำระงำน รวบยอด สมุดรำยงำน เรื่อง สุขบัญญัติปฏิบัติตนดีชีวีมีสุข



หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

เรื่อง  สุขใจ สดใส ไร้ทุกข์ สุขี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      เวลา 10 ชั่วโมง

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้

ที่/เรื่อง

จ�านวน

ชั่วโมง

1
สุขใจ สดใส 

ไร้ทุกข์ สุขี                                           

พ 4.1 ป.3/1 

อธิบายการติดต่อ              

และวิธีการป้องกัน 

และแพร่กระจาย          

ของโรค

การติดต่อและวิธีการ

ป้องกันแพร่กระจาย

ของโรคพยาธิใบไม้ตับ          

และมะเร็งท่อน�้าดี

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 1 โรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

3

พ 4.1 ป.3/2 

จ�าแนกอาหารหลัก 

5 หมู่

พ 4.1 ป.3/3 

เลือกกินอาหาร

ที่หลากหลาย

ครบ 5 หมู่

ในสัดส่วนที่เหมาะสม

-อาหารหลัก 5 หมู่

-การเลือกกินอาหาร                

ที่ปลอดภัยจากโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดี

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 2 พฤติกรรมการ

บริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

3

พ 4.1 ป.3/1 

อธิบายการติดต่อ                  

และวิธีการป้องกัน   

และแพร่กระจาย                

ของโรค

การติดต่อและวิธีการ

ป้องกันแพร่กระจาย

ของโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

แผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคสู่ครอบครัว ชุมชน                  

และสังคม

4

รวม 10
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน่วยกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       

หน่วยที่ 3 สุขใจ  สดใส  ไร้ทุกข์  สุขี                                            เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้

 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ                   

การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี 

      พ 4.1 ป.3/1   อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค 

           พ 4.1 ป.3/2   จ�าแนกอาหารหลัก 5 หมู่ 

         พ 4.1 ป.3/3   เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

2.  สาระส�าคัญ / ความคิดรวบยอด

 ความสามารถในการจ�าแนกและเลอืกกินอาหารทีห่ลากหลายครบ 5 หมูใ่นสดัส่วนทีเ่หมาะสม เป็นแนวทางหนึง่

ที่ช่วยลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

3.  สาระการเรียนรู้

 3.1 ด้านความรู้

    3.1.1 ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในชุมชน

  3.1.2 ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.3 วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.4 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.5 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.6 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

   3.1.7 พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ 

  3.1.8 การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีโดยอาศัยหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

  3.1.9 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  3.1.10 การสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี

 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ

  3.2.1 ทักษะการสังเกต

  3.2.2 ทักษะการส�ารวจ

  3.2.3 ทักษะการตรวจสอบ

         3.2.4 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.3.1 มีวินัย 

             3.3.2 มุ่งมั่นในการท�างาน 

               3.3.3 ใฝ่เรียนรู้ 

            3.3.4 มีจิตสาธารณะ

  3.3.5 ซื่อสัตย์สุจริต

4.  การวัดและประเมินผล

 4.1 ประเมินผลรวบยอด (ชิ้นงาน / ภาระงาน)

  สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขใจ  สดใส  ไร้ทุกข์  สุขี

 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

- นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการตดิต่อ 

วิธีการป้องกันและแพร่กระจายของ

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

- นักเรียนสามารถจ�าแนกและเลือก

กินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่

ในสัดส่วนที่เหมาะสม  

-สื่อสารแนวทางที่ช่วยลดการติดต่อ

และป้องกันการแพร่กระจายของ 

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  

- การท�าใบงาน เรื่อง 

แผนภมูวิงจรการเกดิโรค

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�้าดี

-  การท�าใบงานเรื่อง 

พฤติกรรมการบริโภค 

ที่ถูกสุขลักษณะ

- การท�าใบงานเร่ือง การ

ออกแบบป้ายรณรงค์

การลดการติดต่อและ

ป้องกนัการแพร่กระจาย

ของโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

- แบบประเมิน

ใบงาน

- แบบประเมิน

ใบงาน

- แบบประเมิน

ใบงาน

- ผ่านการประเมิน

 คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

- ผ่านการประเมิน

 คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

- ผ่านการประเมิน

 คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุข

บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

- นักเรียนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรม

การท�างานเป็น

กลุ่ม

- แบบประเมนิการ

คิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได้คะแนนจากการ

ประเมินด้านทักษะ/

กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดเียีย่ม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดบัปรบัปรงุ
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ)

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

- การสังเกต - แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค์

5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 5.1  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (เวลา 3 ชั่วโมง)                 

  ชั่วโมงที ่1

  1. นกัเรยีนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรยีน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

  2. นักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว” แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเพลง

  3. นกัเรยีนช่วยกนับอกสาเหตแุละอนัตรายจากโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดตีามทีน่กัเรยีนเข้าใจ

  4. นักเรียนดูภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จากนั้นให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง 

อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  5. นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดบนกระดาน เร่ือง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง               

ท่อน�้าดีจากที่นักเรียนได้เสนอไว้

  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 2

  1. นกัเรยีนสนทนาเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและการด�ารงชวีติของคนในชมุชนถามนกัเรยีนว่าสิง่แวดล้อมและ

วิถีการด�ารงชีวิตในชุมชน 

  2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้ร่วมกันอภิปรายว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีมีวงจรการเกิดได้

อย่างไร แล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดตามความเข้าใจของแต่ละกลุ่มในกระดาษที่ครูแจก

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าผลงานมาติดที่หน้าชั้น ครูน�านักเรียนตรวจสอบเปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับ

วงจรการเกิดโรคของแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมือนและความต่างอย่างไร ครูให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม  

  4. นักเรียนท�าใบงาน  เรื่อง แผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 3 

  1. นักเรียนทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา

  2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง  การปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี

  3. นกัเรยีนแต่ละกลุม่น�าผลงานของกลุม่ ตกแต่งให้สวยงามแล้วน�าไปตดิทีป้่ายนิเทศในชัน้เรียน หรอืป้าย

นิเทศต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ (เวลา 3 ชั่วโมง)     

  ชั่วโมงที่ 1-2 

  1. นกัเรยีนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรยีน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  2. นักเรียนร่วมกันสนทนา เรื่อง การรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนว่านักเรียนทางอาหารประเภท

สุก หรือสุกๆ ดิบๆ หรือไม่ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่เกิดจากการทานอาหารสุกๆ ดิบๆ

  3. เล่น เกมอะไรเอ่ย

   “โรคอะไรเอ่ย  ติดต่อทางอาหาร  ชาวภาคอีสานเป็นมากที่สุด”

   “โรคอะไรเอ่ย เกิดจากการกินปลาดิบ  อย่าท�างุบงิบ ตอบมาเร็วไว”

   “โรคอะไรเอ่ย ตัวคล้ายใบไม้  อาศัยอยู่ในคน”

  4. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

  5. ร่วมกนัสนทนาถงึเรือ่งอนัตรายของโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี และข้อเท็จจริงท่ีเกดิในชมุชน

ของนักเรียน

  6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

  ชั่วโมงที่ 3

  1. นักเรียนร้องเพลง “โรคพยาธิใบไม้ตับ” โดยครูร้องให้ฟัง 1 จบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม และฝึกร้อง

เองจนคล่อง แล้วทบทวนบทเรียนจากที่เรียนมาแล้ว

  2. นักเรียนน�าเสนอใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ หน้าช้ันเรียน แล้วน�าไปจัด                         

ป้ายนิเทศ

 5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม (เวลา 4 ชั่วโมง)    

  ชั่วโมงที่ 1-2

  1. นกัเรยีนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรยีน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  2. นกัเรยีนร่วมกนัสนทนาทบทวนเกีย่วกบักจิกรรมในชวีติประจ�าวนัและส่ิงแวดล้อมทีเ่ส่ียงต่อโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

  3. ครูน�าเสนอประเด็นสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

  4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม ศึกษาเอกสารความรู้  เรื่อง  การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  5. นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขยีนแผนผงัความคดิ  เรือ่ง  การจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดีแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

  ชั่วโมงที่ 3-4

  1. ครนู�าภาพทีเ่ตรยีมมาให้นกัเรียนดูเกีย่วกบัครอบครัว  ชมุชน  สังคม ทีเ่ป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงาม 

กับภาพที่ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ที่ไม่มีระเบียบ สกปรก พร้อมสอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องรู้

  2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่น�ามาให้ดู

  3. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เสน่ห์สาวละว้า”
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 

โดยเขียนในลักษณะของค�าคล้องจองหรือค�าขวัญ 

   ยกตัวอย่าง  “ความสกปรกท�าให้เกิดโรคร้าย ความมักง่ายท�าให้เกิดสกปรก”

  5. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง การออกแบบป้ายรณรงค์การลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของ

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชั้นเรียน  ครู  และนักเรียนร่วมกันแนะน�า แก้ไข

  7. นักเรียนน�าผลงานไปติดป้ายนิเทศในโรงเรียน 

  8. นักเรียนท�าชิ้นงานรวบยอด สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขใจ  ลดใส  ไร้ทุกข์  สุขี

 

6.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 6.1 ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.2 อินเทอร์เน็ต

 6.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 6.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 6.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 6.8 ใบความรู้
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ 3 สุขใจ  สดใส  ไร้ทุกข์  สุขี จ�านวน 10 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จ�านวน   3 ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.3/1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค

3. สาระส�าคัญ

 โรคพยาธิใบไม้ตับ คือ โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทปลาน�้าจืดปรุงดิบหรือปรุงไม่สุก ที่มีตัวอ่อน 

ของพยาธปินเป้ือน อนัเป็นสาเหตใุห้เกดิมะเรง็ท่อน�า้ดตีามมา การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมสามารถป้องกนัอนัตราย ทีเ่กิด

จากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้

4.  สาระการเรียนรู้

 การติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 เขียนแผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

 1. นกัเรยีนท�ากจิกรรม Brain Gym ขยบักาย ขยายสมอง จากนัน้ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรยีนทราบ 

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 2. นักเรียนร้องเพลง “โรคภัยใกล้ตัว” แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเพลง

 3. นักเรียนช่วยกันบอกสาเหตุและอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีตามที่นักเรียนเข้าใจ

 4. นักเรียนดูภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จากนั้น  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง อันตราย

จากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 5. นกัเรยีนร่วมกนัเขยีนแผนผงัความคิดบนกระดาน เร่ือง อนัตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดจีาก

ที่นักเรียนได้เสนอไว้

 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 ชั่วโมงที่ 2

 1. นกัเรียนสนทนาเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและการด�ารงชวีติของคนในชมุชนถามนกัเรยีนว่าส่ิงแวดล้อมและวถีิการ

ด�ารงชีวิตในชุมชน 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้ร่วมกันอภิปรายว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีมีวงจรการเกิดได้อย่างไร 

แล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดตามความเข้าใจของแต่ละกลุ่มในกระดาษที่ครูแจก
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าผลงานมาติดที่หน้าชั้น ครูน�านักเรียนตรวจสอบ เปรียบเทียบความคิดเกี่ยวกับ

วงจรการเกิดโรคของแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมือนและความต่างอย่างไร ครูให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม  

  4. นักเรียนท�าใบงาน  เรื่อง แผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  ชั่วโมงที่ 3 

  1. นักเรียนทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา

  2. นักเรยีนร่วมกนัสรปุความรู ้เรื่อง  การปฏบิัตตินเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ทอ่น�า้ดี

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าผลงานของกลุ่ม ตกแต่งให้สวยงาม แล้วน�าไปติดที่ป้ายนิเทศในชั้นเรียน หรือป้าย

นิเทศต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน 

7.  เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 7.1 แผนภูมิเพลง “โรคภัยใกล้ตัว”

 7.2 ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.3 ใบความรู้ เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด / การประเมินผล        

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อ วิธี

การป้องกันและแพร่กระจายของโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  การท�าใบงาน

  เรื่อง แผนภูมิ

  วงจรการเกิด

  โรคพยาธิใบไม้

  ตับและมะเร็ง

  ท่อน�้าดี

 แบบประเมิน

 ใบงาน

- ผ่านการประเมิน

 คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิดสังเคราะห์

แบบเชื่อมโยง

- นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ

- นกัเรยีนสามารถจดัการสิง่แวดล้อมรอบ

ตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การสังเกต 

- การประเมิน

-  แบบสั ง เ กต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได ้คะแนน จากการ

ประเมนิด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด / การประเมินผล (ต่อ)       

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9.  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

      (................................................)
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง  แผนภูมิวงจรกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแผนภูมิวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี พร้อมวาดภาพประกอบ

ชื่อ-สกุล.................................................................................................เลขที่....................ชั้น.......................................
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

หน่วยที่  3  สุขใจ  สดใส  ไร้ทุกข์  สุขี จ�านวน   10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ จ�านวน     3   ชั่วโมง

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.3/2  จ�าแนกอาหารหลัก 5 หมู่ 

 พ 4.1 ป.3/3  เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

3.  สาระส�าคัญ

 ความสามารถในการจ�าแนกและเลอืกกินอาหารทีห่ลากหลายครบ 5 หมูใ่นสดัส่วนทีเ่หมาะสม เป็นแนวทางหนึง่

ที่ช่วยลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

4.  สาระการเรียนรู้

 การจ�าแนกและเลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

 5.1 บอกพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและวิธีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติได้

 5.2  สามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้

6. กิจกรรมการเรียนการสอน

 ชั่วโมงที่ 1-2 

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. นักเรยีนร่วมกนัสนทนา เรือ่ง การรบัประทานอาหารเช้าของนกัเรยีนว่านกัเรยีนทางอาหารประเภทสุก หรือ

สุกๆ ดิบๆ หรือไม่ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างที่เกิดจากการทานอาหารสุกๆ ดิบๆ

 3. เล่น เกมอะไรเอ่ย

  “โรคอะไรเอ่ย  ติดต่อทางอาหาร  ชาวภาคอีสานเป็นมากที่สุด”

  “โรคอะไรเอ่ย เกิดจากการกินปลาดิบ  อย่าท�างุบงิบ ตอบมาเร็วไว”

  “โรคอะไรเอ่ย ตัวคล้ายใบไม้  อาศัยอยู่ในคน”

 4. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

 5. ร่วมกันสนทนาถึงเรื่องอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และข้อเท็จจริงที่เกิดในชุมชนของ

นักเรียน

 6. นักเรียนท�าใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 ชั่วโมงที่ 3

 1. นักเรียนร้องเพลง “โรคพยาธิใบไม้ตับ” โดยครูร้องให้ฟัง 1 จบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม และฝึกร้องเอง 

จนคล่อง แล้วทบทวนบทเรียนจากที่เรียนมาแล้ว

 2. นักเรียนน�าเสนอใบงาน เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ หน้าชั้นเรียน แล้วน�าไปจัด                         

ป้ายนิเทศ

7.  เครื่องมือ / สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 7.1 แผนภูมิเพลง “โรคภัยใกล้ตัว”

 7.2 ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.3 ใบความรู้ เรื่อง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

8.  การวัด / การประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

นกัเรียนสามารถจ�าแนกและเลอืกกนิ

อาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ใน

สัดส่วนที่เหมาะสม  

การท�าใบงาน เรื่อง 

พฤติกรรมการบริโภค

ที่ถูกสุขลักษณะ

 แบบประเมิน

 ใบงาน

- ผ่านการประเมิน

 คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นกัเรยีนมทีกัษะในการคดิวเิคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิด

  สังเคราะห์แบบเชื่อมโยง

- นักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก

  สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

- นกัเรยีนสามารถจดัการสิง่แวดล้อม

รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได ้คะแนน จากการ

ประเมนิด้านทกัษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

 การสังเกต  แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

เรื่อง พฤติกรรมกำรบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1. จงบอกพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะมาอย่างน้อย 3 ข้อ

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

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

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

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

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

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

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

2. จากการศกึษาสขุบญัญติัแห่งชาต ิ10 ประการ นกัเรียนคดิว่า ข้อใดมีความสัมพันธ์กบัการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบับ้าง 

เพราะเหตุใด

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

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

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

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

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

ชื่อ-สกุล.................................................................................................เลขที่....................ชั้น.......................................
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

หน่วยที่  3  สุขใจ  สดใส  ไร้ทุกข์  สุขี จ�านวน   10   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี    จ�านวน  4   ชั่วโมง

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้

 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด�ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี

 พ 4.1 ป.3/1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค

3.  สาระส�าคัญ

 การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูก

สุขลักษณะ ท�าให้ร่างกายแข็งแรงช่วยป้องกันโรคที่อยู่รอบตัวเรา

4.  สาระการเรียนรู้

 การติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้

 สามารถออกแบบป้ายรณรงค์การลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดีได้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1-2

 1. นักเรียนท�ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง จากนั้น ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน

ทราบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันและสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 3.  ครนู�าเสนอประเดน็สูก่ารอภปิรายเกีย่วกบัการจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�้าดี

 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม ศึกษาเอกสารความรู้  เรื่อง  การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิด  เรื่อง  การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน

 ชั่วโมงที่ 3-4

 1. ครูน�าภาพที่เตรียมมาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับครอบครัว  ชุมชน  สังคม ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม กับ

ภาพที่ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ที่ไม่มีระเบียบ สกปรก พร้อมสอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องรู้

 2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่น�ามาให้ดู
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เสน่ห์สาวละว้า”

 4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัว  ชุมชน และสังคม  

โดยเขียนในลักษณะของค�าคล้องจองหรือค�าขวัญ 

  ยกตัวอย่าง  “ความสกปรกท�าให้เกิดโรคร้าย ความมักง่ายท�าให้เกิดสกปรก”

 5. นกัเรยีนท�าใบงาน เรือ่ง การออกแบบป้ายรณรงค์การลดการตดิต่อและป้องกนัการแพร่กระจายของโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชั้นเรียน  ครู  และนักเรียนร่วมกันแนะน�า แก้ไข

 7. นักเรียนน�าผลงานไปติดป้ายนิเทศในโรงเรียน 

 8. นักเรียนท�าชิ้นงานรวบยอด สมุดรายงาน  เรื่อง  สุขใจ  ลดใส  ไร้ทุกข์  สุขี

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

 7.1 ภาพต่างๆ  เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.2 อินเทอร์เน็ต

 7.3 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7.5 เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th

 7.6 หนังสือ ความรู้พื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

 7.7 สื่อความรู้ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เรื่องความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ

 7.8 ใบความรู้

8.  การวัด / การประเมินผล        

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ (K)

สื่อสารแนวทางที่ช่วยลดการติดต่อ

และป้องกันการแพร่กระจายของโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

  

การท�าใบงานเรื่องการ

ออกแบบป้ายรณรงค์การ

ลดการติดต่อและป้องกนั

การแพร่กระจายของโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี

 แบบประเมิน

 ใบงาน

  ผ่านการประเมิน

 คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8.  การวัด / การประเมินผล (ต่อ)    

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  

- นักเรียนมีทักษะในการคิดสังเคราะห์

แบบเชื่อมโยง

- นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ

- นักเรียนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมรอบ

ตัวให้ถูกสุขลักษณะ

- การสังเกต 

- การประเมิน

- แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท�างานเป็นกลุ่ม

- แบบประเมิน

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียนได ้คะแนน จากการ

ประเมนิด้านทักษะ/กระบวนการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนน 9 – 10 ระดับดีเยี่ยม 

คะแนน 7 – 8 ระดับดีมาก

คะแนน 5 – 6 ระดับผ่าน

คะแนน 0 – 4 ระดับปรับปรุง

ด้านเจตคติ (A)

- วินัย 

- มุ่งมั่นในการท�างาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มีจิตสาธารณะ

- ซื่อสัตย์สุจริต

- การสังเกต - แบบบันทึก

 การสังเกต

ผ่านการประเมิน

ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 สามารถบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

10. กิจกรรมเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11. บันทึกผลหลังสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

      .........../........................../............
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบงำน

กำรออกแบบป้ำยรณรงค์กำรลดกำรติดต่อและป้องกันกำรแพร่กระจำย

ของโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนข้อความของป้ายรณรงค์การลดการติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคพยาธิ 

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

 

 

   

กลุ่มที่.............................................................ชื่อกลุ่ม.....................................................................................................

ชื่อสมาชิกกลุ่ม….

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

2. ...................................................................................................................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชิ้นงำน/ภำระงำน รวบยอด สมุดรำยงำน เรื่อง สุขกำย สดใส ไร้ทุกข์ สุขี



115 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบความรู้

รูปภาพเกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ

ภาพที่ 8 พยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย

ที่มา: http://www.med.cmu.ac.th/dept/
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

   

ภาพที่ 9 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี

ที่มา: http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/hospital-p-opisthorchis-th.php

ภาพที่ 10 โรคมะเร็งของท่อน�้าดี

ที่มา: http://www.manager.co.th
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบความรู้

โรคพยาธิใบไม้ตับ

 โรคพยาธใิบไม้ตบั (Liver fluke) คอื โรคทีเ่กดิจากท่อน�า้ดภีายในตบัตดิเชือ้พยาธ ิทีเ่รยีกว่า พยาธใิบไม้ตบั ซึง่

ส่งผลให้ท่อน�้าดีเกิดการอักเสบเรื้อรังร่วมกับเกิดการอุดตันของท่อน�้าดีในตับจากตัวและไข่ของพยาธิ จึงส่งผลให้เกิด

ภาวะตับโต ตัว ตาเหลือง (โรคดีซ่าน) แน่นท้องจากตับโตและมีน�้าในท้อง/ท้องมาน โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย 

เกิดจาก พยาธิใบไม้ตับ ชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ ส่วนหัวและท้ายเรียวมน ขนาด ยาว 

7-12 มม. กว้าง 2-3 มม. สีแดงเรื่อคล้ายสีโลหิตจางๆ พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนภาค 

อื่นๆ พบน้อย โรคนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน�้าดีในคนไทยซ่ึงเกิดจากกินอาหารประเภทปลาน�้าจืดเกล็ดขาว

เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาตะเพียนฯลฯ ที่ปรุงไม่สุก เช่น ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ปลาร้า ปลาส้ม ฯลฯ

ภาพที่ 11 ปลาที่มีพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่

วงจรชีวิต

 พยาธิใบไม้ตับที่อาศัยอยู่ในท่อน�้าดีทั้งของคนและสัตว์เป็นโรค เมื่อพยาธิออกไข่ ไข่จะออกมาในล�าใส้ และ 

ปนออกมากบัอจุจาระลงแหล่งน�า้ เมือ่หอยไซกินไข่นีเ้ข้าไป พยาธิจะเจริญเป็นตัวอ่อนอยูใ่นหอยไซ(Bithynia spp.) ตวั

อ่อนระยะต่อมาจะออกจากหอยไปเจริญต่อในปลาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ เมือ่คนกนิปลาท่ีปรุงไม่สุก ตัวอ่อนนีจ้ะเจริญ

เป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน�้าดีของตับ

 ระยะเวลาตั้งแต่คนกินตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิเข้าไปจนเจริญเป็นตัวเต็มวัย และตรวจพบไข่ในอุจจาระ

ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบความรู้

พยาธิใบไม้ตับและลักษณะของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

     

  ภาพที่ 12 ไข่พยาธิใบไม้ตับที่ออกมากับอุจจาระผู้ป่วย  ภาพที่ 13 พยาธิใบไม้ตับชนิดต่างๆ

 

คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อน (ระยะติดต่อ)
โดยไม่ท�าให้สุกเสียก่อน

พยาธิตัวอ่อน
ออกมาเจริญเป็น
ตัวเต็มวัยในตับ

พยาธิตัวเต็มวัยออก
ไข่ที่ท่อน�้าดีลงสู่
ล�าไส้เล็ก

ไข่พยาธิปนออก
มากับอุจจาระลงสู่
แหล่งน�้าจืด

หอยไซหรือบิไทเนีย 
กินไข่พยาธิ ไข่จึง
เจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 1 ในตัวหอย

ตัวอ่อนออก
จากหอยไชเข้า
ปลาน�้าจืด

แล้วเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะท่ี 2 (ระยะตดิต่อ)
ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่
ในเนื้อปลา
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพที่ 14 มะเร็งของท่อน�้าดี

ที่มา: http://www.manager.co.th
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

         

 
ก้อยปลาดิบ

   
ปลาร้าดิบ

   

 

 
ก้อยปลาซิวใส่มดแดง

   
ปลาส้มดิบ

  

ภาพที่ 15  อาหารที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับ
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบความรู้

เรือ่ง อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

คนติดโรคพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารที่ปรุงจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาว ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอยู่ในเนื้อ

ปลาแบบปรุงดิบๆ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ เมื่อคนกินอาหารที่ปรุงดิบหรือดิบๆ สุกๆ เข้าไปเท่ากับคนนั้นได้กินเอาตัวอ่อน

พยาธิใบไม้ตับเข้าไปด้วย เมื่อถึงล�าไส้เล็ก ตัวอ่อนพยาธิจะเดินทางต่อไปจนถึงท่อน�้าดีส่วนปลายท่ีอยู่ในตับแล้วเจริญ

เป็นพยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัย จากน้ันพยาธิจะวางไข่ ไข่พยาธิใบไม้ตับจะผ่านออกมากับน�้าดีแล้วถูกขับถ่ายออกมาปน

กับอุจจาระของคนทีเ่ป็นโรค ไข่พยาธใินอจุจาระทีม่ตีวัอ่อนอยูภ่ายในจะถกูกนิโดยหอยน�า้จดื เรยีก หอยบไิทยเนยี หรอื

หอยไซ เมือ่หอยกินพยาธแิล้ว ตวัอ่อนพยาธจิะเจรญิเติบโตแล้วไชออกมาจากตัวหอยว่ายในน�า้บรเิวณต้ืนๆ (เมือ่พบปลา

น�้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทยประมาณ 110 ชนิด) จะไชเข้าทางใต้ครีบ แล้วเข้าอยู่ในเนื้อ

ปลาและที่เกล็ดปลา รวมระยะเวลาช่วงจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลา แล้วแพร่โรค โดยติดต่อเข้า

สู่คนอีกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถแพร่กระจายไข่พยาธิใบไม้ตับออกมาจาก

ร่วงกายได้นานถึง 30 ปี อย่างไรก็ตามโรคพยาธิใบไม้ตับนี้ไม่ติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน

คนกินปลาที่มีพยาธิตัวอ่อน (ระยะติดต่อ) 
โดยไม่ท�าให้สุกเสียก่อน

พยาธิตัวอ่อน
ออกมาเจริญเป็น
ตัวเต็มวัยในตับ

พยาธิตัวเต็มวัยออก
ไข่ที่ท่อน�้าดีลงสู่
ล�าไส้เล็ก

ไข่พยาธิปนออก
มากับอุจจาระลงสู่
แหล่งน�้าจืด

หอยไซหรือบิไทเนีย
กินไข่พยาธิ ไข่จึง
เจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที่ 1 ในตัวหอย

ตัวอ่อนออก
จากหอยไชเข้า
ปลาน�้าจืด

แล้วเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะที ่2 (ระยะตดิต่อ)
ขดตัวเป็นถุง ฝังอยู่
ในเนื้อปลา

อันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับ

เมือ่พยาธใิบไม้ตบัอยูใ่นร่างกายคนแล้วอนัตรายจะเกดิขึน้มากหรือน้อย ข้ึนอยูก่บัจ�านวนตัวพยาธทิีส่ะสม พยาธิ

ดูดเกาะผนังของท่อน�้าดีท�าให้เกิดการระคายเคือง สารที่พยาธิใบไม้ตับขับถ่ายท�าให้ท่อน�้าดีอักเสบ และเย่ือบุผนังท่อน�้าดี 

หนาขึน้ ถ้าพยาธหิรอืสารท่ีพยาธิปล่อยออกมาจากท่อน�า้ดีเข้าสูก่ระแสเลอืด จะท�าให้โลหติเป็นพษิ ซ่ึงผูป่้วยจะมอีาการ

ดีซ่าน มีไข้ ตับโต ระยะนี้ถ้ารักษายังมีโอกาสหาย แต่ถ้าตับถูกท�าลายถาวร ทางเดินน�้าดีอุดตัน อาการดีซ่านเพิ่มมากขึ้น 

ตับโตมากขึ้น ถุงน�้าดีโป่งพอง มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งท่อน�้าดีและ เสียชีวิตได้
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ใบความรู้

เรือ่งวงจรโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน้ําดีในชมุชน

          วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับพยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อทางเดินน�้าดีที่อยู่ในตับของคน สุนัขและแมวพยาธิ

ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วสร้างไข่จ�านวนมากซึ่งไข่ของพยาธิชนิดนี้มีขนาดเล็กสีน�้าตาลเหลืองไข่ที่ออกมาจะปะปนมากับ

น�้าดีและลงสู่ล�าไส้เล็กจากนั้นออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการถ่ายอุจจาระหากไข่ตกลงสู่น�้าจะถูกหอยน�้าจืดขนาดเล็ก

บางชนิดทีมี่ความสามารถเป็นพาหะขัน้ที ่1กนิเข้าไป ตวัอ่อนท่ีอยูใ่นไข่พยาธจิะใช้เวลาเจรญิในหอยประมาณ 6-8 สปัดาห์ 

จึงออกจากหอยและว่ายน�้าไปไชเข้าใต้เกล็ดของปลาน�้าจืด (เช่นปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ ปลาแม่

สะแด้ง ปลาซวิ ปลาแก้มช�า้ปลาขาวนา) แล้วเจรญิเป็นพยาธติวัอ่อนระยะตดิต่อในเนือ้ปลาซ่ึงใช้เวลาประมาณ 4 สปัดาห์ 

เมื่อคนหรือสุนัข และแมวกินเนื้อปลาท่ีปรุงไม่สุกหรือดิบๆ สุกๆ ก็จะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไปและเมื่อ 

น�า้ย่อยในกระเพาะอาหารและล�าไส้เลก็ย่อยเนือ้ปลาและผนงัหุม้ตัวอ่อนของพยาธ ิก็จะท�าให้ตัวอ่อนของพยาธิออกมา

และคืบคลานเข้าไปในระบบท่อน�้าดีผ่านทางรูเปิดที่ล�าไส้เล็กและเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยต่อไป

 อาหารก่อโรค ที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับที่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมกินที่ท�าจากปลาที่ปรุง 

ไม่สุก เช่น ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หม�่าปลา ปลาหมกไฟปลาปิ้ง ลาบปลา ปลาร้า แจ่วบองซึ่งตัวอ่อนของ

พยาธิระยะติดต่อยังมีชีวิตอยู ่และสามารถเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน�้าดีภายในตับได้นอกจาก 

พยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดมะเร็งของท่อน�้าดีแล้วยังพบว่ามีสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึ่งเป็น

สารก่อมะเร็งในอาหารพวกโปรตนีหมกั เช่นปลาร้า ปลาส้ม หมสู้ม แหนมและอาหารพวกเนือ้สตัว์ทีผ่สมดนิประสิว เช่น 

กุนเชียง ไส้กรอก เนื้อเค็มปลาเค็มก็เป็นปัจจัยเสริมก่อโรคได้
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ใบความรู้

เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ (National Health Disciplines) 10 ประการ

สขุบญัญตัแิห่งชาต ิหรอืท่ีคนไทยรูจั้กในอดีตว่า “กติกาอนามัย” เป็นแนวทางปฏิบติัตัวด้านสขุภาพขัน้พืน้ฐาน

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีฝ่ายสังคมได้มีการอนุมัติให้เป็นนโยบายระดับชาติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2539 และก�าหนดให้วันที่ 28 

พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับ 

การปลกูฝังและสร้างเสริมสขุภาพทีถ่กูต้องตัง้แต่เยาว์วยั เพราะผู้ท่ีปฏบิติัตามสุขบญัญติั 10 ประการ จะเป็นคนมีสขุภาพ

ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การท�างาน และยังช่วยให ้

มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ด้วย

ข้อก�าหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป พึงปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให ้

มีสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 10 ประการได้แก่

1.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

2.  รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 

3.  ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 

4.  กินอาหารสุก สะอาดปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด 

5.  งดสูบบุหรี่สุรา สารเสพติด การพนัน และการส�าส่อนทางเพศ 

6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

7.  ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 

8.  ออกก�าลังกายสม�่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ�าปี 

9.  ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

 10. มีส�านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
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เพลงล้างมือบ่อยๆ
(จาก https://www.youtube.com/watch?v=vl-za6wEG0E)

ขอถามสักนิด ขอถามสักนิด ท�าไมต้องล้างมือ  อยากจะรู้ อยากจะรู้ ก็ขยับก็ขยับเข้ามาเลย

จะเป็นยังไง จะเป็นยังไง ถ้าเราไม่ล้างมือ   จะมีเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอ

(ซ�้า) ล้างแบบไหนดี ถึงจะถูก ถูก ถูกวิธี   ไมยากเลยจริงๆ 7 ข้อนี้ท�าง่ายเหลือเกิน

(ซ�้า2) เริ่มที่ข้อที่ 1 เอาฝ่ามือมาถูกัน   ข้อที่ 2 นั้นต้องเอาฝ่ามือถูหลังมือ

ข้อที่ 3 ต้องเอาฝ่ามือถูฝ่ามือ    ข้อที่ 4 ต้องเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

แล้วมาข้อที่ 5 ต้องถูนิ้วหัวแม่มือ    ข้อที่ 6 เอาใบนิ้วถูคว้านฝ่ามือ

และข้อที่ 7 ถูวนรอบๆข้อมือ    ท�าประจ�า ก็จะดี ดี ดี (ซ�้า 2)

ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ   ไม่ยากสักนิด ไม่ยากสักนิด มา มา มาล้างมือ

เข้าห้องน�้ากินอาหารอย่าประมาท อาจติดเชื้อโรคมา  เริ่มต้นวันนี้ เริ่มต้นวันนี้ ชวนกันให้ล้างมือ

ป้องกันเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอ  (ซ�้า)

เพลงปลาสุกแซ่บหลาย (สุกกะแซ่บ)
ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร

(โครงการมหกรรมรณรงค์สัญจร การก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปี 2556)

  แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

 แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

 มาเด้อกินต�าบักหุ่งมาเด้อกินต�าบักหุ่ง

 ต�าบักหุ่งใส่ปลาร้าสุก ต�าบักหุ่งใส่ปลาร้าสุก

  กินดี อยู่ดี มีสุขปลาร้าสุกแซ่บหลาย แซ่บหลาย 

 แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

 แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

  ปลาขาวเฮ็ดปลาร้าหมักเกลือ ปลาขาวเฮ็ดปลาร้าหมักเกลือ

 หมักไหเก็บไว้หลายเดือน หมักไหเก็บไว้หลายเดือน

 แล้วเอามาต้มให้สุก แล้วเอามาต้มให้สุก

 แล้วเทลงคลุกใส่ต�าบักหุ่งแล้วเทลงคลุกใส่ต�าบักหุ่ง

  แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

 แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ

 ปลาขาวชิ้นน้อยๆคั่วไฟปลาขาวชิ้นน้อยๆคั่วไฟ

 เติมเครื่องลงใส่คลุกให้เข้ากัน เติมเครื่องลงใส่คลุกให้เข้ากัน 

 ชิมเบิ่งเถิกใจแซ่บหลาย ชิมเบิ่งเถิกใจแซ่บหลาย 

 กินดีปลอดภัยต้องกินให้สุก

  แซ่บแซ่บแซ่บ สุกกะแซ่บสุกกะแซ่บ (ซ�้า)

   (จบเพลง)
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เพลงปลาร้าสุกสุข
 ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร

   จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก

 จะได้กินได้แซ่บได้สุก (ซ�้า)

 ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย(ซ�้า)

 ปลาดิบใช้ท�าปลาร้า ที่ติดมาก็คือพยาธิ

 เมื่อกินก็มีโอกาสเป็นโรคภัยในท่อน�้าดี

 ปลาร้าปลาดิบปลาเกล็ดพยาธิใบไม้มากมี

 อยากให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อนกินลงไป

 (ซ�้า*)  จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจปลาร้าสุก

     จะได้กินได้แซ่บได้สุข

     ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย

     (ซ�้า**) พี่น้องที่กินปลาร้า

     ความแซ่บต้องมาพร้อมความสะอาด

     โรคภัยอย่าได้ประมาท

     ทุกพยาธิมีอันตราย

     พยาธิใบไม้ตับ ติดมากับปลาร้าทั่วไป

     จะให้ปลอดภัย ต้องต้มให้สุกทุกต่อนปลาร้า

     พยาธิใบไม้ตับ มากับปลาร้าไม่สุก

     ต้องต้มให้สุก กินก็ปลอดโรค ปลอดภัย

        (ซ�้า**)
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เพลงล�าซิ่งสุขบัญญัติ 10 ประการ
เนื้อร้อง นักศึกษาสาธารณสุข วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

ท�านองเพลง ขาขาวสาวล�าซิ่ง

 

บุญบ้านเฮาม่วนแท้น้อพ้อกัน  มาร่วมกันฟังเพื่อจะน�าไปใช้นาน

สุขบัญญัตินั้นมี 10 ประการ  มันเป็นพื้นฐานของการดูแลร่างกาย

เริ่มข้อ 1 นั้นกะเฮ็ดได้แสนง่าย  ดูแลร่างกาย ของใช้ให้สะอาด

ข้อสองนั้น แปรงฟันทุกวันอย่าได้ขาด  บ่ แมนเรื่องยาก อย่างน้อยมื้อละ 2 เทือ

ฮอดข้อสาม ล้างมือให้เป็นประจ�า  เราต้องหมั่นท�าแม้กระทั่ง หลังขับถ่าย

ต่อไปข้อสี่กินอาหารที่ปลอดภัย  เฮ็ดได้ง่ายๆ กินตามหลักโภชนาการ

* ย่าว ย่าว ย่าว ย่าว ย่าว ละว่า ย่าว ย่าว ละว่า ย่าว ย่าว เด้ออ้ายเดอ เด้ออ้ายเดอ เด้อเด้ออ้ายเดอ

ข้อห้ายิ่งดี บ่ เล่นการพนัน  เป็นเรื่องส�าคัญงดบุหรี่ ดื่มสุรา

ข้อหกใกล้ตัว เพื่อครอบครัวหรรษา  บ่ มีปัญหา ร่วมกันสร้างสรรค์สามัคคี

 ข้อเจ็ดนั้นหนา ร่วมกันป้องอุบัติภัย  เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกล อุบัติเหตุ

 ข้อแปดท�าง่ายออกก�าลังกาย หมั่นสังเกต  บ่ มีขอบเขตตรวจสุขภาพเป็นประจ�า (ซ�้า *)

 ข้อเก้าแม่นบ้อ อยากขอให้รื่นรมย์  จิตใจสุขสม หาวิธีผ่อนคลาย

 สุดท้ายข้อสิบไม่ใช้ของสิ่งอันตราย  สังคมปลอดภัย ส�านึกดีต่อส่วนรวม (ซ�้า *)

 เพลง โรคภัยใกล้ตัว
  เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ์

  ท�านอง เพลงคุณล�าไย

   เรามาเรียนเรื่อง โรคภัยใกล้ไกลตัวเรานี่หนา

 เกิดจากติดเชื้อนานา หนอนพยาธินี้หนาพาให้เป็นโรคตับ

  โรคมะเร็งในท่อน�้าดี มากมีคนตายลาลับ

 ป้องกัน รักษา ก�ากับ จะไม่ล่วงลับลาโลกไปโดยง่าย

 (พูด) โรคพยาธิใบไม้ในตับ เรามาก�ากับให้มันหมดไป

 อย่ากินปลาดิบเด็ดขาด โรคพยาธิระบาดรวดเร็วทันใด

 ปลาร้า ก้อยปลา ปลาหมัก กินแล้วทุกข์หนักเพราะเกิดโรคภัย

 ปลาน�้าจืดกินสุกเถิดอ้าย(ซ�้า) อายุจะได้ยืนยาวต่อไป

  พวกเรามาช่วยกันเถิด  อย่าให้โรคเกิดขึ้นได้
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เพลงโรคพยาธิใบไม้ตับ
       เนื้อร้อง สุมาลี เที่ยงภักดิ ์  

       ท�านอง เพลงนมจากเต้า

  นี่โรคอะไรรู้ไหมเธอจ๋า   โรคเกิดจากปลาน�้าจืดไงเล่า

  ปลามีเกล็ดขาวน�้าเชื้อไม่เบา  ท�าสุกเถอะเราคุณค่าสารพัด

  พยาธิใบไม้ตับนั้นน่ากลัว   โรคระบาดทั่วทั้งคนและสัตว์

  มาเถอะพวกเรามารีบก�าจัด  โรคไม่สะพัดถ้าท�าสุกเอย

เพลง เสน่ห์สาวละว้า
       ค�าร้อง นายทินกร แสงนิกุล

       ท�านอง เพลงปลาค้อใหญ่

 ...ฮอดยาม เดือนสี่ เดือนห้า บ้านละว้าก็น�้าลงขอดแก่ง

 น�้า สิแห้งขอดสาย น�้าจิตน�้าใจเฮาบ่แห้งคือแก่ง

 ยังมีเอื้อเฟื้อเผื่อแบ่งจิตใจแฝงด้วยประเพณีอันดีงาม....

 มาเด้อ มายามบ้านน้อง ให้มาลองกินข้าวปลาน�า

 มากินปลาหน้าแล้ง ปลาริมแก่งมีแต่โตอ�่าหล�่า

 ไผมาอยู่เป็นที่ฮู้ที่ถามว่าแก่งละว้างามสุดลูกหูลูกตา....

 โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..

 โอ่เด..อ้ายคนไกลเอ๊ย โอ่เด....อ้ายคนไคเอ้ย

 อ้ายเอ้ย แก่งละว้านั่นเด้ออ้าย

 ให้อ้าย หนอ..อดสาใส่ดางไว้

 โอ๊ย สิได้กินปลา โตใหญ่…ผู้แพงเอ๋ย

 อ้ายเอ๊ย ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว

 ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน

 สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน

 เออ…เอ่อ…เอ๊ย…นั่นนา…อ้ายเอ๊ย

 ฮอยยิ้มพิมพ์ใจหวานฉ�่า มากินข้าวน�าอย่าลืมจ�้าแจ่วข่า

 มาซอยต�าหูกเข็นฝ้าย ว่างามหลายสาวละว้าคนส่า

 น้องสิต�่าหมี่เสื้อผ้าไหมไว้ถ่า

 สมบัติล�้าค่า แต่ปู่ย่าตายาย

 สมบัติล�้าค่า แต่ปู่ย่าตายาย.......

 โอ่..เด๋ เอ้ เอ๋..เอ้..เอโอ่..เด้..เอ้..เอ เอ้..เอ๋…เอ..
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 โอ่เด..อ้ายคนไกลเอ๊ย โอ่เด....อ้ายคนไคเอ้ย

 อ้ายเอ้ย แก่งละว้านั่นเด้ออ้าย

 ให้อ้าย หนอ..อดสาใส่ดางไว้

 โอ๊ย สิได้กินปลา โตใหญ่…ผู้แพงเอ๋ย

 อ้ายเอ๊ย ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว

 ปลาโตใหญ่มาฮอดแล้ว สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน

 สิเฮ็ดสุกสู่อ้ายกิน

เพลง คนบ้านเฮา บ่ กินปลาดิบ
        เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา

       ท�านอง เพลงคนบ้านเดียวกัน

 

  คนอิสานบ้านเฮา ถ้าไม่กินก้อยปลา สุขภาพแข็งแรง

  แต่ถ้าหากมื้อได๋ หลงกินมันเข้าไป ก็จะท�าให้ป่วย

  ป่วยเป็นโรคน่ากลัว มะเร็งในท่อน�้าดี และมีหนอนใบไม้ เข้าไปชอนไชในตับของเรา

  โอ้ย น้อ น้อ คนบ้านเฮา ให้เซาให้เลิก บ่ ต้องกินปลาดิบ ถ้าสิกินก้อยปลา สิต้องเฮ็ดให่

  สุก เด้อครับพี่น้อง

  คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน 

เพลงเด็กรุ่นใหม่ ไม่กินดิบ
       เนื้อร้อง ศุภฤกษ์ รัตนถา

         ท�านอง เพลงลอยกระทง

 

     เด็กๆ จงจ�าเอาไว้ ว่าโทษพิษภัยของการกินดิบ

     มีอันตรายและน่ากลัว พวกเราอย่ามัวเผอเรอไปกิน

     เพราะมันมีพยาธิมากมาย จะเกิดภัย ต่อร่างกายเราเอง

     ยิ่งไปทาน ก้อยปลา และยังไปทานส้มปลา บ่สุก

     เราจงพึงระวังอันตราย อาจป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง

     เป็นมะเร็งในท่อน�้าดี ชีวีเราต้องดับสูญไป 
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ภาพโปสเตอร์ “สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ”
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ตัวอย่างโปสเตอร์ล้างมือ 7 ขั้นตอน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)

ค�าชี้แจง ให้ท�าเครื่องหมาย ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่ ชื่อ-สกุล

รายการ

สรุปผลการ

ประเมิน
ร่วมมือในการท�า

กิจกรรม

กล้าออกมา

แสดงความ

สามารถ

ส่งงานตรง

ตามเวลาที่

ก�าหนด

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน  ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน

 

ลงชื่อ _________________ผู้ประเมิน 

             ( _________________ )
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แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

กลุม่ ......................................................................................................................................................................

สมาชิกในกลุ่ม  

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

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

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

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

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

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

ค�าชี้แจง : ให้นักเรียนท�าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

พฤติกรรมที่สังเกต
คะแนน

3 2 1

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

2. มีความกระตือรือร้นในการท�างาน

3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

4. มีขั้นตอนในการท�างานอย่างเป็นระบบ

5. ใช้เวลาในการท�างานอย่างเหมาะสม

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

 พฤติกรรมที่ท�าเป็นประจ�า  ให้  3  คะแนน

 พฤติกรรมที่ท�าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน

 พฤติกรรมที่ท�าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

 13-15 ดี

 8-12 ปานกลาง 

 5-7 ปรับปรุง

  


