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ที่ R2R ๐๐๓/๒๕๖๓
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
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ตามที ่ โ ครงการพั ฒ นางานประจำสู ่ ง านวิ จ ั ย ระดั บ ประเทศ ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ิ จ กรรมการประกว ด
ผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภู มิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สนับสนุนบริหารและบริ ก าร นวั ต กรรม/
สิ่งประดิษฐ์ และMeta R2R เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานที่เป็นงานประจำ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขององค์กร จัดการความรู้ทั้งด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจั ย
ควบคู่ไปกับงานประจำ
บัดนี้ คณะกรรมการพิ จารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ทำการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๕ รางวัล จำแนกเป็ น
ระดับปฐมภูมิ ๑๒ รางวัล, ระดับทุติยภูมิ ๙ รางวัล, ระดับตติยภูมิ ๗ รางวัล, ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุ น
บริการ ๙ รางวัล, ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ๑๑ รางวัล และระดับ Meta R2R ๗ รางวัล ดังมีรายชื่อผลงาน
และเจ้าของผลงานที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ)
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

๑

ประกาศรายชือ่ ผลงานวิจยั R2R ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
ประเภทผลงานปฐมภูมิ จำนวน ๑๒ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
119
การพัฒนารูปแบบการดำเนิ นงานลานเล่ นลานเพลิ นส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังคี อำเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
150
การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ
ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
251

409

509

560

588

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
นางสาวปรมาภรณ์ ดานา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านพังคี จังหวัดมหาสารคาม

นางนิตยา ฤทธิ์ศรี
โรงพยาบาลมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
ผลการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านของ โรงพยาบาล นางณัฐริกา จุ้ยนิ่ม
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Effectiveness of model development of the home
บ้านเหล่าใหญ่ จังหวัดยโสธร
care nursing in the Laoyai health promoting hospital
การรับรู้พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
นางวิวัฒนา เรืองฤทธิ์
ไม่พร้อมในวัยเรียนโดยใช้กระบวนการจัดทำสื่อหนังสั้ น
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนารูปแบบการป้องกันผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบรุนแรง นายสันติ อุทรังษ์
ซ้ำในชุมชน ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโนนสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนโดย นางภิรญา พินิจกลาง
ชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
สุขสำราญ จังหวัดมหาสารคาม
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดออนไลน์ ของอาสาสมัคร นางธันย์สิตา ยอดอ่อน
สาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
โรงพยาบาลหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

๒

รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

595

การพัฒนางานสร้ างเสริมภูมิคุ้มกั นโรค อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ปี 2559-2562 Development of immunization work for
Sao Hai district, Saraburi province, 2016-2018
การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์ โดยชุมชน
มีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
รูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มบำรุง
ร่างกายที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในแอลกอฮอล์ อำเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ที่สอดคล้องกับภูมิสงั คมของชุมชนมละบริ ( ตองเหลือง )
บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนแนวใหม่
โดยใช้ CMU model

นายวีระเทพ แจ่มจันทร์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี
นายศุภชัย แพงคำไหล
โรงพยาบาลยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
ดร.ชาลี ยะวร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
นางนิภาพร พอใจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านน้ำโค้ง จังหวัดน่าน
นพ.เชษฐพงศ์ สัจจาผล
ศูนย์แพทย์ชมุ ชนโรงพยาบาลควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

623

768

806

954

๓

ประเภทผลงานทุติยภูมิ จำนวน ๙ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
62
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มี
ภาวะวิกฤตขณะส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
209
ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการ
ทรงตัวในผู้สูงอายุ หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน
300
การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคหัวใจใน
ผู้สูงอายุโดยใช้ STEMI Alert 3 Steps “แบบมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย : บริบท อำเภอขุนหาญ”
512
ผลของกลุ่มบำบัดการหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุขต่อภาวะ
ซึมเศร้าของวัยรุ่น
528
ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม
เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
732
734

752

809

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
ดร.จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ
โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
นางเพ็ญศรี นรินทร์
โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นางอังคณา วังทอง
โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นางคมเนตร สกุลธนะศักดิ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปว่ ยแบบประคับประคอง นางจุฬารัตน์ สุริยาทัย
จากโรงพยาบาลสู่เครือข่ายสุขภาพ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วย นางนันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์
เบาหวานต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนากระบวนการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน นางสาวประวินา ปะตา
กำหนดในหญิงตั้งครรภ์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลนาเชือก
ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาสถานประกอบการผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุ
นางขวัญเนตร ศรีเสมอ
ที่ปิดสนิทตามโครงการประชารัฐ อำเภอประโคนชัย
โรงพยาบาลประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

๔

ประเภทผลงานตติยภูมิ จำนวน ๗ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน
139

222

309

397

412

564

1000

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

ผลลัพธ์ทางคลินิกและค่าใช้จ่ายของการใช้กระบวนการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ และการถอดท่อทางเดินหายใจอย่างมี
แบบแผนในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉิน
ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว
ร่างกายและลดภาวะท้องอืดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
หลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤต

นางสาวสุภานัน อินนอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสุพัฒตรา ศรีภักดี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนช่วยชีวิตขัน้ พื้นฐานสำหรับ
นางสาวลดาวรรณ อุบล
ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กทีเ่ สี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การรักษาฟื้นฟูแบบมุ่งเป้า (goal directed therapy) ช่วยเพิ่ม ผศ. พญ.ธีรดา พลอยเพชร
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และคุณภาพชีวิตของเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมองพิการ: a randomized controlled trial
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสียอ้ ม Hematoxylin นางสาวสุภาพร พรมพยอม
and eosin จากจำนวนสไลด์ชิ้นเนื้อที่ใช้ย้อมสีใน โรงพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
นครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่
ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการคลอด ด้วยระบบ
นพ.สักกพันธ์ เลาหสุรโยธิน
One Province One Labor room จังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาเปรียบเทียบเครื่อง Wood’s lamp ระหว่างหลอดไฟ นางบัวเพชร ศรีเพชร
ชนิด Ultraviolet light กับหลอดไฟชนิด Blacklight Blue
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน
การวินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา ภาคใต้ จังหวัดตรัง
(Erythrasma)

๕

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหาร จำนวน ๕ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
68
การพัฒนาระบบบริการเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุม่ พระภิกษุและสามเณรใน
พื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน
422
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยระบบจัดการข้อมูลแบบ
เรียลไทม์สำหรับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดน่าน
925
การศึกษาระดับฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์, ระดับที่นักศึกษาสัมผัส สภาวะแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง
และการทดลองแก้ไขระดับฟอร์มาลดีไฮด์เกินมาตรฐาน
990

การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดขอนแก่น

1048

รูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาที่มี
คุณภาพในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในเขตสุขภาพที่ 3

๖

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
นางสาววันรพี สมณช้างเผือก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต 8 จังหวัดอุดรธานี
ดร.นภดล สุดสม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
พญ.อนุช ดุรงค์พันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวชัญญรัชต์ นกศักดา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
นางอารีรัตน์ ฟองทอง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 3 นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ จำนวน ๔ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
65
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปัสสาวะด้วยหลักการ Lean
และ Autoverification
418

การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

618

การบริหารจัดการแบบ LEAN ในการบริการของห้องเจาะเลือด
ในการตรวจ Glucose Tolerance Test (OGTT) ของหญิงตั้งครรภ์
ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลปทุมธานี
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธี Low concentration normal
saline technique ในการตรวจเชื้อ ไมโครฟิลาเรียในแรงงาน
ต่างด้าว รพ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

1077

๗

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
ผศ.พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ดร.ภัทรภร รัตนวงศ์เจริญ
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นางธามน จานทอง
โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑๑ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
193
“RED GIVE” แอปพลิเคชันการบริจาคโลหิตบนมือถือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Blood Bank
Mobile Application “RED GIVE”
297
359

404

420

481

758

822

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
นางพูนทรัพย์ ศรีพารา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
นวัตกรรม Save IV Line
ดร.วรนุช วงค์เจริญ
โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
ประสิทธิผลของนวัตกรรมไส้กรองอากาศในอุปกรณ์ดำน้ำ
นายทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์
(Snorkel) ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความ
มั่นคงและความปลอดภัยชายฝั่ง
เศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน
จังหวัดปทุมธานี
Application You Drug เพื่อการเข้าถึงข้อมูลยา
นางสาวปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
จังหวัดชุมพร
อุปกรณ์ตั้งระดับจุดหยดน้ำไขสันหลัง
นางสาวอรุณี หล่อนิล
โรงพยาบาลอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
ชุดพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลังการตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือด นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ
แดงฟีมอรอล
โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
Siriraj Epinephrine Prefilled Syringes Box (SiEPS box)
นางสาวณิชนันทน์ อารีย์การเลิศ
สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเที่ยงตรงของการวัดขนาดกระดูกจากภาพถ่ายรังสีโดยใช้ นายคัชชรินทร์ โค้วสมจีน
สเกลมาตรวัดอ้างอิงเปรียบเทียบกับการวัดกระดูกจริงด้วย
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
จังหวัดสุพรรณบุรี
และข้อเข่าเทียม
๘

รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

964

หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์

1012

Auto-gate System: Body Temperature Scan ต้นทุนต่ำ

1065

เครื่องตรวจวัดการรั่วของออกซิเจนเอาท์เลท

๙

นางภาราดา เทียบหนู
โรงพยาบาลวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
นายจักรพงษ์ ขันธสิทธิ์
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
นายคเชนท์ เผ่าชู
โรงพยาบาลควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

ประเภทผลงาน Meta R2R จำนวน ๗ ผลงาน ดังนี้
รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

15

รูปแบบการดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านด้วยกระบวนการ
1A4C ต่อความสามารถในการดำเนินชีวติ ประจำวัน ภายใต้บริบท
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปี 2556-2562
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมในอำเภอทุ่งเสลี่ยม
และเครื อข่ า ย

นายภควันต์ จันต๊ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน
จังหวัดน่าน

19

61

260
302

745
835

นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค
ดร.จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน : โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาระบบเชิงบูรณาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชน นางสุมาลี คมขำ
มีส่วนร่วมอำเภอค้อวัง
โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร
การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย นางดวงฤทัย สุขวงศ์
อายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียภายใต้ทรัพยากรจำกัด
นางจุฬารัตน์ สุริยาทัย
จังหวัดน่าน
โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาล
นางสาวอรทัย ศิลป์ประกอบ
ทั้งเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

๑๐

