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เน้ือหาของการบรรยาย

• การเฝา้ระวงั และการเตือนภยั ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

• ระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ กระบวนการและขัน้ตอน

• เทคโนโลยี การเฝา้ระวงัและการเตือนภยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม

• ตวัอยา่งกรณีศกึษา



พระราชบญัญติัควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม
พ.ศ. ๒๕๖๒
• ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

• “โรคจากสิ่งแวดลอ้ม” หมายความวา่ โรคหรอือาการผิดปกติท่ีเกิดขึน้จากหรอืเป็นผล เน่ืองมาจากมลพิษ

• “แหลง่ก าเนิดมลพิษ” หมายความวา่ โรงงานอตุสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสรา้ง ยานพาหนะ และสถานที่
ประกอบกิจการใด ๆ ซึง่เป็นแหลง่ท่ีมาของมลพิษ

• “การเฝา้ระวงั” หมายความวา่ การสงัเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะหข์อ้มลู ตลอดจน การรายงาน
และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยกระบวนการท่ี
เป็นระบบ เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัและการควบคมุโรค

surveillance for action, not for statistics



ท ำไมตอ้งเฝ้ำระวัง ?

พ.ศ. 2499 โรคมินามาตะ ถกูคน้พบครัง้แรกท่ีเมืองมินามาตะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเกิดจากการทิง้น า้
เสียที่มีสารปรอทเจือปนออกสูอ่่าวมนิามาตะแลว้เคลื่อนยา้ยเขา้สู่ระบบนิเวศ จนน าไปสู่
การสะสมและก่อโรคในมนษุย์

พ.ศ. 2493 โรคอิไตอิไตถกูพบเป็นครัง้แรกบรเิวณรมิฝ่ังของแม่น า้จินสุ จากการท่ีบริษัทเหมืองแร ่ซึ่ง
ไดแ้อบลกัลอบน ากากโลหะจากโรงงานมาทิง้ลงแม่น า้เป็นเวลานาน จนชาวบา้นท่ีอาศยั
ในแถบนัน้ที่โดยเฉพาะเพศหญิง เกิดอาการปวดกระดกูตามน่อง ซ่ีโครงและสนัหลงั โดย
มีการค้นพบว่าสาเหตุมาจากการบริโภคข้าวท่ีปนเป้ือนสารแคดเมียมเป็นเวลานาน
มากกว่า 30 ปี

พ.ศ. 2495 เกิดเหตุการณห์มอกควันปกคลมุเมืองลอนดอนเป็นเวลา 5 วันโดย 10 วันใหห้ลงัมีคน
ตายถึง 4,000 คนจากอาการหอบหืดและโรคเก่ียวกบัหวัใจ และในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 
2499 เกิดหมอกควนัปกคลมุเมืองอีกครัง้และมีคนตาย 1,000 คน



การเฝ้าระวงั การเก็บขอ้มลู

การวิเคราะห์
ขอ้มลู

การแปลผล

การกระจายผล
การเฝา้ระวงั



ประเภทของการเฝ้าระวงั
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เฝา้ระวงั

การเฝา้ระวงั
เชิงรุก

การเฝา้ระวงั
เชิงรบั

การเฝา้ระวงั
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การเฝา้ระวงั
พิเศษ (กรณี
เฉพาะกิจ)

การเฝา้ระวงั
รายเหตกุารณ์



การเตือนภยั - ความหมายของภยั

• ความหมายของภยั - ภยั (Hazard) หมายถงึ อนัตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนษุย ์
ซึง่น ามาซึง่ความสญูเสียหรือความเสียหาย โดยภยัแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่
• ภยัธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม วาตภยั ดินถลม่ ภยัแลง้ ไฟป่า และแผ่นดินไหว เป็นตน้
• ภยัท่ีเกิดจากการกระท าของมนษุย ์เช่น ภยัจากการใชร้ถใชถ้นน อคัคีภยั ภยัจากสารเคมี ภยัสารพิษจากโรงงาน ภยัจาก
ระเบิด และภยัจากการก่อการรา้ย เป็นตน้

• ความหมายของภยัพิบตัิ - ภยัพิบตัิ (Disaster) หมายถึง ภยัท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติหรอืจากการกระท า
ของมนษุย ์และสง่ผลกระทบหรอืสรา้งความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยส์ินของคนในสงัคมหรือชุมชน โดย
ชมุชนท่ีประสบภยัพิบตัิไมส่ามารถจดัการกบัภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ไดด้ว้ยตนเอง
• ส าหรบัประเทศไทย เคยประสบภยัพิบตัิทัง้ที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติและจากการกระท าของมนษุยห์ลายครัง้เช่น เหตกุารณ์
น า้ท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2526 เหตกุารณร์ถบรรทกุแก๊สระเบิดท่ีถนนเพชรบรุตีดัใหม่ พ.ศ.2533 และเหตกุารณ์
โคลนถลม่ท่ีจงัหวดัอตุรดิตถ ์พ.ศ.2549 เป็นตน้



ภยัและภยัพิบติั

• การท่ีภยัจะพฒันาไปเป็นภยัพิบตัิไดน้ัน้ ตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่
• ภยั (Hazard) หมายถึง อนัตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติหรอืจากการกระท าของมนษุย ์ซึง่น  ามาซึง่ความสญูเสียหรอื
ความเสียหาย

• ความลอ่แหลม (Vulnerability) หมายถึง ปัจจยัทัง้ดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเอือ้ให้
เกิดผลกระทบจากภยันัน้ๆ มากย่ิงขึน้

• ศกัยภาพหรอืความสามารถในการจดัการกบัภยั (Capacity) หมายถึง ความสามารถในการจดัการหรอืรบัมือกบัภยั
ท่ีเกิดขึน้ โดยการใชท้กัษะ องคค์วามรู ้และทรพัยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในการตอบสนองและเตรยีมการรบัมือกบัภยั

• ความเสี่ยงในการเกิดภยัพิบตัิ   =                  ภยั  x  ความลอ่แหลม                .
ศกัยภาพหรอืความสามารถในการจดัการกบัภยั



กรณีของกรมควบคุมโรค – ระบบเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 5 กลุ่ม
ใหญ่ 21 กลุ่มยอ่ย
• กลุม่ท่ี 5 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 3 กลุม่ย่อย

• กลุม่โรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม

• กลุม่โรคจากการประกอบอาชีพภาคอตุสาหกรรม

• กลุม่โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอ้ม
5 กลุม่โรค 5 มิติ

โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอ้ม

มลพิษสิ่งแวดลอ้มภาคอตุสาหกรรมภาคเกษตรกรรม

การบาดเจ็บโรคไมต่ิดตอ่
โรคเอดส ์วณัโรค 
โรคติดตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์

โรคติดตอ่



โรคจากการประกอบอาชีพ และส่ิงแวดลอ้ม

• ภาคเกษตรกรรม
• 1) โรคพิษจากสารกาจดัศตัรูพืช

• ภาคอตุสาหกรรม
• 2) โรคซิลโิคสิส
• 3) โรคแอสเบสโตสิส
• 4) โรคกระดกูและกลา้มเนือ้
• 5) การบาดเจ็บจากการทางาน 
• 6) โรคประสาทหเูสื่อมจากเสียงดงั 
• 7) โรคพิษสารทาละลายอินทรยี์

• มลพิษสิ่งแวดลอ้ม
• 8) หมอกควนั 
• 9) โรคพิษตะกั่วในเดก็ปฐมวยั(0-5 ปี)



ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงั 

• 1) แรใ่ยหินแอสเบสตอส



ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงั 

• 2) หมอกควนั



การน าไปใชป้ระโยชน์ของการเฝ้าระวงั

• การใชข้อ้มลูเฝา้ระวงัเพ่ือน าไปสูก่ารพยากรณโ์รค (Surveillance for disease forecasting)

• การใชข้อ้มลูเฝา้ระวงัเพ่ือวางแผนและก ากบัติดตามผลการด าเนินการ บอกขนาดของปัญหาเพื่อน าไปสูก่าร
วางแผนเพ่ือปอ้งกนัปัญหานัน้ (Surveillance for program planning, monitoring 
and evaluation)



ระบบเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• คือ การเก็บรวบรวมขอ้มลูตามประเดน็ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง และน ามา
วิเคราะห ์มีการใชป้ระโยชนข์องขอ้มลูท่ีได ้น าไปสื่อสารเตือนภยั รวมทัง้น าผลไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
จดัท าแนวทางควบคมุปอ้งกนั แกไ้ขปัญหาได้



หลายหน่วยงานใหค้วามส าคญัดา้นการเผา้ระวงัเตือนภยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
• ตวัอยา่งเช่น กระทรวงสาธารณสขุ ไดก้  าหนดยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ
ปี 2558 ซึง่มีตวัชีว้ดัระดบักระทรวง (ตวัท่ี 17) คือ “กระทรวงสาธารณสขุมีฐานขอ้มลู สถานการณ์
สิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ ระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ” โดยการด าเนินงานตามภารกิจนีเ้ริม่ท่ี 
จงัหวดัตอ้งมีขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพท่ีส าคญั และรูข้อ้มลูสถานการณด์า้นสิ่งแวดลอ้มและ
สขุภาพในพืน้ท่ีเพ่ือใชใ้นการดแูนวโนม้การเปลี่ยนแปลงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ เพ่ือรูท้ิศทางในการ
ขบัเคลื่อนงานรวมทัง้มีระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพที่เป็นระบบและตอ่เน่ือง มีการสื่อสาร
เตือนภยั และน าขอ้มลูไปสูก่ารจดัท าขอ้เสนอแนะเพ่ือการจดัการและแกไ้ขปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและ
สขุภาพและคุม้ครองสขุภาพของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเนน้การบรูณาการการ
ด าเนินงานกบัภาคีเครือข่ายอยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้หน่วยงานระดบักระทรวง เขตสขุภาพ และจงัหวดั รวมถงึ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน



กลุ่มส าคญั ในการเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

• กลุม่ท่ี 1 การจดัการของเสียจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ เป็นนโยบายของกระทรวง
สาธารณสขุที่เนน้ใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุโดยเฉพาะโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ มีความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและไมก่่อมลพิษตอ่ชมุชน จงึก าหนดใหมี้การจดัท าขอ้มลูสถานการณใ์นเรื่อง มลูฝอย
ติดเชือ้ของ รพ.ทกุประเภท และระบบบ าบดัน า้เสียใน รพ. ศนูย,์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชมุชน



กลุ่มส าคญั ในการเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

• กลุม่ท่ี 2 การคุม้ครองสขุภาพประชาชนในพืน้ท่ีเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรม
อนามยัและกรมควบคมุโรค ไดร้ว่มกนัก าหนดพืน้ที่เสี่ยงที่เนน้ใหมี้การเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ
ในพืน้ท่ีเสี่ยงส าคญั 5 ประเภท ไดแ้ก่

• (1) พืน้ท่ีเหมืองทอง

• (2) พืน้ท่ีเหมืองเก่า

• (3) พืน้ท่ีท่ีมีปัญหาขยะอิเลคทรอนิคส์

• (4) พืน้ท่ีมีปัญหามลพิษทางอากาศ

• และ (5) พืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน า้



พ้ืนท่ีเส่ียงท่ีตอ้งเฝ้าระวงัและตวัอยา่งรายช่ือจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีเส่ียง
พืน้ทีเ่สี่ยงทีต่้องเฝ้ำระวัง ตัวอย่ำงประเภทสิ่งคุกคำมทีต่้องเฝ้ำระวัง ตัวอย่ำงรำยช่ือจังหวัดทีม่ีพืน้ทีเ่สี่ยง

1. พืน้ท่ีเหมืองทอง ฝุ่ นหิน เสียง โลหะหนกัท่ีอาจปนเป้ือน ในแหล่งน า้
ในพืน้ท่ีเหมืองทอง

เขต 2 เพชรบรูณ ์พษิณโุลก เขต 3 พจิิตร เขต 8 เลย 

2. พืน้ท่ีเหมืองเก่า 2.1 แคดเมียม 
2.2 ตะกั่ว
2.3 สารหน ู

เขต 2 ตาก (แม่สอด) 
เขต 5 กาญจนบรุี
เขต 3 อทุยัธานี เขต 5 สพุรรณบรุี

3. พืน้ท่ีท่ีมีปัญหา ขยะ
อิเลคทรอนิคส์

โลหะหนกัจากขยะอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ตะกั่ว 
แคดเมียม ปรอท

เขต 4 พระนครศรอียธุยา เขต 7 กาฬสินธุข์อนแก่น เขต 9 บรุรีมัย ์เขต 10 
อบุลราชธานี 

4. พืน้ท่ีมีปัญหา มลพิษทาง
อากาศ

4.1 ฝุ่ นละออง ในพืน้ท่ีวิกฤต (ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
ฝุ่ นหิน เป็นตน้)
4.2 หมอกควนั ฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้

4.3 มลพษิอากาศจากโรงไฟฟา้ชีวมวล เช่น ฝุ่ น
ละออง NOx SO2 CO O3

เขต 4 สระบรุ(ีหนา้พระลาน)

เขต 1 เชียงใหม่ เชียงราย แพร ่ล  าพนู แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ล าปาง เขต 2 ตาก
เขต 5 ประจวบคีรขีนัธ ์เขต 7 รอ้ยเอ็ด เขต 9 บรุรีมัย ์สรุนิทร์

5. พืน้ท่ีท่ีมีความ เส่ียงต่อการ
เกิด โรคติดต่อระบบ ทางเดิน
อาหารและน า้

- เชือ้โรคท่ีทีใหเ้กิดโรค เช่น โรคอาหารเป็นพษิ 
อหิวาตกโรค และอจุจารระรว่งเฉียบพลนั เป็นตน้
- แนวโนม้และความผิดปกติของการเกิดโรคติดต่อ
ระบบทางเดินอาหารและน า้

เขต 1 เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เขต 2 ตากเขต 5 สมทุรสาคร สมทุรสงคราม
เขต 6 ตราด ระยอง ปราจีนบรุ ีฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีเขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อดุรธานี
นครพนม เขต 9 นครราชสีมา บรุรีมัย ์เขต 10 อบุลราชธานี อ านาจเจรญิ เขต 11 
ระนอง ภเูก็ต สรุาษฏรธ์านี เขต 12 ปัตตานี



กลุ่มส าคญั ในการเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• กลุม่ท่ี 3 การคุม้ครองประชาชนในพืน้ท่ีทั่วไป ไดแ้ก่ มลูฝอยทั่วไป ตลาดนดั น า้บรโิภค ตูน้  า้หยอดเหรียญ 
โรงน า้แข็ง มาตรการทางกฎหมายสาธารณสขุ เน่ืองจากแตล่ะพืน้ท่ีมีบรบิทท่ีตา่งกนัและลกัษณะปัญหา
มลพิษสิ่งแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนั ทัง้ปัญหามลูฝอยทั่วไป สขุลกัษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและความ
ปลอดภยัของอาหารในตลาดสดและตลาดนดัท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้ ความสะอาดของน า้บรโิภค น า้แข็ง รวมทัง้
น า้จากตูน้  า้หยอดเหรยีญท่ีเป็นท่ีนิยมมากขึน้ในสงัคมเมือง รวมถึงการใชม้าตรการทางกฎหมายสาธารณสขุ
ในการจดัการปัญหาดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้ม



การเฝ้าระวงัควรแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีกบัผลกระทบต่อสุขภาพได้
• 1) แหลง่ก าเนิดและชนิดสิ่งคกุคาม/ปัจจยัเส่ียง

• 2) เสน้ทางการรบัสมัผสัและการเขา้สูร่า่งกาย

• 3) ผลกระทบตอ่สขุภาพ (Source-Pathway-Receptor)

• 4) เหตกุารณผ์ิดปกติท่ีน าไปสูก่ารด าเนินการสื่อสารเตือนภยั

• 5) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการแกไ้ขปัญหาหรือด าเนินการปอ้งกนัแกไ้ขปัญหานัน้ไดต้อ่ไป

• ทัง้นี ้ระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพที่ดีและมีประสทิธิภาพ ตอ้งมีความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินการ มีขอ้มลูท่ีทนัตอ่เหตกุารณ ์ท านายเหตกุารณไ์ดอ้ยา่งแมน่ย า



(กรณีของกระทรวงสาธารณสุข) ระดบัการเตรียมระบบเฝ้าระวงั

• เพ่ือใหส้  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัมีระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพในพืน้ท่ี

• เพ่ือใหเ้ขตสขุภาพ มีระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพระดบัเขต

• เพ่ือใหก้ระทรวงสาธารณสขุมีระบบเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพระดบัประเทศ



กรอบแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ

1) วิเคราะหส์ถานการณ์
ปัญหาจากขอ้มลูที่มีใน

พืน้ท

2) การก าหนด
ผูร้บัผิดชอบ/ทีมท างาน

3) การวางแผนการ
รวบรวมขอ้มลู

4) การรวบรวมขอ้มลู

5) การวิเคราะหข์อ้มลู

6) การรายงานหรอื
เผยแพรข่อ้มลู

7) จดัท ามาตรการ/แนว
ทางแกไ้ขปัญหา

8) การด าเนินการแกไ้ข
ปัญหา

9) หมดปัญหาในประเด็น
ที่เฝา้ระวงั



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 1) วิเคราะหส์ถานการณปั์ญหาจากขอ้มลูท่ีมีในพืน้ท่ี 
• เป็นการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ เพ่ือใหรู้ส้ภาวะท่ีแทจ้รงิในพืน้ท่ีว่ามีปัญหา
อะไรบา้ง

• 2) การก าหนดผูร้บัผิดชอบ/ทีมท างานเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ
• โดยประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพืน้ที



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 3) การวางแผนการรวบรวมขอ้มลู 
• โดยวางแผนการเก็บขอ้มลู ก าหนดขอบเขต ประชากรเปา้หมาย เครือ่งมือท่ีใชใ้นการส ารวจ การส ารวจ สุม่ตวัอย่าง
ตรวจ นิยามตวัแปร ระยะเวลาการเก็บขอ้มลู โดยทีมท างานเฝา้ระวงั เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจาการเจ็บป่วยหรอือาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตวัแปรดา้นสิ่งคกุคามหรอืปัจจยัเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม ขอ้มลูการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มลูสขุภาพ

• ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอนย่อย



ขั้นตอนยอ่ย 3) การวางแผนการรวบรวมขอ้มูล

• 3.1) การวางแผนและการเตรยีมการ เป็นการก าหนดแผนการด าเนินงานเก็บรวบรวมขอ้มลูในพืน้ท่ี เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทกุ
คนไดร้บัทราบ

• 3.2) การก าหนดขอบเขตของการเก็บขอ้มลู คือการก าหนดตวัแปรและขอ้มลูท่ีจะตอ้งมีการเก็บตามขอ้มลูแกน ขอ้มลูสว่น
ขยายและขอ้มลูทางเลือก

• 3.3) การเลือกวิธีการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ เน่ืองจากการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการมีค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู ดงันัน้ควรเลือกใช้
ในกรณีท่ีมีอปุกรณแ์ละงบประมาณเพียงพอ และควรเลือกตวัชีว้ดัท่ีสามารถบง่บอกไดต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ นอกจากนี้
วิธีการตรวจวดัจะตอ้งไดม้าตรฐานและเช่ือถือไดแ้ละวิธีการตรวจวดัจะตอ้งง่าย สามารถท าไดท้กุแห่ง

• 3.4) การก าหนดระยะเวลาการรวบรวมขอ้มลู ในขัน้นีค้วรก าหนดระยะเวลาการเก็บขอ้มลูใหช้ดัเจน ซึง่ขึน้กบัลกัษณะขอ้มลู 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอาจจะตอ้งพิจารณาในแง่การเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาล การเปลี่ยนแปลงตามปีปฏิทิน เหตกุารณส์ าคญัๆ 
เช่น ช่วงเทศกาลและรวมถึงเหตกุารณผิ์ดปกติ เช่น เฝา้ระวงัน า้แข็งในช่วงเทศกาลสงกรานต ์เป็นตน้

• 3.5) การก าหนดจ านวนบคุลากร สิ่งตอ้งค านงึคือ จ านวนบคุลากรท่ีจะเก็บขอ้มลูตอ้งเหมาะสมกบัจ านวนตวัอย่าง นอกจากนี้
ผูเ้ก็บขอ้มลูตอ้งไดร้บัการอบรมเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั

• 3.6) การทดสอบเครือ่งมือ กรณีเครือ่งมือเป็นเครือ่งตรวจวดั ควรมีการปรบั (calibrate) เครือ่งมือใหเ้ท่ียงตรง เครือ่งมือท่ี
ตรวจวดัจะตอ้งไดม้าตรฐานสากล และมีความน่าเช่ือถือ



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 4) การรวบรวมขอ้มลู 
• จะตอ้งระบแุหลง่ขอ้มลู เครือ่งมือการจดัเก็บขอ้มลู ความถ่ีของการเก็บขอ้มลูโดยแบง่ชนิดของขอ้มลูท่ีจดัเก็บเป็น 2 
แบบ คือ ขอ้มลูทตุิยภมิู หรอืขอ้มลูท่ีมีการรวบรวมอยู่ก่อนแลว้ (Existing secondary data) และขอ้มลูท่ียงัไม่
เคยมีการรวบรวม ตอ้งมีการออกแบบเครือ่งมือเพ่ือจดัเก็บขอ้มลูส าหรบัการเฝา้ระวงัโดยเฉพาะ หรอืตอ้งสุม่ตรวจเก็บ
เพ่ิมเติม (Primary data)



ชนิดของขอ้มูลท่ีจดัเกบ็

• 4.1) ขอ้มลูทตุิยภมูิท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยทั่วไป ถกูจดัเก็บดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ ตามภารกิจของแตล่ะหน่วยงาน 
เช่น ขอ้มลูการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากสถานีตรวจวดัของกรมควบคมุมลพิษ จ านวนน า้ประปาหมูบ่า้น
จากกรมทรพัยากรน า้ รายงานผูเ้ขา้รบัการรกัษาโรคและรายงานอตัราการตายจากสถานบรกิาสาธารณสขุ 
เป็นตน้ การใชข้อ้มลูทตุิยภมูิมีขอ้ดีคือ ไมต่อ้งออกแบบหรอืสรา้งระบบใหมข่ึน้มารองรบัการรวบรวมขอ้มลู 
แตร่ายละเอียดของขอ้มลูอาจไม่เพียงพอส าหรบัท่ีจะใชใ้นการเฝา้ระวงั จงึตอ้งมีการบรูณาการการใชข้อ้มลู
กบัขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีครอบคลมุและเหมาะสม

• 4.2) ขอ้มลูท่ียงัไมเ่คยมีการรวบรวม ตอ้งมีการออกแบบเครื่องมือเพ่ือจดัเก็บขอ้มลูส าหรบัการเฝา้ระวงั
โดยเฉพาะ หรอืตอ้งสุม่ตรวจเก็บเพิ่มเติม (Primary data) ตวัอยา่งเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือใชใ้น
การเฝา้ระวงัโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ สมดุบนัทกึสขุภาพ แบบส ารวจพืน้ท่ีเสี่ยง แผนท่ีระบาดวิทยาเดินดิน แผนที่
เสี่ยงจากภาวะมลพิษและสขุภาพของชมุชน (Risk Mapping) เครื่องมือตรวจวดัทางวิทยาศาสตร์
เป็นตน้ สามารถใชค้น้หา ตรวจวดั ประเมินสถานการณข์องสิ่งคกุคามฯ โอกาสการรบัสมัผสัฯ และปัญหา
ผลกระทบต่อสขุภาพท่ีเกิดขึน้ได้



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 5) การวิเคราะหข์อ้มลู 
• ทีมท างานเฝา้ระวงัรว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะหข์อ้มลูโดยท่ีอย่างนอ้ยสามารถบอกสิ่งคกุคามหรอืปัจจยัเสี่ยง
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความชกุหรอือบุตัิการณห์รอืแนวโนม้ของผลกระทบต่อสขุภาพ กลุม่เสี่ยงและความเช่ือมโยงระหว่าง
ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพได ้โดยมีการวิเคราะหไ์ด ้2 ลกัษณะ คือ

• 5.1) การวิเคราะหเ์บือ้งตน้
• 5.2)การวิเคราะหด์ว้ยสถิติขัน้สงู



ลกัษณะการวิเคราะห์ขอ้มูล 

• 5.1) การวิเคราะหเ์บือ้งตน้ เช่น การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา ที่เป็นรอ้ยละ กราฟ และอตัราสว่น เป็นตน้ ซึง่เป็น
การวิเคราะหอ์ยา่งง่าย รวดเรว็ แตอ่าจมีขอ้ผิดพลาดได ้ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะช่วยในการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมไปถงึการวางแผนปอ้งกนั ควบคมุปัญหา เป็นคา่การวิเคราะหใ์น
ลกัษณะสรุป เช่น ผลรวม รอ้ยละ และอตัรา เป็นตน้ เช่น ปรมิาณมลูฝอยทั่วไปที่เกิดขึน้ ความเขม้ขน้เฉล่ีย
รายปีของมลพิษอากาศ สดัสว่นของประชากรท่ีมีและใชส้ว้ม รอ้ยละของประชากรท่ีมีและใชน้ า้สะอาดใน
ปรมิาณท่ีเพียงพอ อตัราการเกิดการระบาดจากโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน า้ อตัราการป่วยโรค
ทอ้งรว่งในเดก็อายตุ ่าวา่ 5 ปี เป็นตน้

• 5.2) การวิเคราะหด์ว้ยสถิติขัน้สงู เช่น การใชส้ถิติหาความสมัพนัธ ์(เช่น Regression) เป็นตน้ ซึง่
ท านายไดว้า่สารมลพิษท่ีเพิ่มขึน้หนึ่งหน่วยจะท าใหมี้ผูไ้ดร้บัผลกระทบที่มีอาการหนึ่ง ๆ เกิดขึน้ก่ีหน่วย เช่น 
ทกุ ๆ 10 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตรของ PM-10 ท่ีเพิ่มขึน้ จะท าใหอ้ตัราการป่วยดว้ยโรคหอบหืด เพิ่มขึน้ 
100 คน เป็นตน้



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 6) การรายงานหรอืเผยแพรข่อ้มลูแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทีมท างานเฝา้ระวงั สรุปรายงานผลการเฝา้ระวงัตามแบบ
รายงานการด าเนินงานมาท่ีสว่นกลาง (กรณีกระทรวงสาธารณสขุ กรมอนามยั)
• 6.1) กรณีสถานการณไ์ม่มีปัญหา ควรมีการเก็บขอ้มลูเพ่ือเฝา้ระวงัซ  า้
• 6.2) กรณีสถานการณมี์ปัญหา ตอ้งมีการจดัท ามาตรการและขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

• ขอ้ควรค านงึในรายงานขอ้มลู
• - ควรสรุปขอ้มลูท่ีส  าคญัและมีความหมาย
• - แสดงขอ้มลูดว้ยรูปภาพหรอืกราฟ
• - แปลความหมายขอ้มลู
• - แสดงคา่ความเช่ือมั่นและความผิดพลาด



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 7) จดัท ามาตรการ/แนวทางแกไ้ขปัญหา การแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการเฝา้ระวงัฯ มีหลายลกัษณะและตอ้งมี
การด าเนินการรว่มกนัทัง้หน่วยงานสว่นกลางและหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ี โดยมีแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ส าหรบัหน่วยงานสว่นกลาง และส าหรบัหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ี 



แนวทางการแกไ้ขปัญหาส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง

• 7.1) กรณีเป็นบทบาทหนา้ท่ีของสว่นกลาง สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้ากการเฝา้ระวงัไดโ้ดย
• (1) ก าหนดนโยบายระดบัชาติ ใชใ้นกรณีท่ีเกิดผลกระทบในวงกวา้งหรอืก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่
ประชาชน

• (2) จดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ฯลฯ เพ่ือแกไ้ข
• (3) การด าเนินการปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหาฉกุเฉิน ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการหรอืมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการ
ปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อชีวิตและทรพัยส์ินอย่างทนัทว่งทีตอ่เหตกุารณ์

• (4) จดัท าระบบเตือนภยั ระบบเฝา้ระวงัตอ้งชีส้งัคมไดว้า่ เมื่อสิ่งแวดลอ้มเป็นเช่นนีแ้ลว้สขุภาพจะเป็น
อยา่งไร

• (5) พฒันาองคค์วามรู ้/ ศกึษาวิจยัเพิ่มเติม เพ่ือการแกไ้ขปัญหา หรอืการก าหนดมาตรฐาน แนวทาง 
จนกระทั่งถงึการก าหนดกฎหมายท่ีน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา (การด าเนินงานในระยะยาว)



แนวทางการแกไ้ขปัญหาส าหรับหน่วยงานในระดบัพ้ืนท่ี 

• 7.2) กรณีเป็นบทบาทของหน่วยงานอ่ืน หรอืหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ี เช่น เขตสขุภาพ สสจ. หรอื อสธจ.

• (1) แจง้/ประสานหน่วยงานที่รบัผิดชอบเพ่ือแกไ้ข ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบและด าเนินการแกไ้ขปัญหานัน้ ๆ

• (2) กระตุน้/ผลกัดนัใหเ้กิดการด าเนินการแกไ้ข ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ข
ปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพหรอืเกิดการบรูณาการการวางแผนแกปั้ญหารว่มกนัทัง้ในเชิงรุกและรบั



ขั้นตอนในการด าเนินงานเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• 8) การด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
• ด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง/แผนงานโครงการ กิจกรรมท่ีตัง้ไว้

• 9) หมดปัญหาในประเดน็ท่ีเฝา้ระวงั 
• หากมีการด าเนินมาตรการ แนวทางหรอืแผนงาน โครงการกิจกรรมท่ีตัง้ไวอ้ย่างต่อเน่ือง และพบวา่ผลการเฝา้ระวงัมี
แนวโนม้ลดลง จนถึงระดบัท่ีไม่เป็นปัญหาส าหรบัพืน้ท่ีนัน้ๆ ก็อาจเปลี่ยนประเดน็การเฝา้ระวงัเป็นปัญหาอ่ืนตอ่ไป



การรายงานผลการด าเนินงานเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

• สามารถจดัท ารายงานผลการเฝา้ระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพแตล่ะระดบั (จงัหวดั/เขต/ประเทศ) โดย
จดัท าเป็นรายงานหรอืเอกสารสรุปสาระส าคญั (ดงัตวัอยา่ง) และรายงานตามแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส ตามตวัชีว้ดัประจ าปีงบประมาณ



ตวัอยา่งรายงาน



ตวัอยา่งรายงาน



เทคโนโลยเีพ่ือการเฝ้าระวงัและเตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม



กำรเฝ้ำระวัง ระบบท่ีด าเนินอย่างต่อเน่ือง ในการจดัเก็บ วิเคราะห ์และแปลผลขอ้มลูทางสิ่งแวดลอ้ม 
เพ่ือที่จะใชใ้นการวางแผนด าเนินงาน และน าผลท่ีไดไ้ปเผยแพรใ่หแ้ก่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งไดใ้ช้
ประโยชนต์่อไป

เทคโนโลยี การน าความรู ้ทกัษะ และทรพัยากรมาสรา้งสิ่งของเครื่องใช ้หรอืวิธีการโดยผ่านกระบวนการ 
เพ่ือแกปั้ญหา สนองความตอ้งการ หรอืเพิ่มความสามารถในการท างานของมนษุย์

กำรเตอืนภยั เป็นการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสถานการณ ์หรอื แจง้สถานการณที่จ  าเป็นต่อการรบัรูเ้ก่ียวกบัภยัท่ี
ก าลงัจะเกิดขึน้แก่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ หรอืคาดว่าจะไดร้บัผลกระทบ เพ่ือใหเ้ตรยีมพรอ้มรบั
สถานการณไ์ดท้นัเวลา

เทคโนโลยเีพือ่กำรเฝ้ำระวังและเตอืนภยัด้ำนสิ่งแวดล้อม การพฒันาและใชเ้ครื่องมือที่เพิ่มขีดความสามารถของมนษุย ์ใน
การเก็บรวบรวม วิเคราะห ์และแปลผลขอ้มลู เพ่ือใชใ้นการ
ปอ้งกนัและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภยัอนัตรายดา้นสิ่งแวดลอ้ม 



กำรเฝ้ำระวังและเตอืนภัยด้ำนสิง่แวดล้อม

ในปัจจบุนัมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน เช่น กรมควบคมุมลพิษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
และการนิคมอตุสาหกรรม ซึง่ประชาชนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูของหน่วยงานเหลา่นี ้
ได้



• มีการตัง้สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศเพ่ือท า
การเก็บบนัทกึขอ้มลูคณุภาพอากาศรายชั่วโมง โดย
ประชาชนสามารถเขา้ดขูอ้มลูคณุภาพอากาศได้
ดว้ยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th
หรือ แอพลิเคชนั Air4Thai ท่ีใชง้านไดบ้น
โทรศพัทมื์อถือเพ่ือความสะดวกในการเขา้ถึง และ
เขา้ใจความหมายของดชันีคณุภาพอากาศของ
ประชาชน มากย่ิงขึน้

• มีการจดัเก็บขอ้มลูคณุภาพน า้และมีระบบ
รายงานคณุภาพน า้ คือระบบคาดการณค์ณุภาพน า้
และเตือนภยัวิกฤติคณุภาพน า้ บนเวบ็ไซต์
http://wqpw.pcd.go.th









ระบบตรวจสอบคณุภาพอากาศจากปลาย
ปลอ่งอตัโนมตัิอย่างตอ่เน่ือง

(Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS

ระบบตรวจมลพิษระยะไกล 
(Online Pollution Monitoring Systems)



ระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจาก
ปลายปล่องอตัโนมติั

อยา่งต่อเน่ือง
(Continuous 

Emission Monitoring 
System : CEMS

(CEM Network : Continuous Emission Monitoring Network) คือ ขอ้มลูการระบายมลพิษทีเก็บขอ้มลู
แบบต่อเน่ือง ซึ่งสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างกวา้งขวาง เช่น สามารถใชชี้บ้ง่บอกประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบดัมลพิษ และชีว้่าการระบายมลพิษออกสูส่ิ่งแวดลอ้มในระยะเวลาต่าง ๆ อยู่ภายใตม้าตรฐานการ
ระบายมลพิษท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไม่

ศูนย์ข้อมูลกรมโรงงาน



OPMS เป็นโปรแกรมท่ีใชแ้สดงผลการ
ตรวจวัดDOD/CODแบบ Real Time 
ตลอด 24 ชั่ วโมง ซึ่งโรงงานต้นทางจะ
ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณตรวจจับน ้า
เสีย DOD/COD Online ไวท่ี้จดุระบาย
น า้ทิง้ออก เมื่อเครื่องตรวจพบค่ามลพิษ
น า้ท่ีปล่อยออกนอกโรงงานมีค่าเกิดค่า
มาตรฐาน ระบบจะส่งสัญญาณเตือน
ทนัที

ระบบตรวจมลพษิระยะไกล (Online Pollution Monitoring Systems)



มีการติดตั้งสถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศ และพฒันา
ระบบเฝ้าระวงัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม



เว็บไซตแ์สดงผลรำยงำนกำรสถำนกำรณ์
ตรวจวัดคุณภำพน ำ้ – คุณภำพอำกำศ

ของ ศปก. กนอ.



ตวัอยา่งการเฝา้ระวงัและ
การเตือนภยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

กรณีหมอกควนั
กรุงเทพมหานคร 61-62

1. จากการเฝา้ระวงั พบว่าการเปลี่ยนแปลงคณุภาพอากาศเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ คือ 19 ธ.ค. 61 คณุภาพ
อากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เพียงขา้มวนัเป็น 20 ธ.ค. 61 ก็เริม่มีบางพืน้ที่ท่ีประสบปัญหาหมอกควนั 
2. การแจง้เตือน ในวนัที่ 20 ธ.ค. 61 คพ.ประกาศเตือนบนเฟสบุ๊กว่ามีพืน้ที่รมิถนนอยู่ในระดบัเริม่มีผลกระทบ
ต่อสขุภาพ 17 พืน้ที่ และมีผลกระทบต่อสขุภาพ 2 พืน้ที่ คือ รมิ ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน และ รมิ ถ.
คู่ขนานพระราม 2

3. มีค าสั่งงดการเรยีนการสอนสถานศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วนัที่ 31 ม.ค. 62 -1 ก.พ. 62



แนวคิดในการเลือกรูปแบบของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ

• 1) การเลือกชนิดของสารมลพิษท่ีจะตรวจวดั

• 2) การเลือกพืน้ท่ีตัง้ของสถานี

• 3) จ านวนสถานีและความหนาแน่นของสถานี

• 4) ระยะเวลาและความถ่ีจองการตรวจวดั



ตวัอยา่งวธีิการตรวจวดัสารมลพิษในอากาศ

• ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์– Non-Dispersive Infrared Derection (NDIR)

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์– Chemiluminescence

• ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์– Pararosaniline→ UV-Fluorescence

• ก๊าซโอโซน – Chemiluminescence → UV absorption

• การตรวจวดัฝุ่ นละออง – Gravimetric – High Volume



เคร่ืองมือในการตรวจวดัฝุ่ นละออง

• Gravimetric – High Volume



เคร่ืองมือในการตรวจวดัฝุ่ นละออง

• Tapered element oscillating microbalance (TEOM)



เคร่ืองมือในการตรวจวดัฝุ่ นละออง

• Multi-Angle Absorption Photometer



เคร่ืองมือในการตรวจวดัฝุ่ นละออง

• aerosol photometer 



ตวัอยา่ง
กรณีเขตควบคุม

มลพิษหนา้พระลาน

การเฝา้ระวงัปัญหาฝุ่ นละอองในเขตควบคมุมลพิษ ต าบลหนา้พระลาน มีการด าเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ 
(1) การติดตามตรวจสอบดว้ยเครื่องตรวจวดัอตัโนมตัิของ คพ. รายงานผลผ่านเว็บไซตข์อง คพ.
(2) การติดตามตรวจสอบเฉพาะบรเิวณของ สสภ.7 ดว้ยเครื่องตรวจสอบคณุภาพอากาศชนิดเคลื่อนท่ี

(HighVolume Air Sampler) ในบรเิวณชมุชน จ านวน 2 สถานี



ตวัอยา่ง
กรณีเขตควบคุม

มลพิษหนา้พระลาน
(ต่อ)

เมื่อพิจารณาตามวงรอบการเกิดปัญหาการฟุง้กระจายของฝุ่ นละอองขนาดเลก็จะเหน็ว่า (PM10)
ยงัคงมีความรุนแรงและมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานติดตอ่กนัหลายวนั ในช่วงเดือนตลุาคม ถึง เดือน
มีนาคมของปีถดัไป 



ตวัอยา่ง
กรณีเขตควบคุม

มลพิษหนา้พระลาน
(ต่อ)

จากแผนปฏิบตัิการเพ่ือลดและขจดัมลพิษในเขตควบคมุมลพิษต าบลหนา้พระลาน (2555 - 2559)
ปัจจบุนัประชาชนสามารถเข้ำถึงข้อมูลการเฝา้ระวงัและเตือนภยัดา้นสิ่งแวดลอ้มไดจ้าก แอพพลิเคชนั 
Air4Thai และไดร้บัขอ้มลูการเฝา้ระวงัดา้นสขุภาพจากการตรวจ X-ray ปอดจากกระทรวงสาธารณสขุ ปี
ละ 1 ครัง้

Air4Thai X-ray ปอด



Q&A
ขอบคุณมากครับ


