1vitnameปั กกิ่งและเซี่ยงไฮ้
ผมได้ มีโอกาสเดินทางไปดูการบริ การทางการแพทย์ เกี่ ยวกับการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยในนคร
ปั กกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ โดยเดินทางร่ วมกับผู้อานวยการกองอนามัยเจริ ญพันธุ์ นายแพทย์เมธี พงษ์ กิตติหล้ า
และนักวิชาการจากกองอนามัยเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย คุณ นงลักษณ์ บุญไทย และ คุณกอบกาญจน์ มหัทธโน
ระหว่างวันที่ 7-16 มีนาคม 2548 โดยได้ เข้ าเยี่ยมชมและรับทราบข้ อมูลต่างๆ ที่
1. National Population and Family Planning Commission of China (NPFPC)
2. Ministry of Health, Department of MCH
3. Beijing Gynecology and Obstetric Hospital
4. National Contraceptive Development and Supplies of China
5. Beijing Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd.
6. Changping District Family Planning Service Centre
7. National Family Planning Research Institute ที่นครปั กกิ่ง และในนครเซี่ยงไฮ้
8. Shanghai Institute of Planned Parenthood Research
9. WHO Collaboring Centre for Research in Human Reproduction
10. National Evaluation Centre for Toxicology of Fertility Regulating drugs
11. โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในนครปั กกิ่ ง ชื่ อ Beijing Xianju Reproductive Health
Centre
Background
ประเทศจีนมีพื ้นที่เป็ นอันดับที่ 3 รองจากรัสเซียและแคนาดา แต่มีพลเมืองมากเป็ นอันดับ 1 ของโลก
โดยมีพลเมืองประมาณ 1,300 ล้ านคน มีอตั ราเพิ่มปี ละ 1% ทุกๆ ปี จะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 13 ล้ านคนส่วน
ใหญ่จะเป็ นเด็กชาย มี ratio เด็กชาย : เด็กหญิง = 130:100 จนทาให้ มีการทานายว่าอีกไม่ช้าจะเกิดวิกฤติทาง
สังคม เนื่องจาก Imbalance ของเพศหญิง
ประเทศจีนใช้ ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1949 หลังจากประธานาธิ บดีเจียง
ไคเช็กได้ พา่ ยแพ้ สงครามกลางเมืองและได้ ลี ้ภัยไปอยูบ่ นเกาะไต้ หวัน จีนมี 21 แคว้ น 5 เขตปกครองพิเศษ และ
2 municipalities คือ นครเซี่ยงไฮ้ และ นครปั กกิ่ง มีจานวนประชากรเป็ นอันดับ 1 ของโลก
เมืองหลวงคือนครปั กกิ่งมีเนื ้อที่ 16,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 13.8 ล้ านคน (ไม่รวมประชากร
ชายขอบที่เรี ยกว่า ‚Floating population‛ อีกจานวนหนึง่ )
นครปั กกิ่ ง ใช้ เวลาบิ น จากกรุ ง เทพฯ ประมาณ 4 ชั่ ว โมง สนามบิ น ห่ า งจากตัว เมื อ งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร มีถนนวงแหวนรอบเมือง 4 วงแหวน มีรถใต้ ดิน 2 สาย เปิ ดใช้ ในปี
ค.ศ. 1969 (แต่กาลังทาอยูอ่ ีก 5 สาย เพื่อให้ เสร็ จทันกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อนในปี 2008) ผมไม่มีโอกาสได้ ใช้ รถใต้

ดิน เพราะทางการจี นรั บ รองโดยมีรถตู้รับส่งตังแต่
้ ลงจากสนามบินจนถึงส่งกลับขึ ้นเครื่ องบินไปนครเซี่ยงไฮ้
นครปั กกิ่งมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่หลายแห่ง รวมถึง ‘กาแพงเมืองจีน’ ที่อยู่ทางเหนือของ
นครปั กกิ่งประมาณ 70 กิโลเมตร ถนนหนทางกว้ างขวาง สะอาด มีช่องทางเดินจักรยาน 2 ล้ อ (และ 3 ล้ อ)
กว้ างทังช่
้ องทางไปและกลับ มีต้นไม้ แยะ (แต่ในเดือนที่ผมไปมีแต่ต้นไม่มีใบเพราะยังไม่ถึงฤดูใบไม้ ผลิ) อากาศ
ในนครปั กกิ่งหนาวประมาณ –4C ถึง 4C ที่นครเซี่ยงไฮ้ ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของนครปั กกิ่งจะอุ่นขึ ้น
เล็กน้ อย (1-2 องศา)
การบริ การทางอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของประชาชนมาจาก 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุขโดย
ผ่านกรมอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่งมีกองต่างๆ หลายกองและ National Population and Family Planning
Commission of China ที่มีสายงานควบคุมที่ยาวลงไปจากนครปั กกิ่งถึงรากหญ้ าโดยผ่านแคว้ นต่างๆ และ
องค์ กรต่างๆ ระดับเมื อง หมู่บ้าน ฯลฯ ส่วนอี ก สายงานคือ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูจะเล็กกว่ากระทรวง
สาธารณสุขเรามาก เขาบอกว่าเขามีคนทางานในกระทรวงทังหมดประมาณ
้
300 กว่าคน (เทียบกับกรมอนามัย
ของไทยที่มีบุคลากรเป็ นพันก็เทียบกันไม่ได้ แล้ ว!)
ที่ Beijing Gynecology and Obstetric Hospital มีการคลอดประมาณเดือนละ 300 ราย มีการยุติ
การตังครรภ์
้
เดือนละ 500 ราย ผู้นาชมโรงพยาบาลได้ พาไปชม ‘ห้ องว่ายน ้าสาหรับเด็ก’ ที่มาเริ่ มฝึ กว่ายน ้า
ตังแต่
้ อายุ 6 เดือนขึ ้นไป โดยคิดค่าบริ การ 60 หยวนต่อ 15 นาที คานวณดูแล้ วโรงพยาบาลจะมีรายได้ จากการ
บริ การชนิดนีม้ ากพอดู เขามี ‚บ่อว่ายนา้ ‛ เล็กๆ ที่ทาด้ วยพลาสติกอยู่ 4 ‚บ่อ‛ ใช้ น ้าอุ่นประมาณ
มารดาของเด็กเหล่านี ้จะเป็ นผู้มาดูแลการฝึ กเอง ระหว่างที่เยี่ยมชมมีเด็กมาฝึ กอย่างน้ อย 5-6 คน
การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนคลอดจะไม่มีการโกนหัวหน่าวหรื อสวน Enema ไม่ตดั episiotomy เป็ น routine
การไปเยี่ยมดูงานขององค์กรที่กล่าวมาแล้ วนี ้ ได้ รับความเอาใจใส่และดูแลเลี ้ยงดูเป็ นอย่างดีตงแต่
ั ้ ลง
จากเครื่ องบินที่สนามบินปั กกิ่ งและนครเซี่ยงไฮ้ โดยทางการได้ จัดให้ มีรถตู้รับส่งและมี หมอ (หญิ ง) ซึ่งพก
พจนานุกรมภาษาอังกฤษมาด้ วย! ดูแลอย่างใกล้ ชิด อาหารส่วนใหญ่เป็ นอาหารเหลา 12-13 อย่าง (ยังไม่นบั
ออเดิฟ!) ผู้อานวยการสถาบันต่างๆ มาดูแลร่วมโต๊ ะด้ วยตนเองพูดภาษาอังกฤษได้ ดี
ภาษาที่ใช้ เป็ นภาษาอังกฤษโดยผ่านล่ามมีผ้ ูที่พูดภาษาอังกฤษดีอยู่ไม่กี่คน (ส่วนใหญ่ผ้ อู านวยการ
สถาบันจะพูดภาษาได้ ดี รวมทังฝ่้ ายต่างประเทศขององค์กรที่กล่าวมาแล้ ว)
จีนต้ องการจะเป็ น ‚พี่ใหญ่‛ ในภาคพื ้นเอเชีย และแผ่อิทธิ พลในอนาคตในพื ้นที่ดงั กล่าว จึงลงทุนใน
การต้ อนรั บและรับรองผู้มาเยือนเป็ นอย่างดี อีกทังบอกเสมอว่
้
า ‚จี นและไทย คือ พี่น้องกัน‛ ‚มีอะไรที่จะให้
ช่วยเหลือยินดีช่วยเสมอ‛
เหตุผลของการเยือนประเทศจีนก็เพราะประเทศจีนมีการวิจัยและพัฒนาการดูแลและบริ หารจัดการ
เรื่ อ งการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยมาเป็ นเวลาหลายสิบปี มีการวิจัยในการใช้ ยา anti-progesterone และ
prostaglandins and analogues มีการผลิตยาดังกล่าวเองมาเป็ นเวลานาน มีการผลิตเครื่ อง Vaccumm ที่ใช้
ทางการแพทย์มานาน จนกระทัง่ ทาการส่งออกของยาและเครื่ องมือเหล่านัน้ (ที่มีราคาไม่แพง) ไปในยุโรปและ

อเมริ กาใต้ อีกทังประเทศจี
้
นมีวฒ
ั นธรรมอันยาวนานและคล้ ายประเทศไทย มีแนวคิดที่ต้องการพึ่งตนเองเป็ น
ที่ตงั ้ เราน่าจะได้ เรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ เหล่านี ้มาใช้ ในสังคมไทยไม่มากก็น้อย
ที่นครเซี่ยงไฮ้ มีศูนย์ การวิจัยทางพิษวิทยา และการใช้ ยาและอุปกรณ์ คุมกาเนิดต่างๆ ตังแต่
้ ยาฝั ง
หลอดเดียว ห่วงอนามัย Vaginal ring ที่มียา Hormones embed อยูใ่ น ring (ใช้ ได้ ที่ละ 3 เดือน) ผู้อานวยการ
เล่าให้ ฟังว่ามีนกั วิทยาศาสตร์ จากตะวันตกหลายรายมาขอตัวอย่างอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อนาไปทดลองในประเทศ
เขา ท่านคงทายคาตอบจากสถาบันแห่งนี ้ได้ (คือไม่ให้ !)
ข้ อสังเกต
1. จีนเป็ นประเทศที่มีพื ้นที่กว้ างใหญ่อนั ดับ 3 รองจากรัสเซียและแคนาดา แต่มีประชากรมากที่สดุ คือ
ประมาณ 1,300 ล้ านคน
2. ประเทศจีนมีเศรษฐกิ จที่เติบโตมากกว่าปี ละ 10% ต่อปี เป็ นเวลาติดต่อกันมากกว่า 10 ปี มีคน
ทานายว่าจะเป็ นประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าอเมริ กาในปี 2035
3. การต้ อนรับและรับรองของผู้มาเยือนประเทศเป็ นไปอย่างอบอุ่น นับตังแต่
้ ลงจากเครื่ องบินในนคร
ปั กกิ่ง จนกระทัง่ ขึ ้นเครื่ องบินกลับที่นครเซี่ยงไฮ้
4. ทุกครัง้ ผู้บริ หารที่มารับจะกล่าวเสมอว่า จีนและไทย เป็ นพี่น้องกัน และก็ดูแลกันฉันท์พี่น้อง มีการ
เลี ้ยงรั บรองจากสถาบันที่คณะผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระบบบริ หารและบริ การสาธารณสุขในเรื่ อ ง
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ อาหารที่เลี ้ยง รับรองเป็ นอาหารจีนที่มี 13 ชุด เกือบทุกวัน
5. ประเทศจีน มีประชากรเกิดประมาณปี ละ 10-12 ล้ านคน มีการยุติการตังครรภ์
้
ประมาณปี ละ 2-3
ล้ านราย การยุติการตังครรภ์
้
ทาได้ โดยถูกกฎหมาย ทาโดยแพทย์
6. ประเทศจี น สามารถผลิต ยาและอุ ปกรณ์ ก ารคุม กาเนิด เช่ น ห่ว งอนามัย (ชนิด ที่มี copper),
ถุงยาง, ยาคุมกาเนิด อุปกรณ์การแพทย์ เช่น Vuccumm extractors ใช้ ได้ เองภายในประเทศและ
ส่งออกขายต่างประเทศได้ ทราบว่าบริ ษัทใหญ่ ๆ ในยุโรป เช่น บริ ษัทเชริ ง ฯลฯ มี โรงงานผลิต
อุปกรณ์ที่กล่าวมาแล้ วในตอนใต้ ของจีน
7. การให้ บริ การอนามัยการเจริ ญพันธุ์ แบ่งออกเป็ น 2 สายงานคือกระทรวงสาธารณสุขและองค์กร
National Population and Family Planning Commission of China ซึ่งให้ บริ การประชาชนทัว่
ประเทศ (อันกว้ างใหญ่ดงั ที่กล่าวมาแล้ ว) การรายงานผลการบริ การ จะรายงานตามสายงานจาก
รากหญ้ าจนถึงมณฑลและศูนย์ควบคุมในปั กกิ่ง
8. บริ การการยุติการตัง้ ครรภ์ โดยความสมัครใจใช้ มาแล้ วเป็ นเวลาหลายสิบปี เนื่ องจากประเทศมี
นโยบายควบคุม การเติบโตของประชากรให้ อ ยู่ประมาณ 1% ได้ มีการวิจัย เรื่ อ ง การยุติการ
ตังครรภ์
้
โดยการใช้ ยามาอย่างต่อเนื่อง และมีการผลิตยาที่ใช้ ในการให้ บริ การโดยบริ ษัทยาแห่ง
หนึง่ ซึง่ อยูห่ า่ งจากนครปั กกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร คณะผู้ไปเยือนไป
พบปะกับ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ง ได้ พ าชมโรงงานผลิต เวชภัณ ฑ์ ที่ ก ล่า วมาแล้ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น

Mefipristone หรื อ Misoprostol / Capacity ของการผลิตใช้ อยู่เพียงประมาณ 50% ของ total
capacity
9. อากาศที่นครปั กกิ่งระหว่างที่ไปเยือนอยูร่ ะหว่าง -6C ถึง 4C อากาศแห้ งไม่มีฝนตกมาเป็ นเวลา
หลายเดือน บางเวลาจะมีลมพัดทาให้ อุณหภูมิลดลงอีก
10. นครปั กกิ่งห้ ามใช้ รถมอเตอร์ ไซด์ (เนื่องจากต้ องการกาจัดมลภาวะจากควันรถ) แต่ใช้ รถจักรยาน 2
หรื อ 3 ล้ อ ถนนทุกสายจะมีช่องทางให้ ขี่จักรยานทัง้ 2 ข้ าง ถนนใหญ่ จะมี 6 ช่องทางเดินรถ
น่าสนใจว่าบริ เวณ 4 แยกจะมีการพบกันระหว่างโลกโบราณและโลกสมัยใหม่ (‚ซาเล้ ง‛ ที่ผุพงั
และรถยนต์ราคารแพงที่จอดรอสัญญาณไฟ)
11. นครเซี่ยงไฮ้ จะได้ รับอิทธิ พลจากตะวันตกมากกว่านครปั กกิ่ง ซึ่งจะเห็นได้ จาก Architecture ของ
ตึกต่างๆ ที่รับอิทธิ พลของ European design ให้ เห็น การแต่งตัวและความมั่งคัง่ ของชาวเซี่ยงไฮ้
เหนือกว่าชาวปั กกิ่งอย่างเห็นได้ ชดั
12. โรงแรมที่ไปอยูท่ ี่นครปั กกิ่ง (Friendship hotel) เป็ นโรงแรมที่มีอายุกว่า 50 ปี เป็ นโรงแรมที่รัฐบาล
จีนสร้ างขึ ้นเพื่อรับแขกเมืองโดยเฉพาะมี 5 ตึกใหญ่ ๆ แต่ละตึกจะมีห้องพักประมาณ 250 ห้ อ ง
ภายในอาคารและห้ องนอนตบแต่งอย่าง Tasteful สะอาดถึงแม้ ขนาดของห้ องจะค่อนข้ างเล็ก แต่
มีอุปกรณ์ความสะดวกครบครัน
จุดอ่ อนคือ ผู้ให้ บริ การพูดภาษาอังกฤษได้ น้ อ ย แต่ที่ พูด ได้ คือ ‚สวัส ดีครั บ ‛ เท่านัน้
จุดอ่อนนี ้เป็ นทังในปั
้ กกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ การท่องเที่ยวในจีนจึงจาเป็ นต้ องมีคนนาเที่ยวที่ พดู ภาษาจีน
ได้
13. การบริ การทางการแพทย์ในนครปั กกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ผู้รับบริ การต้ องจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์
เป็ นราคาที่คอ่ นข้ างสูง อาทิ การใส่ IUD 82 หยวน (1 หยวน = 5 บาท) การถอด IUD 112 หยวน
ถอดแล้ วใส่ใหม่ 121 หยวน การทา Surgical abortion 178 หยวน (880 บาท) การท า
Vasectomy 242 หยวน (1,210 บาท) การทาหมันหญิ ง 852 หยวน (4,260 บาท) ค่าใช้ จ่ายส่วน
ใหญ่เป็ นค่าทา Lab ซึ่งรวมถึง Bleeding time, Blood grouping, Liver function test, Hepatitis
B, Ekg, Blood sugar, Urine test ค่าตรวจภายใน ฯลฯ
14. ผมได้ มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในนครปั กกิ่ งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 100
เตียง ซึง่ บริ ษัทยาได้ ซื ้อตึก 5 ชัน้ จากองค์กรของรัฐไปเปิ ดบริ การเป็ นโรงพยาบาลเอกชน ดูแลเรื่ อง
Reproductive Health ระหว่างที่พาดูสถานที่ผ้ อู านวยการคนแรกของโรงพยาบาลบอกผมว่าเพิ่ง
เปิ ดได้ 3 เดือน ถามว่ามีผ้ ปู ่ วยกี่คนต่อวัน ได้ รับคาตอบว่า 1-2 คน ระหว่างที่ไปเดินดูไม่มีผ้ ปู ่ วยมี
แต่หมอกับ Technician และพยาบาล ผู้อานวยการมีความภาคภูมิใจมากในโรงพยาบาลใหม่ของ
เขา และบอกผมว่า (เขาหวังว่า) จะมีผ้ ปู ่ วยมาใช้ บริ การ 200 คนต่อวันใน 6 เดือนข้ างหน้ า (!)

ประเทศสังคมนิยมอย่างจีนกาลังปรับเปลีย่ นเป็ นแนวทางทุนนิยมมากขึ ้นเรื่ อยๆ พร้ อมกัน
กับการปรับเปลีย่ นแนวคิดจากคอมมิวนิสต์ (เป็ นทุนนิยมและบริ โภคนิยม) ปั ญหาทางสิ่งแวดล้ อม
และทางสังคมก็จะตามติดมาอย่างช่วยมิได้
15. ประเทศจี น มี โครงการทดลอง ‚30 หยวนรั กษาทุก โรค‛ ในภาคกลางของจี น (ภาคที่อัตคัด
รองลงมากจากภาคตะวันตกของจีน) ครอบคลุมเฉพาะเกษตรกรประมาณ 60 ล้ านคน (ในจานวน
ประชากรทังหมด
้
1,300 ล้ านคน)
โครงการทดลองนี ้ยังไม่คอ่ ยมีคนทราบมากนัก แต่ผ้ อู านวยการโครงการได้ มาบรรยายให้ ผ้ ู
เข้ าประชุม Dragon net ที่นครเชียงใหม่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ นี ้ โดยแจ้ งว่าได้ ผลพอสมควร
เงินสนับสนุนส่วนใหญ่เก็บมาจากประชากรที่ใช้ โครงการนี ้
16. เป็ นที่นา่ สังเกตว่าแพทย์จีนนิยมใช้ Surgical technic มากกว่าใช้ Medical technic ในการยุติการ
ตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย (ทังที
้ ่ยาที่ใช้ ก็ผลิตได้ ในประเทศและราคาก็ถูกกว่า ) อาจจะเป็ นเพราะการทา
surgical technique คิดเงินค่าบริ การได้ มากกว่าการให้ ยาไปรับประทาน (medical technic) ส่วน
ใหญ่ยงั ใช้ Electric vaccumm (ที่ผลิตในจีน) และมี Protocol ของการบริ การที่เข้ มงวด เช่น การ
เจาะเลือด และ Investigation ที่กล่าวมาแล้ ว ซึ่งบางอย่างเกินความจาเป็ น เช่น Bleeding time,
LFT’s ฯลฯ ที่นา่ จะลดค่าใช้ จ่ายได้ อีกพอสมควร
17. เมื่อได้ ดสู ถานที่ตา่ งๆ ทางประวัติศาสตร์ ของจีน เช่น พระราชวังต่างๆ หลุมฝั งศพของจักรพรรดิ์จีน
อดคิดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของจีนที่เจริ ญมาก่อนฝรั่งหลายศตวรรษ ความยิ่งใหญ่ที่กล่าวถึง
อาจจะเกิดขึ ้นอีกในไม่ช้า ถ้ าดูแนวโน้ มของเศรษฐกิ จจีนในปั จจุบนั ที่มีฝรั่ งทานายว่าจะโตกว่า
เศรษฐกิจอเมริ กนั ในอีก 30 กว่าปี ข้ างหน้ า
18. นโยบาย ‚ลูกคนเดียวหนึง่ ครอบครัว‛ ของรัฐบาลจีน ประกอบกับวัฒนธรรมจีนที่ต้องการมีลกู ชาย
ทาให้ เกิด imbalance ของเพศชายและเพศหญิงดังที่ผมกล่าวมาแล้ ว นักสังคมวิทยา ได้ ทานายไว้
ว่าจีนจะมี ปัญหาทางสังคมในอนาคตอันใกล้ มีข่าวว่าในชนบทได้ มีการ ‚อุ้ม‛ สาวจากหมู่บ้าน
หนึ่งเพื่อ บังคับให้ แต่งงานกับหนุ่มอี กหมู่บ้า นหนึ่ง บ่อ ยขึ ้น จี น มี ก ฎหมายห้ ามใช้ Ultrasound
ทานายเพศของทารกเพื่อไปทาแท้ ง
19. สนามบินนานาชาติ Pudong ของเซี่ยงไฮ้ อยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ ไ ปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ประมาณ 70 กิโลเมตรแยกจากสนามบินภายในประเทศ ใช้ เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1
ชัว่ โมงเป็ นถนน 8 ช่องทาง มีรางรถไฟ ลอยฟ้าคูข่ นานกับถนนตลอด (แต่ไม่เห็นรถไฟ) ทราบว่ายัง
ไม่ เ ปิ ดใช้ สนามบิ น โอ่ โ ถง ผู้ท าหน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งมี ป้ ายชื่ อ ติ ด หน้ า อกแ ละมี หมายเลข
ประจาตัวตังบนเคาน์
้
เตอร์ ทางานชัดเจน น่าจะเป็ นระบบที่มีคุณภาพดีพอสมควร ทางานรวดเร็ ว
ไม่มีการคุยกัน (ระหว่างผู้ทางานด้ วยกัน) มีผ้ คู วบคุมเดินตรวจตราอยูห่ ลังเคาน์เตอร์ ทงหมด
ั้


