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บทคัดยอ

จํานวน 52 คน นําฝุนควัน และสารระเหยที่เก็บไดไป
วิเคราะห ในหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดมาตรฐานของสํานักควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอม กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข
ผลการศึกษาพบวา เจาหนาทีผ่ สู บู บุหรีแ่ ละสัมผัส
ควันบุหรี่มือสอง มีปริมาณฝุนควันและสารเคมีที่เปน
อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ ได แ ก Benzene Toluene
Ethyl-Benzene Xylene และ Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon (PAH) ซึง่ เปนสารกอมะเร็ง แมจะมีปริมาณ
ไมมาก แตสามารถสะสมในรางกายผูสัมผัสควันบุหรี่ได

การวิจยั เชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ วิเคราะหองคประกอบของสารเคมีทเี่ กิดจากควันบุหรี่
ในสิ่งแวดลอมรอบตัวผูสูบบุหรี่และผูสัมผัสควันบุหรี่มือ
สองขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดําเนินการวิจัยโดย
เก็บฝุน ควันจากสิง่ แวดลอมใกลตวั เจาหนาทีข่ องโรงพยาบาล
8 แหง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในชวงเวลาปฏิบตั งิ าน 8 ชัว่ โมง ดวยกระดาษกรอง
และหลอดเก็บ Volatile Organic Compounds (VOC)
เลือกกลุมตัวอยางเจาหนาที่ที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่แต
สัมผัสควันบุหรี่มือสองในขณะปฏิบัติงานแหงละ 3-8 คน

* รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
** นักวิชาการหองปฏิบัติการควบคุมมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

48

วารสารพยาบาล ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑

มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

Abstract
The objective of this cross-sectional survey was to explore composition of Thai cigarette smoke, dust
and chemical volume among smokers and second-hand smokers in hospital environment. The study was
performed by collecting 8-working hour cigarette smoking dusts from 52 hospital staffs using air pump with
fine filter or Charcoal tube to collect the volatile organic compounds (VOC). All samples were analyzed at
a standardized Public Health Reference Laboratory, Disease Control Department, Ministry of Public Health.
Results showed that both smokers and second-hand smokers had been contaminated with small
amount of cigarette smoking dust. Volatile organic compounds as Benzene, Toluene, Ethyl-Benzene, Xylene,
and Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH), were reported in small level. However, these environmental
carcinogens could accumulate in human body.

จัดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ เปนมาตรการที่ใชไดผล
ในการลดผลกระทบจากการสูดควันบุหรี่มือสอง (Center
of Disease Control, 2000; Commission of the
European Communities, 2009) ผลการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา และอิตาลี (Sargent, Shepard, & Glantz,
2004; Bartecchi et al., 2006; Barone-Adesi et al.,
2006) พบวาอัตราการเจ็บปวยจนตองเขาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลลดลง หลังการประกาศใชกฎหมายเขตปลอด
บุหรี่ในสถานประกอบการและในที่สาธารณะ จนเกิด
มาตรการปกปองคุม ครองสิทธิผ์ ไู มสบู บุหรีจ่ ากพิษภัยบุหรี่
มือสองอยางถูกตองตามกฎหมาย ทัง้ ในสหรัฐอเมริกา และ
ในอีก 8 ประเทศทั่วโลก
ในควันบุหรีป่ ระกอบดวยฝุน ควันขนาดเล็ก (PM2.5)
หรือ Particulate matter ขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา
2.5 ไมครอน ซึง่ สามารถเขาไปในทางเดินหายใจและตกคาง
อยูใ นหลอดลมและถุงลมปอดได ฝุน ควันการจุดไฟเผาบุหรี่
จะถูกสูดดมเขาไปสูหลอดลมและปอดของผูสูบบุหรี่ และ
มีบางสวนที่ลองลอยอยูในอากาศไดเปนเวลานานและ
สามารถลอยเขาไปจนถึงถุงลมปอด องคกรพิทกั ษสงิ่ แวดลอม
แหงสหรัฐอเมริกา (Ott, Switzer, & Robinson, 1996) ระบุ
วา การสัมผัสฝุนควันขนาดเล็ก มีความสัมพันธกับอัตรา

ความสําคัญของปญหา
ควันบุหรีเ่ ปนแหลงมลพิษสําคัญในสิง่ แวดลอม ทัง้
ในทีอ่ ยูอ าศัย ทีท่ าํ งาน และสถานบันเทิงตาง ๆ เชน ไนตคลับ
ผับ บาร ดิสโกเธค (Center of Disease Control, 1986)
การสูดดมควันบุหรีห่ รือการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองแมเพียง
เวลาสัน้ ๆ ขณะพูดคุย สังสรรคกนั หรือ รับประทานอาหาร
รวมกันทีโ่ ตะอาหาร ในรานอาหาร ผับ บาร ทีม่ กี ารสูบบุหรี่
ก็สามารถเพิม่ ความเสีย่ งการเปนโรคหัวใจได (Pechacek
& Babb, 2004) การทบทวนงานวิจัย 22 เรื่องในประเทศ
เครือสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย ญี่ปุน
และสาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปไดวา ผูไ มสบู บุหรีท่ ที่ าํ งาน
อยูใ นสถานทีท่ มี่ ผี สู บู บุหรีอ่ ยูด ว ย มีความเสีย่ งตอการเปน
โรคมะเร็งปอด เพิม่ ขึน้ เปนสองเทา (Stayner et al., 2004)
และยังมีรายงานการศึกษาที่พบวา พนักงานรานอาหาร
นักดนตรีในสถานบันเทิง และพนักงานในบอนคาสิโน ได
รับสารเคมีจากฝุนควันบุหรี่โดยไมตั้งใจและไมรูตัว ทําให
เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งในปอด โรคปอด
รวมทั้งโรคหัวใจ (Labert et al., 1993; Bergman et al.,
1996; Trout et al., 1998) การคุม ครองสิทธิข์ องผูไ มสบู บุหรี่
และไดรับอันตรายจากควันบุหรี่โดยที่ตัวเองไมไดสูบเปน
ประเด็นที่หลายประเทศใหความสําคัญ และนโยบายการ
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การเสียชีวติ จากโรคปอดและหัวใจ และ สามารถตรวจพบ
ฝุนควันขนาดเล็ก ไดในสิ่งแวดลอมรอบตัวผูสูบบุหรี่ และ
ผูสัมผัสควันบุหรี่มือสอง เปนตัวบงชี้การสัมผัสควันบุหรี่
มือสองในสิง่ แวดลอม ฝุน ควันเหลานีย้ งั มีสว นประกอบของ
สารเคมีจําพวก Polycyclic aromatic hydrocarbons ซึ่ง
เปนสารกอมะเร็งอีกดวย โดยพบวาในควันบุหรี่มีคา PAH
มากกวาฝุนควันทั่วไปถึง 3 เทา ซึ่งในประเทศไทยมีการ
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับฝุน ควันขนาดเล็ก จากบุหรี่ จากผูส บู บุหรี่
และผูส มั ผัสควันบุหรีม่ อื สองยังมีนอ ยมาก เนาวรัตน เจริญคา
และคณะ (Charoenca et al., 2011) ไดศกึ ษาระดับมลพิษ
จากควันบุหรี่มือสองในรานอาหาร และไนตคลับ พบวามี
ระดับสารนิโคตินและกาซคารบอนมอนน็อกไซดซึ่งแหลง
กําเนิดสําคัญมาจากควันบุหรี่ กระจายตัวอยูท วั่ ไปในระดับ
สูงมาก และศึกษาสภาพฝุนควันในสถานที่สาธารณะอีก
หลายแหง พบวา ระดับฝุนควันขนาดเล็ก ในสถานบันเทิง
ไทยมีคาเฉลี่ย 661 μg/m3 ซึ่งมีคาเกือบ 20 เทาของคา
มาตรฐาน 24 ชั่วโมงซึ่งกําหนดไวที่ 35 μg/m3 โดย The
United States Environmental Protection Agency (2014)
และยังไมมกี ารศึกษาฝุน ควันบุหรีใ่ นผูส บู บุหรีแ่ ละผูส มั ผัส
ควันบุหรี่มือสองในเขตโรงพยาบาล ดังนั้น การศึกษานี้จึง
เปนการศึกษาแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับสภาพฝุนควัน
ปริมาณสารเคมีของควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ และผูสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล โดยประเมินจากฝุนควัน
ขนาดเล็ก วามีหรือไม และมีปริมาณเทาใด

รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Crosssectional survey)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูสูบบุหรี่ และผูสัมผัสควันบุหรี่
มือสองทีป่ ฏิบตั งิ านประจําในโรงพยาบาลทัง้ ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุม ตัวอยาง เลือกแบบอาสาสมัครจากเจาหนาที่
ของโรงพยาบาลที่เปนผูสูบบุหรี่ และผูสัมผัสควันบุหรี่มือ
สองที่เขารวมโครงการโดยสมัครใจจํานวน 52 คน ได
กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่ที่สูบบุหรี่จํานวน 33 คน
รอยละ 63.5) และเจาหนาที่ที่ไมสูบบุหรี่จํานวน 19 คน
(รอยละ 36.5)
เครื่องมือวิจัย
1. แบบประเมินขอมูลทั่วไปของผูสูบ ครอบคลุม
ขอมูลสวนบุคคลของผูส บู บุหรีแ่ ละผูส มั ผัสควันบุหรีม่ อื สอง
คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู
บานเดียวกัน จํานวนผูรวมงานที่ทํางานในที่ทํางาน/หอง
ทํางานเดียวกัน ระยะเวลาทีส่ บู บุหรี่ ปริมาณบุหรีท่ สี่ บู ตอวัน
สภาวะสุขภาพ โรคประจําตัว
2. แบบประเมินขอมูลทัว่ ไปของผูส มั ผัสควันบุหรี่
มือสอง ครอบคลุม ขอมูลสวนบุคคลของผูสูบบุหรี่และ
ผูสัมผัสควันบุหรี่มือสอง คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูบานเดียวกัน จํานวนผูรวมงาน
ทีท่ าํ งานในทีท่ าํ งาน/หองทํางานเดียวกัน ระยะเวลาทีส่ มั ผัส
ควันบุหรีม่ อื สอง แหลงของควันบุหรีม่ อื สอง สภาวะสุขภาพ
โรคประจําตัว
3. แบบบันทึกผลการวิเคราะหปริมาณฝุนควัน
จากควันบุหรีร่ ายบุคคลครอบคลุม วันเดือนปทเี่ ก็บบันทึก
สถานที่ที่บันทึก ระยะเวลาที่เก็บฝุนควัน เก็บฝุนควันจาก
ผูส มั ผัสควันบุหรี่ หรือผูส มั ผัสควันบุหรีม่ อื สอง ขนาดฝุน ควัน
ปริมาณฝุนควัน สวนประกอบของสารเคมีที่เกิดจากฝุน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ประเมินฝุน ควันจากบุหรีใ่ นสิง่ แวดลอมรอบตัว
นักสูบบุหรี่ในรอบ 8 ชั่วโมงปฏิบัติงาน
2. ประเมินระดับการสัมผัสฝุนควันจากบุหรี่จาก
สิ่งแวดลอมในผูสัมผัสควันบุหรี่มือสองในรอบ 8 ชั่วโมง
ปฏิบัติงาน
3. ศึกษาองคประกอบของสารเคมีจากควันบุหรี่
ที่ตรวจวัดได
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การไหลของการเก็บตัวอยางตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด มีคา
อยูร ะหวาง 2-10 ลิตรตอนาที (5) นํา Personal Pump และ
Probe เก็บตัวอยางฝุนละออง ไปติดไวกับบุคคลตัวอยาง
ทีจ่ ะเก็บตัวอยางฝุน ละออง นาน 8 ชัว่ โมงขณะปฏิบตั งิ าน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ขัน้ ตอนการเก็บตัวอยางฝุน ควันและขอมูลจาก
ผูสูบ และผูสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
1. หลังจากอธิบาย ชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
และการเขารวมโครงการชัดเจน และเปดโอกาสใหผสู นใจ
ซักถามจนผูส นใจสมัครใจเขารวมโครงการ ใหอาสาสมัคร
เซ็นชือ่ รับทราบ และยินยอมเขารวมโครงการเปนลายลักษณ
อักษร
2. อาสาสมัครทีเ่ ขารวมโครงการตอบแบบประเมิน
ขอมูลทั่วไปโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที
3. ติดตั้งเครื่องมือเก็บฝุนควันไวกับตัวผูสูบบุหรี่
และผูสัมผัสควันบุหรี่มือสองบริเวณปกเสื้อ (ภาพที่ 2)
ตลอดเวลา 8 ชั่วโมงปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เมื่อครบ
กําหนดเวลาแลว ใหนําเครื่องมือคืนทีมวิจัย เก็บรักษาไว
ในกลองนํ้าแข็ง และนําสงเขาหองปฏิบัติการภายในวันที่
เก็บวิเคราะหปริมาณฝุน ควัน และวิเคราะหจาํ แนกประเภท
และปริมาณสารเคมีตามหลักวิชาการทีไ่ ดมาตรฐานตอไป
ไดตัวอยางฝุนควันจากกลุมผูสูบบุหรี่ 33 คน และผูสัมผัส
ควันบุหรี่มือสอง 19 คน
การวิเคราะหขอมูล
โดยการชัง่ นํา้ หนักกระดาษกรองภายหลังทีใ่ ชเก็บ
ตัวอยางฝุนละออง ดวยเครื่องชั่งนํ้าหนักชนิดละเอียด
ประเมินนํา้ หนักทีแ่ ตกตางของกระดาษกรองระหวางกอน
และหลังการเก็บตัวอยาง แลวประเมินปริมาณความ
เขมขนของฝุนละอองในหนวยนํ้าหนักตอปริมาตรอากาศ
ลูกบาศกเมตร วิเคราะหจําแนกประเภทและปริมาณ
สารเคมี ณ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ควันบุหรี่ สภาพแวดลอมขณะบันทึกปริมาณฝุนควัน
4. เครื่องมือและอุปกรณการตรวจวัดปริมาณ
ฝุน ควันบุหรีใ่ ชเครือ่ งมือของหองปฏิบตั กิ ารตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม ที่สามารถเก็บปริมาณฝุนควันไดทุก
ขนาดตั้งแต 0.1 - 100 ไมครอน ไดแก (1) ปมดูดอากาศ
สวนบุคคล อัตราการไหลระหวาง 2 -10 ลิตรตอนาที
(2) Probe สําหรับใสกระดาษกรอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
47 มม. (3) กระดาษกรองสําหรับเก็บตัวอยางฝุนละออง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 47 มม. (4) เครื่องชั่งนํ้าหนักชนิด
ละเอียด (5) ตูอบกระดาษกรองกอนและหลังการเก็บ
ตัวอยาง (6) หลอดแกวสุญญากาศเก็บสาร Volatile
organized compound (VOC) ที่เกิดจากควันบุหรี่
วิธีการเตรียมอุปกรณและเก็บตัวอยางฝุนละออง
(1) จัดเตรียมกระดาษกรอง ทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้
ตามมาตรฐานกําหนด ทั้งกอนและหลังการเก็บตัวอยาง
ฝุนละออง (2) ชั่งนํ้าหนักกระดาษกรองกอนทําการเก็บ
ตัวอยางฝุน ละออง (3) นํากระดาษกรองใสใน Probe สําหรับ
เก็บตัวอยางฝุนละออง (4) นํา Probe ที่ใสกระดาษกรอง
เรียบรอยแลว ตอเชื่อมเขากับ Personal Pump ตั้งอัตรา

ภาพที่ 1 Filter Probe และ Personal Pump สําหรับเก็บ
ตัวอยางฝุนควัน
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ภาพที่ 2 ลักษณะการติดตั้งเพื่อเก็บตัวอยางฝุนละอองสวนบุคคล

ระดับความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการหายใจเฉลี่ยยัง
อยูในเกณฑปกติ
สภาพฝุนควันขนาดเล็ก และสารระเหย (Volatile
organized compound: VOC) จากบุหรี่ในสิ่งแวดลอม
รอบตัวผูสูบบุหรี่และผูสัมผัสควันบุหรี่มือสองในรอบ
8 ชั่วโมงปฏิบัติงาน พบวา มีปริมาณฝุนควันตํ่ากวาคา
มาตรฐานความปลอดภัยในการสัมผัสของ ACGIH
(0.4 ± 1.3 มิลลิกรัม/ลบ.ม.) แตมีคาสารระเหยคารบอน
สูง (Total VOC 6.5 ± 7.7 มิลลิกรัม/ลบ.ม.) มากกวา
เกณฑมาตรฐานของญี่ปุน ฮองกง และเยอรมัน (ACGIH,
2014) นอกจากนี้ ยังพบสารเคมีกอ มะเร็งประเภท Benzene
(1.5 μg/sample) Toluene (2.2 μg/sample) Ethyl
Benzene (0.3 μg/sample) Xylene (0.8 μg/sample)
Acetaldehyde (9.9 mg/sample) และ Polyaromatic
Hydrocarbon (นอยกวา 0.01 μg/sample) ซึ่งมีไมมาก
นัก แตพบ Formaldehyde มากกวาเกณฑความปลอดภัย
ที่องคการอนามัยโลกกําหนด (3.0 μg/sample)

ผลการวิจัย
คุณลักษณะของกลุม ตัวอยางอาสาสมัครทีเ่ ขารวม
โครงการ สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 90.4) อายุเฉลี่ย
39 ป มีรายไดเฉลีย่ 9,285.2 บาทตอเดือน (ฐานนิยม 6,500
บาทตอเดือน) ทําหนาทีเ่ ปนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
เวรเปล และชาง (รอยละ 32.7, 23.1 และ 19.2 ตามลําดับ)
สถานภาพสมรสโสด (รอยละ 59.5) ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา (รอยละ 43.5) และมีตําแหนงเปนลูกจาง
ชั่วคราวเปนสวนใหญ (รอยละ 64.7) และยังมีสุขภาพ
แข็งแรง (รอยละ 80.4) บริเวณทีใ่ ชเปนทีส่ บู บุหรีส่ ว นใหญ
คือ ริมถนนหรือรอบๆ รั้วรอยละ 26.3 รองลงมา คือ
ใตตน ไม/ศาลาทีพ่ กั ญาติ (รอยละ 15.4) และเจาหนาทีบ่ าง
คนเปลี่ยนที่สูบบุหรี่ไปหลายๆ ที่ (รอยละ 15.4) ยี่หอบุหรี่
ที่สูบมีหลากหลาย ทั้งบุหรี่ผลิตในประเทศ (รอยละ 42.3)
บุหรี่ตางประเทศ (รอยละ 3.8) และยาเสน (รอยละ 7.7)
สูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 7 มวนตอวัน แตวนั ทีเ่ ก็บฝุน ควันกลุม ตัวอยาง
สูบนอยกวาปกติอยางเห็นไดชัด (เฉลี่ย 2.4 มวนตอวัน)
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ตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชน ไดรับความรูที่ชัดเจน
และถูกตองเพือ่ เสริมสรางความตระหนัก และเปนการสราง
แรงจูงใจใหนักสูบอยากเลิกบริโภคยาสูบไดอีกทางหนึ่ง
การตรวจพบสารเคมีในควันบุหรี่จากการศึกษาครั้งนี้ ยัง
เปนขอมูลเชิงประจักษเพือ่ สนับสนุนการเลิกบริโภคยาสูบ
ของบุคลากรโรงพยาบาล ทําใหผปู ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ปลอดภัยจากการควันบุหรี่ และเปนแบบอยางผูใ สใจสุขภาพ
ใหกับสังคมรอบขางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัน
เปนการสนับสนุนเพื่อมุงสูเปาหมายเมืองไทยปลอดบุหรี่
ไดในอนาคต
ผลการศึกษาครัง้ นี้ ยืนยันชัดเจนถึงปริมาณฝุน ควัน
ทีเ่ กิดจากควันบุหรี่ และปริมาณแกสซึง่ เปนสารเคมีอนั ตราย
ที่พบในควันบุหรี่ไทย ซึ่งเปนการนําไปสูการศึกษาวิจัยที่
ละเอียดและเชิงลึกในอนาคต และเปนแนวทางในการ
พัฒนาการควบคุมยาสูบไทยบนพืน้ ฐานขอมูลเชิงประจักษ
ของไทย เพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยของตาง
ประเทศไดระดับหนึ่ง

การตรวจปริมาณฝุนควันในเจาหนาที่โรง
พยาบาลในชวงเวลา 8 ชัว่ โมงปฏิบตั งิ าน พบวา มีปริมาณ
ฝุนควันตํ่ากวาคามาตรฐานความปลอดภัยในการสัมผัส
ของ ACGIH แตคาของสารระเหยคารบอน (Total VOC)
สูงกวาเกณฑมาตรฐานของญีป่ นุ ฮองกง และเยอรมัน และ
ตรวจพบสารเคมีกอมะเร็งอีกหลายชนิด แสดงใหเห็นถึง
ความจําเปนในการใหความรูเ กีย่ วกับอันตรายของสารเคมี
และแกสจากควันบุหรีซ่ งึ่ เปนภัยรายใกลตวั (World Health
Organization, 2007) โดยเฉพาะเด็กและสตรีทสี่ มั ผัสสาร
เคมีเหลานี้ในฐานะผูสัมผัสควันบุหรี่มือสอง มีโอกาสเกิด
โรครายแรงไดไมแตกตางจากผูสูบบุหรี่โดยตรง

ขอเสนอแนะ
พยาบาลและผูร บั ผิดชอบพัฒนาโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ทุกฝายควรจัดใหมีกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับพิษภัย
บุหรีใ่ หกบั ผูร ว มงานในโรงพยาบาล ผูป ว ย และญาติผปู ว ย
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