


1. กล่าวทักทาย

2. เกริ่นนำา : เข้าสู่เนื้อหาโดยกล่าวถึงสถานการณ์

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

	•	 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นปัญหา

สาธารณสุขที่สําคัญ	 และโรคมะเร็งท่อนํ้าดีเป็น

สาเหตกุารเสยีชวีติในลาํดบัตน้ๆของภาคอสีานตอนบน	ซึง่ขณะนีใ้นประเทศไทยมผีูต้ดิ

เชือ้โรคพยาธใิบไมต้บั	ไมน่อ้ยกวา่	3	ลา้นคน	และประชาชนกลุม่นี	้อาจจะพฒันาเปน็โรค 

มะเรง็ทอ่นํา้ดใีนระยะเวลาประมาณ	20-30	ปขีา้งหนา้	ปจัจบุนัผูเ้สยีชวีติจากโรคมะเรง็ 

ท่อนํ้าดี	ปีละ15,000-20,000	ราย

3. เปิดโอกาสให้ซักถาม





อธิบายเพิ่มเติม : 

1.	 ครูนําเข้าสู่เนื้อหาโดยการใช้คําถาม	“	เรารู้จักโรคพยาธิใบไม้ตับดีหรือยัง	”

2.	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคําถาม

3.	 อธิบาย	เรื่อง	โรคพยาธิใบไม้ตับคืออะไร	และเกิดโรคนี้ได้อย่างไร	โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

		 •	 โรคพยาธใิบไมต้บั	คอื	โรคทีเ่กดิจากการอกัเสบของทอ่นํา้ดตีดิเชือ้	“พยาธใิบไมต้บั” 

ซึ่งได้รับพยาธิจากการกินอาหาร	 ประเภทปลาดิบ	 ที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ	 ทําให้มี

โอกาสเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและเสียชีวิตได้	

4.	 นักเรียนจะทําอย่างไรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 จากการกินปลาดิบให้เป็น

ปลาสุก	เพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

	 •	 ประชาชนตดิโรคพยาธใิบไมต้บั	จากการกนิอาหารประเภทปลานํา้จดืเกลด็ขาว	(ตระกลูปลาตะเพยีน)	เมนปูรงุดบิหรอืสกุๆ	ดบิๆ	ทีม่ตีวัออ่นของ 

	 พยาธใิบไมต้บัปนเปือ้น		ประชาชนทีเ่ปน็โรคพยาธใิบไมต้บัจะมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็ทอ่นํา้ดแีละเสยีชวีติได	้เราจงึตอ้งกนิอาหารทีป่รงุสกุรอ้น

 จะปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ

5.		 เราติดพยาธิใบไม้ตับได้อย่างไร

	 •	 การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับเริ่มจาก
1.	 พยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ในท่อนํ้าดีของตับทั้งคนและสัตว์รังโรค(หมา	 แมว)	 เมื่อพยาธิออกไข่พยาธิจะออกมาในลําไส้ปนออกมากับ 
		 อุจจาระ	ที่ไม่ถ่ายลงส้วมหรือรถดูดส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งนํ้าธรรมชาติ
2.	 หอยไซที่อยู่ในนํ้าจะกินไข่พยาธิที่ปนมากับอุจจาระโดยหอยไซเป็นพาหะซึ่งไข่พยาธิจะเจริญเป็นตัวอ่อนในหอยไซ
3.	 ระยะต่อมาตัวอ่อนจะออกจากหอยไซว่ายนํ้าไชเข้าปลาทางใต้ครีบ	แล้วฝังตัวในเนื้อปลาและเกล็ดของปลานํ้าจืดเกล็ดขาว
4.	 ตัวอ่อนของพยาธิจะไปเจริญเติบโตต่อในปลานํ้าจืดเกล็ดขาว	เป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ
5.	 เมื่อคนกินปลาที่ปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆที่ติดเชื้อพยาธิตัวอ่อน	ก็เดินทางเข้าสู่ท่อนํ้าดีบริเวณลําไส้เล็กส่วนต้น
6.	 ตัวอ่อนของพยาธิจะเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อนํ้าดีของตับ	 รวมช่วงระยะเวลาจากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าปลา 
		 แล้วแพร่โรคติดต่อสู่คนอีกครั้ง	ในเวลาประมาณ	3	เดือน





อธิบายเพิ่มเติม : 

1.	 ครนูาํเขา้สูเ่นือ้หาโดยการใชค้าํถาม	“	ทาํไมคนอสีาน 

		 จึงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ	”

2.	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคําถาม

3.	 อธิบายเรื่อง	 สาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	

ดังนี้

	 •	 สาเหตทุีท่าํใหม้กีารแพรร่ะบาดของโรคพยาธใิบไมต้บั	และยงัคงมกีารตดิเชือ้สงูในภาค

อีสานเนื่องจากมีปัจจัย	3	ประการดังนี้

1.	กินปลานํ้าจืดเกล็ดขาวดิบหรือสุกๆดิบๆ

2.	ออกไปทํานาทําไร่	มักจะถ่ายอุจจาระนอกส้วม		ถ่ายตามพุ่มไม้		ถ่ายลงในแหล่งนํ้า	หรือ

รถดูดส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในสิ่งแวดล้อม

3.	ในแหล่งนํ้าต่างๆมีหอยและปลาอยู่ร่วมกัน	 ทําให้วัฏจักรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับครบ

สมบูรณ์





อธิบายเพิ่มเติม : 
1.	 ครูนําเข้าสู่เนื้อหาโดยการใช้คําถาม	 “ปลาชนิดใดบ้างที่ 

		 ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ”

2.	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคําถาม

3.	 อธิบาย	เรื่อง	ปลาชนิดใดบ้างที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

 •	 คนติดโรคจากการกินปลานํ้าจืดเกล็ดขาว	 ตระกูลปลา

		 ตะเพียน	 ชนิดของปลาที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้สูง	 และเป็นสาเหตุให้คนติดโรคพยาธิใบไม้ตับ	 

		 ได้แก่	ปลาขาวนา	ปลาแก้มชํ้า	ปลากระสูบจุด	ปลาสร้อยขาว	ปลาสร้อยนกเขาและ	ปลากระมัง	 

		 เป็นต้น

	 •	 อาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ	 ที่ชาวอีสานชอบกิน	 ได้แก่	 ก้อยปลาดิบ	 ลาบปลาดิบ	 

		 ปลาส้มดิบ	ปลาจ่อมดิบ	หมํ่าปลาดิบ	ปลาร้าดิบ

	 •	 คา่นยิมและวฒันธรรมของคนอสีาน	ทีช่อบปรงุอาหารดบิๆสกุๆ	ไดแ้ก่	กอ้ยปลา	ลาบปลา	ปลาสม้	 

		 ปลาจอ่ม	หมํา่ปลา	ปลารา้	แจว่ปลารา้	เปน็ตน้	ซึง่มคีวามเชือ่วา่กนิดบิแลว้จะแขง็แรง	ผลทีต่ามมา 

		 ก็คือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งอาจนําไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี





อธิบายเพิ่มเติม : 

1.	 ครนูาํเขา้สูเ่นือ้หาโดยการใชค้าํถาม	“ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิ 

		 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”

2.	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคําถาม

3.	 อธบิาย	เรือ่ง	ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคพยาธใิบไมต้บัและ 

		 มะเร็งท่อนํ้าดี

 • ประเพณี : ผ่าหนอง/ลงสระ	 (ลงแขกหาปลา)	ลงแขกเกี่ยวข้าว	และมีความเชื่อ	 เรื่องกินดิบแล้วทําให้

	 	 ร่างกายแข็งแรง	และคิดว่าเป็นอาหารเลิศรส/พิเศษ	

 • ที่ตั้งที่อยู่อาศัย :  อยู่ใกล้ๆกับแหล่งนํ้า

 • ลกัษณะบคุคล :	เพศชาย	มโีอกาสตดิเชือ้พยาธใิบไมต้บัมากกวา่เพศหญงิ	เพราะผูช้ายมพีฤตกิรรมเสีย่ง

	 	 มากกว่า

 • พฤติกรรม : ชอบกินปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ	ประเภท	ลาบ	ก้อย	ส้มปลา	เป็นประจํา

  สุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม :	การขับถ่ายนอกส้วม		การกําจัดสิ่งปฏิกูลไม่ถูกต้อง		

 • ปจัจยัเสีย่งของโรคมะเรง็ทอ่นำา้ด ี: เคยตดิเชือ้พยาธใิบไมต้บั	ชอบกนิปลานํา้จดืมเีกลด็ขาวและปรงุดบิๆสกุๆ	

	 	 และมีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี





อธิบายเพิ่มเติม : 

1.	 ครูนําเข้าสู่เนื้อหาโดยการใช้คําถาม“อาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี 

		 เป็นอย่างไร”

2.	 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคําถาม

3.	 อธิบาย	เรื่อง	อาการของโรคมะเร็งท่อนํ้าดี

 •	 ผูท้ีเ่ปน็โรคพยาธใิบไมต้บั	สว่นใหญย่งัไมแ่สดงอาการและอาจไมท่ราบวา่

 	เป็นโรคนี้	 จนกว่าจะตรวจพบไข่พยาธิในอุจจาระ	 สําหรับอาการของ

โรคมะเร็งท่อนํ้าดี	สามารถแบ่งออก	ได้	3	ระยะ

•	  อาการเริ่มแรก	มีอาการ	เบื่ออาหาร	ผอมลง	อ่อนเพลีย	ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	อาหารไม่ย่อย	ปวดท้อง	จุกเสียด	โดย

	 รู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาอาจจุกแน่นไปที่ใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงซ้ายมีอาการรู้สึกออกร้อน	 มีไข้ตํ่าๆ	 

	 อาการมักเกิดในตอนบ่ายๆ	และนานประมาณ	1-3	ชั่วโมง	

•	  ระยะมีอาการ โรคมะเร็งท่อนํ้าดี มีอาการตาเหลือง	ตัวเหลือง	โดยเกิดภาวะดีซ่าน	เนื่องจากท่อนํ้าดีอุดตัน	หรือ

	 อาจพบภาวะตับแข็ง	เมื่อจับบริเวณลิ้นปี่	มีตับอักเสบ	มีนํ้าในช่องท้องและมีอาการบวมนํ้า

•	  ระยะสุดท้าย	 มีตับโต	 ท้องมาน	 บวมตามขา	 ตับถูกทําลาย	 ทางเดินนํ้าดีอุดตัน	 ถุงนํ้าดีโป่งพอง	 ทําให้มีโอกาส

	 เกิดเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี	โดยผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากการทํางานของตับและไตล้มเหลว

4.	 คุณครูเน้นยํ้าความรุนแรงของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ





อธิบายเพิ่มเติม :

1.	ครนูาํเขา้สูเ่นือ้หาโดยการใชค้าํถาม	“ จะปฏบิตัติวั

  อย่างไร ให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ”

2.	เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคําถาม

3.	อธิบาย	เรื่อง	ข้อปฏิบัติ	เพื่อปลอดพยาธิใบไม้ตับ

•	 วิธีเดียวที่จะยืนยันได้ว่าเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ	คือ	ต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ	

ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือสถานีอนามัย	 หากพบว่ามีไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระต้อง

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์	โดยรับยาฆ่าพยาธิไปรับประทาน	และเลิกกินปลาดิบ

1 5

ควรรับยาตามแพทยสั่ง
ไมควรซืี้อยากินเอง

ไปโรงพยาบาล /
 คล�นิกใกลบาน

สงอุจจาระไปตรวจ

เพ�่อปลอดโรคพยาธิใบไมตับ

พบพยาธิใบไมตับ

เล�กกินปลาดิบ 
พ�ชิตพยาธิใบไมตับ

3 42

ขอปฏิบัติ…  
5

4





 อธิบายเพิ่มเติม :

1.	 ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มโดยการอา่นคาํกลอนในภาพพลกิ

2.	 ครนูาํเขา้สูเ่นือ้หาโดยการใชค้าํถาม	“ อนัตรายจากโรค

  พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”

	•	 เมือ่พยาธใิบไมต้บัอยูใ่นรา่งกายคน	อนัตรายจะเกดิขึน้ 

		 มากหรอืนอ้ย	ขึน้อยูก่บัจาํนวนตวัพยาธทิีส่ะสมในตวัเรา	 

พยาธิจะเกาะดูดผนังท่อนํ้าดี	ทําให้เกิดการระคายเคือง	สารที่พยาธิใบไม้ตับขับถ่ายทําให้

ท่อนํ้าดีอักเสบ	และเยื่อบุผนังท่อนํ้าดีหนาขึ้น	พัฒนาเป็นก้อนมะเร็งไปอุดตันท่อนํ้าดี	ซึ่ง 

ผู้ป่วยจะมีอาการดีซ่าน	มีไข้	ตับโต	ระยะนี้ถ้ารักษายังมีโอกาสหาย		แต่ถ้าตับถูกทําลาย

ถาวร	อาการดีซ่านเพิ่มมากขึ้น	ตับโตมากขึ้น	ถุงนํ้าดีโป่งพอง	มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี	

ต้องนอนโรงพยาบาล	เพื่อรับการรักษา	ทําให้เสียเงินเสียเวลา	และเสียชีวิตได้

3.	ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามหากนักเรียนมีข้อสงสัย

กินปลาดิบ กินกอยดิบ อรอยปาก
ตองทุกขยาก ตอนปวย ดวยโรคตับ
ถาไมเล�ก ชีพนี้ อาจลาลับ 
จงหวนกลับ กินปลาสุก ทุกขจะคลาย

อันตรายจากโรคพยาธ�ใบไมตับ

ทอนํ้าดีอักเสบ

ดีซานมะเร็งทอนํ้าดี





 อธิบายเพิ่มเติม :

1.	 อธบิายเกีย่วกบัการปอ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัโดยใชห้ลกั	“ 5 ส 

  ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ”

• สกุ :	กนิอาหารทีท่าํจากปลานํา้จดืเกลด็ขาว	ตอ้งปรงุใหส้กุดว้ย

		 ความร้อนเพื่อป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ	 จากตัวอ่อนของ 

		 พยาธิที่มีอยู่ในเนื้อปลา

 • สะอาด : ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละนํา้สะอาดกอ่นกนิอาหาร	และหลงัขบัถา่ยอจุจาระ	เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หไ้ขพ่ยาธิ

	 	 และเชื้อโรคอื่นๆ	เข้าสู่ร่างกายทางปาก

 • สว้ม/สิง่ปฏกิลู :	ถา่ยอจุจาระลงในสว้ม	และผูร้บัดดูสว้มนาํสิง่ปฏกิลูไปทิง้ใหถ้กูวธิ	ีเพือ่ปอ้งกนัไขพ่ยาธ	ิ	

	 	 โดยเฉพาะไข่พยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในอุจจาระแพร่กระจายไปในดินและนํ้า

 • ส่งตรวจ : ส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างน้อยปีละครั้ง

 • สาธารณสขุ :	กนิยารกัษาเมือ่ตรวจพบวา่เปน็โรคพยาธิ	เพือ่ตดัวงจรการแพรโ่รค	และเลกิกนิปลาดบิ

	 	 หรือสุกๆดิบๆ

2.	 ครูร่วมเสริมแรงและให้กําลังใจในการปฏิบัติตามหลัก 5 ส





เพลง ปลาร้าสุกสุข

     ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร

จะปรุงอาหารครั้งใด	ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก	 จะได้กินได้แซ่บได้สุก	(ซํ้า)

ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย	(ซํ้า)	 ปลาดิบใช้ทําปลาร้า	ที่ติดมาก็คือพายาธิ

เมื่อกินก็มีโอกาสเป็นโรคภัยในท่อนํ้าดี	 ปลาร้าปลาดิบปลาเกล็ดพยาธิใบไม้มากมี

อยากให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อนกินลงไป	 ซํ้า*)	จะปรุงอาหารครั้งใด	ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก

จะได้กินได้แซ่บได้สุข	 ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย

(ซํ้า**)	พี่น้องที่กินปลาร้า	 ความแซ่บต้องมาพร้อมความสะอาด

โรคภัยอย่าได้ประมาท	 ทุกพยาธิมีอันตราย

พยาธิใบไม้ตับ	ติดมากับปลาร้าทั่วไป	 จะให้ปลอดภัย	ต้องต้มให้สุกทุกต่อนปลาร้า

พยาธิใบไม้ตับ	มากับปลาร้าไม่สุก	 ต้องต้มให้สุก	กินก็ปลอดโรค	ปลอดภัย

(ซํ้า**)





เพลงล้างมือบ่อยๆ

    (จากhttp://www.youtube.com/watch?v=vl-za6wEGOE)

ขอถามสักนิด	ขอถามสักนิด	ทําไมต้องล้างมือ	 อยากจะรู	้อยากจะรู	้กข็ยบั	กข็ยบั	เขา้มาเลย

จะเป็นยังไง	จะเป็นยังไง	ถ้าเราไม่ล้างมือ	 จะมีเชื้อโรคต่างๆติดอยู่	 มันจะเข้าสู่ร่างกาย

เธอ

(ซํ้า)	ล้างแบบไหนดี	ถึงจะถูก	ถูก	ถูกวิธี	 ไม่ยากเลยจริงๆ	7	ข้อนี้ทําง่ายเหลือเกิน

(ซํ้า2)	เริ่มที่ข้อ	1	เอาฝ่ามือมาถูกัน	 ขัอที่	2	นั้นต้องเอาฝ่ามือถูหลังมือ

ข้อที่	3	ต้องเอาฝ่ามือถูฝ่ามือ	 ข้อที่	4	ต้องเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

แล้วมาข้อที่	5	ต้องถูนิ้วหัวแม่มือ	 ข้อที่	6	เอาปลายนิ้วมือถูคว้านฝ่ามือ

และข้อที่	7	ถูวนรอบๆข้อมือ	 ทําประจําก็จะดี	ดี	ดี	(ซํ้า	2)

ล้างมือบ่อยๆ	ล้างมือบ่อยๆ	ล้างมือบ่อยๆ	ล้างมือบ่อยๆ	 ไม่ยากสักนิด	ไม่ยากสักนิด	มา	มา	มาล้างมือ

เข้าห้องนํ้า	กินอาหาร	อย่าประมาท	อาจติดเชื้อโรคมา	 เริ่มต้นวันนี้	เริ่มต้นวันนี้	ชวนกันให้ล้างมือ

ป้องกันเชื้อโรคต่างๆติดอยู่	มันจะเข้าสู้ร่างกายเธอ	 (ซํ้า)





ที่ปรึกษา
•	 ศ.ดร.	พวงรัตน์		ยงวณิชย์	 โครงการแกไ้ขปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(CASCAP)
	 	 คณะแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	 ศ.ดร.	ไพบูลย์	สิทธิถาวร	 ภาควิชาปรสิตวิทยาและศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	
	 	 คณะแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะผู้จัดทำา

•	 แพทย์หญิงศศิธร		ตั้งสวัสดิ์	 ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
•	 ดร.เกษร		แถวโนนงิ้ว	 รองผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น
•	 นางอมรรัตน์		ภูกาบขาว	 หัวหน้ากลุ่มโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่
•	 น.ส.กานต์ญาณี		เกียรติพนมแพ	 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ		สคร.8	อุดรธานี
•	 นางวราพร		สุดบุญมา	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		สคร.7	ขอนแก่น	
•	 นางศุจินันท์		ตรีเดช	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน		สคร.7	ขอนแก่น
•	 นายอนุชา		มลาลัย	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน		สคร.7	ขอนแก่น
•	 นายวัชรวีร์		จันทร์ประเสริฐ	 นักกีฏวิทยา		สคร.7	ขอนแก่น
•	 น.ส.ช่อมาลา		อุทัยอินทร์	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ		สคร.7	ขอนแก่น
•	 นายณัฐกิตต์		โคตมะ	 นักประชาสัมพันธ์		สคร.7	ขอนแก่น
•	 นายณัฐวัฒน์		ทวีพัฒน์ผาติ	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ		สคร.7	ขอนแก่น
•	 นายธนะชัย		จํารัสไว	 พนักงานปฏิบัติการพาหะนําโรค		สคร.7	ขอนแก่น


