
โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 

ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้องกวาง 



ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงาน 
 
    

    

    

    

     

 

 
    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปี 2561 มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18 เรื่อง (ร้อยละ 58.06) จาก 13 หน่วยงาน (ร้อยละ 
41.94) จากทั้งหมด 31 หน่วยงาน เป็นผลงานทางคลินิกจ านวน 13 ผลงาน หนว่ยงานสนับสนุนจ านวน 5 
ผลงาน 

ประเภทผลงาน เรื่อง ร้อยละ 
R2R 2 11.12 
CQI 13 72.23 

นวัตกรรม 3 16.65 
 

เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

1.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคโดยการส่งตรวจ 

งานควบคุมโรค 

 

 

นาง อรพันธ์ 
บุญคง 

 

2.การพัฒนาระบบงาน
บริการแผนกผู้ป่วยนอก 

ตึกผู้ป่วยนอก 1 

 

นาง สมศรี 
หมื่นโฮ้ง 

 

 

 

 

 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

3.การพัฒนางานการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  
 

งานเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

 

 

นางปิยฉัตร 
ขันติศิวนนท์ 

4.พัฒนากระบวนการแนว
ทางการดูแลผู้ป่วย
Bedsore  

ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

 

นางจันทร์เพ็ญ   
บรรเลง    



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

5.ระบบการจัดการการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบ
ประคับประคอง 

ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

นางจันทร์เพ็ญ   
บรรเลง    

6.ผลของพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและปัจจัยที่มี
ผลต่อการติดเชื้อในเยื่อบุ
ช่องท้องของผู้ป่วยที่บ าบัด
ทดแทนไตด้วยCAPD  

ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

 

นางยุพดี  

วุฒิเจริญ 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

7.ช่วยหนูน้อยให้มีท่ียืน 

งานห้องคลอด 

 

นาง จินตนา 
เหลี่ยมศร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ไม่หมด ไม่เสื่อม  
เปี่ยมด้วยคุณภาพ 
งานเภสัชกรรม 

 

 

นายอนวัช  

 หมู่น้อย 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

9.ลดการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วย
คาสายสวนปัสสาวะงาน
ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

 

นางสาววิลาวัลย์  
จันทร์กระจาย   

10.การบริหารจัดการ
ออกซิเจนส ารอง 

งานการจัดการทั่วไป 

 

 

นายภูเบศ 
สิงหกุล 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

11.พัฒนางานยานยนต์
ด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
ทุกซอกมุม 

งานยานยนต์ 

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ 
ชมเชย 

12.การเยี่ยมบ้านใน
ผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด 

งานสนับสนุนเครือข่าย
และบริการปฐมภูมิ 

 

 

นางสาว 
ธภัคนันท์  
อินทราวุธ     
 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

13.การพัฒนาระบบการ
เข้ารับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 

งานแพทย์แผนไทย 

 

นายดุษฎี 
สุวรรณกาศ 

14.นวัตกรรม  PATIENT 
DOSE(การค านวณ
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้) 

งานเอกซเรย์ 

 

 

นายศิริพงษ์ 
พรมจินา 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

15.การพัฒนางานดูแล
บ่อบ าบัดน้ าเสีย งาน
บริการ 

งานการจัดการทั่วไป 

 

นายอลงกรณ์ 
สวาทพงษ์ 

16.การดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายที่ต้องการบ าบัดด้วย
ออกซิเจนที่บ้าน 

ศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

 

 

นางพรรษา ปัญ
จะศรี 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

17.นวัตกรรม 

การอุดฟันเด็กเล็กใน 
ศพด. ด้วย SMART
เทคนิค 

งานทันตกรรม 

 

นางรุ่งลาวรรณ 
กุณาปาน 

18.นวัตกรรม 

บัตรเตือนใจ ให้มาพบกัน 

งานให้ค าปรึกษา ยาเสพ
ติด 

 

นางพร้อมพันธ์ 
คุ้มเนตร 

 



 

ทีมพัฒนาบุคลากรจัดท าโครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า ประจ าปี 2561 เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการขยายบริการขององค์กรให้
เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งปีนี้เน้นเรื่องการใช้ 3 P (Purpose Process Performance) และกระตุ้นหน่วย
สนับสนุนบริการ และบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ให้เรียนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาหน้างาน จะมีแนวทางด าเนินการ
แก้ไขท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างไร ผลลัพธ์ที่ต้องการมีผลต่อผู้มารับบริการอย่างไร ท าซ้ าๆหลายรอบ
(CQI :Continuous Quality Improvement) จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงาน ตลอดจน
น าผลงานที่พัฒนาผ่านการคัดเลือกน าไปต่อยอดการพัฒนาจากทีมจังหวัดเพ่ือ เผยแพร่ในเวทีระดับจังหวัด 
ภาค และประเทศต่อไป  

วันที่ 2 เมษายน 2561  ทางโรงพยาบาลได้จัดนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือนและท าพิธีมอบ
เกียรติบัตรพร้อมกรอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1-2  และรางวัลชมเชย พร้อมทั้งมอบ
เกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ส่งผลงานทุกคน  

 

 

 



 

กลุ่มบริการทางการแพทย์ 

รางวัลชนะเลิศ  

การพัฒนางานการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้าน
ปฐมภูมิ 

น าเสนอโดย นางปิยฉัตร ขันติศิวนนท์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

ระบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบ
ประคับประคอง 

งานผู้ป่วยใน 

น าเสนอโดย นาง จันทร์เพ็ญ บรรเลง 

 

 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ผลของพฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัย
ที่มีผลต่อการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้องของ
ผู้ป่วยที่บ าบัดทดแทนไตด้วยCAPD  

งานผู้ป่วยใน 

น าเสนอโดย นาง ยุพดี วุฒิเจริญ 

 

 

รางวัลชมเชย 

การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด 

งานสนับสนุนเครือข่ายและบริการปฐมภูมิ 

น าเสนอโดย นางสาว ธภัคนันท์ อินทราวุธ 

 

รางวัลชมเชย 

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยการส่ง
ตรวจ 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

น าเสนอโดย นาง อรพันธ์ บุญคง 

 



 

กลุ่มสนับสนุนบริการ 

รางวัลชนะเลิศ  

PATIENT DOSE(การค านวณปริมาณรังสีที่
ผู้ป่วยได้) 

งานเอกซเรย์ 

น าเสนอโดย นายศิริพงษ์ พรมจินา 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

การบริหารจัดการออกซิเจนส ารอง 

งานการจัดการทั่วไป 

น าเสนอโดย  นายภูเบศ สิงหกุล 

 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

พัฒนางานยานยนต์ด้วยพลังคนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจทุกซอกมุม 

งานยานยนต์ 

น าเสนอโดย  นายณรงค์ศักดิ์ ชมเชย 

 

รางวัลชมเชย 

การพัฒนางานดูแลบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

งานการจัดการทั่วไป 

น าเสนอโดย  นายอลงกรณ์ สวาทพงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการน าเสนอผลงานเรื่องเล่าของหน่วยงาน โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ ชื่อเรือ่ง หน่วยงาน 

 

ส่ิงที่ชื่นชม /โอกาสพฒันา 

1 การคัดกรองกลุ่มเส่ียงวัณโรคโดยการส่งตรวจ                                                                                      ควบคุมโรค มีการน าปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาระบบงาน เพื่อให้กลุ่มเส่ียงมีการเข้าถึ ง

บริการเพิ่มขึ้น  แต่ควรระบุกลุ่มที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน มีการรวบรวมสถิติเป็นร้อยละของ

กลุ่มที่คัดกรอง  ชื่อเรื่องควรสอดคล้อง และตรงประเด็นกับผลงานที่น าเสนอ 

2 การพัฒนาระบบงานบริการแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนอก มีการบริหารความเส่ียง เพื่อน ามาพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ควรระบุความรุนแรง

ของความรุนแรงที่เกิดขึ้น และควรเพิ่มการให้ข้อมูลด้วยวาจา/ป้ายเพื่อส่ือสารให้ผู้มารับบริการ

ทราบ เพิ่มการประเมินซ้ า ในรายที่ต้องรอนาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 

3 การพัฒนางานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลร้องกวาง 

กลุ่มงานเวชฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุของปัญหาของการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และ

มีการใช้ส่ือ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) เพื่อพัฒนาระบบงาน แต่ควรจัด

กลุ่มผู้ป่วยแต่ละช่วงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องที่เหมาะสมต่อไป 

4 การพัฒนากระบวนการแนวทางการดูแลผู้ป่วย Bedsore 

และเส่ียงต่อการเกิด Bedsore 

งานผู้ป่วยใน มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย เพื่อลดและป้องกันความเส่ียงการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติด

เตียง ควรเพิ่มสถิติที่พบ และระยะเวลาที่เก็บข้อมูล ควรระบุเป้าประสงค์ให้ชัดว่าเป็นการ

ป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับ การให้ข้อมูลแก่ญาติ สอนและสาธิตการพลิกตัว เพิ่มการ

ประเมินอาการเริ่มแรก การประเมินซ้ า อีกทั้งควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการ

พัฒนาระบบ 

 



สรุปผลการน าเสนอผลงานเรื่องเล่าของหน่วยงาน โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 

 

หน่วยงาน ส่ิงที่ชื่นชม /โอกาสพฒันา 

5 ระบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบประคับประคอง งานผู้ป่วยใน มีการดแูลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อ

น ามาพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น รวมถึงมีการวางแผนต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบการติดตามดูแลผู้ป่วย การพัฒนาทักษะบุคลากรใหม่ในการประเมิน PPS ควรเพิ่ม

เป้าหมายของ KPI  รวมถึงการก าหนด KPI เชิงกระบวนการในการดูแลที่ยังเป็นปัญหาหรือท า

ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่นการเข้าถึงบริการไม่ครอบคลุม/การดูแลไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน  

6 ช่วยหนูน้อยให้มีที่ยืน งานห้องคลอด มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ และมีการวางแนวทางเพื่อ

จัดการเชิงระบบ ควรเพิ่มการส่ือสารแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในโรงพยาบาลทราบ และคืน

ข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการวางระบบในชุมชนในการป้องกันการเกิดปัญหา

ซ้ า 

7 ผลของพฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บ าบัด

ทดแทนไตด้วยการท า CAPD ที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่อง

ท้อง 

งานผู้ป่วยใน มีการศึกษาปัญหาเชิงลึกในกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บ าบัดทดแทนไตด้วยการท า 

CAPD เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน  แผนพัฒนาต่อเนื่องควรเน้นเรื่องการเสริมพลัง และสร้าง

แรงจูงใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8 ไม่หมด ไม่เส่ือม เปี่ยมด้วยคุณภาพ งานเภสัชกรรม มีการทบทวนความเส่ียงและแก้ไขเชิงระบบ มีการติดตามระบบเพื่อเฝ้าระวังความเส่ียง ควรมี

ระบบการตรวจสอบซ้ าทุกครั้งที่จ่ายยาแก่ผู้ป่วยทุกราย เพื่อลด Risk ในทุกกรณี  



 

สรุปผลการน าเสนอผลงานเรื่องเล่าของหน่วยงาน โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ส่ิงที่ชื่นชม /โอกาสพฒันา 

9 ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยคาสาย

สวนปัสสาวะ 

งานผู้ป่วยใน มีการทบทวนกระบวนการดูแลต่อเนื่อง โดยใช้หลัก Patient Safety Goal  การค านึงถึง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาจากการติดเชื้อ นอนนาน แต่ควรแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสถิติที่พบ 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

กระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพ ควรแสดงให้เห็นถึงบุคลากรทางการพยาบาลมีการ

ปฏิบัติตามหรือมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติ การท า RCA เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 

การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนา ตาม KPI 

10 การพัฒนางานการบริหารจัดการออกซิเจนส ารอง  

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลร้องกวาง 

 

กลุ่มงานการจัดการ

ทั่วไป 

ระบบงานสนับสนุนแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ มีการทบทวนความเส่ียงน ามาพัฒนาระบบ มีการ

ประสานงานหน่วยงานทั้งใน และนอกโรงพยาบาล มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบ

ความเพียงพอ ความพร้อมใช้  หน่วยงานควรก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแทนผู้รับผิดชอบหลัก สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

ป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น  

11 การพัฒนางานยานยนต์ด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจทุกซอก

มุม  

 

กลุ่มงานการจัดการ

ทั่วไป 

มีการบริหารความเส่ียง มีการทบทวน แก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน 

คือ รวดเร็ว ปลอดภัย ทันเวลา  มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของออกซิเจนในรถพยาบาล

ฉุกเฉิน ควรมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการวัดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องกันเพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพ 



 

สรุปผลการน าเสนอผลงานเรื่องเล่าของหน่วยงาน โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ส่ิงที่ชื่นชม /โอกาสพฒันา 

12 การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด 

 

งานสนับสนุนเครือข่าย

และบริการปฐมภมู ิ

 มีการศึกษาปัญหาของผู้ป่วยเชิงลึก ท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลกระทบท า

ให้ผู้ป่วยขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง  มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ  การดูแลแบบ 

Humanized heath care  ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในชุมชน ทุกภาคส่วนเพื่อการ

วางแผนร่วมกันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัด ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

13 PATIENT DOSE (การค านวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้) 

 

งานรังสี มีการใช้นวัตกรรมในงานบริการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มารับบริการถ่ายภาพรังสี 

เกี่ยวกับปริมาณรังสีที่ได้รับอย่างปลอดภัย มีการศึกษาข้อมูล มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

เพื่ออ้างอิง ให้เกิดความน่าเชื่อถือ  ส่วนส่ือที่ใช้ควรมองเห็นได้ชัด และติดในต าแหน่งที่

ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้ง่าย 

14 การพัฒนางานดูแลบ่อบ าบัดน้ าเสีย  

 

กลุ่มงานการจัดการ

ทั่วไป 

มีการพัฒนาระบบงานประจ าจากปัญหาที่พบ เพื่อลดข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน และชุมชน  

ควรก าหนดเป้าประสงค์ และวัดผลที่สอดคล้องกับปัญหา ควรมีการทบทวนกิจกรรมการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงระบบงาน และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม 

15 การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องการบ าบัดด้วยออกซิเจนที่

บ้าน 

 

งานสนับสนุนเครือข่าย

และบริการปฐมภมู ิ

มีการทบทวนปัญหาการดูแลผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ต้องบ าบัดด้วยออกซิเจนอย่าง

ต่อเนื่องที่บ้าน มีการดูแลแบบประคับประคอง  จากปัญหาพบว่าเครื่องผลิตออกซิเจนไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นควรมีการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยใน

กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อน าไปพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

 



 

 

สรุปผลการน าเสนอผลงานเรื่องเล่าของหน่วยงาน โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ส่ิงที่ชื่นชม /โอกาสพฒันา 

16 บัตรเตือนใจ ให้พบกัน งานให้ค าปรึกษาและยา

เสพติด 

มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล เพื่อลดขั้นตอน  ช่วยให้การท างานสะดวก 

รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และมาตามนัด  ควรเพิ่มการเปรียบเทียบข้อมูล

ก่อนและหลังการพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

17 การอุดฟันเด็กเ ล็กใน ศพด. ด้วย SMARTเทคนิค 

หน่วยงานทันตสาธารณสุข 

 

ทันตกรรม มีการทบทวนของการมารับบริการตามนัด และจัดบริการแบบเชิงรุกในกลุ่มเด็กเล็ก ที่ต้อง

ได้รับการอุดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการก าหนดเป้าหมายและวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน  ควร

เพิ่มกลยุทธ์หรือกระบวนการพัฒนา เพื่อให้เด็ก 0-3 ปีได้รับการอุดฟันด้วย SMART เทคนิค  

ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 
 

 

 

 


