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การจัดกลุ่มประกวด 	

•  กลุ่มประกวดที่ 1 งานบริการระดับปฐมภูมิ  
•  กลุ่มประกวดที่ 2 งานบริการระดับทุติยภูมิ   
•  กลุ่มประกวดที่ 3 งานบริการระดับตติยภูมิ  
                          ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับ
สูง  

                          และโรงเรียนแพทย์  
•  กลุ่มประกวดที่ 4 งานสนับสนุนบริการ  
•  กลุ่มประกวดที่ 5 งานสนับสนุนบริหาร   
•  กลุ่มประกวดที่ 6 KM และการศึกษา  
•  กลุ่มประกวดที่ 7 นวัตกรรม(สิ่งประดิษฐ์)   
•  กลุ่มประกวดที่ 8 Meta R2R 



เกณฑ์การให้คะแนน	
สวนที่ 1 ดานกระบวนการวิจัย ! คะแนน!

การเลือกประเด็นและการกำหนดคำถามวิจัย!

40-50 ! ระเบียบวิธีวิจัย!

ผลการศึกษา (การใชขอมูล/ผลจากการวิเคราะหขอมูล) !

ความคิดริเริ่มโดยรวมของกระบวนการวิจัย ! 5-10 !

สวนที่ 2 ดานผลลัพธและการนำไปใชประโยชน !

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน! 25-30 !

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตอ ผูปวย/ ผูปฏิบัติงาน/ หนวยงาน! 20-25 !

รวม@ 100 @

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างไปบ้าง 	



จุดประสงค ์R2R ดีเด่น	
� คัดเลือกเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์ใน
การนําไปใช้แก้ปัญหาได้จริง เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย	

� มีการนํากลับไปใช้แก้ปัญหางานประจํ
แล้ว	

� เป็นตัวอย่าง ให้เห็นวิธีคิด	
� ไม่ต้องการให้เป็นการแข่งขัน	
� ผู้ส่งเรื่อง และหน่วยงานควรพิจารณา
ก่อนว่าเรื่องของเรามีคุณภาพ มีคุณค่า
เพียงพอที่จะเผยแพร่หรือไม	่



ขั้นตอนการพิจารณา	
I.  คัดกรองว่าเป็น R2R จริง โดย Criteria 

4 ข้อ	
1.  เป็นปัญหาจากการทํางานประจําจริง	
2.  ผู้วิจัยมีหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น	
3.  ตัวชี้วัดต้องสะท้อนผลที่เกิดกับผู้ป่วย 

หรืองานโดยตรง	
4.  มีการนําผลไปใช้แก้ปัญหาแล้ว และยัง

ปฏิบัติอยู่	
II.  ระเบียบวิธีวิจัย	



I การคัดกรอง	
�  มีเรื่องที่เป็น R2R ประมาณ 

10-30% 
�  ปี 2557 = 28% 
�  ปี 2558 = 11% 	



II ขาด Criteria ของ R2R	
Criteria R2R	 2557	 2558	

1	 ไม่ใช่ปัญหาจาก
งานประจํา 	

66%	 71%	

2	 ไม่ใช่เจ้าของงาน	 16%	 25%	
3	 Outcome ไม่ถูก

ต้อง 	
66%	 74%	

4	 ยังไม่ได้นําไปใช้
ประโยชน์จริง	

54%	 45%	



ประเด็นไม่ใช่ปัญหาจากงาน
ประจํา	

	 	 	 	ปี 2557	ปี 2558	

� คาดว่าจะเป็นปัญหา 	 	39.4%
 48.0% 

� โครงการ กิจกรรม 		 	30.3%
 20.0%	

� ค้นหาปัญหา	   24.2%  12.0% 
� อยากรู้เอง 		 	 	  6.1%  20.0% 
	



ประเด็นไม่ใช่ปัญหาจากงาน
ประจํา	

	 	 	 	ปี 2557	ปี 2558	

� คาดว่าจะเป็นปัญหา 	 	39.4%
 48.0% 

� โครงการ กิจกรรม 		 	30.3%
 20.0%	

� ค้นหาปัญหา	   24.2%  12.0% 
� อยากรู้เอง 		 	 	  6.1%  20.0% 
	



เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนทําวิจัย 
 
 

คําถามวิจัย  
การดําเนินการวิจัย  
การสรุปผลการวิจัย 

ชื่อเรื่อง 

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 



Titles	  should	  be	  	  
	  -‐concise,	  	  
	  -‐informa/ve,	  	  
	  -‐tell	  what	  the	  paper	  is	  about	  and	  what	  it	  found.	  	  
	  -‐It	  should	  contain	  keywords	  necessary	  for	  digital	  
search	  and	  retrieval	  methods.	  	  
	  -‐Avoid	  vague	  declara/ons	  (e.g.,	  "effects	  of	  ...");	  
strive	  for	  informa/on	  content	  (e.g.,	  fungi	  kill	  
tardigrades")	  
	  ……….?.....	

ชื่อเรื่อง	



ตัวอย่างชื่อเร่ือง	
ผลการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บ
ปวดในผู้ป่วย	

โรคตากระตุกที่ฉีดโบทูลินุมท็อกชิน	โรงพยาบาล	  A	  อําเภอ/จังหวัด	

“สื่อสารตรงกัน เข้าใจง่าย ใช้ได้ถูกต้อง”	



[1]	   รูปแบบการเขียน (Structural	  abstract)	
	  -‐	  ที่มา/บทนํา	  
	-‐ วัตถุประสงค์	
	-‐	  วิธีการศึกษา	
	-‐ ผลการศึกษา	
	-‐	  การนําไปใช้ประโยชน์ 	
	
ความยาว =	   2600 ตัวอักษรรวมวรรค =	  500	  คํา	  

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 



[2]	  บทนํา	
	-‐	  ต้องเขียนมากน้อยแค่ไหน 	  
	-‐ เขียนอย่างไรให้เห็นว่ามีการทบทวน
วรรณกรรมมาพอสมควรแล้ว	

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 



เขียนบทนํา R2R 

•  เริ่มบอกตัวตน 
•  ค้นพบปัญหา 
•  คิดหาทางแก้ 
•  ข้อมูลต้องแน่  
•  แลดูแนวใหม่ 
•  ใส่ใจทฤษฎี  
 



 P P Pจังหวัด...มีการด่ืมแอลกอฮอลเปนอันดับที่ 1 และ 

มีการด่ืมในเยาวชนเปนอันดับที ่4 ของประเทศ (2554)  

ขอมูลของหมูบาน....... พบคนในครอบครัวด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 98% มีคาใชจายสำหรับซ้ือสุราเฉลี่ย1,500 บาท

ตอเดือน นอกจากนี้ยังพบปญหาดานความรุนแรงใน

ครอบครัว 12% ปญหาหนี้สิน 98%   คนในครอบครัวมี

ปญหาความเครียด 51%   มีผูติดสุราจำนวน16 (4.5%) และ

อุบัติเหตุทางการจราจรเพิ่มมากข้ึน (2553 ชุมชนมีเด็กเสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุจากการเมาสุรา 2 ราย!

ตัวอย่างบทนํา	





บทนํ  เชื่อมโยง ความคิด ให้เห็น
เป็นรูปธรรม	

บทนํา	

คําถาม	

ปัญห
า	

วัตถุประ
สงค์	

ทบทวน	



[3]	  วัตถุประสงค์ 	
	    เขียนอย่างไร 		

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 

วัตถุประสงค์	
หมายถึง สิ่งที่ต้องรู้หรือทําให้
เกิดผล เมื่อกระบวนการวิจัย
เสร็จสิ้นลง	



supat	  somjitsakul	  19-‐07-‐2015	 20	



supat	  somjitsakul	  19-‐07-‐2015	 21	



 ตัวอย่าง วัตถุประสงค์	
•  เพื่อพัฒนารูปแบบการลด ละ เลิก
การดื่มแอลกอฮอล์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม	



ตัวอย่างการเขียน “วัตถุประสงค์”	
คําอธิบายโจทย์ ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถ
เข้าถึงบริการตรวจเท้าด้วยเครื่อง Podoscope	  
ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่รับรู้ถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดแผลที่เท้า จากการดูแลตนเองไม่เหมาะ
สม 	  
วัตถุประสงค์(ครั้งแรก) :	  เพื่อลดภาวะ
แทรกซ้อนการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบา
หวาน	
วัคถุประสงค์(ปรับใหม่) :	  เพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเท้า 
“Podoscope”	  กับเครื่องตรวจเท้า “Nayo	  
Model”	

supat	  somjitsakul	  19-‐07-‐2015	



ตัวอย่างการเขียน “วัตถุประสงค์”	
โจทย์วิจัย : เปรียบเทียบผลการใช้เจลว่าน
หางจระเข ้(Aloe	  vera)	  กับการใช้ครีม 1% 
silver	  sulfadiazine ในการรักษาแผลไหม้
ระดับ1, 2 ว่า มีผลแตกต่างกันอย่างไร 	  
วัตถุประสงค์ :	  เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลา
การหายของแผลไหม้ในผู้ป่วยที่รักษาแผล
ด้วย 1% silver	  sulfadiazine	  กับวุ้นสดว่าน
หางจระเข	้

supat	  somjitsakul	  19-‐07-‐2015	 24	



ตัวอย่างการเขียน “วัตถุประสงค์”	
โจทย์วิจัย : ภาคีเครือข่ายสุขภาพจะมีส่วน
ร่วมในการจัดการฟื้นฟูคนพิการกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ได้
อย่างไร	  
วัตถุประสงค์ :เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพในการบริการฟื้นฟู
คนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มีสาเหตุจาก
กรรมพันธุ์	

supat	  somjitsakul	  19-‐07-‐2015	 25	



“เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น” 
4. Methodology : วิธีการศึกษา แบบ R2R 

 
ดร. ผาสุข  แก้วเจริญตา 



	
		 		                 ทฤษฎี	

            	
	 	          การปฏิบัติ 	 	                    สมมุติฐานวิจัย	

        	
         การสรุปอ้างอิง	                                                  การสุ่มตัวอย่าง	
	
    การวิเคราะห์ข้อมูล                                      	
                                                                           นิยาม, เครื่องมือ	
	
               การรวบรวมข้อมูล	

RESEARCH CYCLE 

ปัญหา	
วิจัย	



ประเด็นการศึกษา  
•  เลือกจากสภาพปัญหาที่พบหน้างานและมีความเชื่อม
โยงกับมาตรฐานคุณภาพของงานต่างๆ ตามที่กําหนดไว้  

•  เลือกจากนโยบายต่างๆ ที่ต้องมีการดําเนินงานและยัง
คงขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สําคัญในการออกแบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ   

 โจทย์วิจัยตามบริบทของหน่วยงาน  
และสถานการณ์ปัญหาของแต่ละพื้นที่     



การออกแบบโจทย์วิจัย 
•  ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการทํางานให้ดีขึ้น   ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบนหลักฐานเชิงประจักษ์  

•  กระบวนการพัฒนา  
•  ทบทวนปัญหาหน้างาน  ทบทวนวรรณกรรม   ออกแบบการศึกษา  การ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล   

  และการนําผลการวิจัยไปใช้     

ข้อสังเกต :  
มีงานวิจัยจํานวนมากให้ความสําคัญกับการพัฒนางานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ
ที่หลากหลาย  ทั้งในระดับหน่วยงาน  ระดับองค์กร และ การเชื่อมโยงไปยังภาคี
เครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ที่มีบทบาทในการแก้ปัญหา เกิดทักษะในด้านการ
ออกแบบการแก้ปัญหาเชิงระบบได้ชัดเจนมากขึ้น   
 



การออกแบบโจทย์การวิจัย 
• พบว่าจุดอ่อนคือขาดความเฉพาะเจาะจงที่นําไปสู่การกําหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย   

•  วัตถุประสงค์การวิจัยที่ไม่ชัดเจน มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การอภิปรายข้อค้นพบมี่สําคัญของการศึกษาวิจัย ซึ่งพบว่า ไม่
สอดคล้องกัน  

• มีผลต่อการออกแบบการวัดผลการวิจัย   การกําหนดเครื่องมือใน
การวัด   



วิธีการวิจัย 
•  ส่วนใหญ่ผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง  การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   และ การศึกษาวิจัย
เชิงพรรณนา 

•  การพัฒนาเครื่องมือซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดการระบุระบวนการ
พัฒนาเครื่องมือ    ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของชิ้นงานวิจัย   

•  สถิติที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นการใช้สถิติอย่างได้แก่ ร้อยละ  และค่า
เฉลี่ย  การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้  t-test เป็นต้น  



จุดเด่นของงานวิจัยท่ีพบในคร้ังน้ี 
•  งานส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการทํางาน 
   
• มีกลไกการทํางานที่พัฒนาในระดับสหวิชาชีพมากขึ้น  สะท้อนให้
เห็นถึงการนํางานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาหน้างาน
ได้จริงและมีประสิทธิผลต่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น   

 
•  ข้อท้าทายที่สําคัญคือการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพงานวิจัย
ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ 

 
•  การพัฒนาบทบาทคุณอํานวยด้านงานวิจัยของหน่วยงานให้
สามารถทําบทบาทหนุนเสริมและให้คําปรึกษาได้มากขึ้น ใน
อนาคตมีการนําผลงานวิจัยไปใช้มากขึ้นต่อไป 



ตัวอย่างวิธีการ
ศึกษา	P P P P     เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม(Participatory Action Research) กลุมตัวอยางคือครัวเรือนที่

สมัครใจเขารวมโครงการจำนวน 203 ครัวเรือนการดำเนินการมี 3 

ระยะ1.ระยะเตรียมการวิจัยวิเคราะหชุมชน 2. ระยะดำเนินการวิจัย

โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 4 ข้ันตอน คือวางแผนปฏิบัติการ

สังเกตการณและสะทอนปญหา ชุมชนหาแนวทางและมาตรการ

ในการลดละเลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีแกนนำชุมชนเปนผู

ดำเนินการ “วังวาโมเดล” 3.ระยะประเมินผลการพัฒนารวมกับ

ชุมชนวิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละระหวางตุลาคม 2554- 

กันยายน 2557 !



II ระเบียบวิธีวิจัย	
�  ไม่มีการทบทวนวรรณกรรม ยกเว้น

งานวิจัยจากโรงเรียนแพทย์	
�  ไม่มีการคํานวณขนาดตัวอย่าง	
�  รูปแบบการวิจัยไม่เหมาะกับคําถาม

การวิจัย	
�  ใช้สถิติไม่ถูกต้อง	





[5] ผลการศึกษา	
	    เขียนอย่างไร 		

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 



ผลลัพธ์ (Outcome) 

•  ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย/นวัตกรรม 

•  กระบวนการวัดผลลัพธ์ แม่นยํา น่าเชื่อถือ 



ผลลัพธ์ (Outcome) 

•  ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย/นวัตกรรม 

 
 
หลีกเลี่ยง การวัดเพียง 
 “ความพึงพอใจ” 
   อย่างเดียว 



ผลลัพธ์ (Outcome) 

•  กระบวนการวัดผลลัพธ์ แม่นยํา น่าเชื่อถือ 





 
 ความพึงพอใจ ?? 



ใบใหม่มีประสิทธิภาพทดแทนใบเก่าได้หรือไม่ 



การเขียนผลการวิจัย 

สั้น กระชับ ตรงประเด็น โดยแสดงให้เห็น 

•  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย 
•  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 



P P P P        ป 2555 ชุมชนมีมาตรการลดละเลิกการด่ืม
เหลาในงานศพและงานลงแขก 70% มีชมรมรักสุขภาพเยาวชนจัดการ

แขงขันกีฬาปลอดเหลาคาใชจายจาการด่ืมแอลกอฮอลลดลง 65%         ป 
2556 มีมาตรการรานคาไมขายเหลาในวันพระ มีรานคาปลอดเหลา 3ราน  
สงเสริมเรือแขงปลอดเหลา  มีแกนนำจัดทำบัญชีครัวเรือน มีบุคคล
ตนแบบเลิกเหลาตลอดชีวิต 9 คน  ป 2557 มีการงดเหลาเขาครบพรรษา
กิจกรรมสานสัมพันธสามวัย มีแกนนำในการชวนเขาโครงการเปนเด็ก
และผูสูงอายุ จำนวนผูเขารวมงดเหลาเขาครบพรรษาเพิ่มข้ึนเปน 56% 
(เดิม 37%) มีคลินิกเลิกเหลาในชุมชนผูที่ด่ืมสุราแบบติดเขารวมโครงการ 
5 คน  เลิกได 3 คน บุคคลตนแบบเลิกเหลาตลอดชีวิต 17 คนและเลิก
เหลาออกพรรษา 92 คน ไมมีอุบัติเหตุจราจรจากการด่ืมลดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวลดลง  8% คนในครอบครัวมีปญหาความเครียดลด
ลงเหลือ 35% !

ตัวอย่างผลการศึกษา	



[6]	  สรุปผลการศึกษา	
	    เขียนอย่างไร	
	 		
		

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 





[7]	  การนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์	
	    เขียนอย่างไร	
	
	ตัวอย่าง 		

เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 



ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้อง	
� ส่วนบุคคล	

� ไม่รู	้
� ไม่เข้าใจ	
� ไม่สนใจ	

� วัฒนธรรมการส่ง	
� อยากได้จํานวนครั้งการส่งผลงาน	
� อยากได้รางวัล มีเงินรางวัลก้อนโต 
และอื่นๆ	

� อยากมาเที่ยวกรุงเทพ	



ข้อเสนอแนะ	

� เริ่มต้นจากการตั้งใจแก้ไขปัญหาจาก
งานประจําจริง มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่ม
เห็นปัญหา แสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	

� ปัญหาไม่สามารถแก้ได้ด้วยการบริหาร
จัดการ	

� มีการ Reviews literature 
� ปรึกษา ผู้รู	้

ระยะที1่ เตรียมก่อนทํา วิจัย R2R	



ข้อเสนอแนะ(ต่อ)	

� ทําวิจัยจริง เก็บข้อมูลจริง โดยตั้งใจ
แก้ไขปัญหาเป็นหลัก	

� มีความซื่อสัตย์	
� ทํารายงานการวิจัย  
� นําไปใช้ประโยชน์ ถ้าได้ผลจริง ต้องเผย
แพร่สู่หน่วยงานอื่น ติดตามผลที่เกิดขึ้น	

� หากเกิดประโยชน์จริง เตรียมส่งเข้า 
R2R ประจําปี	

ระยะที ่2 ทํา วิจัย R2R	



ข้อเสนอแนะ(ต่อ)	

� ผู้ส่งเรื่อง ควรพิจารณาก่อนว่าเรื่องของ
เรามีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
สามารถนําไปใช้ได้จริง	

� หน่วยงานควรพิจารณาก่อนว่าเรื่องมี
คุณภาพ ตรงกับงาน R2R จริง และหาก
เผยแพร่แล้วผู้อื่นสามารถนําไปใช้ได้	

� ให้เพื่อนอ่าน Abstract ถ้าเข้าใจ ส่งได้	

ระยะที3่ ติดตามผล ก่อนส่ง R2R ประจําปี	



 ระดับของการใชประโยชนจากผลงาน R2R 6

1 ศึกษาหาปัญหาในหน่วยงาน ยังไม่ได้
นําไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
2 เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น
ระดับหนึ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในวง
จํากัด (เฉพาะหน่วยงานที่ทําและอาจเกิด
จากการวิจัยแบบ AR มีองค์ความรู/้
นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการพัฒนางาน 
3 เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในหน่วย
งานให้ดีขึ้นมาก มีการขยายผลข้ามหน่วย
งาน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ขององค์กร 
4 มีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง มีการขยายผลข้ามองค์กร 
5 มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ผลงาน
ได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพ 

52	

การนําผลงานไปใช้ประโยชน์   
5 ระดับ  

การสื่อสารผลงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ  

1.  สื่อสารในหน่วยงานด้วยรูปแบบต่างๆ 
2.  สื่อสารภายในองค์กรด้วยรูปแบบ

ต่างๆ  
3.  มีการนําเสนอผ่านการประชุมสัมมนา

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
4.  การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมผ่าน 

Website, Face book, หรือ social 
media อื่นๆ หรือช่องทางอื่นๆ 

  



ตัวอย่าง การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์	

Pขยายไปสูระดับจังหวัด เกิดงานศพและแขงเรือปลอดเหลา

ลดการด่ืมในงานลงแขกหลังเลิกงาน  มีคลินิกเลิกเหลาใน

ชุมชน มีบุคคลตนแบบ อสม.ไดรับคัดเลือกเปนอสม.ดีเดน

ภาคเหนือสาขาสงเสริมสุขภาพเปนชุมชนตัวอยางใหเขามา

ศึกษาดูงาน  มีการถอดบทเรียนมีส่ือVTRบุคคลตนแบบ

โดย สสส.นำเผยแพรไดรับคัดเลือกใหรวมแลกเปลี่ยนเรียน

รูจาก WHO ในการประชุมนานาชาติเรื่องชุมชนปลอดภัย

ในป 2558 !



เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 



เขียนให้ถึง R2R ดีเด่น 


