ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
(ร่าง) แนวปฏิบัตสิ ำหรับการให้บริการในคลินิกโสต ศอ นาสิก
ส่วนที่ 1 การดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก ที่แผนกผูป้ ่วยนอกแบบวิถีใหม่
สำหรับแนวทางการตรวจผู้ป่วยนอกทางหู คอจมูก ให้ใช้แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการบริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับ 18 ตุลาคม 2563 ของกรมการแพทย์
โดยในแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้จัดให้ OPD ENT เป็น OPD high risk จึงจะมีส่วนที่เพิ่มเติมจากแนวทางทั่วไปที่
กำหนดไว้คือ ให้พิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับแพทย์
และผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการ ซึ่งจะแบ่งหัตถการทางหู คอ จมูก ออกเป็นหัตถการที่ก่อให้เกิดละออง
ฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP) และ หั ต ถการที ่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ละอองฝอย (NonAerosol generating medical procedure : Non-AGMP) ตามตารางที่ 1 โดยในส่วนของ PPE นี้จะอิงการ
แบ่งกลุ่มตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (personal protective equipment) กรณีโควิด-19 ฉบับ
วันที่ 20 เมษายน 2563 ของกรมการแพทย์
ตารางที่ 1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และ
ผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการทางหู คอ จมูกที่แผนกผู้ป่วยนอก
Procedure

AGMP

ความเสี่ยง
สูงมาก

•
•

ความเสี่ยง
สูง

•

•
•
•
•

Respiratory
protection

Tracheostomy tube
care
Nasal and sinus
toilet (suction)

N95/FFP2

General ENT
examination (รวมการ
ตรวจ nasopharynx,
larynx,
hypopharynx)
Nasal endoscopy
Fiberoptic
laryngoscopy (FOL)
Stroboscope
Nasal packing and
treatment of
epistaxis

N95/FFP2

Gown

Head
cover

cover all protection gown
surgical
isolation gown

Head and
neck cover

surgical
isolation gown

Head and
neck cover

Gloves

Goggle /
face shield

2 ชั้น

Goggle /
face shield

รองเท้าบูท/
leg cover/
shoe cover
รองเท้าบูท/
leg cover

2 ชั้น

Goggle /
face shield

รองเท้าบูท/
leg cover

NonAGMP

ความเสี่ยง
ปานกลาง

•

Biopsy in
aerodigestive tract

•

Ear and neck
examination
Microscopic ear
examination
FNA neck mass
Speech Therapy
(ควรมีฉากกั้น)

•
•
•

Surgical
mask

Isolation gown
กันน้ำ

Option

1 ชั้น

Option

Option

หมายเหตุ
• AGMP: Aerosol generating medical procedure, Non-AGMP: Aerosol generating
medical procedure
• Isolation gown = กาวน์ที่ทำด้วยพลาสติก CPE (chlorinated polyethelene) อาจเป็นแบบที่
ปิดเฉพาะด้านหน้าหรือปิดทั้งตัว
• Surgical gown = กาวน์กันน้ำได้เฉพาะตัวชุด แต่รอยต่ออาจจะกันน้ำได้ไม่สมบูรณ์
• Surgical isolation gown = กาวน์ที่กันน้ำได้ทั้งตัวชุด และรอยต่อ ส่วนใหญ่ควรใช้แบบที่คลุม
รอบตัว มีสายรัดผูก
• Cover all protection gown = กาวน์กันน้ำ ปกปิดทั้งตัวและศีรษะ เสื้อกางเกงติดกัน (ชุดหมี)
• N95 = หน้ากาก N95 (มาตรฐาน NIOSH ของสหรัฐอเมริกา)
• FFP2 = หน้ากาก FFP2 (มาตรฐาน EN149 ของยุโรป)
• สามารถใช้หน้ากากที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่แนะนำได้ ขั้นกับทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล
ทั้งนี้การพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับการ
ตรวจ General ENT examination อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นั้นตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ถ้าระดับ ความรุน แรงเป็น สีเขีย วอาจจะพิจารณาใส่เ ป็น Surgical mask, Isolation gown, head cover,
ถุงมือ 1 ชั้น, Goggle/ face shield

ส่วนที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดแบบวิถีใหม่
สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางหู คอจมูก ในห้องผ่าตัดแบบวิถีใหม่ ให้ใช้แนวปฏิบัติการทำหัตถการ
และการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคมคม 2563 ของกรมการแพทย์ โดย
จะมีส ่ว นที่เพิ่มเติมจากแนวทางทั่ว ไปคือ ให้พิจารณาการใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ( Personal Protective
Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัต ถการ ซึ่งจะแบ่งหัตถการทางหู คอ จมูก
ออกเป็นหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP) และ หัตถการที่
ไม่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Non- Aerosol generating medical procedure : Non-AGMP) ตามตารางที่ 2
สำหรับการกำหนดลำดับความเร่งด่วนของโรคทางหู คอ จมูก ให้อ้างอิงตามแนวปฏิบัติการทำหัตถการ
และการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคมคม 2563 ของกรมการแพทย์ ซึ่ง
จะแบ่งลำดับความเร่งด่วนไว้เป็น ภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน (ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงจะเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ; Emergency) ภาวะเร่งด่วน (ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีแต่ควรได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง; Urgency) และ ภาวะไม่เร่งด่วนที่สามารถนัดมาผ่าตัด (Elective case)
ตารางที่ 2 การใช้อุปกรณ์ป้องกัน ตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับแพทย์แ ละ
ผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการทางหู คอ จมูกในห้องผ่าตัด
Respiratory protection

Asymptomatic +
Covid negative or unknown
Symptomatic +
Covid negative
Symptomatic +
Covid positive or PUI

Surgical mask

Asymptomatic +
Covid negative
Asymptomatic +
Covid pending
Symptomatic +
Covid negative
Symptomatic +

N95/FFP2

Surgical mask
N95/FFP2

N95/FFP2
N95/FFP2
PAPR or

Gown

Head cover

Gloves

NON-AGMP procedures
• Neck surgery
• Thyroid surgery
• Tympanoplasty and Myringotomy
Surgical Isolation Option
1 ชั้น
Gown
Surgical Isolation Option
1 ชั้น
Gown
Surgical Isolation Head and
2 ชั้น
Gown
neck cover
AGMP procedures
• Biopsy in aerodigestive
• Endoscopic sinus and skull base surgery
• Laryngeal surgery
• Tracheostomy
• Oropharyngeal surgery
• Mastoid surgery
Surgical Isolation Head and
2 ชั้น
Gown
neck cover
Surgical Isolation Head and
2 ชั้น
Gown
neck cover
Surgical Isolation Head and
2 ชั้น
Gown
neck cover
Cover all protection gown
2 ชั้น

Goggle / face
shield

รองเท้าบูท/ leg
cover/ shoe cover

option

option

option

option

Goggle / face
shield

รองเท้าบูท +
leg cover

Goggle / face
shield
Goggle / face
shield
Goggle / face
shield
Goggle / face

รองเท้าบูท/leg
cover
รองเท้าบูท/leg
cover
รองเท้าบูท/leg
cover
รองเท้าบูท

Covid pending due to
urgency
Symptomatic +
Covid positive

N95/FFP2 + surgical
Surgical Isolation Head and
mask
Gown
neck cover
PAPR or
Cover all protection gown
2 ชั้น
N95/FFP2 + surgical
Surgical Isolation Head and
mask
Gown
neck cover
AGMP: Aerosol generating medical procedure, Non-AGMP: Aerosol generating medical procedure

shield

+leg cover

Goggle / face
shield

รองเท้าบูท
+leg cover

หมายเหตุ
• Asymptomatic หมายถึง ไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์ของ COVID-19
• Symptomatic หมายถึง มีอาการที่เข้าเกณฑ์ของ COVID-19
• สามารถใช้หน้ากากที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่แนะนำได้ ขั้นกับทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล
ทั้งนี้การพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับการ
ทำหัตถการและผ่าตัดที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP) อาจจะต้อง
พิจารณาร่วมกับระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นั้นตามประกาศของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ถ้าระดับความรุนแรงเป็นสีเขียวและผู้ป่วย
ทั่ว ไปที่ ไ ม่ ม ี อาการทางเดิน หายใจอาจจะพิจ ารณาใส่ เป็น Surgical mask, Surgical Isolation gown, head
cover, ถุงมือ 1 ชั้น, และ Goggle/ face shield
สำหรั บ การตรวจหาเชื ้อ ไวรั ส โควิด -19 ควรจะใช้ ว ิ ธ ี RT-PCR จากการการเก็ บ ตัว อย่ า งเชื้ อ โดยวิธี
Nasopharyngeal swab and oropharyngeal swab ส่ว นการเจาะเลือดเพื่อดู Antibody โดยเฉพาะด้ว ยวิธี
Rapid test มีข้อดีที่ใช้เวลาตรวจไม่นาน และไม่มีปัญหาเรื่อง human error จากการ swab รวมถึงการตรวจหา
Antigen โดยเฉพาะด้วยวิธี Rapid test อาจจะนำมาใช้ในอนาคตเมื่อมีข้อมูลยืนยันถึงความแม่นยำ, ความไวและ
ความจำเพาะที่ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน
ในส่ว นของผล RT-PCR ที่เป็น Negative นั้น อาจจะมีโ อกาสที่เป็น false negative ได้ ดังนั้นจึงยัง
แนะนำให้ใช้หน้ากาก N95/FFP2 ในกรณีที่เป็นหัตถการและการผ่าตัดที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (AGMP)

ส่วนที่ 3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบวิถีใหม่
สำหรับแนวทางการดู แลผู้ป่วยทางหู คอจมูก ในหอผู้ป่วยในแบบวิถีใหม่ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติการดูแล
รักษาผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ของกรมการแพทย์
โดยจะมีส่วนที่เพิ่มเติมจากแนวทางทั่วไปคือ
• ให้พิจารณาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายในลักษณะละอองฝอย เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
tracheostomy ที่ยังไม่ได้รับ การตรวจหรือรอผลการตรวจ COVID-19 ต้องแยกพื้นที่หรือห้องอย่าง
ชัดเจน

• ถ้าต้องมีการทำหัตถการในหอผู้ป่วยใน ให้พิจารณาการใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective
Equipment, PPE) สำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ตามลักษณะของหัตถการ ซึ่งจะแบ่งหัตถการทางหู คอ
จมูก ออกเป็นหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอย (Aerosol generating medical procedure : AGMP)
และ หั ต ถการที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ละอองฝอย (Non- Aerosol generating medical procedure : NonAGMP) ตามตารางที่ 1
บุคลากรอื่นสามารถอ่านคำแนะนำสำหรับ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment,
PPE) โดยใช้แนวทางของกรมการแพทย์ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563 (เอกสารอ้างอิง ฉบับที่ 2)
เอกสารอ้างอิง
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Structure New Normal ENT
เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยทางหู คอ จมูก ตั้งแต่การตรวจร่างกายไปจนถึงการทำหัตถการต่างๆ อาจเกิด การไอ
จาม ที่ทำให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจายเป็นความเสี่ยงต่อทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการติดต่อของโรคทางเดินหายใจ ได้แก่
COVID-19, TB เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยอาจมาเข้ารับการดูแลรักษาโดยไม่มีอาการ ดังนั้นในการเขียนแนวทางนี้ได้มีการดัดแปลงห้อง
และสิ่งแวดล้อมของห้องตรวจ โดยการนำไปเป็นแนวทางแนะนำตามความเหมาะสม ในด้านงบประมาณและบริบทของแต่
ละพื้นที่ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจให้ ยังคงสามารถดำเนินการได้แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่มกี าร
ระบาดของโรคติดต่อ และช่วยลดความเสี่ยงในการติดของโรคต่อบุคลากรให้น้อยที่สุด
หลักการ
1. โครงสร้างเป็นไปตามหลักการของแนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการการดูแลรักษาผูป้ ่วยนอก (OPD)
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
2. การระบายอากาศ ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 โถงพักคอยจะต้องมีการระบายอากาศที่พอเพียง เช่น การใช้อากาศธรรมชาติในการระบาย หรือหาก
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องมีการะบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ACH และมีความดันสัมพันธ์ต่ำ กว่าพื้นที่ข้างเคียง
(วสท.031001-16)
2.2 พื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการระบายอากาศที่พอเพียง เช่น การใช้อากาศธรรมชาติในการระบาย หรือ
หากติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องมีการะบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ACH (วสท.031001-16) และต้องจัดให้อากาศ
ไหลจากพื้นที่สะอาดไปพื้นที่ยังสกปรก อาจพิจารณาใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA
FILTER เกรดไม่ต่ำกว่า H13 โดยต้องจัดให้จุดดูดอากาศอยู่ไกล้กับผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ
(ประสิทธิภาพแปรผันตรงกับ ACH) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศผ่านแผ่นกรอง

โดยเครื่องฟอกอากาศจะต้องเป็นระดับที่ใช้ในทางการแพทย์หรือห้องสะอาด ภายในบรรจุแผ่นกรองอากาศ
ชั้นต้น และแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงระดับไม่ต่ำกว่า H13 อยู่ภายในเป็นอย่างน้อย ตัวเครื่องจะต้องได้รับ
การทดสอบการรั่วตามมาตรฐาน ในเกณฑ์การยอมรับที่ไม่เกิน 0.03 % upstream concentration หรือเทียบเท่า
โดยจะต้องทำการทดสอบทุ ก เครื่ อ งก่ อนออกจากโรงงาน มีใบรับรองโดยผู้ ท ดสอบห้ องคลี นรู มโดยเฉพาะ
สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทั้งสองชุดได้ และระดับเสียงไม่ควรเกิน 65 DB
2.3 ทำการแยกห้องที่มีการทำหัตถการความเสี่ยงสูง Aerosol generating procedures (AGP)
ที่จะทำให้เกิดละอองลอยขนาดเล็กออกจากห้องหัตถการทั่วไป โดยจัดให้มีการระบายอากาศไม่ต่ำกว่า 12 ACH
มีความดันสัมพันธ์ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 PA และต้องจัดให้อากาศไหลจากพื้นที่สะอาดไปยัง พื้นที่
สกปรก โดยจุดทิ้งอากาศออกสู่ภายนอกจะต้องอยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และอยู่ห่างจากอาคาร
ข้างเคียงไม่ต่ำกว่า 8 เมตร ความเร็วลมปากปล่องโดยประมาณ 2500 FPM หากไม่สามารถทำตาข้อกำหนด
ดังกล่าวได้จะต้องทำการกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA FILTER เกรดไม่ต่ำกว่า H13
ก่อนปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอกอาคาร
สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมและงบประมาณให้ยึดถือแนวทางจากห้องแยกโรคความดัน ลบ
AIIR (Airborne infection isolation room) ตามคำแนะนำของ WHO

รูปที่ 2 ตัวอย่างห้องแยกโรค AIIR (Airborne infection isolation room) ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ASHRAE Standard 170 (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการปรับปรุง)

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามวิธีข้างต้นได้ให้ทำการพิจารณาใช้ห้องที่มีเครื่องฟอก
อากาศชนิดแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA FILTER เกรดไม่ต่ำกว่า H13 ปริมาณไม่ต่ำกว่า 12 ACH
และมีความดันสัมพันธ์ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 PA โดยต้องจัดให้จุดดูดอากาศอยู่ใกล้กับผู้ป่วย
(ตามรูปที่ 1) และยกเลิกการใช้เครื่องปรับอากาศแบบหมุนเวียนเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการปรับปรุง
การตรวจสอบความพร้อมของห้องตรวจ (New Normal Checklist)
กระบวนการ
รายการ
OPD โครงสร้าง 1. จัดให้มีเครื่องวัดอุณภูมิ สถานที่ล้างมือหรือเจล Alcohol
อยู่ในบริเวณจุดคัดกรอง
2. จัดให้บริเวณหน้าจุดคัดกรองมีที่ยืนหรือเก้าอี้นั่งแบบ
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. พื้นที่ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่แยกจากผู้ป่วยโดยใช้
ฉากพลาสติก/อะคริลิกกั้น
4. ระบบระบายอากาศ ในบริเวณที่พักคอย
5. ระบบระบายอากาศ บริเวณที่มีการตรวจรักษา
6. ระบบระบายอากาศ ในบริเวณที่มีการทำหัตถการ
ความเสี่ยงสูง
IPD โครงสร้าง 1. เตียง ต้องเว้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตร
2. ภายในห้อง ควรมีการระบายอากาศ อย่างน้อย 2 ACH
โดยมีทิศทางการไหลของอากาศไปในทิศทางเดียว หรือให้
มีการเปิดระบายอากาศได้สะดวก
3. Isolation Zone: ห้องที่มีการระบายอากาศ หรือเต็นท์
ที่เป็น negative pressure เมื่อผู้ป่วยออกมานอกเต็นท์
ต้องใส่ mask เมื่อจะออกมา

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

นิยามศัพท์
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Ventilation system) หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
คุณภาพของอากาศ ความดัน อากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ และควบคุมการ
แพร่เชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน
-

ACH ย่อมาจาก Air Change per Hour หมายถึง การเปลี่ยนถ่ายอากาศคิดเป็นจำนวณเท่าของ
ปริมาตรของห้องที่แนะนำ ต่อหนึ่งชั่วโมง

-

แผ่ น กรองอากาศ HEPA ย่ อ มาจาก “High Efficiency Particulate Air Filter” หมายถึ ง
ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นที่สูงกว่าแบบปกติ ซึ่ง ความแตกต่างของแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter
แต่ละเกรดดูที่ตัวเลขที่ตามหลังตัวอักษร “H” ยิ่งตัวเลขที่ตามหลังจำนวนสูง คุณสมบัติในการกรองยิ่ง
สูงขึ้น ตาม ในการเขีย นแนวทางนี้ แนะนำให้ใช้ HEPA FILTER ที่มีคุณสมบัติ ไ ม่ต่ำ กว่า H13 ตาม
มาตรฐาน EN1822 ที่ 99.95%

เอกสารอ้างอิง
1. Aerosol Generating Procedures (AGPs) within the ENT clinic : https://www.entuk.org/aerosolgenerating-procedures-agps-within-ent-clinic (Tuesday, 9 June, 2020
2. ASHRAE Standard 170-2017 Ventilation of Health Care Facilities :
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/standardsaddenda/ansi-ashrae-ashe-standard-170-2017-ventilation-of-health-care-facilities
3. คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ. มาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ รหัสมาตรฐาน 031001-59 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, พฤศจิกายน 2559
การขอคำปรึกษาการระบายอากาศได้ที่
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
- เว็บไซต์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
http://dcd.hss.moph.go.th
- Email: kongbab001@gmail.com
-

